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Bavarai kovoja nacių 
diktatūrą bažnyčioj

Pranašaują orų lini
jas per vandenyną

WASHINGTON, s. 16. -4Ju- 
dydamas tarybai, kuri turi nu
statyti valdžios aviacijos pro
gramų, lakūnas Lindbergh pra
našavo, kad jau netoli yra tas 
laikas, kada bus galimi regulia
rus skraidymai per vandenyną.

Baus malūnininkus 
už pikliuotus miltus

Rengiasi atlyginti už 
nusavintas žemes

Kaltina 5 laivo virsi 
ninkus už Morro 
Castle nelaimę

Ligšiol už 1 klg. agurkų rei
kėjo mokėti 5 pf. muito, o nuo 
rūgs. 25 d. muitas pakeltas iki 
30 et. už klg.

Hitlerio žodis yra 
konstitucija”

Karaliaus kūnas at 
vežtas i Belgradą

du žmonės, trečias sun 
kiai sužeista

Ispanijos kareiviai 
palaidojo 700 žuvu

sių sukilėlių

anglia- 
godžia 

dalyviai 
neužmirš.

1210 kilocycles 
PASIKLAUSYKITE.

Austrijos diktatorius 
vėl vyks pas 

Mussolini

Chicago, III., Trečiadienis, Spalių-October 17 d., 1934

Lietuvis Juozas Že 
maitis užmuštas 

automobilio

WATERVILLE, Me., p. 16.— 
Nuo plačių uždegimo pasimirė 
vieniutlėlė pasaulyje kalbanti 
kalė Princess Jacųueline, 10 me
tų amžiaus. Ji galėjo aiškiai 
ištarti daugiau 20 žodžių, žino
jo jų prasmę ir juos tiksliai

Užsidarę kasykloj angliakasiai pasidavė 
kompanijai sutikus dalinai pakelti algą. 

Išėjo iš kasyklos pusgyviai, pamišę

Užpuolė knygų san 
krovą

General Motors įve 
da “kolektyves 

derybas”

Entered as second-class matter March 7, 1914 at tbe Post Office ąt Chicago, III 
under the Act of March 3, 1879

Vokiečiai agurkams pa 
kėlė muitą

Rusijos kalinių dar 
bo vaisiai

Pavaišino ministerį 
kiaušiniais

BERLYNAS, s. 16. — Agri
kultūros ministeris Darre pa
skelbė, kad malūnininkai bus 
baudžiami už malimą baltų mil- 
tų, nes einant nacių patvarky
mais prie kviečių turi būti de
damos visokios priemaišos, kad 
kviečių ištektų ilgesniam lai-

MINNEAPOLIS. Minn., s. 16. 
—Nežinomi piktadariai anksti 
rytą įsilaužė į darbininkų kny
gų sankrovą vidurmiesty, pasi
ėmė $500 komunistinių knygų 
ir nusinešė jas j žvyro duobę 
šalę miesto, knygas sudegino. 
Pasiėmė ir $3 pinigais, bet jų 
nedegino. Sankrovoj paliko 
raštelį: “Modemiškas Bostono 
arbatos puolimas. Mes nenorime 
komunistų Minneapolise”, o Žvy
ro duobėj paliko iškabą: “Pir
mas įspėjimas komunistams”.

KAUNAS
iriai (Onuškio vale.) daro žygių 
žemes ūkio ministerijoj, kad 
valstybės iždas jiems užmokė
tų už nusavintas žemes žemės 
reformos reikalams, žemės ūkio 
ministeris si? įpėdiniu įgalioti
niu susitarė, ir sudarė sutartį 
pagal kurią įpėdiniams sumo
kama 131,500 lt. Atlyginimas 
sumokamas ne grynais pinigais, 
bet Jurbarko miškų urėdijoj 
maždaug tos sumos vertės duo
da miško—65 ha. Sutartis pa
siųsta patvirtinti.

MUENCHEN, Bavarijoj, s. 
16.—Bavarai vėl labai skaitlin
gai susirinko į savo bažnyčias, 
kad užprotestuoti prieš įvedi
mą nacių diktatūros protestonų 
bažnyčioje ir prieš pašalinimą 
iš vietos ir areštavimą Bavari
jos vyskupo Meisser.

PARYŽIUS, s. 16 
ja uždėjo nepaprastą cenzūrą 
ant visų siunčiamų žinių. Pra
nešimai telefonais sustabdyti, 
nes juos sunku cenzūruoti. Ko
respondentų žinios neišleidžia
mos, todėl veik nėra jokio su
sižinojimo su Ispanija.

Rūgs. 22 d. apie 2 vai. ryto 
Nauj. Alytuje Vilniaus g-vėj, 
pačiame miesto centre užsidegė 
Kancediko dviejų aukštų mūri
nis namas. Tame name buvo 
viešbutis, gyvenamas namas ir 
parduotuvė. Viešbutyje buvo 
svečių, kurie įmigę nejuto gais
ro ir negalėjo laiku pabėgti. 
Amerikos lietuvis Pranas Ko- 
koška 62 met. amž. kilęs Ly- 
kiškių'km. Seinų apskr. nuo du
jų užtroško. Ona Simonaityte 
taip smarkiai apdegė, kad nu
vežta ligoninėn nuo žaizdų mi
rė. Antanina šaulytė nerasda
ma durų šoko iš antro aukšto 
pro langą ir krisdama smarkiai 
prisimušė. Jos gyvybė pavoju-

PARYŽIUS, s. 16 
dienų medžiojimo, policijai pa
sisekė pagauti Fontainbelaų 
miške Sylvester Malny, kuris 
buk turėjęs ryšių su Jugosla
vijos karaliaus Aleksandro 
užmušimu ir dalyvavęs tame 
suokalbyje. '

Visoj Europoj ieškoma tero
ristų vadų Dr. Antė Payelič ir 
Gustav Perec, taipgi kitų suo
kalbio dalyvių.
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GLASG0W, s. 16. —Agrikul
tūros ministeris Walter Elliot, 
kuris taikosi j Anglijos pre
mjerus, liko pavaišintas kiauši
niais ir tomatėmis studentų su
sirinkime, kuriame jis kalbėjo 
prieš socialistus.

Chicagai ir apielinkei Tedera
mo oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia lietus; daug šal
čiai? j vakarą.

Saulė teka 6:04

MASKVA, g. 16. — šiandie 
dviejų mylių požeminiu keliu 
perėjo pirmas traukinys. Prie 
to kelio pravedimo dirba išim
tinai sovietų kaliniai, 
veik pusė yra moterys. Baigtas 
kelias bųfeiąs 8 mylių ilgjo.

MADRIDAS, s. 16. Val
džios kareiviai tebetęsia1 kovą su 
sukilėliais vAstuYias provinci j o j, 
kurie vis dar nepasiduoda, bet 
tęsia nelygią kruviną kovą.

Daugiau kapi .700 sukilėlių, 
kurie žuvo mūšy prie Oviedo, 
liko kareivių palaidoti už Prin
cipe kareivinių. Kiti užmuštų
jų tebėra nelaidoti, nes jų kū
nai tebėra neidentifikuoti. 
Oviedo kalėjimai yra pilni su
imtų sukilėlių. 200 sukilėlių, ku
rių negalėjo kalėjimai sutalpin
ti, liko išvežti ir uždaryti Li- 
bertad kruizery.

Gaisrą likvidavo mietso ir 
ulonų pulko ugniagesiai. Narnąs 
buvo neapdraustas. Gaisro prie
žastis tiriama.

Naujienų Radio 
PROGR AMAS

Rezprizorninkų” triu 
kai turguje

BERLYNAS, sp. 16. — Mi- 
nisteris Dr. Haris Lammers pa
reiškė, kad Hitlerio žodis į ii* į- 
sakymai yra Vokietijos kohsti- 
tucija ir kad Vokietija niekad 
neturės kitos rašytos konstitu
cijos. Ministeriai atsako tik
tai prieš Hitlerį, o ne prieš 
reichstagą.

MASKVA, s. 16.
žinieriąi liko pasmerkti mirčiai 
Už kohtr-revoliuciją ir špionažą. 
Trys kiti liko nuteisti kalėji 
man.

mui, o sankrovininkai 
jiems kreditan maistą.

Taip baigėsi baisioji 
kasių kova su pelno 
kompanija. Bet jos 
tos kovos niekad 
Daugelis jų gal visai pakrikdė 
savo sveikatą, kiti pamišo, o ir 
tvirčiausieji dar negreit atgaus 
savo jėgas.

CHICAGO
re, apie 5:45 vai., gryštant iš 
darbo ir einant skersai gatvę 
prie 43 ir Westem gatvių, au
tomobilio liko suvažinėtas Juo
zapas žemaitis, apie 52 m. am
žinas, gyvenęs 4501 S. Fairfield 
Avė. f

Jis liko nuvežtas į Southtown 
ligoninę, kurioj pasimirė vakar 
po piet.

Velionis dirbo New York 
Central geležinkeliui ir per il
gus metus yra gyvenęs Town 
of Lake apielinkėj. Paliko žmo
ną, 3 sunūs ir dukterį.

šiandie ryte p. Eudeikio į- 
stagoje, 4605 S. Hermitage 
Avė., įvyks koronerio tyrimai. 
Apie laidotuves bus pranešta 
vėliau.

NEW YORK, s. 16. —Bruno 
Hauptmann vakar turėjo stoti 
teisman dėl jo bylos prieš jo 
išdavimą New Jersey valstijai, 
kuf.. jis, yra, kaltmąipas nužudęs 

’Lindbergų .kūdikį.
Liudydamas jis nuginčijo vi

sus kaltinimus, sakėsi nė nebu
vęs Lindberghų namo apielin
kėj. O rastus išpirkimo pini
gus jis gavęs iš savo draugo 
Fisch, kuris pasimirė Vokieti
joje. Jis juos slėpęs todėl, kad 
jie buvo auksiniais certifikatais, 
,kuriuos valdžia yra atšaukusi 
ir pareikalavusi grąžinti. Jis 
prisibijojęs, kad galy s būti ap
kaltintas už auksinių certifika- 
tų slėpimą.

RYMAS, s. 16. — Oficialiuo
se rateliuose patvirtinta žinia, 
kad Austrijos kancleris Schus- 
chnigg vėl apsilankys pas Mus
solini gauti tolimesnių įsakymų. 
Manoma, kad jis atvyks lapkri
čio mėn. po apsilankymo nau
jojo Francijos užsienio reika
lų ministerio Lavai ir, • galbūt, 
čechoslovakijos ministerio Be- 
nes.
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Išsikėlę angliakasiai išrodė 
baisus. Aiškiai buvo matyt, 
kad jie pergyveno didžiausias 
baisenybes, kurių, kaip jie pa
tys pripažysta, jie niekad ne- 

penkias dienas kasyk-, užmirš. Kiti noriai ryjo jiems 
atneštą valgį, bet kiti jau ne
begalėjo valgyti ir turėjo ten
kintis vandeniu.

Angliakasiai buvo tiek išba
dėję, kad jų pačių žodžiais, jie 
suvalgė net savo diržus ir batų 
padus.

Išėję iš kasyklos angliakasiai 
nėra patenkinti susitaikymo są
lygomis. Jie sako, kad sąlygas 
priėmė todėl, kad jie veikiau4- 
sia buvo pamišę. Nėra patenkin
ti sąlygomis ir derybose tarpi
ninkavę socialdemokratai, bet 
jie nematė kito budo išgelbėti 
agliakasius nuo mirties, nes jei 
dar ilgiau jie butų pasilikę ka
sykloj, tai tikrai iki vieno jie 
butų žuvę. O jų mirtis nebūtų 
niekam atnešusi naMdos, tik 
dar didesnį vargą jų šeimy
noms.

Visi gyventojai išreiškė savo 
pritarimą taip sunkiai kovoju
siems angliakasiams, ir tuo jaus 
pradėjo kelti fondą jų sušeTpi- 

pasiulė

DETROIT, Mich., s. 16. — 
Didžiulė General Motors Corp. 
pranešė laiškais savo 130,000 
darbininkų, kad ji savo dirbtu
vėse įvedanti savotiškas “ko
lektyves derybas”, kuriose bet
gi negalės darbininkus atsto
vauti jų organizacijos, o tik 
darbininkų “išrinkti” atstovai.

Tų “atstovų” galios bus ne
didelės ir jie galės tartis tik su 
foremanais. Jei tie ginčo ne
išspręstų, tai bus pasiųsta aus 
gštesniems viršininkams. Kom- 
panija iškalno pasisako, kad ji 
nepriims arbitracijos tais klau
simais, kur gali nukentėti jos 
biznis.

Manoma, kad tai yra General 
Motors pakibimas karo Ame
rikos Darbo Federacijai. .

BELGRADAS, s. 16. — Va
kar vėlai naktį nušąutojp ka
raliaus AleksandroK kūnas liko 
atvežtas į Jugoslavijos sosti
nę. Laidotuvės biįs ketvirta
dieny. '

Miestas buvo paskendęs gi
lioj tamsoj, nes visos šviesos 
namuose ir gatvėse buvo užge
sintos ir tik degė žvakutės mi
nios rankose gatvėse. Varpai 
skambino ir kanuolės šaudė be 
paliovos, traukiniui įvažiuojant 
į miestą.

Traukinys atėjo pavėlavęs dė
lei daugelio sustojimų.

Naktį prieš tai kūnas visą 
naktį gulėjo pašarvotas aikštėj 
Kroatijos sostinėj Zagrebe.

Miestas pilnas visų šalių di
džiumų. Į laidotuves atvyksta 
ir Rumunijos karalius Karolis, 
kuris pirmiau buvo pasibijojęs 
vykti. Jis atvyksta su didele 
savo sargyba.

Hauptmann viską 
nuginčija

PECS, Vengrijoj, spalio 16. 
—1,200 angliakasių, kurie buvo 
užsidarę kasykloj grūmodami 
nusižudyti, jei nebus išpildytas 
jų reikalavimą^ pakelti algas, 
išbuvę 
loj, šiandie paliovė streiką ir 
auštant išsikėlė iš kasyklos.

Baisus vaizdas buvo prie ka
syklos. Visa kasykla buvo ap
gulta kariuomenės. Susirinko 
angliakasių šeimynos. Bet išėję 
iš kasyklos angliakasiai buvo 
taip nusilpę, juos šviesa taip 
apakino, kad daugelis negalėjo 
nė pasisveikinti su savo šeimy
nomis. Jie vyko tiesiai į namus 
ir krito į kietas lovas, išvargę 
kasykloj baisias kančias. Dau
gelis negalėjo nė paeiti ir juos 
teko skubiai gabenti į ligoninę. 
Daugelis yra aiškiai pamišę nuo 
baisių pergyvenimų, bado ir 
troškinimo. Spėjama, kad nie- 
kurie jų mirs.

ŠIAULIAI 
yrą vadinamųjų “bezprizornikų” 
r-neglobojamų vaikų —tai ne 
naujiena, bet naujiena yra jų 
sugalvoti ir turgadieniais kar- 
tais daromi triukai, štai jie.

Ateina j turgų vaikėzas, ko
kių 12—13 metų, o kartais ir 
jaunesnis, atsistojo; prie obuo
lių vežimo (daugiausia ten, kur, 
prekiauja viena moterėlė) ir 
ima pirkėjams* siūlyti prekes, 
lyg jis hutų savininkas. Kol sa
vininkė moterėlė kalbasi su* ki
tais pirkėjais, veikėzas kartais 
spėja ir gorčių obuolių kam į- 
siulyti ir pinigus paimti. Savi
ninkė net nepastebi. O vyti to
kius prekių reklamuotojus ne
veja, nes nežino jų tikslų.

štai kitas vaizdelis. Įsikala 
vaikėzas į lazdos galą vinį, iš
lenkia kabliuku, ir vaikščioja 
sau po turgų švilpinėdamas, 
lazdele mojodamas. Pamato, 
kad kur nusisuko į šalį nuo 
savo prekių ūkininkė—šmikšt, 
lazdele, užkabino obuolį (kar
tais ir suriuką) ir į kišenę.

Tokius triukus neglobojami 
vaikėzai taip mikliai padaro, 
kad tik stebėtis jų “technika” 
tenką. Laimė, kad tokių triu
kų kol kas dar nedaug pasi
taiko.

TAILORVILLE, III., s. 16.— 
Laiškanešys Hollis Butterfield, 
26 m.» liko nuteistas 25 metams 
kalėj i man už nužudymą savo naudodavo. Jęs gerklė buvo pe- 
žmonos Zelma, 23 m. paprastai sudėtą.

NEW YORK, sp. 16 
vų inspekcija, kuri 
•Morro Castle laivo gaisrą, ku
riame Žuvo 134 Žmonės, apkal
tino ėjusį kapįtono pareigąs 
Warms ir fceturiUs kitus laivo 

kurių^ viršininkus už apsileidimą par
eigų ėjime. Jiems gręsia at
ėmimas ląisnių.

Anglia kasiai A] 
leido Kasyklą

Angliakasiai tik dalinai lai
mėjo savo kovą. Kompanija 
pasižadėjo duoti dar vieną die
ną savaitėj padirbėti, kad jie 
galėtų biskį daugiau užsidirbti. 
Taipgi pasižadėjo sukelti fon
dą jų šelpimui/ kad nereikėtų 
jiems badauti žiemą.
Susitaik/mas nepatenkinantis

Kaip tik angliakasiai išėjo iš 
kasyklos, neprisidėję prie jų 
streiko ėmė šaukti, kad “Kapi
talizmas laimėjo pergalę!”

“Neužtektinai, neužtektinai”, 
pritarė streikuojantys anglia
kasiai, bet jie nebeturėjo jėgų 
toliau kovoti.

GRAND RAPIDS, Mich., s. 
16.—Aglininkas R. S. French 
liko įkalintas už laužymą NRA 
kodekso, nes jis nesilaikė nu
statytų darbo valandų ir nemo
kėjo darbininkams kodekso nu
statytos algos.

Jis bus teisiamas federalinio 
teismo.

Kada padėtis pasidarė kritiš
ka ir angliakasiams aiškiai grę- 
sė mirtis, kompanija padarė 
šiokių tokių nusileidimų ir du 
socialdemokratai atstovai, Ja- 
nos Estergalyos ir Peyer, nusi
leido į kasyklą pranešti darbi
ninkams kompanijos pasiūlytas 
sąlygas. Jie pripažino, kad tos 
sąlygos toli nepatenkina darbi
ninkų reikalavimų, bet vistiek 
patarė jas priimti, vieton kad 
mirti kasykloj.

Jie per keturias valandas ar
gumentavo su šio nepaprasto 
streiko vadais nurodinėdami, 
kad tokiomis masinėmis savy- 
žudystėmis nieko nebus atsiek
ta^ kad išeis geriau visų dar
bininkų ir jų pačių šeimynų 
naudai, jei jie nusileis ir pa
liaus streiką, kuris, jei dar kiek 
ilgiau tęsis, tikrai reikš jiems 
visiems mirtį žemės gelmėse.

Angliakasiai, pagalios, nusilei
do ir sutiko apleisti kasyklas.

Išsikėlusius taikintojus-social- 
demokratus tie angliakasių, ku
rie nors stojo už kitų jų drau-» 
gų mirtį kasykloj, bet patys 
nėjo kasykloj ieškoti mirties, 
apmėtė kopūstais ir tomatėmis.

McRcynolds
Naujieji teisingumo rūmai Washingtone, kur jau susirinko posėdžiauti Jungt. Valstijų augs- 
čiausias teismas. Teismui teks spręsti kelias labai svarbias bylas, liečiančias Naująją Dalybą 
Teismo pirmininkas yra Hughes. Kiti 8 yra teismo nariai.
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• Jvseph Simone t

Dvi Paros VienadH Auskaru
' n ii n įmuki

—M I -I ^jų, ant- tiek, aut kiek ji, galės daug< laimingas, norėjau prie bar*.?’ Mayiaj norėjo dar kal- 
jps pulti, jų karštai išbučiųp- beti, bet sargąs pradaręs- dų- 
ti,| papisakytij savo nplaimių- ris. įientraųkė jpf kalbų, pra-

FT

I būti tau suprantama.
‘' Prabėgo 5 dienos, ir. 5 nak-
• tys, su* ,v . .,, A ,
Vau perkeltas iš “Castillo de

, Atpr.es” į “Čabaną” ppr(to, ką-
'lėjimų. Tų dienų aš jaučiaus

^/kainu^lmi a&bm ^yki° pergy-( nešė/kad įjaJKas jąų išsibaigė
visu Kaupu, Ri Ab| Vantas kančias* bepatirtas bei ir pareikalavo joa. išeiti, 
nbnltne iJ “Cnsfilln rln • ' A _ • -- ...padarytas man . skriaudas. Bet Na, o po tp, koks pas tą

1 *7 ‘ "'Wa‘ <’ .1 * ' r •aš palikau lyg suakmenėjęs, V,e ūpas buvo?; — paklausiau

, utau, kaip tuo pačiu kaptu ir 
Vėl prisiriečiau prie lango ir 
su atida ėmiau apžiūrėti išori
nio šono pozicijas.

Visų pirma patėmijau, kad, 
man išpiovus štangas reiktų 
i (Tęsinys 3 pusi.)

svarba, ir 
sako Leo- 
netiki, tai

(tęsinys).
—Taigi, ot tame 

yna, kad, galima, — 
nardas, — ir jeigu
tik paklausyk vienų truputį, o 
“nesuprantamos problemos 
paslaptis” pati savaime išsL- 
riš. Po šimts velnių, kai pri- 
siipenu! Dabar galimą juokūs 
ir, dirbti, iš to. anekdotus, bet 
tuo kartu, brolį mano, buvo 
visai rimtas gyvenimo klausi
mas.

—Na, tadj klausyk: Nesus
pėjus man gerai dar apsidai
ryti, vienas ipano palydovų 
pasiekė nųę; ten pat stovėjusio 
staliuko plačiais; šonais butelį 
ir pripylė pilnų, juodų apskre
tusį puodelį, kuris galėjo būti 
paprastos, stiklinės didumo.

—še,, imk, ir, tuojaus išgerk, 
—duodamas man* puodelį su
ko, — susipažink su tįnkama 
tau skirta porcija alyvos ‘‘pal- 
maerisii.”

Nesipriešinau. Išgėriau, gra
žiai iki dugnui, nes už nepa
klusnumų žinojau kas manęs 
laukia. Ir tuo pačių kartu, kai 
puodelio dugnas nuo sudrė
kusios palubės nusisukę į a- 
pačių, tai mane jau vienas 
laikė už rankos ant gatavo. 
Ir ko belaukti! Skirta man 
porcija buvo išmesta be sus
tojimo, todėl ir mano ‘'pa
tarnautojai” negaišindami lai
ko, kaip bematant išvilko 
mane iš viršutinių... O-kad pa 
greitinus “darbo eigų”, tai 
mano apatinių baltinių nebe- 
vilko, juos trauktinai nutrau
kė, — sudraskė rupūžės! O 
tų baltinių man tikrai gailė
jo, nps jie buvo mano myli
mos Marijos rankų darbo, su 
gražiai išsiuvinėtu jos pilnu 
vardu.

Dabar, kai. aš jau Buvau 
pilnai; prirengtas egzekucijai, 
tai tas pats juodašimtis, kuris 
vesdamas mane laikė už ran
kos, parodė man su pirštu, tų 
“lenktųjj bukų”, tik nepaaiš
kino, kų, jis reiškįa. O. tųp 
tarpu antrasis^ kuris- huv0 
daugiau panašus. į( mįęląš.ir- 
dingųjį. samarietį, ir kuris už- 
fundijo man pilnų, stiklų aly
vos “pamaeristį”, paėmė man 
už antros rankos ir privedęs 
su panieka sako:

—Mano pone, gulk čionai 
ant nugaros, išbandyk tortu- 
rų “dėl purgante”. —O. trety
sis, kuris visų laikų, buvo dau 
giau “neitralus”,( atsistojo 
greta juodojo motoriuko, už 
kurio ant sienos buvo nedide
lis knopkis.

Ant torturos. “dėl purgante”; 
kuri turėjo puses rato formų, 
apie 9 pėdas ilgio ir 12 colių 
pločio, aš aukštieninkas gra
žiai ant jos atsiguliau. Mano 
du pagelbininkai labai gyvai 
man padėjo. Visų pirma jie 
man pririšo kojas, o paskui 
gerai ištempė prie antro pus
račio galo pririšo rankas, Q 
per patį vidurį jie mane pri
juostė su plačių diržu, Taip 
gulėti nelabai puiku, viena, 
kad tas pusratis kietas ir 
gauruotas, o aptra, kad ir 
pats ant jo gujėtųjas įgauni 
pusračio formų, arba kitaip 
tariant, žmogus gulį nors ir 
nepatogiai, bet gražiai sulenr 
ktųs. Kai jau, dųrb#? bnyp už
baigtas, tada “neitralus” pade 
jėjas paspaudė kuopki:- piotor 
rinkas ėmė veikti ir varytį 
palankų, šį sukti kreivųjų 
ašį; o ašis kratyti torturų “dėl
purgante”, ant. kurios, aš prį- i Dųųgiaų kantrybės 
rištas gulėjau.

Dabar, kaij aš buvau supa
mas, kratomas ir visaip .tanpJ taip viską, sųįr*ųnpįntų^ ąiškit 
ponąas, truputį, apsjstpkįme ir< 
paimkime į galvų aiškų falj- tųiPi suprasti ne tik tp, liųdno 
tą, kad tinkama porcija aly- pįabė^p gyyeįiųp> Įląikptty- 
vos “pajuiaprisįi,” bųtų ir bet ir- išrįšti to syapbaųs
jau pati savaime gerai veikų J klausi jų p,, kuyis, dabar

to viųo, apie tūps, du. mękapiškus, piu- 
:qrt.ura “df 1. Vienpję* į

rodosi, visų, aš truiųniųsių savo, kai'

kad* toliau, ir aiškinti neberei
kia, kas už- 5- minučių atsiti
ko...

—Tai tikrai įdomi tortura, 
—su nusistebėjimu sakau aš, 
—vienok man atrodo, kadi ne
labai gali būti, praktiška, 
ypač tiems torturos operuoto- 
jams, nes po panašios opcraci- 
jps atmosfera ęatidaro, per
daug įtempta...,

—Nieko panašaus, — aiški
ną. Leonarda^ Kambario grin
dys cemcntiųes, o, ties tąją 
vieta kur veikia tortura “dėl 
purgante” yra pądarytas nuo
laidus griovis, o tuo pačių 
kartu, kaį alyva “palmacristi” 
pradeda say.i darbų, tada bū
na skubiai atpukama^ kranas, 
kurio žiotys, jau ant gatavo 
yra nustatyto? ties nelaimin
goje žmogaus viduriu. Taip 
greit, kaip tortura baigia sa
vo darbų, taip greiit būna 
švara kuopuikiausia, jokių 
nesusipratimų 'bei įtempto 
oro visai nėra!*

—Jeigu taip, tai tvarka pa
vyzdingą!

—Labai pavyzdinga! — pa
tvirtino. Leonardas, — bet ant 
galo eikimę pri© klausimo; 
ką reiškia tie du mekaniški 
piukliulęai?

—Dabar, suprask, dalykas 
yra tpks, — kalba. Leonąrdąs: 
—Kaip jau žinai, mano bran
gioji. Maria yra, duktė pasitu
rinčių žiauraus politikierio ir 
didelio Machados režimo 
draugė. Jo brolis užima. Hava
noj^ policijos kapitono vietą, 
b, jo antras brolis, tarnąuja 
federalinėje Kubos armijoje 
vyresniojo leitenanto laipsny 
ir eina kuopos vado pareigas, 
Mąųų “futųra,” — busimoji 
Maria, sužinojusi apie mano 
areštųL bet nežinodama į kurį 
pragarą esu nujotas, dėjo vi
sas pastangas, kad sugriebti 
siūlų gają, o paskui surasti 
patį kamuolį. Turint- jai tiek 
pąži uties i c p^otękęijos, bėgy 
trijų dienų, jai. payyko mane 
surasti, kas kitiems piliečiams 
vpsąi butų buvę neįmanomą 
ir tiesiog negalima. Ir ka
dangi “puristei” — slaptosios 
policijos — vadas atsisakė 
mane paliuo&uoti iki tam tik
ro laiko bei išaiškinimo mąho 
nusikaltimo, dėl- grūmojimo 
diktatūrai, taii Marijos pastan
gomis buvo išgautas raštas, 
kad mane iš “Sąįtillo de Ata
rės” perkeltų į Čabaną (Ka- 
vania) porto kalėjimą. Tas 
buvo daroma tuo sumetimu, 
kad- j ‘‘Castillo de Atarės” 
celes bei urvus niekas iš pa
šalinių negalėdavo ateiti, ne 
sų kalinių, pasimatyti. Irr bę 
to dar, ten- buvo pagarsėję 
“moderniškos”- torturos, apię 
kurias pamanius baisus šiur
pas ne vieną, nukrėsdavo. O 
Cabana porto kalėjime, nors 
ir buvo kaliniai torturuoja- 
rni, tai tik tie, iš kurių reikė
davo išgauti kokių norą pas? 
laptį, o, šiaip kiti, kurie būda
vo “ne sekretui”, tiems, tortu- 
rų netaikydavo, išskiriant vie- 
ną-kitų kietų kumetį, ar gur 
minės nagaikos, porcijų. Pas
kui; be tof viso, Cabana porto 
kalėjime buvo galima atlan
kyti Rąlinį. su. tam tikru lei
dimų* nors tokį leidimų; ne 
kiekvienas galėdavo gauti,

—Betgi, sakyk greičiau: kų 
reiškia tie du mekaniški pijų? 
kliukai:? — nebeiškeątęs pa-kliiikai? —- 
klausiau jo,

mįatęr 
Joe! — raminą jip, maną, — 
juk tu pats matai, kad aš ir

cjainų. * tuviiy juuviuu« d ,aUja^ nc tik paaikpiti aš Lęonąrdo. 
lyg perkūno sulaužytas. Nors., . . * n . vĮV
žaizdų ir neturėjau, bet visas 
kūnas skaudėjo, buvau silp
nas ir suvargęs, o pastovėti 
beveik kaip ir negalėjau. Tų 
pačių dienų, apie 10-tų vai. 
ryto, aš pradėjau apsidairyti 
ir apžiūrėti savo naujųjų 
“pala|ų”. Durys buvo sunkios 
ir tvirtos, taip kad išlaužti 
jos nebuvo galimybės, o ko
kių 7 pėdų aukštumoje to pa
ties kambario antrame šone 
šypsojosi mažas langiukas, j 
kurio vidurį buvo įstatytos 
trys colio storumo apvalios 
štangos. Bet kadangi mano 
kameroje nieko daugiau ne
buvo kaip tik vienų lova, ku
rios kojos buvo įleistos giliai, 
į cementinę aslų, tai neturėjau

, — Tur būt, kad 
ėmei jausti kų tai nepapras
to?...

• —Taip, visų pirma aš jų

bęt ip pratarti- nęii vieno žod
žio. Maria priėjusi prie manęs 
ląbai gyvai, bet švelniai mane 
apkabino, pabučiavo ir išsi- dar labiau pamylau, — sako 
.traukusi plpnų skepetaitę nu- Leonardas. — Paskui, paskai- 
šluostė sudrėkusį mano veidų, čiau jų netik kaipo angelų,

i — —. —. M1. n nil c* <4-s W n H

V

Po to aš pajutau nepaprastų 
energijų, kokios per šias pas
kutines 6 diedas« nejaučiau. 
Aš skubiai atsisukau į Marių, 
sugriebiau jos abi rankas, pa
bučiavau iir tup pačių kaytu 
skubiai jos paklausiau: 
“Brandi. Maria! s^kyk. man 
visky, kų žinai?”
—“O! Leonardai, Leonardai: 

—kalba į mane Maria, — 
“Laikas visai trumpas, galiu 
tik 6 minutes būti prie tavęs. 
Mano tėvas ir jo., brolis — po* 

i kapitonas — atsisakė 
apie tave rūpintis, žiaurus! 
Beširdžiai! Gal man dar pa
vyks juos prikalbėti. Visai kas 
kita su leitenantu, tikrai per 
mano storonę ir jo pastangas, 
tave išgavome iš “Castillo de. 
Atarės” ir atkėlėme į šį “Cąr 

____ ” kalėjimų. Kiek man 
i teko patirti, nuo leitenanto, 
i tai tavo paliuospvimų vargu 
bus galima gauti, nes, anot 
jo, tu esi labai prasikaltęs. Ki
tos išeities tau, Leonardai, nė
ra kaip tik bėgti.”

Tiek pasakiusi, nusiėmė 
nuo galvos savo skribclę, o 
iš, savo gražių plųukų iširųu- 

sunkus ke du mekaniškus piukljųkųs 
ties mano ijir duodama man . sako: “įe, 

netrukus imkj prasiskink su jais pro šį 
j«n o sargas įleido Jungu sau kelių. Mane sargai
paą mane Maria dėl Cąrinen.! visų, iškrėtė, bet; vis tik slėpi- 

Aš iš karto, pasidariau per-’nio nesurado, žiopliai! Da-

, lici.os kapiton(įs
ant ko atsistoti ir pro tų lan-j .
giuktji pažiūrėti. Vienok, pasi
šokęs, nusitveriau štangos ir 
prisirietęs pamačiau, kad ma
no langas tiesiai į juros pusę, 
o neramios bangos karts nuo 
karto, daužo mano celes išori-
nūs pusės sienas. Many prade- > j , 
jo gimti naujos mintys — žūt 1 
but pabėgti. Na, kad ir pro šį i 
langiukų, bet apžiūrėjęs jo1 
storas geležines užtvaras, pa
sirodė, kad taip padaryti ne
galima. Nuėjęs nuo langelio, 
atsisėdau ant plikos lovos 
sprinksų, nes nei colchonete, 
nei antklodės ant jos nebuvo. 
Nespėjus man dar atsisėsti, 
kaip štai pasigirdo 
žingsniai, sustojo 
kameros durimis, 
jas atrakino

kuris žųiogų “sustiprina”, bet 
ir garbinau kaipo karingų 
Jmergaitfy kuri iš patj pirmo 
parodė drųsų. ir gabumų. Ir 
ar tu žinai, aš ir juste nepa-

Lietuvės Akušeres
Mrs. Anelia K. Jarusz

Nemalimas. Įveiktas. — 
• Dabar Valgo Viską
P-nau J. K, iŠ, Montroąl. Canada rato, kad 
jam daur pn#elb6j<> NUOA-TONE. Turi 
(lamdau gyvumo ir nebejaučia pilvo sknu- 
urnų. Dabar grali valgyti vifltą be bloffU pa- 
«ckų, Tpi nčjra mokamai) liudymaB- jis bu
vo atalųiitaB liuoHa jo valia, Daug kitų 
•praneša p/maMua rezultatiu. NUOA-TONE 
vartojama metų metai, kaip pagalba mali
mo Hįalemai. Tai yra daktaro receptą, ir 
turi gyduoles, kurio, didina malimo orga
nų veikme. Jei ju.ų apetitą, pranta, arba 
turit vargo nu nemalimu — pamėginkite 
NUGA-TONE. Pajusite naudą i keletą die
nų. Me. žinome, kad patarsit Ir kitam. 
Mėnesio trylmentas ui Vieną Dolerį. Par
duoda vl«i aptiekorlai .u garantija grąžinti 
pinigus, jei busit nepatenkinti. Nepriimkite 
pamainų. I

Nuo užkietėjimo Imkit—UOA-SOL— Ide
alu Liuosuotoją vidurių 25c ir 50c.

-J

'Sf >•- ■ y Y' .

♦
f*

k:

Physical Therapy 
and tylidwife 

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.

DR. VAITUSH, DPT. 
LIETUVIS

• Optopietrically Akių Specialistas.
Palengvins ajeių įtempimą, kuris 

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

mos, bę akinių. Kainos, pigiau 
kaip pirmiau.

47-12- South Ashland Av.
\ Phone Boulevard 7589

Graboriai

Lųidotųvės. $95 
’ L 1 BAGDONAS 

Pullman 4151 

10734 SMehigan Av 
Republic 3100 

2596* W. 63 St. ♦ . * *

Phone Canal 6122

Lietuviai Daktarai

756 West 35th St
Cor. of 35th and Halsted. Sts. 

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

Rea. 6600 South Arteaian Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

4631 'South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 no pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Ęez, Telephone Plaza 24QQi
. Ofiso Tel. Calųmet 6893 

Rez, Tel. Drexel 9191

DR. ITLSLCKIS
i LE VAN

GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė,) 
Tel. Hemlock 6699 

Valandoa:l.-4 no pietų, 7-10 vai. vak.
Rezidencija:

6412 Sd. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Amerikos Lietuvių Daktarų 
..   Draugijos Nariai.

Tel; Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

Dr. Susanna A. Slakis 
t Moterų ir vaikų ligų, specialistė 
. 6900 So. Halsted St. 
Valandos .1—4 po pietų, 7—8 vai. vak. 

išskyrus seredomis.

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez, 6631 Californią Avęnuę 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tėl. Victo 2343

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. 8488t ________ _ __

Tek 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. NAIKEI.IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

J

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 8 iki 3 

Nedėliomis nuo 10 iki- 12 vai. dienų.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Oratorius ir 

Ęalzamuotojas.
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius,, visokiems reika 
' ’ lamsi Raina prieinama.

3819 Lituanika Avenue.
CHICAGO, ILL.

NATHAN. 
k,anter;

Gerkit ir Reikalaukit
Vipoge Alinėse- 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentuckj, 
Bourbop. 

ir, f 
Lietuvišhoa, 

Degtinės

MuluallifluorCo
4707 S. Halsted $t.

T«l. YABDS 0S03-

$1,000,000.00
iš-

PASKOLOMS ANT
PIRMŲ MORGMIŲ

Nuošimtis, tik už likusią sumą, ant lengvų 
mokėjimų, nuo 5~ ikj 20 mėtų. lstoj|iąo ir.; 
jokių bausmių nęrejJiĮęs įtekėti. ■

įstok i šią Draugiją sistemątiškąį taupyti, 
pinigus. Draugija moka dividendus nuo 4^J> 
iki. 6% kas 6 mėnesiu Taupymo skyrių gąliį 

, pasirinkti. Panašiai: ant $1,000.00 gąh mo
kėti po $5.00 menesi arba po kiek nori; kol 
sumokėsi $lįOQO.OO ir Drąųgiją mokės, divi
dendus už sumokėtą, spjnąt

■—t 

uSavings 
) LpAN; ASSOGIAT-ION 

OR CHICAGOi
» - . * » • » • • V Z

.... .. i.1!1
'ši Draugija yra po U<“ 
jS. Gpv.enunenti prie? 
žiūrą, ir, Ooyernment, 
deda pinigus į šią 

Draugiją.

Dęl plateshių žinių
>' kreipkitįStąs į 

>, DwĖifa.,

1

(

Juozapas; Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu noyitę; dailumo ir nebrangumo 
' Laidotuvėse.......... Pašaukite...........

REPtiblfc 8346 
5340 Šo. Kedzįe Avenuę 

(Neturime sąryšių sų firmą tuų 
pačiu vardu)

25 M W PATYRIMO
Pritaįkime akinių, dėl visokių akjų

galvos skaudėjimo.

. Ofiso Tel., Lafayette 3650
\ Rez.;fe;V^rinia.O669

Ęr. tinstąs ;
■GAS ____  . X-RAX '
4143 Archer, av., kamp. Francisco av.

J. F. RADZITS
Incorporated 

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoją už $25.00, irr aųgščiau. 

Moderniška koplyčia dykai.
,668. ML 18ih St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.
.■t • 4 • - * * '

i Siinoii Mį Skudas 
^GRABORIUS ir BALSAMŲOTOJAU 
H Patarnavimas geras ir nebrangus 
, 718 W._ 18th St

Tel. Monroe 3377

A MASALSKIS
GR AĘORJŲS 

3307 Lituanica Avė 
' TeL Boulevard- 4139 

•> -s* • * • •

i

j
i ■:

j>

f

Tek Lafayette 8572 
Jt Liulevičius 

GJŪ30RIUS IR 
BALZAMUOTO JAS 
Patarnauja Ghica- 
gpje ir, apielinkoje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4JI92 ARCHER AV.

t i

2.324 So. Lęąvjtt Street 
ĘlfPNEf GANAL 1678 

JUSTIN MACKIEWICH, RašL

L J. ZOLP
GRABORIUS

r WfrWe^.4fitKStk
TJel. Boulevard 5203 ir 8413

; 132TSq. 49th Ct.
Tel; Cicero 8724. Koplyčia dykai

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja i daiktą. 
Jei spapdos raštas išrodo, dvįgubas. 
Jei skaitant arba neriant skauda 
l akys, tuomet jau jums reikia 
t akimu.
Dr. John J. Smetana

OPTOMETBISTAS.
1801 So. Ashland Avė,

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

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va- 
ikaro. Room 8< NedėKoipis uždąryta. 

Kalbamą Lietuviškai
Phone GanaĮ 0523

Lietuviai Daktarai
Amerikos, Lietuviu Daktarų 

Draugijos Nariai. ____ ,
H ■% «• A !® Ji .'Ii* * SV • J*- -*

Ak L Davidonis, MI).
: 4910 S. Michigan Av^

Tel. Kenwpęd.5iP7 
VALANDOS: "

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

*A.part šventadienio ir ketvirtadienio.

įvairus Gydytojai

D R. UERZM AN
IŠ RUSIJOS

Gerą} lietuviams žinomas per 35 
'metus kaipo, patyręs gydytojas chi
rurgas ir. akąšąris.

Gydo staigias ir chroniška^ ligas 
vyrų, moterų ir. vaikų, pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

* Ofisas ir Laboratorijai
1034 W. I8th St., netoli Morgan St 

Valandos nuo 10t-12, pietų, ir, 
nuo 6 iki 7:30 vai. vąkare.

Tel. Ganai 3110 
Rezidencijos, telefonai:

Hyde. Park 6755 ar Central, 7464

A. MONTVĮD, M, D.
! West Town State Bank Bldg.

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

Tel. Seeley 7830
Narnų telefonas Brunswick 0597

DnCharlesSegal
OFISAS

4729 So., Ashland Ąvę.
2 lubos 

CHICAGO, ILL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 1Q iki 12įval, ryto, nuo 2 iki, 4 
vai; po pietų ir nuo 7( iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedeliomių. nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDIVĄY 2Š80.

Telefonas Yards 0994

Rhoą Boulevard. 7Q42
DR. C. Z. VEZEL’IS

; Dentistas
> 4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
, Valandos nuo 9. iki, 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.
Rusas Gydytojas ir. Chirurgai

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir. visų
f chronišku ligų. ‘

Ofisas 3102 So. Halsted SL
arti 31 st Street.

•Valandos:. 2—4, 7—9 vai. vak. Ne
daliomis ir. šventadieniais lOr-12> 

dįąna.GYDYTOJAS IR ęHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Telefonas Virginia 0036 
Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 

6-8 v, v. Nedėlioj pagal sutartį
tatavfch it Simus 
I LIETUVIS GRABORIUS 
Patarnauja, laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mur 

sų darbu "busite užganėdinti.
MUt W 28M PI;, Chfcągfl

Tel. Cąpal. 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

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

Advokatai-

JOSEI’II J. GRISU
Lietuvis Advokatas;, 

4631 South Ashland Avė, 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Roękwell St, 
Tel. Republic 9723

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
. vai., NedSliopiis nuo 16- iki; 12k 

3343 South Halstęd. §t.
TeL B6ūlevard: 1401nų, Priešingai gi, tp- negale-

i

si... ir ka/dąngi, prie 
prisidėjo xįar t 
purgante,” tai man

Joseph ¥. Mockus
LIETUVIS ApVOKATAS 

' Dienomis.’ Mieste,
Kamba^ 9047
• Rez. ’ 534ft So. Hermitage Avė.

Vakarais nuo 6 iki 9
TeL Prospect 1610

l Tel. Oicerq_2109
ANTANA^PETKUS

Graverius 
KOPLYČIA DYKAI 

1410 South 49 Ct.
CICERO, ILK

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas. 464^ So. ASIfLA^D AVĘ. 

Ofiso vai/: Nuo 2 iki 4ir do 6 iki 8 
, vak. Nedėlioj pagal sutarimą.

O'fisp' Tel.: Boulevard. 7820 
Namų Tėl. Prospect 1930

%25e2%2596%25a0Plflllll.il
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užtikrina patogia kelionę į Kauną.

ne

Samuel

RADIOSBlizganti Diimnlainu

kuriam

ZALESKI ir MARTIN, Sav. ŽEMOS KAINOS
Refri

PIGIAUS KAIP KITUR!

JOS. F. SUDRIK, INCBUDRIK JEWELRY
3343 So.. Halsted Street 3417 So. Halsted Street

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

PETER PEN

Mes turime didžiausį pasi 
rinkimą puikių čeverykų

Parduodame juos pigiausio 
mis kainomis.

LAIKRODĖLIAI
AUKSINĖS PLUNKSNOS
GINTARO KARIELIAI
SILVERWARE !

HAMBURC-AMERICAN LINE 
HORTH CERMAN LLOYD

America’s

130 W. KANDOLPH ST.» CIIICAGO, ILL.

BAD
FOR
OUR 

PRINCE 
CHARMING

Arba keliaukite

VCCIEECMiNG 
OP ETHįCl PGM

jos kam- 
per ištisus 3 
•tivau užslėp- 

šeimos 
išski-

VYRAMS, MOTERIMS 
IR VAIKAMS.

'G<r, tmg grutė

PHILCO — ZENITH 
ARCADIA — R C A VICTOR 

VISOS 1935 MODELIAI 
Kainos nuo,.$9.00 iki $100.00

INC.
120 S. La Šalie St.

Tel. Franklin 0576

siduria gatvėj ir 
“gatvės mergos 
labai dažnai įvyksta 
kad

gino pagauti mano atidą 
užvesti pasikalbėjimą...

(Bus daugiau)

Informacijų klauski 
te pas vietini agen 
tą arba

mus įsikišusią mažą kampą 
Havanos miesto ir truputį įsi
siūbavusio plataus okeano 
dalį. Po neilgos pauzos, pa
sukęs galvą į šalį ėmiau te
myli, kad visą apačią palei 
tą mūrą sudaro kaip titna-

CARGOVUĘr UP 
ETRAT&O

rųjų, tai yra?
—Viskas tik 

panašaus nejaučiama 
maža ant jo gražių lupų šyp 
sena pasakė Leonardas. —

UNIVERSAL 
SHOE STORE

—Tai tikra tiesa malonus 
drauge, — lyg pritardamas sa
kau jam, — iš to viso labai 
aišku, kad ne tik tavo laisve 
bet ir gyvybė priklauso nuo 
jos, nes ji yra paremta jos 
drąsa ir sumanumu. Netenka 
abejoti, kad sui tavimi nebū
tų atsitikę tas pats, kas su 
daug tokių kaip tu atsitiko. 
Ir žinoma, butum buvęs nu-

ČEVERYKAI 
VISAI 

ŠEIMYNAI

Panašiai buvo' ir su 
Mano visos jėgos bu

vo įtemptos kaip galima grei
čiau pasprukti iš to nuodingo 
urvo.

mą. Kogi tu 
Na, sakysime, 
mažos vertės 
buvai manęs 
jos jautriąją vietą, mėginai ją 
suįdominti, kad ji prisiminusi 
tave džiaugtųsi butų linksma 
ir patenkinta. Bet kas iš to 
išėjo? Ogi, pats žinai! Pasiro
do, kad ji tavęs visai nepaiso, 
:i tavo dovana nesijaučia pa
tenkinta, bet kaip lik priešin
gai, ji yra “užgauta, panie

ki n ta”. Ir be to dar, ji nesi
drovi tau sakyti, kad tokius 
auskarus nešioja tik “gatvės 
mergos”. Ką tai reiškia? Ar 
tai tą: Kas bloga, kas pigu, 
nedailu, nudėvėta ir pikta, — 
galima primesti vien tik gat
vės mergoms, o tai, kas suda
ro pasigerėjimą, grožį, malo- 
inuną ir aukštą kainą, — tai 
tik toms šios žemės “išrink
tosioms?” Toms, kurių globė
jai yra apsikrovę doleriais, 
kurios neturi mažiausio su
pratimo, kaip ir kokiu budu 
atsiranda joms maistas ant 
stalo? Aš su tuo nesutinku. 
Kaip kiekvienas daiktas, taip 
lygiai ir žmogus reikalingas 
bešališko sprendimo. Kai bus 
nuodugniai ištirta ir padary
ta išvada: kodėl, kaip ir dėl 
ko tas daiktas ar žmogus su
gedo ar nupuolė, tada tik bus 
galima duoti tikslų atsakymą. 
Jeigu, sakysime, tavo gražus

Vienas, du trys... “phimm!!!” 
—pasinėriau į juodas, šaltas 
okeano bangas. Pasisekė! Vie
nok per plauką išvengiau 
mirties, nes jeigu porą žinks- 
nių daugiau bučiau pasukęs 
į kairę, tai tikrai bučiau iš- 
tyškęs į povandeninę išsikišu
sią olą. Iškilęs į viršų, pra
dėjau kovą su vilnimis. Nie
kaip neduoda įsikibti į kraštą 
ir tiek. Vienok, gal po kokių 
10-ties minučių, aš jau ritaus 
lyg tas camaronas (vėžys) 
vandens išbraižytų akmeninių 
pakraščiu. Turėjau daug var
go rėpliodamas juros pakraš
čiu, nes pakilusi jura pylė 
vandenį ant manęs, o aš tu
rėjau stipriai laikytis, kad 
nenukristi, vienok kliūčių, ku 
rios butų mėginę užkirsti 
man į laisvę kelią nepatikau. 
Ir taip po kelių valandų lai
ko, palikęs tą biaurią nelai
mių klėtką, atsiradau prie 
vieno man pažįstamo žvejo 
budos, kurioje jis su šeima 
gyveno. Nuo jo gavau kelines, 
marškinius ir mažą bulkutę

Patogus geležinkeliais 
susisiekimas iš Bre
meno ir Hamburgo.

WERE VVMBErUNja
KAS. TV4.S «»N4EU.LTHE

ANO N0W INTBniOBO T© GtVB 
MIM INTSL.UIG8KJCB 6V U^iNO 
MV BRA>N.

dreMing newly combined! Smooth 
and yelvety, made in the excluaive 
Kraft Mirade Whip.

KRAFT’S MIRACLE WHIP
SALAD DRESSING

Į DIENOS Į LIETUVĄ
Augščiau parodomais Greitaisiais Garlaiviais

Ekskursiniai traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa 
Bremerhavene

ir net pavojingas 
rykliai ,kurie karts nuo karto 
aplink šnairavo ir laukė vis 
naujų jiems priprastų porci
jų. Būdamas jais suįdomintas, 
ėmiau juos akimis sekti, o 
plačiau kiek įžiūrėjęs, galėjau 
matyti, kad jų lyra gana tirš
tai. Daug mąstyti apie tai ne
reikėjo, nes nebuvo mažiau
sios abejonės, kad perplaukti 
sąsmaugą, kuri skyrė kraštą 
apie 100 metrų platumoje, jo 
kiu budu nepasiseks. Kas da

ly g nieko gero nebe
sitikėdamas žiurėjau į tolį 
pro tą mažą langiuką. Nieko

ark ntas arba net ir gyvas rūbai bus kalti ar blogi, kad šakosiu vieną atsitikimą.
kaltas Kartą įėjus man į didžiąją 

neprižiūrėjai. Havanos stotį, visai netikėtai 
užlėkė ant manęs jauna mer-

užs i tarnauja 
vardo, tai 

dėl to, 
gyvenimas su savo 

“modernizacijomis” bei klas- Pirkite savo apielinkės 
tomis jas ten nutrenkė! Papa-I krautuvėse

Taipgi reguliariai iš
plaukimai gerai Ži
nomais Rubininiais 
garlaiviais.

šokti iš apie kokių 21 pėdų 
aukštumos į vandenį. Tai vie
nas dalykas, kuris man nesu-1 
daro perdaug didelės svarbos,’ 
nes vieta, kaip mačiau, buvo 
gili, o šokti iš tokio aukštu
mo į vandenį tai man jau bu
vo priprasta. Bet antras daly-1 
kas, kuris buvo gana rimtas,!

tai juros’

Aukščiausiojo malonės, nes duonos su saldintu vandeniu 
jis, girdi, įgauna tada kokią'nes jisai nieko daugiau netil
tai “įkvėpimą” ir prašo Die- rojo 
vo, kad palaimintų. Ar iš tik- pasistiprinęs, sėdau į jo mažą 

Ką tu jautei?“ valtelę su kuria jis mane per- 
niekai! Nieko'plukdė į centralinį Havanos 

su'pakraštį. Neužilgo dar prieš 
auštant aš buvau jau prie Ma
rijos tėvo namų, o, palipęs 

Laisvo nusistatymo žmogus ir prie jos lango ją~ pažadinau ir 
1oje minutėje būna laisvas, netrukus atsiradau 
Kaip jis kratosi pančių, kurie baryj 
veržia jo kojas ar rankas, mėnesius laiko 
taip lygiai jis kratosi ir prie- .tas taip, kad iš jos 
tarų, kiltie V6?Žy’jbfcVeiką ' narių niekas nežinojo 
protą. Panašiai buvo' ir su riant tik vieiią Mariją. Tą 
manimi. Mano visos jėgos bu- džiaugsmą ir malonumą, ku

riuos aš patyriau būdamas 
Marijos priežtfięoje, žodžiais 
išreikšti mariĄiepasiseks. Tą 
visą galima tik jausti. Ir vien 
todėl jos pamiršti aš negaliu 
jr turi būti, niekad negalė-

sudraskytas plėšrių juros ti- jie supuvo, bet busi 
buronų. Bet, brolau mano, tu tu, kad 
gi ją už tai myli. Tu esi pa- Jeigu gražios nekaltos mer 
sirengęs sulig savo išgalės jai gaitės doroj nupuola, jos at- gaitė. Buvo aišku, kad ji mė 
atsimokėti ir karts nuo karto 
suteikti jai laimę ir malonu- 

daugiau nori? 
kad ir su šiais 
auskarais. Tu 
pataikyti jai į

UNlDERę-rOOD 
DROReęęoa wxo olacec;

»M TMB S-TONJ& CAQCO
MEAO tmROva/Nj

BACK, AND A UaniO GXT£niOKD 
A OO.IPPIK4G ęOONGG Tm£ ROOm 
0ECAM& OAftK. AnO TuEm--- 
— - - - - GuACKiMGsrę.' ,

uiti tara £•*** 4 Tooth Paata.
afdeli* tUMM panidooda
35e Ji valo ir apaauro daa^ 
Ua Be to fallte •ataupiay 
M. ai karino* rallte au^pirk- 
o piritiaaitM ar kl 
LaMher* Phanaaea) Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

gas kieta skalė, į kurią ban
gos bedaužydaftios yra ją tai] 
iškniverpavę, kad galima len
gvai įsikibti, o įsikibus eiti 
arba lipti lyg kad kopėčio
mis aukštyn. Puiku! — ding
telėjo mintis man į galvą. 
Dabar reikia tik išplauti lan
go užtvarą ir šokti į vandenį, 
o ten pat vietoje padaryti tik 
smarkų “bringą” (apsisuki
mą) ir žaibo smarkumu įsi
kibti į tuos akmeninius griau 
čius, taip kad plėšriems tibu- 
ronams neteks nė pauostyti. 
O jau tada bus galima eiti 
visu šonu aplink mūrą ikitol, 
kol bus galima išeiti į lauką. 
Sumanymas buvo taip vykęs 
ir puikus, kad aš net duoda
mas kumščių į sieną jį užgy- 
riau ir patvirtinau.

Apie šfcštą valandą vakaro 
sargas atrakino duris, o virė
jo pagclbininkas atnešė man 
skystos zupės, visai panašios 
į srutas. Iš ko tas viralas bu
vo padarytas, tai, tur būt, kad 
ir velnio nasrai neužuos, to
dėl jo paslapties ir aš atspėti 
negalėjau. Tik atsimenu, kad 
jo kvapas buvo taip kiaurus, 
visai panašus į kurio bent 
švaraus žniogaus dvokiančias 
kojas, todėl apie valgymą ir 
pamanyti negalėjau, nors val
gyti labai norėjau.

Bet štai jau ir tamsa atėjo. 
O netrukus galėjo jau būti 12 
ar 1-ma vai. nakties. Aš nu
plovęs keturis lovos šriubus, 
kurie laikė geležinius rėmus, 
buvau jau pasistatęs prie lan
go ir stj, dideliu atsargumu ant 
jų palipęs dirbau net sušilęs. 
Reikia pasakyti, kad tą naktį 
ir oras buvo tikęs, mano dar
bui. Vėjas buvo didelis su lie
tumi, todėl mano piuklo kaip 
ir nesigirdėjo. Pirmiausia tu
rėjau nemažai darbo, iki 
pioviau apatinius štangų 
lūs, o viršutiniai galai 
greit, nes įpiovęs jas iki vidu
rio paskui laužtinai nulau
žiau. •*

Mane labai džiugino biąuri 
naktis su lietumi’, viena man 
buvo smagu dirbti, o antra, 
kai didelės bangos, tai ir ti- 
burortų arti nėra, todėl šoki
mas j vandenį buvo kaip ir 
užtikrintas. Bet tuo * pačiu 
kartu galima patikti ir kitą 
nelaimę, būtent, kad įšokus į 
jurą kartais smarkios nera
mios bangos gali neprileisti 
greit prie krašto arba ir prie
šingai, — galiu būti nutrenk
tas arba sužeistas ant ašt
raus pakraščio. Bet kuomet 
žmogaus nusistatymas būna 
pabėgti, tai visos abejotinos 
kliūtys bei nelaimės nebesu
kelia svarbos. Todėl ir mano 
tikslas buvo vien tik kaip ga
lima greičiau išsilaužti pro tas 
geležines užtvaras ir tuojau 
pasileisti iš tamsios aukštu** 
mos į šaltas putojančias oke
ano bangas. Taip ir buvo. 
Kai jau darbas liko užbaig
tas, aš nutraukęs savo niarš- 
kinpuses nerti surišau stip
riai plaukus, kad įšokus į ju
rą jie man nesidraikytų.

—Na, gerai, Leonardai, — 
įsimaišęs į jo kalbą pradėjau 
aš. — Man visgi butų įdomu 
patirti, ką žmogus tokiame 
atvejyje mano ir jaučia. Ne- 
kurie tvirtina, kad buk ir di
džiausias bedievis šaukiasi

Insull (kairėj), buvęs Chicagos visuomenės aptar
navimo įmonių magnatas ir valdęs milžinišką finansinę impe
riją, kartu su savo advokatu Floyd Thompson eina į fedcralinį 
teismą, kur jis ir 16 kitų žmonių yj^i iteisiami už naudojimą 
pašto prigavingiems tikslams, pardavinėjant savo kompanijos 
Šerus.

Skalbiamos Mašinos 
geratoriai, Rakandai, Pečiai 
Lovos, Matrasai, Parlor Se
tai ir Aliejiniai Pečiai.

Lengvais Išmokėjimais.

WOW 

we 
UNDERfTAND 

H0W 
THE 

PRINCE 
BECAME

Dvi poros vienodų 
auskarų

Buy gloves with whot 
Jt savęs

Nfra reikalo aaoKdll a» 
daurlao. kad 
koteie

populiariais 
Ekspresiniais Garlaiviais:

COLUMBUS 
DEUTSCHLAHD 

HAMBURG 
HE W YORK

ALBERT B ALLIN

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

Collateral Paskolas.

LOUIS M. CHAPMAN
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KOVA DĖL DUONOS KĄSNIO

Dvylika šimtų angliakasių Vengrijoje iškovojo 
$3.50 savaitinės algos, paskelbdami bado streiką ir iš
būdami po žeme 5 dienas be maisto ir vandens. Iki šiol 
jie uždirbdavo mažiau kaip $2.00 per savaitę. Iš tokių 
algų jie negalėjo pragyventi, todėl jie nutarė geriau 
mirti tuojaus, negu mirti palengva, negalint pakanka
mai nusipirkti maisto tuo, ką jie uždirbdavo.

Kasyklos savininkai laukė tol, kol angliakasiai po 
žeme buvo beveik pradėję kristi nuo bado. Daugelis jų 
jau buvo netekę žado. Kai kuriuos bado kančios buvo 
privedusios prie pamišimo, taip kad jų draugai turėjo 
juos pririšti prie stulpų, idant jie neimtų skaldyti gal
vas sau arba kitiems. Tiktai kuomet badaujantiems ka
pitalo vergams jau baigė išsisemti paskutinis jėgų la
šas ir jie buvo arti mirties, tai kompanija susimylėjo” 
ir prižadėjo jiems pakelti algas.

Dabar jiems bus mokama po pusketvirto dolerio 
per savaitę, jeigu kompanija savo prižadą išpildys. Ši
tokiu uždarbiu Vengrijos angliakasys turės užlaikyti 
save ir savo šeimyną.

Vengrija laiko save kultūringa šalim ir labai di
džiuojasi savo “katalikiška civilizacija”. Bet ar gali dar
bininkas, kuris uždirba $3.50 per savaitę, gyventi, kaip 
civilizuotas žmogus? Iš darbininkų kraujo ir prakaito 
krauja sau lobius Vengrijos ponija, kuri gyvena pui
kiuose palociuose ir turi milžiniškus dvarus.

Dėl to, kad Vengriją valdo ponai, tai jos darbo 
žmonėms tenka kovoti dėl duonos kąsnio, net statant į 
pavojų savo' gyvastis’ : j /

riausiu savo gyvenimo uždaviniu jisai laike padaryti 
Franciją galingiausia valstybe Europos kontinente, ši
tuo tikslu jisai vedė neatlaidžią kovą prieš pavojingiau
sią j j Franci jos priešą, Vokietiją.

Poįncarė turėjo pasitenkinimą matyti Vokietiją pa- 
klupdytą karo pabaigoje. Jisai paskui, būdamas minis- 
teriu pirmininku, pasiuntė armiją į Ruhr distriktą ka
ro reparacijų kolektuoti ir kuone pasmaugė Vokietiją. 
Toliaus jisai metai iš metų nesiliovė raginęs francuzus, 
kad jie neužmirštų, koks baisus esąs prūsiškas milita- 
rizmas, ir butų pasirengę jį sutriuškinti. Ypatingai ji
sai pagarsėjo savo “patriotiškomis” prakalbomis prie 
paminklų atidengimo, kas įvykdavo paprastai sekma
dieniais, tai viename Francijos mieste, tai kitame.

Bet Poincarė nacionalizmas ne tik nesunaikino Vo
kietijos militalizmo, bet jį atgaivino ir sustiprino. Poin
carė daug prisidėjo prie to, kad Vokietijoje buvo par
blokšta demokratinė respublika ir įsigalėjo Hitleris. 
Jeigu karą baigiant Franci ja butų padariusi su Vokie
tija žmonišką taiką ir po karo, kai iš Vokietijos buvo 
išvytas kaizeris, ji butų stengusis padėti Vokietijos 
žmonių valdžiai, tai visa pokarinė Europos istorija bu
tų buvusi kitokia. Nurimusioje, taikioje Europoje pa
čiai Francijai butų daug saugiau, negu šiandie, kuomet 
visos šalys kaip įmanydamos ginkluojasi viena prieš 
kitą.

Sodus, Mich.
Mirė Julė Sovienė

JuleUžvakar čia pasimirė 
Sovienė, kuri buvo apie 50 me
tų amžiaus.

Ponai Šovai apsigyveno šioje 
apylinkėje jau gana senokai. Jie 
įsigijo labai puikią vaisių far- 
mą ir gražiai gyveno. Viena 
duktė yra vedusi ir gyvena Chi- 
cagoje. Tai p-ia Plungicne.

Ponai Šovai yra gerai* žinomi 
ir kąi kuriems chicagiečiams, 
kadangi vasaros metu jie nu
važiuodavo į jų farmą smagiai 
laiką praleisti.
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SveiKatos Dalykai
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Ar skiepijimas apsaugoja nuo raupų?

VĖL SUŠAUDYMAI

Sovietų “darbininkiška” ir “socialistiška” valdžia 
vėl pasmerkė tris inžinierius mirčiai. Trys kiti yra nu
teisti j kalėjimą. Jie dirbo Kuznecko metalurgijos 
“kombaine” Sibire.

Sovietų valdžia rado juos kaltais, kad jie užsiėmę 
“kontr-revoliuciniu veikimu ir šnipinėjimu”. Vienas in
žinierius Sarov teikęs žinias apie sovietų dirbtuves ko
kiai ten svetimai valstybei (gal, Japonijai?). Kitas, jo 
draugas, Davydov, rinkęs informacijas apie sovietų 
dirbtuves.

Trečias inžinierius, Latkin, vadovavęs grupei “ken
kėjų”, kurie skleisdąvę “fašistiško pobūdžio” lapelius. 
Už lapelių dalinimą mirties bausmė — ar tai ne puiki 
tvarka “darbininkų tėvynėje”?

Bet ne mažiau keista yra ir tai, kad Rusijos komu
nistai baudžia mirtimi inžinierius už teikimą žinių apie 
dirbtuves svetimai valstybei. Kodėl tai yra toks baisus 
nusikaltimas? Matyt, tose dirbtuvėse gaminama kas 
nors slapto, surišto su karo dalykais. Tik už karų pa
slapčių išdavimą valdžios šitaip žiauriai baudžia žmo
nes.

Čia ne pro šalį bus priminti, kad griežtai draudžia 
“išdavinėti”, kas dedasi dirbtuvėse, ir dabartinė Vokie
tijos valdžia. Kas atidengia dirbtuvių paslaptis pašali- 
niems, o ypač svetimtaučiams, tą Hitleris baudžia be
veik taip, kaip valstybės išdaviką.. Pirmiau to Vokieti
joje nebuvo. Kodėl “nacių” valdžia įvedė šitokį žiaurų 
draudimą? Todėl, kad ji slaptai gamina savo fabrikuose 
ginklus ir amuniciją, laužydama Versalės sutartį.

Matyt, kad ir bolševikų fabrikuose darosi kas nors 
panašaus. Reikšminga yra tai, kad aukščiaus paminė
tieji inžinieriai dirbo metalo fabrikuose, kurie yra pa
statyti tolimam Sibire. Tuos fabrikus Stalinas, tur būt, 
pavertė amunicijos dirbtuvėmis, rengdamasis karui su 
japonais, štai dėl ko ir tiems inžinieriams tapo pritai
kyti karo įstatymai.

Bolševizmas yra jnilitąriška diktatūra, o ne darbi
ninkų valdžia,

............. ! - 1 m.'".
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Buvęs Frgncijos prezidentas prieš pasaulio karą ir 
karo metu ir paskui daug kartų buvęs miniateris pir
mininkas, Rąymond Poincare, mirė. Tai buvo typingas 
FranęijOT k imperializmo. atst2vas. Vy-

Apžvalga
DARBO PARTIJOS 

SEKRETORIUS

skutimų laikų buvo Ispanijoje, 
Meksikoje ir kitose “katalikiš
kose” šalyse. Tų šalių patyri
mas rodo, kokių rezultatų tatai 
davė: juk tenai liaudis buvo 
palikta visiškoje tamsybėje.

Britanijos Darbo 'Partija nuta
rė savo konvencijoje South- 
porte, kad jos sekretorius ne
privalo būti nei valdžios narys, 
nei atstovas parlamente. Sek
retorius turi pašvęsti visą savo 
laiką partijai.

Kaip žinoma, Darbo Partijos 
sekretorius per kokią dešimtį 
metų buvo Arthur Henderson, 
kuris tą urėdą perėmė iš Ram- 
say MacDonald’o (kuomet pa
starasis buvo paskirtas Darbo 
Partijos iždininku). Bet Hen- 
dersonas neseniai rezignavo iš 
sekretoriaus vietos, nes kai
po tarptautinės nusiginklavimo 
■konferencijos v. pįrmiįinLas, ji
sai labai daži^i įįąpa privers
tas išvažiuoti į: užsienius ir par
tijos ofisas pasilieka be virši
ninko.

Hendersonas ėjo partijos sek
retoriaus pareigas, būdamas 
kartų ir parlamento nariu. Da
bar, jeigu sekretorius bus iš
rinktas j parlamentą, tai jisai 
turės rezignuoti iš sekretoriaus 
vietos.

SIURBA DŽIAUGIASI

Bolševikiško Susivftnijimo 
organas “Tiesa” džiaugiasi, kad 
klerikališkas “Draugas” ii’ ta
riamų liberalų “Sandara” jau 
eina jiems į talką, atakuodami 
antro tranzatlantinio skridimo 
organizatorius. Ji 
kas iš pp. Šimučio 
itauzijįmų apie tai, 
mo per okeaną 
esąs

TĖVŲ TEISĖS AR KLERIKA
LIZMO KONTROLĖ?

Marijonų organas gina para
pijines mokyklas, tvirtindamas, 
kad jos esančios “geresnės” už 
viešąsias. Klausimas, kam jos 
yra geresnės? Mokyklų geru
mas pareina daugiausia nuo 
mokytojų išsilavinimo, o mi- 
nyškos, kurios mokytojauja 
bažnytinėse mokyklose, juk nė
ra gavusios to išlavinimo, kurį 
duoda mokytojams ir mokyto
joms “normalės mokyklos”.

Tačiau daug svarbesnis daly
kas yra, kas turi jaunimo švie
timą kontroliuoti, valstybė ar 
kunigija. Marijonų organas kal
ba neva apie demokratiją ir 
“tėvų teises”. Girdi, — ’

“Rodos, tėvų teisė leisti 
savo vaikus į tokią mokyklą, 
kuri jiems tinka sulig jų įsi
tikinimų, yra labai aiški.” 
Bet tai tuščias argumentas. 

Yra daug tėvų, kurie savo vai
kų neleistų J jokią mokyklą, 
jeigu įstatymas jiems nelieptų. 
Tačiau visose moderniškose ša
lyse yra įvestas privalomas mo
kyklų lankymas vaikams iki 
tam tikro amžiaus.

Jeigu valstybė gali reikalau
ti, kad vaikai lankytų mokyk
las, tai jos pareiga yra ir pa
sirūpinti, kad tos mokyklos bu
tų tinkamos. IŠ to išeina, kad 
liaudies švietimo kontrolė turi 
būti valstybės rankose.

Bo priedanga “tėvų teisės” 
klerikalai reikalauja, kad mo
kyklas valdytų kunigai ir zoko- 
ninkai. — taip, kaip buvo 
duramžiuose arba kaip iki

ima ištrau- 
ir Vąidylos 
kad skridi 
sumanymas 

esąs “socialistų biznis”, ir sa
ko, kad jau ir tie buvusieji 
skridimo rėmėjai pamatė, ka
me dalykas^

Draugui SiUrbai, žinoma, ma
lonu, kad klerikalų ir sandarie- 
čių šulaį stcįja į bendrą fron
tą su jo tiesiąja linija. Bet ji
sai be reikald apsimeta esąs 
nustebintas jų “susipratimu”. 
Jie buvo toki .pat pradžioje, ko
ki yra dubaL ,Per pirmuosius 
septynis mėnesius, kai trans
atlantiniam skridimui buvo 
renkamos aukos, “Draugas” tą 
darbą niekino ir šmeižė kiek 
įmanydamas. Paskui jisai, pa
keitė savo taktiką ir per treje
tą mėnesių neva “pritarė”. Bet 
kai tik jam pasirodė, kad dėl 
skridimo atidėjimo jisai galės 
sukurstyti publiką prieš AL- 
TASS, tai jisai vėl ėmė draps- 
tytis, Reiškia, sugrįžo j savo 
originalę poziciją.

Bet tai kas iš to? Bepe pro
taujančioji publika paiso, ką 
plepą Mizara su Andriuliu ar
ba Šimutis su Vaidyla? Jie to 
judėjimo nesustabdė ir nesu
stabdys. Skridimas bus visitiek 
įvykintas. Tuomet tiems šmei
žikams bus gėda.

LIETUVOS “DARBININKŲ 
ATSTOVYBĖ”?

Lietuvos tttutininkąi pernąi 
sumanė paimti savo globon dar
bininkus, ir yiena§ policijos vir
šininkas įsteigė “darbininkų at
stovybę”, kurią valdžia tuojaus 
patvirtino. Dabar ji veikia, or
ganizuodama darbininkus po 
valdžios sparnu ir stengdamasi 
juos atitraukti nuo socialistinių 
organizacijų (kurias valdžia vi
saip slopina ir persekioja). Ji 
leidžia ir laikraštį “Darbininkų 
Atstovybės Balsas”.

Kokia to neva darbininkų or
gano kryptis,^ parodo toks 
5-ame , jo numeryje įdėtas 
straipsnelis:

“Mes, Lįetuvos spaudos 
darbininkai, ne taip dar se
nai buvome suvedžiojami ir 
išnaudojami įvairių profesi-

- “N-nų

vi- 
pa-

nių sąjungų (! —- “N-nų” 
Red.), kurios musų darbinin
kiją stengėsi išnaudoti savo 
politiniams tikslams (o ši 
“darbininkų atstovybė” nesi
stengia? — “N.” Red.). Mu-
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titulų Dr. Walter R. Hadwen, 
L. R. C. P., M. R. C. S., po il
go darbavimosi rauplių apim
toj teritorijoj, sako: “Kad 
pirmas rauplėmis susirgimas 
pasirodė Čiepytame žmoguje 
ir kad nuo gegužės į rugsėjo 
1895 metais nei vienas nečie- 
pytas nesusirgo. Visas ligos 
plėtojimasis buvo tarpe čie- 
pytųjų. Bet, ant galo, plėtoji
masis pasiekė nesanita'riškai 
užlaikomą mokyklą, kurioj 
pirmiausiai susirgo pačiepyta 
jauna mokytoja.”

Daktaras Hadwen užbaig- 
dainas savo raštą neskaniais 

Diętionary, į pro-Čiepytojams žodžiais sa- 
“...Raup-Įkė: “Faktas yra, kad rauplės 

pasirodyti yra nešvaros liga; panaikyk 
mpdifikudtbj formoj po čie- nešvarą ir mes pasiliuosuosi- 
pijimo yr£f vadinamos vario- me nuo epidemijų. Bet leisti 
loįd. Šie varioloidai turi vi
sas rauplių ypatybes. Kartais 
epidemija užeina po čiepiji- 
nio.^’ 

Pagal viršminėtą ištrauką 
reiškia, kad čiepijįmas ne 
imunizuoja kūną, bet nuodi
ja jį ir kartais sukelią vario- 
loid’ų — rauplių epidemijas.

Doctor R. H. Bakewell, M. 
R. ę. S., fornierly Vaccinator 
General apd Medįcal Officer 
of Health for Trinidad, author 
of “Pathology and Treatment 
bf4 Smallpax” statės: “I have 
vįry liūtie faiUiTn vąęcination 
even as mddifying in the di- 
sėase, and none at all as a 
proteetive ip virulent epide- 
mies. Personally I contracted 
smallpox . • less fthan six 
inopths aftėr a inost severe 
rcvaccination.”

Dėliai aiškiai ir tvirtai pa
reikštos minties, palikau cita
tą originališkoj kalboj.

Garsinkitės Naujienose Su visa alfabetiška krūva
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žioplų tiradą pagamino 
redaktorius.
ragina spaudos darbi- 
gintis nuo išnaudotojų, 

jisai piešia
o pačių darbi-

sų darbininkijos jaunuoliai 
buvo auklėjami mums sveti
momis idėjomis; dauguma 
musų jaunesniųjų darbininkų 
nesuprato jų klastingų dar
bų, buvo aklai atsidavę jų 
vadams, kurie vedė juos j ne
aiškų jiems kelią. Deja, tam 
keliui šiandien priėjo liepto 
galas.

“Mes, darbininkai, privalo
me pažvelgti į netolimą pra
eitį ir pažiūrėkime, ką mums 
profesinės sąjungos naudin
go davė, ką mes gero iško
vojame per prof. s-gas, ir ką 
butų davę mums svetimos 
idėjos?”
Po straipsneliu nėra parašo. 

Matyt, “atstovybės” organas 
nestengė surasti ne vieno žmo
gaus tarpe Lietuvos spaudos 
darbininkų, kuris butų sutikęs, 
kaip tos pasakėčios asilas, spir
ti profesinėms sąjungoms. Tai
gi šitą 
pats jo

Jisai 
ninkus
bet išnaudotojais 
ne darbdavius, 
ninku organizacijas — profesi
nes sąjungas! Kas gi tos pro
fesinės sąjungos? Tai ne kas 
kitas, kaip darbininkų unijos, 
kalbant amerikoniškai.

Prof. sąjungos, pasak “Darb. 
Atst. Balso”, klaidino darbinin
kus, ypač jaunuolius, “svetimo
mis idėjomis”? Tiesa, pati idė
ja, kad darbininkai privalo or
ganizuotis, yra “svetima”, iš 
kitų šalių atnešta į Lietuvą 
Bet jeigu ji dėl to yrą negera, 
tai kam jos neatmeta pati “dar
bininkų atstovybė”? Juk ir ji 
bando darbininkus organizuoti.

Ir tas kurpalis, ant kurio ji 
stengiasi užtempti Lietuvos 
darbininkų judėjimą, yra sve
timas, Jisai yra pasiskolintas 
iš Italijos, Vokietijos arba Aus
trijos fašistų. Tose šalyse kaip 
tik yra įsteigtos lygiai tokios: 
pat “darbininkų atstovybės”, 
tik po kitokiais vardais (“dar
bo frontas”}, “patriotiškas fron
tas” ir t. t.). Pamėgdžioti fa
šistus, tuos darbininkų budelius, 
tai jau tikrai sarmata.

Čiepijimas - Nuodi
jimas.
(Tęsinys)

Čiepijimas ne tik neapsau
goja, bet atbulai dažnai vei
kia, nes suerzina kūną ir tas 
erzinimas prirengia jį prie li
gos; kunan įleistas Čiepas — 
nuodas sugadina kųpe esamą
ją pasipriešinimo (resistance) 
spėką, ir dėl to po čiepijimo 
rauplės pasirodo, nors netan- 
kiąi, bet taip būna- Kas šiame 
paragrafe parašyti galima pri 
parodyti su‘ citata iš Dupgli- 
son’o Medičal 
1874 metų laidos: 
lės, kurioj galį
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Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

sau manyti, kad kūnas galima 
būt imunizuoti su įleidimu 
poliurijos išimtos iš subiau- 
rytos karvės yra nemoksliška 
ir nesąmoninga. Tikras apsi
saugojimas tai švara ir sani- 
tariškumas.” <

Dėliai viršminėtų faktų dau 
gelis Amerikos miestų neturi 
priverstino čiepyjimo įstaty
mų ir dar kai kurie miestai 
uždraudžia sveikatingumo de
partamentą čiepyti prievarta.

Galima būt tūkstančiai fak
tų prirodyti, kad Dr. Edward 
Jenner’o išradimu yra , abe
jotinos vertės, bet tikiu, kad 
gana pilnai nušviečiau pozici
ją tų, kurie netiki ir nenori 
iš sirguliuotos karvės išimtais 
pūliais savo kraują teršti.

Iš viso to kas pasakyta, yra 
aišku, kad apsisaugojimui 
reikalinga švara, sanitarišku- 
mas; susirgus, kad kiti neuž
sikrėstų — stropi izoliacija.

. J, Čižauskas.
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Iš Draugijų Veikimo

NAUJIENOS, Chicago, III.

Gerai finansiškai sto
vinti organizacija

ROSELAND.—Praeita penk
tadienį įvyko susirinkimas 
Kliubų ir Draugijų Susivieniji
mo.

Priimta į Susivienijimų M. 
Butkaite, čia gimusi lietuvai
tė. Jos pavyzdį gal paims ir 
kiti čiagimę jaunuoliai, gal 
pradės rašytis j Susivienijimų.

J. Malinauskas serga trečias 
mėnuo, ligonis buvo suparali- 
žuotas. Dabar pradėjo sveikti, 
Manome, neužilgo gal visai pa
sveiks.

A. Norušui buvo padaryta 
operacija Roselando ligoninėje

Dabar ligonis namie ir jaučia
si geriau.

C. Norkus susižeidė automo
biliu. Ligonis serga namie, ma
noma, kad jis netrukus visai 
pasveiks.

Susivienijimas sustiprėjo fi
nansais ir depresijos laikais. 
Jau iš dviejų atvejų iždininkas 
nešė pinigus padėti į Puilman 
Bankų. O prie to turi pinigų 
išduotų ant pirmų morgičių. 
Susivienijimas stovi finansiniai 
geriau, negu bet kuri kita 
draugija šioje apielinkėje. Tik 
reikia daugiau narių prirašyti 
ir bus viskas O. K.

Korespondentas.

Isadore Fisch, Hauptmanno draugas (kairėj), kuris pa
sak Hauptmanno davęs palaikyti jam pinigus, kurio pasirodė 
yra dalis Lindberghų sumokėto išpirkimo. Fisch išvyko į Vo
kietiją ir pasimirė nuo džiovos. Dešinėj
Urlich, kuris sako, kad Fisch niekad neturėjo pinigų ir pini
gus sugryšti į Vokietiją skolinosi iš Hauptmanno.

pradėjome jaustis geriau ir 
sekančių dieųų vėl galėjome 
eiti grybų Valgyti,

— Senas Petras.
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Besidarbuojant krau 
tuvėje, apiplėšė 

namus

Mes turime savo 
krautuvėje pilnų va
gonų įvairių pečių, 
kurie turi būt greit 

išparduoti:

Aliejiniai Šepečiai $18*50 
Angliniai Pečiai .... $19-75 
Gasiniai Pečiai ....
VIRTUVIŲ 
ŠILDYTUVAI ....

$2950

$1195
COMBINATION
PEČIAI ............ $6950
BUNGAL0W 
PEČIAI .......
SKALBIMUI 
PEČIAI ......

$3950

$395

Tie pečiai yra įvairių žino
mų išdirbysčių ir visoje ša
lyje plačiai garsinami.

CASH ARBA LENGVAIS 
IŠMOKĖJIMAIS.

Central District
FURNITURECO.

3621-23-25 SOUTH 
HALSTED STREET

J.OS. JOZAITIS, Mgr.

Humboldt Park Lietu
vių Politiškas Klubas.

NORTH SIDE, —Jau keletas 
metų kaip Northsidėj sėkmin
gai gyvuoja Humboldt Park 
Lietuvių politiškas kliubas, ku
ris aktyviai veikia politiškame 
judėjime, taipgi ragina ir gelbs
ti lietuviams tapti piliečiais. 
Be to klubas ( neatsilieka su 
sėkmingais parengimais.

Štai, lapkričio 17 dieną Hum
boldt Park Klubas rengia šau
nų vakarėlį K. P. svetainėj, 
3349 W. North Avė. Nėra abe
jonės, kad kaip ir visados, taip 
ir šis parengimas, bus gana 
turtingas, nes ne tik lietuviai 
politikieriai čia suvažiuos, bet 
gana skaitlingai atsilankys ir 
kitataučiai politikoj plačiai vei
kiantieji žmonės. Taipgi, pa
tartina visiems lietuviams ne
pamiršti lapkričio 17 dienos ir 
atsilankyti į kliubo vakarų, ku
riame praleisite smagiai laiką, 
taipgi patirsite apie platesnį 
politinį veikimų.—X. š,

Į y ?-'■ -py, ■ J X >L|| Į, I, ,

Lietuvių sportininkai 
apdovanoti už gerą 

lošimą
NORTH SIDE.—Praeitų šeš

tadienį vakarą Morning Star 
Kliubo baseball jauktas turėjo 
balių Mil-Roy svet., North ir 
Damen avė. kampas.

šiais metais Morning Star 
Kliubas baseball Jauktas laimė
jo čempionatų, kaipo geriausi 
lošėjai North West sidėj. Ir 
šiame vakare baseball komisio- 
nierius Ęliųbo jauktui įteikė 
gražią trofėjų ir pagyrė už 
gerų lošimų ir vieningumų.

Jaukto menadžeris yrą jau
nas lietuvis Radžiūnus Rod- 

gers.
Kliubi pirmininkas yra gerai 

žinomas Northsidietis M. A. 
Valskis. Publikos buvo pilna 
svetainė. Kliubas padarė gerų 
biznį.—Buvęs.

Fisch draugas

ENGLEWQOD. — aios sa
vaitės pradžioje, apie 8 vai, 
vakare, nežinomi piktadariai 
išdaužė langų ir sulindo į p-s 
A, Kunčienęs gyvenamus kam 
barįus, U51 Wost 59tb Street, 

Kadangi priekyje namo yra 
alinė, kurioje tuo laiu p. Kon
čienė ir jos duktė buvo, tai 
vagiliai suspėjo paimti p. 

bankines 
kurie buvo 
fotografinę 

kamerų ir daugelį kitų maž
možių. Išgirdę,'kų tai ateinant 
iš alines, vagiliai spruko lau
kan per užpakalines duris.

Atrodė, kad vągiliai Ieškojo 
pinigų, nes jie buvo pradėję 
verstis per stalčius ir spintas, 
bet mažai laiko teturėdami 
nesuspėjo grobio surasti.

— Senas Petras.

Končienės paltų, 
knygutes, čekius, 
išmainyti alinėje,

II n "ĮSI -T . ..............  ■■■■■ .......................................

prie muzikos ir p. Sucillic- 
nes gerai vaišinami.

—Vikloria.

MUSU TAVERNŲ
BIZNIAI

“Naujienų”. Apart “Naujienų” 
dar pp. česnai yra taipgi di
deli patriotai “Keleivio”. Tie
sa, pas juos ateina veik visi 
lietuvių laikraščiai, bet '‘Nau
jienos” ir “Keleivis” yra jų 
mėgiamiausi svečiai. —A.

Žinios iš Roselandę 
Fenger mokyklos 

darbuotės
Vakariniai kursai,

Rašo Petras Bedalis

A. F. Czesna

Ukrainiečių choras 
darbuojasi pasek

mingai

P-nas A, F. Czesna, tai se
nas musų bendro darbo karei
vis, senąs Chicagos biznierius. 
P-nų Česnų pažįsta ne vien 
Town of Lake, kuris čia biz
niavo j a, po adresu 1657 Wcst 
45th St., regis laike 30 metų, 
bet jį žino visos plačios Chi
cagos lietuviai. P-nas Čcsna 
savo laiku yra daug veikęs or
ganizavime įvairių lietuvių 
draugijų, spulkų, dirbęs rim
tų kultūros darbą musų išei
vijos gyvenime. Dar ir dabar 
p. Česna yra keliolikos lietu
vių organizacijų ‘žymus dar
buotojas. Jam, nors esant 
biznyje, lietuvių gyvenimo 
kultūriniai reikalai nėra sve
timi.

P-nia Česnienė yra pirma 
ranka p. česnos tvareno ir 
maudynių biznyje, bet apart 
to p-ia Gesnienė domisi giliai 
musų lietuvių gyvenimo eiga. 
Malonu yra pasikalbėti su 
p-ia Cesniene, ji žino ir pažįs
ta visus musų žymesnius dar
buotojus, Dalyvauja parengi
muose, remia pažangią spau
dų.

P-nai Cesnai yra vieni iš pir 
mutinių “Naujienų” skaityto
jai ir savo skelbimais nie- 
kiiomet neatsisako ( Įremti

Šie 5 žmonės džiau
giasi, kad nebuvo 

daugiau nuodų
Grybų puota n„s nepasibaigė 

liūdnai Senam Petrui ir 
jo draugams.

<WEST ĮENGLEW00D. — 
šios savaitės pradžioje užėjau 
pas savo gerus draugus, pp. 
A. Rozgų ir Veronikų Walush, 
į jų Gaslilliaii; Castle, 6227 S. 
Ashland avė. Kadangi iš va
karo p. Walush ir jos sesutė 
buvo grybauti, tai tų dienų 
piėtųs susidėjo iš . grybų. ’

Senam Petrui užėjus ir jis 
gavo grybų, o būdamas dide
lis grybų mėgėjas, tai valgė 
pasigardžiuodamas. Viso, val
gė penki žmonės, V. Walųsji, 
jos 9 melų dukrelė, A. Roz- 
gus, vienas pažįstamas ledo 
išvežiolojas ir Sęnąs Petras.

Apie Šeštų valandų prasidė
jo liūdnos pasekmės. Visi 
penki ėmė sirgti. Visi kovojo 
su mirčia įsijįiosę. Reikėjo ir 
daktaro pagalbos šauktis. 
Pilvas kėlė revoliucijų, nuo
dai graužė širdį ir bendrai vi
si jautėsi, lyg atėjo pasaulio 
galas. '

Tai taip buvo. Reikėjo dar 
kiek daugiau nuodų ir visi 
būtume keliavę pas Abraomą. 
Laiinė, kąd ppsirgę visi vėliau

ROSELAND. — Vietinę 
Fenger dieninę mokyklų lan
ko apie trys tuksiančiai mo
kinių, o yakąrinę — apie po
ra tukstąnčjų mokinių, šioje 
apielinkėje yra galima baigti 
vakarais vidurinę mokyklų ir 
suaugusiems. Mokslas yra vel
tui, tik reikią duoti rankpini
gius $5. Pabaigoje, tie pini
gai bus sugražinta mokiniams, 
kurie lankysis tris ketvirtada
lius semestro.

LISTERINE
relieves

5ORETHROAT
Listeiinc beveik mome (alui 
užmyli* tyrintas bęnd^njo 
su paprastais lakiais bakteri
jas! Tas palengvina jyjq 
gerklę, kada bakterijos j| so- 
skaudinav Ir Literine yra 
taipjau labai veiksminga nr. 
ptihuiim* Šalčio. Atsargas 
studijavimas 102 Žmonių lai
ke 2 žiemos minėsiu pa
rodė, kad tie. kerta phona 
gerklf ay Li»:«rm« tiktai % 
teairgo iaHiai*. t P ji jo % 
irum pisųipi ir % bngvesnigs 
už tuos, kmif atliptai. 
L*mb«rt Ptasmacal C«., 
Lenta. Mq.

NORTHSIDE.—Pereitų sek
madienį Chięagos ukrainiečių 
choras, vadovaujamas G. Be- 
nelzkio, Sabin mokyklos au
ditorijoje pastatė opereįų 
“The Fair of Soročincy”, 14- 
bretto autorius yra Gogolis, o 
muzika — Musorgskio plunks
nos produktas.

Pastatymas buvo vykęs įr 
pasižymėjo geru dainavimu 
kai kurių solistų, kaip p-lės 
Mashir, kuri savo laiku buvo 
Kievo operos dainininkė.

Benctzkio vedamas choras 
gerai išlavintas ir subalansuo- 
tas. Publikos buvo apie 40Q.

VVestpull rnaniet^ * p-nia
Sucillienė biznyje.

• •

■

Reduces COLDS ’

66%
WEST PULLMAN. — Wast 

Puilmųpe gersi ąinoma pila 
Bessie Sucillienė atidarė ajir 
nę, 5545 So. Damen avė., pp 
vardu MGosy Tavern”. Lietu
viai ten sueis pasilinksminti

ii
X" . ,.i . . ............- . .. nf

Georgia milicija durtuvais veja streįkjerius nuo krosnių 
liejiklos Rome, Ga., kur streikas tęsiasi jau keli mėnesiai. Mi
licija liko prisiųsta gęlbętį laužyti darbininkų streikų įr ueprj- 
leisti piketuoti liejiklas. J

Paves.
Pereitų ketvirtadienį Fengcr 

merginų gimnastikos salėje 
buvo šokiai. Įžanga žema, o 
įpuzika gera. Jaunimas turė
jo gerų progų pasišokti. Buvo 
daug jaunimo netik iš mokyk
los, bet jų buvo ir iš apielin- 
kėų.

šios mokyklos vokiečių ir 
lotynų klasė turėjo parę kito
je sajėje. Mokinės atsinešė 
keiksus padarytus namie, o 
vyrai sudėjo kapitalo kitko

para 
gerai

vyrai sudėjo kapitalo 
nupirkimui. Buvo gera 
ir visokių kalbų prie 
paruoštų stalų.

Laiškai Naujienų 
Ofise

Jeigu tamstos vardas randasi 
šiame laiškų surašė, malonėkite 
cuoj ateiti ir atsiimti, nes pri
versti busime greit laiškus grą
žinti Valst. paštui.

Daįškai yra šiems asmenims:
Balkis, Joe
Gatawecki, Ant.
Joniką, Vadas 
Juknis, J.

tmumi'Ji n.i m ĮWi |*

Kiškis, Kas.
Latonas, John 
Norkus, Joe. 
Navickas, St. 
Petrauskis. M. 
Rimkus, St. 
Reiuart, Fr. 
Samuolis, Wm., 2 
Sųider, Joe 
Teipira, A. 
Wagner, Allen 
Wilimas, W. 
Zalatoris, John 
Zebrauskiui, R. 
Zack, Dom.

PAIN EIPtltER -'Wl

Nuo Reumatiškų 
Skausmu 
nąudokite 

ANCHOR 
PAIN.ĘXPELLERĮ 
Pąin-Ex/emeris visuomet 

palengvina skausmus

Garsinkite^ “N-iase”

SlipuotvĮaW"10

DIDELIS \ Mr t 
PASIRINKIMAI

įvairių Stylių Rėmų, Tikri Torte šlifuoti Stiklui 
PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimas Garantuotas.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuve
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

■ I Iffii .■■III ■ , f,i ,| I ■ 1. Liliu.Ji— 9MII
, , _ ,, Į . . r»—............... '■ ..... .

ANDELSON
DEPARTMENT STORES

3 < 
Krautuvės

Jūsų Patarnavimui
• r l

*...T1.........JIHRlgg R'M ■ yt'RtmunTyinHn i................               ~ i i'iiji.i 1 w-r

1751 W. 35th - 1659 W. 18th - 3135 W. 22nd
kųrpp. $5-tos ir Wopd kamp. lS-tos ir Paulina. kaino. 22r«os ir Troy.

ttroFOUNDIRS IŠPARDAVIMAS™
,«A.A,5 IJetuvW Jum8 patarnaūB

Šis yra didžiausias vertės prekių išpardavimas my«w istorijoj. Tūkstančiai 6 puslapių cirkuliorų t alpi
nančių šimta kitu hargęną, neminėtų Čionai, y^ą išdalintą dėl šios progos. Ateik pirkt ir sutaupyk.

CUKRUS
Geriausias cpk-j 
rus drobtiMiiia-^ 
me maišelyje— 
10 svarų maiše-,j 
lis SO0*^^

RINSO
Didelis pakelis ..........  180

PYRAGAIČIAI
Švieži, svarui ........ ioy>0 

SNIDm GATSUP
Didelis butelis ...... 130
FELS NAPHTHA MUILAS 
4 šmotai  --------------- 17^

uneeda BISKĘTAI •
3 pakeliai 13<

. 'U im.inni.i i; nu. j.į;v|į . i i 1

APVAEĘAUAI 
FEATHWPBQQF 

ticking
Importuoti. Galima gauti 
ružavąia arM maiypais ir 
baltais ruožais. 3b inčų pla- 

49c vertybė 
dus ...

yar-
290

Ne- 
15c 

100

—    ui ,   | |I       JI.1.1 ■■■■■■,oay

MERGAITĖMS ŠILTI ŽIEMINIAI

_ KAUTAI
Su pritaik i n t a Cį 
tam (kepuraite) 
Tikro ‘*Tru-curI” 
tihinchilla mate- 
riolo, spalvų: na- 
vy, raudppi, mė
lyni, žali, rudi, 
didumu: 7 iki 
14, vertės $5.93, 
tik. ...............  ....

P

r*

\ 
\

KAILIUKAIS TR1MU0TI KAUTAI.
Mes turime puikiausi pasirinkimą mergąi- | 
tems kailiukais (rimuotų kautų, žemiausio- g 
mis kainomis Chicago j e, Palyginkite ver|ę. | 

•4,98 - !6.98 '8.98
VYRAMS LUMBĘRDŽEKETAI

Geriausi navy mėlyni Melton |umbetdŽeketai. I 
Zipper, su nerta ąpačią. Didumas: 36 iki 50, | 
V«U HOO -.... ....................... $2.98 |
UOTOS ŽĄSŲ PLUNKSNOS

Rankomis peštos plunksnos, maišytos su pūkais. Tinkamai 
prirengtos irr sterealizuątos. $1.98 vertybė už svąrą 

tiktai .. ...................................................................................
SUNKUS MAUDYNĘ! ABRUSAĘ

24x46 inčų Turkiški Abrusai. Dvigubų siūlų, su spalvuotais 
pąkęašėjąią. Begpliarė 2?c vertybė—(ne duufiiau kaip 4 

vienam k°stvmeriui) ....... ........ ............... ........ .....................
, PUSIAU VILNONAS UžKLODĖS (BL.ANKETS) 

66^80 Vilkių spalvų. Stpros, verta $1.69, dabar

40 INČŲ NEBALTINTAS MUSLINAS

*1.19

Pilypą 8P Pftuare count muslinas. Puiki ryšis dpi marškų, d
Užvalkalų ir R. Reguliąrė IS’/įc vertybė ............... vardas I V *-U

* f * FULL FASRIONED PANČIAKOS
•Puikios chifta rūšies, visų nąujų rudęnįnių spalvų,
Didumas:• ąd 10Vį, Bjskj nevienodos, vertės t9c, dabar ACįn

VYRAMS PUIKIOS PANčIAKOS
Jiftuįų pattgrnų, rąyon ąrba mąišy|e materiplo. Visokio flU*

ĮtaOl -•••••rr> vwr-^‘
'■ni'rtLL*..■l|l.il.jl^llh^.<illįjĮĮi IĮ I»IK*J|>I... ■"■<■11.1........   |ijn»

COMFORJpRš na^ąryti nagal orderi. Jus priduositetiktai plunksnas. Mes pasiusime ir atliksime gepd
dAVbą, Visą dkraa papusime •» flrist«itjršiinė jums. (Tiktai ketvergė) ............................ ........... g g

IT-’—........

ŽIUĘSTĄI
Polly prim styliąus, 
bltmkančios spalvas, 

vertybe ....
SNUGGIĘS (Ąpatjmai Rū
bai) Moterim Šilti apatiniai 
rūbai, Maginsimi ir blu- 
meriąį. Peg. sųįzų—tik ru- < 
žavi. vertybė; Į$0

- 2ėXmt‘4
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

2 išgąsčiai ir 2 kinkų 
drebėjimai perdaug 

vienai dienai
Paprastai pirmadieniai būna 

“mėlyni“, bet ne musą 
Susiedui.

marquette park. - 
Pirmadienis buvo man išgąs
ti ilgas. Diena buvo graži. K. 
Šato laidotuves. Aš turėjau 
atlikti kelis darbus. Skubėjau. 
Beskubant, atėjo ir vakaras. 
Reikia namo važiuoti. Su 
manim sykiu važiuoja ir ma
no kaiminka. Viskas rodosi 
tvarkoje. Saulė jau netoli lai
dos ir važiuojant automobi
liu. tiesiai šviečia į akis.

“Automobilis atvažiuoja.*9
Privažiuoju kryžkelę. Žiū

riu iš vienos pusės atvažiuoja 
ir pravažiuoja automobilius, 
o iš kitos pusės nei spėjau 
pastebėti, kaip kitas automo
bilius dumia pro šalį. Mano 
kaiminka sušuko:

—Žiūrėk, alutomobilius at
važiuoja iš šono.

Mano visos blusos užšalo. 
Tik staigiai pasukau savo au
tomobilių j šalį ir laimingai 
abudu pradėjome važiuoti į 
vakarus.

Kaiminka mano sako:
—Kaip matau, nei biskio 

nesi nervuotas; dar laimė, 
kad staigiai pasukai į šalį, 
kitaip mes būtumėm turėję 
didelę koliziją.

Po to laimingai parvežiau 
savo kaiminką namo ir pats 
parvažiavau vakarienės.

...Gaisras! Gaisras! Namas 
dega!

Naktis. Kitas nuotikis. 
Gaisras.

Pirma valanda nakties. Visi 
kaimynai ir aš miegame. Tik 
girdžiu kas tai šauki: 

■ —Gaisrasx Gaisras!
Pašokau iš lovos, pribėgau 

prie lango, nagi žiūriu, kad 
Grigo (7200 So. Campbell 
avė.) garažas, kad pliaška, tai 
pliaška. O mano garažas irgi 
čia pat. Manau sau:

“jau mano automobiliui bus 
kaput!”

Pradėjau greitai lakstyti po 
kambarį. Ieškau ką nors ap
sivilkti, kad su vienomis pad
žiautomis neišlėkti į gatvę. 
Ant greitųjų suradau baltas 
vasariškas kelnes, užsimoviau 
ir dui į gatvę.

O žmonės laksto apie gais
rą. Vienas šaukia gaisrinin
kus, o kiti bėgioja apie namą 
ir daužo į langus, kad prikel
ti miegančius.

Aš šiaip taip, išstūmiau 
savo automobilių į ielą ir lau
kiu kas čia toliau bus.

Tony Pronckunas ir Džior- 
džius savo automobilius be 
strioko gerai išvažiavo.

O Grigo garažas vis pliaš
ka ir pliaška...

Pribuvo ugniagesiai. O liep
sna rodo savo karšius liežu
vius. Tik už valandėlės, kad 
jau paleido vandenį ir kaip 
bematant sulaikė tuos lieps
nos liežuvius.

“Tik vieną teturiu.“
Mano kinkų drebėjimas irgi 

nusiramino.
Moteris man pasakojo ir 

juokėsi iš manęs, koks aš bu
vau susijudinęs, kuomet pa
mačiau gaisrą. Sako, šaukiu:

—Namas dega!
Bet ne namas, tik Grigo ga

ražas degė.
Sako:
Atsistojau vidury aslos ir 

šaukiu: “Tony! Tony!”
Atsimenu, kad aš labai sku

bėjau, bijojau, kad mano au
tomobilis nesudegtų. Juk tą 
vieną teturiu.

Taigi pirmadienio diena 
buvo man įvairiausi du kinkų 
drebėjirriu ir du išgąsčiu. •

— Susiedas.

Šiandien Demokratų 
Lygos susirinkimas

BRIDGEPORT. — Lietuvių 
Demokratų Lyga šiandien tu
rės susirinkimą Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje, 3133 So. 
Halsted Street, 8:00 vai. va
kare. Bus žymių svečių.

Susirinkime bus svarstomi 
klausimas surengimo šokių 
vakaro prieš rinkimus. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti.

X.

Jei uošvė prieš žen- 
tą-nieko naujo, bet 

jei prieš dukterį...
Žentas vistiek nukenčia, kaip 

pasirodo iš šia įvykio

MARQUETTE PARK. — Is
torijos apie dažnus “proti
nius” ar fizinius (daugiausiai 
fizinius) susirėmimus tarp 
uošvių ir žentų yra visiems 
žinomos. Tokiuose susirėmi
muose daugiausiai ir dažniau
siai nukenčia žentai.

Žentai, paprastai, pralaimė
ję kovą, linki, kad uošvės ne
geri gaivalai griebtų, nors, ži
noma, to atvirai nepasako.

Bet šis įvykis pasitaikęs pp. 
Pietkevičių šeimynoje, 5710 
West 64th Place, yra įdomus 
tuo, kad uošvės ataka buvo 
atkreipta ne prieš žentą, bet 
prieš jos dukterę, Mrs. Alex 
Pietkevičienę.

Bet ir šiame jėgų ir žodžių 
persimainyme, nors jis buvo 
atkreiptas ne prieš žentą, nu

kentėjo vargšas žentas.
Pasirodė, kad argumentams 

einant griežtyn, uošvė nutarė 
panaudoti “ginkluotą jėgą V 
Ir kai ji panaudojo tą “gink
luotą jėgą” ir paleido pieno 
butelį į savo dukterę, reikėjo 
žentą A. Pietkevičių skubiai 
gabenti į ligoninę.

Pesimistiškas žentas. '

Jauna townoflakietė iš
gabenta ligoninėn

_ _ /

T()WN OF LAKE. — 21 me
tų lietuvė Uelen Yorkman, 
1733 South Marshficld avenuc, 
kelias dienas atgal buvo iš
vežta į apskričio ligoninę, po 
to kai ji susirgo namuose.

Tai ne jo dalykas
WEST SIDE. — Mikas Ab- 

ramavičius, biznierius iš West- 
sidės, apie kurį vienas repor
teris buvo padavęs užvakar 
žinią į “Naujienas”, sako, kad 
jisai jokių žinių laikraščių re
porteriams apie save nėra da
vęs ir jokių “failų” su kuni
gais neturėjęs. Tai esąs ne jo 
dalykas. Jisai žiūrįs savo biz
nio, ir tiek.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

>»'■■ —... —.... ....................... ...

Finch hitting for 
Bunni Sovetski

admire anew
brilliance

Great
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Thursday:
While waiting for the remain- 

der of the Strollers to convene, 
we watch the minutes slowly 
tiek away, and having nothing 
else with which to amuse our
selves, we 
many-hued 
Fair: the 
Progress 
gates are soon to elose 
public never to open 
leaving only memoi^ies 
unique struVtures 
\vonderous exhibits at which we 
havė all marveled.
It is such a grand feeling to 

enter the Administration Build- 
ing which is proteeted from 
the casual pedestrian by signs 
prohibiting entrance. It has 
a* magnificient interior, with 
its unusually high 
blue and with the 
chairs and other 
in Chinese red to 
out the color scheme of red, 
white, and blue. In the colo- 
nels office, which is used as 
a dressing room, it was dis- 
covered that the Hungarian 
group was to stroll with us; 
their reason being that they 
have a better time when in our 
company.

The first stop was the Swiss

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Louis Barthou

Parį.
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Viršuj — Francijos užsienio reikalų ministeris Louis Barthou, Jugoslavijos karalius Aleksandras, ir Francijos miestas Mar
seilles, kuriame abu liko nušauti, kai karalius atvyko į 'Franciją oficialiam vizitui. Karaliaus užmušimas gali išnaujo. už
degti Europos parako statinę — Balkanus. Apačioj — Austrijos erzhercogas Ferdinandas ir jo žmona, kuriuos Sarajeve 
1914 m. nušovė studentas Gavrilo Princep ir kurių nušovimas davė pradžią pasauliniam karui.

Village, where before putting Aldona) furnished by phono- 
on our act, we vvitnessed the graph, with witty comments by
latter part of their floor show. 
Their folk-dancing is good too, 
būt in comparison to ours,......
Chuck and Felix aided in the 
tying up of their marvelous 
escape-artist, būt it was just 
putting forth a lot of useless 
effort. The man is good.

Andy Norbitt, known to us 
a one “swell” accordionit, was 
entered in a ęontest, so we 
trouped over, en masse, to the 
Science TheatVe to hear him 
play the Blue Ejanube. Heplay- 
ed so well thatuhe won second 
prize, which, although a “mere” 
fifteen dollars, comes in very 
handy.

Then 
matter 
visit it, 
of its own. The butmps, which 
always seem to come just when 
we’re over the Lagoon; the ele- 
vator ride, when we invariebly 
imagine what it would be likę 
if the elevator should happen 
to get stuck in-between the 
floors; the ride down, when 
everything inside seems to be 
journying back 
came from, etc.,

Lašt, būt not 
saying goes, we 
land. Holland J 
out-of-the-way place, būt glo- 
rified by its lighted wind-mill. 
On the village square, we danc- 
ed to “aluring music” (thanks, 

over to Sky-Ride. No 
how many times we 
it always holds a thrill

to where we

least, as the 
came to Hol- 
ituated in an

Charles Matekunas and the an- 
nouncer... very witty. Mr. 
Lovers extendend an invitation 
to enter his way-side inn, and 
not being able to refuse si?ch 
geniai hospitality,—we went in 
Beer or coffee? Not being able 
to get both, ’most everybody 
took beer.
Friday:

The Lašt Chance to get tick- 
ets for the Sočiai and what a 
lot of people turned out. The 
tenors and the basses took 
turus sitting in the available 
seats, with the tenors getting 
the best of the bargain. Well, 
tenors usually are a frailer lot.

Our president has recovered 
sufficient'ly from his accident 
of lašt fall to return to the 
meetings, for which we are all 
raither grateful since he was 
injured while putting up scenery 
for our operetta. /ind did you 
know that the songs which wė 
are now being taught compose an 
opera, and not an cpperetta? 
Doesn’t that it make soitfnd 
more difficult ? And impressive?

We miss Bunni with his 
subtle humor, and wonder how 
many Injuns he has sent to 
the “happy hunting grounds” 
way out west where he has 
gone for a brief interim. We 
hope that the grandeur of the 
West exceeds even his highest 
expectations, and that he will 

have a great many exciting 
incidents to relate when he re- 
turn
Sunday:

After gathering in what we 
thought was a lobby in the 
dance-hall, and discovering that 
it was “it”, we proceeded to 
ma-ke ourselves “at home”, and 
get-acquainted with the new 
members. (Not that we didn’t 
already know them, būt one 
has to carry out the idea of the 
affair).

19-TAS METINIS RUDENINIS

Išpardavimas
PEOPLES RAKANDU KRAUTUVĖSE
Didžiausių Bargenų Dienos dėl visų, kam 

Reikia Namams Reikmenų!
Ii

PAVYZDŽIŲ
VALGYKLŲ ir BREAKFAST SETŲ

Kainų Mažumo Negalite Palyginti Niekur Kitur!
$110.00 Aržuolo Medžio 7-nių dalių
VALGYKLŲ SETAI po .........................
$90.00 Augštos Rųšics VALGYKLŲ
SETAI po ......... .................. ..... ...............
$75.00 Naujausios Mados VALGYKLŲ
SETAI po ....................... .........................
$40.00 Aržuolo Medžio 5-kių dalių
BREAKFAST SETAI po ........................
$32.00 Aržuolo Medžio 5-kių dalių 
BREAKFAST SETAI po ........... ............
$25.00 Aržuolo Medžio 5-kių dalių
BREAKFAST SETAI po ........................

KELETAS

The floor was quite “skid- 
dish”, būt though there were 
several mishaps there were no 
casualties. And when they 
all dived after the girl’s slip- 
per, the floor resembled more 
of a foot-ball field.

The “Grand Mareli” with its 
gay couples galloping around 
the room and then having the 
brand-new members introduced. 
And the grand rush by the ręst 
of us danee with them.

DABAR! GENUINE BAYER ASPIRIN 
UŽ LABAI NUPIGINTAS KAINAS!
----- Didelis Kainų Numušimas ant Bayer Aspirin!

DABAR—Mokėkit Mažiau ir Gaukit Tikrą Bayer Aspirin

Imame Senus rakandus į Mainus ant Naujų Setų 
Didele Nuolaida.

sSsS

Kad atsiekti pilną pasitikėjimą 
ir greitą veikimą ir kad Genu
ine Bayer Aspirin butų kiek
vienam pasiekiamas, kaina, ku
rią jus mokate buvo labai nupi
ginta. Nupiginta ant tiek, idant 
nei vienam nereiktų priimti ne
žinomų preparacijų vietoje tik
ro BAYER Aspirin.

15c Dabar Už 12
25c Dabar Už 24

Pavyzdžiui, kišeninė dėžutė iŠ 
12 tikro Bayer Aspirin Tabletkų 
tapo nupiginta iki 15c.

Populiariški 24 tabletkų bute
liukai nupiginti iki 25c.

Ir didelis šeimai iš 100 tab
letkų butelis vėl tapo nupigintas.

Taigi—Visuomet Sakyk 
' "Bayer” Kuomet Perki 
Butų paikystė, jeigu prie šių 
naujų kainų jus priimtumėte 
nežinomas išdirbystes, kad su-* 
taupius keletą centų.

Perkant Bayer Aspirin, nie
kuomet ne klauskite vien “aspi
rin”, bet visuomet sakykite 
B-A-Y-E-R ASPIRIN ir žiūrė
kite, kad ji gautumėte.

Pašarvotas Jugoslavijos karalius Aleksandras prieš laivui
Jugoslaviją laidotuvėms. Jis buvo nušautas Marseilles mieste, Francijoj, j kur jis buvo atvykęs 
oficialiam vizitui. Kartu liko nušauti Francijos užsienio reikalų ministeris Barthou, du genero
lai ir viena moteris.

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

MANUFAC.TURING COMPANV®

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

CHICAGO, ILL.DABAR PIRKDAMAS VIS SAKYK “BAYER ASPIRIN”

f
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“Pirmyn“ Choras 
per 25 metus 
žiupsneliai Atsiminimų

Musų mokytojai
Jonas Katilius

Man niekuomet neteko gir
dėti Jono Katiliaus biografijos. 
Susipažinau su juo 1909 me
tais, kai jis pradėjo mokinti 
Chicagos Lietuvių Socialistų 
Vyrų Chorą. Jis taip pat kaip 
ir aš, buvo socialistas. Jis taip 
pat buvo nesenai atvykęs iš 
Lietuvos.

Apie jo praeitį Lietuvoje aš 
įsivaizduoju taip: Jis buvo var
gonininkas arba tos profesijos 
buvo išsimokinęs. Prasidėjus 
revoliucijai, jis, kaip ir dauge
lis kitų, dalyvavo Lietuvos žmo
nių judėjime prieš valdžią ir 
dėlto turėjo eiti kalėjimai) ar
ba bėgti užsienin.

Chieagoj jis patapo rubsiu- 
viu. Kurie yra su juo dirbę, 
sako, kad jis šiame amate yra 
geras meistras, čia jis veikė 
socialistų tarpe, kaip jau žino
me, daugiausia meno srityje.

Nežinau kodėl, bet drg. J. 
Katilius muzikoj nesijautė tvir
tas. Jis daug sykių rekomen
duodavo mums tai vieną, tai ki
tą mokytoją. Mes kartais jo re
komendaciją priimdavome Pa
bandę kiti} mokytoją, mes pa
jusdavome, kad tas labai skau
džiai atsiliepia ant musų nedi
delio iždo, o mes patys nieko 
geresnio neišmokstame. Tada 
ir vėl kreipdavomės prie Kati
liaus; vėl prašdnic* jo ir jis vėl 
mus mokina. Reikia pasakyti,

kad nežiūrint kas mokytojavo, 
Katilius niekuomet nepasitrau
kė iš musų choro.

Mano supratimu, d. Jonas 
Katilius buvo geras mokytojas. 
Jei ir buvo koki nors trukumai 
muzikoj, jie buvo nežymus ir 
mums nematomi. Mes, tiesą pa
sakius, muzikos nė nesimoki- 
nome. Išmokome padainuoti 
tam tikras dainas ir to mums 
užteko.

Aš jau keletą kartų minėjau, 
kad mes ir dabar apie d. Joną 
Katilių kalbame su meile. Mu
sų atminimuose jis sukūrė ir 
paliko gerą, neišdildomą apie 
save atmintį. Mums yra labai 
gaila, kad jis dabar nėra su 
mumis.

Tečiaus lapkričio 4 d. drg. 
Jonas Katilius ves musų senųjų 
dainininkų chorą.

J. šmotelis.

Gatvėj rastas širdies 
liga sergąs rose- 

landietis
ROSELANIL — Prie 101-los 

gatvės ir Pūliniai) R. R. bė
gių buvo rastas Julius Bum- 
blis, 128 Kcnsington avenue. 
Nugabenus pusiau gyvą lietu
vį į Roseland Community 
Hospital, pasirodė, kad jis 
serga širdies liga. Buvo ir ki
ti simptomai.

Iš SLA. 55 kuopos su
sirinkimo

WEST PCLLMAN. — Pra
eitą sekmadienį įvyko S. L. A 
55 kuopos susirinkimas. Narių 
susirinkime buvo nedaug, bet 
ir tie patys nepradėjus susi
rinkimą pradėjo išvaikščioti 
mat parkoje lošė futbolą.

MADOS MADOS MADOS

729 — Elegantiška rudenine suknelė. Ji tokia efektiška ir pritin
kanti, kad jus norėsite dėvėti tokia ši rudenį. Ja lenvai pasisiūdinsite. 
Tinka iš byle kurios sunkesnės materijos. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
36, 38 ir 40 colių per krutinę.

637 — Augesnei moterei suknelė, baltu kalnierium padabinta. Gra
žiai atrodys, jeigu bus pasiūdinta iš juodo aksomo su balta aksomo arba 
atlaso kalnierium. Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių per 
krutinę.

692 — Vienas iš būtiniausiu ir praktiškiausių rūbų rudeni ir žiemą, 
yra bliuzka. Be jos kosžin ar kuri moteris apseina. Sukirptos mieros, 
14, 16, 18, taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę 16

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų, pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
Kuįę arba; priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa? 
vardę ir adresą. Kiekvieno par 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti^ pinigus, arba paš- 
tp, ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So* Hal&tedfSt., Chicago, III.

Jauna turtuolė Mrs. Berry V. S troli, 26 m., kuri tapo 
zmogvagio pastverta jos pačios namuose Louisville, Ky. Už jos 
paliuosavimą reikalaujama $50,000 išpirkimo.

Ir pirmininkas su vice pir
mininku nepasirodė susirinki
me. '/'v';'.':

Kuopa dabar gerai stovi fi
nansais ir nariais. Ligonių nė
ra ir nesispenduoja. Trys čer- 
tifikatai išduoti naujiems na
riams. Matyt, kad į musų kuo
pą ir nauji nariai rašosi. Dau
giausiai tuomi darbuojasi fi
nansų raštininkas.

Korespondentas.

6 vai. vak. Įžanga 25 centai. 
Bus daug prizų, laimėjimų. 
Taipgi šiame vakarėlyje bus 
leidžiamas laimėjimui rankų 
darbo abrusėlis, visas išsiūtas 
ir paaukotas p. E. Navakauskie- 
nės. Pelnas nuo laimėjimo ski
riamas paminklo statymo fon
dui. —Z.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1934 metams

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS

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

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.

AUTOMOBILIAI
AUTOMOBILES KRAUSTYMAS

MOVING
RAKANDŲ Bargenai

FURNITURE BARGAINS
Naujas 1934 Studb. sėd. sutaupysi 
$225, Antonsen 6455 S. Western Av.

APTIEKOS
DRUG STORES

VICTOR BAGDONAS 
Nuvežam i tolimas ir artimas vietas 

rakandus, pianus ir tt. 
3358 South Halsted Street 

Tel. YARds 3408.

A. BELSKIO Pirmos Rųšies Aptie- 
ka, 2422 W. Marųuette Rd. Rep, 8222
J. P. RAKŠČIO visiems žinoma ap- 
tieka, 1900 S. Halsted St. Canal 0114
PRINCETON PHARMACY, Hedina 
kaps. nuo skausmo. 301 W. 47 St. 
Boul. 1669. 

KONTRAKTORIAI
CONTRACTORS

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

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE. 

5745. So. Ashland Avė.

ANGLIS
COAL

BRUNO ŠUKYS. Stato ir taiso na
mus, medinius ir mūrinius. Tel. La- 
fayette 5824, 4131 S. Frąncisco Avė.

LAIVAKORTES
STEAMSHIP TICKETS

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

I. N. R. BEATTY LUMBER CO., an- 
lis $6.75. šaukit Oak Lawn 8.

Tiesiai iš mainų:
Nut coal 5.06 Lump coal 5.57
Mine Run 6.00 Screenings 4.04 

Pristato nemažiau kaip 4 tonus.
Wni. Jarsoinbeck. Tel. Laf. 2014
Pocahontas $7.57; Indiana Lump 
$7.63; Black Band Lump $9.50.

Pirkite gerinusį anglį pas 
MULCAHY COAL CO.

4028 S. Wentworth Boul. 4028

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.

BARZDASKUČIAI
BARBER SHOPS

Laivakortės i 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 ŽEMĖ
REAL ESTATE

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

PINIGŲ SIUNTIMAS
FOREIGN EXCHANGE

Dirbtuves bankruto išpardavimas. 
Žemiausios kainos Chieagoj 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 siųsti stampomis. Gausite Nau
jienų ofise 1739 So. Halsted Street, 
Chicago, III. •

SPAUDOS DARBAI
ATVIRUTES, programas, plaka- 

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

NAUJIENŲ SPAUSTUVĖ 
1739 So. Halsted St. Canal 8500

Proga moterims įgyti 
praktiškų žinių

BRIDGEPORT - Musų pra
šo pranešti moterimi apie šias 
pamokas, kurios prasidėjo spa
lių 15 d. Fellowship Tlouse įs
taigoj, 831 W. 33rd PI. šios 
įstaigos vedėja yra p. Mauck.

'Pirmadienį 9 vai. ryto iki 12 
vai. dieną kindergarden vaiku
čių pamokos nuo 4—5—6 me
tų amžiaus.

Pirmadienio vakare nuo 7:30 
v. v. pilietybes pamokos.

Antradienį 1 vai. dieną viri
mo pamokos.

Trečiadienį 1 vai. dieną siu
vimo pamokos.

Trečiadienį 7:30 vai. vak. 
anglų kalbos pamokos.

šeštadienį 1 vai. dieną slau
gių pamokos (home nursing).

Visos pamokos yra teikiamos 
veltui visoms moterims. Patar
tina naudotis šia proga, nes mo
kytojaus kvalifikuotos mokyto
jos, kurios yra baigusios moks
lus augščiau minėtose šakose.

25;

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
valdyba 1934 metams: T. Janulis, 
pirm., 3430 So. Morgan St.; A< 
Maziliauskas pirm. Pag., 6135 S. 
Rockwell St.; B. Kiltis nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; M. Z. 
Kadziauskas turto rašt., 5325 W. 
23rd PI., Cicero, III.; F. Bakutis 
ižd., 2608 W. 69th St.; A. Ružins- 
kas kontrolės rašt,; J. Barčius 
apiek. iždo; F. Kunevičia maršalka. 
Susirinkimus laiko kiekvieną mė

nesi kas trečią antradienį, Chicagos 
Lietuviu Auditorijoj, 7:30 vai, vak.

MIKE’S BARBER SHOP, 20 metų 
bizny, 212 W. 47 St., Boul. 6943.

BUČERNES
MEAT MARKET

SQUARE DEAL MEAT MARKET, 
1 kl. mėsa, 4301 Wentworth Avė.

DUONKEPIAI
BAKERIES

Pirk duoną FULLER PRK BAKERY
4666 S. Wells St. Boul. 5149

GROSERNĖS
GROCERIES

Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rius persiuntė i Lietuvą daug mili
jonu 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, UI.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

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.

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

3216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

STALIORIAI
CARPENTERS

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

AMERICAN LITU. CITIZENS 
CLU1} of 12th WARD valdyba. 
1934 metams: J. Švitorius pirm.. 
4819 Tripp Avė.; P. Jurgelionis 
pirm, pag.; P. J. Petraitis nut. 
rašt., 3159 S. Halsted St.; J. Nau
džiūnas turto rašt.; 1500 So. 48 
Ct.; J. Manikaš kontr. rašt.; J. 
Jasiunas kas. globėjes; Dr. A. 
Manikas sergančių narių kvotėjas, 
3008 W. 59 St., tel. Republic 0098; 
bonemonai: A. Saldukas, 4038
Archer Avė., tel. Lafayette 6719. 
K. Gramantas. 4535 S. Rockvvell 
St., tel. Lafayette 2418.
Kliubo susirinkimai atsibuna 3 

sekmadieni kiekvieno mėnesio.

UNITED FOOD STORES 
238 W. 47th St.

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

ras, 4427 So. Frąncisco Avenue; 
Povilas Sakalauskas maršalka, 3600 
So. Union Avė.; Steponas Narkis 
korespondenas. 1900 W. 35th St. 
Susirinkimai atsibuna kas antras 

nedėldienis kiekvieno mėnesio Chicą- 
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. 12-ta vai. diena.

SIUVĖJAI
TAILORS

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

STATYBOS Plienas
STRUCTURAL STEEL

INGALIOJIMAI
POWER OF ATTORNEY

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

KNYGOS
BOOKS

Vertos Paramos
BRIDGEPORT — Moterų Pi- 

liečiu Lyga yra bepartyvė or
ganizacija, kuri rūpinasi lietu
vių kasdieninio gyvenimov eiga, 
stengiasi veltui patarnauti vi
soms. moterims ir panelėms įsi
gyti pilietybės popieras, teikia 
pamokas ir visus patarimus, 
taipgi nepamiršta ir visuome
ninio darbo.

šios lygos pirmas pasiryži
mas buvo, kad kuo nors atžy
mėjus musų dviejų žuvusių la
kūnų Dariaus ir Girėno atminti, 
Buvo labai sunkiai dirbta, bet 
laimėta. Auburn Avė. buvo už.r 
vardinta. Lituanica Avė., kur 
lietuviai kasdien eidami ta gat
ve atsimena reikšmę to vardo. 
Iš visuomenės nebuvo prašyta 
jokios medžiagines paramos, 

į bet lyga pati panešė 'visąs iš
laidas.

Visuomenė' įvertindama lygos 
pasidarbavimą yra prašoma pa
remti lygą sąvo atsijankymu j 
bunco payty, kuri įvyks sekma; 
dieųj, spalių 21 (j- Sandaros 
svet., 814 W. 33rd St* Pradžia.

Lithuanian Republican Club of 
Brighton Park kliubo valdyba 1934 
m.: Vincas Baliunaą, pirm., 2534 
W. 47 St.; Frank Jakavkįia, vice- 
pirm., 2638 W. 4Q St.; Kasper 
Kelps, 2-ras vice-pirm., 2436 W. 
47 St.; Barney Pietkewičia, nut. 
rašt., 2608 W. 47 St.; Walter 
Sharka, fin. rašt., 4635 S». Wash- 
tenaw Avė.; Kasper Pakeltis, ižd., 
4550 So. Western Avė.; Peter Za- 
lumskis, maršalka, 4601 S. Fran- 
cisco Aye.
Laiko susirinkimus kas mėnesį 

kas antrą ketvergą, 8-tą vai; vaka
re, B. Pietkewičią ofiso kambarį 
2608 W. 47th St.y Brighton Park. 
d--------------- -----------------------------
SUSIVIENIJIMO. LIETUVIŲ NAMŲ

SAVININKŲ ant Bridgepųrto, Chi- 
. cago, 1111. valdyba 1934 metų; Vin

cas Stankus, pirm., 6606 S. Mozart 
Št„ Antanas Šipikus, 3110 Litua
nica Avė., Pirm. pagelb,, S. 
Kunevičius nut. rašL, ' 3220 
S. Union Avė.; D. Qjl||)jnąs fin. 
raš|., 8144; W.allace $t.; J.1 Ma- 
tejunas konty. rąšt., 709 34 St.;
P. Balsis kasterite, 5€į58Į South 
Throop Stg K Liaudanskls mar
šalka, 313$> S. Halsted) St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir

ma trečiadiųnį 7:30 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių, Auditorijoj, 3183 So. 
Halsted St.

■ ’ * ' .

TEISYBES; MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS valdyba 1934: metams: Pet
ras Kiltis pirui., 3347 S. Lituanika 
Avė.; lyiudvjkas Yucius vice-pirm.,

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

3252 So. Halsted St.; Steponas 
Narkis prot. rašt., 1900 W. 35th 
St.; Feliksas Kasparas fin. rašt., 
3534 So. Lowe Avė.; Jonas Zalato- 
ris ižd.. 6630 So. Western Avė.; 
Zigm. Grigonis kontr. rašt., 4427 
So. Frąncisco Avė.; Jonas Puza-

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1934 metų: pirm. Kaz. Kačinskas, 
7204 S. Rockvvell St.; pag. Fr. 
Venckus, 755 W. 35 St.; nut. rašt. 
Joe Dabulski. 3044 N. Cajifor- 
nia Avenue; iždo rašt. A. 
Ambutis, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, III,; pinigų užlaikytojas 
A. čiesna, 4501 S. Paulina St.; 
kontr. rašt. A. Dabulskis, 3044 N. 
California Avė.; kontr. pag. G. 
Kevich, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. Tuškeviče.. 6939 S. Washtenaw 
Avė.; ligonių apiekunai A. čiesna 
ir K. Borušienė. *
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

antrą septintadienį Antano čėsnos 
svet., 4501 S. Paulina St. Priimame 
į draugystę nuo 15 iki 40 metų vy
rus ir moteris, berniukus ir mergai
tes, patarnavimas visiems vienuodas 
sulig draugystės jstatu.

Antrų rankų statybos geležis viso
kios mieros. Radiatoriai šilto van
dens ir gariniai. Daugybė visokių 
antrarankių dūdų arba paipų, At
kertam kiek reikia. Musų kainos lai
bai žemos. Ko tik reikia iš geležies 
ateikit pas mus.

APEX IRON & METAL CO* 
4000 Wentworth Avė.

_______ TeL Boulevard 1270

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

M AK KOHN, Imp. Turk. Tabakas 
ir Cigaretai, 1728 So. Halsted St.

UŽEIGOS
TAVERNS

a E H CE : ■ ■
Vai.—8:80 Ą M* iki 8:80 P. M. 

Tel. ĘĄĘrison 0761
. PASTOVIĄ!, ŽĘMOS KAINOS

326 S. STAT.E/'ST..-
Oppolite Driyis Store, 2d Floor £

JUOZAPAS BUDRECKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 13 dieną, 4:10 valandą 
po piet 1934 m., sulaukęs pu
ses amžiaus, gimęs Kauno rėd.f 
Eržvilko par., Rimšų kaime. .

Amerikoj išgyveno 83 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Agotą, po tėvais Pash- 
keviez, 2 dukteris Oną Budrec- 
kaitė ir Marijoną Normantie
nę ir žentą JDr. Alexandrą Nor- 
manth ir 2 anukus, 2 seseris 
Petronerę Burbienę ir švogerj 
Juoząpą, ir Marijoną Brožienę 
ir švogerj Izidorių ir švogerį 
Mateušą šervinską ir švogerką 

' Jadvygą šervinskienę, jų duk- 
• toris, sūnūs ir žentus ir gimi

nės, ir Lietuvoj giminės.
Kūnas pašarvotas randasi 

I 1726 So. Halsted St.
Laidotuvės įvyks ketvirtadie- 

• c ni spalio 18 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų į Dievo Apveizdos pa- 

- rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus. gedulingos pamaldos už 

, velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero kapines, 

Visi a. a. Juozapo Budreskio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti. laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame - 
Moteris, Dukterys, Seserys, 
žentas, Anūkai, švogėriai, 
Švogerką ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
S. M. Skudas, tel. Mohroe 3377

DEL RINKTINIŲ GRABŲ 
KREIPKITĖS PAS 

Hamilton Casket Co.,
Ine.

4235-59 S. Western Blvd
CHICAGO, ILL. 

Tel. Lafayette 2565-6-7-8

SCHULTZ BUFFEZ 5200, W. 95th 
St., Oak Lawn, III. Ar išvažiųojat, 
ar parvažiuojat visuomet užsukit pas 
mus. Monarch alu^. Puiki vieta 
pasilsėt. ______

VALGYKLOS
RESTAURANTS

MARTIN’S RESTAURANT, Lietų- 
viškas. 6236 S. Western. Hem. 9416

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KTU

- - . • J ■

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį;
- Moderniška Koplyčia ir 'Vargonai Dykai!

EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue
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NEPAPRASTAS KAILINIU KAUTU
IŠPARDAVIMAS!

UŽ MAŽIAU NEGU PUSĘ KAINOS

For Reni
Pirkite savo Kailinį Kautą

TEL. REPUBLIC 8402

šiandienBroadtails
Caraculs
Muskrat
Lapin

TGAGE RAHKERS
Nauja gazolino stotis

Išpardavimas Prasidės Ketv., Rytą 8:30 REAL ESTATE

LEWIS STYLE SHOP

Bridgėporte rado 
paskendusi žmogų

paskuti-
ir kitų

Konkurentas 
kokie tai Ru-

geras 
Canal

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

STO-’ 
savi- 
pony

One had to adniire the boys 
of the IMP team as one saw 
thein 
Park

Šiandien lietuviai 
aludininkai renka

si į susirinkimą

Business Service 
Biznio Patarnavimas

18 APIELINKĖ
1:30 po pietų G. Chernaucko 
svetainėje 
avenue

Keturi Chicagos lie- 
tiivįai-autcmobiliii 

kolizijų aukos

BOSELAND
K ra u 
buvo 
mėgėjas 
užsilipęs 
žiavo si 
vvmis i

4716 SO. ASHLAND AVENUE
Krautuve atdara Ketvirtadienio ir šeštadienio vakarais

Bįmockv 
HlSKgt

1900 South Union 
įvyks Gook apskričio 

Lietuvių Aludžių Savininkų 
Susivienijimo susirinkimas. { 
susirinkimų privalo atsilanky
ti kiekvienas aludininkas. Yra 
daugelis svarbių reikalų, ku
riais reikės tartis. Be to, bus 
išduotas ir pikniko raportas. 

Sekr. Frank M. Valaitis.

Defeated thrice, 
IMPS štili carry 

on bravelv

Nocis 
Davidauskas 

Montvid

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

kurie nepamirš pasi- 
—Klausęs

Antanas 
Street, 
sporto 

atgal 
iuivii-

Archer and Gali- 
prie kampo

Marie Schultz ir Pra 
nas Sadauskas

PASTEBĖTINAI 
GRAŽUS: 
Northern Seal
Fitch
Kolinski
Erini ne ir

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

Penki sužeisti gatve 
kario gaisreTarp Chicagos 

Lietuvių

Atsilankyk ir įkalbėk lietuviškai, 
mes turime 20 lietuvaičių parda
vėjų ir lietuviai manadžeriai, ku
rie jums maloniai patarnaus.

Chicagos miesto 
1933 metams Ims 
$23 m i

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 m**t.

šįvakar su 
visus chi- 
tik namus 
pro radio

REIKALINGA moteris, kuri ga
lėtų gaminti valgi ir reikalui esant 
pabūti už baro.

4254 So. Ashland Avė.

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS ♦ LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite i musų spulka

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,

radio 
(ketvir- 

va- 
1420

Ir policijos švilpuką 
neišgelbėjo jo nuo 

nelaimės

KAILINIAI KAUTAI, KURIE BUVO PASIŪ
TI PARDAVIMUI UŽ $125. IKI $150 ŠIAME 

IŠPARDAVIME TIKTAI

Left
Left
Left
Genter
Right guard-
Right tackle
Right end—Stupar
Left halfback
Fullback
Quarterback
Right halfback—Norvilas

BRIGHTON PARK. — Prie 
Šais lietuvių užlaikomą gazo 
lino stotį 
fornia Station 
Archer ir California avenues, 
netrukus bus atidaryta nauja 
gazolino stotis, 
lietuviams bus 
bin Brothers.

Kaimiečiai 
kiūto ir 
kiti geri 
dainomis 
cagiečius, 
jie galės

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEšKAU William Jurkyno ii 
Antano Urbono, gyvena Chicagoje 
Jie patys ar kas žinote, praneški
te. Selveetras Zujus, 1426 S. 49 Av. 
Cicero, III.

Pašovė konkurentą 
meilėje ir pats

PARDAVIMUI Tavem 
biznis. 953 W. 16 St., 
9769.

Vienas jaunas vyras yra ne
gyvas, o kitas kovoja su mir
tim ligoninėje dėl gražios 19 
metų merginos, kurią abu my-

Šiandien Naujienų 
programas

end—Stanaitis 
tackle—Yons 
guard—Čepulis

Bložis
Krincius 
-Balskus

Ketvirtadieni, spalių 18 d., nuo 
3:35 iki 4 vai. po pietų per WMBI, 
1080 kilocycles, kalbės A. J. Gillius 
tėmoje: Didelis nusistebėjimas vi
siems.

mokesčiai 
numažinti 

dvidešimts 
penkiais tūkstančiais dolerių. 
Mokesčių numažinimas pasi
daro galimas, kuomet miestas 
sutvarkė bonų reikalus, juos 
refinansuodamas.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia________

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

PARDUOSIU arba mainysiu 160 
akerių farmą ’Mich. valstijoje su 
staku, visais įrankiais ir gerais bu- 
dinkais — ant namo. Savininkas 
galima matyti Walter Notrim, 5260 
So. Halsted Street.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo 
dernišką studiją st 

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

gis, 10 metų 
Place, gydo 
sužalotų galvų 
buvo 
kuris 
Dilio

p-lės Stella Rini 
Albina Trilikaite i 
žmonės 
atlankys 
į kurių 
įsigauti

i'iimrsn ff'f't'-upo aulomobi 
/»'•». dviračiai. trakai ir ku 
diliu vežimukai

\utomobilis ir Kūdikio 
/ vežimėlis

LEWIS STYLE SHOP
4716 SOUTH ASHLAND AVENUE

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL 

RAGE IR PATAISYMUI, bet 
ninkai juos neatsiėmė; black 
kautas $20; brown caracul 
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

RENDON 5 kambarių namas, 
7219 So. Artesian avė., didelis lotas 
furnace Šiluma. $30 j mėnesį. Pa
šaukite Repųblic 3437.

DYKAI!!!
Puikus $3.00 vertėo paketbukis 
kiekvienam Naujienų skaitytojui, 
kuris pirks kailinį kautą laike šio 
išpardavimo.

Tragedija dėl 19 metų gražios 
merginos

Crane Coal Co.
5332 So. Long* Avė 

Chicago. I1L

BRIDGEPORT. — Policija 
ištraukė iš pietines Ghicagos 
upės šakos, prie 33-čios gat
ves, lavoną senyvo, baltveid- 
žio žmogaus. Policija spėja, 
kad jis buvo apie 55 melų am
žiaus ir nuSisk^ųdino ar pa
skendo apie dešimts dienų at
gal. Informacijų dėlei reikia 
kreiptis į miesto lavoninę, 
kur šiandien įvyks koronerio 
tyrinėjimas.

WESTSIDĘ 
leiviai važiavę gatviakariu ir 
dvi moteriškės, važiavusios 
automobiliu, buvo sužeisti, kai 
įvyko kolizija ir ga t vi ak a ris 
užsidegė. Nelaimė įvyko prie 
Roosevelt Road ir Kostner 
avenue vakar rytą.

BEECHER STUDIO 
padaro 

VAIZDINGESNES
Vestuvių Fotografijas 

744 Kast 79lh St. 
Triangle 4240

Kūdikį Jean Edna Nathan 
2, 2413 VVest 59th street, stū
mė vežimuke, ir su juo pa
kliuvo Į kelią automobilio, ku- 
riutrAažiavo G. Cizinauskas

PIRKITE Tropicair Anglis de] 
ūmios šilumas. Lump ar Egg — 
$6.00. Mine run — $5.75. Screen- 
ings — $4.75. Northern Coal Co 
Merrimac 2524.

Sekantis Budriko 
programas bus rytoj 
ladienį), 7:30—8:30 
karo, iš stoties WHFG 
k. Kaip ir visuomet Budriko 
prograniuosc, graži muzika ir 
dainos bus teikiamos klausy
tojams, 
klausyt’!

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

1458 VVest 15th street. Cizi
nauskas sustojo ir suteikė pa
dilbą sužeistoms.

Galva ir dantys
MARQUETTE PARK.- John 

Slaunskio, 7141 So. Rock\ve!I 
street, galva ir dantys nuken
tėjo. kai jo automobilis susi
dūrė su (roku, prie South 
VVest Ilighway ir California 
avenue kampo. Troką valde 
kitas lietuvis Petras Dykslra, 
10!) Cnnvford avenue.

BRIGHTON PARK. — Juo
zas Zeną i lis, 4501 South Fair- 
field avenue, stovėjo prie 
kampo 43-čios gatves ir VVcst- 
ern bulvaro ir laukė progos 
pereiti i kitą kampą.

Pagaliau sulaukė progos. 
Policistas, dožuruojantis toje 
vietoje, pašvilpė švilpuką, su
laikydamas automobilius, va
žiuojančius bulvaru ir pamojo 
Žcnaičiui, kad jis eitų.

Tu dvieju gatvių susikry 
žiaviine Antanu suvažinėjo tu 
las Ilarry Ginsbcrg. 19 melų 
1 1 1 19 Edbrookė avenue. Si 
pramuštu šonu ir galva Ant 
Krause buvo nugabentas J 
Boseland Communilv ligoni

MARQl’ETTE PARK. — Ne
atsargi motina pati vos nežu
vo ir vos savo 10 mėnesiu kū
dikį neprarado, kai bandė 
pereiti skersai 63-čios ir VVest- 
ern gatvių susikirtimą.

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

Lietuvių Socialistų Sąjungos Chi
cagos Centralė kuopa laikys mėne
sinį susirinkimą penktadienį, Spa
lio 19 d. 8 vai. vak., Naujienų Na
me, 1739 S. Halsted St. Randasi 
eilė svarbių reikalų apkalbėjimui. 
Visi nariai būtinai susirinkite ir 
draugų atsiveskite. Sekr.

Humboldt Park Lietuvių Politikos 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
Spalio 18 d. 1934 m., 8 vai. vak., 
Almira Simons Svet„ 1640 North 
Hancock St. Malonėkite būti ant 
susirinkimo, turime svarbių reikalų. 
Yra rengiamas balius Lapkr. 17 d., 
tai reikės darbipinkų ant baliaus, 
taipgi kitų dalybų

for the game 
which will take 
Southside.
are to meet the 
52nd and Ken- 

and the pro
ga m e

Budriko Krautuves radio 
programas praeitą sekmadie
nį buvo labai švelnus ir įspū
dingas. Pildė jį ponia Marie 
Schultz, soprano, ir Pranas 
Sadauskas, baritonas, taipgi 
Budriko Radio Orkestras. 
Liaudies dainos — solo ir du
etai — lyg perkėlė mus senon 
Lietuvon, kur taip linksniai 
ir įspūdingai tą valandą pra
leidome. Budriko Radio or
kestras — sąstate ir solo labai 
gražiai išpildė kitas 
mo dalis.

Wcnt thru hardest drilliny of 
season yesterday at McKinley

yalviakaris
BOSELAND. — Jonas Gož- 

220 Wesl 103rd 
nulaužtą nosį ir 

Tos žaizdos 
rezultatas susirėmimo, 

įvyko tarp jo aiitomo- 
r gatviakario prie 106- 
Michigan avenue, trum- 

laiką atgal.

Agnės Broberg, 7327 Cham- 
plain avenue, dėl kurios ėjo 
varžytinės, atmetė Elof Gus- 
tafson, 25 m., 6912 So. Michi
gan avenue prašymus, kad jį 
vestų. Jai labiau patiko WaL 
ter Widen, 27 m., 7344 Lang- 
ley avenue.

Gustafsonas nutarė, jeigu 
jis merginos negali gauti, tai 
neleis ir konkurentui ją tu
rėti.

Pasislėpęs savo numylėtos 
namų tarpduryje, lauke A. 
Broberg ir Wid/eną pareinant. 
Kai pora pasirodė, tai palei
do tris šuvius į Wideną ir 
pats nusišovė vietoje.

Robert Allen Edvvards
jaunas kasyklos inžinierius, kurį Wilkes Barre, Pa., teismas 
pasmerkė mirčiai už nužudymą jo suvyliotos merginos Freda 
McKechnie, kad galėjus apsivesti su kita mergina — muzikos 
mokytoja.

Ir pradėjo eiti Ženaitis. Bet 
kai kuriems automobilistams 
policisto švilpukas, tuo labiau 
skersai kelią einantis žmogus 
nesudarė didelės svarbos, nes 
Juozas Ženailis staigiai atsira
do po automobiliu. Buvo nu
laužtas j 
tos kilos 
žaizdos.

Automobilį, kuris suvazine 
jo J. Ženaitį, valde 1£. Turner 
5938 S. Richmond St.

lašt night at McKinley 
‘laking it on the chin” 
to speak—from the 

coaches, the managers or from 
cach other.

Harsh and stinging words 
from the coaches for the fail- 
ure of the team followed by 
nole of eneouragment served 
to bolster up the dampened 
spiri t of the players after three 
successive failures to inake a 
shoAving and bring home a 
\vinning score.

Lašt night they went thru 
the hardest workout of the 
season in a n attempt to cor- 
rect the Severai mistakes 
\vhich made an upset of the 
lašt game played in Mclrose 
Park. The coaches are having 
the team practice a 
neriai attack 
next Sunday 
place on the

The IMPS 
TYROLS, a t 
neth avenues 
bable linc-up for the 
will

IINlomIDI

nuo pasitikėtinos krautuvės, kuri tarnauja Lietuviams Chi 
cagoje per paskutinius 25 metus.

Jie dainuos “Naujienų” re
guliariame trečiadienio vaka
ro programa, kuris bus trans
liuojamas iš stoties W.S.B.C., 
9:00 vai. vakare.

“Naujienų” programas nebū
tų pilnas, jeigu jame nebūtų 
jvairumo, tad apart dainų, bus 
patiektos įvairiausios 
nes žinios iš lietuvių 
gyvenimo.

Ir žinias, ir dainas 
lengvai išgirsti 9 valandą vaka
re pasukdami radio priimtuvo 
rodyklį i stotį WSBC.

>. 128 Ei si 103rd 
didelis dviračio 

Keletą dienų 
ant dviračio 
juo Boseland 
atsidūrė prie 1151h 

\Venlworlb avenue.

LINCOLN’S FRIDE
“Straight Kentucky Bourbon 100 Proof” 

(IT’S ETGHT MONTHS OI.FO
AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME

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

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

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY
IVITOT T? AMT V

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai_______

TAVERN pardavimui, labai ne 
brangiai, iš priežasties ligos.

2417 W. 51 St.

Miesto mokesčiai nu 
mažinti $24,025,000 

1933 metams

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

MEDINIS namas — 5 familijų 
pragyvenimas — 1% margo žemės. 
Visa aptverta. Daug vaisingų me
džių. Pilviškis, Suvalkų Rėd., Vil
kaviškio apsk., Lietuvoj. Mainysiu 
ant namo Amerikoj arba pirmus 
morgičius. Kreipkitės po 4 vai. vak. 
A. Shimkus, 1445. So. 50th Avė., 
Cicero, III.Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE

SIUNČIAM PINIGUS
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