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1,200 Vengrijos angliakasiu yra arti mirties
* Visi esą pamišę ir pa

siryžę mirti
• 1

Užsidarę kasykloj angliakasiai prisiuntė 
atsisveikinimą. Padėtis kasykloj klai

ki. Valdžia bijosi maišytis

Iš ISPANIJOS SUKILIMO Nori Lietuvos ir Len
kijos taikos

Pabaltijis norėtų abiejų šalių susitaikymo. 
' Geležinkelių konferencijoj Kaune 

dalyvaus ir Lenkijos atstovai

PECS, Vengrijoj, spalio 15. 
—“Mes esame pasiryžę mirti.... 
Užmirškite apie mus... Sudie 
vaikams...”

Tokį atsisveikinimą prisiuntė 
iš Du’.iojaus navigacijos kom
panijos kasyklos 1,200 anglia
kasių, kurie yra užsidarę toje 
kasykloje, reikalaudami pakelti 
jų algą. Jie pirmiau prigrū
mojo nusižudymu, jei reikalavi
mas nebus išpildytas, nes esą 
verčiau^ nusižudyti, negu išlėto 
mirti badu. Jie uždirba po $2 
į savaitę. Reikalauja gi $3.50 
į savaitę, nes iš savo menko 
Uždarbio negali pragyventi ir 
kasdie turi su savo šeimynomis 
badauti. Kompanija gi griežtai 
atsisako jų reikalavimą išpildy
ti, nes ji sakosi neturinti kur 
dėti anglis ir negalinti daugiau 
mokėti. *

Kartu 3U atsisveikinimu, an
gliakasiai prisiuntė prašymą pri
siųsti jiems 345 karstų. Matyt, 
tiek angliakasių jau y; a miru
sių.

Socialdemokratai atstovai rei
kalavo valdžios įsimaišymo, bet 
valdžia bijosi maišytis, kadan
gi kasykla yra valdoma Angli
jos ir Austrijos kapitalistų, tad 

jyijosi susipykti su kitomis vals
tybėmis. Valdžia norėjo pa

siųsti kareivius angliakasius iš- 
kasyklos išvaikyti, bet irgi bi
josi, nes elevatoriuije gali tilpti- 
tik 16 žmonių. Valdžia prisibi
jo, kad įdūkę angliakasiai ga
li prisiunčiamus kareivius iš
žudyti.

Užsidariusiems angliakasiams 
buvo pasiųsta maisto, bet jie jį 
tuojaus grąžino. Angliakasiai 
neprileidžia net ir unijos atsto
vų ir prigrūmojo, kad kas tik 
nusileis kasyklon, tas turės pa
silikti su jais mirti.

Tik vieną žmogų jie teįsilei
džia. Tai socialdemokratą par
lamento narį Janos Estegalyos, 
kuris juos atstovauja derybose 
su .valdžia ir samdytojais. Bet 
ir jam jau prigrūmojo, kad ir 
jis daugiau nebesileistų j ka
syklą, nes ir jis nebesugryšiąs.

Tečiaus ankščiau dieną Ester
galyos buvo nusileidęs į kasyk
lą ir sugryžęs papasakoja bai
sių dalykų apie tai kas dedasi 
kasykloje.

Nėra vilties išgelbėti
“Angliakasiai yra visiškai pa

mišę nuo baisių pergyvenimų”, 
sako jis. “Jie yra pasiryžę nu
sižudyti suardant vandens ir

Chicagai ir aptolinkei tederą* 
Uo oro biuras šiai dienai praną- 
iauja:

Apsiniaukę, biskį šilčiau;gal
būt lietus į vakarą.

Saulė teka 6:03, leidžiasi 5:- 
09:

oro pompas, arba išsprogdinant 
kasyklą.

“Jiems nebėra jau jokios vil
ties’”, sako d. Estergalyos. “Jie 
yra susigrūdę ten karštyje, guli 
ant purvinos permirkusios ka
syklos žemės, vieton pagalvių 
pasidėję anglių šmotus.

“Niekurie jau yra be sąmo
nės. Jie išbuvo jau arti pen
kių dienų be vandens ir jų 
gerklės yra išdžiuvusios, taip 
kad jie vistiek negalėtų valgy
ti, jei ir turėtų maisto. Agoni
joj nuo troškulio ir bado nie
kurie jų šaukia kaip kankinami 
gyvuliai”.

Unija pasiuntė sekretorių į 
kasyklą, bet angliakasiai atsi
sakė priimti kompromisą ir pri
siuntė sekamą pareiškimą:

“Mes nusitarėm tyčiomis nu
sižudyti, jei musų reikalavimas 
nebus išpildytas. Nusižudymas 
badu žemės gilumoj nėra bai
sesnis ,negu lėta mirtis nuo 
bado, jei mes ir toliau uždirbsi
me mažiau $2 į savaitę. Mes 
esame vengrai. Kaip tokie mes 
tikime, kad musų viengenčiai 
išgirs einantį iš gilumos kasyk
los ir iš gilumos musų širdžių 
gilumos musų Širdžių musų 
šauksmą pagelbos”.

Angliakasiai ant kasyklos 
sienos kreida pažymi prabėgan
čias valandas, taipgi yra pri
rašę visokių obalsių: “Laikyki
tės iki galo... Mirkite drąsiai... 
Didesnė alga arba mirtis... Ge
riau mirti, negu badauti... Mes 
esame ekspertai badavimo, nes 
per metų metus gyvenome iš 
bado algų”.

Pamišę triukšmadariai liko 
pririšti prie stulpų. Sargai su 
kirviais niekam neleidžia įeiti 
j kasyklą. Prie kasyklos su
sirinkusios užsidariusių anglia
kasių šeimynos liūdnai laukia 
baisios žinios.

Penki valdžios taikintojai bu
vo nusileidę kasyklon, bet buvo 
angliakasių suimti. Tečiaus vė
liau liko paliuosuoti. Angliaka
siai prisiuntė iš kasyklos 44 sa
vo narius, kurie visai pamišo ir 
galutinai nusilpnėjo.

Kiti 3,500 angliakasių irgi li
ko išmesti iš darbo, kompanijai 
paskelbus jiems lokautą. Karei
viai patruliuoja gatves, kad 
neprileisti sumišimo tarp 40,000 
miesto gyventojų.

Planuoja oro. paštą 
per Pacifiką

WASHINGTON. s. 15. — 
Pan-American Airways linija 
pranešė pašto departamentui, 
kad ji planuoja pradėti nešioti 
oro paštą ir pasažierius per 
Pacifiką.

ĄLEXANDRIA, Va., s. 15.— 
Del šeimyninės nesantaikos liko 
nušauti du broliai ir gal mirti
nai sužeistas jų tėvas. Suim
tas policistas Roberts, vieno 
nušautųjų žentas.

Pasimirė buvęs
Francijos preziden

tas Poincare
PARYŽIUS, s. 15. — Senieji 

Francijos garsieji politikai vie
nas po kito miršta, šiomis die
nomis liko nušautas užsienio 
reikalų ministeris Ba-rthou, o 
šįryt pasimirė Raymond Poiri- 
care, buvęs Frąnpijos preziden
tą karo laišku. Mifė jis sulau
kęs 74 m. amžiaus.

Kilęs iš Lorraine, išėjęs ad
vokato mokslus jis pateko par
lamentam Nors neiškalbus, jis 
patiko konservatoriams savo 
griežtumu ir savo konservaty- 
viškumu ir todėl konservatoriai 
pastatė jį šalies prezidentu. Jis 
pagelbėjo sudaryti sąjungą su 
Rusija ir, karui iškilus ir Fran
ci jai su talkininkais jį laimė
jus, jis parėmė Clemencau ir 
padiktavo Vokietijai garsiąją 
Versaillės sutartį, kad Franci- 
ja nepražudytų “pergalės vai
sių”.

Po karo jis pasitraukė iš 
prezidento vietos. Bet esant 
sunkiems laikams, konservato
riams pasisekė jį įstatyti pre- 
mieru. Prie jo frankas visai 
susmuko. Tečiaus jis prave
dė griežtas reformas ir franką 
stabilizavo.

Kada ta “taikos” sutartis 
sunkiai prislėgė Vokietiją ir ji 
ėmė bruzdėti, tai Poincare pa
sirūpino užimti Ruhr distriktą, 
kas dar griežčiau Vokietiją nu
statė prieš Franci ją ir gal pri
sidėjo prie įsigalėjimo Vokie
tijoje nacizmų,

Bet jo “geležinė” valdžia su
smuko, nacionalistai pralaimėjo 
rinkimuose ir Poincare liko už
mirštas.

Vaikas užmušė savo 
seserį ir pats nu

sišovė
NEISVILLE, Wis„ sp. 15— 

Fred Hagen, 16 m. ūkininkai
tis, atsikėlęs pasisakė motinai, 
kad turys norą ką nors nušau
ti. Tėvams išėjus į ' tvartus 
karves melžti, vaikas nušovė 
savo 8 metų seserį Anna ir tuo
jaus pats nusišovė.

KNOXVILLE, Tenn., s. 15 
Išpiovę lango geležis iš vje 
s kalėjimo pabėgo 10 kali 
ų, kurių vienas jau augau

ir

3 sudegė; automobily
J0IINSTOWN, Pa., s. 15. — 

Trys žmonės sudegė ir ketvir
tas gal mirtinai liko sužeistas, 
taipgi 3 kiti ■ žmonės liko kiek 
lengviau sužeisti dviems auto
mobiliams susidūrus ir vienam 
jų užsidegus.

Sudegino 5 metų 
S mergaitę krosny

MOUNT VERNON, N. Y., 
s. 15. —Jean Costigan, 5 metų 
mergaitė, kuri viešėjosi pasjMichailov, kuris iš Bulgarijos 
savo gimines, ) rasta sudeginta 
mano krosny. <i Pašalintas iš 
darbo namo prižiūrėtojas Law- 
rence Stone, 24 m., prisipažino 
tai padaręs. Jis sako, kad jie 
žaidę namo rūsy, bet ji par
kritusi ir tiek susitrenkusi gal
vą į cementines grindis, kad 
tuojaus pastyrusi ir pamėlina- 
vusi. Jis bandęs ją nešti j vir
šų, bet nusigandęs ir įkišęs ją 
į krosnį. Mergaitės kūnas bu
vo visai sudegęs, tad nustatyti 
kiek tiesos yra tame tvirtini
me, yra negalima.

30 vaikų sužeista 
mokykloje

s. 15. 
įgriu-

PHILADELPHIA, Pa., 
—30 vaikų liko sužeista 
vus netolimo Narberth mieste
lio mokyklos luboms. Nė vienas 
jų nesąs sužeistas sunkiai. Mo
kykloj tuo laiku buvo apie 200 
vaikų.

SOUTH BEND, Ind., s. 15.— 
S. B. Norotn, 34 m., namuose 
rasta atspausdinta daug čekių 
ir didelė spaustuvė, kurioj bu
vo spausdinami suklastuoti į- 
vairių firmų algų čekiai. Klas- 
titotojai pripidę čekius nuvyk
davo į tuos miestus ir juos 
lengvai išsimainydavo. SĮpėjar 
ma, kad tuo budu liko paskleis
ta už kelis šimtus tūkstančių 
dol. klastuotų čekių.

MASKVA, s. Į4. -MASKVA, s. 1,4. — Maskvą 
vėl siuto socialistams “bendrų 
frontą”, kad gelbėti Ispanijos 
sukilėlius. Ęet komunistai kaip 
tik ir prirengė dirvą Ispanijos 
reakcijai. 

______
MOBILI, Ąla„ s. J4. —Mies

to klerkas Ossie Cook, 86 m., 
vykdamas į savo tėvo laidotu
ves, užvažiavo pas savo mergi
ną ir ją nušovė, Paskui ir pats 
nusišovė.

Sako, karaliaus
Aleksandro užmušė- 

jas-makedonietis
BELGRADAS, sp. 15. —Ju- 

goslavijbs pilesos biuras pa
skelbė, kad Petrus Kalemen, ku
ris nušovė Jugoslavijos karalių 
Marseilles miete, ištikrųjų yra 
ne kroatas, kaip išpradžių bu
vo manyta, bet garsus makedo* 
niečių tėrorlstas Valda Georgiev 
Černocemsk. Jis buvo 40 m. 
amžiaus ir buvęs šoferis make- 
doniečių teroristų vado Ivan

yra pabėgęs į Turkiją.
Pasak Politika, černocemsk 

1931 m. užmušė Bulgarijos ūki
ninkų vadą Hadgimov, o 1930 
m. yra užmušęs žymų Bulga-- 
rijos politiką Tomalevski. Jis 
taipjau yra turėjęs ryšių su 
kroatų teroristais ir mokinęs 
juos šaudyti ir bombas mėtyti 
jų stovykloj Vengrijoj.

černosemską pažinusi iš fo
tografijų Bulgarijos policija.

Kroatai džiaugiasi atsikratę 
Kalemen, betgi tikimąsi, kad 
pablogės Jugoslavijos ir Bulga
rijos santikiai, kurie tik pasta
romis dienomis buvo kiek pa
gerėję.

Vienna nusigandusi 
naujo galimo 

sukilimo
VIENNA, Austrijoj, s. 15.— 

Valdžiai buk patekę planai ruo
šiamo komunistų1 perversmo ir 
ji įsakė policijai ir heimwehrui 
stropiai daboti miestą.

Prie viešųjų trobesių, prie 
geležinkelio stoties ir kitose 
strategiškose vietose liko pa
statyti kulkosvaidžiai.

NEW YORK, k 15. —Ved
liam Y. Mon, 42 m. turtingas 
chinietis, vadas chiniečių kas
tos, rastas nušautas rūsy, kur 
jis su draugais žaidė “mah 
jong”. Stokuoja {rodymų, kad 
jį butų nužudę kitos kastos 
nariai.

SOUTH BEND. Ind., s. 15.— 
Kadangi ji nė su spiritualistų 
pagelba negalėjo susižinoti su 
prįeš 4 metus nusižudžiusiu sa
vo vyrų, .buvusiu vietos policis- 
tu, Mrs. lola Harmpn, 45 m., 
irgi nusižudė nusitroškindama 
gasu.

TALINAS, Estijoj, spalio 15. tų padėtį. Todėl politikai yra 
—Vietos politiniuose rateliuose labai susidomėję tarptautine 
manoma, kad praktiška verte geležinkelių konferencija, kuri 
nesenai Pabaltijo valstybių —Į neužilgo įvyks Kaune ir kurioj 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos dalyvaus ir Lenkijos geležinke- 
—padarytos sąjungos daug pri- ” 
klausys nuo pagetėjimo santi- 
kių tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Galimybė Lenkijos ir Lietu
vos konflikto kaip kokis slogu
tis gula ant Pabaltijo sąjun
gos. Lietuvos sąjungininkai 
yra tuo susirūpinę. Jie—Lat
vija ir Estija—norėtų, kad, pa
galios, butų išrištas Vilniaus 
klausimas, kuris Lietuvą stu
mia nuo Lenkijos.

Čia jaučiama, kad atnaujini
mas prekybos ryšių tarp Lietu
vos ir Lenkijos žymiai pagerin- 'te.

Lietuvos
<A . •

Vydūnas
....

BERNAS IX-13 Elta.— šio
mis dienomis Berne įvyko 10- 
tas Europos tautinių mažumų 
kongresas. Jame Vokietijoje 
gyvenantiems lietuviams atsto
vavo dr. Vydūnas. Jis pasvei
kino kongresą Vokietijoje gy
venančių lietuvių vardu, pri
durdamas, kad tariasi galįs pa
sveikint kongresą ir Vilniaus 
krašte gyvenančių lietuvių vai
du, kurie susilaukė iš kongreso 
susipratimo. Dr. Vydūnas pa
reiškė įsitikinimo ,kad garbin
gi kongreso siekimai bus įvyk 
dyti.

16,000 kunigų pa
smerkė nacių dikta 

turą bažnyčioj

BERLYNAS, sp. 15. —16,000 
protestonų kunigų visoje Vo
kietijoje viešai savo pamoksluo
se išėjo prieš nacių įvestąją 
diktatūrą Vokietijos protestonų 
bažnyčioje. Jie visi pareiškė 
griežtą pasipriešinimą nacių pa- j įvairaus turto už 540 lt. Gais- 
skirtam reicho ministerjui Mu- ras kilo iš kuliamos mašinos 
elleriui. garo katilo.

r. p..............i|i...........’.................................................................................................................. .........................

Klausykitės
Naujienų

Radio Programų 
SEREDOMIS

9 vai. vakare |š stoties WSBC 
1210 kilocycles

lių ekspertai.
Tikimąsi, kad toj konferenci

joj bus svarstomas ir atnauji
nimas geležinkelų susisiekimo 
tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Politiniuose rateliuose kalba
ma, kad gal būt net ir Fran
cijos rytų sutartis butų atgai
vinta, jeigu Lietuva susitaikin
tų su Lenkija Vilniaus klausi
mu. Tokiame atsitikime Len
kija galbūt sutiktų garantuoti 
Lietuvos sięną Klaipėdos kraš-

žinios
Užmuštas darbininkas

ŠIAULIAI.—Kareiva Pranas 
darant manievrus su žvyriniu 
traukiniu Lieplaukės žvyro ka
sykloje buvo užmuštas. Korei- 
va buvo vedęs, 36 m. amžiaus.

Rastas lavonas pil. Aleksand
ros Kliminskienės Bubiuose prie 
tilto Dubysoje. Lavonas atiduo
tas skrodimui ir vedama kvo
ta.

Padegimas?
IX. 10 d. 1 vai. naktį Rimšių 

km. Padubysio vi. sudegė J. 
Tavorienės nekulti javai —27 
poriniai vežimai—ir A. Moit- 
rio daržinė. Iš viso nuostolių 
1500 lt. Įtariamas padegimas.

Kuliavos gaisrai
. IX. 7 RamoŠkių km. Skaist
girio vi. sudegė pil. A. Norvai
šienės javai ir kūtė. Nuosto
lių 1000 lt. Apdrausta tik 500 
lit. Gaisras kito kuliant.

IX. 10 Daubiškių km. Papi
lės vk sudegė pil. Rutkausko
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Joseph Simonei

Dvi Poros Vienodo Auskaru
Jau kelinti metai kaip pažį-laš tau, kaip matai, ir darody- 

stu poną Leonardą. Tai be- siu, ir tuo pačiu kartu išsi- 
veik geriausias mano bičiulis 
šiame tropiškame Sibire. Kaip 
aš, taip ir jis skaitomės atėjū
nais: aš lietuvis, o jis porto- 
rikenas. Man jis patinka ne 
dėl to, kad turi gražias ugnin
gas juodas akis, tamsius plau
kus, daihj ūgį ir malonią vei
do išvaizdą, bet dėl to, kad 
jis yra man geras ir patiki
mas.

Jis, kaip gyvas ant šios že
mės, niekuomet dar klaidos 
nebuvo padaręs. Pirm veikti, 
ką daryti, jis savo darbą ge
rai apsvarstydavo, mažiausį 
daiktelį menkiausį sumanymą 
nuodugniai išanalizuodavo. Ir 
tas jam apsimokėdavo, nes už 
tai buvo visų gerbiamas, o 
papeikimo niekad neturėjo. 
Vienok, nežiūrint į jo suma
numą, drąsą bei taktiką, jis 
vis tiek kartą buvo padaręs 
labai didelę klaidu bet ačiū 
netikėtam atsitikimui jis lai
ku susigriebė ir klaidą spėjo 
atitaisyti.

O tai atsitiko štai kaip: 
Kartą, vieną gražų ankstyvą 
pavasario rytą, jam einant 
pauksningos Havanos miesto 
alėjos takais pastebėjo kios- 
koje už stiklo žavejančiai gra
žias dvi poras vienodų auska
rų “bataclan.”

—Kaip stebėtinai puikus 
žaislas! — Mano jis, — šitokių 
moterims papuošalų niekuo
met man dar neteko matyti.

Ir iš tikro jų pailgi tamsiai 
raudonos spalvos akmenukai, 
kurie buvo daugiau panašus 
į prizinę lyg tie rubinai keitė 
savo spalvas ir laistė įvairias 
ugnis, o jų du viduriniai ap
valus balti karoliukai, kurie 
buvo sujungti su be ga!6 ,4ąį- 
liai riesta kilpa, — švietė lyg 
tikrieji briliantai.

—Karamba! — nejučiomis

traukė iš kišenės mažą laiš
kiuką ir dvi poras vienodų 
auskarų “bataclan.”

—A-ha! Jau suprantu, —< 
sakau jam. — Tai nors kartą 
sumanei ir tu su šia burviška 
dovana savo “klecką” pavai
šinti! Dabar man visai neste- 
bėtma, kodėl tavo veidas 
toks supliuškęs! — erzinda
mas jį pridūriau aš.

—Taip, visai tikrai... — iš 
paties gilumos atsikvėpęs kal
ba Leonardas. — Aš maniau 
ją apdovanoti su šia maža, 
bet gražia ir man patinkama 
dovanėle. Aš tikėjausi ją nu
stebinti ir suteikti jai kuo 
didžiausį siurprizą. Taip, aš 
parodžiau jai visą savo širdį, 
o ji jos nepripažino. Ji pa
sakė, ‘‘kad tai ne širdis, o 
burokas. Mudu nebesusikalba- 
me. Ot, prakeikti auskarai, 
kad juos velniai, kaip-gi vis
ką sugadino! O dabar, žiūrėk, 
ji man juos sugrąžino. Štai ir 
jos laiškas;

Jos laiškas buvo ilgas, dabai 
majestotiškai parašytas ir į- 
kyrus skaityti. Vienok šalto 
temperamento vyrui yra gana 
įdomu jo puslapius pavartyti. 
O sutraukus jo punktus kiek 
siauriau, jos 
jo taip:—

‘‘Leonardai, 
no! — Galiu
tuos ‘gražumynus*, kuriuos 
man prisiuntei. Ačiū. Vienok 
aš tavo dovaną esu visai pa
juokta ir kaipo tokia grąžinu 
tau ją atgal. Nežinau, gal tie 
auskarai kam ir tinka, bet tik 
jau ne man, ir nesuprantu, 
kaip ir kokią tu mane sau 
įsivaizduoji, Leonardai!? Tas 
visai nesvarbu, kad jie gražiai 
žvilga-^—mirguliuoja, bet jie 
yra pigus, be vertės. Žinai ką 
aš tau pasakysiu?! Tokius au
skarus nešioja tik gatvės mer
gos... Supratai? Tikras panie
kinimas tavo mylimosios, ar 
ne? Ir ištiesų! Kad nors butų 
buvusi viena pora, arba kad 
ir dvi, bet skirtingos, bet da
bar dvi ir abi vienodos. Pa
manyk tik tu gerai: Dvi poros 
vienodų auskarų ‘bataclan*. 
Nesuprantu, kam? Kodėl? Ir 
dėl ko?...

“Ak, tai taip! Nors tu man 
ir nesakai, bet aš suprantu... 
Tai reiškia, tu man atsilygini 
už tuos du vienodus ineka- 
niškus piukliukus, kuriuos 
aš tau slapta nunešiau. 
Taip, ar ne? Betgi, su
prask žmogau, kad piukliukai 
nors ir vienodi, bet vienodai 
jie tau tiko ir buvo reikalin
gi, bet su auskarais visai kas 
kita. Vienodų auskarų aš ne
vartosiu, jie turi būti visad 
skirtingi. Ir jeigu tu to neži
nojai, tai nors dabar žinok ir 
tau bus atleistina. Baigdama 
rašyti, prašau tavęs skubiai 
atvažiuoti kaslink to viso pa
siaiškinti, nes tu dabar esi la
bai ir labai prasikaltęs.

“Pasilieku tavęs laukdama
, Maria dėl Garmen.”

Perskaitęs jos laišką, aš bu
vau bepradedąs juoktis, nes 
man buvo aišku, kokiais ide
alais nekurios moterys, yra 
apsišarvavusios, bej tuo pačiu 
kartu Leonardas mano links
mą nuotaiką pertraukdamas, 
klausia:

—Pasakyk man, ką tu da
bar manai?

—Hm! kągi aš tau gero ga
liu pasakyti? Svarbiausia, 
kad man jos laiškas nevisai 
suprantamas. Vienok esu tik
ras, kad tu gudriai padary
tum, jeigu negaišindamas to 
brangaus laiko kuo skubiau
siai nuo jos pabėgtum, kaip 
galima toliau... Tas tau nuei
tų į sveikatą.

—Bet kas gi tau čia nesu
prantama? — klausia jis, —

svarbiausia, kad čia 
yra aiškiai pasakyta.

—Taip, bet kodėl 
tuos du mekaniškus 
liukus? Ką tai reiškia?

—Matai, 
Skinti Leonardas, — 
tį brolau tu mano, 
jau mudu nekartą esame kal
bėję. Žinai, tuo pačiu kartu, 
kai kruvinojo Machados agen
tai mane sugavo, tai tuojau 
lie jokio pasiaiškinimo, lyg 
velniai dūšią, nujojo mane į 
“Castillo 
tvirtovės

ji mini
pliuk-

pradėjo man ai
tai tą pa- 

apie ką

dc Atarės” (j Atarės 
rumus). O ta vieta, 
dabar mum gerai yra 
tuo kartu pasižymė-žinoma, 

jo nuožmiausiomis tor taro
mis bei kančiomis. Vedant 
mane per požeminį koridorių, 
pastebėjau vienoje jo celėje 
nukryžiavotą jauną moterį, 
kuri buvo visai nuoga. Jos abi 
rankos ir kojos buvo pririštos 
prie sienos, tujos krūtys buvo 
įstatytos į tam tikras kilpas 
ir veržiamos, o du budeliai, 
kurie stovėjo prie jos juoduo
se chalatuose, darė jai egze
kucijas. Ji, matyt, buvo per
daug nukamuota, 1 
balso kaip ir neturėjo, tik tru
putį girdėjosi duslus bei bai-

laiškas skambė-

balamutai ma
tau padėkoti už

sitikrinti, kiek toki pora kai
nuotų, o jeigu mano “bolsa” 
išgalėtų ją paimti, tai meilės 

pats savaime pakiltų, 
mergytė 
iškeltų

Maria dėl 
mane į pa-

man plačia- 
auskarai kai-

ekstazas 
—mano 
Carine n 
dangės.

—Pasakyk tu 
nosi, kiek šie
nuoja? — kreipdamasis į juo
dą pardavėją su priderama 
pagarba paklausė Leonardas.

—Tai tik penkiasdešimtis 
centų už porą, — su mažute 
šypsena atsakė pardavėjas.

—Jeigu tik tiek, — pamanė 
Leonardas, — tai paimsiu abi 
poras, ir dvi gražios .poros 
vienodų auskarų “bataclan” 
įvažiavo Leonardo kišenėn.

Po to jis pasijuto labai ge
rame upe, buvo linksmas ir 
pradėjo jausti ką tai nepa
prasto, nes jo mintys lekiojo 
apie mylimą mergaitę, kuriai 
jis buvo pasirengęs suteikti 
didelį malonumą. Neužilgo 
jis nuskubėjęs į savo namus, 
suvalgė pyragaitį ir išgėręs 
stiklą saldintos kavos nuėjo į 
tarnybą, Grįžęs nuo užsiėmi
mo, pastūmėjo dar vieną kitą 
dienos veiksmą pirmyn ir 
matyte nepamatė kaip štai ir 
vakaras atėjo. Dabar jis su
manė parašyti savo mergaitei 
laiškiuką ir kartu jai pasiųsti 
tą mažą, bet dailią dovanelę, 
ir tą jis, žinoma, padare.

Nuo to vakaro prabėgo išti
sos 3 savaitės laiko, kai aš su
tikau Leonardą. Jis kaip ir 
kartu jo veidas lyg pabalęs, 
visad atrodė gerai, tik šiuo 
nusiminęs.

—Heilo Joe! — sveikina jis 
mane.

—Holą!! Que tai nino? 
Que paša? Por la cara se ve 
queta eres muy preoeupado? 
—sveikindamas jį paklausiau 
jo. >

—Jeigu tu esi toks “kykas”, 
visad pažįsti mane, supranti 
ir atspėji, — sako jis, — tai

lavonus. Kambary nebuvo nie’ jojikas ant smarkiai bėgan- 
ko daugiau, kaip tik aš ir čio arklio, 
mano trys “palydovai“. Palei 
vieną šoną to prakeikto urvo apie ką aš kalbu?
stovėjo didelis pusratys su mas alkūne man į šoną ir tru- 
pliokščiu gauruotu viršų, ku-‘putį su šypsą paklausė Leo- 
ris buvo pritaisytas ant ilgos naudas.
lenktos ašies, o jos įlenkime 
buvo prišriubuota taip pat ii- btinj

kaipjinasis duodu jam atsakymą,—
i pritaikytas pasi- 

ras palankos galas buvo už-'maukšlinimui visiems tiems, 
moto- kurie serga paralyžu. Tik sto

ri ūko ašies, knopkį paspau- bėtina, kodėl ant to pusračio 
dus, motoriukas ima veikti, o nėra balno, juk-gi taip joti 
palanka ima sukti kreivąją ant jo, kaip ant nebalnoto ar- 
ašį, ant kurios prišriubudtas 
pusratis ima šokinėti, lyg kad

Amerikos Lietuvių Daktarų 
.. - _ _ praaidios Nariai,

Tel. Ofice Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialiste
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po piety, 7—8 vai. vak. 
išskyrus seredomis.

M

apie jį greitai aptylo

Joseph Bowma*h', 35 m., ku
ris liko suimtas Chicagoje, kai- 

' " po įtariamas priėmęs iš Lind- 
kad jokio ber»hM tarpininko $50,000 iš-

pirkimui jų kūdikio. Tečiaus, 
išrodo, jį nepasisekė surišti su 

sus ir skaudus vaitojimas, ku- Hauptmannu, nes žinios
rio pašalinis žmogus žodžiais 
išrcCkšli ncgaĮi-. EįinaDt pro 
kitas celes, taipgi j 
lyg sunkus alsavimas, o kar
tais net ir visai nežmoniškas Leonardas, 

ant de Atarės”

girdėjosi siausias pragaras.
Reikia atsiminti, — tęsė 

— kad “Castillo 
klyksmas, bet kadangi ant'(jc Atarės” rūsiuose veikė į- 
niažų durų langiukų buvo už- j vairiausios mados turturos, 
trauktos nepermatomos korti- kokių, gal būti, ir gilios seno- 
nos ,tai pastebėti, kas dėjosi VpS viduramžiai'nežinojo. Jie 
viduje, negalėjau. Bet jau ir mane įsivedė į tamsų urvą ir 
iš to buvo aišku, kad ten vei- fll0 pačiu kartu uždegė gelto- 
kė torturos ir tęsėsi begalinės nos vaškinės žvakės galiuką, 
Įcančios. Prie to viso dar pri-jkas sudarė dar didesnį šlykš- 
sidėjo neįmanomai sunki, į- tumą, nes degančios žvakės 
tempta atmosfera, taip kad durnai, susilieję su be galo- 
naujam ten patekusiam žino- sunkiu ir suterštu oru, primi
gtu atsiveria prieš akis bai- nė man lyg pūvančius žmonių 

----------------------------  ------ ---— --- 1---- ———-------------- -

Gerkit ir Reikalaukit

Na, ar tu dabar supranti 
durda-

ga palanka lygiąi taip, 
kad lokomolivo variklis. Ant-'kuris yra 
** o rv n 1 n L.r»O 1 r* ' i m L << I 1 1

—Tai, tur būt, apie tą dir- 
buką!“ — juokauda-

mautas ant nedidelio

klio, visgi negalima!

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

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

Seredomis ir nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868 
.Jr " y J- L J1.......... . .

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

Lietuves Akušerės
Mrs. Anelia K. Jarusz 

Physical Therapy 
and Midwife 

6109 S. Albany 
Avenue 
Phone 

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

ginoms patari
mai dovanai.

Graboriai

Laidotuvės $95
J. J. BAGDONAS 

Pulhnan 4151 
10734 S.Michigan Av

Republic 3100
2506 W. 63 St.

Alinėse

NATHAN 
KANTER

Visose 
Mutual Trijų 

žvaigždžių
Kentnekv 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos

Degtinės

Mutual LiąuorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

PASKOLOMS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ

Nuoš’mtis tik už likusia sumą, ant lengvų iš
mokėjimų, nuo 5 iki 20 metų. Įstojimo ir 
jokių bausmių nereikės mokėti. <

Įstok i šia Draugija sistematiškai taupyti 
pinigus. Draugija moka dividendus nuo 4% 
iki 6% kas 6 mėnesiai. Taupymo skyrių gali 

- pasirinkti. Panašiai: ant $1,000.0.0 gali mo- 
keti po $5.00 i mėnesi arba po kiek nori, kol 
sumokėsi $1,000.00 ir Draugija mokės divi 
dendus už sumokėtą sumą.

įTĖDERALdAVlNGS
^'AND LOAN ASSOCIATIONAND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

> .........—..... ..
ši Draugija yra po U. 
S; Government \ prie
žiūra ir Government 
deda pinigus 

Draugijų.

Dėl platesnių 
kreipkitėts 

Draugiją,

2324 So. Leavitt Street
PHONE CANAL 1678

. JUSTIN MACKIEWICH, Rast.

P AT?QTXTlf TTi?Q lx AlioliN 1x11 Jbo
NAUJIENOSE

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optomctrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Specialė atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

75U West 35th St.
Cor. of 85th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
NedCEomis pagal sutartį.

Res. 6600 South A r tesi an Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

' -i____u-------------U-

Juozapai Kudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse....... Pašaukite......... .
REPublic 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tue 

pačiu vardu)

J. F. RADZILS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

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

CHICAGO, ILL.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W. 18th St.

Tel. Monroe 3377

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tęl. Boulevard 4139

i šią

žinių 
f

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
gpje ir apylinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AY.

I. J. ZOLP
GRABORIUS

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

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

i

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

DR. S. NA1KEUS
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 3 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. PULSUCKK
LE VAN ’ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

...<i"'*i'""Į'|i.. .. ..h'H1 iri~'";i"‘ *....... ..... *'"•. .... ...... *......... ...
/Ofiso

Dr. ■
GAS 
4143 Archer av., kamp. Franciscoav.

25. METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokių akių

L Lafayette 3650 J 
i.. .i.

Siedlmskis
DENTISTAS ' X-RAY

Jei 
Jei 
Jei 
Jei

Įvairus Gydytojaikenčiate nuo galvos skaudėjimo, 
skaitant raidės susilieja į daiktą, 
spaudos raštas išrodo dvigubas, 
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

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.

A. L. Davidonis, M.D.
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 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago 

Tel, Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. NedSlioj pagal sutartį

DR.V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

Tel. Cicero 2109 UK. blKllkvJj loa vm iv Aca °TitvrTrTTci Vii. olIUJM H j lo 
AlNlA-NAb x ElKUb Gydytojas ir Chirurgas

Graborius
KOPLYČIA DYKAI

1410 South 49 Ct
CICERO, ILL.

Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 

vak. NedSIioj pagal sutarimą 
Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Tai. Prospect 1980

DR. HERZMAN
Iš RUSUOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, 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 6 iki 7:30 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 val.xTyto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 Iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Ik. MAURU® KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po p*etų 

7 iki 8 vaL Nedel. nuo įO iki 12 
Rez. Telephone Plaza 2400

Ofiso TeL Calumet 6893 
Rez. Tel. DrexCl 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chronišku ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31 st Street.

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

diena.

Advokatai

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė. 
Del. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell St. 
Tel. Republic 9723

....  i1"* f" >Įiiįii'įi»iiii'<ii!i|ii«'yi.    

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washington St. 

Kambarys 402 Tel. Dearborn 9047 
Rez. 5349 So. Hermitage Avė. 

Vakarais nuo 6 iki 9 
Tel. Prospect 1610
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Nakties Įspūdžiai
Patarimas Nakties Įs

pūdžių vedėjui ponui. 
Juozui Kibekliui

Kad naktimis pasitaiko dau 
ginu įspūdingų nuotikių, negu 
dienomis, tai Juozui jau se
niau negu mums buvo aiškų.

Naktimis daugiau gimimų, 
daugiau mirčių, koncertų, va
karų, balių, “oldapų”, .vagys
čių, žmogžudysčių, romansų, 
meilių ir visų kitų svarbesnių 
galų. Net ir svarbesni labai 
tautiški radio programai irgi 
naktimis duodami yra.

Tat mano razumas pataria 
Juozui Kibekliui, kad pasi
samdytų ar nusipirktų, arba 
pasisavintų radijušą nakti
mis ir duotų tikrus lietuviš
kus tautiškus programas. O 
pinigų, kaip man Antanas sa
ke, savų nereikia pridėti, da
gi ir lieka vienas-kitas dole- 
riukas.

Programui išpildyti artistų 
nereikia samdyti, gali prisi
plakti senu polkučių (rekor
dų), o gal ir seną gramafoną 
kur rastum? O armonika juk

Daktaro Patarimas 
u,

;jųs pats drožiate! Tai mato- 
t te, su tuo vargo visai nebus.
O už steišiną jeigu reikėtų 
renda mokėti— tai pagarsi
nai Armouro taukus, sviestą, 
kiaušinius ir dar keletą bu- 
čefnių* per kurias Armouras 
dalina savo taukus leidem do
vanai. (Aš tą irgi girdėjau 
per radijušą). Taipgi taver
nų. Nors dabar sezonas 
grand openingų baigiasi, bet 
tuojaus prasidės tavernų 
“grand klosingai”. Tai, vot, iš 
Šitokių šaltinių išlaidos, jeigu 
jų bus, išsilygins.

O jau žinių iš visjo rundino 
pasaulio, tai galėtum ir visą 
naktį pasakoti. Pavyzdžiui, 
štai kokių svarbių žinių. Litu- 
anica Antroji šią vasarą nes
krido į Kauną, hi-hi-hi! Vait
kus nesuspėjo su laiku įrengti 
Lituanicos, hi-hi-hi!

ALTASS komitetas gavo tele
gramą iš Lietuvos, hi-hi-hi! 
ALTASS sekretorium Naujie
nų redaktorius hi-hi-hi!

Paliokai su savo aeroplanu 
dabar New Yorke sėdi ir lau
kia gero oro. Manoma, skris 
į Varšavą apie Kalėdas, o tas 
Vaitkus niekšas sykiu su pa
liokais* nenori skristi, hi-hi-hi!

Daugybė, daugybė, — pa
našių svarbių naujienų iš run
dino pasaulio, tik nepamiršk 
po kiekvieno sakino gerokai 
iškolioti, o labiausia nepa
miršk nusijuokti, vat, taip: 
hi-hi-hi!

Tik nepamiršk pasakyti, 
kad labai myli Lietuvą ir Lie
tuvių kultūrą labai keli aukš
tyn, ypatingai meno srityje.

Taigi gerb. Juozas Kibek
lis, tamstai priderėtų turėti 
Naktžodį ar Nakčiažodį. Mes 
dienžodžius ir dienraščius jau 
turime senai, o nakčiažodžiio 
dar iki šiol neturėjome.

— Patriotas.

rašyti jų jaunystės paslaptis, I Daciolas — sekretorė; p-ia 
tai kitą kartą parašysiu kas K. Stulpin — iždininkė; Mary 
ką palydėdavo namo ir... čaikauskaitė — maršalka; p-

— T. Rypkeviėia.

Naujienų Kipšai ei
na geryn.

Trojanai juos sumušė, bet mū
siškiai daug geriau laikėsi.

nia B. Čižauskas — archyvis- 
tė ir p-ia Irena Pietkicwicz— 
kapelione. iP-lė Čaikauskaitė 
užima vietą, kurią pereitoje 
valdyboje užėmė jos motina, 
p. Čaikauskiene įšventinimo 
iškilmėse lošusi nemažą rolę 
P-ia H. žuris buvo 1-ma vice
pirmininkė pereitoje valdyboje 
Antros vice-pirm. vietą užėmė 
p-ia H. Mickeliunienė,

Iškilmių proga “legionierės 
buvo surengusios vakarienę ir 
vaišes atsilankiusiems sve
čiams.

Legiono Moterų skyrius pri
skaito apie 75 narių ir pašven
čia daugiausiai jėgų labdary
bės darbui, nors neužmiršta 
ir lietuvių užsimojimų, kaip 
antro skridimo, elc. —X.

pasižymi geru Blatz alumi, im
portuota degtine iV; tinkamu 
patarnavimu kostu.meri.ams. 
New Cafe randasi Marųuette 
apielinkčje, prie 69-tos ir Węst- 
arn Avė.

čia penKtadieniais prie gerų 
gėrimų galima gauti apščiai 
žuvies užkandžiams. x Publika 
susirenka rinktinė, daugiau in
teligentiški žmonės. Vieta ma- 
oni užeiti pasikalbėjimui, Ii uo
to laiko praleidimui.

Man čia užėj us teko proga1 su
sidurti su daug pažįstamų M.a»r- 
quette Parko gerų piliečių. Pats 
p. Mačiukas, kuris čia yra kaip 
ir menadžeris, turi ne tiktai ši-

toje apielinkčje, bet ir visoje 
Chicagoje plačią pažintį, yra 
žymesniu bendradarbiu musų 
lietuvių gyvenimo vagoje.

P-nios Mačiukas malonus pa
tarnavimas ir p. Mačiuko bend
ras darbas musų
darbo dirvoje verčia čia 
vieną atsilankyti į šitą 
niją nepamiršti New Deal 
čia netiktai gera vieta 
gėrimų paragauti, bet ir
pasidalinti įvairiomis mintimis 
musų gyvenimo kasdieniniais 
reikalais.

kulturinio 
kiek- 
kolo- 
Cafe. 
gerų 
vieta

Išgerk šviežio paste
rizuota pieno stiklą su 
kiekvienu valgiu. Jis 
lengva suvirškinti ir pa
laiko puikią syeikątą. 
Daktarai pataria vi
siems “gerti pakanka
mai pieno”, nes jis su
teikia elementų reikia
mų kunui, kad jaustu
mėtės kuo geriausia. 
Užsisakykite iš pieniaus 
dabar. Jis paliks pieną 
prie jūsų durų — tai 
parankus ir taupus bū
das pirkti.
MILK FOUNDATION, INC. 
ši onranizaclja veikia ne dėl pel
no. JI teikia moksllikua faktus 

apioĮ abelną sveikatą.
205 W.Wacker Drive, Ohicago

Meluose

Pasirodė, kad Naujienų 
“Kipšai” sekmadienį lošė ne 
su Dragonais, bet su Melrose 
Parko Trojanais. Tai tymas 
susidedąs daugiausia iš italų, 
bet jų tarpe esama ir keleto 
lietuvių.

“Kipšai” Čia susirėmė su 
tvirtu priešu, nes Trojanai 
lošia jau trejetą metų ir dar 
sako nepralošę nei vieno sy
kio.

Lošimas įvyko už
Parko prie Lake st. ir 25-tos 
gatvės. Publikos 
giausia italų, bet susirinko ir 
būrelis lietuvių. Kelios gra
žuolės lietuvaitės nesigailėjo 
savo balsų Kipšų padrąsini
mui.

Pirmoj pusėj lošimo Kipšai 
laikėsi kaip vyrai. Tik dėl 
J. Paliulio klaidos Trojanai 
galėjo išlošti vieną siekinį už 
ką gavo 6 punktus. Kitą klai
dą padarė Noreikis pamesda
mas iš rankų bolę. Tečiaus ir 
Paliulis ir Noreikis atsižymėjo 
puikiu lošimu. Paliulis nesi
jautė gerai ir jį pavadavo 
Balskus. Noreikio pavaduoto
jais buvo Kilkus ir Nocis. 
Daugiausia ištvarumo parodė 
Stuparas, Davidauskas, Yons, 
Norvilas, Bložis, Stanaitis, 
KrinČius, Dambrauskas, Če-

buvo dau- MUSU TAVERNŲ
BIZNIAI

Rašo Petras Bedalis

New Deal Cafe
P-nios Macke-Mačitikas New 

Deal Cafe, 2346 West 69th St.
Likusius mažais mėne
siniais mokėjimais kar
tu su jūsų elektrikos 

suskaito.

Ir jie sako, kad da 
kartinis jaunimas 

eina velniop!
Seni, bet malonus atsiminimai

Pasižiurėjus į seną Lietuvių 
Socialistų choro paveikslėlį, 
darosi be galo smagu prisi
minti tuos laikus, kada pilni 
energijos šokinėdavome kaip 
ožiukai po žolę dainuodami.

I choro repeticijas rengda- 
vomės, kaip Lietuvoje į baž
nyčią. O į parengimus, tai 
tai kaip ir į kokius atlaidus.

Repeticijos būdavo tikras 
smagumas. Būdavo, pasimoki
nę porą valandų pašokame, 
susidedame “aiskrimui” ar 
kokiam kitam gėrimui ir skir
stomės.

“Užmirštos kepurės.”
Žinoma, juk nepaleisi vie

nų merginų vėlumoje važiuo
ti namo. Reikia palydėti. Kara
tais tie palydėjimai būdavo 
tiek malonus, kad tik prašvin
tant pareidavome į savo na
mus. Namuose kur aš gyve
nau, buvo 2 merginos choris
tės. Keletą kartų parėjęs vė
lai, radau svetimas kepures 
pamirštas. Rezultatai tokių 
palydė j imi; ir kepurių pa
miršimų būdavo tokie, kad ir 
šiandien daugelis porų gyve
na laimingai.

Dvi jaunimo ryšys.
Visas tas jaunimas, kuris 

dalyvavo L. S. S. 81 kp., o vė
liaus “Naujos Gadynės” ir 
“Pirmyn” choruose visu kuo 
skyrėsi nuo kito jaunimo, ^ku
ris tuo laiku tik gėrimu ir 
muštynėmis užsiimdavo. Cho
ristai visuomet atsižymėdavo 
gražiu pasielgimu ir atrodė 
daug kulturingesnis už tą pa
laidą gatvinį ar saliunų jau
nimą.

Daug dar butų galima tų 
atsiminimų prirašyti, bet pa
liksiu kitam kartui, o gal ir 
kiti senieji choristai nesisar- 
matysis savo jaunystės dienas 
aprašyti.

Jeigu gausiu leidimą nuo 
man arčiaus žinomų ypatų ap-

Kad Kipšams dar stokoja 
fizinio prisirengimo pasirodė 
iš to, kad kuo tolyn ėjo loši
mas tuo silpnesni jie darėsi. 
Kad jie galėtų pasidaryti fizi
niai stipresniais ir išauginti 
savyje ištvarumą, jie turės 
daugiau lavintis, laikytis die
tos, negerti alaus ir eiti ank
sti gulti. Kipšai tą dabar su
prato ir yra pasiryžę gražiai 
užsilaikyti.

Jie taip pat turės įsigyti 
daugiau vikrumo kaip už
puolant taip apsiginant. Tro
janai, leiskim, daugiausia iš
lošė savo vikrumu. Trojanų 
bolės nešėjas visuomet išslys
davo mūsiškiams iš rankų, 
nes jis bėgdavo sukinėdama
sis.

Sekamą nedėldienį Kipšai 
loš prieš Tyrols, tuštumoje 
ant Archer avė. prie Kenneth 
gatvės, už šv. ’ Richardo baž
nyčios. ,

Į pabaigą sezono Kipšai jau 
busią tiek geri, kad jų lošimo 
pažiūrėti galima bus kviesti 
visos Chicagos lietuvius.

Helen žuris naujoji 
legiono “auxiliary” 

pirmininkė
Perėmė pareigas sekmadienio 

iškilmėse Hyde Park 
, viešbutyje.

BRIGHTON PARK. — He
len Žuris, adv. J. T. žurio 
žmona, 4624 South Francisco 
avė., sekmadienį perėmė A- 
merikos legiono Dariaus ir 
Girėno kuopos moterų sky
riaus pirmininkės vietą. Pa
reigų parėmimo proga Hyde 
Park. viešbutyje, Hyde Park 
Blvd., įvyko įdomios įšventi
nimo iškilmės, į kurias susi
rinko apie 50 kuopos narių ir 
jų draugų būrelis.

Ceremonijoms vadovavo p- 
nia Waitches, pereitų metų 
pirmininkė ir adv. J. Wait- 
ches, Roselandiečio, žmona. 
Asistavo Legiono Histrikto 
valdybos atstovė p-ia Hugh- 
eult, kuri naujas valdybos na
res prisaikdino.

Naujoji valdyba.
Naujon moterų skyriaus 

(auxiŲary) valdyjbon įeina, 
p. H. žuris, pirmininkė; Julia 
Paplauskaitė—1-ma vice-pir- 
mininkė; Gertrude James — 
2-tra vice-pirmininkė; Stella

.<• j
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America’s 

favorite!

The tantalizing fla voro of true may- 
onnaiseand trueold-fashioned boiled 
dressing newiy combined! Smooth 
and velvety, made in the exclusive 
Kraft Miracle Whip.

KRAFT’S MIRACLE WHIP
SALAD DRESSING

APSAUGOTAS
IŠMINTINGUMU

Radio—Activus “piloto kabe
lis” pagelbsti laivo 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.

HALSTED EKCHANGE 
NATIONAL BAMK 
19th Place and 

Halsted St.

Augščiausia
RŪŠIS IR

Žemiausios Kainos
Pasižiūrėk kitose krautuvė
se, o paskiau ateik į Cent
ral District Furniture Co., 
3621-23-25 So. Halsted St., 
ir pamatyk pats puikiausios 
rųšies tavorus pigiausiomis 
kainomis. Ateik ir persitik
rink.

Štai keletas musų 
BARGENŲ:

$6.98—9x12 Virtuves $O QQ 
RUG tik’...........................
$69.50—2 šmot. Sek- $O<| QE 
lyčios SETAS tik .......

39.50 
i$39.00 
J4.98

$8.75—Dvigubų Coil $4 QO 
SPRINGSAI tik ........... W
$50.00—9x12 Amer- $4Q C|C 
ican Oriental Kaurai tik ■ vavw 
$30.00—Dinette $ i O QQ
SETAS tik .......... .....  1
Puikios pastatomos $4 ( 
ant Grindų LEMPOS tik“*«i

Mes turime / pilną pasi
rinkimą SKALBIMUI 
MAŠINŲ, ELEKTRIKI- 
NI U REFRIGERATO- 
RIŲ ir RADIJŲ visų ge
riausių išdirbysčių, že
miausiomis (kainomis.

Cash arba lengvais išmokėjimais 

Central District 
FURNITURE CO.

3621-23-25 SOUTH 
HALSTED STREET 

JOS. JOZAJTIS, Mgr.

/ ■

■

$85.00—V algomo 
Kambario SETAS tik 
$79.00—8 šmotų 
Miegruimio SETAS ti. 
$8.50—Vatiniai 
MATRACAI tik ..........

? ELEKTRIKI- 
REFRIGERATO-

t 41;"

$124.50
LENGVOMIS 
SĄLYGOMIS.

Garsinkite?! “N-i sp”

Kelvinator

negu 5 svaru lėlio.aina už kuria šis Kelvinator yra siūlomas, yra 
, negu kada nors buvo

• Kaina už kuria šis r 
palyginamai žemesnė, 
imama už ši modeli didelio saizo it geros rū
šies. Jo įtalpa yra didelė dėl vidutiniškos šei
mos. Maisto pasidėjimo vieta yra 4.7 kubiškų 
pėdų. Lentynų vieta daugiau negu 9% kvadra
tinių pėdų. Jis yra gerai suplanuotas su pakan
kamai vietos dėl

dėl šaldymo—dėl daugiau 
Porcelianinis vidus. Visi kampai yra apskriti — 
ir lengvus išvalyti. Balto liakerio dengtas iš 
lauko, apsaugoja ji nuo susibraižymo ir plėt
inių. Jis turi daugeli ypatingumų, kurie padarė 
Ši Kilvinatori garsju^

Parduodmas dabar Elektrikos Šapose. Klaus
kite Kelvinator model A-5.

Erdvus naujas
už naują žemą kainą!

Šis didelis Kelvinator—4.7 kubiškų 
pėdų—specialiai apiprekiuotas dėl tų, 
kurie nori puikų refrigeratoriu už 
žemą kainą. Pamatykite jį Elekri- 
Ikos šapose.

$ 1 (JlMOKĖTI

3 II’

SH 4 J;Si“■w

augštų indų. Yra trys tacos

Alk about thf taty bay- 
mtniplan. AtmaŪdown 
paymtnt, balana monthly 
on your Eltttric Strvitt 
bid. To covtr inttnsi and 
othtr tostt, a tomewhat 
higber pria it cbargtdfor 
applianttttold on dtftmd 
paymtnts.

Electric Shops
Downtown-~’J2 W. Adams St.—132 So.Dearborn St. 

Telephone RANdolpb 1200—Local 155

4562 Broadw*r 
2618 Milwaukee Ar*.
4833 Irving Park Blvd. 
4231 W. MadisonSt.
4834 So. Ashland Ava. 
3460 So. Šute St.

852 W. 63rd St. 
2950 K. 92nd St.

11116S.MichiganAve. i

Refri-

Blizganti Deimantai
LAIKRODĖLIAI
AUKSINES PLUNKSNOS
GINTARO KARIELIAI
SILVERWARE

PIGIAUS KAIP KITUR!

BUDRIK JEWELRY
3343 So. Halsted Street

RADIOS
PHILCO — ZENITH 

ARCADIA — R C A VICTOR 
VISOS 1935 MODELIAI 

Kainos nuo $9.00 iki $100.00

ŽEMOS KAINOS.
Skalbiamos Mašinos, 
geratoriai, Rakandai, Pečiai 
Lovos, Matrosai, Parlor Se
tai ir Aliejiniai Pečiai.

Lengvais Išmokėjimais.

JOS. F. SUDRIK, INC
. r

W. C. F. L., 970 k., nuolatinis Radio Programas Nedaliomis, nuo 1 iki 2 vai. po piet
■ . !'■

-■A
■

F t 
t

..

• > B* '•’» ■

3417 So. Halsted Street
I X ’
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JAU PRALENKĖ?

Editor P. GRIGAITIS

užsienių

PER NAIKINIMĄ J GEROVĘ?

Sveikatos Dalykai
Ar skiepijimas apsaugoja nuo raupų?

Naujienose,

neduoda

visus

tik

IŠ VISO
*

Jugoslavija
Iš

LIETUVA IR LENKIJA

■ / >

3c
18c
75c

keturis mili- 
visas kitas 

nežiūrint to, 
tik apie vic- 
gy ventoj ų!

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Entered as Second Class Matter 
M a re h 7th 1914 at the Post Office 
ot Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

An- 
ma- 
bu- 
pri- 
Vo-

rubais? Kodėl 
kitoje Sovietų 
— Ukrainoje, 
ir t. t. — iš

puoliais žen- 
industrijoję, 
o kapitaliz-

Subscription Kates: 
$8,00 per year in Canada 
$7.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

(t. y. negerai padaryti 
sudarą pasibaisėtiną

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub., Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

$8.00
4.00
2.00
1.50

.75

(ąuality), Pati sovietų

Apžvalga

Wisconsino universiteto prezidentas, Dr. Glenn 
Frank, atakuoja dabartinę Jungtinių Valstijų valdžią 
už tai, kad ji siūlo grąžinti kraštui gerovę, naikinant 
turtą ir siaurinant gamybos jėgas. Jisai turi galvoje 
ypatingai AAA (agricultural adjustment administra- 
tion) planą, sulig kuriuo vatos augintojai pietuose yra 
raginami užsėti vatą, o farmeriams kitose krašto daly
se siūloma atlyginimas ir premijos už sėjos siaurinimą 
ir paršingų kiaulių skerdimą.

“Man tiesiog netikėtina”, sako Madisono moksli
ninkas, “kad gyvendami pasaulyje, kuriame tragiškai 
nepatenkinti žmonių reikalai, mes darome donkichotiš
ką bandymą padidinti gerovę, naikindami turtą arba 
atsisakydami j; gaminti.” Iš tiesų, tai yra netikėtinas 
reiškinys. Tačiau jisai yra faktas, kurį reikia suprasti, 
jeigu mes norime jį tinkamai įvertinti. Palygindami jį 
su Don Quichoto kova su malūnais, mes vargiai surasi
me tikrąsias priežastis, kurios jį pagimdė.

Dr. Glenn Frank, kuris, kaip girdėti, turi ambiciją 
1936 metais eiti į Jungtinių Valstijų prezidentus, kaipo 
liberališkas republikonų partijos kandidatas, labai ste
bisi, kad šiandie valdžia siaurina turto gaminimą, steng
damasi grąžinti “gerus laikus”. Bet jisai nėra taip nai
vus, kad nežinotų, jogei, tokia priemonė jau seniai buvo 
vartojama, tik ne tokiu plačiu mastu, kaip dabar.

Ar jisai negirdėjo apie tą garsųjį pasiūlos ir pa
klausos (supply and demand) įstatymą, kuris nustato 
kainas kapitalistiniame pasaulyje. Jeigu rinkoje yra 
prekių daugiau, negu reikalauja pirkikai,^ tai prekės 
būna pigios; o jeigu reikalavimas yra didesnis, negu 
pasiūlymas, tai prekės būna brangios. Taigi prekių ga
mintojai visuomet stengėsi kaip nors susitarti tarp sa
vęs, kad prekių butų pagaminama ne perdaug. Šituo 
tikslu kūrėsi pramonininkų sąjungos, “kartelės” (vie
nodos rųšies biznių susivienijimai), trustai ir t. t.

Kuomet kapitalistai nebegalėjo pašalinti depresiją 
ir į biznį pradėjo kištis valdžia, tai ji susidūrė su tuo 
pačiu uždaviniu: kaip padaryti, kad prekių nebūtų per
daug, idant jų gaminimas apsimokėtų. ji surado, kad 
vienintelis kelias tai — gamybos siaurinimas. Dr. Frank 
su tuo nesutinka, bet ką jisai tuomet siūlo to vietoje?

Yra, beje, kitas kelias, kurį galėjo pasirinkti Roose- 
velto administracija, tai — paimti pramonę, žemės ūkį 
ir susisiekimą į visuomenės rankas ir įsteigti gamybą 
vartojimui,* o ne pelnui. Kadangi šiandie yra daug žmo
nių, kurie negali nusipirkti pakankamai maisto, rūbų 
ir kitų daiktų, tai, aprūpinant visus, pramonę tektų ne 
tik ne siaurinti, bet dagi plėsti. ,

Bet šitoks ekonominės santvarkos pakeitimas butų 
reiškęs galą kapitalizmui. Rooseveltas, žinoma, negalė
jo to padaryti, kadangi jisai yra kandidatas partijos, 
kuri stoja už kapitalizmo sistemą. Tačiau — ar atsisa
ko nuo kapitalizmo Dr. Frank? Jeigu ne, tai jisai nieko 
geresnio nesugalvos už Rooseveltą.

Iš Estijos pranešama, kad 
neseniai įsikūrusį Pabaltijo val
stybių santarvė, į kurią įeina 
Lietuva, Latvija ir Estija, bu
sianti sėkminga tiktai tuomet, 
kai Lietuva susitarsianti su 
Lenkija. Iki šiol šitas dvi val
stybes skyrė Vilniaus klausi
mas. Kol Vilniaus ginčas nėra 
išspręstas, ant viso Pabaltijo 
kybo konflikto tarp Lietuvos ir 
Lenkijos pavojus.

Estijos politikos sferos, sa
koma, labai trokšta, kad Lietu
va susitaikytų su Lenkija. Jos 
mano, kad užmezgimas preky-

Užsakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Medams ••••••••••••••••-••••••••••••.a*. 
Pusei metų .......... .............
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams .........
Vienam mėnesiui ____ ....

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ___________
Savaitei _____________ _
Mėnesiui .................... .......

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams .........................   $7.00
Pusei metų ...............   3.50
Trims mėnesiams ......  1.75
Dviem mėnesiams ............... 1.25
Vienam mėnesiui ................... 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ________ —.............. $8.00
Pusei metų  .............. 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

bos santykių tarp Lietuvos ir 
Lenkijos jau žymiai pagerintų 
padėtį, šituo atžvilgiu esanti 
labai reikšminga tarptautinė 
geležinkelių konferencija, kuri 
netrukus įvyks Kaune ir kurio
je dalyvaus Lenkijos geležin
kelių ekspertai. Manoma, kad 
toje konferencijoje bus svars
toma klausimas apie atnaujini
mą susisiekimo geležinkeliais 
tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Estijos diplomatai, pagalios, 
tiki, kad Lietuvos susitaikymas 
su Lenkija atgaivintų ir Rytų 
Locarno paktą, nes Lietuvai su
sitarus su Lenkija dėl Vilniaus 
Lenkija sutiktų garantuoti Lie
tuvai Klaipėdą.

Iš šitų žinių matyt, kad Lie
tuvos partneriai Pabaltijo' san
tarvėje stengiasi panaudoti šią 
sutartį sutaikymui Lietuvos su 
Lenkija.

Vienas naivus Rusijos patrio
tas brooklyniškiame ščyrųjų 
organe rašo, kad, anot žurna
listo Radeko, jau esąs “išriš
tas” klausimas, kas ką pra
lenks: sovietai ar kapitalizmas. 
Esą, —

“Sovietų Sąjunga su kiek
viena diena tvirtėja, o kapi
talizme vis daugiau plyšių. 
Sovietų' Sąjungoje budavoja- 
mas socializmas ( ? — “N.” 
Red.), kas metai atidaroma 
(tūkstančiai naujų fabrikų, 
dirbtuvių, kasyklų, elektros 
gaminimo stočių ir kitų įmo
nių, o kapitalo valdomose ša
lyse viešpatauja didžiausias 
krizis. Sovietai 
gia kultūroje, 
visais frontais, 
mas smunka.”
Tai atrodytų lyg, kad sovie

tai kapitalizmą jau pralenkė. 
Bet jeigu jie pralenkė kapita
lizmą, tai kodėl bolševikų ro
jaus gyventojai neturi papras
čiausių daiktų, kurių galima 
prieinamomis kainomis nusi
pirkti kiekvienoje ne tik kapi
talistiškoje, bet ir paprastoje 
buržuaziškoje šalyje? Kodėl 
Maskvos gyventojai turi su 
kortelėmis pirkti maistą, rubus 
ir avalynę? Kodėl tenai darbi
ninkai per ištisus menesius ne
gauna paragauti sviesto, gyve
na susigrūdę po kelias šeimy
nas viename kambaryje, daž
nai neturi kuro žiemai ir vaikš
čioja apšepusiais 
tai vienoje, tai 
Sąjungos srityje 
Šiaurės Kaukaze 
kyla badas?

Kodėl ūkininkai sovietų so
džiuje taip vargsta, kad “va
gia” grudus iš valdžios sandė
lių, nors už tai jiems grasina 
mirties bausmė?

Tas ščyrųjų organo rašyto^ 
jas, kaip ir kiti komunistų agi
tatoriai, nesupranta to paprasto 
dalyko, kad ekonominę krašto 
pažangą reikia saikuoti ne pa
gal tai, kaip auga jame pra
monės įmonių skaičius, bet pa
gal žmonių gerbūvį. Sakysime, 
jeigu krašte yra viso tik kelios 
dešimtys didelių dirbtuvių, tai 
pa&tačius kelias dešimtis naujų 
dirbtuvių, jos pramonė susyk 
pašoks “šimtu nuošimčių” arba 
daugiau (taip, kaip žmogus, ku
ris turi $5.00, pasidarys “100% 
turtingesnis”, uždirbdamas ki
tą penkinę). Bet ar tai reikš, 
kad tas kraštas jau bus ir eko
nomiškai pakilęs ant šimto nuo
šimčių ? Anaiptol.

Naujų dirbtuvių statymas 
gali kartais ne tik nepakelti 
ekonominės krašto buklūs, beit 
gali ją net nupuldyti. Kad jos 
reikštų progresą, jos, visų-pir- 
ma, turi tarnauti tam tikriems 
realiems žmonių reikalams. O 
kokius reikalus, sakysime, ap- 
tarnauja milžiniškos, “didžiau
sios pasaulyje” elektrikos gami
nimo stotys Dnieprostrojuje? 
Rusijos ūkininkai žibina kero- 
siną, o kai kur net balanas. 
Pramonės įmonių Dnieprostro- 
jaus apielinkėje yra nedaug, o 
iš tenai nuvesti elektriką į to
limus pramonės centrus neapsi
mokėtų. Tuo budu tas milžiniš
kas elektrikos įmones sovietai 
gali tuo tarpu išnaudoti tiktai 
dalinai.

Bet kapitalo į jas sukišta be 
galo daug. Iš kur jisai paim
tas? Iš žmonių. Vadinasi, žmo
nių sutatipas valdžia sukiša į 
pastatus, kurių nauda maža.

Toliaus, kad naujos dirbtuvės 
prisidėtų prie,ekonominės kraš
to būklės pakėlimo, darbas jo
se turi būti našus;. kitaip tų: 
dirbtuvių gaminiai bus brangus, 
ir juos vartot neapsimokės; 
bus ekonomiškiau importuoti 
tuos pačius daiktus iš uŽšieM 
nių. O ar našus yrą darbas so-j 
vietų dirbtuvėse? Vįsos žinios 
iš sovietų žepi^s rodo, kad ne J 
Bolševikų dirbtuvėse sudarko-į 
ma daug medžiagos, dažnai su
gadinama mąšinos, o išleidžia-; 
mos prekės yra menkos koky
bės

spauda nuolatos skundžiasi, kad 
“brak” 
daiktai) 
gamybos nuošimtį.

Trečia, sąlyga, kad dirbtuvių 
augimas keltų ekonominę kraš
to būklę, yra žmonių gerbūvis. 
Tiktai tuomet išeis kraštui į 
sveikatą pramonės plėtimas, 
kada kartu plėsis ir perkamoji 
žmonių jėga. Iš ko susidaro ta 
žmonių perkamoji jėga? Iš to, 
ką žmonės sutaupo, t. y. kas 
jiems atlieka nuo to, kai jie 
aprūpina savo kasdieninius rei
kalus — pavalgo, apsirengia ir 
t. t. O ar Rusijoje žmonių su- 
taupos per šiuos metus, kada ji 
“vijosi” ir stengėsi ‘‘pralenkti” 
kapitalizmą, augo? Nieko pana
šaus. Sutaupos ne (tik neaugo, i 
bet valdžia nuolatos paimdavo 
iš žmonių daugiau, negu jiems 
atlikdavo. Iš ūkininkų ji daž
nai ‘atimdavo tiek grudų, kad 
jiems neištekdavo duonos per 
žiemą ir pavasario sėjai, žmo
nių sutaupos piniguose nuolatos 
tirpo, kadangi “piatilietkos” lai
kais ji spausdino vis daugiau 
ir daugiau “bumaškų”, kurių 
vertė puolė ir puolė, iki priėjo 
prie to, kad šiandie rusišką 
rublį spekuliantai atiduoda už 
3 arba 4 centus, vietoje 51 cen
to.

Todėl tik ignorantai gali įti
kėti Radeko pasakoms, kad Ru
sija ekonomiškai jau pasivijo 
kapitalizmo šalis.

Tiesa, kad kapitalizmo šaly
se siaučia skaudus ekonominis 
krizis. Jisai yra “perviršio kri
zis” arba, tikriau sakant, dis
tribucijos (paskirstymo) krizis. 
Kapitalistiniame pasaulyje jo
kios būdos nebūtų, jeigu jame 
butų geriau paskirstoma tai, ką 
pramonė pagamina. Gaminių 
trukumo nėra.

O Rusijai dar toli šaukia iki 
to. Ji pergyvena ne perviršio, 
bet trukumo krizų. Bolševikams 
tenka galvoti ne apie tai, kur 
padėti atliekamas prekes, bet 
kur tų prekių gauti, kaip jų pa
gaminti ir pagadinti taip, kad 
žmonės galėtų įpirkti. Sovietų 
ūkis der neišsprendė gamybos 
klausimo, t. y. to klausimo, su 
kuriuo Vakarų Europa ir šiau
rinė Amerika buyo susidurusios 
kapitalizmo pradžioje.

Kada Rusija sugebės
savo gyventojus pavalgydinti, 
aprėdyti ir aprūpinti žmoniš
kais butais, tuomet ji galės pra
dėti galvoti apie kapitalizmo 
pralenkimą. O šiandie tie bol
ševikų pasigyrimai tai - 
tuščios zaunos.

PASAULIO
i ■'

visko atrodė, kad kara
lius Aleksandras, taip sakant, 
labai tvirtai sėdėjo valstybės 
balne. Daug tvirčiau nei 1929 
m., kai jis išleido paskilbusią 
proklamaciją apie parlamen
to panaikinimą ir paskyrė sa
vo ištikimų sėbrų kabineto 
premjeru generolą. Naujasis 
kabinetas buvo atsakomįngas 
tik jam vienam.

Tokiu tai budu prieš penke
rius metus karalius Aleksan
dras patapo Jugoslavijos dik
tatorium. Daugelis pranašavo, 
jog diktatūra negales - ilgiau 
pasilaikyti, kaip vienus me
tus. , ,

Bet pranašavimas neišsipil
dė. Prieš žuvimą nuo kulkos 
karalius Aleksandras valsty
bės mašiną kontroliavo tvir- 
čiau nei per visus savo vieS- 
p alavinio penkioliką metų.

šių metų pradžioje karalius 
pašal|no premjerą |r, jo vie
ton, paskyrė, kitą. Jokio sųjfh 
dimo dėliąi to nekilo. Laik
raščiai, kurie yra pilniausią^ 
valdžios koutrplįupjąipi, ne
išdrįso nei per pusę žodžio 
prasitarti bei neigiamai atsj-

liepti apie premjero pakei
timą.

Per visus penkis diktatūros 
metus politiškos partijos bu
vo nustelbtos. Jos negalėjo 
laikyti jokių susirinkimų. Tik 
valdžios partijai buvo teikia
mos visokios privilegijos: jos 
nariai galėjo nemokamai nau 
dotis susisiekimo priemonė
mis.

Nepageidaujami
laikraščiai ir knygos neturėjo 
progos įsigauti į Jugoslaviją. 
Cenzoriai budriai žiurėjo, kad 
nebūtų platinama “nelegališ- 
ka” literatūra. Išėmus kata
likus, karaliaus atstovai kont
roliavo kiekvieną religišką or
ganizaciją. Iš universitetų ta
po atimtos autonomiškos tei
sės. Net sportą prižiūrėjo 
valdžios paskirtas žmogus. | 
senatą buvo skiriami arba 
renkami tik tokie žmonės, 
kurie gaudavo iš karaliaus 
“aprobatą.” Miestų ir mieste-' 
lių majorais irgi tegalėjo būti 
pilnai karaliui ir jo agentams 
ištikimi žmonės. i

(Policija, kariuomenė, vals
tybės finansai buvo karaliaus 
rankose. Vienas žmogus vai
ravo visus valstybės kompli
kuotus reikalus. Ir išvidiniai 
atrodė, jog ta diktatoriška si
stema gana sklandžiai veikia.

Prieš dvejetą metų pasireiš-* 
kiė nemažai 'riaušių,^ kurias 
surengė studentai; pastaruoju 
laiku tų riaušių nebebuvo. 
Prieš dvejetą mehj valstiečiai 
laikydadvo nelcgališkus mi
tingus; dabar tas judėjimas 
buvo beveik visiškai likvi
duotas. Lika kalne įvyko su
kilimas; pastaruoju laiku ne 
tik Lika, bet ir kiti kalnai 
nuft’imo.

žinoma, finansiniai Jugosla
vijos reikalai buvo gana sun
kus. Nežiūrint to, jie buvo 
daug geriau tvarkomi nei ki
tuose Balkanų kraštuose. Val
stybės sąmata buvo geriau su
balansuota, negu daugelyje 
kitų valstybių Valdininkams 
algos buvo meitautios regulia
riai. Ir net per depresijos lai
kus jos labai mažai tebuvo 
numuštos. Skolų mokėjimas 
buvo sutvarkytas be didelio 
vargo. Prekybos balansas bu
vo aktyvus.

Maža to, per paskutinius 
kelis metus tapo atidaryta ne
mažai naujų mokyklų, pra
vesta naujų kelių, šiandien 
Jugoslavijoje keliai yra geres
ni nei kaimyninėse Balkanų 
šalyje.

Karaliaus prestižas buvo di
desnis nei bile kurio kito to 
krašto valdovo. Ir jis stengėsi 
prieš pasaulį pasirodyti, kad 
fo valdomoje valstybėje vis
kas yra tvarkoje ir tarp žmo
nių nėra nepasitenkinimo. Kai 
jsfikurč ; Mažosiom Antantės 
valstybių taryba, tai jos posė
džiams buvo numatytas Zag
rebas, vyriausias kroatų mie
stas.

Prieš kiek laiko karalius 
Aleksandras aplankė. Zagrebą 
ir ten apvaikščiojo savo gimi
mo dieną. Miestas buvo ne
paprastai išpuoštas. įvyko vi
sokie paradai ir iškilmės. At
rodė, jog kroatai džiaugiasi/ 
kad jų sostinę aplanke valdo- 
vns« i

Bet tąįp tik atrodė viena 
medalio pusė. Kroatai tikėjo
si, jog karalius pas juos at
vyko su tuo tikslu, kad pas
kelbti naujos politikos kryptį. 
Kąi ta viltis išnyko, tai dingo 
ir kroatų entuziazmas. Dau
giau tp, buvo susektas sąmok
slas karalių nužudyti. O kiek 
yėjiąu, kąi . Mažoji Antantė 
laike , sąvo , konfęrąnciją, tai 
“pekloą m.ąšįną” pagimdė ge- 
ležįpkėlio katąątrofą. .

Tenką dar priminti, jpg įaike 
karaliaus atsilankymo Zagre
be siautė tikras teroras. Tūk
stančiai namų buvo iškrėsta 
ir 500 žųipnįij uždaryta kalė
jimuose. , Atvyks t autieji į 
miestą ,žm<mės buvo policijos 
sulaikomi ir krečiami. Dėl ne- 
silaiHymo patvarkymų keli 
skaudžiai nukentėjo, — tapo, 
žiaunai sumušti.

Tokios priemonės nėra nau
dojamos prieš pasitenkinusius 
pavaldinius. Faktas yra tas, 
kad tarp karaliaus šalininkų ir 
daugumos kroatų egzistavo 
tikras civilis karas. Visi žy
mesnieji kroatu vadai randa
si ištrėmime, kalėjimuose ar
ba tapo nužudyti. Jų pagarsė
jęs vadas Stephčn Radic, Kro
atijos Linkolnas, tapo nušau
tas Belgrado parlamente. Jo 
įpėdinis, Vlatko Machek, ran
dasi kalėjime. Vyriausios kro
atų partijos sekretorius pabė
go į šveicariąją, o vice-pirmi- 
ninkas — į Austriją.

Šimtai kroatų yra pūdomi 
kalėjimuose. Kroacijoje siau
čia biauriausios ryšies tero
ras. Tas kraštas niekuomet 
nebuvo taip prislėgtas, kaip 
dabar. Priklausydamas Aust
ro-Vengrijos imperijai, jis tu
rėjo nepalyginamai daugiau 
teisių ir laišvės. Ir kas blo
giausia, kad kroatai, kurie 
kultūroje kur kas aukščiau 
stovi nei serbai, turi vilkti 
mažai kultūringų serbų ant- 
mestą jiems jungą!

Panašus dalykai egzistuoja 
ir Slovėnijoje, kuri yra serbų

Čiepijimas - Nuodi 
jimas.

Keletas dienų atgal, Svei
katos Skyriuje,
gerbiamo Dr. S. Biežio straip
snis palietė sveikatingumo 
klausimo priemonę, kuri kol- 
kas yra disputuojančiame 
stovyje. Gerbiamas daktaras 
pažymėjo, kad rauplėmis su
sirgimų bei mirimų sumažė
jimas “tai tiesioginė išvada 
skiepijimo, kuris atliekamas 
labai lengvai ir be jokio pa
vojaus.”

Taip, čiepijimas atliekamas 
lengvai, liet pavojus yra la
bai didelis ir nąudą didžiai 
abejotina, nes čiepijimas epi
demijų nesulaiko ir joms užė
jus, jis duodavo dviprasmiš
kus rezlultatus. Pavyzdžiui, 
Š. V; valdžios statistika Fili
pinų salose. Nuo 1911 iki 1920 
m. rauplėmis susirgimų buvo 
169,991, iš šio skaičiaus mirė 
75,339. Beveik visi tie, kurie 
susirgo ir mirė buvo čiepyti 
po vieną, du ar tris kartus. 
Viršminetam laikotarpyje bu
vo 24,436,889 čiepijimų. Salos 
gyventojų apie 10,000,000. 
Reiškia, yra faktas, kad ne 
kurie čiepijosi po kelis syk. 
čia pat galima pažymėti pro
fesoriaus Furnival žodžius: 
“Suvienytų Valstijų kariuo
mene Filipinuose buvo Čiepy- 
ta po kelis sykius^ vienok 
rauplėmis susirgimų ir miri
mų kiekis buvo didelis.”

Labai butų žingeidtb matyti 
čiepų /šalininkų išaiškinimą 
Japohijos čiepijimo prastus 
bei krūpčiojančius rezultatus. 
Jeigu čiepijimas imunizuoja 
nuo rauplių, tai Japonija ne
turėtų turėti rauplių epidemi
jų, nes kiekvienas jos pilie
tis yra priverstinai Čiepija- 
mas tarpe šešių mėnesių po 
užgimimo ir į šešis-metus po 
tam. Nežiūrint to viso, kaip 
čia sakant “krikŠtyjimo”, Ja
ponija turi dažnai epidemi
jas, kuriose tūkstančiais žu
vo. Vien tik 1898 metais su
sirgimų buvo 149,012, o miri
mų 40,971. Skaitlinė imta iš 
The U. S. Public Health Re- 
pbrt of 1910.

Gal kai kas pamąstys, kad 
yra bereikalingas, rašalo ir 
laiko eikvojimas rašyti nei
giamai apie čiepįjimą, nes, 
girdi, daktarai ir čiepų išdir
bėjai žino ką daro; mat, jie 
yra žmonių gyvybes sargai. 
Gal ir taip, bet paklausykit 
ką sako tokio didelio moksliš
kumo žmogus kaip Herbert 
Spencer. “Aš biaurinuosi pri-

Antradienis, spal. 16, 1934

pavergta. Apie 80 nuošimčių 
to krašto gyventojų priklau
so nacionalei partijai. Bet 
dauguma tos partijos vadų 
sėdi kalėjimuose arba yra 
pabėgę į kitus kraštus.

Jugoslavija susideda iš tau
tų mišinio. Vien tik kroatų 
ten randasi trys milijonai su 
viršum. Ir štai serbai, kurių 
priskaitoma per 
jonus, stengiasi 
tautas pavergti, 
kad jie tesudaro 
ną trečdalį visų

Prie tokių apystovų, žino
ma, negalima tikėtis ramumo. 
Nors Jugoslavija iš paviršiaus 
atrodė rami, bot požeminis ju
dėjimas ėjo savo keliu. Daro
mi buvo suokalbiai, konspira
cijos. O ypač po to, kai kara
lius Aleksandras pasiskelbė 
diktatorium ir teroristinėmis 
priemonėmis bandė sutriuš
kinti visokią opoziciją. Ir štai 
dabar prieš tą tironą tapo pa
naudotas toks pats ginklas, 
kokį jo satrapai naudojo 
prieš opoziciją: Marseilles 
mieste keliais šūviais buvo 
užbaigta diktatoriaus Aleksan
dro karjera. —K. Auguras.

verstinu Čiepijimų ir nepatvir
tinu savaimiškąjį.” Taipgi at
kreipkim ausis į Alfred Rus- 
sell Wallace, Charles Darvi
no bendramokslį, kurio žodis 
turi daug vertingumo: “Kas 
metą aš jaučiu vis daugiau 
ir daugiau, kad Čiepijimas 
yra nemoksliškas ir labiausiai 
pavojingas ir visame kame, 
devyniolikto Šimtmečio did
žiausiai nedora klaida.”

Perugia Universiteto profe
sorius Carlo Ruata reikalau
damas Italijos ■ parlamente, 
kad priverstinas čiepijimas 
Kiltų panaikintas pažymėjo, 
kad ^...Čiepijimas 
■teigiamų ženklų”. Toliaus tę
sė: “Nors Anglija panaikino 
priverstinąjį čiepijimą 1898 
metais ir to vieton pastatė 
stropią izoliaciją, vienok 
glijoj nepadaugėjo, bet 
žiau rauplėmis susirgimų 
vo, negu Vokietijoj, kur 
veratinumas viešpatauja. 
Kietijoj taip-pat izoliacija pri
verstina.”

Reiškia, kad ne čiepijimas 
mažina susirgimus, bet stro
pus atskyrimas sergančiųjų 
nuo sveikųjų ir švara.

John Burns, vienas iš įtek- 
mingiausių Anglijos parla
mento narių, po ilgo visokių 
raportų studijavimo, sakė: 
“Ant kiek čiepijimas buvo 
mažinamas; ant tiek skaičius 
mirimų mažinosi. Laike to 
viso laiko, kuriame turėjau 
garbės turėti visą kontrolę 
sveikatos departamente Lon- 
don*o mieste nuo 1906 iki 
1910 buvo dvi mintys.”

Leicester, Anglijoj, industri- 
ališkas tirštai apgyventas mie
stas, kuriame priverstino čie
pijimo niekuomet nebuvo, 
mirimai buvo labai reti. Tar
pe 1887 ir 1901 metų šiame 
mieste gimė 84,788 vaikai, iš 
kurių tik 2,885 buvo pačiepy- 
ti ir tik 21 temirė.

Daktaras C. Killick Millard, 
sveikatos komisionierius, pa
siuntė 
British 
“Viena 
yra ta, 
neČiepyti, nors daugelį kartų 
buvo susirgimų, vienok raup
lės neturėjo progos išsiplėsti 
ant tiek, kad nors vieną sykį 
butų reikėję mokyklą uždary
ti.”

(Bus daugiau)

sekanti komunikatą
Medical žurnalui: 

iš svarbiausių dalių 
kad visi vaikai yra

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Vakar iškilmingai 
palaidotas velionis 
Kazimieras Shattas

Didele minia lietuvių suteikė 
jam paskutinį patarnavimą: 
palaidotas Šv. Kazimiero 
kapinėse.

18 APIELINKĖ — Didelė 
minia palydovų ir iškilmingo-1 
mis geduHo ceremonijomis pa
sižymėjo laidotuvės Kazimie
ro Shatto, kurk vakar buvo 
palaidotas Šv. Kazimiero ka
pinėse.

Apie tūkstantis giminių, 
draugų, pažįstamų ir suintere
suotų vakar rytą susispietė 
prie velionio namų, 19 ir Hal- 

-^ted gatvėse ir vėliau nutrau- 
ke^Trrmu į Dievo Apveizdos 
bažnyčią, kur įvyko dalis go
dulio ceremonių.

šešiems vargonininkams, ke
liems kunigams ir jų padėjė
jams vadovaujant, ceremoni
jos bažnyčioje nusitęsė ilgą lai
ką, iki po vienuoliktos ryto. 
Prie bažnyčios” durų tuo tar
pu būriai žmonių augo ir su 
laiku susirinkimas pasidarė 
toks didelis, kad vargu buvo 
galima prasisprausti pro mi
nia ir automobilius.

Legionieriai g r a b neš i ai
Dariaus ir Girėno legiono 

kuopos nariai, U. S. armijos 
kuopa ir kitos organizacijos 
pagerbė velionį atsiųsdamos 
delegacijas arba suteikdamos 
velioniui vainikus, 
nariai nešė grabą, 
dengtas Am

mijoje, Didžiajam Kare 
kaipo veteranas, gauna tokią 
pagarbą ne vien nuo artimųjų,’ 
bet ir nuo J. V. armijos.

Pirm vykstant į kapines il
ga laidotuvių procesija susto
jo prie velionio namų, kur ka
reivių kuopa liūdnais trimito 
garsais išreiškė už velionį jo 
atsisveikinimą su tąja pasto
gę, kuri ji buvo priglaudusi 
per eilę metų.

200 automobilių procesijoje
Laidotuvių procesiją sudarė 

apie 2(M) automobilių, bet gra- 
borius J. J. Bagdonas su skait
lingu buriu asistentų vykusiai 
visas iškilmes tvarkė ir jokių 
negeistinų incidentų nebuvo.

Kapinėse antru kartu buvo 
atlaikytos įvairios ceremoni
jos ir apie 2-trą po pietų kū
nas buvo nuleistas į duobę 
amžinam atilsiui.

Pernai metais tose pačiose 
kapinėse buvo palaidota velio
nio žmona Stella Shattas, kuri 
tragingai žuvo nuo žmogžudo 
rankos, Hot Springs, Arizona.

Ir motinai ir tėvui mirus, 
dabar vienui viena paliko naš
laitė Irena Shattas, velionių 12 
metų duktė. Ją globos arti
mi velionio giminaičiai.
Atvyko i laidotuves ir neteko 

automobilio
P-a M. Waitches, 2 E. 103rd 

street, buvusi legionierių pir
mininkė, vakar rytą atvažia
vo su grupe draugių į velio
nio Shatto laidotuves. Auto
mobilį pastatė 19-toj gatvėje, 
tarp Union ir Halsted sts. 
Kuomet vėliau rengėsi važiuo
ti į kapines, automobilio ne
berado. Ji pavogė.

irjšikų, kurie užpuolė jo įstaigą.
Supratęs plęšikų užsimojimą, 

McCormick juos sutiko su re
volverio šūviais, bet ir plėšikai 
buvo ginkluoti. Jie paspruko.

Žiemą-garsinimai, 
pavasarį ir vasa

ra tenisas 4*
Juozas Žukas užsibrėžęs di
delius planus; yra teniso 
čempionas. •

Jei kartais pas vieną ar ki
tą lietuvį biznierių ateis jau
nas, šviesa plaukis vyrukas, 
kuris siūlys garsintis “Naujie
nose”, tai žinokite, kad tai yra 
Juozas Žukas.

Juozas Žukas nėra tiek ži
nomas kaipo “Naujienų” or
ganizacijos narys, kiek kaipo 
Chicagos mėgėjų tenisistų 
čempionas.

Visų jo laimėjimų negalima 
nei suskaityti, bet svarbiausi 
triumfą Žukas atsiekė lošda
mas Ogden Parko čempionato 
rungtynėse, kurios skaitosi 
pirmaeilės Chicagoje. Jis pra
dėjo tenisą lošti tik 3 metus 
atgal, bet per trumpą laiką 
tiek išsivystė, kad mažai kas 
galėtų prieš jį atsilankyti.

Dabartiniu laiku p. J. Žu
kas darbuojasi “Naujienoms”, 
bet ateityje žada suorganizuo
ti lietuvius tenisistus ir su
rengti turnyrą.

Your Milk—From .
— ' 1

Cow to Doorstep
Aludininkas pašautas 

plėšiku
BRIDGEPORT — Aludinin- 

kas Oliver McCormick, 3523 S. 
Union avenue, kuris turi alinę 
adresu 3714 S. Halsted street,

Legiono 
kuris ap- 

ikos vėliava pa
kai! velionis K.,

Shattas savo laiku tarnavo ar- sekmadienį buvo pašautas plė-
- * 'tu.-!..................*..  '   i'' 1' -—*" •     —" " - ——........   -.......... */"" *

ŠIANDIE PRASIDEDA
rAS METINIS RUDENINIS

Išpardavimas
PEOPLES RAKANDŲ KRAUTUVĖSE 
Didžiausios Bargenų Dienos, Kam reikia 

Naujų Rakandų!

Štai keletas pavydžią dar nematytų 
bargenų ant SEKLYČIOM SETŲ

$150.00 vertės Importuoto Frieze Sękly- $ 
čiom Setai po .........................................
$100.00 vertės Augštos rųšies Mohair
Parlor Setai po ......................................
$85.00 vertės namų Frieze, Velvet, ir
visokie tapestry dengti Seklyčiom Setai po
Pigesne Medžiaga dengti nauji setai 
parsiduoda po .....................................

98.50 
’58.75
47.50
35.00

DYKAI! — DYKAI!
Prie kiekvieno paminėto seto duodame labai gražų sta

liuką ir lempą visai dykai!
Imame senus setus į mainus ant naujų—didelė nuolaida'

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI.

4179-83 Archer Avė, 2536-40 W. 63rd St.
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400 

CHICAGO, ILL,

Kaminas, virve ir 
mirtis

BRIDGEPORT — Bridgepor 
tietis Robcrt Walsh, 65 metų, 
952 West 37th street, 
buvo rastas pasikoręs sayo na
muose. Pasiėmęs virvę, vieną 
galą pririšo prie kamino, kitą 
galą sunėrė į kilpą ir ją užsi
nori ant kaklo.

Giminės nurodo j dideli susi
krimtimą ir pesimizmą, kaipo 
motyvus pasikorimui..

vakar

L. Y. S. 
Courier

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO S4RAŠAS

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

AUTOMOBILIAI
AUTOMOBILES

Naujas 1934 Studb. sėd. sutaupysi 
$225, Antonsen 6455 S. Westem A v.

APTIEKOS
DRUG STORES

A. BELSKIO Pirmos Rųšies Aptie- 
ka, 2422 W.Marquette Rd, Kep. 8222
J. P. RAKŠČIO visiems žinoma ap- 
tieka, 1900 S, Halsted St. Canal 0114

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.

KRAUSTYMAS
MOVJNG

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

VICTOR BAGDONAS 
Nuvežam į tolimas ir artimas vietas 

rakandus, pianus ir tt. 
8358 South Halsted Street 

Tel. YARds 8408.

KONTRAKTORIAI
CONTRACTORS

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
$300 kaurai ............................  $35.00
Parlor, miegkambario val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
11/11r OI VIv/lUrrj. 

5745. So. Ashland Avė.

Every Day—Rain or Shine—the Milk- 
man Is on the Job.

NO CITY in the world, perhaps, 
is so fortunate as Chicago in 

the high ųuality of the fresh pas
teurized milk vvbich is available to 
Chlcagoland resldents. The high 
standards sėt by both produęers and 
distributors of thls area are con- 
stantly upheld by testing and in- 
specting dairy farms, cattle, barns, 
tank cars, u-tensils, pasteurization 
piants, bottles, delivery vehlcles, 
and the people employed iri the milk 
industry. Everything possible to 
safeguard the heaith of the consum- 
er is done. i

The following account is a blrd’s-; 
eye view of the processes by which! 
fresh pasteurized milk is brought' 
from the cow to your doorstep. ,

Itellable dealers get their milk( 
only from farmers whose milk hasj 
been proven of high ųuallty and. 
whose farms are kept according to; 
the standards sėt. The cows are| 
tested for their heaith; the farmer', 
mušt keep his stables clean, well 
llghted, and weil ventllated; he 
inust ūse sterihzed utenslls; bei 
mušt have a milk house in whichj 
the milk is cooled. From the farin 
the milk is sent to the pasteurlza- 
tlon plant in glass lined tanks on 
trucks or in well iced refrlgerator 
cars.

As soon as the milk is recelved at 
the pasteurlzation plant it is sub-i 
jected to a series of tests to deter- 
mlne the flavor, the butter fat con- 
tent, etc. Follovvlng the tests tlie 
milk is pumped to glass lined tanks 
at the top of the plant, from whence 
lt begins to flow downward, first 
through a fllter, and then to the pas- 
teurlzer. Pasteurlzatlon is the proc
esą whereby milk is heated to a 
temperature of approxlmatel,v 143 
degrees F. and hel(J there for about 
thirty minutes to keep the irillk 
pure. The milk is then wlthln flf- 
teen minutes cooled to below 50 de
grees F.

It then flows dlrectly to the bot- 
tling machlne where each bottle is 
mechanlcally flūed and capped wlth- 
out belng touched by human hands. 
Each bottle is treated to seven 
rcashings, emerging thoroughly ster- 
Lllzed and ready for the milk. After 
belng ftlled and capped the bottleS 
are placed in erates, glven a finai 
rlnse, and plaęed in the delivery 
vvagon.

Every day, rain or shine, warm 
or cold, your mllkman platės at 
your doorstep your bottle of fresh 
pasteurized milk, ready for the 
many and varied ways in whlch thls 
most neąriy perfect food may be 
served. <

Well boys and girls, the new sea- 
son of L. Y. S. activity is well under 
way. Perhaps the most important 
scheduled event of the near future, 1 
is the masųuerade dance, Nov. 24, 
at the Maryland Hotel. The thing 
just liow, however, is the long 
awaited Bunco Party, it’s tonight!! 
Tuesday, October 16, 8:00 P. M. 
Wodman’s Hali, 3253 Lime St. Also 
—an official welcome will be extend- : 
ed to Mr. and Mrs. Miller, who have 
just returned from their honeymoon. 
Don’t forget to bring the older 
folks; they’H probably be interested 
i n what we have acconiplished.

The alluring Panelės Julia Zogas 
and Stella Parker are our latest 
acųuisitions-------- The following lošt
souls have again been embraced 
by oui’ fold: Tom Valentine, John 
Makūnas, John Gclžainis, Albin 
Traškelis and Antoinette Kairis.

The eleetions a few weeks ago 
have proven that the members are 
vvell satisfied with their former of- 
ficers. Vyto Bcliajus, the president, 
is štili looking for new . fields to 
conųuer; and is štili emphaticallv 
demanding attention from the self 
proclamed orators of the rear bench. 
Birdie (Birutė Kremianis) Ah! 
Svveet little Birdie!... She is štili 
fluttering from member to riiember 
persistently soliciting dues. And 
Venus Tumosa, the healthiest Lithu- 
anian giri, is our very channing 
secretary.

In addition, three new positions 
have been created: That of—Sočiai 
Secretary, for which position gra- 
cious Mary Malinauskas has been 
most appropriately selected. Al Žel

ėms—as Seargent at Arms — (door- 
man to you) and Bruno Bruknis was 
chosen as officer Pro-Temps... The 
old faitfull (he never fails us), 
has recooperated sufficiently to 
fulfill his duties as: officer, general 
investigator, and fun maker. Con- 
gratulations Bruno 1 ■

It seenis that our meeting groųųds 
will not be further honored by the 
subtle wit of — bunni sovetski — 
he has left for points unknown 
Good-bye and good luck bunni! We 
are sincerely sorry to see you go. 
but...Such is Life. (

Al Zelnis wasl late for his date, 
the reason wasj -rie went to pick 
“grybies” at 3:0(> A. M. and re
turned at 4 P. M. with only half a I 
pint. Strange! Johhny and Wally j 
Sauciunas picked 300 Ibs. of that I 
delicious fungi ' in four hours!, Al, j 
is it your techniųue of mushroom 
picking, or perhaps it was not “gry
bies” you weęe hunting? After all, 
3 A. M. and alorie (?) in the 
woods... Far be it for us to cast the 
first stone... Būt,..

Filoma Wiczus has been extrem- 
ely active of late... I won.der why?.., 
Where cometh frojų this mysterious 
animation?... Has she lošt some- 
thing?... Or perhaps she has re- 
covered that which was lošt to 
her?... And incidentally.. Who is it 
that she invites to be in proximity 
to her lovely person... At each 
meeing?... Lucky boy!

As i f by reųuest, beautiful Helen 
Danibras is again refreshing us 
with her charming personality. 
Thauk you Helen!

And in reference to the above 
mentioned gracious ludy... We ąre 
eufious to know why she disdains 
to recognize ,ą certain young man?... 
Is it because of. a vivacious mush
room hunter of lašt weeks episode? 
...I’ve been inforiued that the said 
young man is willing to co-opeyate

ANGLIS
COAL

I. N. R.. BE ATT Y LUMBER CO., an- 
lis $6.75. Šaukit Oak Lawn 8.

Automatiški Pečiai
AUTOMATIC COAL HEAT

žmonės dabar vartoja naują dalyką 
namų apšildymui, kas pats savaimi 
užsimoka. Tai automatiški angliniai 
pečiai. Apšildymas ateina, pigiau ne
gu gasu ir aliejų. Pilnas saugumas. 
Ateikit pažiūrėt. Čia pirkites geriau
sias anglis ir koksą.

PRESS COAL CO. 
3950 S. Wentworth Avė.

Tel. Yards 0300.

BUČERNĖS
MEAT MARKET

SQUĄRE DEAL MEAT MARKET, 
1. kl? mčša, 4301 Wentworth Avė.

GROSERNES
GROCERIES

UNITED FOOD STORES 
238 W. 47th St.

Geriausi groseriai, žemiausios kainos 
Chicagoje. Visuomet viskas šviežia. 
J. C. Andrews vedėjas.

INGALIOJIMAI
POWER OF ATTORNEY

BRUNO ŠUKYS. Stato ir taiso na
mus, medinius ir mūrinius. Tel. La
fayette 5824, 4181 S. Francisco yĄ ve.

LAIVAKORTĖS
STEAMSHIP TICKETS

Laivakortės į Lietuvą ir į visas 
kitas svieto šalis yra parūpinamos 
Keleiviai aprūpinami pasportais ir 
kitais dokumentais, kurie reikalingi 
kelionei.

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

MOKYKLOS
SCHOOLS

PAMOKOS: Anglų Kalbos, Lietuvių 
Kalbos, Knygvedystės, GreitraŠčio 
(Gregg Shorthand). Amerikos Lietu
vių Mokykla, 3106 S. Halsted St. 
Chicago, III.

NAMAI IR ŽEME
T, T? A T T?cnnArri? Ik Iii Alų LOlAlb

Z. S. MICKEVIČIUS 26 met. bizny. 
2505 W. 63rd St. Hemlock 0800

PINIGŲ SIUNTIMAS
FOREIGN EXCHANGE

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

KNYGOS
BOOKS

i.................... i . j/ii į,;»■« . ..........  i.iiiyiMii.iiBi*. ............. ....... ...........  iii.ii■ ................. ■

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

if... It’s up to you Heleri!
We all have missed pętite Eleanor 

Wiczus... Where are thoų? Now, 
į Elpanor, be a nice little giri and... 
visit us sometime. Wont you?

And in elosing our deepest sym- 
phaty is extended to oųr friend 
Luis Jinienez, in the rhemory of his 
father—Jesus Jimenez—who passed 
away Oct. 2, 1934, in the City of 
Los Angeles.

—Tonuks^
P. S. This column will appear 

every Tuesday under the editorship 
of Antanas C. Rutkauskas.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

JULIUS BENDER, Ine.
301 W. Madison St. Tel. Monroe 1710 
Krautuvėms ir tavernams in taisymai 
nauji ir vartoti. Labai pigiai. Lengvi 
išmokesčiai. Pristatymas dykai. Dide
lis pasirinkimas.

Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
riui 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

bankruto išpardavimas.Dirbtuvės 
žemiausios kainos Chicagoj rakan
dams, nauji parlor,, bedroom, ir valg. 
kamb. setai. Minkštos sėdynės. 
Karpetai po $15, $20 ir $25. Leng
vais išmokėjimais, Jeigu reikia. At
dara vakarais ir nedėliomis 6224 S. 
Ashland Avė.

RAŠOMA POPIERA
WRITING PAPER

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

SPAUDOS DARBAI/
ATVIRUTES, programus, plaka

tus, biznio korteles, knygas, laikraš
čius jums geriausia atspausdins 

NAUJIENŲ SPAUSTUVĖ 
1739 So. Halsted St. Canal 8500

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

3216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

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 $25.00 
$125 Rieš. Bedruimio sėt. dabar 29.50 

NELSON STORAGE CO.
6910 Cottage Grove

Atdara vak. iki 10. Nedėlioj iki 5.

STAUORIAI
CĄRPENTERS

• ( v • ' ;i. UHIDJH

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

SIUVĖJAI
TAILORS

F. MICKAS, Siuvėjas, rūbų valyto
jas ir taisytojas, 4146 Archer Avė.

REGINA VERBA
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

spalio 15 dieną, 12:30 valandą 
ryto 1984 m., sulaukus pusės 
amžiaus, jjęimus Šiaulių apskr.» 
Ligainų mieste. _

Amerikoj išgyveno 10 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

dukterį Aldoną Samoškienę, 
žentą Joną, anūką Gerald h 
giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
4733 So. Harding Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge 
spalių 19 diena, 8 vai. ryto iŠ( 
namų į šv, Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionės 
sielą, o iŠ ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Reginos Verba gi
minės, draugai ir pažystamį 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 

i atsisveikinimą."

Nuliūdę liekame,
Duktė, Rentas, Anu’kas 
it Gijaiinės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius $. P. Mažeiką, Telefo
nas Yards 1188, ■

A. t A.
KAZIMIERAS SHALTIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 14 dieną, 2:55 vai. ry
to 1934 m., sulaukęs 46 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Kai
rių kaime, Čekiškės parap., 
Kauno apskr.

Amerikoj išygveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

motiną Lietuvoj, brolį ir sese
rį ir kitus gimines, Amerikoj 
2 pusbroliu, 2 pusseseres ir 
daug draugu ir pažystamų.

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

Laidotuvės įvyks trečiadienį 
spalio 17 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš koplyčios i Nekalto Prasidė
jimo Paųelės šy, parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į Šv> 
Kazimiero kapines. <

Visi a. a. Kazimiero Shaltis 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

» Nuliūdę liekame,
Motina, Brolis, Sesuo 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. J. Bagdonas, Telefo
nas Republic 3100.

Laidotuvėmis rūpinasi Myko
las ir Antanin Balnaičįai, Tel, 
Lafayette 7893. ________

ALEKSANDRAS 
KACHINOVAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 13 dieną, 11:45 valandą 
ryte 1934 m., sulaukęs 55 me
tų amžiaus. Paeina iš lo- 
naičio dvaro, Kvedarnų, Tau
ragės apskr.

Paliko dideliame nuliudime 
mylimą moterį. Barbora po tė
vais Makaraitė, sūnūs Aleksan
drą, Benediktą, Antaną, dukterį 
Eleną, žentą Frank Ringler, 
anūką Aleksandrą, marčią Ele- 

•ną Marleski, Lietuvoje dvi se
seris ir brolį.
' Kūnas pašarvotas, randasi 
2537 Charston St., Chicago, III.

Laidotuvės įvyks trečiadienį 
•fcpalio 17 dieną, 8 vai. ryte iš 

namų į šv. Mykolo parapijos 
bažnyčią., kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero

Visi a. a. Aleksandro Kachi- 
novo giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris. Sunai, Duktė, 
žentas, Marti, Anūkas.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F, 
Canal 6174.

STATYBOS 'Plienas
STRUCTURAL STEEL

Antrų rankų statybos geležis viso
kios mieros. Radiatoriai šilto vau- « 
dens ir gariniai Daugybė visokių 
antrarankių dūdų arba paipų. At
kertam kiek reikia. Musų kainos la
bai Žemos. Ko tik reikia iš geležies 
ateikit pas mus.

APEX IRON & METAL CO. 
4000 Wentworth Avė.

Tel. Boulevard 1270

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

MAX KOHN, Imp. Turk. Tabakas 
ir Ci garėtai, 1728 So. Halsted St.

UŽEIGOS
TAVERNS

kapines.

Radžius, Tel.

DEL RINKTINIŲ GRABŲ 
KREIPKITĖS PAS 

Hamilton Casket Co

SCHULTZ BUFFET, 5200 W. 95th 
St., Oak Lawn, 111. Ar išvažiuojat, 
ar parvažiuojat visuomet užsukit pas 
mus. Monarch alus. Puiki vieta 
pasilsėt.

VALGYKLOS
RESTAURANTS

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

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir ^Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

' t



TRAUKINIO SUVAŽINĖTI 4 BRIGHTON 
PARKO IR T0WN 0F LAKE LIETUVIAI

Važiavo automobilyj, į kurį trenkė lokomo
tyvas prie 52 ir Crawford

Keturi lietuviai sekmadienį 
vakare buvo sunkiai sužeisti, 
kuomet jų automobilis pate
ko po lokomotyvo ratais ties 
52-tra ir Crawford avenue.

Visi sužeistieji važiavo vie
name automobilyje, prie kurio 
vairo buvo brightonparkietis, 
p. Joe Grindus. Tuo laiku, 
kai automobilis važiavo sker
sai gelžkelio bėgius, manev
ruojantis lokomotyvas į jį 
trenkė, kritiškai visus sužeiz- 
danias.

Į sužeistųjų tarpą įeina 
kami asmenys;

Sužeistieji
M i c ha t i na Burka u s kas, 

metų, 2514 West 46 Place.
sutriuškinta krūtinė, perskelta 
galva ir suteiktos kitos ma
žesnės žaizdos.

Minnie Jagminas, 45 metų, 
2514 W. 46 pi. Nulaužta kai
rioji koja ir kitos žaizdos.

Joe Grindus, 45 metų, 4451 
South Washtenaw avenue. Iš
orinės žaizdos ir sunkios vidu
jinės žaizdos.

John Skridainis, 4443 South 
Wood street, 40 metų amžiaus.

sc-

45 
Jai

Daug automobiliu 
nelaimių, bet nuken
tėjo tik automobiliai
Sunkiai serga daugelio lietuvių 

mašinos, bet šoferiai sveiki

Kartais automobilių nelaimių 
pasekmės yra labai tragingos, 
bet kartais ir labai keistos. Pe
reitą savaitę, šeštadienį ir sek
madienį, į nelaimes pakliuvo 
keli lietuviai, bet apart kitoje 
žinioje suminėtoje keturių su
žeistų, daugiau sužeistų nebu
vo. ,

Bet tų kitų laimingųjų šofe
rių automobiliai yra labai ap
verktinoje padėtyje.

štai, auTomobilius turės lo
pyti Albertas Rakauskas, 28 
metų, 87th ir Maple avenue, 
Willow Springs, III., Ralph Bu- 
drikas, 4353 S. Maplewood avė., 
Petras Milašius, 936 W. 83rd 
street, ir Jonas Kasmanskis, 
3546 South Union avenue.

Rakauskas, willow 
susidūrė su auto-

Albertas 
springietis, 
mobiliu prie Archer avenue ir 
Albany avenue. Abu automobi
liai nukentėjo, bet nei vienas 
iš važiavusių nebuvo sužeistas.

Ralph Budriko automobilį ne
laimė patiko prie 21-mos ir 
Union avenue šeštadienį po 
pietų.

Keista nelaimė įvyko ties Jo
no Kasmansko namais, 3546 S. 
Union avenue. Kokių 18 metų 
berniukas, vienas Henninger, 
1501 West 51st, važiavo pusė
tinai greitai, kaip paprastai 
jaunuoliams yra charakteringa 
važiuoti. Bet tas jo skubėjimas 
atsiliepė labai nesveikai į Pet
ro Milašiaus automobilį, kuo
met Henningeris į jį įvažiavo.

Bet, nepasitenkindamas vien 
Milašiaus automobilio sužaloji- 

LINCOLN S FRIDE
“Straight Kentucky Bourbon 100 Proof” 

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

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

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

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY
WHOLESALE ONLK

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

Nulaužta kairioji koja ir skau
džiai sužalotas kitos kūno da
lys.

Vienintele sveika autoniobi- 
lio keleivė buvo Anna Norbut, 
4415 South Fairfield avenue. 
kuri pasirašė, kaipo to įvykio 
liudininkė.

J. Grindus važiavo su iPon- 
tiac automobiliu, kurio buvo 
ir savininkas. Apie septintą 
valanda vakare grįžo namo po 
sekmadienio važinėjimo ir 
prie 52-1 ros ir Crawford suti
ko nelaimę. Lokomotyvas, 
kuris automobilį sudaužė, pri
klausė Indiana Harbor Beit 
Railroad linijai ir mašinistas, 
kuris lokomotyvą operavo, bu
vo J. P. Wardell, Summit, 
Illinois gyventojas. <

Grinciaus automobilis bu
vo sudaužytas beveik 
liūs, tik per stebuklą 
kė, kad nei vienas 
nebuvo užmuštas, nors 
rių gyvybė pavojuje.

Sužeistuosius į ligoninę nu
vežė Valentine Lukas, 3900 W. 
65th street, kuris buvo neto
liese, kai nelaimė įvyko. Su
žeistieji ligoninėje guli ir da
bartiniu laiku.

į šipu- 
pasitai- 
keleivis 
kai ku-

mu, Henningeris trenkė ir į 
Kasmanskio automobilį, kuris 
stovėjo prie savininko namų.

J. Maskaliunas su
randa 2 senu drau
gus per “Naujienas”
Vienas

Pa.;
,Va.

atsišaukė iš Pittsburgh, 
antras iš Minden, W.

Bridgeport.—Porą dienų atgal 
netikėtai teko man užeiti į 
p. J. Maskaliuno Beer Garden 
817 W. 35th St. žodis po žo
džio su p. Maskaliuno prieita 
prie platesnio įsikalbėjimo. Die
na graži, kaip biznis, kas nau
jo girdėti ir tt.

Kad diena graži, p. Maska- 
liunas su ta mano minčia pil
nai sutiko. Klausime kaip 
“biznis” — atsakė, kad biznis 
kaip dėl šitų laikų nesą galima 
rugoti, o kas link klausimo 
“kas naujo girdėti”, tai p. Ma
skaliunas paaiškino, kad pas jį 
buvęs atsilankęs draugas, ku
rio buvęs nematęs apie porą 
desėtkų metų.

Taipgi gavęs laišką iš vieno 
seno darugo, apie kurį irgi ne
buvęs girdėjęs jau labai seniai 
—manęs, kad jait jo nei gyvo 
nesą.

Iš Pittsburgh, Pa,
Paklausiau p. Maskaliuno 

kaip tas viskas nutiko, kad du 
draugai laike poros savaičių 
susirado. P-nas Maskaliunas 
paaiškino sekamai: “Pradėjus 
mano užeigos skelbimą talpinti 
“Naujienose” ketvirtadieniais, 
pirmiausia Jsusilaukiau sviečio 
Jono Grigo, seno mano pažįs
tamo iš Pittsburgho, Pa. P-nas 
Grigas važinėjosi busais* tarpe 
Pittsburgho, Detroit ir Chica- licija ją rado skaiismų suimtą

gos. Pamatęs mano skelbimą 
“Naujienose”, atėjo pas mano 
kaipo seną pažįstamą pasisve
čiuoti. Malonu buvo pasimaty
ti su senu draugu ir pažįsta
mu po daugeliui metų nesima
tymo.”

Iš Minden, W. Va.
Na, o kaip apie gautą laišką, 

kaip jis jumis sužinojo? P-nas 
Maskaliunas paaiškino seka
mai: “Laišką gavau iš Minden, 
W. Va., nuo seno pažįstamo p., 
Užkoraičio. 
gana senai
Chicago, bet jis kaip ir mano 
draugas Grigas abu “Naujie
nų” skaitytojai, pamatę mano 
skelbimą. “Naujienose 
nas atvažiavęs tuoj čia atsilan
kė, o kitas negalėdamas pats 
asmeniškai atvykti laišką pa
rašė.

P-nas Užkoraitis prie pirmu
tines progos rengiasi atlankyti 
Chicago 
“Naujienų” tarpininkavimui, su 
kitu senu draugu vėl pasima
tysime”.

Dar p. Maskaliunas pridūrė, 
k<ad, girdi, “Naujienose” gar- 
untis apsimoka—lietuviai skai- 
o “Naujienas” ne vien Chioar 

goję, bet ir po visus kampeliu^ 
plačios Amerikos.

—J. B-kas.

vie

3 jauni bridgeportie- 
čiai atiduoti krinti- 
nalei grand džiurei

Tebėra suimti Antanas Kirda, 
Waller Snirdas ir Julius 
Rubeck.

BRIDGEPORT — Automo
bilių teismo teisėjas J. Garber 
pereitos savaitės pabaigoje 
nutarė atiduoti į grand džiu- 
ry rankas tris jaunus lietu
vius piktadarius iš Bridgepor- 
to. Jie yra Antanas Kirda, 
3237 Liine street, -Walter 
Snįrdas, 22, 929 West 33rd st. 
ir Julius Rubeck, 22, 3163 So, 
Halsted street.

Jie buvo suimti kiek laiko 
atgal kai pavogė automobilį, 
Suimti, jie prisipažino prie ki
tų piktadarysčių, Bridgeporte,

Netolimoje ateityje grand 
džiury pradės rūpintis suimtų 
piktadarių likimu ir radusi 
juos kaltais, atiduos krimina- 
lio teismo teisėjų nuožiūrai 
kaip su jais pasielgti, 

t 

Bridgeporte “nesaugu”
Bet vietos gyventojai, Brid- 

portiečiai, sako, kad daugelį 
kitų jaunų vaikezų turėtų su
tikti toks pat likimas, nes 
Bridgeporte jaunų lietuvių ir 
kitataučių piktadarių yra pa
kankamai ir vakarais nesau
gu išeiti į gatvę. Krautuvių 
apiplėšimai ir “holdupai” yra 
paprastas dalykas.

Jauna 25 metų lietu
vaitė bandė nusi

nuodyti
WESTSIDE — “šeimininiai 

nesutikimai”, Sofija Kaitis, 
2107 West 19th street, pasa
kė policijai.

Barniai, nesutikimas, ginčai 
privertę ją bandyti atimti savo 
gyvybę, ji aiškinosi, kuomet po-

NAUJIENOS, ,Chl<?ago, III.
....... ..........  I ......... . II .......

aukščiau paduotu adresu. vimi visą< langą, nekalbant apie 
Ji išgėrė visą butelį iodino, lange gražiai išdėliotus produk- 

i tus, automobilis privažiavo prie 
kounterio” ir sustojo.
Sužeistų nebuvo. —Maf,ęs.

manydama, kad tas skystimas 
prašalins ją iš šio ašarų ir var
go pasaulio.

Sofija Kaitis yra 25 metų 
amžiaus. Ji pasveiks.

Ji perdavė savo pa

nepoilgam. . Ačiū

P-nas Užkoraitis 
kaip yra- apleidęs

P-a Marijo-
VVaitches

ROSELAND 
na Waitches, adv. 
žmona, kuri sekmadienį perda
vė savo pareigas kaipo Da
riaus ir Girėno legiono kuopos 
moterų skyriaus pirmininkė, 
pnai H. žuris.

P-a Waitches buvo to sky
riaus organizatorė ir pirmoji 
pirmininkė. Sekmadienio iš
kilmėse, kurios įvyko Hyde 
Park viešbutyje, skyriaus na
rės ir Legionas padovanojo jai 
gražią sagutę ir kitas dova
nai.

RADIO
-..... —-r-ri—1-----------------------

Dainuos šaunus Vyrų
Kvartetas

šiandien Radio klausytojai 
bus tikrai suįdominti su gra
žiu ir įdomiu rfedio programų, 
kuris pastangomis Peoples Ra
kandų Krautuvių btfs transliuo
tas 7-tą . valandą^ šiandie vakare 
iš stoties WGE3. !

' ' H ■ ■ •' ■ ■ L?

Išpildyme" programo daly
vauja vienas iš gabiausių vyrų 
kvartetas į kurį įeina žymiau
si Chicagos lietuviai daininin
kai. Jie su savo gražiai su
tartinais balsais žada tikrą 
“surprize” padaryti radio klau
sytojams.

Tarp dainų bus gražios muzi
kos ir juokų, kuriuos pateiks 
čalis Kepurė, o prie to viso, 
Peoples Krautuvės turi labai 
svarbią žinią klausytojams pra
nešti.—Rep. XXX.

Šis automobilis labai 
norėjo atsigert pieno
Nei 53 metų įžiurtus Beckeris 

negalėjo jo sulaikyti 
' r. * ' ' ' l t . '

Pa-BRIGHTON PARK 
prastai automobilis pasitenkina, 
jei yra pagirdytas vandeniu ir 
kurui pripilama j tanką gazo
lino. Bet šis automobilis labai 
norėjo pieno. f

Tiek norėjo pieno, kad nega
lėjo nei sutilpti plačiojoj Ar
cher avenue gątvėje ir zigza- 
guodamąs iš vieno krą’što į ki
tą, j paniką įvarė visus gyven
tojus.

Dideles pastangas dėjo Izido
rius Beckeris, 58 jn.> 906 Sun- 
nyside avenue, kad tokį nepa
klusnų automohilj; suvaldyti. 
Bet veltui jis stengėsi, neą jo 
rankos buvo beveik bejėgės. 
Mat jos jau vetyė po įtalęą tam 
tikrų skystimų, kurįe buvo 
stipresni už pieųą.'

Taip bezigzaguodamas gatve, 
automobilis pągąlįgų laimėjo 
varžytines su Bęęlęeriu, nes 
vienu kartu užlipo ant šaligat
vio ir tekinas pasileido bėgti
tiesiai j vidų pieninės, 
side Dairy”,* 4892 Archer avė. menų mažomis kainomis nėra 
Pro duris, pasiimdamas su sa- abejonės.

Šios rezoliucijos iš 
ėjusios iš kišenių at 

gal į juos grįžta
Iš Chicagos Lietuvių Draugijos 

susirinkimo

Leavitt st., dainavo 
Kaminskas.
pasakyti, kad A. Ka- 
yra vienas geriausia

NORTH SIDE — Praeitam 
susirinkime Chicagos Lietuvių 
Draugijos, tylasonic svetainėje, 
1547 N.
Antanas

Reikia 
minskas 
tenoras <tarpe lietuvių. Jis moka 
gražiai jausmingai dainuoti. 
Prje piano buvo “Birutės” cho
ro mokytojas Jonas Byanskas, 
tarpe Chicagos lietuvių geriau 
sis pianistas ir rimtas muzikas.

Pirmiriinkas draugijos J. Mic
kevičius pranešė, kad užsibai
gus vasaros laikui, bus progra
mai kiekviename 'draugijos su
sirinkime rudens ir žiemos lai
ku, kaip tai dainos ir pamoki
nančios kalbos.

Komunistai beveik į visus su
sirinkimus ateina j kišenių įsi
kišę kokią’ nors iškeptą rezoliu
ciją. Bet Chicagos Lietuvių 
Draugijos nariai niekaip negali 
suprasti komunistiškų tezių ir 
jųjų rezoliucijos visados būna 
sugrąžintos atgal į kišenius be 
rezultatų.

Komunistai ir spiaudo ant 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
valdybos, kad nepritaria jųjų 
nesąmonėms. —Buvęs.

Pasekmingas ‘Morn 
ing Star’ jubilieji

nis vakaras
NORTHSIDg — šeštadienį, 

spalių 131 d. {Morning Star Klu
bas turėjo savo 20 metų gyva
vimo jubiliej įnį vakarą. Mil-Roy 
svetainėje, 1564 N. Damen avė.

Kaip ir iš anksto buvo tikė
tasi, vakaras pavyko labai pui
kiai visais atžvilgiais, nes mi
nios pripildė, didelią ir erdvią 
svetainę. Ir tvarka, buvo pavyz
dinga.

Buvo įteikta baseball koman
dai graži sidabrinė taurė, ku
rią Morning Star Klubo koman
da išlaimėjo.

Taigi northsidiečiai skaitlin
gai ir linksmai praleido Morn
ing Star Klubo jubiliejinį pa
rengimą. -—X. š.

Rastas gatvėje M 
Žukas. Mirė

18 AiPIELINKĖ Pusiau be 
sąmonės, bejėgis ir sunkiai su
sirgęs gulėjo ant šalygatvio 
Martinas Žukas, 54 metų, 2113 
So. Halsted Street, prie 19th 
Place ir Union avenue. Kai jis 
buvo nugabentas j ligoninę, 
trumpą laiką pagulėjo nerea
guodamas į daktarų pastangas 
ir netrukus užmerkė akis. Jis 
buvo senas 18 apielinkės gyven
tojas.

Peoples Rakandų 
Krautuvėse 19-t a s 
Metinis Rudens Iš

pardavimas
Peoples Rakandų Krautuves 

kas metai apie šj laiką prisi
rengia prie didelio rudeninio 
išpardavimo.

Tokis j vykis prasidėjo šian
die kaupo 19-tas metinis rude
ninis išpardavimas, kuris tęsis 
tik vieną savaitę, o gal ir trum
piau, jai siūlomos prekės grei
čiau išsipardųos
išpardavimas bus sėkmingas ir, 
kad žmones turės geros progos 
pasipirkti visokių namams reik-

Kad šitas

Peoples Krautuvių vardas yra' 
/įsiems žinomas ir jos, vedė
jai tuvi desėtkus metų patyri- 
no šios prekybos vedime. Del 
.o yra aišku, kad kai šį Įstai
ga rengiasi prie išpardavimo, 
cai turėjo žinoma, ir vartojo 
/isokius budus pririnkti geres- 
lių prekių, kurios pilnai galėtų 
Atstovauti šių Krautuvių vedėjų 
gabumus. Tas daroma, 'kad 
kiekvienas šios krautuvės pir
kėjas galėtų rasti vien tik to
lias prekių vertybes, su kuriom 
;alėtų pilnai pasidžiaugti.

Patartina lietuviams nepra
eisi šios progos, ir atsilankyti 

j Peoples Krautuvę šią savaitę 
.r pasirinkti kas namams rei
kalinga. O čia, žinoma, rasite 
/isoko už numažintas išpardavi
mo kainas.

šis dienraštis šią savaitę kas
dien talpins šio išpardavimo 
skelbimus. Todėl* malonėkite 
juos patėmyti.—(’5p.).
Lietuvis Bružas už

nuodijo su švinu
18 APIELINKĖ — Į apskri

čio ligoninę buvo nuvežtas Pet
ras Bružas, 47 metų amžiaus, 
727 W. 14th Place, kuris užsi
nuodijo su švinu. Bružas sirgo 
per visą savaitę, pirm negu bu
vo išvežtas ligoninėn.

The English ColumnĮ

Annual Benefit Dance
For the initial event of this 

season’s activities, the Chicago 
Lithuanian Women’s Club is 
giving an Autumn Charity Bali 
at’ the Chicago Beach Hotel,

PRANEŠIMAI
North West Lietuvių Moterų kliu- 

bo susirinkimas įvyks antradieny, 
spalio 16 d. 1934 m. P. Steponaičių 
bute, 2727 Evergreen Avė. 7:30 vai. 
vak. ' Narė§ malonėkite susirinkti 
į laiką. M, K. sekr.
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PIRKITE Tropicair Anglis dėl 
ūmios žilumas. Lump ar Egg — 
$6.00. Mine run — $5.75. Screen- 
ings — $4.75. Northern Coal Co. 
Merrimac 2524.

BEECHER STUDIO 
padaro 

VAIZDINGESNES
Vestuvių Fotografijas

744 Eaiit 79U1 St. 
Tfiangle 4240

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO- 

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

MILLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan Avė., Chicago 

Atdara vakarais

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

8402

P.CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd St
Ennle.ood 1883-5840

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 Wešt 47th St,

Antradienis, spal. 16, 1934

Fifty-first and the Lake, on 
Saturday, October 20, 1934. 
Starting at eight thirty ‘P. M.

By coming to this affair, 
you will not only participate 
in an enjoyable sočiai affair, 
būt will assist the elub in its 
annual drive to furnish relief 
for the aged Lithuanians at the 
Oak Forest Infirmary. The 
entire proceeds of this dance 
will be used for relief purposes.

Tickets are one dollar ($1) 
per person and everyone is cor- 
dially invited.

Wanda Byanskas, Sec’y
Chicago Lithuanian Women’s

Club.

Nekentekit Daugiau
NUO

RHEUMATIZMO — SKAUDANČIŲ 
SĄNARIŲ — RAUMENŲ IR 

KRUTINĖS ŠALČIU
Truputi*! SALEM S VELVET RUB r r ei t pa- 
iryclyg skaudila* virtau. utiuuA ric-mam*. 
nibiln Myvnumą raumenys ir aanariuore. 
No žiūrint ką nevartojote be pasekmių, pa* 
niekinkite dabar SALEM'E VELVET RUB. 
Parduodamas nu garantija rralinti p'.n rus. 
Duoda prurelbą nuo Rheumatir.nio. N -u r i t a. 
Lunį baro, ir PraHfcaldimo. Tukai ančiai ji 
IHniČKiio Ir yra linksnius, mea salime tai 
(rodyti jų liudijimais. Nusipirkite pas sa
vo vaistininko arba prisiuakite OSc. Mam
bomis arbn money orderiu ir m* prla’uainio 
tuma. Berdu Laboratories, 3000 North
4>ramle Avė., Ch lemto, III. Dept. 107.

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMU SĄVIN1NKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vaL ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

GĘRU RAKANDŲ ir kaurų bar- 
genai laike musų didelio $16,000 Pa- 
aukavimo Išpardavimo. Veikite 
Dabar, 6626 S. Halsted St

Personai 
Asmėnų Ieško

Aš JUSTINAS KANAVERSKIŠ 
Eaieškau savo pusbrolį Bronislovą

’anaverskį, paeina iš Kauno rėd., 
Panevėžio ap., Smilgių par., Perek- 
šlo kaimas. Prašau visus kas tik 
apie jį žino, kur jį galim surasti, 
duokite-man žinoti. Bronislavo sū
nūs yra atvažiavęs prie manęs iš 
New Yorko. Prašau visų man pa
gelbėti. Justinas Kanaverskis, 3337 
So. Morgan St. Tel. Boutevard 0772.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGI 8 degtinės salesmo- 
nai pardavinėti i tavemus jūsų na- 
rinktoj apielinkėj. Geriausia ko
misas ir dravvinjr account, jeigu bus 
tinkami. Kreipkitės tarp 4—-5 po piet 
Old Fort Dearbom Wine & Liųuor, 
Ine., 4250 Archer Avė.

REIKALINGAS pirmarankis duon
kepys prie juodos duonos, nuolati
nis darbas. Narvid’s Bakery, 2424 
W. 69 St

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusių moterų 
prie sortavimo popieros atkarpų. 
Continental Paper Grading Co 
1623 Lumber St.

REIKALINGA moteris kuri su
pranta gaminti valgius. Smith’s Palm 
Garden, 4177 Archer Avė.

Furnished Rooms
RENDON furnišiuotas kambarys 

dėl vaikino arba merginos, prie ma
žos šeimynos, arti gatvekųrių.

117 E. 104 PI.

For Rent
RENDON 5 kambariu namas, 

7219 So. Artesian avė., didelis lotas, 
furnace šiluma. $80 į mėnesį. Pa
šaukite Repųblic 8437.

Business Chances 
* Pardavimui Bizniai

TAVERN IR KABARETAS par
siduoda, randasi ant žymaus South 
Sides kampo. Sėdynės dėl 200 
žmonių. Pašaukite Radcliffe 5864.

PARDAVIMUI galiūnas. Gera 
vieta. Biznis išdirbtas per daugel 
metų. Fikčeriai ant vietos. Ga
lima vertuotl. Priežastį patirsit 
ant vietos, 3829 S. Lituanica Avė.

TAVERN pardavimui, labai ne
brangiai, iš priežasties ligos.

1 2417 W. 51 St.
____________________ . ' ________________  4

PARDAVIMUI hemstitching, išsiu- 
vinėjimo, bovelnos ir mažmožių krau
tuvė, nebrangiai L. Bradel, 1718 W. 
47 St. - -

NORIU parduoti pusę biznio Re
tame Tavom bizny j, Moskus, 6142 
So. Westem Avė. A




