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Amerikiečiai lakūnai 
buvo suimti Persijoj

Hauptmanno byla 
bus sausio 2 d.

JUOS 
gali užmušti 
mybės.

Tighe pasiliko prezi 
dentu plieno dar

bininkų unijos

Bekasant šulinį dujos 
užnuodijo kasėjus

Gandhi pasitraukė iš 
Indijos nacionalis

tų vadovybės
CHICAGO

go atėjo iš Los Angeles, Cal, 
naujasis Union Pacific “stream

Sovietų Rusija neleis 
užsieniui šelpti 
badaujančius

vagys, spėja

Ue melagingą pabadytą ir pri 
kalbinėjimą liudyti po 1 

metus kalėjimo

Be jokio svarstymo, konven
cija, priėmė rezoliuciją, kuri 
reikalauja padidinti Amerikos 
armiją iki 14,000 karininkų ir 
165,000 kareivių.

Sekama Legiono konvencija 
ateinančiais metais bus laiko
ma St. Louis.

pensijas geležinke

manyta, kad jie 
papuolė, ar yra žuvę. Tik da- 

j<ir paaiškėjo, kad jie buvo nu
sileidę Persijoj, kur Persijos 
policija juos areštavo, nors jie 
turėjo vizuotus pasus ir užda
rė juos kalėjime. Juos paliuo- 
savo anglai. Bet jų kelionė tiek 
susitru'kdė, kad jie turėjo iš 
lenktynių išeiti.

Piccard skaito skri 
dimą stratosferon 

pasisekusiu

Tai padarė 
įsibraudami 

kelis kamba-

amerikiečių lėktuvai

25 sužeisti traukinio 
katastrofoj

RYMAS, s. 24. — Justicijos 
ministeris de Francisco pasiū
lė atstovų butui sumažinti at
lyginimą advokatams 18 nuoš.

Tyrinėja gelžkeliui 
liniją

Iš LosAngeles į Chi 
cago traukiniu i 38 

valandas

Kapu niekintojų byla 
perduota prokurorui

MASKVA, s. 24. — Kadangi 
keliose šalyse vedama kampa
nija už šelpimą Rusijos badau
jančiųjų, sovietų valdžia stvė
rėsi žingsnių, kad nejsileisti iš 
užsienio badaujantiems siunčia
mų pinigų, nes buk Rusijoje 
nesą badaujančių ir jiems pa- 
šelpa esanti nereikalinga. Pačią 
gi kampaniją už badaujančių 
šelpimą esą reikia skaityti prieš- 
bolševikiška propaganda.

WASHINGTON, s. 24. — 
District of Columbia augščiau- 
sio teismo teisėjas Wheat pri
pažino nekonstituciniais perei
to kongreso priimtus įstatymus, 
įvedančius 
liečiams.

Tai dar 
mo žodis,

BERLYNAS, s. 24. — Stori- 
sund, seniausia ir didžiausia ka- 
zirų gaminimo kompanija, skel 
bia, kad kazirų pardavimas Vo
kietijoje sumažėjęs 22 nuoš 
Bet užtai eksportas į kitos ša
lis padidėjęs 25 nuoš.

Vokietijos opozicijos 
kunigų vadas esąs 

areštuotas
BERLYNAS, s. 24 

lio sujudimo padarė nepatvir
tinta žinia, kad opozicijos ku
nigų vadas Dr. Kari Koch, ku
ris atsiskyrėlių liko išrinktas 
bažnyčios iždininku, liko areš
tuotas nacių valdžios. Valdžia 
atsisakė patvirtinti ar nuginti 
tą žinią, tad išrodo, jąg ji yra 
tikra. Dr. Koch šalininkai pri
sibijo, kad ir jie bus areštuoti, 
jei bandys su juo susižinoti.

FLEMINGTON, N. J., s. 24. 
—Bruno Hauptmann, kuris &ra 
kaltinamas nužudęs Lindberghų 
kūdikį, šaindie liko atvestas į 
teismą. Perskaičius kaltinamą
jį aktą, jis prie kaltės nepri
sipažino ir jo bylos nagrinėji
mas tapo atidėtos iki sausio 2 
d. Iki to laiko Hatfptmann 
turės pasilikti kalėjime.

Australijos lenkty 
nių laimėtojas lai

mėjo ir žmoną

Abu 
pasirodė labai gerai, kely ne
buvo sugedę, kuomet laimėto 
jų lėktuvo vienas motoras vi 
sai išdegė, o ir kitos vos lai 
kėši.

Patys Anglijos lakūnai pri 
pažysta, kad amerikiečiai lėk 
tuVų gamyboje yra toli pažen
gę j priekį, jei jie gali paga 
minti tokius lėktuvus.

CHICAGO.—Pagarsėjęs triu
kšmingais nuosprendžiais, ku
rių betgi niekas neparemdavo, 
municipalis teisėjas Lyle, ku
ris kartą kandidatavo ir į Chi- 
cagos merus, išnešė nuospren
dį, kad NRA yrK^nekonStituci Geležinkeliečių, pen

sijos esančios ne- 
konstitucinės

MELBOURNE, Australijoj, s. 
24.— Keistas likimas išitiko 
amerikiečius lakūnus John H. 
Wright ir John Polando, kurie 
dalyvavo Londono-Melbourne 
oro lenktynėse ir skrido mar 
žiausiu lenktynėse dalyvaujan
čiu lėktuvu.

Jie iš Bagdado, Iraq išskri
do į Bushire, Indijoj. Bet ten jų 
nesulaukus

Reikalaus mirties 3 policisto 
užmušėjams

CADIZ, O., s. 24.— Belgų 
mokslininkas prof. Jean, kuris 
vakar su žmona baliunu buvo 
pasikėlęs į stratosferą 10 my
lių, skaito skridimą pasiseku
siu, nes pasisekė patirti daug 
naujų dalykų apie • stratosferą 
ir kosminius spinduliui.

Nežiūrint, kad jiems teko 
nusileisti miške, tarp medžių, 
visi instrumentai išliko sveiki. 
Tik pats baliuno maišas liko 
sudraskytas. Liko jis sudras
kytas į medžius, o ko medžiai 
nesudraskė, tą išnešiojo suve- 
nirų medžiotojai, nes kiekvie
nas stengėsi atsiplėšti po ba
liuno maišo šmotą.

Abu, Piccard ir jo žmona, 
nukentėjo nusileisdami ir leng
vai susižeidė.

EARL PARK, Ind 
Mažiausia 25 žmonės liko su
žeisti susidaužius netoli nuo 
čia Chicago-Cincinnati pasažie 
riniam Big Four linijos trau
kiniui 
vyko dėl sugedusio svičiaus, ar 
prasiskilusių bėgių. Garvežys 
ir keturi ^ašto, ekspreso ir ba
gažo vagonai pasiliko ant bė
gių, bet keturi pasažieriniai 
vagonai ir du Pullman nušoko 
nuo bėgių ir apvirto.

KLAIPĖDA. - 
me, Klaipėdos ap 
ninkasJarušaitis ir jo kaimyno 
bernas Augulierius, kasdami 
šulinį, nusinuodijo iš žemės 
išsiveržusomis dujomis. Dujos 
pradėjo veržtis, prisikasus 11 
metrų gylį. Kasėjai manė, 
kad dujos nustos veržusios, ir 
varė darbą toliau, bet kasdami 
apalpo. Subėgę žmonės norė
jo nelaimės ištiktiems padėti, 
bet negalėjo pasiekti, nes lei
džiant į šulinį svaigino dujos. 
Buvo iššaukti Klaipėdos gaisri
ninkai, ir gydytojas, bet nusi
nuodijusių nepavyko atgai
vinti.

BENTON, III
Ben Coa-1 Corp. atidarė savo 
kasyklą Buckner, kuri stovėjo 
uždaryto nuo 1932 m. 850 an* 
gliakasių gavo darbo, šioj apie* 
linkėj kompanija operuoja 4 
kasyklas.

naši.
Delei tokio Japonijos reika* 

lavimo laivyno lygybės, išrodo, 
negalės ateinančiais metais f- 
vykti ir pati laivynų konferen
cija.

LlJ^ĮAI.—Prieš mėnesį čia 
vagys “apvalė” kleboniją: naktį 
landžiodami per langus išgrobė 
svečio mokytojo 130 lt., vikaro 
30 lt., ir kunigo svečio 100 lt. 
vertės laikrodėlį, 
per vieną naktį, 
pro langus net į 
rius.

Rugsėjo 22 d.
ma tie patys, per langą įsibro
vė vaistinėn ir išnešė iš kasos 
15 lt.; kvepalų už 300 lt. ir 
bufete gerokai užvalgė dešrų, 
sviesto, sūrio.

Kitą dieną pas ūkininką pa
vogė virdulį, kibirą, bulvių, 
kastuvą.

Iš šio “apsirūpinimo” ūkiškais 
padargais žmonės spėja, kad 
vagys ar plėšikai kur nors tu
ri lizdą ir “pastoviai” apsigy
venę.

PAR0W0N, Utah., s. 24.~ 
Moteris liko užmušta ir du vy
rai sužeisti busui įvažiavus į 
vežimą.

PITTSBURGH, Pa., s. 24. — 
M. F. Tighe, 72 m., preziden
tas Amalgamated Assn of 
Iron, Steel and Tin Workers, 
išnaujo tapo išrinktos eiti tos 
unijos prezidento pareigas.

Jis priklauso dešiniąjam uni
jos sparnui. Kairieji bandė 
statyti savo kandidatą, bet jis 
rinkimus pralaimėjo.

MADRIDAS, s. 23. —— Karo 
ministerija gavo žinių, kad 27 
kareiviai liko užmušti Asturias 
provincijoj 
davus vežimui dinamito, kuris 
buvo atimtas iš sukilėlių.

SOFIJA Bulgarijoj, s. 24.— 
Bulgarijos valdžia išėmė iš po 
įstatymų globos garsųjį make- 
doniečių vadą Ivan Michailov 
ir 5 jo bendradarbius. Reikia: 

kiekvienas kas tikJ nori 
be jokios atsako-

pne 
Vals- 

išmokėti karei- tijų karo laivynų konferenci
jos, parodė, kad Japonija rei-
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KAUNAS
Kauno inž. K. Bulota su tech 
nikais
šelgiu ir 12 darbininkų tirti ke- 
liovietės gelžkeliui Pasvalys — 
Panevėžys per Pumpėnus. Nu
matoma statyti 75 em. pločio, 
kaip Panevėžys

MARYVILLE, Mo., s. 24. — 
Praėjusioj per miestą viesuloj 
4 žmonės liko užmušti, 50 su
žeista ir? daug nuostolių pada-

Klaipėdos 
karžygių kapų išniekinimo or
ganizatoriai Velš ir Vesiel, taip 
pat to sumanymo vykdytojai. 
Mikoleit, Finkbeiner, Gusto ir 
Rutkovsky, pasodinti į Bajorų 
kalėjimą. Valstybės saugumo 
policija tardymą šioje byloje 
pabaigė ir visą bylą perdavė 
apeliacinių rūmų prokurorui.

CHICAGO.—Vakar prasidėjo 
nagrinėjimas bylos Laurence, 
19 m., Dittman, 29 m. ir Boul- 
na, 39 m., kurie yra kaltinami 
nušovę Oak Park\ policistą Jen- 
sen. Visiems trims bus rei
kalaujama mirties bausmes.

Paskutinėmis dienomis Vie
šintų, Raguvos ir Rozalimo 
-valsč: įvyko trys dideli gaisrai. 
Raguvos* -valsč, 
Mitaknio
Viešintų valsč. sudegė Jono 
laužiko tvartai ir daržinė su 20 
avių ir Rozalimo valsč. Kazio 
Nakčiuno gyv. namas, tvartas, 
daržinė ir klojimas su visu 
derlium. Viso nuostolių apie 
10,000 lt.

Legionieriai Reikalauja Iš 
mokėti Bonusus

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

Parduoda laivakortes ant 
visų laivų.

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

Ofisas atdaras iki 8 valandai 
vakaro. Nedėliomis nuo 9 iki 
1 vai. dieną.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

TeL Ganai 8500

UTENA
žio mėn. Malėtuose buvo spren
džiama Aluntos vai. gyv. Gudė- 
no A. už naminę degtinę byla, 
kurioje to pat vai. Maželis A. 
pastebėtos melagingai liudijęs, 
ko pasėkoj vienam už melagin
gą parodymą, kitam už papir
kimą melagingai liudyti ir bu
vo iškelto byla, kurioje Maže
lis prisipažino kaltu Gudėno 
įprašytas teisme sumelavęs gai
lėdamasis jo biednumo, o Gu- 
dėnas sakėsi neprašęs jo po 
priesaika melagingai liudyti. 
Teismas pripažino juos kaltais 
ir nubaudė po 1 metus papras
to kalėjimo. Gudėnui atskaitė 
iki teismo sėdėtus 6 mžn.

kelią padarė <į 88 valandas, 49 
minutes, arba 31 minutę grei
čiau nuihatyto laiko. Tuo jis 
sumušė visus traukinio greitu
mo rekordus. Vidutinis jo grei
tumas buvo 60.6 m. į valandą, 
kuomet tai tankiai yra augš- 
čiausias greitumas paprastų 
traukinių. Bet vietomis nau
jasis traukinys ėjo^ net 120 m. 
į vai. greitumu.

Chjcagoje traukinys stovėjo 
tik 41 minutę ir tuoj išvažiavo 
į New Yorką, kad nustatyti 
naują trans-kontinentalį 
tumo rekordą.

LaSalle stoty laukti atvyks
tančio traukinio susirinko apie 
7,000 žmonių, bet ir visas ke
lias Chicagoje buvo apgultos* 
žmonių, kurie norėjo pamatyti 
tą nepaprastą traukinį.

Traukinys yra varomas elek
tros, kurią gamina Dieselio mo
torai ir turi šešis vagonus, ku
rie yra gaminti iŠ aliu'mino, tad 
jis yra daug lengvesnis už vi
sus kitus traukinius.

Iš Los Angeles j Chicago jis 
atėjo 19 valandų greičiau, ne
gu paprastieji pasažieriniai 
traukiniai ir toli sumušė “Dead 
Valley Scotty” rekordą kuris 
1905 m. pasisamdė spečialj 
traukinį ir iš Los Angeles j 
Chicago atvyko į 44 vaL 54 m. 
Tik dabar tos “Scotty 
das tapo sumuštas.
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uis.
Byla kilo dėl dividendų. Mrš. 

Kemp iš vienos kompanijos tu
rėjo gauti $9,020 dividendų, 
bet gavo tik $8,569, nes $451 
nuėjo taksais, einant NIRA į- 
stotymais. Ji užvedė bylą iv 
teisėjas Lyle pripažino įstaty
mu* nekonstitucinius. todėl 
kompanija privalanti sumokėti 
pilnus dividendus.

Byla bus perkelta į augštesnį 
teismą.

|žuol
i kai, k.rsduii? muką, paste

bėjo medžio viršūnėje kabantį 
pakaruoklį. Pak.ruoklis tuo
jau buvo nuimtos. Iš rastų 
dokumentų paaiškėjo, kad tai 
yra pil. Kočeikos, atvykusio iš 
Okup. Lietuvos, lavonas. Ko- 
čeika pasikoręs prieš 10 mė
nesių ir liršiol kabojo niekeno 
nepastebėtos.

INDIANA, Pa.. s. 24 
way busas keturius sykius ap
sivertė ant kelio ir po to nusi
rito 100 pėdų kalno šlaitu į 
upelį. Nelaimėj du žmonės li
ko užmušti ir 9 sužeisti.

Pre»i<knt Mataryk
čechoslovakijos prezidentas prof. Masailyk, vienas iš žy

miausių kovotojų už čechoslovakijos neprikiaįUsoniybę, sunkiai 
sergąs ir esąs arti mirties. Jis yra 84 metų amžiaus ir jo de
šinėj i ranka esanti paraližuota. Jis pats prisipažysta, kad nors 
jam teko vesti daug kovų, bet dabar jis vedąs paskutinę ir 
sunkiausią kovą — kovą su mirtimi, šone ■— čechoslovakijos 
sostinė Praga.

nėra galutinas teis- 
nes dar turės pasi

sakyti šalies augščiausias teis
mas.

Bylą dėl pensijų užvedė 150 
geležinkelių kompanijų.

Susimetė gauja vagių?
sudegė Jčhtr 

kalvė su įrankiais,

LONDONAS, sp. 24 
donas su dideliu* entuziazmu 
pasitiko žinią, kad Anglijos la
kūnai Scott ir Black laimėjo 
oro lenktynes iš Londono į Mel- 
bourne, Australijoj.

Jie laimėjo ne tik $40,000 
prizą, bet Campbell Black laimė
jo ir žmoną. Jis buvo pasi
piršęs aktorei p-lei Florence 
Desmond. Ji pasisakė atsaky
sianti tik po lenktynių. Kiek
vienas gali įspėti kokis buvo 
jos atsakymas jam laimėjus 
lenktynes.

De Haviland dirbtuvėj, ku
rioj buvo padirbtas lenktynes 
laimėjęs lėktuvas, liko paskelb
ta pusės dienos šventė.

Antrą vietą lenktynėse lai
mėjo holandai lakūnai, kurie 
skrido reguliariu Amerikoj ga
mintu* ir daugelio linijų varto
jamu Douglas transporto lėk
tuvu. Jie vežėsi paštą ir tris 
pasažierius, taipgi du patarnau
tojus. Jiems buvo įsakyto pa
greitinti skridimą, bet niekad 
nevaryti lėktuvo pilnu greitu- 

kaip tą darė laimėtojai 
Taipgi buvo įsakyta pasažie 
riam teikti tokią pat priežiūrą, 
kokią jie gauna regidiariame 
skridime. Skridimo kelias yra 
galbūt sunkiausias visame pa
saulyje. Jie darė tankius su
stojimus ir paėmė 1,000 mylių 
ilgesnį kelįą, negu tas, kuriuo 
skridę)!- laimėtojai. Ir nežiūrint 
to, jie at^ido tik 20 valandų 
vėliau. Kuomet laimėtojai at
skrido purvini, aliejuoti ir pa
vargę, tai holandų lakūnai ir 
pasažieriai baigė kelionę pail
sėję, švarus, su suprosintais 
drabužiais.

Už trijų valandų po holandų 
lakūnų atskrido ir • amerikie
čiai lakūnai, Turner ir Pang 
bprn. Jie skrido Boeing 10 
pasažierių transportiniu lėktų-
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BOMBA Y, Indijoj, s. 24. - 
Mahatma Gandhi, Indijos na
cionalistų, kovojančių už Indi
jos laisvę, vadąs^ pasitraukė iš 
Indijos naciotfiaist^u^kongrėso 
vadovybės, iškilus nesutiki
mams su kitais kongreso 
vadais dėl Gandhi propagandos 
už namie gamintus rubus ir už 
panaikinimą neliečiamųjų kas
tos. Panaikinimą tos žemiam 
sios neliečiamųjų kastos kiti 
kongreso vadai skaito gryna 
“utopija”, taip yra stipriai įsi
gyvenęs Indijoj pasidalinimas 
kastomis.

Kongresui susirinkus Gandhi 
griežtai atsisakė jį atidaryti 
ir jam pirmininkauti iki buto 
priimtos jo pasiūlytos pataisos 
prie konstitucijos. Kiti vadai 
atsisakė nusileisti ir Gandhi pa • 
si traukė iš vadovybės.

MIAMI, Fla., s. 24 
rikos Legiono konvencijos le- minariai Japonijos ir Anglijos 
gislatyvis komitetas priėmė re-' pasitarimai besiruošiant 
zoliuciją, kuri reikalauja, kad Anglijos-Japonijos-Jungt. 
tuoj a i?3 butų 
viams bonusai

Pati konvencija balsuos dėl kalauja visiškos karo laivynų 
tos rezoliucijos veikiausia ry- lygybės. Tokis Japonijos rei

kalavimas Amerikai visiškai 
yra nepriimtinas.

'Manoma buvo, kad tam rei
kalavimui griežtai pasipriešins 
ir Anglija, bet ji, kaip išrodo> 
atsineša į tai šaltokai, tarsi ją 
mažai tai apeitų. Japonija yra 
toli nuo Anglijos, tad jai ma
žiau ir rupi Japonijos karo lai* 
vyno didumas, ypač kad Ang
lija jau ir pirmiau sutiko su 
lygybe Amerikos laivyno. Ame
rikai gi didelis Japonijos karo 
laivynas sudaro tiesioginį pa
vojų, todėl ji tam ir prieši-
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Pittsburgh, Pa,
Lįet. Kambario Piešiniai at

siųsti iš Lietuvos.

Lietuvą jau atsiuntė meni
ninko Gudaičio projektą Lie
tuvių Kambario dekopącį- 
jųięs ir bąldępis. Lietuvųs Pa
siuntinybė, gavus apie vidurį 
šio mėnesio, piešinius tuojau 
pasiuntė į Piiuburgbę L. K- 
Fondų įtomiteta**

Tas parodo, kad musų pa
minklo darbas eipa rinitai ir 
ganą sparčįai. Amžiąnis dir
bamas darbas vargiai galėtų 
eit spąrčįaų. Darbas ėjo ir eįs 
be trukdyiposi. Dėkime ąavo 
aukas |>c vilkinįmo. [AiĮresas 
auįcoms siųsti: V. Zamblaus- 
kas 31 Minooka St., Pitts
burgh (JO), Pa.]

L. K. F. Komiteto ir Draugi
jų Atstovų susirinkimas įvyk? 
SPALIO 25 d. 8 vai. vakare, 
L. Piliečių Svetainėje, 1723 
Jane Sįt., Pittsburgh, Pa. Kvie
čiami visi, kad ir nesate at
stovais. Pamatysite piešinius. 
Apsvarstysim kitus L. K. rei
kalus.

L. K. f*\ Komiteto
S pandos Komisija.

apsigyvenimui. Savo čeye- 
rykų taisymo bizniuj buvo

|r pir|ę?ję. Tačiau 
gįjpjnętas ir ąrlimtoips drau
gams patariau!, jis nutarę pa
silipti musų kolonijoj.

Tenka pasakyti, jog p. Bra- 
jana neblogai verčiasi sa- 
jjznyje. Jis, taip sakant,

Pąw Pąw, Mich
('.h icųgiečifii Mich i gan 

valstijoje.

Daug lietuvių apsigyvena 
ant f arinę įr dar perka fer
mas. Mat, Miclpgan valstija 
yri/* patraukianti dėl apsįgy- 
veniipo savo natnrališku gra
žumu pavasario laiku.

Waltėris Laita, kuris ilgę 
laikę užlaiko aludę ant State 
ir 60th gatvių, dabar nusipir
ko farmę prie Paw Paw mies
telio iš |0 akrų žeineų^prie

ze 
vo 
diplomuotas šiaiičius iš Rusi
jos, 
rąi. 
1

Jis yra tikras specialistas sa
vų srityje. Pagal daktąrų nu- 
rcpiyinus, jis specialiai pacjęro 
čeverykęs žpionėms, kprię ko- 
ipms sunku Įcrautpyėsc pritai
kyti če y e rykus.

Išleidęs savo žmoną į Flo
ridą, p. Braze per 
pasiliks našlys.

Darbai pas mus 
silpnai. Nežiūrint 
FEBĄ. suteikė darbą • 2,5Q(| 
žmonių, bet bedarbių skaičiuj 
nuolat didėja. Atrodo, jog 
turėsime gęna sunkią žiemą.

Tuos dalykus jn.es privalo
me atsiminti balsavimo dieno
je. Privalome atsiminti, jog 
senosios partijos neišves mus 
iš depresijos. Kol darbo žjno- 
nės nesusipras ir neišstatys į 
valdžia savų atstovus, tol nie
ko gero mes nesusilauksime. 
Tad balsuokime už Socialistų 
Partijos statomus kandidatus. 
Atsiminkime, jog musų būklės 
pagerinimas priklauso nuq 
musų pačių. Todėl savo rei
kalais mes privalome ir rū
pintis. — H. L.

Darbą atlieka tikrai ge- 
Sutąisp ęe ti|c ^eęus čp- 

verykpą, bet ą|uyą įy naujus.

Pagal daktąrę nu-

kurį

eina
to,

laikę

ganą 
kad

Rašytojas H. G, Vėl 
sas pranašauja

yW“WW» Flllpris ,4in«» f9Aa» 
kQd įi9 pepriratiifą ^^jįlko-

Į.ė(<tiiyp, nągją nemagpli- 
mę riterj.

Pagal iąę Prahos konferenci
joj, garbingam Čekoslovakijos 
prezidentui. Masary|cųį vado
vaujant pasirašoma sutartis, 
nors nevisai taikos, bet vis dėl
to paliaubų. Ginklai neb,ebuęię 
daugiau pajudinti, nes kaip 
1914—19J.8 metę kąrui pasi
baigęs, pasirodė Ispanijos gri
pas, taip P° Šio didžiausio kąro 
pasifOjdystootį nauja nežinoma 
epidemija.
Tijcras mąrą^ sįąus vispj JEpro- 

pųj ištįsus metas.
Ir kai tas maras 1957 met, pa
sibaigs, Vakarų Europos civili
zacija bus jau pribaigta. Did
miesčiai, kurie bus pergyvenę 
dvigubą užpucjliipę: lėktuvų ir 
maro, bus visiškai tušti. Jų 
gątyės day te))etysos pilnos ne- 
pąląidotų žmonių skeletų.

į96.0 metę europiečiai, Rąip 
įr romįeČįai savo nppuoliipo lai
kotarpy, gyvens paskirai kai- 
miukuose ir mažai teturės vie
nas su kitu ką nors bendro, 
šen bei iteP pasirodysiąs vienas 
kitas laikraštis, bet

telegrafas ir telefonas visai 
nebeveiks.

Radio tylės. Fotografijos bus 
niekam nebežinomos.

Velsas rašo apie kažkokio Ti
to Kobeto dienoraštį, kuris pa
rašytas 1958 met. jam keliau
jant iš Romos į Bordo. Doku
mentas busiąs labai vertingas. 
Kobetas rašo, kad visi Europos 
keliai, esą užaugę žole įr apleis
ti. Jis aplankęs Monte Karlo 
kazino griuvėsius. Marselio pus
te Kobetas, savo nusistebėji
mui, randąs dar laivų ųuo 1.00,0 
iki 3000 tanų talpos, nes tuo

molėti} tarp^upnė jpp 
kypflt |>Ujs|apti žĮugųsį. Frejpje 
Velsps nfimptęs, oro 
18. ' '■ \

Bet lakūnai nebegalvosią apie 
karSf 0 PRi.e 
vimą didelei pasauliėnei sąjun
gai ir tąikąį.

Kobetas iŠ Bordo lėktuvu nu-’ 
lėk šią s į Bųžę,
aplankysiąs Paryžiau? griuvė

sius.
Pagaliau pasieksiąs Londono 

griuyčsįųą, kur pąująr 
kuriąi jau bęsįą prą^j? ^Jo
nizuoti gąrsęjį Haid Bąrką.

Velsas duodą ištraukę iš Va
šingtonu aprašymo 195$ ipęt. 
Nors Atanka i|v.ep^ęsf 
vis (Jėlto dėl neprotingp? pjpf- 
gų poĮitįkos iy dėl sjąntasię ma
ro jį taipogi Žętfiąntį.

4merįJ<a bųsįąhjti ąuįdęlyta į 
daugybę mažučių neprjkJąųsp- 
mų valstybių.

Vašįpgtanp prpzįdeętąs pyl
imas keliaųtają iy iŽdėątęs ęąyp 
naują planą ‘^eyipms laikąs- 
Amprįkoj ątgąiYtata Jis džiau
giąsis, ka<| yąĮdž|a| yėj pasįsp- 
kę atnąęjiętį ĮfayĮaiyię ą^jsip- 
kimą ^toisjpi lipėje. JU0* 
Ameriką pągaiętasįąptį U9 
autpmotalių, kąi iųo tarpę |957 
m. — tik
Po ifco ?py|pKO

symp Ffflto naują jo
P^kipipę.

Velsas numato, kad nauja pą- 
sąulio staiyiią atiteKsiaiitj tam 
tikram elitui, kuris visiškai at
sidavęs moderniškajai valstybei 
ir musų planetai suteikia naują 
“branduolį'*.

Velsas pranašauja, kad nau
jo pasaulio ir naujo elito kūrė
jų frusięę SO.ciplogęs
Viędtąs, kuris, techniškųjų 
mokyklų, ląbprątarįjų iy ąrpii- 
jų likučiu sųyępkipsiąs savo 
elito elementus. ,

. ifiBi ........... ...

e- 2$9 moderniš- rua sako,
•e koji valstybe bnrtmti sForF *1 tP A X« 4- • • ark «■fffįi raištyW
M moksjiFiip-

»» Pk Wyba 
naši, turtus reguliuoja, bet tai? 
pog| tvardo iy žmonių, gyvu
lių ir augalų rases, žmonės, 
įųrįe pągąjiau supratę pinigų 
paslaptj, reguliuodami gamybą 
gyveną rainiai jr pertekliuje.
Šiame naujame pasauly beveik 
visi žmones susilauksią 90 met 

KunžiAus^
ęęs busii| Jabai syęiki. Jaunystė 
įr ątįįiiįjps 'fpsįfffiljpis lįsi' p5 ni. 

tęsiąsi? 
1)^0 45 į|ęl 85 avižiaus. 
2030 metę Žmonės busią daug 

iwisfąį>' negi) 1930 m. 
Jtfįiopps. Jįįops nebebusią žymiu 
gyyi|Ji$|cojo žj^nnpo-

S<$!Įįj$s iifsfipktas Imsiąs 
toks stipry8’ kad atsidavimas 
yajs|:ybei j jų kraują

n

», kad Velso ateities 
kopstruavimas esąs paremtas 
iraeifies istorijos faktęis. Nors 
stori j a visiškai nesikar lojanti, 
^et vis dėlto istorijos ratas bė
jęs ijedaug nukrypdamas nuo 
lirmi^jų savo bėgių. Į Velso 
pranęšystę, esą, galima žiūrėti 
kaip kam patinka, bet vis dėl
to tai esantį didelė smegenų 
mankšta.

NAUJIENAS
PINKUS UĘJŲVPN

Teprašo Lietuvos žmonės ir 
W ^tapia Liętuyps bankai

dėl vasarotojų. Senas chica- 
gietis, ponas Josęph Butkus, 
dabar ką tik sugrįžo iš į.os 
fanuos. Jis tep išbuvo kc|etą 
savąičię pas Laįtą. Sako, la
bai graži vieta dėl vakacįję. 
Pąw paw yra tolumo nuo 
Chicągos 110 mylių.—Žvalgas.

'f V«.%

Anglų rašytojas H. G. Vel
sas (Wells) visuomet turėjo po
linkį vaizduoti' bųsipiųs ^pik
tas. Matai žmonių taip jaučia 
atęitj, kaip Velsas. Bet dar nė 
sykio jis taip nepręnašąvo atei
ties, kaip šį sykį veikale “Sįiąpę 
of things to come”, kurioj jis 
pasakoja dvidešimtojo šimtme
čių ištariję, tarytupi |aį bųtų 
2080 metų isįorijpg ya4,ovęįję.

Šios pranašystės musų gene
racijai vaizduoją liūdnus me
tus ir blogą galę.
JjJup 1940 įkį |950 metę VeĮąaę 
PNflPjo Aliuli 
kurių tauta sąjųpga n.eįątepg^ 
Sulaikyti, nps |į įę,taiga pųų 
1Q32 pieta vis silpnespč fĮęrosį. 
1980 metais Velsas numato^ 
kad Tąųtų sąjungos rymai Že
nevoj bus išpųomųtį VaĮ<ąrę 
tpųsporto bpndrovęį.

lĮkĮO jpet. karas prasideda 
yųkięčįų-lenkų pąsįepy iš men
kos kibirkštėlės ir pagaliau įš- 
sįp|,ečią yisoj Eurųpoj. Jis taį 
numato visiškai kitoniškai, ne
gu tai buvo X914 mat.
Valdžios |aikysi§ daugiausią ma

žai morališka drąsa |r kieta 
kumštimi ir tik labai re

tai — tautos valia.
Taį bęsięs karas, kųps derėsiąs 
tikslą vįęniepis kitus sunąikinti. 
Tai busią daugiausia užpuoli
mai iš oro, bet ne normalus, ka
ras.

Nuo *1954 metų pradės rody
tis pailsimo ženklai, žmones 
pasidarysią tokie abejingi, kad 
jie nebeturėsią pakankamai 
energijos priešintis. Jie mirsią 
badu sulindę į rugius besislęps- 
tydami nuo dujų antpuoliu.

Vieną momentą atrodys, ka<J 
nai Strąik, J. Radavičiai/ j. opozicija ir žudynės pribaigs 
Martinai, F. Povilanskiai, p-ia(k«rą. Bet tikroji jėga priklau- 
Plečkienė su dukteria, Žentas so lakūnams ir technikai ka- 
Narumčikas su žmona, sūnus * NaujanČiųjų valstybių ir šie la- 
J. ir Ed. Braze, pats p. Braze bai lengvai išsklaido nepaten- 
ir aš pats. ' jkintųjy minias. Velsas jau se-

P-as C. K. Braze buvo irgi^nokai mėgsta vaizduoti, kad dėl 
niąnęs apleisti Kęnoshą ir vą- J moderniškos technikos atsira- 
žiuoti j Floridą nuolatiniam siąs naujas feodalų elitas. 

« / » .

Kenosha, Wis
Artinasi rinkimai

Rinkimams besiartinant, -no
riu dar kartę atkreipti bal
suotojų dėmesį į rinkimus. 
Ralsavinjai, kaip žinia, įvyks 
lapkričio 6 d. Todėl ncijž- 
įpirškime tą dieną atlikti sa
vo pareigą. Patys balsuoki
me įr kitus ragipĮciine, kęd 
balsuotų už lietuvį Sąri) 
Ėlyash, kuris yra sociąĮistę 
kandidatas į County Clerk. Iš
rinkti jį galėsime lengvai, jei
gu tik visi lietuviai pa|ys bal
suosime ir kitiems patarsime 
už jį gaišuoti. Būtinai ręmjci- 
ipe savo tautietį.

Spalių 19 <|. tpko būti viena
me gražiame parepgime. Bū
tent, buvę surepgįas išleisįu- 
vių vąkąrąs p-įęi Č. J£. Brązp, 
kuri apleidžia m.usų ppestą ir 
išvažiuoja į Floridą žieijię pra
leisti bei pasigerėti gamta. 
Tuo pačiu laiku ji aplankys 
savų dukterį ir Žeptą, kurie gy
vena Aljųoųa, Floppa.^yatidos 
jįnai karju sų dviepi SUpųm 
automobiliu. Mano aplankyti 
Miami, Palm Beach, Orlando 
ir kitas žymias vietas.

Vakaras praėjo labai links
mai. Dalyvavo nemažas bū
relis giminių ir draugų. Bū
tent: ponai Piepoliai tfu duk
teria, A. Savickai ir sūnūs,' po
nai Strąik,

■

Ketvirtadienis, sp. 25, 1934
• -VIS*—<-*—* „J. ■ 4

Amerikos Lietuvių Daktarų 
_______ Draugijos Nariai.

Tel Ofice Wentworth 6330 
Rez; Hyde Park 8395

Dr. Susanna A.SIakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vai. vak.
Išskyrus sėredomis. ’ ’ '

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 yy.eęt 22nd Street
Valandos: nuo 1—š ir 7—8 

SeredomUir pedėl. pagal autai
Rez. 6631 So. California A Veniu 

Telefonas Republic 7868

1. Boulevard 5913

756 West 35th St.
Cor. of 85th and Halslęd Sts. 
so valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:30 
'• Nėdėl.Otnis pagal sutarti.

Rea. 6600 South Arteaian Avenue. 
Phone Prospečt 6659 

Ofiso' Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORĮS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Hajatcd Street 
' ’! GHICAGO, ILL.'

pęytakltoHS 
yplkąją ir kfFta Ui PlM panai-

Tiek maždaug, pra-
pąšapją sayo utųpijoj- Apie šį 
prąpąžayįrpę ya|ydataaS garsus 
pyąęppžM F^ytaias Andre Mo<

Laidotuves §95
J, J. BAGDONAS 

Pylliąaą 41§1 
10734 S.Mtęhigąą Ąvt 

Republic 3100 
2506 W. 63 St

Telefonas Yąrds 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Mo/ierni^,. Kopėto; .Ppyąpą!, 

3319 Lituanica Avenue 
CHJCĄG.Q, ILL. 

IM IMU I *—1   11 —      
‘ •• • ’• * * ‘f

Juozapas Eudeikis

*?

Gerkit ir Reikalaukit
<4 4U V. . • .AJkti' n 4 « . 1 A-4 <14 . *f

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių

Bourboę 
ir 

Lietuyiškos
Degtinis

Mutual LiouorOo
NATHAN

K •mR? i . :

M

REpublic 8340
53411 <

J.F. RADŽIUS
Incorporated

*

$1,000,000.00
PASKOLOMS ANT 
PIRMŲ MOĘGIČIŲ

Nuošimtis tik už likusią sumą, ant lengvų iš- 
mokėjiąių, nuo 5 iki Ž0 inetų* Įstojimo ir 
jokių bausjnjų nereikės mokėti.

Įstok i ^ią Draugiją slstėinatiškaį taupyti 
pinigus. Draugi ja'moka dividendus nuo 4% 
iki 6% kas 6 rpenesįąį. Taupymo gjcyrię gąįi 
pasirinkti. Panašiai: ant ,000.00 gąh mo
kėti po $5.00 T niėnesi drba po kiek nori, kol 
suriiokėsj $|,0QQ.p0 ir Draugiją mykė? divi
dendus už ^ūmoĮcetą gum|.

ęPE|!ąiAaWs
...... LoVcBioa00oA’,°"

,4 , ■

šf ^rajdglįa vrtf; pį ’įf. 
S. G<jvėrnm0nt prie
žiūra ir , Goyernment 
deda pinigus f f Mų 

Draugiją.

M R
Draugija.

2324 So. Lęąvitt Street
PHONE CANAL 1678

JUSTIN MACpiEWlGH? Rašt.
K

J-.................  ii 11'! i

4
.V,

VAITUSH, opt. 
lietuvis ’ 

Optoipe^ically Akių Specialistas. , 
Palengvins akių įtempimą, kuris! 

esti ’ priežastimi galvos skaudėjimo, 
ęvaigiriio, ąjdų ąptėmimo, nervūotu-| 
nid, skaudamą akių karšti, atitaiso 
ttumpdregysie ir tolirėgyste. Prirėn- 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavfrnas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
dai*. Speciajė ątyda ą|kreipiam j mo
kyklos vaikus. Kreivos ąkys ątitąi- 
kdfnos. Valandos ndo 10 iki 8 v. Ne- 
dęlioj nąo 10 jkį 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 

w pigiau4 1 kaip pirmiau.

47Į2 South Ashland Avf
Phone Boulevard 75$9

Lietuviai Daktarai

DR. MARGEI®
3325 Sp, Halsted St. 

Valandoj: nlio 16 r. iki 2 po pietų 
jt nūb 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais ąuo 10 iki 12 
" ^Fhonė BouleVard 8483

....................k-,;----- 2——U----!—i------------

GRABORIŲą ir BAJuSĄMŲQT,QdĄS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

■£ ': i. .. . ’ ■ r • t

A MASAIM
GRABOĘĮŲS 

3307 Lituanica Avė, Tel. ąbulevarį 039

Tel. Lafayette 3572 
J. Liiilevičius

GRAB0RIUS IR 
BAL^AJdUOTPJAS 
Patamatija' Čhiėa- 

______ goję 'ir : apielinkėje

ARCHER AV.

-'ft V¥

J
•<* rfl

I. J. ZOLP 
GRABORIUS ’ 

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

1327 So. 49th Cf.
Tel, Cicere 27^4. . Koplyčia dykaL

Mavįt jr Sūnys 
UETOVK gęąęorįus

Patarnauja laidotuvėse kuonigiausiai

1439 S. 49 Gt., Cicero, III. 
•Tel. Cicero B92T r '

PtX®Wtkus
Graborius 

i4fSWW.
CICERO, ILL.'

■ " ?

. . t

PB. G. SERNEĘ 
LIETUVIS 

Tel? Yąrds T829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių DirbtuyS

kanjpas Halsted St.
Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 3 

Nedėli’ohiis UUo 10 iki 12 vai; dieną.

25 METU PATYRIMO 
Pritajkime akinių dėl yisokjų akių

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
Iki 8 :30 v.' Nedėl.' nuo 10 iki 12 A na.

dus. Daikto
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

” • ČHICAGO, ILL.
. ___ _____ :------------- :---------------

DR. P.VISUCKLS
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
' 1957 yy. Ghrfieią BouJ’d 

(Kamp Pw«n Avė.) 
Tel. Hemlock 6699

Valandos ;W po pfctęt 7-10 yąl. Y»k. 
Rezidencija:

6412 So. Campbell Avė. 
Prospec’t 0469

’1 ’.Mi’o...M. 1
. ReZ. Tel. vir^inia 0069

D^ V, Ę? WWkis ■!
GAS DENTISTAS X-RĄY 
4143 Archer Ytv-, kamp. Francįscoav.

’ ' lvalrws Gydytojai

D R. HERZMAN
ĮS RUSIJOS

Gerai lietuviams Žinomas per 35 
metus kaipo pdtyres gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigiau ir chroniškas ligas, 
vyrų, mčtęrų ir .vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir Jętpkįus 
elektros prietaisus.

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

Jei kęnčiate nuo galvos skaudėjimo.
Jei skaitarit raidės susilieja i daiktą.
jei fenaųdop rąstas Tšri>d0 dvigubas.
Jei škaitant arba neriant skauda

'' akys, " tuomet jau 1 jlims reikią 
akinių. ’ ! ‘

Dr, John J. Smetoną
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Are.
Į?latt Bldg., kamp, 18 St. 2 aukštas

Pastebėkite mano iškabąs
Valąndos nuo'9:80' rfto iki 8:30 va
karo. Room tf. ^ędėlięįnją uždaryta. ----- _

‘ Kalbamė Lietuviškai j ‘ Valandos nęo 10—Į2 pietų Ir 
Phone Canal 0523 I nllo 6 Iki 7':30 vai. vakare.

- - I Tri- Ca&ai 8119
Lietuviai Dautarai Hyde ^arkę6*7553 a? Central 7464

Amerikos Lietuvių Daktarų I----------.U.r . "V T..... -T—UJ-------------
Draugijos Nariai.

A. L. Davidoni^, M.D.
4910 S. Michlgan Avė.

Tėl. Kenwood‘5107 
VALANDOS:' ‘

nuo 9'iki 11 valandai ryte’ 
nuo 6 iki 8 jzplapdai vakare. 

Apart Šventadiepię ir ketvirtadienio.

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

‘ 2400 Wešt Madison Street 
Vai. 1 iki 3 PO pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seelėy 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

I)r. Charles Segąl
’ OFISAS ’

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos* 

GHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS;

Nuo 10 iki 12 vhk ryto, nuo 2 iki 4 
vai; po pietų ir nuo 7 ikį 8:30 vąl. 
vakaro. 'Nedėlidmiš nuo 10 iki 12 
valandai dienų. '1 *

Phone MIDWAY 2880

JLzJtVe V> 4m» j jKjZjIuL JLk/ 
Dentistas

4645 So. ĄshUnd Aye.
Vą|W>dotf lĮ[i į vakaro.

" Sė^doj Pagal sutarti.
.................  į»iTfal>lK;.,w..l;all:: \i .—

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ^4157 ARCRER AVEtfUE 

J Telefone ViYginiabo86

DJ<: V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9

Telefonas Yąrds 0994
Dr. MAURIČE KAHN

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos;

Nuo 10 iki T2 dreną, 2’ iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. NėdS. huo'10 iki 12

** Ofiso Tęl. Calupiel 6893

DnA* £Wh
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

MottriJMj. VyrĮM, V^iku ir vis. 

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

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

riJienar ’

ęl. Ęoąjevaęd |401

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

OJipo Tel.’? BbuHvąnJ 7820 
Namų Tel. Prosnect 1930

J.!A. L'2 -'

JOSEPH J. GRĮSH
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Aye.
■ k Tel. Boulevard 2800 i
Rez. 6515 So. Ro^mĮ! SL

Tel Republic 9723

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS

Dienomis Mieste
163 W. Waahihgtbn St.

TŠ- D?^<nA Q047
Rez. 5349 So. Hermltage Avė.

Vakarais nuo 6 iki 9
Tel. Prospect 1610

'J5 ??
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VYRO NERIMAS

Pol ėmė nerviškai vaikščioti 
‘ po kambarį.
I —Brangusis, nesijaudink
'taip, — ramino jį Mejanas.— 
Ji ateis.

—Aš nesijaudinu, aš visiš-

Ji galėsAš apgaudinčdavaų Madlenų. Neteksiu tokio angelo, dėl šios sinie klube... Gerai 
Štai jau šeštų mėnesį aš turiu despotiškos, lengvabūdės ko- ■ nuvažiuoti pietauti pas savo 
meilužę... Aš nepasakysiu, kas kielės, kuri jau turėjo tiek vi-1 motinų

Dvi valandas palošę bridžą, kai ramus, bet tai nesupranta- 
l»ol Modaš ir Alberik Mejan ma. Ji jokių rinitų reikalų 
drauge išėjo iš klubo. 1 -

—Kur pietausi? — paklau- trukti. Na, ką ji darė... Apėjo
neturi, dėl kurių galėtų už-

sė Pol, kuris šiandien buvo 
labai gerai nusiteikęs.

—Nežinau, tur būt kokiame 
nors restorane, — abejingai 
atsakė Alberik.

—Ak, tu nelaimingasis vien
gungi! Na, pasiimsiu tave. 
Prašau nesipriešinti.

—Tu labai malonus, bet ar 
tuo bus patenkinta tavo žmo
na.

—Madlena tik pasidžiaugs, 
nes aš jau ne kartų atsives
davau pas save pietauti drau
gus. Madlena visada tuo pa
tenkinta. Madlena — žavinga 
moteris. Nors ji ir mano žmo
na, bet aš drįstu tai tvirtinti... 
Mes jau penkis metus gyve
nam drauge ir dar nė kartų 
nebuvome susibarę. Na, sės
kis. Važiuojam.

Modaš ir Mejan sėdo į au
tomobilį ir nuvažiavo. Pol gy
veno netoli Monso parko ir 
greit automobilis sustojo prie 
jo namo.

—Ponia namie? — paklausė 
Pol tarnaitės.

—Ne, pone.
—Na, gerai, atnešk mums 

portveino į rukomųjį kamba
rį. Pas mus pietaus svečias... 
Girdi?

Rūkomajame kambary Pol 
pripylė draugui portveino.

—Madlena tuojau turi grįž
ti. Ji žino, kad apie aštuonias 
valandas aš ateinu namo ir 
visada grįžta ne vėliau pusės 
aštuonių. Matyti, kad šiandien 
kažkas jų sulaikė. Mat tokio
mis valandomis judėjimas la
bai gyvas... Žinai kų, po piet 
cinam visi trys į barų?

—-Mielu noru.
—Vis dėlto keista, kad Mad- 

lenps dar uęra%;t,Jul^/ jau? aš- 
tucfnios valandos.

—Bet mano mielasis, tu 
pats tik kų pasakei, kad esant 
tokiam gyvam judėjimui, ji 
tur būt negalėsianti laiku grį
žti.

—Žinoma, žinoma, bet Mad
lena niekada negrįždavo na
mo taip vėlai. Kų tai reiškia?

Alberik, žinoma, nežinojo 
kų tai reiškia ir galėjo tik spė
lioti dėl Madlenos pasivėlavi
mo priežasčių. Pol jo neklau
sė ir nerviškai spaudė kėdės 
turėklus.

—Bet tai negalimas daiktas. 
—tarė jis pagaliau ir atsisto
jo. —štai jau ir dvidešimt 
minučių po aštuonių... Su
prask niekada, niekada ji taip 
vėlai negrįždavo namo. Nesu
prantama.

1 krautuves, šį tų nusipirko, už
ėjo pas siuvėjų, gal pas moti
nų. Dieve mano, jau pusė de
vynių !...

Jis paskambino ir paklausė 
įėjusios tarnaitės: kada ponia 
išėjo.

—Prieš keturias valandas.
—Ir nieko nepasakė?
—Nieko, pone. Ji rankoje 

laikė rankinį sakvojažų.
—Sakvojažų? O, taip!
Tarnaitei išėjus Pol 

tarė:
—Klaikui Ji išėjo...
—Kų reiškia išėjo? — pa

klausė Mejanas.
—Visai išėjo. Pametė mane. 

Aš to ir bijojau, bet aš ne
maniau, kad taip staiga...

—Kodėl tavo galvoje kilo 
tokios mintys?... Juk ponia 
Madlena tave myli.

—Tu nieko nesupranti. Aš 
žinau, kad Madlena dora mo
teris ir dėl kito manęs nepa
liks. Bet yra kita priežastis.

—Būtent?
—Mano kvailumas. Tai be

protybė, kuri verčia vyrų savo 
rankomis ardyti savo laimę. 
Taip, aš užsipelniau tokio li
kimo. Aš susilaukiau laimės 
turėti gerų, gražių, kantrių 
žmonų, puikių šeimininkę, ga
vau gerų kraitį. Ji sukurė 
man laimingų gyvenimų ir aš 
pats visa tai suardžiau. Mano 
elgesį negalima pateisinti.

—Tai tu manai, 
nebenori su tavim

tyliai

kad ji ju 
gyventi.

manim to
ji padarė

—Ji išėjo ir su 
liau nebegyvens, 
tai pavyduliaudama, jos sa- 
vymila įžeista. Tu tuojau su
prasi, kad aš elgiausi kaip idi- 
jotas, kaip paskutinis niekšas.

ČEVERYKAI 
VISAI 

ŠEIMYNAI

Mes turime didžiausį pasi
rinkimą puikių čeverykų:

VYRAMS, MOTERIMS 
IR VAIKAMS.

Parduodame juos pigiausio
mis kainomis.

UMVERSAL 
SHOE STORE

ZALESKI ir MARTIN, Sav.

3337 So. Halsted St.

vinęs Ačiū Dievui, 
tvarkoje 
Irime tebežiba.

viskas Skelbimai Naujienose 
... Mano mažos šeimos duoda naudą dėlto, 

kad pačios Naujienos 
yra naudingos.buvau susiner, Bet, Dieve 

mano, kur gi mano mylimoji 
mielasis,1 Madlena (liūgo? Gal pas savo 

net į molinų.? TelelonuosiuI
Jis priėjo prie telefono ir 

gavęs "reikalingų numerį tarė: 
‘kalba Pol Modašas... Gal 
lamstas Madlena? Taip... 
sios nėra namie ir aš 
niau... Ne, ne..., štai ji jau 
jo... Nieko nesirūpinkit.

ier viena yra ji, nieks to ne- šokių nuotykių... 
ino, nieks nemano.

- Klausyk, mano 
,'isi jau šį tų sužinojo, 
tini tavo meilužės pavardę, 
ai Irena Bailei.

—Ar tai kam nors žinoma? 
Matyli gandai pasiekė Madle- 
ia, ji negalėjo to pakęsti ir

visų laikų to

pas
Jo

ni a- 
atė-

bijojau.
—Bet kam tu 

turėdamas tokių
Irena Bailei tub

atstoti penios

taip elgiesi, 
gerų, gražių

žmonų. Juk 
gražu negali 
Madlenos.

tai dėl kvailu- 
del vyriškos ambicijos, 

kiekvienas žmogus mė- 
permainas... įvairumų, 
labai graži, bet lengva- 
Man atrodė, kad aš jai 

aš pasidaviau savo

—Padariau 
mo, 
mat... 
gsta 
Irena 
budė, 
nutinku
fantazijai, bet aš jos visai ne
myliu. Mano santykiai su Ire
na mane tik varžo, sųžinę 
graužia, nes aš nuolat turiu 
meluoti, apgaudinėti žmonų. 
O Irena turi visokių kaprizų. 
Ji nori mane užvaldyti, nori, 
kad aš bučiau josios vergas. 
Ak, matai, štai kas man atėjo

—Kas?
—Gal pati Irena papasako

jo Madlenai, bet ji neapskai
čiavo... Gana. Ryt vakarų aš 
turėjau su ja pietauti, dabar 
vėl turėsiu meluoti Madlenai, 
kad pietausiu klube. Ne, šį 
kartų aš to nepadarysiu, nei
siu į šį pasimatymų. Ir pra
šau tave, mano brangusis 
drauge, pasakyti Irenai, kad 
viskas baigta, kad musų san
tykiai nutraukti. Padėk man, 
aš daugiau nebenoriu jos ma
tyti ir jai rašyti. Gana man 
jos bučkių ir glamonės. Tik 
pagalvok... Del lengvabūdės 
Irenos bučkių, aš turiu netekti 
savo mielos, švelnios, ištiki
mos, mylimos, brangios, gra
žios Madlenos! Tik. pagalvok. 
---------- —HUĮ,frr>l„

nubėgo- sutikti Madlenų, įėju
sių į kambarį nenusivilkus 
palto.

—Kur tu buvai? Aš kuone 
išsikrausčiau iš proto neri
maudamas.

—Aš pati susinervinau pa
sivėlavus, mano mylimasis, 
iš pati kuone apsiverkiau, 
negalėdama laiku atvykti. 
Labų vakarų, Mejanai. Tams
ta, žinoma, su mumis papie
tausi. Atleisk tamsta, kad pa- 
dvėlavau. Tai Klodinos kaltė, 
o ne mano. Aš pasižadėjau 
paskolinti jai mano kelionių 
neseserį, nes savo ji atidavė 
pataisyti, o ji panorėjo nu
vežti mane arbatos išsigerti į 
Rožės vilų. Bet ji nežinojo ke
lio ir grįžtant paklydo. Aš 
maniau, kad mus jau nieka
da nerasim kelio namo. Mane 
net skausmas pagavo. Na, 
Poliuti, nepyk ant savo klus
nios žmonelės. Atsiprašau... 
Vienai minutei eisiu į savo 
kambarį... Pietus tuojau pa
duos.

Jaunai moteriai išėjus iš 
kambario, draugai tylėjo. Pa
galiau Modašas lengvai atsi
dusęs tarė:

—Klausyk,mielasis drauge, 
visų, kų aŠ;tau pasakojau už
miršk. Daug -fantazavau. La
bai susinervinau, negalėda
mas susilaukti savo meilutės 
Madlenos... Ąš jų taip myliu, 
taip myliu... Bėję... Ęuk geras 
pasakyk maųoj l^adlėnai, kad., 
kad ;ryt mudu drauge pietau-

MA---

LIETUVIAI VARTOTOJAI
THE BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY DARO SPE

CIALI P ASIULIJIMĄ ANT

įLincoln’s Pride Whiskey
I

ŠI LEMPA DYKAI 
Reikalaukite 
KUPONO.

Su kiekvienu 
Bulelio Pirkiniu.

Su pirkiniu vienos kvortos arba paintės LINCOLN’S 
PBIDE degtines, Taverno Savininkas duos jums 
KUPONĄ.

Priduokitc 6 Kvortų Kuponus arba 12 Painčių ku
ponus į musų Ofisų žemiau paduotu adresu ir jus 
gausite labai gražių VARIO arba ALUMINIUM M 
LEMPĄ DYKAI—tokių, kaip kad matote skelbime.

Jūsų skonis jrodys, kad tai yra gera STRAIGHT 
KENTUCKY BOUBBON WHISKEY. Taip gera jūsų 
skoniui kaip ir BONDED.

Pasendinimas ir specialis distiliavimo procesas pa- ■ 
daro LINCOLN’S PRIDE whiskey ytin švelniu irma- I 
loniu gėrimu.

Dabar galite nusipirkti ir buteliais. — Paintės ar- ” 
ba Kvortas. Taip, kad galite jų laikyti savo namuose. 
Kiekvienam ji bus smagus gėrimas.

JUS DAUGIAU NEMOKATE UŽ “LINCOLN’S PRIDE” 
UŽ MENKESNĘ DEGTINĘ

NEGU

BRIDGEPORT LKĮUOR 00., Ine.
! ĄTIKTAI WHOLESALE , .

3252 SOUTH H 4LSTED STREET
Tel. Victory 5382-5383 i

žemiau pažymėta tiktai keletu žinomų Tavernų, kurie parduoda LINCOLN’S PRIDE 
Bou'rbon Whiskey; daugiau vardų ir adresų bus šioje vietoje paskelbta vėliau.

BILL’S TAVERN 
3241 So. Halsted

A. CHŪRAS, 
3253 So. Kalsted

J. RŪTA. 
3267 So. Halsted

BRIDGEPORT TAVERN, 
3430 So. Halsted St.

O AK LEAF: TAVERN 
3428 So. Halsted St. 
A. CHERNĄWSKAS, 
3204 So. Halsted St. 
RACHUNAS. TAVERN 
3137 So.- Halsted St.

,________________ z

st.

st.

st.

MANIATIS BROS., 
3100 So. Halsted ,St. 
CHICAGO TAVERN, 
3101 S. Halsted St.

TRIO TAVERN 
3354 So. Halsted .St. 
WALLACE TAVERN, 
3800 So. Wallace St.

CHE V ALI R. / 
520 West 29th St. 
L1BINTZ TAVERN. 
700 West 31st St. 
.GtJNAULAWSKAS.

939 West 33rd Place

JOE MOULIS 
2956 So. Emerald Avė.

MICHAĘL, 
2900 Normai Avė.

MCDONALD, 
3458 .Wentworth Avė.

J. PAVIJLOUAS, 
3180 Lowe Avė.

PETE CAMBER TAVERN 
3204 Wentworth Avė. 
WHITE SOX CAFE, - 
3501 Wentwęrth Avė.

• JOE AŽŪRAS, 
3301 Lituanica Avė.

I<i, i«i

Sužinokime kodėl
• i . ‘
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turkiškas tabakas yra taip svarbus
geram cigaretui

j;/

Vietinis tabako augintojas pasako 
Amerikos turistams kaip turkiškas 
tabakas džiovinamas.

Prie Smyrnos saulėtų pakrančių 
. . . NĮacedonijos vaisinguose 
laukuose... prie Juodosios jūres 
krantų .,. auga tokia tabako rū
šis kuri yra skirtinga nuo visų 
kitų pasaulio tabakų.

ŠITIE turkiški tabakai yra vieninte
liai tabakai svetimo auginimo, ku

rie žymiai vartojami padaryme ameri
koniškų cigaretų.

Turkiški tabakai žinomi dėl jų kve
piančios aromos, ir sumaišymas tin
kamų rūšių turkiško tabako su musų 
namie-augintais tabakais yra geresnis 
negu kokia kita rūšis sau vien varto
jama.

J Chesterfield mes subalansuoja
me lengvus, nunokusius tabakus 
augintus šioje šalyje su kaip tik 
tinkamoms dalims tinkamų rūšių 
turkiško.

Yra per pritaikinimą ir sumaišymą 
šitų įvairių tabakų, jog mes padarome 
Chesterfield tokį cigaretą, kuris yra 
lengvesnis, 
geresnis. į

tokį cigaretę, kuris

e*CCo Co

K&S

Q19M»14M*n * Mmi Tfi»AGC© G®«
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Turkiškas tabakas pakabintas 
viešame ore padiiovinimui.

TREČIADIENĮ

NINO 
MARTINI

ŠEŠTADIENĮ

CRETE 
8TUECKGOLD

r PIRMADIENĮ

ROSA 
PONSELLE

K0STELANETZ ORKESTRĄ IR CHORAS

8 VAL.VAK* S. T.)—COLUMBIA RADIO SISTEMA
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SLA. organas “Tėvynė” vi
suomet aiškindavo SLA. na
riams, kad seimų nutarimai 
yra galutini, ir visų narių tu
ri būti pildomi, nes tą SLA. 
konstitucija nurodo. Bet kuo
met dabar po seimui buvusie
ji SLA. viršininkai (Kamaraus
kas, Loppato, Gegužis) šaukia 
specialius apskričių suvažia
vimus ir grasina PildOmajai 
Tarybdi teismu, jeigu ji (P. 
T.) imtųsi vykdyti pereito sei
mo nutarimus, tai “Tėvynė” 
tyli — nieko nesako.

Kapitalistai, pasakodami 
žmonėms apie konstitucijos 
laisvę, žinoma, turi mintyje 
save. Darbininkai jiems ne 
galvoj.

Šiandie matome, kad kaip 
tik prezidento Roosevelto ad
ministracija ir “naujoji daly
ba” paliečia kiek kapitalistų 
privatišką bizriį, kad paleng
vinus darbininkams, tai teisė
jai vienur ir kiturr suranda ir 
nusprendžia, kad tas yra 
“prieš kbnstituciją”, ir išduo
da indžionkšiiiyš!

nepasitikejimą Roosevelto ad
ministracija. Bet žmonės 
protu, dalykų suprantą, iš 
tik nusijuokia.

sh 
to

IŠ VISO
PASAULIO

Afrika

Republikonų kalbėtojai ir 
spauda dabar prieš rinkinius 
smarkiai atakuoja prezidento 
Roosevelto administraciją, kam 
ji kišasi į fabrikantų — kapi
talistų biznį ir išleidžia daug 
pinigų šelpimui bedarbių, ir 
“varžo” konstitucijlnę žmonių 
laisvę. Ir šitomis . atakomis 
republikonai tikisi laimėti rin
kimus!

Jeigu darbininkui kris už
tikrintų darbų, iki jis galės 
dirbti, Su tbkiu Uždarbiu, iš 
kurio jis su šeimyna galėtų 
lengvrii pragyventi, b senatvė
je pensiją, tai Žhiogus butų pil
nai užgrinėdiriiaš, ir pinigai 
butu jaiii nereikatihga krauli 
(nots jis ir dabar nėsUkraii- 
na).

Bet kam kapitalistui reika
linga milionai, apart užtikrin
to gyvenimo, kuriuos jis krau
na, ir negali sunaudoti?

prekyba 
Europos 

rinkos, 
atjaučia

žemės plotu Afrika 
didesnė nei 

Tuo tarpu gyvento- 
140 mili-

Daugiausiai ten gyve-

Pastaruoju laikii Europos 
spaudoje vis labiau ir labiau 
kalbama apie Afriką. Tai vi
sai natūralūs dalykas. Vaka
rų Europos valstybėse pasi
reiškė gyventojų perteklis, ku
rį nėra kur padėti. Seniau, 
kol iš visų kraštų žmonės ga
lėjo liuosai įvažiuoti į Ame- 
rimą, viskas buvo tvarkoje. Iš 
tirštai apgyventų kraštų emi
gruodavo tūkstančiai žmonių. 
Visi jie surasdavo prieglaudą 
Amerikoje. Kaip daug atva
žiuodavo į Ameriką žmonių 
iš kitų kraštų, galima spręsti 
iš to, jog dar šiandien ateivių 
ir jų vaikų Amerikoje priskai- 
toma ligi 30 milijonų. Ir tai 
nežiūrint to fakto, jog po pa
saulinio karo ateivybė tapo la
bai suvaržyta. Gi laike karo 
ji buvo beveik visiškai susto
jusi. < ' >

Dar ir kitais sumetimais eu
ropiečiai kreipia savo dėmes, 
į Afriką. Per paskutinius ke
lis metus pasaulio 
žymiai susitraukė, 
valstybėms sumažėjo 
Tai labai skaudžiai
pramones šalys, kurios neturi 
kam parduoti savo dirbinius. 
Tad ir manoma, jog Afrika 
ateityje gali būti gera rinka 
Europos prekėms.

Savo
yra tris kartus 
Europa, 
jų ji -teturi vos 
jonų.
na juodžiai, todėl ir pats kraš
tas dažnai yra vadinamas 
“juoduoju kontinentu”.

įsitvirtinti europiečiams ten 
nelabai tesiseka. Vyriausia 
priežastis yra klimatas, kuris 
europiečiams nėra palankus, 
štai kodėl Afrikoje šiaridien 
nepriskaitoma nei penkių nii- 
lijonų baltaodžių. Ir tai pa
žiūrint to fakto, jog ihtėnsy- 
vus Afrikos koloniždviniris 
prasidėjo prieš 70 metų: tuoj 
po tb, kai Livingstone grįžo iš 
savb istoriškos ekpedicijos.

Ligi Livingstohe’o laikų Af
rika, galinta šakyti, buvo ne
ištirtas kraštas, žinomi buvo 
tik “juodojo kontinento” pa
kraščiai. O kas toliau yra, — 
to (tiekas hebuvb ištyręs.

Uvingstohe’o ekspedicijos 
aprašymas europiečiams buVo 
tikra reveliacija. Prieš juos 
atsidengė pasakiškas kraštas. 
Tai biįVo kažkas romrintiškb, 
patraukiančio. Atsirado Įtik
siančiai žmonių, kurie pradė
jo Važiuoti į “juodąjį konti
nentą”. O ypač * pb to, kai 
pradėjo platinis žinios apie 
atradimą deimantų ir aukso.

Ava n turistinių palinkimų 
žmonės skverbėsi1 ten tuo' iš- 
rokavimu, kad greit pralobti. 
Lenktyniavosi ir valstybės. 
Kiekviena jų stengėsi užgrobti 
kiek, galima didesnį žemės 
plotą. Padarinyje , atsirado 
angių, franeuzų, belgų, ispanų, 
portugalų, vokiečių ir italų ko 
lonijos. : .
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džiai. Skėriai 
yra tikra rykštė, 
džiausią kliūtis 
išvystymui. Be

Tačiau europiečiams, kaip 
jau minėjau, bebuvo lemta ten 
prigyti. Pasirodė, jog klima
tas yra didžiausi kliūtis,

Prof. Huntington sako, jog 
baltaodžiai Afrikoje greit pra
nyktų, jeigu europiečiai pa
liautų važiavę. Pagyvenę Af
rikoje desėtką ar daugiau me
tų, europiečiai visai sudrim
ba. Jie apsileidžia, sutingsta, 
pradeda nieko nebepaisyti. Ir 
jeigu ne naujos pajėgos, ku
rios nuolat atvyksta iš Euro
pos, tai europiečių kolonijos 
Afrikoje visai susmuktų.

Kita, didelė kliūtis yra vabz- 
(sarančiai) 
Jie yra di- 

žemdirbystės 
to, reikia ži

noti, jog Afrikoje yra labai 
daug pelkių ir dykumų.

Jeigu taip, tai kokia prasmė 
europiečiams skerbtis į Afri
ką, kur jiems nėra galymybės 
apsigyventi ?

Apsigyventi Afrikoje euro
piečiai nelabai ir tetrokšta. 
Bet yra kitas išrokavimas: Af
rikoje randasi daug įvairios 
žaliavos ir mineralų. Tie da
lykai yra svarbus kiekvienai 
šaliai. Antra, kraštas yra la
bai menkai apgyventas, vietos 
žmones stovi ant labai žemo 
civilizacijos laipsnio.

Čia tai ir atsiveria didelės 
galimybės. Reikia kraštą iš
vystyti, sukulturinti žmonės, 
pripratinti juos prie europie
tiško gyvenimo.

Atrodo, jog tai yra labai 
gražus darbas. Vienok butų 
klaida manyti, jog grynai bu- 
manitiŠkais sumetimais euro
piečiai nori afrikiečių gyveni
mą pagerinti. Nieko pana
šaus. Prieš keletą mėnesių 
franeuzų maršalas Lyautey pa
reiškė, jog tai reikalinga da
ryti todėl, kad turėjus rinkų 
savo dirbiniams!

Bet kaip ta rinka galės at
sirasti Afrikoje? Labai pri
prastu budu. Afrikos vietbs 
gyvęntojai daugumoje yrri 
puslaukiniai žmonės. Jiėmfi 
bei riiUilaš, bei kvepalai, nei 
drabužiai, nei pastovas namai, 
nei širiitai kitokių dalykų, be 
Iriirių Civilizuotas žmogus ne
gali apsieiti, nerupi, GyVeiiri 
jie primityvišku įyveriittiu. 
Kadangi gyvenimo sąlygos yhi 
labai nesant t oriškos, tai riiih 
lirigumas pas juos ėsti lobai 
didelis. Na, b tai triikdri gy- 
ventbįų prieauglį.

Reikalinga todėl plkhliauslai 
sukulturinti žmonės, išvystyti 
Žemdirbystę, - nusausinti pel
kes, apsaugoti žmonių sveika
tą, kad jie taip greit nemirtų. 
Kadd tai bus padaryta; Ui gy
ventojų prieagulis žyiriUi bh- 
didės. Pasak maišalo tydlifte^ 
dar šio širiitmečiri pabaigoje 
Afrikos gyventojų skaičius įri
tėtų pasiekti 30D.OQO.000.

Turėti 300,000,000 kostlinie- 
ėių, tai visai heblogri, štai 
kodėl Eliropos valstybės da
bar vėl pradeda kreipti saVo 
rikis j Afriką* Johis rupi iš- 
Vystyti tfeh Sriii rinką.

K,

Kokį gi kelią republikonai 
siūlo išėjimui iš bedarbės į 
gerlaikį? Ugi: “let everything 
alone!” Valdžia neturi kiš
tis į kapitalistų privatišką biz
nį. Tegul viskas eina “po se
novei”, o bedarbė su laiku 
parfeis, ir vėl ateis “prospe- 
rity”, nes ir praeityje esa bh- 
vę depresijų, bet jos visos pra
ėjo. O bedarbiai, žinoma, tik 
turi ramiai (su tuščiais pil
vais) “prosperitės” laukti.

Vienas metodistų kunigas 
Frank D. Shects, ilgą laiką gy
venęs Rockford, III., o dabar 
gyvenąs Oregon, parašė ir pa
siuntė laišką į Rockfordą re
publikonų laikraščio redakto
riui, kuris tą laišką savo re
daguojamam laikraštyje “Rė- 
gišter-Rfepublib” patalpino. Sa
vo laiške tas kunigas primena 
redaktoriui, kad mebuvo didė
lio verksmo iš republikonų pu
sės 
valdžios

tuomet, kada Amerikos 
išlaidos dėl karo, ir 
Amerikos paskolas 

kurioms mes buvome 
veršis — sako jis, ta- 
šalies adhiinistracijos 
išlaidos susidarė be-

Na, d tai Iriikdri gy- 
tbįų prieaugi j. 
eikalinca todėl pirmiausiai

šalimis, 
auksinis 
da mus 
metinės 
veik tiek, kiek visos musų ša
lies šiandieninės skblos. Ar 
tadri b ii v o kalbama apie tą steb
iu naštą ant musų vaikų, ir 
jų vaikų, kad jie turės nešti? 
Visai ne! Ar bilionai išleisti 
dėl karo amunicijos ir laivi 
— tęsia jis, — kurie ptistri db- 
kuose, ir milionai išmokėti 
pensijomis, ligoninėms, ir dar 
per pusę šimtmečio bus moka
ma — ar tas sukėlė riksmą ir 
protestą republikdhiį ŠpriUdo- 
jė, ir tokias atakhš kriip dd- 
brir prieš “new deal”? Žirioirii 
kad ne. Tolinus pastebi, kai 
yra gerrii išleisti biliorius cle 
karo, bei bloga tiek jpat iŠ- 
leUti dėl žirionių socialių rei- 
kaliį laike depresijos. Arba 
driiiį švabbiau yfra užmušti yri- 
kibčiiiš už 3000 myliiį, negu 
kad riiriitiiii ir apdengt musų 
alkaiiuš ir nuogus milioriuš 
bedrirbhį.

Skelbimai Natijifeiibte 
Juoda naudą 
kad pačios NaujfenOs 
yra naudingos.

beitai rbpublikoiių riksiiib 
apie kbhsllthcijos laisvę kun. 
Sheehts sako: — kokią teisę 
ihdlvidUąiis žihbgite liirėjo 
kaslihk jri gyvastis ir IhišvBS; 
kada buvb karas paskelbta? 
Jis jittU jąfojo (insilistino), o 
krid tie, Ui buvo draftuotas; ir 
SU jo HbHi nesiskaityta. Ar 
konstitucija duoda žmonėms 
adi’bb? Kbnstituėija ėgžišlri- 
vo laike republikonų admihis- 
locijų, kada šimtai bankų ša- 
lyjė susmuko, dirbtuvės užsi- 
aarilį ūkio produktai ėjo že* 
myų, mortįjičiai biivų forklo- 
zuojami, ir stekai 1h brindšai 
buoU vferičjb žemyn. PralU 
krihštiUėljat Konstįlucija yra 
hfegyvri rhilte (dedd ietter) 
Srikb jiš, pakol joje nėra 
įUriUkšla ir mėsa, ir duonaK ir 
drabužiai, ir reikalingas žmo
nėms ifždarbiSi

Repdblikoiiai širihdic pripa
sakoja publikai visokių “bai
sių dalykų” apie Roosevelto 
administraciją ir “naujųjų da
lybą”, ir jąja baugina (kaip 
mažus Vaikiis baubu) publikų, 
ir stengiasi sukelti publikos

“brriugo” rėdaktorius ir 
talkinitikai (kurie į vieną dU- 
dą su jub pučia) lošia tokią 
pat rolę, kaip dabar republi
konai. Jis su talkininkais 
taip pat rėkia ir šmeižia antro 
trrihšatlantinia skridimo ren
gėjus, kad jie “apvylę publi
ką”, atidedami skridimą se
kančiai vasarai, nors tą gerai 
žino skridimo atidėjimo prie
žastis, kubioš atsitiko ne iš 
skridimb rfehfcėjų pusės — kas 
buvo plačiai išaiškinta per 
spaudą ir laiškais, Bet kaiį) 
pasirodo, tai šitie žmonės yra 
šmeižikų ir melagių “bendras 
frontas”, nes čia nėra jokis 
“visuomenės apvylimas”, kuo
met skridimas įvyks kiek vė
liaus. Juk kiekvienam sveiko 
proto žmogui aišku ir be aiš
kinimo, kad skristi negalimri, 
jeigu lėktuvas negatyvas.

Ir kokis čia gali būti skirtu
mas protingam žmogui, jeigii 
skridimas atidėtas atlikti' ke
letui mėnesių vėliaus? Bet, 
matomai, gaivalams, ki|rių 
tikslas yra ardyti kiekvieną 
lietuvių kultūrinį darbą (rei
kia tik prisiminti lietuvių die
ną pasaulinėj parodoj) yra 
reikalinga ieškoti priekabių.

— Kalvis.

jo

kad anaiptol ne visos ligos gy
domos vaistais. Kaikurios pagy
domos tik operacija, kitos — 
tinkama higiena, pritaikintu 
maistu, atatinkamu klimatu ir 
t. t. Tai kaip gi galima tikėtis 
išsigydyti vaistais iš nežinomos

ligos? Aišku, tokis darbas te
gali baigtis vien tik nusivilimu, 
sukoneveikimu sveikatos ir kar
tais nfet praradimu gyvybes. Su 
sveikata visados reikia būti la
bai atsargiu, nes syk| ją pra
radus, kitos jau nebejpirksi.

Matini Pinenskus Verte Mikas Šileikis
f

Netikėtas Svečias
M

SVEIKATOS SKYRIUS
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Sj Skyrių Tvąfito ir 
Amerikos lietuvių ŲAKtAMV ^rAUgIja
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RADIO GARSINAMI VAISTAI

Rašo Dr. S. Biežis, gydytbjas 
ir chirurgas, Chicago, III.

Pastaraisiais keliais metais 
radio yra labai plačiai vartoja
mas garsinimui įvairių prekių. 
Tarpe tų įr -: vaistų garsinimas 
ne paskutinę vietą užima. Mat, 
žodžiu išgyrimas tūlos prekės 
vertingumo bei jos naudingumo 
siekia gana toli ir biznieriams 
neša teigiamus Rezultatus. Tai
gi ir vaistą kaikdrie išdirbėjai 
arba pardavėjai šiuomi randa 
gerų galimybių pasinaudoti.

Vaistai yra gferas ir reikalin
gai daiktas, kiibiiiet tiksliai jie, 
vartojami, gi priešingai — pa
daro daug žalos. Daugelis jų 
turi smarkią veikmę ir net ge
rokai hiįbdirigi. Užtat reikia 
juos labai • atsargiai vartoti ir 
tik tam tikrais žinomais kife-1 
kiais — dozomis, nes perdėjtiS 
galima smarkiai pakenkti svei
katai; kartais nei ripsinuriiiyii 
iki mirties, tat, vietoje gefti— 
pasidaroma sau nemažai blbjrri. 
VhištaŠ, kdip khd Ugnis, Hėrri 
Žaišlhš ir kas j ribini žaidŽta; 
prits nukenčia.

Ištikrąju vaistų randasi la
bai daugel, tačiau anaiptol jie 
naudingi nfe visų susirgimų ki
ši tikimais. Kitais žodžiais Sa
kant, vi&iU VaisiU riegaftiiią 
gydyti tužirius liįiį; kiir UHCŠ 
vieną ligą, sakysimfe, tūlas vrii^ 
tas naudingas ir net būtjilįi; 
tai prieš kitą ligą tas pats vilk
tas gali briti ii* ėšii Iribal kehks- 
tnihgaš; Trdinbal Baltaiit, Vais
tas turi būti pritaikintas grife 
ligos, prie ligonio ir ųaudbjri- 
mas tik tam tikromis dozoitiiS; 
o kitaip ne gero, 4)fet Blogb i|- 
kėtis^ Iš kitos pusės reikia pri
durti, kad randasi taip vadihri- 
ttiiį vhistų, kUri tį Veikmė y Va 
menka ir lėta; tai 'tokių iriri- 
žiau ar daugiau paimsi niekb 
blogo neatsitiks, nebent Šiek 
tiek kišeniuš hUkfehtės.

Tenka per radio kartas ribb 
karto girdyti įdršinaųt tulus 
Vrilstris, kUriais brižddrima kuo- 
ne vishš ligas išgydyti: b tik jų 
apsčiai nusipirk ir liksi sver 
kibusias žmogus, neatsižvel
giant, kokia ligd bltgtum. Žmo
nės šituomi patikėdami pavo- 
j ingai žaidžia savo brangia svei
kata, už'tęsdami ligą bei dąž-

niausiu netinkamus vaistui 
vartodami. Šituo keliu pasigy
dyti negali būti Vilties. Prie 
progos noriu pasveikinti mitsų 
radio programų davėjus, kad 
jie nebeįsileidžia žalingų vaistų 
garsinimų. Reikia tikėtis, kad 
jie šįO Aveiko ir; pilnai pagirti
no nusistatymo niekuomet ne
pakeis.

Nesveikuojant tėra tik vie
nas būdas ieškoti pagalbos ir 
ją rasti. Pirmiausiai ir svar
biausia, itai reikia ištirti ligą 
bei jos rimtumą, t. y. surasti 
kokia liga asmuo serga ir tik 
tuosyk jau galima ieškoti prie
monių kaip atsikratyti to ne- 
Svfeikumo. Taipgi reikia žinoti,

Policininkas Tarnas Halio- . 
ranas susisupo į savo didelį 
plosčių, — jo smakras buvo 
paslėptas plopčiaus kalnieriu- 
je, svyravo stumdomas aštraus 
viduržiemio vėjo, kuris smar
kiai putė iš rytšiaurių pusės. 
Sniego kristalai kapojo jo vei
dą. švelniai sukeikęs jis at
gavo kvapą. Nepermatomas 
dangaus skliautas, kuris už
dengė žvaigždes, slinko virš 
galvos priekin ir susijungė su 
ežero tamsia tuštuma. Prieš jį 
buvo atvira gatvė, balta ir 
mirganti nuo neaiškiai švie
čiančių lempų. Miesto triukš
mas buvo tylus, o gatvės, kaip 
malūne, apibaltintos ir tylia
me nakties ūžesyje batų žing
snių ;sniego guburiuose gurgž
dėjimas buvo aštrus ir aiškus. 
Jis paskubino savo žingsnius.

Ant gatvės kampo jis stap
telėjo ir į visas puses lyg šiur
po krečiamas susipurtė. Vėjb 
sūkurys apsisuko apie jo ke
lius, nupurtė plosčių ir jį patį 
pastūmė atbulą. Sniego verpe
tas tirštai apsisuko aplink jį, 
sukeldamas smulkias sniegu- 
res, Buvo saugu dėl keleto pa
sivėlavusių žmonių namo eiti 
užpustytomis sniego kristalais 
gatvėmis ir fantastiškų šviesų 
šešėliuose. Gatvė buvo tuš
čia. Jis atstatę galvą ir stū
mėsi- priekin. ‘ Kažkur tolumo
je sUskambėjo neaiškus auto
mobilio hagaš.

Kai jis pasiekė tiltą, smar-

stumtas negailestingo vėjo. 
Policininkas Halloranas sku
binosi prie jo, stengdamasis 
laikytis ant slidaus kelio, kad 
žiūrėti kas čia dedasi, nes jam 
pasirodė įtartinas to žmogaus 
elgesys.

Vyras buvo mažesnis, negu 
jis iš apačios pasirodė. Jis 
buvo aukštas ir liesas. Jo 
Švarkas apšiuręs ir apiplyšęs. 
Nuskurusi kepurė buvo už
mauta ant galvos. Jis žiurėjo 
į upę, kuri 
baisi; pilna 
ledų gabalų 
pus pilkos 
kuri kabojo
Jis negirdėjo Hallorano smar
kaus alsavimo ir jo prisiarti
nimo.

“Prasta naktis gėrėtis vaiz
dais,” jis pasakė .ir, vėjui 
ūžiant, jo žodžiai suskambėję 
kurčiai ir neaiškiai, nuėjo 
pro šalį.

ŽmogUs lėtai atsigręžė. Jo 
veidas buvo malonus, pato
gus, aiški išvaizda, ' aukšta 
kakta, tiesi nosis ir maža bur
na. Iš jo išvaizdos atrodė, 
kad jis kenčia dideles kan
čias, Veidas buvo išbalęs. Jo 
veido baltumas atrodė inten
syvus, Nuo iliuminacijosjo iš
blukusiame veide akys’ buvo 
plačios ir juodos ir keistai 
spindėjo. į Hallorano žodžius 
jiš neatsakė, atidžiai žiūrėda
mas į jį, bet jo akys buvo nu
tolę ir atrodė, kad jis žiurėjo

atrodė šiurpi ir 
plūduriuojančių 

ir beverk pasislė- 
miglos skraistėje, 
ant upes viršaus.

be jialloyoš hiauči^s Y«- jPro šalį polięjn^ljįo.^ 
pavirto speigu. Policiniu- ' Raiioranas nerviškajas, pavirto speigu _______

kris Tariiaš Halloranas minu
tei staptelėjo atgauti kvapą. 
Viena gatvės lempa ant vir
šaus tilto siūbavo ir metė 
tamsų tašką geltonos šviesos, 
kurios šešėliai atrodė grotes
kiniai ir šiurpus. Žmogus, sto
vėjęs ant tilto, atrodė didelis, 
lyg šokinėjantis blankioj iliu
minacijoj. Jis nusvyro ant 
geležinio tilto ramsčio, nu-

AttYGINIMAS
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Jkai jlasi- 
žiurėjo. “Prasta naktis temy
li vaizdus. Aš manau,” jis pa
sakė pralekiant vėjo srovei.

Vyras nieko jam neatsakė, 
į policininką jis atsinešė suJ policininką jis atsinešė 
tokiu pat tylumu.

“Tu negali čia stovėti, 
geriau eik šalin iš čia. Eik 
rijo,” — Halloranas piktai 
rėkė.

(Bus daugiau)

KlDNAPe^.
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Thht Rose Bowl defeat kankles in 
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PlAY AS 
|F THE 
$CORE IS 
©-Yb-O

APSAUGOTAS
IŠMINTINGUMU

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

šis Bankas siuto toki pa
tarnavimą per savo Biz
nio Kooperavimo Skyrių.

HALSTED EKCHANGE
AL BANK 
lace and

... Kompensacija, 4 
ontrolė., Automatu 

.. Kontrole, Shadov 
ectrp-Dynamic Speake- 

Ina vertybė! 
akėjimai

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Tyrinėti arigliš yra brangu ir nepatogu. 
Yra tinkamas didis ir rųšiš dėl kiekvieno 
apšildymo įilantb ir vartoti netinkamas 
anglis, reiškia nuostolį pinigtį ir veikmės.

Norint kokj sumanymą įvy
kinti, reikia ir visuomenės pa
ramos. Geriems tikslams yra 
rengiamas “Rožių vakaras“ šeš
tadieni, spalių 27 d,, Hollywood 
svetainėje, 2417-lfc West 43td 
Street.

Kurie atsilankys, 
veltui prie tikietb, 
paremsite klubo gerus darbus 
Muzika bus Steponavičiaus.

B. B.

BERy
bASHlHGT&ti STATES-
G&EAT MEAJTO/2.

Joniškiečių Klubas visados 
remia gerus ir naudingus su
manymus, kaip tai Dariaus ir 
Girėno skridimą ir dabartinį F. 
Vaitkaus skridimą. Taipgi ir

MRS. R. KRAMER 
808 E. Ogden Avė., 

Milwaukee, Wis.
“Aš kentėjau nuo periodinio 

galvos ir .strėnų skaudėjimo. 
Lydia E. Pinkham’s Tabletkos 
prašalino tą skausmą ir susta
bdė nerviškumą. Aš dabar ga
liu padaryti visą sąvo darbą. 
Aš manau, kad Jūsų vaistai 
yra stebuklingi.”

Mrs. R. Kramei*.

Mlstebinąs — 
6 kojų Migh- 
boy rankomis j 
trinto Riešu- j 
to medžio, ir 
augščiaus t o S I 
rųšies Cl a s i 
“A” Audi b 

gystema. I 
poirit Tono 
ka Valųm 
Tuning 
ris ir tt. Pas

iiollingbery’s breast, and bis chief 

ęhance for the Cougąrs to redeem 
thėinsęlves in the p< ‘ .
šie. This may ,

Washiriktbn Statė got off to a seh- 
sational start by handing the tout- 
od ų. S. C. Trojans a terriflc beat> 
ing, 10-0. As tbė Cdugars don’t 
clash withiiCaiifornia, Sttonford or 
Oregon this sęason. Ris more than 
likely that ihey will take the con- 
fęrence title, since all the others arė 
liable to be knbcked Off at least bnefe.

Hollingbery’s men, led by the 
hurd-runnlng “Chrls” Christoffer- 
šoh, ate favorbd to defeat Oregon 
State this week-end. v

Copyright. 1S34. Kin> 8*««tur®M SytidlMta, In*.

TAVE <W 
|£ COAST

Joniškiečiai kviečia 
visuomenę Į savo 

vakarų

“Aš PADARAU VISĄ SAVO 
DARBĄ”

“Aš turiu 20 metų. Aš visuo
met jaučiuos apsvaigus ir kartais 
gaudavau kaip ir širdies skaus
mą, savaitė prieš, 
turėdavau būti lovoje keturias Ur
ba penkias 
Nuo to laikj 
tbti Lj 
ka?» ai. . .. , . .
darbą ir esu aht kbt 
ną. Aš daugiau hėbėkenČiu 
—Modaline

Jis, kaip ir St. Dilius, yra 
buvęs vargonininkas. Jis gana 
ilgai garbino Dievą giedoda
mas bažnyčioje, kartu su ku
nigais ir grodamas vargonus. 
Taip begiedodamas ir begro
damas, jis patyrė, jog nieko iš 
to neišeina — Difcvas jo dar
bu ir pasišventimu visai nesi
domi! Tada jis su nepaprastu 
jautrumu ir įspūdingumu at
grojo paskutinius mišparus,

L- COKt - IGĘ 
JINC MATERIALAukščiausia

RŪŠIS IR 
Žemiausios Kainos

dienas kas mėhbsj. 
kaip pradėjau vąr- 

I. Pinkham’s Tabfct- 
pati padarau visą savo 

* ių visą die- 
‘ i.”
R, R. >No. 3, 
’t, lindiana.

MAŽAS Bakelis 
>0 CENTŲ

AAT DOMY 

eALIfOR^iA

ALTHOUGH he dpesn’t re- 
cėive as much pUbhcity as 
sėme of his, coachink eon- 

tempoęaries, 9. E. “Bąbe .Rollingf 
bėry of Washington State is one of 
the rnost suęcessful gridiron men- 
tors in the country.

This dynamic football leader de- 
serves attentipn ,when the discus- 
sion turns to the country’s best gnd 
coaehes. <He ik a fighter. whoim- 
bues his -players with the rpal do- 
or-die spirit that hag nullėd so tfany 
Ipst causes put ęf the fire; and he 
is algp ą thprbugh stUdent of fpot- 
ball who loves tne game more than 
anything else in the world.

It įs no exaggeration when I say 
that HolHngbery really toves foot- 
ball M one time he was actuaRy 
e- THREE teams at the šame

time—and WITHOUT PAY. That 
was when he was coąčhir 
Olympic ėtob and a couple o 
sęhool teams sįmultaneously,

Whėn his Olympic Club ėlęven 
troųnced the late Aųdy C.‘‘7 
“wonder team” of Cėlifornia—end- 
ing a fivfe-yėar winning jtreak of 
the Bears-t-Ęfcbi 
coaching position at Washington 
State. lim." « - r

In his first yeąr at Pullman, Hol- 
lingbery’s team lugt only one game 
—and that was tb1 Southern Cali- 
fornia. Since, that time the Cqu- 
gars have alwkys been feared oppd- 
nents in the Goast conferencę, and 
in 1930 they won the conference title 
and rėpresented the VVest in the 
Rose Bowl clagsic—only to be rout- 
ed by Alabama.

EMMA HYDE
R. F. D. No. 3, Box 58, 

Salem, W. Va.
“Afi buvau nusilpus, nerviš

ka, ir nerimau visą laiką, ir 
kenčiau periodiškai. Aš pama
čiau Lydia E. Pinkhąm’s Tab- 
letkų skelbimą Comfort žur
nalo ir jite man pagelbėjo. Aš 
noriu juos rekomenduoti ir 
kitoms moterims.”

—Ethma H^de*

Radio Store
4916 14th St

Tel. Cicero 1329. Cicero,

Ji dabar gyvena Lietuvoje 
ir dirba raštinėje. Nežinau, 
ar ji dabar domisi muzika, ar 
ne, bet gyvendama tarp mu
sų ji veikė labai daug. Ir Ce- 
rlcnč mums yra žinoma kai
po tikrai mtizikališka mote
ris, Ji dainuodavo musų pa
rengimuose, chore ir solo; 
inokiridavo vaikų draugijėles 
mokindavo chorus ir duodavo 
privatiškas muzikos pamokas.

Ji bUvo laisva, pažangi ir 
labai draugiška. “Pirmyn“ 
choro nariai apgailestauja, 
kad ji apleido šią šalį.

Petras Sarpalius.
Tai musų vietinis muzikos 

veteranas. Jis yra mokinęs 
daugelį chorų ir vaikų drau
gijėlių; bet, ypatingai dabar-

Cougars Seek Coasl Crown
■■ 1 "-By BURNLEY-....... ....... .......

BUK AKTYV1ŠKA KIEKVIENA 
DIENA MĖNESY

Jokia darbšti namų seimininkė ne nori praleisi! kas mė
nesį vieną arba dvi dienas lovoje. Jokia jauna mergina 
ne nori atsižadėti to smagaus laiko kuriuo džiaugiasi 
kitos merginos. Jokia moteris kuri priversta dirbti ne 
gali dėl ligos išlikti iš darbo ir nustoti savo mokesties. 
Ar jus mėginote Lydia E. Pinkham’s Tabletkas? Gauki
te butelį šiandien. Priimkite juos reguliariai ir stebė
kite kokį skirtumą jie padarys.

Šie trys menininkai taipgi 
yra nemažai prisidėję prie 
“Pirmyn“ choro gyvavimo ir 
tobulėjimo. Kiekvienas iš jų 
yra gana charakteringas ir 
ypatingas ir kiekvienas 
choro narių yra palikęs 
sčią atmintį.

Ponas Mereckis.

COACH/iNG PSYCHOLOGY
Orėm Britam rightr teaervtd *O 84-

tiniu laiku daugiausia užsi
ima kompozicija. Jis jau yra 
parašęs keletą gražių daine
lių, tečiaus jo didieji darbai 
dar tebėra planuojami. Aš no
rėčiau, kad Petras Sarpalius 
butų 4Piriiiyn“ choro narys, 
sakysim, garbes narys ir ra
šytą jam dainas. Mums reikia 
naujų dairių — o Sarpalius 
turi talentą ir pasiryžimą, 
naujas dainas rašyti. Pirmy- 
niečiai švęsdami savo 25 me? 
tų jubiliejų linki šiam muzL 
kbs veteranui geriausio pasi
sekimo jo darbuose ir pagei
dauja, kad jo ryšiai su choru 

[visuomet pasiliktų geri.
Lapkričio 4-ta diena, 

Šventos Agnieškos Audito
rijoj, 3916 Archer Avė., mes 
visi švęsime tą didelę ir reik
šmingą šventę — 25 metų 
“Pirmyn“ jubiliejų. Pažangio
ji Chieagos visuomenė per 
šiuos 25 metus, labai toli nu
žengė pirmyn, progreso keliu; 
p “Pirmyn“ choras ir jo nuo
širdus darbuotojai ir vedėjai 
nešd musų pažangos vėliavą.

—J. Šmotelis.

Jeigu jus esate ne tikri apie savo anglis, 
kodėl jums nepatelefonuoti į musų Ser
vice Departmentą? Mes pasiųsime musų 
apšildymo ekspertą apžiūrėti jūsų krosnį, 
ir rekomenduosima j‘tokį kurį, kuris 
duos jums didžiausią šilumą ir pagelbės 
jums su jūsų apšildymo problema.
šis patrirnavinias jums nieko hekaintioja. 

(cjnsujners ©npanyį

LUCILLE HOECK
519 Marųuette St, Dąvenport, Iowa

“Mano duktė Lucille turi aštuo- 
nioliką metų. Ji baisiai kentėjo 
nuo ‘ėramps’, kurie vertė ją būti 
lovoje vieną arba dvi dienas kas 
mėnesi. Lydia E. Pinkham’s Tab
letkos jai pastebėtinai pagelbėjo. 
Ji dabar visai nebeturi skausmų. 
Ji pasakė savo draugėms kaip ste
bėtini šie vaistai yra.”

—Mrs. A. Hoeck.

Attėritioh Imps! There wi!l kitokius gražius sumanymus 
be an important practice to 
night, bring all your uniforma 
out if you mean to win this 
coming game with the Austin 
Bears, bon’t forget, tonight, 
7:00 McKihley Park, all out.

—The Gossiping Imp.

told you somėthing was 
The “Imps“ got jiowti

The GOššiping Imp 
gives pointers of 

and to IMPS

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

štai keletas musų 
BARGENŲ:

$6.98—9x12 Virtuvės $Q QO 
RUG tik ...........................
$69.50—2 šmot. Sek- $pQ QE 
lyčios SETAS tik ........
$85.00—Valgomo EA
Kambario SETAS tik
$79.00—3 šmotų A A
Miegruimio SETAS
$8.50—Vatiniai $4 QQ
MATRACAI tik ........ .
$8.75—Dvigubų Coil $A Qft 
SPRINGSAI tik ......... .
$50.00—9x12 Amer- $*|Q QC 
ican Oriental Kaurai tik ■ viivV 
$30.00—Dlnette $ i Q QQ
SETAS tik .......... ........  ■ fc-vO
Puikios pastatomos $4 QQ 
ant Grindų LEMPOS tik

Mes turime pilną Pasi
rinkimą SK AL BI M U I 
MAŠINŲ, ELEKTRIKL 
N I Ų REFRIG’ERATG- 
RIŲ ir RADIJŲ visą ge
riausių išdirbysčių, že
miausiomis kainomis.

Cash arba lengvais išmokėjimais 

Central District 
FURNITURECO.

3621-23-25 SOUTH 
HALSTED StREET

JOS. JOZAITIS, Mgr.

peržegnojo vargonus, atsisvei
kino su bažnyčia ir nuėjo 
chorų mokyti.

Mokytojavimą chorams, jis 
pamėgo geriau negu vargo- 
nininkavihią. VejkdaiHds su 
chorais hdrs gali jailsti, kad 
tavo darbas yra {Yertiridthaš;

gyventi ir ktė^ttotl Idls- 
kaip ir kiekviėnris žhio- 
Bet vebdrimas chorus gc- 
gyvfenimb nepasidarysi; 
jis eina mokytis aptieko- 

r^stės. Dabar ponas Mereckis 
yra aptiekorius ir dirba ap- 
tiekoje.

Tarp choristų p. Mereckis 
turėjo gerą vardą ir palikt) 
gerą atmintį. Bet aš jį geriau* 
šia įvertinu kaipo gerą pa
daužą — jumoristą. Kada Pa
daužų Respublika gerai veikė, 
jis laikė po savo sparnu bent 
kelius svarbius ministerių 
portfelius.

Salome Čeriene.

SERGANTYS
ŽMONES

Į KURIE kenčia nuo chroniškų Ii-; 
gų, kraujo ligų, nerviškumo, ink-/ 
stų, pūslės ir venėrfškų ligų, te-/ 
gUl tuojaus atsilanko i ofisą, nu-; 
tarimas dykai. Šis patarimas bus1 

'duodamas jums be jokios obliga-/ 
,cijoš ir jus galite išsigęlbėti nito; 
nereikalingų kančių ir Sutaupyti; 
pinigų. <'

■ Specialus treatmentai dėl lyti- [ 
nial nusilpusių vyrų. Naujausi jr 

1 moderniausi aparatai įtaisyti dęl 
gYdymd šių ligų. Pagelba šio apa-( 
jato atsteigta stiprumas ir ener- 

!gija lytiniai nusilpusiems vyramą, 
kuomet visi kiti meto<|ąi negelbė
jo. Kainos labai prieinamos. Ga
limą susitarti dėl lengvų išmokė-J 

i' iimų. kad kiekvienam duoti pro- 5 
/ ros išsigydyti.

DR.ROSS
I Health Šervteė ir LAbbratorija ’ 

35 Sdi *Dtearbbrit Street į 
Kampa* Monroe St.. Crilly Bulldinsr , 

Paimkite elevatorių iki penktam au'cit. ( 
CHICAGO. ILL. (

Priėmimo kambarys 506 vyrams. 1 
Priėmimo kambarys 508 moterims1 
OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 10 vai.' 
ryto iki ft vai. vak. Pirmadieniais, Tre- 
*iadiei,,.il» ir Aofitadienlala nuo 10 vai.' 
ryto iki 8 vai. vakaro. '

Sekmadieny nuo 10 v. ryto Iki 12 v. d.

due!
to business and held the Tyrols j 
to a 6-6 tie. , .

A spectacular 60 yard dacli 
by Nutalitas was the cause of 
the “Imps“ ifirst touchdown. 
Krinčine also put soįrie actiori 
into the game with a 70 yard 
dash after he had intercepted 
a pass, būt was tafc'klfed ori the 
Tyrols 10 yatrd line. If it wasn’t 
for his badly briiised knee tbė 
score would have been a little 
different, fot hė biily Had 10 
more yards to ruh.

A \ Haviaig eeAnjAi u,s.c 

W ’ \WlN

©"19H Kiog Fearure, Syndmie, ;

SALE
Didelė nuolaida link naujo 1935 

PHILCO 
Išmainykite savo seną 
naujo 1935 PHILCO ir 
tės jo spėka, tonu ir 
kuine padaro PHILCO 
jančiu radio! Daugelis 
dėl užrubežinių ir Amerikos pri
imtuvų. Pastebėtinai Žemos kai
nos! Extra didelė nuolaida užjų- 
su sena radio per ši išpardavimą!
PHILČO gfMKm

18H 1MHI'

The 
COUGARS^ 
Star. back

Ar Jus Mėgstate Tyrinėti?
PERKANT anglis, ar jus mėginate vieną 
rūšį po kilos ir atsidedate ant to, 'kaip jos 
dega, kad nustatyti kokios tai rųšies 
kuras?

Had many boosters
The ‘Tirips“ coUdn’t help būt 

fight hard lašt Simday. Did 
you see all those beąutiful 
įjirls from Pirmyn dnd Naujos 
Gadynės chorus cheering for 
them? We hope you will all 
show up at out next game and 
cheer a> little more, maybe sing 
a song.

To play Austin Bears
At this next game bring all 

friends, for we are to 
tmt^play ihę gante 6f^W 

seasori with ,ipnė of the tough- 
ėst teams in the Mid-West 
League: the Austiu Bears. With

Lietu vės Akušeres

Mrs. Anelia K. Jarusz 
, ... . , ................ Physica) Therapy

- and Midwife
- M 6109 s- A,bany Avenue

■ Phone 
■jCnMO '■ Hemlock 9252

1 ‘ Patarnauju prie 
gimdymo namuo 

- y^E«^WOi se ar ligoninėse, 
duorlu ’ 
fclectrlte 

ment i ___ _
tic blankets fr tt.
Moterims ir mer< 

ginoms patari
mai dovanai.

-.ndy Smith’s 
of Cdlifornia—ena-

was offered the

a



Ketvirtadienis, sp. 25, 1934

TIK LIETUVIŲ UŽEIGOSE LIETUVIAI JAUČIAS KAIP NAMIE

čia minkštos lovos, švari vie

NORTH SIDE
MASKALIUNAS BEER GARDEN

819 West 35th Street
Patogi vieta užeiti visiems

svetingą vietą kiek

JOE’S TAVERN 18-TA GATVĖ

SOUTH SIDE

WEST SIDE

6227 S. Ashland AvėSmagi Draugija

LIETUVIS

ANTANAS JOKANTAS 
3934 So. Rockwell Street

gose 
taras Bitter,

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

CASTILLIAN 
CASTLE

Netoli “Naujienų”, kampas Union ir 18-tos 
gatvės, čia randasi maloni užeiga p-nios Onos 
Bagdonienės, čia netiktai vieta įsigerti, pasi
kalbėti, bet taipgi randasi erdvi svetainė įvai
riems susirinkimams ir pasilinksminimui. At
vykę bent kokiu nors reikalu į šitą apielinkę 
nepamirškite ir čia atsilankyti.

Geras alus, skani degtinė, 
gardus užkandžiai, tinkama 
vieta pasišokti pas Veroni
ką Walush ir A. Rozgus. 
Būdami šitoje apielinkėje 
neužmirškite čia atsilanky
ti ir laiką smagiai praleisti.

ALEX VASIL 
2404 West 16th St.

SMAGIŲ VIETŲ VISOSE MIESTO DALYSE

Happy Bill’s Grill -
Vieta šokiams

MRS. ANNA BAGDONAS 
1750 So. Union Avenue 

(Kampas 18 Street)

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

smagi vieta laikui pra
leisti. Vieta šokiams, pasišnekučiavimui ir 
linksimam laiko praleidimui. Šitos žymios vie
tos savininkas yra plačiai žinomas biznierius 
p. B. Korsakas. Kam priseis būti Northsidėje 
atminkite, kad p. Korsako vieta yra verta at
lankyti kiekvienam.

HAPPY BILL’S GRILL 
1516-18 West Grand Avė

ANTON ZALATORIS 
827 West 33rd Street

ne
mielai

visi čia busite maloniai laukiami 
Spalio 21 dieną. Lauk-

A. F. CZESNA HOTEL
1657 West 45th Street

geras alus ir deg

VETERANŲ UŽEIGA 
JOSEPH EŽERSKIS

4600 So. Paulina St.

moterims, vy 
rams, seniems ir jauniems — susėdus ar sta- 
tiems įsigerti, pasišnekėti čia maloni vieta vi- 

Prisiminkite, kad šitos vietos savinin- 
Joku-

Sahitaras Bitteris yra populiarus lietuviškas 
vaistas nuo vidurių sunegalėjimo ir tinkamam 
apetito atgavimui. Geriamas su degtine arba 
vienas. Galima gauti visose lietuviškose įstai- 

Taverns. Visuomet reikalaukite Salu-

Kas iš Bridgeporto lietuvių nežino šitos se
nos užeigos p-nų Zalatorių? Žino ją visi — 

jauni, augšti ir žemi. Maloni vieta užeiti 
pasišnekėti, pafilozofuoti apie tau

tos reikalus svarbius. Prie gėrimų skanių dar 
yra ir užkandžių. Neužmirškite tai visi, kad p. 
A. Zalatoris yra senas musų lietuvių organiza
cijų žmogus.

GOLDEN GATE BUFFET 
MRS. A. SVILOW, Prop. 
4070 Archer Avė.

Nedėlioję, Spalio-October 21 d. Čia bus 
linksma muzika, šokiai, įvairus pasilinksmi
nimai. Kviečiam visus draugus, pažįstamus, 
čia atsilankyti. Prie ai ari s stiklelio ir gardžių 
užkandžių, galėsime smagiai laiką praleisti. 
Draugai iš Northsidės, iš Southsidės, iš Eastų 
ir Westų 
svečiai sekmadienyje 
sime Jūsų visų.

KAUPO TAVERN 
2100 West 23rd Street

Visos Westsidės lietuviai žino ir pažįsta p. 
J. Kaupą, o p. Kaupas žino ir pažįsta visos 
Westsidės lietuvius. P-nas Kaupas yra senas 
narys “Ūkininko” Draugijos, “White Star” ir 
kelių kitų.

P-no Kaupo Taverne penktadieniais prie į- 
sigėrimo yra duodama žuvies, o šeštadieniais 
“čili kon-karne”. Taipgi kiekvieną šeštadienį 
atsilankiusius svečius linksmina muzika. Vis4 
kviečiami čia atsilankyti.

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

seni 
visiems

WALTER NEFFAS 
WEST SIDE HOTEL 

2435 So. Leavitt Street 
Kas musų p. Walter Neffo 

nežino, žino jį visi Chicagos lie
tuviai—čia gera vieta įsigerti, 
pasivalgyt! ir patogi ruimai ra
sti nakvynę. P-as Neffas senas 
West Sidės biznierius. Prisi
minkite kad p. Neffo telefonas 

CANAL 9555.

Musų seną “naujienietį” Alex Vasil visas 
lietuviškas svietas žino ir pažįsta, bet jo biz? 
nio vieta dar mažai kam buvo žinoma. Būda
mi Western Avė. ir 16-tos apielinkeje neužmir
škite užsukti pas savo seną pažįstamą Alex 
Vasil, 2404 W. 16th St. Ne vien čia smagi vieta 
užeiti, bet maloni pasikalbėti, pasišnekėti apie 
praeitus ir dabartinius laikus.

WEST PULLMAN
KAZYS POCIUS 

725 West 120 Street 
West Pullman, Illinois.

Musų Kazį Pocių netiktai West Pullmonas, 
Roselandas, bet ir Chicagos lietuviai gerai pa
žįsta. Jis ne vien taverninkas, bet ir senas 
muzikantas. Jis ne vien muzikantas, bet ir se
nas West Pullman ir Roseland apielinkių dar
buotojas. Kam prisieis būti West Pullman ne
užmirškite, kad p. Kazio Pociaus Tavern yra 
725 West 120th Street. ,

THAMAS ALEKSYNAS 
1526 East 69th Place 

■Mh Visi pažangus lietuviai dar- 
buotojai pažįsta Thamą Alek- 

IMH syną, Grand Rapids, Mieli.
Dabar p. Aleksynas taverno 

■IF biznyje Chicagoje. P-nas T.
Aleksynas, kviečia visus drau- 
gus, pažįstamus chicagiečius 

Air grandrapidieČius čia atsi- 
■RJ lankyti sekmadienio vakare, 

(B October 28, į šaunią parę.

MITCHELL’S TAVERN 
2038 West North Avė.

Čia smagi vieta įsigerti
tino, čia gera vieta pavargusiam bei pakelei 
viui pernkvoti
ta. Jei tave šaltis pagriobė neužmiršk, kad p. 
A. F. Szesna turi įrengęs moderniškas maudy
nes — Turkish, Sulphur Baths and Electric 
Treatments. Ultra Violet Ray Massages, čia 
šalčio liga tuoj išgydoma. Antano Czesnos 
maudynes yra garsiausios Chicagoje.

Telefonas Boulevard 4552.

ęome up and

siems.
kas yra senas šitos apiclinkės pilietis 
bas Maskaliunas. Jis patarnauja visiems link 
smai.

SALUTARAS DRUG AND 
CHEMICAL Co.

639 W. 18th Street, 
Telephone Canal 1133

LIETUVIŠKŲ GĖRIMŲ SKLADAS 
—MONARCH

JONAS GAURAS, Savininkas 
3529 So. Halsted St

Čia galima gauti pirkti degtinę ir vyną vien 
buteliais ir alų baksais. Turim didžiausią pa
sirinkimą visokiausių likerių ne vien Ameri
kos išdirbimo, bet taipgi Lietuvos, Francijos, 
Anglijos, Kanados,, Ispanijos, Rusijos ir kai 
kurių kitų kraštų. Rengdami bankietus, vestu
ves, šeimyniškus pasikalbėjimus, ypačiai Brid
geporto lietuviai gyventojai esate prašomi 
užmiršti mano likerių sankrovos 
Jums patarnausiu.

Jei tau broli liūdna daros, žiemos 
laike ar vasaros, eik pas Ežerskj jęau- 
si rodą—Jis čia gerus stiklus duoda.

Jei turi gražią merginą, o ji šokti 
eit ketina, eik i Ežerskio svetainę— 
čia šokiams vietą rasi dailią.

Jei žadi daryt veseliukę—imk Ežer
skio svetainiukę, čia yrar vietos iki 
valiai.

P-nas J. J. Ežerskis, yra narys 
American Legion, Kęstučio Kliubo, 
Unity Club ir Vytauto Spulkos direk
torius

"Visas Brighton Parkas žino 
Antano Jokanto Tavern, jis 
čia senas biznierius. Patogi 
vieta užeiti kiekvienam. Užei
ga maloni, priėmimas drau
giškas. Būdami Brighton Par
ke neužmirškite Antano Jo-| 
kanto Tavern.

Linksma būti smagioj draugijoj.
Užeigų savininkai ir savininkes, kurie paduoda apie save ži

nių šiame užeigų puslapyj, sudaro smagiausių draugijų. Jų vietos 
yra puikios ir čia tikrai galima susirasti smagumo mandagiose ap
linkybėse. /

Tie užeigų savininkai, kurių vardų dar čia nėra, bet kurie 
valdo geresnes užeigas ir turėtų priklausyti prie šios smagios drau
gijos, yra kviečiami susižinoti su šios smagios draugijos derintoju 
J. Mickevičium, pašaukiant Naujienas, Canal 8500.

Šios visos slaunios vietos, kurias randate šiame puslapyj, kas 
seredų yra gražiai minimos Naujienų radio programe iš stoties 
WSBC, 9 vai. vakare, z • • •

EMMA’S CASTLE CAFE 
644 N. State Street 

LINKSMUMO KAMPELIS
Arti vidurmiesčio, patogi vie
ta pasistatyti automobiliui. 
Būnant su reikalais mieste, 
prašau atsilankyti. Busite 
užganėdinti, šaltas alus, gar
di degtinė užkandžiai veltui. 
Muzika kas vakaras. Patar- 

knauja dainuojančios veiter-
KOS.

see me some time!” —EMMA.

SMITH’S PALM GARDENS 
GRAŽIAUSIA UŽEIGA SOUTH SIDEJ

BRIDGEPORTAS T0WN of LAKE ■ v WEST SIDE BRIGHTON PARK

4177 Archer Avenue
Užlaikome geriausį alų, “Budweiser” ir ge

riausių degtinių ir vynų ir visokių skanių val
gių. Gaminame pietus ir užkandžius. Trečia
dienį Spaghetti, Penktadienį—žuvis, šeštadie
nį—Mock Chicken Legs. Chili Con Carne, Ita- 
lian Ravioli ir spaghetti kasdien. Muzika tre
čiadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais. 
Norėdami praleisti linksmai laiką, atsilanky* 
kitę pas SmitlTą.
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:gonių

SPAUDOS DARBAI

sjąpstosi

savanm

MADOS MADOS
BARZDASKUČIAI

BARBER shops

žinomiausias

SPORTAS cagbs

Lenktynįuojasi

3263

Canal 8500
ŽEMGULIS

žys

per krotint

(Vardai ir pavardė) et. Vjsose ąptiękose

(Adresas)

APTIEKOS
DRUG STORES

Aptie- 
p.8222

LAIVAKORTES 
steAmshjp tickets

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

UŽEIGOS 
TAVERNS

STOGAI 
ROOFING

STAUORIAI 
CARPENTERS

Mažą lietuvių kolonija Chicagos 
pakraštyje pasididins 18 apie* 
linkės sąskaitom

INGALIOJIMAI
POWER OF ATTORNEY

SIUVĖJAI
TAILORS

Pocahontas 
$7.63

; MIŲL CO 
venųe

KNYGOS 
BOOKS

Chicągos Draugijų
Kliubų Valdybos

1934 metams

MOKYKLOS 
SCHOOLS

Chas, Katela

3534 S. Lowę’Ave.; kas, rašt.

AUTOMOBILIAI 
AUTOMOBILES

Sunai, Duktė, 
švogerkps,

8347 South 
J. Zalatoris 

88'rd St.; A. 
, 8842 South 

ntrol. 
kščiu-

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

UNITED NOTION SUPPLY Co. mo
kyklų reikm. 1415 S.Halsted, Can.3659

mą penktadieni; 7:80 vai. vak., Čhi- 
cagos Lietuviu Ąųdiįęįdjoj, 8188 So 
Halsted St

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų negalite susirasti ko jįeškot, pašaukite Nau- 
skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti jienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Pata- 
vairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų rėjo. čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų 
r reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų bus galima gauti.

AUTU TAISYMAS
AUTO REI’AIRS '

Laiko susirinkimus kas mėnesi pir
mą trečiadieni 7:30 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3138 So 
Halsted St. '

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

PINIGU SIUNTIMAS
FOREIGN EXCIJANGE

uren gtv._ '
savininkas 

Ch'icago

DEL RINKTINIŲ GRABŲ

LIETUVIU KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBę val.dyba lp3f 
Pranas Jakavicir “*— 
40 "St: ' Wm.' : 
2650 W. 69 St; 
sekk. 19.00 W. 
Sharka fin. rašt. 
tenaw Avė 
2534 M. 4(

1 tini n kas;

Laiko suslrįnkimus po pirmo kas 
antra septintadienį Antano čėsnos 
svet., 4501 S. Paulina St. Priimame 
i draugystę nuo 15 iki 40 metų vy
rus ir moteris, berniukus ir mergai
tes, pajtatnavinjas visiems vienuodas

UNITED FOOD STORES 
T 238 W. 47th St.

Geriausi gr'ęseriai, 'žemiausios kainos 
Chicagoję. Visuomet viskas šviežia. 
J. C. Andrews vedėjas.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

; P. j. Petraitis ūūt. 
S. Ųąlsted St; J. Nau- 
*r 15,00 So. '48

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.

impas *C|ark ir Vari Bi 
Kambariai $1 ir" augščiau.

WM. E. McCOY, 
Wabash 2280.

Kelps, 2-ras vice-pirm
47 St;_T
Sharka, fin. rašt, 4635
t'enaw Avė.; Kėsper Pakėltis1, ižd., 
4550 So. Western Ąve.; Peter Za- 
lūhiskis, maršalkh, 4601 S. Fran- 
cisčo Avė.
taiko susirinkimus kas mėųęsj 

kas antra ketvergį, 8-tą vai. vaka
rė, B. Piėtkcwičia ofiso kambarį 
2608 W. 4?th St., Byighton Park.

Pirk duoną FULLER PRK BAKERY
4466 S. Wells St. Įįoulcyard 514!

Oak Lawn ąpielinkė 
sulauks daugiau 

lietuviu
Gaujas 1934 Studb. sėd. putaupys 
$225, Antonsen 6465 S. Westem Ąv,

JULIUS BENDER, Ine.
901 W. Madispn St. Tel. Monroe 1710 
Krautuvėms ir tavernams intalsymai 
nauji ir vartoti. Labai pigiai. Lengvi 
išmokesčiai. Pristatymas dykai. Dide
lis pasįrįnkimas.

kas kontrolės rai 
Upiek. iždo; F. Kun 
Susirinkimus laiko 

nesi kas trečią aht'r: 
Lietuvių Auditorijoj.

Lithuanian Republican Club of 
Brighton Park kjiubo valdyba 1934 
m.: Vincas Baliunaą, pirm 
W. 47 St; 7 1 - * *•“*
pirm

Laidčtuvėse 
borius S. P. 
hasYatds 11

susirinkimai atsibųna 8

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

V1CTOR BAGDONAS 
Nuvežam į tolimas ir artimas vietas 

rakandus, pianus ir tt. 
8358 South Halsted Street 

Tel. YARds 3408. '

rašt., 4676 W. End Avė.; M. Ka- 
ziunas, iždininkas, 8508 Gundaršėn 
Avė., Berwyn, III; Vincentas Mani- 
kas, kontr. rašt.; Juozapas Vili- 
maitis ir M. Davidonis iždo globė- 
Jai; Antanas Rudis, maršalka; A.
Karoblis, lingonių lankytojas.

Susirinkimus laiko kas antra ne- 
dėldienį, Lawler Hali Svet, 3929 W. 
Madison St.. kain 1 vai. no riet.

VYRU RUE
MENS FURNISH

_,.j vice-pirm., 2436 W. 
; Barney Pietkewičia, nut. 
2608 W. 47 St; Walter

KONTRAKTORIAI
CONTRACTOBS

RAŠOMA POPIERA
WRITING PAPER

Thęmas H. Rpbhison, Sr-> iš 
Nashyille, Tenn., kurįs kaytu 
su savo sunum ir jo žmona li
ko apkaltintas sąryšy sy pagro
bimu Mrs. Stoll iš Louisville, 
Ky. ir išreikaląvimu $5Q,000. 
Jis ir sūnaus žmona liko apkal
tinti, nors jie gelbėjo įšliųosuotį 
Mrs. Stoll, kurią įuyo pastvė
ręs jo sunūs. Jo sunūs ir ,dąbar 
tebėra nesuimtas

KRAUSTYMAS 
MOVING

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VYRŲ 
ir MOTERŲ PAšELPlNlO Kliubo 
valdyba per 1984 metus; George 
Medalinskas, pirm., 233 S. Central 
Avė.; Alena Kaziunas, pirm, pag., 
8508 Gunderon Avė., Benvyn, Jll.; 
M. Madalinskas, nut. rašt, 283 S. 
Central Avė,

George tyla£k, iššaukdamas 
lietuvius ri&tikųs, pądarė klaidų. 
Jis gal manė, kad tarp lietu
vių jau visai nebėra ristikų,

OAK LAWN — šiame prie
miestyje, kuris randasi 95-tos 
ir Cicero Avė. gatvių apielin- 
kėj, jau nuo seųiau gyveno ke
lios lietuvių šeimynos, čia nuo 
kelių metų savo gražioj rezi
dencijoj gyvena “Naujienų” di
rektorius J. Mockus. Sakoma, 
esą ir Jietuyių biznierių. Ki'ti 
lietuviai daugiausia verdasi 
daržininkyste.

Dabar susilauksime dar vie
nos lietuvių šeimynos. Tai geri 
ir malonus p. p. Žukauskai, ku
rie turi viešbutį ir barzdasku
ty Jdą nuosavame name 2126 S. 

..Halsted St.

UGIJOS 
Janulis, 

o. Mųrgan St.; A 
i. ' pąg., 6135 S. 

P. KilIiS nut. rašt., 
M. Z 
25 W

bankruto išpardavimas.
dąm's, nauji parlbr,, bedroom, ir valg. 
kįnib. setdi. Minkštos sėdynės. 
Karpetai po $15, $20 ir $25. Leng
vais išmokėjimais, jeigu reikia. At
dara vakarai^ įr nedėliomis 6224 S 
Ashland Avė.

Gera rašoma popiera parduodama 
po 13 centų svaras — 2 svarai 25c. 
Reikalaudami iš kitur, pridėkite 8c. 
persiuntimo kaštams. Pinigus ga
lite siųsti stampomis. Gausite Nau
jienų ofise 1739 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

Žmonės dabar vartoja naują dalyką 
riartių' apšildymui, kas pats 
užsimoka. Tai automatiški angliniai 
pečiai. Apšildymas ritėipa pigiau nė- 
gU gasU 'ir aliejų. Pilnas saugumas. 
Ateikit pažiūrėt, čia pirkites geriau
sias ahglis ir koksą.

PRESS CQAL CO. 
3950 S. Wentworth Avė. 

Tel. Yafdš 0300.

Laivakortės į Lietuvą ir į visas 
dtas svieto šalis yra parūpinamos 
keleiviai aprūpinami pasportaiš ir 
eitais dokumentais, kurie reikalingi 
velionei.

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

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

kurie įš(|rįstų j jį kibti. Bet 
pasirodę, jog tokių ristikų yra. 
Jau du atąišaukė. Tai, kaip 
buvo minėtą, Johpny Masoų ir 
Louis Mingėlą. Tarp jų dviejų 
dabar eina yąržytinęs: ir vie
nas ir kitas noęi ristis su Mac- 
k’u. Kad kokios, tai gal rei
kės liosus traukti, jeigu kitaip 
nebus galima to klausimo iš
spręsti.

Pereitą kartą buvo kiek pla
čiau parašyta apie Johnny Ma
soną, kuris per paskutinius ke
lis metus padarė didelį pro
gresą ir pasižymėjo tarp sve
timtaučių. Bet reikia pasaky
ti, jog ir Louis Mingėla ne
snaudė: jis taip pat nuolat ri
tosi tai Ghicagoje, tai kituose 
miestuose. Ir jo rekordas yra 
toks, kuriuo galėtų pasididžiuo
ji kiekvienas ristikas. Per pas
kutinius metus jis yra nugalė
jęs gana žymius ristikus.

Well, George Mack labai 
smarkiai šoko prieš lietuvius 
ristikus. Ar kartais apie jį 
nebus galima pasakyti štai ką: 
lėkė, kaip sakalas, o nutupė, 
kaip vabalas.

Na, bet palauksime ir pama
tysime, kas iš to viso išeis.—N.

AMERICAN LITE. CITIZENS 
CLUB of 12th WARD ■ valdyba 
1934 metaips: J. Svitorius pirm.. 
4819 Trlfcp Avė.; ** -----
pirm, pag.; F- J. 
rašt., 3189 r * 
džiunas turto rašt

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 

ALFABETO TVARKOJE

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

ILLINOIS LIETUVIU PAšELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1934 metų. 
Jonas Bijapkas, pirm.. 084 W. 
Marųuette Road, Wal,ter Lėkis, 
pirm, pagelb., Adėlph Kaulakls, 
npt rašt. 8842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St, J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.' ‘ 
Susirinkimai afsibuna kožpą mėne

si pirmą penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, ŠI33 S. JEIalsted

Mamkas sergančių narių kvotėjas, 
3008 W. 59 St, tel. Republic 0098; 
boncmonal: A. Saldukas, 4038
Archer Avė., tel. Lafayette 6719, 
K. Gramantas. 4535 S. Rockvvell 
St., tel. Lafayette 241$. 
Kliubo susirinkimai '1 

sekmadienį kiekvieho mėnesio.

TRĘ BRĮDGĘPORT ROOFING CO.
Ąr 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.

3263—Paprastas bet labai i’eikalip- 
gas kiekvienai nioterei rūbas namuo
se.' Tik prisižiūrėkite kaip lengva 
jis pasiųsti. Sukirptos mieros 16, 
18, taipgi $6, 3Š, 40, 42 ir 44 colių 
per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau yirš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę ayba priduoti pavyzdžio 
numeri pažymėti mierą ir aiš- 
Įciai parašyti savo vardą, pa
vardę ir Mresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš- 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu, JLąiškųs rėįkia adresuoti: 
Naujienos, Pąttern Į)ept., 1739 
So. HaĮsted Št., Chicago, III.

SCHULTZ BUFFET, 5200 W. 95th 
St., Oak Ląwn, III. ‘ Ar išvažįuojat, 
ar parvažlųojat visuomet užsukit pas 
irius. Monarch alus.' Puiki vieta 
pasi|g6t. * “

VALGYKLOS 
RESTAURANTS

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1084 
metams: pirm. J. Rūta; vičė-plrm. 
B. Jenkauskas, 8220 $. Union Avė.; 
nut. rašt. S. Kuneviče, '3220 Sb’. 
Upion Ąye.; fin. rajR.' F. Kaspa
ras, 3534 S. Lowe’Ave.; kas. ratft. 
F. Viršila, 8200 Lime $t.; kasierius 
K. Laucius, 8317 S. Lituanięą Ąvę.; 
kasos globėjai E. Blunihs, 8233 
Lime St. ir J. Malinauskas. 84Q9 
S. Lowe Ave.{ teisėjas K. Valaitis. 
8806 So. Union Avė.; ligonių pri
žiūrėtojas P. Petraitis. 8159 So. 
Halsted St.

LENGVI IŠMOKESČIAI, $1 Įmokė
ti, į 20 mėnesių išmoki. 3 kamb. 
rakandai $57.50; nauji parlor setai 
$22.50, karpetai $9.75. Atdara va
karais. 253 W. 63 St.

Ine.
4235-59 S. Western Blvd

CHICAGO, ILL. 
Tel. Lafayette 2565-6-7-8

Antrų rankų statybos geležis viso
kios mieros. Radiatoriai šilto van
dens ir gariniai. Daugybė visokių 
antrarankių dūdų arba paipų. At
kertam kiek reikia. Mūsų kainos la
bai1 žemos. Ko tik reikia iš geležies 
ateikit pas mus.

ĄPEX IROM & METAL CO. 
4000 Wentworth Avė. 

Tel. Boulėvard 1270

JOHN LINCOLN
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spklio 23 dieną, 4:20 valandą 
ryto 1934 m., sulaukęs 25 me
tų amžiaus, gimęs Springfield, 
Illinois. . *

Paliko dideliame nuliudime 
myliipą moterį Cathcrine, mo
tinėlę Agotą, tėveli Joną, 2 
seseris Helen ir Apna ir gi* 
minęs.

Namų Tel. Haymąrket Q242.
Kūnas pašarvotas randasi 

4605 South Hermitage Avė.
Laidotuvės įvyks šeštadienį 

spalio 27 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš J. F. Eudeikio koplyčios į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kuribjė atsibus gėdūlipgos pa
maldos ųž‘velionio sielą, o’iŠ 
ten bus nulydėtas i §v. Kazi
miero kabinės.

Visi a. a. Johp Lincoln gimi
nės, draugai ir pažystami 
esat nūoš|rdž|ai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį pątąravimą ir 
atsisveikipimą.

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai .7...... $25.00 
$300 kaurai .......   $35.00
Parlor, mjegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.QO 

Atdara vakarais' ir nedėlioj. 
ĘAPP STORAGE. 

5745. So. Ashland Avė.

Moteris, Tėvai, Seserys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra'

Sekamą pirmadienį pirmą 
kartą Coliseųme pasirodys Har- 
ry “Bauby” Jocohg, milžinas 
ristikas iš Californijos. Jis yra 
24 metų amžiaus ir sverįa 312 
svarų. ĘudąnĮi)8 mokykloje, 
jis pąsižyųiejo kąipo atletas ir 
laimėję daugybę ipeda|ių.

Ligi šiol Jacob turėjo 25 ris- 
tynes ir visas laimėjo. Nežiū
rint savo syorio, jis yra labai 
greitas. Daugelis pranašauja, 
jog jam leipta tapti čempionu. 
Bisisi jis su \Vhitey Hewitt.

Svarbiausias susirėmimas tą 
vakarą įvyks taip Savoldi ir 
George.

CSBAKING 
POWDER

Šame Price Jodau, 
as44YearsAqo 
25 ounces25,r

^?Teį^ųbkAction/

šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palepgvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
dantį Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikią ęriež irl- 
taciją, ir prašalina ' skausmą. 
MiHonąi yąrtpją per 25 metus. 
’Į'rijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko. ‘

Stato rezidenciją ir salę
P.p. Žukauskai prieš kiek lai

ko nusipirko pustrečio akro že
mės kertėj 106-tos ir Cicero 
Avė. gatvių ir dabar ten sta
tosi pujkią rezidenciją. Greitu 
laiku pradės statyti didelę ir 
^jukią salę. Vėliau gi ketiųa 
jrepgti if gasolino stotį.

P.p. Bukauskai pęrį savo re
zidenciją ir įrengti t^ip, 
kad jos butų pažiba ir pasigro
žėjimas visai apielinkei. Nėra 
abejonės, kad jie tai ir padarys, 
nes jų statoma rezidencija pa
sižymi ypatingų styliumi ir 
jaukumu. Nemažiau ypatinga 
ir jauki busianti ir sale.

Kaip išrodo, senoji lietuvių 
18 ir Halsted ąpielinkė, jei ne
apsižiūrės, gali netekti savo ge
rų piliečių. Bet už tai laimes 

^Qak Lavvų/ąa.t -
|?p. Žukauskai yra seni 18 

gat. apielinkės gyventojai. P-ia 
A. Žukauskienė ir jos broliai 
yra daug veikę teatraluose ra
teliuose ir buvo suorganizavę 
savo stygų orkestrą, kuris tan 
kiai dalyvaudavo lietuvių pa
rengimuose. —t. t.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto, Chi
cago, 1111. valdyba 1934 metų: Vip- 
cas Stankus, pirm., 6606 S. Možart 
St., Antanbs Šimkus, 3110 Litua- 
nica Avė., pirm. pagelb., S. 
Kunevičius nut. rašt.', ' 3220 
S. Union Avė.; D. Gulbinas fin. 
rašt., 8144 S. Wallace St.; J. M&* 
įėjimas kontr. rašt., 709 W. 34 St.; 
P.' Balsis kasierius, ’ 5653 South 
Throūp St.; L. Liaūdanskip riiat-

NAUJIENOS/ChicagŲ, Į1I.
| SIMANO DAUKANTO DRAUGI

JOS Valdyba 1934 metams yra; 
Vin. Kriščiūnas pirm., 9227 So. 
Cottage Grove Avė.; Jul. Race-
viče pagelb., 8326 So. Union Av.; 
P. Killis nut. rašt. ~ '
Lituanica Avc.; A. 
iždininkas, 827 W.
Kaulakis turto rašt,

J Union Avė.; Iz. Masaitis 
rašt.; A. Jaunis ir J. 
nas iždo globėjai; A. Vilkis, mar
šalka; K. Demereckis, knygyno 
prižiūrėtojas; K. Valaitis, ligonių 
prižiūrėtojas.
Susirinkimus laiko, kiekvieną mė

nesį pirma sekmadienį, 12 vai. die- 
I nos, Chicagos Lietuvių Auditorijos 
I svetainėj, 3133 So. Halsted Street, 
I Chicago, 111.

VINCE
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

spalio 23 diena, 11:3Q valandą 
po piet 1Q34 m-» sulaukęs pu
ses amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Kadai nių pa r a p., Lem
pos kaime. „ , •

Amerikoj išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliūdimo 

moterį Veroniką' po tėvais 
Punkauskaitė, 3 sūnūs, Vincen
tas, Stanislovas ir Vladislovas, 
dukterį Bernice, brolį Kazimie
ra, 2 švogerius ir Švogerkas, 
Mateušas ir Uršulė, Stanislova 
ir Domicėlė Punkauskus, 4 pus
brolius ir gimines.

Kūnas pašaryotas randasi 
944 W. 35 PI. " 3 *

jLaidotuvės įvyks sųbątoj 
spalio 27 dieną, 8 vai. ‘ryto 
iš ūamu i šv. Jurgio 'parapijos 
bažnyčia, kurio e atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į

1 valdyba 
etų: pirui; Kaz. Kačinskas, 

Rockwell St; Pag- Fr. 
755 W. 35 St.; nut. rašt. 

3044 N. Califor- 
rašt. A. 

Lincoln St.,

ATVIRUTES, programus, plaka
tus, biznio korteles, knygas, laikraš
čius jums geriausia atspausdins 

NAUJIENŲ SPAUSTUVE
1739 So. Halsted St. Canal 8500

Visi Telefonai: 
Yards 1741?

1742 
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI 
Ambulance Patarna
vimas Diena‘ir Nak
tį. ' Moderniška Kop
lyčia ir Vargonai 

DYKĄJĮ

J, F, EUDEIKIS 
Laijotuyių Direkto
rius per 30 Metų 

4605-07 South 
Hermitage 

Ayenuė

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VELIA 
VA AMERIKOJE' No. : ” *

1984 
7204 
Venckus 
Joe Dabiilski 
nia Avęnue; 
Afnbutis, 16000 So 
Harvey,' III.; pinigų užlaikytojas 
A. čięspa, 4501 S. Paulina St.: 
kontr. yaŠL A." Dapufejcis, 8044 N. 
California Avė.;' kontr. pag^ G. 
Kevich, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. Tuškeviče.. 6939 S. 1Washtenaw 
Avė.; ligonių aplekunai A. čiesna

TEISYBĖ? MYLĖTOJŲ pRAUGY- 
STĖS valdyba' 1984 metanjs: Pet
ras Killis pirm., 3347 S." Lituanica 
Avė.; Liudvikai Yjięius yice-pirm., 
8252 So. Halsted St.; Steponas 
Narkis' prot. ‘ rišt., 1900 W. 35th 
St.; Feliksas Kasparas fin. rašt., 
3534 So. Avė.; Jęnas Zalato
ris ižd.. 6630 Sd. Wėstern' Avė.; 
Zigpi; Grigonis kontr. rašt., 442? 
So. Francisco Avė.; Jonas Puza- 
ras. 4427 So. Francisco Avenue; 
Poyiįaš Sakąląųskas' maršalka, 3600 
ŠQ. Union Avė.; S|ęponąs Narkiį- 
kotespondenas, 1900 W. 35th St.
Sųsirip|cimąį atsibųpa kas antrai 

nedėldiems kjękvięųp mėnesio Ghica- 
gos Lietuvių Alidiforij6’j; 8183 South 
Hąlstęd' 12-ta vąj. djena.

, „ . j., 2534
Frank Jakaylčla, vice- 

2638 W. 4Q St.; Kasper

, t * metams: 
iia pirų)., 2638 W. 
Buishas vice-pirm., 

St. N arki s prot. 
35 St.: AValter 
4635 So. Wash- 

Leonas Klimavičius, 
?t.; kontrolės raŠ- 
Shaltemanas, 7017 

Soiitb Cajnballe Ayepue; K. 
Warnįs iždininkas, 3838' JSoutb 
Kedzi'e Avė.; T. Tamulionis mar-

.... — ■■■■h ■■ i.i <       į

šalka. St. Narkis korespondentas, 
F. Shutkus knygius, T. Dundulis 
kliubų daktaras, 4157 Aręher Avė., 
TėĮėfonas ‘Virginja 0036.
Kliubo susirinkimai atsibųna kas 

1-ma nedėldienį kiekvieno mėnesio 
12-tą vai. dieną, Liberty Grove sve
tainėje, 4615 S. Mozart Street.

Visi a. ą. Vintfenj 
lip gimihėš; drabgdi 
tami esat nuoširdžiai 
dąlyyaūtl laidotūyf 
teikti" jam paskutini 
n;ą įr ataisYęikihinįH, 

f Nulipdė liėkamė.
Moteris, 
Švogeriai

MARTINE RESTAURANT, Lietu- 
viškas. 6236 S. Wąstęm. H.ėm. 9410

NAUJI!
173?

čia įdfdu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No.

Mleors ••••••••••••■•■■••••■■■a

MAX KČHN, Imp. Turk. Tabakas 
ir .CigaretaL 1728 So. Halsted St.

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

STATYBOS Plienas
STRUCTURAL STEEL

PAUL LEASES, vyrų rūbų krautu 
vė; 3427 South Halsted Street.

ŽAISLŲ OLSELIS
NOTIONS WHOLESALE

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

JQ|$N ^A^AUSKA?, \ į* , 
Bridgepofte, 7o(T Wešt 35 Street.

I. N. R. BEATTY LUMBER CO., an- 
Ijs 36.75. Šąųkit Oak Ląwų 8.

Tiesiai iš mainų:
Nut coal 5'.0o Lūmp coal 5.57
Mine Run 6.00 Screenįngs 4.04 

Pristato nemažiau kaip 4 tonus.
J SėcK ’ Tel. Laf. 2014

$7.57; Indiana Lump 
Band Lump $9.50.

Pirkite geriausį anglį pas 
MULCAHY COAL CO.

4028 S(. Wentwohh ' floul. 4028

Automatiški Pečiai 
AUTOMATIC COAL HEAT

TIESIAI IŠ DIRBTUVES PIGIAU 
Mes padirbame batus, stalus ir krės
lus. Pirkite tiesiai iš dirbtuvės be 
perkupčių, tai ątseis jujns iš tikro 
pigiau. 24 metai Hz””'’* 
.CHIGĄGO CĄBĮNET 

3012-14 Archer ____ _
______ Tdl. Lafayette 12Š5

DUONKEPIAI 
PAReUies

L. K. VYTApTŲ 
valdyba 1934 metams 
pirm., 3430 So. " 
Maziliauskas pirm, p 
Rockwe!l St.
3347 So. Lituanica Avė 
Kadziauskas turto
23rd PI., Cicero, III?; ‘ F.

A. BELSKIO Pirmos Rųl 
ta, 2422 W. Marguette Rd

J, P. RAKdčIO visiems žinoma ap- 
iieka, 1900 S. Halsted St. Canal 0114
PRINCETON PHARMACY, Hedina 
capš. nuo skausmo. 801 W. 47 St. 

Boul. 1669. 1 ' __________

ANGLIS 
COAL

| Nebesirūpinkite dėl 
odos niežėjimo, Plai 

įgano skanų, IŠb ė r i m ų, 
\L=aaaasžl Dėmių ir kitų odos 

erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visų 
85s, 60c,

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

1739 So., Halsted St., Chicago, IlK

RAKANDU Bargenai 
FURNITURE BARGAINS

PAMOKOS: Anglų Kalbos, Lietuvių 
Kalbos, Knygvedystės, Gręitraščio 
(Gregg Shorthand). Amerikos Lietu
vių Mokykla, 3106 ?. Halšted St., 
Chicago, III. _________________

NAMAI IR ŽEME 
REAL ESTATE

Dirbtuvės
Žemiausios kainos Chicągoj rakan

Minkštos sėdynės.

DON T 
NEGLECT 
A COLD

M1LLIONS OF POUNDS HAVL BEEN 
ŪSE O B Y. OCR GOVERNMEHT •

Stop
■į ■ {tehing

9 Skin

r':’:':-:-.-?:':-:'::':

IM

žemo
FOR .SKtN rRRiT^TlOMS



NAUJIENOS, Chięago, III. Ketvirtadienis, sp. 25, 1934

7 “džentelmonai” plėšikai apiplėšė Smith 
Palm Gardens, Brighton Parke

Tą patj vakarą užpuolė ir kitas dvi alines; 
pelnė apie $900

at Sandara’s Hali, 814 West 
33rd Street at 8:00 P. M.

The present chairman of the 
chorus Mr. Sharelis, who was 
seriously iii, has re.covered 
sufficiently to be able to be 
present at the meeting.

Birut.

BRIGHTON |?ARK — 7 šau- 
tavais ginkluoti banditai užva
kar vakare užpuolė Smith Palm 
Gardens, 4177 Archer avenue, 
kur užtiko būrį lietuvių ir juos 
visus apiplėšė.

Tą vakarą tie patys banditai 
apiplėšė kitas dvi alines ir pa
spruko iš policijos nagų su 
$900 grobiu. Policija vakar die
ną jų ieškojo, bet veltui.

Pirm apiplėšiant lietuvio 
Smith alinę, banditai, visi ap
siginklavę su šautuvais, kurių 
vamzdžiai buvo nupiauti, api
plėšė Lilac Grill, prie Wolf ir 
Cerinak roads, Hillside. Ten 
plėšikai pavogė $73 pinigais ir 
cigaretų ir cigarų už $100. Vi
sus ten buvusius žmones suva
rę į užpakalį, ramiai sau pabė
go.

Apiplėšė J. VVizerio alinę
Vėliau, apiplėšę lietuvio alinę 

Brighton Parke, tie patys ban
ditai apsidirbo su John Wize- 
rio aline, 4889 Archer avenue, 
kur tuo laiku buvo 11 žmonių.

Wizerio alinėje nukentėjo 
Frank Rauschei^ 3500 South 
Mozait street, kuris neteko lai
krodėlio ir palto, ir VValter 
Serafinas, 4726 South Avers 
avenue, kuris nustojo palto ir 
pinigų;

Dramatiškiausias iš apiplėši
mų, tačiau, įvyko Povilo Smith 
alinėje. Alinėn įėjo plėšikai ap
siginklavę lyg karui. Jie pir
miausiai priėjo prie p. Muraus
kienės, savininkės žinomos Mid
land Beauty Shop, 4182 Archer 
avė. Įbedęs į p. Murauskienės 
krutinę šautuvą, vienas bandi
tas pareiškė, kad “This is a 
holdup”.

Sustatė visus prie sienos
Po to visiems žmonėms, bu

vusiems alinėje banditai įsakė

Vanagaičio byla 
prieš Naujienas

Vakar byla buvo svarstoma 
prieš teisėją Joseph David; 
šiandien tęsiama.

Vakar prieš Superior teismo 
teisėją Joseph David buvo svar
stoma byla, kurią Antanas Va
nagaitis užvedė prieš “Naujie
nas”.

Jis apskundė “Naujienas” ir 
redaktorių P. Grigaitį už straip
snį, kuris tilpo dienraštyje 
gruodžio mėn., 1931 metais. 
Tame straipsnyje buvo kriti
kuojamas Vanagaičio artistiš 
kūmas. Skundėjas reikalavo 
$25,000 už jam buk padarytus 
nuostolius.

Byios nagrinėjimas prasidė
jo 10 vai. ryto ir tęsėsi iki 4 
po pietų su vienos valandos per
trauka pietams.

Daug laiko teisme buvo pra
leista įvairiems argumentams 
apie formališkus teisių klausi 
mus.

Skundėjas bandė įvesti į įro
dymus eilę rašinių, neva tilpu
sių “Naujienose”, be nurodymo 
datų ir numerių, bet dėl to ki
lo ginčai ir tas klausimas pali
ko neišspręstas.

Advokatai ir teisėjas David 
ilgai kalbėjosi dėl paties skun
do tinkamumo. Skundėjas jame 
nenurodė savo skunde kokių 
nuostolių jis yra nukentėjęs. 
Tas klausimas advokatų ir tei
sėjo irgi nėra išrištas.

Tarp liudininkų buvo “Nau
jienų” redaktorius P. Grigai 
tis, A. Vanagaitis, A. Lapins
kas, B. Drangelienė ir Justas 
Kudirka. Liudininkas Duke 
Watson, tačiau, nebuvo prileis
tas prie liudijimo.

Dainininkė Barbora Darlys-

atsistoti prie sienas, veidais į 
sieną.

P-ia B. Murauskienė ir p-ia 
Hattie Weir, 2418 Grove Street, 
Blue Island, lietuvė, užlaikan
ti alinę, buvo tiek silpnos iš 
išgąsčio, kad negalėjo pastovė
ti ir banditai leido joms atsi
sėsti. Priėję prie vyriškių, ban
ditai išvalė jų kišenius ir po 
to įsakė visiems atsigulti ant 
grindų, fc.' i I

Davė Weirienei pinigų gazui
Priėję prie Murauskienės 

banditai išėmė $10 iš jos ridi- 
kiulio. Nuo p-ios Weir paėmė 
$8 ir auksinį žiedą. Jie įsakė 
ir moteriškėms atsigulti ant 
grindų. Bet joms pasipriešinus, 
piktadariai labai apgailestavo, 
kad norėjo jas tokion padėtin 
pastatyti ir leido joms toliau 
sėdėti, bet su nulenktoms gal
voms.

Banditai, matyt, norėjo pasi
rodyti džentelmonais, nes p-iai 
Weir paprašius pinigų dėl ga- 
so, jie jai sugrąžino 75 centus.

Banditams besidarbuojant ali
nėje buvę vaikai pradėjo šauk
ti ir verkti. Bet piktadariai ne
pyko, tik priėję pasakė, “Don’t 
cry, honey, we won’t hurt 
you”.

Atsisveikindami su nukentė
jusiais banditai persergėjo juos 
nejudėti iki jie nenuvažiuos ir 
ramiai sau išėjo.

Tarp nukentėjusių p. Smith 
alinėje buvo Adolfas Starell, 
2905 W. 40 st., Bruno Muraus
kas, 4182 Archer, ir kiti. P-as 
Starrell neteko $75 pinigais ir 
$80 vertės laikrodėlio, o p. Mu
rauskas $100 pinigais.

Po tokio įvykio pergyvenimo, 
žinoma, visų nervai nebuvo ge
niausioje tvarkoje, tad visi iš
gėrė po stiklą degtinės, kad 
juos nuraminti. Po to išsiskirs
tė. —J. J. Žukas.

Drangelienė liudijo, kad 1931 
metais ir prieš tai ji dainavusi 
A. Vanagaičio dainas koncer
tuose. Vėliau, paklausta ko
kiuose koncertuose tas dainas 
dainavo, pasakė, kad studijoje, 
pas mokytoją Sacerdotti.

Petras Kampikas 
dėl grybų vos ne 
prarado gyvybę

Per klaidą jį būt nušovęs Jonas 
Nadušauskas 3-čią vai. ryto, 
kai jis rengėsi važiuoti gry
baut

BRIDGEPORT.—Spalių 21 d., 
i kaip p. Kampikas atsikėlęs S- 
| čią vai. nakties laiku4 rengėsi 
į važiuot grybaut j Pleasant 
ĮPrairie, Wisconsin, tai pas jį 
gyvenęs p. Nadušauskas pama
nė, kad piktadariai įsibriovė Į 
jų namus ir jis greit pašokęs 
iš lovos atstatė juodą revolve
rio vamzdį į p. Kampiką.

Pastarasis persingandęs sušu
ko ir tada p. Nadušauskas su
prato, kad klaidingą pasikėsi
nimą daro.

Tai nenuostabu, nes prieš ke
letą dienų 2-rą vai., naktį neži
nomi piktadariai norėjo įsi- 
briautį į p-nų Kampikų namus, 
bet negalėdami, išmušė langą ir 
pabėgo. Jų policija dar negali 
sugauti. f

šis prisiminimas, tur būt 
akstiną p-ną Nadušauską būti 
atsargiu. Bet reikia būt at
sargiu, kad nepadaryti klaidos 
ir neiššaudyt namiškių.

Skelbimai Naujienose „ 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Jaunas Chicagos universiteto prezidentas Robert M. Hutchins, 35 m., kuris galbūt bus paskirtas 
naujos NRA darbo tarybos pirmininku. Jis galbūt užims vietą rezignavusio Dr. Lloyd Garrison 
iš Wisconsino universiteto. Hutchins yra jauniausias universiteto prezidentas Amerikoj, bet jau 
pasižymėjęs švietimo darbe ir yra per daugelį metų ėjęs Yale universiteto sekretoriaus parei
gas. Pernai jis be to ėjo Chicagos apygardos darbo patariamosios tarybos pirmininko pareigas

Kas kaltas, kad že
mė dreba Westsidėj?

Kaip kurie westsidiečiai nu
sigandę vienas kito klausė kas 
gali būti, kad kartais pasigirs
ta toks didelis bildėsis, nuo 
kurio net langai pradeda barš
kėti. Ypatingai, tas atsikar
toja vakarais, apie devintą-de- 
šimtą valandą.

Vieni sako, kad kaiminystėj 
gyvenantys susiedai nuo “mun- 
šainės” ir alaus tuščias bač
kas raičioja sutvarkymui, kiti 
atvirai kalba, kad esą vaide
nasi, o dar kiti sako, kad neto
liese kasamas tunelis ir nuo jo 
girdima bildesiai.

Kadangi visi savo pranašavi 
mų labai tvirtai IMlkbsi, tai 
man neliko progos ką nors to 
bildesio reikalu tarti. Pagy
vensim, pamatysim.—A. J. S.

RADIO
TEISĖS IR DAINOS

Progress Furniture Krautuves 
maišytas kvartetas linksmino 
savo klausytojus praeitą nedė- 
lią iš stoties WGES. Tai buvo 
ko pasiklausyt.

Taipgi dainavo solo Helen 
Bartush ir duetą su Ona Juo
zaitiene. žinoma, solo, duetai, 
kvartetai labai puikiai skam
bėjo, dainuojant tokiems dai
nininkams.

Buvo ir įdomių kalbų, kurias 
pateikė adv. K. Gugis.

Klausyto jas.

MUSU TAVERNŲ
BIZNIAI

f

Rašo Petras Bedalis
gi turi ir importuotų visokių 

i visokiausių gėriipų.
1 Didelis šios kompanijos skel

ti ir susipažinti su p-ais Kau- bimas telpa kasęlie Naujienose.
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J. Kaupas
Pirmą kartą man teko maty- 

Zagreb, vyriausias Kroatijos, Jugoslavijoj, miestas. Kad prisigerinti kroatams, kurie kovoja už 
autonomiją, nušautojo karaliaus Aleksandro kūnas išbuvo čia pašarvotas aikštėj visą naktį.

pais, kurie užlaiko gražiai 
įrengtą taverną, 2100 W. 23rd 
Street. Galima sakyt, kad ne 
tiktai vieta, bet ir patys vietos 
savininkai yra malonus, links
mo budo, smagus pasikalbėti.

p-as Kaupas ir p-ia Kaupie
nė yra seni Westsidės gyven
tojai. P-ia Kaupienė čia gimusi 
ir augusi, o p-as Kaupas nuo 
senų laikų darbuotojas. Senai, 
jau gana senai, dar LSS 22 
kuopai gyvuojant, p. Kaupas 
joje buvo aktyvus, darbuotojas.

Dabar pp. Kaupai biznyje, 
dar ne labai senai, nuo praei
to kovo mėnesio, bet atrodo, 
kad jie šitame biznyje yra 
gana senai. Linksmi, draugingi, 
smagus pasikalbėti.

P-as Kaupas yra aktyviu na
riu “Ūkininko” p u Draugijoje, 
taipgi “Balto Dobilo” Kliube ir 
kai kuriose kituose lietuvių or
ganizacijose. Bent kuriais rei
kalais atvykus į Weslsidę, ver 
ta nepamiršti šitos smagios vie
tos. Plūs — čiaupenktadieniais 
žuvis užkandžiams, o šeštadie
niais — “čili con carne” ir 
smagi muzika linksmam laika 
praleidimui.

Didelis gėrimų san
dėlis, Bridgeport 

Liųuor Co.
Vedia kampaniją tarp lietuvių 

biznierių

BRIDGEPORT — Bridgepor- 
ite, didžiausioj lietuvių koloni
joj randasi Bridgeport Liąuor 
Co., 3252 S. Halsted St. (buvu
sioj Universal Banko vietoj).

šios įstaigos vedėjai jau yra 
seni biznieriai ir jie savo san
dėly užlaiko didžiausį pasirin
kimą gėrimų. Kokie tiktai yra 
stiprus gėrimai šioj šaly išdir- 
binčjami, Bridgeport Liųuor 
Kompanija juos parduoda. Taip

Dabar ši įstaiga veda kam
paniją dėl pardavimo Lincoln’s 
|?ride degtines. Kas pirks kvor
tą arba paintę Lincoln’s Pride 
degtines, aludininkas duoda 
jums kuponą (aludininkų 'var
dai telpa jų skelbimo apačioje). 
Už priduotus 6 kvortų arba 12 
painčių kuponus į Bridgeport 
Liquor kompaniją, jus gausite 
gražią varinę arba aluminum 
lempą dykai.

Patarnavimas šioj įstaigoj 
visuomet yra greitas, manda
gus ir atsakantis, o gėrimų pa
sirinkimas čia yra kuodidžiau- 
sis. —Bndgeportietis.

Šiandien “Birutės” 
choras rinks nau-

4 ’ 1 ..

ją valdybą
Susirinkimas ir repeticija įvyks 

“Sandaros” svetainėje.

šįvakar įvyksta “Birutės” 
choro repeticija ir susirinki
mas, kuriame bus renkama 
nauja choro valdyba.

Rinkimai turėjo įvykti anks
čiau, bet jie buvo atidėti dėl 
dabartinio pirmininko A. Ska
relio ligos. Jis sirgo pavojin
gai, bet paskutiniu laiku' jo pa
dėtis žymiai pagerėjo, šįvakar 
galės į repeticijas atsilankyti.

Choro repeticija ir susirin
kimas įvyks “Sandaros” sve
tainėje, 814 W. 33rd Street, 
8 vai. vakare.

BI ^UTEA

Birutė to elect 
officers tonight

Mcmbers of “Birutė” choras 
are reųuested to gather this 
evening for a rehearsal and 
also for the election of officers 
for the coming season.

The meeting will take place

Kūdikis prarijo 
“svorio numaži
nimo” vaistus

Kritiškai serga užsinuodijęs 
striknirnų

2 melų mergaitė, Charlene 
Lasavage, 3012 Kimball Avė.

PRANEŠIMAI
Lietuvių Namų Savininkų kliubas 

nuo Town of Lake (Lithuanian Im- 
provement Ass’n) laikys mėesinj 
susirinkimą ketvirtadieni spalio 25, 
1934 parapijos svetainei 8 valandą 
vakare. Raštininkas.

AR JŪSŲ KŪDIKIS DREBA?
AR JŪSŲ KŪDIKIS TURI 

ŠV. VITO ŠOKI?
Pagalios padarytas stebuklingas 

išradimas dėl nervų ligų. Parsiduo
da tiktai pas

STUCHLIK DRUG CO.
6243 W. Cermak Road, 

Berwyn. III.

ROŽIŲ VAKARAS
Rengia

JONIŠKIEČIŲ KLIUBAS

šeštadieni, Spalio 27,
H0LLYW00D SVET., 

2417-19 W. 43rd St.
Pradžia 7:30 vai. vakare 

įžanga 25c ypatai
Muzika 

STEPONAVIČIAUS
Kurie atsilankys, tie gaus 

rožę veltui prie tikieto.

Crane Coal Co.

TEL. REPUBLIC 8402

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavų mo
derniškų studijų su 

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

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite i musu spulkų

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St,

Buy gloves wlth whot
it suves

relkBJu *ob*>U *■
Isurtsn <ant. m

Matertse T??1* 
Udelir partiduod* a f

raJo ir apaaaro aai 
>1, to saitu •utaupiat
*8 it kuriuo* raiti* anatpirt 
,i pirttiaaltei ar ka Mta

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e
SIUSKIT PER

NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
teįp pataria Lietuvos baito 

randasi kritingoje padėtyje, 
Children’s Memorial Hospital

Kūdikis prarijo kelias piliu
les “svorio numažinimo” vais-

*
tų, kuriuos naudojo jos mo
tina . Ji, 2 metų Charlene, 
rado tuos vaistus motinos 
kambaryj ir ėmė jais vaišintis.

Kūdikio tėvas Benjarnin La
savage pasakė policijai, jog jis 
persergėjo žmoną tų vaistų ne
naudoti, nes jie kenksmingi. 
P-a Lasavage juos nupirko iš
girdusi garsinimą per radio.

PIRKITE Tropicair Anglis dėl 
ūmios žilumas. Lump ar Egg — 
$6.00. Mine run — $5.75. Screen- 
ings — $4.75, Northern. Coal Co. 
Merrimac 2524,

JOSEPH’S DRY
GOODS STORE

3344 S. HALSTED ST.
JOSEPH PIKEL, Sav.

RUDENINIS IR ŽIEMINIS

IŠPARDAVIMAS
Mes užlaikom ivairių aprėdalų, vy
rams, moterims, merginoms ir vai-
kam s. Žemos kainos ir mandagus
patarnavimas.

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO- 

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

MILLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan Avė., Chicago 

Atdara vakarais

CLASSIFIEDADS
Automobiles

CHEVROLET % tono trokas, tin
ka dėl duonkepio, bučernės arba 
laundry. Parduosiu pigiai, 7118 S. 
Talinan. Republic 6051.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams .reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokėstis. 
Expertų patarimas visose namų sayig 
ninku Ir rendųuninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nup 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAŪ OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

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

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU pusininko i alinės 
bizni. Biznis išdirbtas perdaug me
tų. Vienai moteriai perdaug dar
bo. 1706 W. 47th St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKIA patyrusio shearman gele
žų atkarpų y arde, taipgi patyrusio 
torchman. Kensington Waste Material 
Co. 1157$ S. Michigan Avė.

REIKALINGAS unijistas buferis, 
darbas ant visados.

3631 S. Halsted St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

MFPGTNA prie abelno namų dar
bo, virš 20 metų amžiaus. Eiti na
mo vakarais. $5. Tel. Van Buren 
9806.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI kriaučių šapa, su 
mašinomis ir su iškaba. Savinin
kas turi kitų bizni.

6807 So. Richmond St.

PARSIDUODA Alinė geroj vietoj, 
tarpe dvieju gatvekarių linijų, par
duosiu pigiai.

4644 So. Western Avė.

PARDAVIMUI bufernė ir groser- 
nė. Gera‘vieta. Visokių tautų ap
gyventa. Pigi, Tel. Lafayette 0780.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis bungalow, furnace šiluma. Lo
tas 50x125, 2 karu garadžius. Ap
leidžiu miestų, priverstas parduoti 
už $4000.

8411 Kerfoot Avė.
Del informaciljų pasaukite 

Triangle 7200

PARDAVIMUI 2 augščių mūrinis, 
flatas ir Storas, alyva apšildomas. 
6234 S. Ashland. 2 lubos.




