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Streikuoja Šilko
Dažytojai

Streikas prasidėjo Paterson, N. J., apielin 
kėj. Streikuoja 15,000, bet prie streiko 

gal prisidės 30,000 darbininkų
PATERSON, N. J., spalio 25. i Paterson apielinkėj ne viena 

Veik visos šilko ir rayon da- dažymo dirbtuvė nedirba. Prie 
žymo dirbtuvės Paterson apie-į visų jų liko pastatyti policijas 
linkėj užsidarė, sustreikavus | būriai neva “neprileisti” riau- 
darbininkams. Manoma, kad!Šių. Visos policijos atostogos i» 
streikas dar plėsis iki ilgainiui t paliuosavimai liko panaikinti ir 
Passaic klony ir New Yorko 
apielinkėj prie jo prisidės apie 
30,000 darbininkų.

Pikietavimas dirbtuvių prasi
dėjo anksti šįryt Paterson. 
Haledon, Hawthome ir East 
Paterson miestuose.

Šis streikas yra pirmas di
delis streikas po prezidento 
Rjbosevfelto atsišaukimo pada
ryti kovos paliaubą tarp darbo 
ir kapitalo, šilko ir rayon da
žytojai paskelbė streiką reika
laudami pakelti algas, sutrum
pinti drfrbo valandas, garan
tuoti minimum algas ir pripa
žinti imi ją.

policistai turi eiti savo parei
gas visą laiką.

Oficiali© apskaitymo kiek 
darbininkų streikuoja nėra. Ne
oficialiai apskaitoma, kad Pa- 
terson apielinkėj sreikuoja jau 
apie 15,000 darbininkų.

Pikietuotojai yra suorgani
zuoti ir yrą pasirengę uždaryti 
kiekvieną dirbtuvę, kuri tik 
bandytų operuoti. Tečiaus nė 
viena dirbtuvė dar nebandė at
sidaryti. Visos jos buvo pri 
sirengusios atsidaryti šį rytą 
ir dirbti normaliai, 
užsidaryti neatėjus 
žytojams.
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Prezidentas kviečia 
bankierius remti ša

lies gaivinimą
Kviečia juos palengvinti kredi

tus ir daugiau pasitikėti 
žmonėmis.

bet turėjo 
j darbą da-

Bain bankieriai lai 
mėio nauja bylos 

nagrinėjimą

Legionieriai priėmė 
reikalavima išmo-

L

_ ketibonusus
• ' *• s

Japonija stengiasi 
pasigrobti aliejaus 

kontrolę Azijoj

Atėmė NRA Arą

CHICAGO, III.— John Bain, 
jo sūnūs ir žentas W. Merlo 
Fisher, kurie buvo nuteisti ka
lėj iman už subankrutijimą sa
vo 13 bankų, kurie nunešė mi- 
lionus žmonių pinigų ir už ėmi
mą depozitų, kuomet jie gerai 
žinojo, kad jų bankai yra ne
išsimokantys, vakar augščiau- 
siame valstijos teisme laimėjo 
naują bylos nagrinėjimą.

Esą žemesnis teismas’ sukly
do atmesdamas jų advokatų 
tvirtinimą, kad priėmimas de
pozitų nesąs kriminalis nusi
kaltimas, kaip 
mai.

Byloj buvo 
tų bankierių 
svarbiausias ] 
kad jie priėmė $33 depozitų 
tik už valandos prieš užsida
rymą West Englewood Trust 
& Savings banko.

Jie yra nuteisti kalėj iman ir 
kitoje byloje, kuri dabar irgi 
yra augščiausio teismo nagri
nėjama. Iki nebus sulaukta to 
nuosprendžio, nebus daroma ir 
naujo panaikintos bylos nagri
nėjimo.

MIAMI, Fla., s. 25. — Ame
rikos Legiono konvencija šian
die didele didžiuma balsų pri
ėmė reikalavimą, kad valdžia 
tuojaus grynais pinigais išmo
kėtų ex-kareiviams bonusus, 
kuriuos valdžia yra pripažinusi 
ex-kareiviams ir kurie turėtų 
būti išmokėti dar tik už kelių 
metų.

Jei valdžia išpildytų legionie
rių reikalavimą, ji turėtų tuo- 
jaus išleisti apie $2,000,000,- 
000.

Jungi. Valstijos# Anglija '■ir 
H Olandija jaU užprotestavo 
prieš pasiėmimą kontrolėm 
Manchukuo aliejaus, i t

CHICAGO.—NRA. adminis
tracija atėmė Molinąjį Arą iš 
Jerry Garment Co., 1259 Mil- 
waukee Avė., už laužymą algų 
.ir-darbo valandų kodekso.

318 žydų neturi prie 
glaudos, plaukioja 

laivu

Užklupo Austrijos 
socialistų spaustuvę

WASHINGTON, s. 25. — 
Prezidentas vakar kalbėjo bau 
kierių suvažiavimui. Savo kal
boj jis pareiškė, kad biznis vi
soje šalyje pradeda gerėti ir 
kad todėl bankieriai turi paro
dyti didesnį pasitikėjimą žmo- 
riėmis ir turi palengvinti kredi
tus, kad tuo budu pagelbėti ša
lies gaivinimo darbui.

“Kovo mėn. 1983 m. aš kvie 
čiau šios šalies žmones panau
jinti pasitikėjimą bankais. Jie 
paklausė mano žodžio, šian
die aš kviečiu šios šalies ban- 
kierius panaujinti savo pasiti
kėjimą žmonėmis. Aš manau, 
kad ir jus paklausysite mano 
žodžio”, sakė prezidentas ban 
kieriams.

Prezidentas savo kalboj išgy
rė Amerikos pelnų sistemą, pri
žadėjo sumažinti bedarbių šel
pimą kaip tik ims gerėti biz
nis ir taipgi prižadėjo, kad fe
deralinės valdžios ‘ skolinimo 
įstaigos sumažins savo veikimą 
sulig to, ant kiek bankai at
naujins normales funkcijas.*^

numato jstaty-

iškelta daugelis 
suktybių, bet 

kaltinimas buvo,

Svarsto kaip iškovo 
ti trumpesnes dar

bo valandas
WASHINGTON, s. 25. — 

čia suvažiavo žymiausių unijų 
vadai pasitarti ir nuodugniai 
apsvarstyti kaip darbininkai 
galėtų iškovoti trumpesnes dar
bo valandas, kad tuo visoje ša
lyje sumažinti nedarbą, taipgi 
kaip darbininkai galėtų sustip
rinti savo įtaką NRA adminis
tracijoje, kurioje dabar yra tik 
vienas darbininkų atstovas — 
rubsiuvių unijos prezidentas 
Hillman.

Nubaudė už nusuki- 
kimą gasolino taksų

CHICAGO.—Charles D. DUn- 
can, 55 m., prezidentas Blue 
Rose Oil Co., rastas kaltas už 
nusukimą $30,000 valstijos ga
solino taksų. Jam gręsia iki 20 
metų kalėjimo ir $36,000 pa
baudos.

Rusijai ir šiemet 
truks audmenų

CORHta

Chicagai Ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę; maža permaina 
temperatūroj.

Saulė teka 6:14, leidžiasi 4>

MASKVA, s. 25. — Išrodo, 
Rusija ir šiemet pergyvens 
“drabužių krizj”, nes vis dar 
trūksta audmenų. Audinyčios 
gi negali užtektinai pagaminti 
audmenų, nes trūksta žaliavos. 
Del tos priežasties Rusijos ko
munistų partija įspėjo triscen- 
tralinės Azijos sovietų “res
publikos”, kad jos šiemet tėra 
M-istačiusios tik trečdalį joms 
paakirtds žaliavos kvo
tos. Pernai jos pristatė du 
trečdalius kvotos, bet ir tai 
vistiek truko audmenų ir ru* 
sai turėjo vaigščioti apdriskę. 
Memet, kaip išrodo, .trukumas 
bus dar didesnis!

i;

TOKIO, s. 25. — Jungt. Val
stijų ambasadorius Grcw įtei
kė Japonijos užsienio reikalų 
ministerijai protestą prieš Ja
ponijos nusitarimą paimti sa
vo kontrolėn aliejaus biznį Ja
ponijoj ir Manhukuo.

Tokius pat protestus padavė 
Anglija ir, manoma, Holandi- 
ja-

Abi šalys tvirtina, kad Japo
nijos pravedamoji kontrole 
yra laužymas 9 valstybių su
tarties, kuri garantuoja “at
daras duris” (laisvą preky
bą) Manchukuo valstybėj.

Apiplėšė unijos vir 
šininko namų; pa

ėmė $3000
plėšikai

Meksikos kunigai 
bėga užsienin

CHICAGO.— 
užpuolė Chicagos krutamu jų
paveikslų operuoto  jų unijos
prezidento Thomas Maloy gra
žųjį vasarnamį prie Long Beach, 
ties Michigan City, Ind.

Plėšikai surišo Maloy žmo
ną, tarnaitę, tarną ir policis- 
tą, kuris saugojo apielinkę ir 
kurį plėšikai panaudojo jsiga- 
vimui j namą, išieškojo visą 
namą ir pabėgo pasiėmę $50,000 
pinigais ir $13,000 brangmeni- 
mis. Matyt, kad plėšikai gerai 
žinojo visą namą ir kur lai
komi yra pinigai, taipgi kad 
pats Maloy yra išvažiavęs j Ka
nadą medžioti.

SALPNICA; Graikijoj, s. 25 
—Klajojantis laivas Vėlos, ku 
riuo plaukia 318 jaunų žydų, 
daugiausia jaunesni kaip 24 
metų amžiaus, , laikinai apsisto
jo šiame porte.

Laivu plaukia čechoslovakb 
jos ir Lenkijos žydai ir jų žmo
nos, kurie Varnoj, Bulgarijoj 
pasisamdė laivą Vėlos ir išplau 
kė ieškoti naujos vietos apsi
gyvenimui Viduržemio juros 
pakraščiuose ir nuo to laiko be
tiksliai klajoja laivu, nerasdami 
sau prieglaudos.

Jie pirmiausia bandė apsigy
venti Istanbul, Turkijoj, bet 
Turkijos valdžia atsisakė juos 

Po to jie išvyko į
Graikijos salą Syra, bet polici
ja jiems ten leido pasilikti tik 
15 dienų. Pagalios, klajūnai iš
plaukė į Palestiną, tikėdamies 
ten tikrai rasti prieglaudą, bet 
Palestinos valdžia atsisakė juos 
įsileisti, nes Anglijos valdžia yra 
labai suvaržiusi imigraciją į 
Palestiną ir nustačiusi labai 
mažą kvotą. Jie po to atplau
kė į Soloniką, bet; čia jų nė 1 
krantą neišleidžiama ir jie tu
ri gyventi laive.

VIENNA, s. 25. — Viennos 
policija užklupo didelę slaptą 
socialistų spaustuvę, kurioj į’tti* 
rėj o ^buli^spausdinamas sočia-! 
listų laikraštis Arbeiter Žei- 
tung, kuris ikišiol buvo spaus
dinamas čechoslovakijoj ir 
slapta gabenamas į Austriją. 
Suimta ir 10 socialistų.

Grasia‘nauji streikai 
audinyčių darbi

ninku

•įsileisti.

Dar $7,000,000 staty 
bos projektas Chi- 

cagai
Federalinė

MEXIC0 CITY, s. 25.— 
Prensa laikraštis tvirtina 
rys neoficialių žinių, kad Chia
pas ir Oaxaca arcivyskupai ap
leido Meksiką. Chiapas arci- 
vyskupas likęs išvarytas, o 
Oaxaca arcivyskupas pats pabfr 
gi ir pasislėpė pas Guatemalos 
katalikus.

Buvęs prezidentas Gailės te
betęsia 'kampaniją prieš kuni
gus, ypač prieš vyskupus ir 
arcivyskUpus, kurie daugiausia 
nustato reakcinę bažnyčios po
litiką ir kursto gyventojus 
prieš valdžią. ■

Kunigai patys 
Tabasco, Sonora, 
Įima ir GUerrero

tu-

A u g š t i taksai Vo
kietijos nevedėliams

WASHINGTON, s. 25. —Au- 
dinyčių darbininkų streiko ko
miteto pirmininkas Gorman, ku 
ris vadovavo pereitąjį audiny
čių darbininkų streiką, sako, 
kad bėgyje ateinančių 10 dienų 
kils nauji audinyčių darbininkų 
lokaliai streikai, daugiausia 
pietinėse valstijose. Tie strei
kai busią skelbiami ne tik ap
saugojimui darbininkų, bet ir 
“padorių samdytojų”. Unijos 
streiko taryba susirinks Ne\v 
Yorke penktadieny.

Jaučiamas yra didelis darbi
ninkų nepasitenkinimas taip
jau automobilių ir geležies pra
monėse. '

CHICAGO 
valdžia užvedė bylą apie išpir
kimą ir pasiėmimą savo nuosa
vybėn viso žemės ploto tarp 37 
ir 39 gatvių ir tarp Cottage 
Grove ir South Parkway, kur 
valdžia mano vykinti antrą sa
vo milžinišką statybos projek\ 
tą. Ta apielinkė yra apgyven
ta negrų ir valdžios pastatyti 
namai bus skiriami negrams 
gyventi.

Naujasis projektas apima 
apie 35 akrus žemės ir nugrio
vimas lūšnų ir jų vieton pasta
tymas tinkamų gyvenamų na
mų kainuosiąs $7,000,000, ku
riuos valdžia tikisi su laiku 
atgauti iš žemų nuomų.

LONDONAS, s. 25. — Filmą, 
vaizduojanti 'Scott ir Black nu
sileidimą Melboume, jiems lai
mėjus lenktynes iš Anglijos į 
Australiją, tapo persiusta j 
Angliją per radio. Tai kainavo 
apie $400,000. Skaitoma, kad tai 
yra brangiausia žinios filmą, 
kokia bus rodoma teatruose.BERLYNAS, s. 25. — Val

džia paskelbė naujų taksų ra
tą. Naujieji taksai yra taip 
augšti, kad daugelis laikraščių 
atsargiai aplenkia ir neskelbia 
taksų nevedėliams.

Valdžios nustatyta rata, ne
vedę, uždirbantys $1,600 į me
tus, turės mokėti 15 nuoš. tak
sų, arba $240. Tai neskaitant 
proporcionaliai augštos versti
nos valstybės apdraiMos, bažny
čios taksų, kurie siekia apie 
10 nuoš. pajamų ir nepaprastų 
taksų. Išrodo, kad senberniai 
ir senmergės pusę savo algos 
turės išmokėti taksais.

Taksai vedusiems yra per 
pusę mažesni, o turintiems vai
kų—tik trečdali# tą taksų, ku
riuos moka nevodeliai.

. RACINE, Wis., s. 25. —F. 
Nourse ir Jo sūnūs inranata, 15 
m., iš SextonViile, Wis., liko 
užmušti jų autombiliui susidū
rus su trokuil

Francijos radikalų 
suvažiavimas

OGDENSBURG. N. Y., s. 25 
—Vienas ugniagesis liko užmuš
tai ir 5 pritroško gaisre, kuris 
sunaikino 4 biznio namus.

BERLYNAS, s. 25. — Na
ciai paskelbė, kad Vokietijos 
nuo lapkr. 1 d.,. pasiliausiąs 
pardavinėjimas dabartinės duo
nas, prie kurios yra primaišy
ta daug bulvių miltų. Vieton to 
bus pardavinėjama nauja duo
na, prie kurios busią pridėta 
2 H nuoš. pieno miltelių. Nau
joji duona kainuosianti bran
giau, bet busianti daug geres
nė už senąją.

PARYŽIUS, s. 25. — Dabar 
Nantes mieste, Bretonijoj, lai
ko suvažiavimą radikalų' socia
listų partija (ištikrųjų tai yra 
liberalų partija, kuriai vado
vauja Herriot). Ji yra di
džiausia partija parlamente ir 
nuo jos suvažiavimo nutarimų 
priklausys dabartinis Francijos 
valdžios likimas, o gal net ir 
visos Francijos ateitis.

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

Parduoda laivakortes ant 
višų laivų.

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

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

Tek Canal 8500
jąJIS

išsinešdino iš 
Chiapas, Co- 
valstijų.

NEW ORLEANS, La., s, 35. 
— Burt Henry, senatoriaus 
long priešininkas, Roosevelto 
hotely sumušė senatorių John 
H. Overton.

senio. Ji 
mušęs.

.-i

BUENOS AIRES, s. 25. — 
Valdžia pralaimėjo pirmą kovą 
su streikuojančiais prekių tak
sų mokėtojais Cordoba mieste. 
Valdžia už nesumokėjimą pre
kių taksų paskelbė varžytines 
vienai grosernei. Ji tapo nu
pirkta už $1.30. Visos san
krovos užsidarė, kąd visi galėtų 
dal'vauti varžytinėse. Prekių 
taksai susilaukė griežto pasini 
priešinimo visoje šalyje ir pir
mose varžytinėse valdžia pra- 
laimėjo.

CHICAGQ.—Trys metai at
gal Egbert Dirks Mueller, ta
da 87 metų pasitraukęs iš biz
nio kontraktorius, apsivedė su 
Mery ’, Tekia, tada 51 m. Dabar 
jo žmona, kuri yra 54 m. am
žiaus, pareikalavo perskirų iš 
Muellerio, dabar jau 90 metų 
senio. Ji kaltina, kad

SAN FRANCISCO, s. 25. - 
įvairiose miesto dalyse buvo 
jaučiamas smarkus žemės dre
bėjimas, kuris betgi tęsėsi tik 
trumpą laiką ir nuostolių ne
padarė.



NAUJIENOS, Chicago, III.
Įr"——  ' * ' ...................................... 'n"1;",1 i  ąssgag^Mipi r ■ „d !»■. -į.,imu r |3i ,,

PITTSBURGH’O NAUJIENOS
k ' - - , , - -K

I ________ ■ ■ —..................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................... . ......................................................................... ............. .........................................................-................................................................... ............................... ..

West End Pitts 
burgh. Pa.

Lietavitį bedarbių šeimyną iš
tiko baisi nelaimė, namams už
sidegus, ugnyje žuvo 5 metų 
mergaitė ir 3 metų berniukas.

Spalių 23 d. bedarbių šei
myna, kurios duondavis Mat- 
thew Laukaitis, 27 metų am
žiaus, *jau 4tas metas kaip 
yra bedarbių eilėse ir jų šei
myna susideda iš 3 kūdikių, 
moteries ir jo paties. Gyveno 
neva savo stuboj (508 Marlow 
st.), kuri jau buvo atimta už 
morgičius. Negalint užsimokė
ti, elektrą ir gešą kompanija 
buvo užsukusi. Sulaukus nak
ties tamsumos, žibindavo ge
so lempomis. Apie 8 vai. Lau
kaitienė buvo išėjus pas kai
mynus. o Laukaitis, parsinešęs 
kerosino “kenuką”, norėjo 
pripilti lempas. Vieną pasidė
jęs ant ^šaldytuvo virtuvėje, 
o kitą ant grindų pilė kerosi, 
ną. Vaikai bežaisdami paver
tė degančią lempą ir uždegė 
kerosiną. Kerosinas eksplio 
davo ir užsidegė Laukaičio 
drabužiai. Jisai persigandęs 
pirmiausiai nebandė ugnį už
gesinti. ale pats bėgo ir vaikus 
vijo laukan bei šaukėsi kai
mynų pagalbos.

Tame sumišime vaikiukas 
Matthew Jr. 4 metų įbėgo at
gal į degančią stubą gelbėti 
savo vyresnių sesutę Rutbą, 5 
metų, ir abudu ugnyje žuvo. 
O tėvui vos pavyko išgelbėti 
mažesniųjų mergaitę Joaną, 2 
metų amžiaus. Tėvas pamatęs, 
kad nesiranda jo didesniųjų 
kūdikių puolė į ugnį jų ieško
ti ir pąts vos nežučo.

Pribuvus ugniagesiams Ir 
policijai buto atrasta tik a- 
biejų vaikų apdegę lavonai. 
Berniuko lavonas buvo atras
tas po lova, o mergaitės prie

Laukaičiai, kaipo bedarbiai 
neturėjo jokios apdraudos dėl

* savo kūdikių, todėl nėra už 
. ką nė palaidoti. Laidotuvėmis 
; rūpinosi graborius A. Staab,
• 313 So. Main st. Vaikai buvo 
; palaidoti spalių 24 d. Šv. Mar-
• lyno kapinėse.

Tą pačią dieną pirm nelai- 
. mes Laukaitis buvo nudžiu-
* gęs, ba jau buvo darbą gavęs
' ir ant rytojaus jau ruošėsi 
; eiti dirbti. —Rep.

Pittsburgh, Pa
Visko po truput)

Spalių 11 d., 2 vai. po pietų, 
Jugoslavijos karaliaus šalinin
kų kunigų valdomi serbų tau
tiškos federacijos kliubai suren
gė švento Mikalojaus bažnyčioj 
gedulo pamaldas, ir ten susi
bėgo iŠ visos apygardos visi 
jugoslavų despoto garbintojai 
bei Švento Petro prašė, kad 
įleistų į dangaus karalystę nu
šautojo Jugoslavijos 
Aleksandro II dusią. 

8 « »
Harry Soutlinger, 

numo, belipdamas į

dirbo viename ofisų trobesy j. 
Ji už savo dviejų savaičių sun
kaus darbo gavo algos $22. Jai 
beeinant namo iš darbo ant 
Sandusky avė tamsoj plėšikas 
užpuolė ir atėmė visą algą.

» » «
Kas žinot, kur dingo Pitts

burgho “Naujienų” skyriaus re
daktorius ponas Paul Dargis? 
Jeigu jis jau yra miręs, tai ži
nantieji parašykite apie jo ge
rus darbus (apie blogus nieko 
nerašykit). O jeigu tinginio li
ga serga, tai nors vieną sykį jį 
reikia išmaudyti šaltam vande
nyj ir bus viskas gerai. Bet jei 
jį vagis pavogė, tai bus blogai, 
nes mums pittsburghiečiams 
bus sunku surasti kitr tokį re 
daktorių.

1933-4 metais Amerikos po
litikoj tarp lietuvių įvyko kele
tas nepaprastų dalykų, štai 
Ncw (Philadelphia, Pa., miesto 
majoru tapo išrinktas lietuvis; 
du lietuviai išrinkti į miesto 
tarybą ir du lietuviai išrinkti 
to miesto mokyklų direktoriais.

East Vaudergrift, Pa., lietu
vis išrinktas miesto majoru ir 
prie to da keletas lietuvių tapo 
išrinkti į kitas valdiškas vietas.

Kenosha, Wis., lietuvis tapo 
išrinktas į to miesto tarybą.

Na, o ką veikė praeituose 
rinkimuose musų Pittsburgho 
lietuviai, prabaščių špitolnin- 
kai, sandariečiai ir kiti Smeto
nos garbintojai? Ypatingai tie, 
kurie labai nekenčia socialistų 
ir kitų pirmaeiviškų lietuvių? 
Ogi susispietė j taip vadinamą 
Balsuotojų Lygą. Tad savo bal
sus ir dolerius atidavė reakcio
nieriui lenkui F. Piekarsky, ku- 
ri» yra 100 procentų Lietuvos 
priešas.

Ant rytojaus po rinkimų 
vienas iš tų špitolninkų viena
me susirinkime viešai pasidi
džiuodamas pasigyrė: “Jei ne 
lietuvių balsai, tai ponas Pie
karsky nebūtų gavęs sudžios 
vietų”. O kai F. Piekarsky su 
lietuvių balsų pagalba gavo at
sisėsti teismabutyj j .teisėjo 
krėslą, tai sekantį sekmadienį 
per radio kalbėdamas padėkojo 
visiems balsuotojams, kurie už 
jį savo balsus atidavė, o ypa
tingai visiems slavų tautų žmo
nėms, atskirai suminėdamas jų 
vardus ir kilnius darbus. Bet 
r.pie lietuvius balsuotojus nė 
per pusę lupų neprasitarė. Ne
paminėjo lietuyių, 
vo balsais rėmė, 
musų lenkberniaį, 
kes, gavo tiesiai į 
kiška kumščia.

Prieš rinkimus tie musų po
litiški gremėzdai, Balsuotojų 
Lygos komiteto nariai, štai ką 
pasakė viešai: “Sekančiuose 
rinkimuose mes visi Pitts
burgho lietuviai privalome sa
vo balsais paremti pono Pie- 
karsky’o kandidatūrą į County 
Court teisėjo vietą. Jis yra ge
ras, teisingas žmogus. Jis yra 
labai prielankus žmogus atei
viams. Jis visados užtars žodį 
už ateivius, o ypatingai už lie
tuvius ateivius” ir bt.

O kai tik tas “gerasis atei
vių prietelis” gavo teisėjo suo
lą, tai jjs greit pradėjo daryti 
įvairias kliūtis, kad prašalinus 
iš darbo ateivį lietuvi Joną 
Grajauską, kuris jau daug me
tų dirba teismabutyj perkalbė- 
tojajis darbų ir tuomi užsidir
ba sau ir savo špimynai duo
nos k#sYiįf Tai, matot, koks jis 
geras ąteivjams, o ypatingai 
lietuvįaips!

P-as Jonas Grajauskas jau 
yra senyvas žmogus. Jei jis tų 
darbų prarastų per F. IPiekars-
—T

Skelbimi Naujienose 
4uoda. naudą dėlto, 

’ kad pačios Naujienos

ky’o pasidarbavimu, tai jau 
jam butų sunku kur nors susi
rasti kitą, darbą. Tad jis ir jo 
šeimyna atsidurtų ant gatves 
alkanų bedarbių eilėse. Tai kaip 
tada tiems musų lenkberniams 
atrodytų ?

P-o Jono Grajausko dukterys 
ne vieną sykį, bet daug sykių 
tų lenkbernių parengimuose 
linksmino Pittsburgho lietuvius 
su savo muzika, deklamacijo
mis ir daineletnis. Todėl Pitts- 
burgho ir apylinkės 'visi lietu
viai, kurie turite reikalus teis- 
mabutyj, o patys negalit tinka
mai angliškai kalbėti, visada 
reikalaukit Mr. John Gray-Gra- 
jausko. Jis yra geras ir teisin
gas lietuvis ir jums patarnaus 
teisingai.

•x- # *
Po praeitų rinkimų iki šiol 

man da neteko gauti tikrų ži
nių, ką veikia, ir ką veiks prieš 
ateinančius rinkimus ta musų 
Balsuotojų Lyga. Tuo syk biskį 
girdėjau iš netikrų šaltinių, 
kad nuisų “tėvynainiai” jau vi
sai apleido tą slaviškų tautų 
Balsuotojų Lygą. Jeigu tai tie
sa, tai ir gerai padarė. Juk 
>?ittsburghe ir Allegheny kaun- 
tej yra daug tūkstančių lietu
vių balsuotojų. Jeigu visi lie
tuviai tinkamai susiorganizuo
tų, tai visai lengvai galėtų iš
rinkti kelis gerus lietuvius ne 
tik į Pittsburgho miestą, bet 
ir į Allegheny kauntės valdiš
kas vietas. Taigi pabandykim, 
— tada nereikės lenkbernauti.

Antanas.

kurie jį sa- 
Vadinasi, tie 
vietoj padė- 
nosį su len-

karaliaus

se-52 m.
Ellsworth 

avė. gatvekarj parvirto aukštie- 
nikas ir skaudžiai susirpušė gaj- 
vą.

Kiek vėliau buvo nuvežtas j 
Homeopawiic ligoninę.

J» » »
Vagis pavogė nuo IPasųujnelli 

& Brothers troką su itąiijoniš- 
kais sūriais vertės $2,000. kiek 
vėliau troką surado North Sjdėj 
ant Biver avė. Bet suriu. jau 
nebuvo. t

Vagis įsilaužė per priešakines 
duris j Dr. Johanno$ T. Balįru- 
Šaitienėą nųmųa ir pavogę mik

roskopą, kamarą, braižymo sė
tą bei parą auksinių, guzikjičių.

Lilly Kazepes vidurmiestyj

N. S. Pittsburgh, Pa
Geri laikai nelabai gerai už

sibaigė — pasivažinėję poli
cijos vežime ir gavo nemo
kamą nakvynę.

Dabartiniu laiku, sulaukus 
šeštadienio vakaro ir norint 
"turėti gerus laikus, nėra j,okio 
vargo. Jei nori pasišokti, pa
silinksminti, tai visai nereikia 
galvos sukti. Ypač musų lie
tuviškoj North Sidėj, nereikia 
kląusmėti, kur‘ yra balius ar 
kas kita, rengiama. . ■

Keletas musų tautiečių už
laiko gražius “Beėr Gardens”. 
Seredos, Subatos. vakarais jie 
parūpina ir gražią muziką. 
Jei lik turi 25 centus, tai nuei
ni išsigeri porą stiklų alaus ir 
pasišoki iki sočiai.

Aną šeštadienį, spalių 13 d., 
buvau nuėjęs ant “progresis- 
čių” vakarienės į Lietuvos 
Sūnų svetainę. Gavome šiek 
tiek užkąsti, bet linksmumo 
jokio ten nebuvo, ba nebuvo 
muzikantų. O kai nėra muzi
kantų, tai, rodos, :kad ir nieko 
nėra. !

Mano gera khimynka, priė
jus prie manęs, sako: 
iš tos vakarienės, 
zikos, nė nieko. 
Victor’s Tavern”.

“ęierai einava”, 
riaii.

Na, ir nueinaya,
apyvėhis laikas^ buvo, 
ra n d a v a d a u g. į (ląųgia i 
lamų, jaunų ir'Vėnų 
nei toj vakarienėj buvo. O

.............................. .......... . leninini........... ii i................   ... 

muzika ka.<l drožia, tai drožia, 
—polkai, valcus ir “džiazų”. 
Kai polkas drožia, lai seniai 
šoka, ę kai “džiazų”, lai jau
nimas spritniai sukinėjas gra
žiai susiglaudęs. Ypač musų 
bažnyčios choristės, tai ir 
mane sužavėjo. Visa bėda tik 
ta, kad aš to “džiazo” nemo
ku šokti. Na, o jei mokėčiau, 
tai ir aš taip daryčiau, kaip 
visi daro. 

♦ , ,

Mums bešokant, besilinks
minant ir gerus laikus betu
rint, štai iš kur tai nelabasis 
atųešė “dėdes” su kočėlais. 
Sustabdo njuzikų ir hųa mus 
visus bei sodina į policijos 
didelį vežimų. Prigrudp, kaip

Lietuves Akušerės
Mrs. Anelia K. Jarusz

Penktadienis, spal. 26, 1934
silkių, vyrų, moterų ir jaunų 
merginų. Ėmė ir nuvežė vi
sus į No. 12 policijos stotį bei 
uždarė. Kas turėjo pinigų, tai 
užsistatė kauciją,— tuos palei
do. O man ir keliems kilų, 
tai prisėjo šaltojoje su bla
kėmis pernakvoti. Teisybė pa
sakius, ta naktis 
ir šalta buvo.

Negaliu tikrai 
moterys turėjo 
šaltojoj, ar ne.
ir musų gražiausias merginas 
buvo uždarę į kitą kambarį, 
šaltojoj nakvodamas mislinau 
sau, kad aš dabar tai tikrai 
busiu “sitizenas,” nors ir ne
turėdamas? popierų, ba tai da 
pirmą kartą teko ten nakvoti, 

(Tąsa pusi. 3-čiam)

pasiutusiai

pasakyti, ar 
nakvoti toj 

Mat, moteris

Physical Therapy 
.and Midwife 

6109 S. Albany 
Avenue 
Phone 

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

ginoms patari
mai dovanai.

Optometrjcally Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

“Kas
— ne mu- 
Einava i

as

nors jau ir
Tenai

Amerikos Lietuvių Daktarų 
. _ - T - Draugi j obį Nariai,

Tel. Ofjce Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė
6900 So. Halsted St.

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

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos*, nuo 1—8 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel, Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERtASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

NedSEomis pagal sutarti.

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR- CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Lietuviai Daktarai

Graboriąi

Laidotuvės $95
J. J. BAGDONAS 

Pullman 4151 
10734 S.Michigan Av

Republic 3100
2506 W. 63 St.

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St, 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

t

Visose

Bourhon

Lietuviškos
Degtinis

NATHAN 
KANTER

AJinfaę
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentuckv

Mutual LifluorCo
4707 S. Halsted. St 

T«l. YARP8 0803

Gerkit ir Reikalaukit

Telefonas Yąrds 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kąina prieinama.

3319 Lituanika Avęnue 
ėHięAGo/'iL^. 1

--- i. i(>i įIimHiĮu-i,-------------u----- .

Juozapas Endeikis 
ir Tėvas

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

5349 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

Incorporated 
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 
Moderniška koplyčia dykai.

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

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W. 18th St.

Tel. Monroe 3877

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

25 METU PATYRIMO
Pritaįkime akiniu

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.)
Tel. Hemlock 6699

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

6412 So. Campbell Avė,
* Prospect 0469 <

dėl visokių akli

... -■■■■'-‘T . f
kenčiate nuo galvos skaudėjimo, 
skaitant raidės susilieja i daiktą, 
spaudos, raštas išrodo dvigubas.
skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523

Jei
Jei
Jei
Jei

galvos skaudėjimo.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugij osJN ariai.

^TM^ La<ąyette 3650. ; 
fartffiegL^Virginta 0669 
£ K Siedlinskis

X-RAY
Dr.
GAS DENT1STAS 
4143 Archer avM kamp. Francisco av.

vairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IS RUSUOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th St„ netoli Morgan j>r 

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

Tel Canal 3110
• Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

$1,000,000.00

t
 PASKOLOMS ANT 

PIRMŲ MORGIČIŲ
Nuošimtis tik už likusią sumą, ant lengvų iš
mokėjimų, nuo 5 iki 20 metų. Įstojimo ir 
jokių bausmių nereikės mokėti.^’

įstok i šia Draugiją sistematiškai taupyti 
pinigus. Draugija moka dividendus nuo 4% 
iki 6% kas 6 mėnesiai. Taupymo skyrių gali 
pasirinkti. Panašiai: ant $1,000.00 gali mo
kėti po $5.00 i mėnesi arba po kiek nqri, kol 
sumokėsi $1,000.00 ir Draugija mokės divi
dendus už sumokėtą sumą.

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
TeL Boulevard 4139

• ir * »' »

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

ši Draugija yra po U. t
S. Government prie
žiūra ir Government 

* ’ ’• ‘ f šiądeda pinigus
> Draugiją.

Dėl platesnių 
kreipfcitėts 

Draugiją. 
. .................| .1 į> ..... .

i tederalSavings
Ka AND LOAN A S $O CIAT1ON Of cjnęAGO

2324 So. Leavitt Street
PHONE CANAL 1678

JUSTIN MACKIEWICIJ, Bašt.

DOUGLAS BATHS 
8514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Av, Tel. Kedzie 8902 
Vanos, lietaus ir druskos vano« 

8wimming pool.
RusiSka ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis iki 7 v. v.

žinių

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai

4092 ARCHER AV.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

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

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiąi 
Reikale meldžiajnę atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2814t W. 23rd PL, Chicago

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

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

■ !■ ....... ...i... .. ........... ................................

Tel. Cicero 2109
-TWT

Graborius 
) KOPLYČIA DYKAI 
M ji a 49 et

CICERO, ILL.

A. M0NTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg.

2400 West Madįson Street 
Vai, 1 iki 3 pb pietų, 6 iki 8 vak, 

Tel» Seeley 7830
Namų telefonas Brunswick ^0597

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Vąlandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., Nedėliomis nuo 1Q, iki 12 

3343 South Halsted St. 
Tol. Boulevard 1401

9

■w i Ii.....................  ■■■ . ........... i

J DR. STRIKOL’IS
J 8 Gydytojas ir Chirurgas

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
-Ofiso Tel.: Boulevard 7820

Namų Tel. Prospect 1930

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 Sq. Ashland Avė.
2 lubos

J : CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienią/

PhonihMipWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
• ’ t ■ * * <■ ■ »

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400
Ofiso Tel. Calumet 6893

Rusas Gydytojas ir. Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 

chronišku ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

arti 31 st Street.
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Ne

dėliomis ir šventadieniais 10—12 
diena.

Advokatai

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė, 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 65J5 So. Rockvrell St. 
Tel. Republic 9723

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W- Washington St. 

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

.<■ Vakarais nuo 6 iki 9 
Tel. Prospect 1610
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Pittsburgh’o Naujienos
Canonsburg, Pa

viso 8

Garsinkitės Naujienose

S. Bakanas GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

Waynesburg, Pa

neapsimoka

Paįntės ar

PETER PEN

ZALĘSKI ir MARTIN, Sav.

Mes turime didžiausį pasi 
rinkimą puikių čeverykų:

UNIVERSAL 
SHOE STORE

Bet pabandyk darbą 
Jau ne vieną kartą 
darbo ieškojo ir vis 
Ne vieną kartą moti-

TAVERN, 
Union Avė,
TAVERN, 
Halsted St.
TAVERN 

Halsted St,

setą ant 
džiaugki- 
gražumu, 
vadovau- 

modelių

TIME 
MAV 
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.P6CGVI
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ool
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Parduodame juos pigiausio
mis kainomis.

Keletą dienų atgal atėjo ke
li miesto atsiųsti išminčiai prie 
vieno namo, Prince ton ir Swan 
gatvių kampe.

Apžiurėjo išminčiai namą ir 
vieno šono 
kad j j reikia griauti. Palinga 
vo jie galvas, kad dau‘g Chi 
cagos namų eina velniop ir nu

YOUNG and ALBIN, 
4243 So. Halsted St.

LOG CABIN 
5929 So. Halsted St.

GRABANSKA, 
7121 So. Halsted St.

BILL TUMAN, 
3810 So. Ashland Avė, 

GEO MALAUSKAS, 
. 3200 W, 67th St.

RITZ TAVERN. 
7419 So. Western Avė, 

P. BRADZUNAS.
4200 Western Avė.

Kodėl Gydytojai 
Prielankus Skys- 
tam Liuosuotojui?

iš kito, ir nutarė

VYRAMS, MOTERIMS 
IR VAIKAMS.

ČEVERYKAI 
VISAI 

ŠEIMYNAI

LEMPA DYKAI 
Reikalaukite 
KUPONO.

Mirė angliakasys, kuris buvo 
nugalėjęs didžiausią pavojų 
kasyklų ekspliozijoje, išbū
damas po žeme 60 valandų 
be maiši o ir jokios pagalbos

wfr Murr 
to PIKIO OUR WAV 
TO PATMBG ANO ’

IN TMB
GOOO CA5TUS.

on,i-mav& ir! 
PEO «. CAKJ PL.V'. 
ws 'Lt aiot to 
rme. oooo.. 
CASTLE OM 

pECTAvurr

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS
Pinigus Lietuvon

Vaikai parsineša laikraštį ir 
skaito, jog Pittsburgho teatre 
rasta jauna mergina nusinuo
dijus, bet jos vardas ir pa
vardė niekam nėra žinomi.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Vertės iki $1.75
Storos nudažytos 
karvės odos—ex- 
tra tvirti, ilgai 
dėvinčios kombi

nacijos padai ir guminiai užkul
nis.—platus priekis.

CHICAGO MAIL ORDER 
BARGENŲ OUTLETAS 
511 South Paulina St. 

Marshfield “L” ir gatvekaris 
iki dunj.

Gydytojas jums pasakys, kad ne
tinkamai parinkti stiprus liuosuoto- 
jai gali padaryti daugiau blėdies, 
negu gero.

Aitrus liuosuotojai, kurie sausina 
systemą, silpnina žarnų raumenis ir 
net yra kenksmingi kepenims ir in
kstams.

Ant laimės, žmonės urnai grįžta 
prie liuosuotojų, kurie yra skystos 
formos. Kiekis skystaus liuosuotojo 
gali būt miėruajamas. Jo veikimas 
gali * būt kontroliuojamas žiūrint su
lig ypatos reikalavimo. Prie jo ne- 
priprasite; jums nereikės priimti 
“dviguba kieki’*, diena ar dvi vėliau.

Dr. Caldwell’s Svrup Pepsin Švel
niai pagelbsti vidutiniško žmogaus 
viduriams, kuomet gamta atsteigia 
jų reguliariškuma. Kodėl ji neiš
mėginti ? Kai kurias piliules arba 
tabletkas gal lengviau nešiotis. Bet 
iuk abelnai mažai “patogumo” byle 
kuriame iš liuosuotojų, kuris pri
imama tankiai, jus turite ji nešiotis 
su savim kur jus ne eitumėte!

Viena tik skonis Dr. Caldwell’s 
Syrup Pepsin pasako jums, kad jis 
yra naudingas. Gera skonis, puikus 
veikimas. Saugus dėl nėščių motinų, 
ir kūdikių. Pas visus vaistininkus 
buteliuose prirengtas vartojimui.

To prašo Lietuvosžmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų, Moterų, 

Mergaičių ir Vaikų. 
NERIA VILNONES PANČIA, 
KAS DEL MOTERŲ IR VYRU* 

Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.)
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
____ sekmadieniais.______ .

ANDREYASKI.
2906 Union Avė.
GUS ZALEWSKI, 

3239 So. Morgan St.
UNION BLVD. TAVERN

3601 Union Avė.
UNION

3437 So.
CHAS.

3364 So.
JOHN’S

3313 So.
JOE JANULIS.

2724 Emerald Avė.

namiškiai visai ne 
nemano, kad tai jų 
butų papildžiusi sau-

Toji angliakasių drama įvy
ko gegužes menesį 1928 me
tais Mather kasyklose, Gree- 
ne County. . Ekspliozija buvo 
skaitoma viena iš baisiausių, 
kokia yra buvus vakarines 
Pennsylvanijos kasyklose.

Frank Kubeckas, pasilsėjęs 
keletą dienų, vėl grįžo dirbti 
į tas pačias kasyklas, kuriose 
yra žuvę šimtai angliakasių 
nuo ekspliozijos ir kitokių ne
laimių. Jokių pagyrimų, jokių 
paaukštinimų negavo.

Frank Kubeckas buvo gi
męs Austrijoj. Mirdamas pali
ko jau užaugusį sūnų Ralph. 
Jisai buvo palaidotas netoli 
Jefferson, Pa.

skvadai, ugniagesių vežimai.
Bet mažai namo jie terado, 

nes, mat, -kaip Atlantiko mo
teriškes pasileidžia į darbą, tai 
jos ir dirba; Beveik j valan
dą namą sulygino su žeme.

Pakraipė policistai ir ugnia
gesiai galva, nusprendė, kad 
moteriškes gerą darbą atliko 
ir nuvažiavo. Jos tuo labiau ge
rai pasirodė, nes miestui su
taupė $50.00 ir už namo su
griovimą ir pačios apsirūpino 
malkoms visai žiemai.

Nepaprastos tos Atlantiko 
moteriškės!—J. J.

Į vieną valandą, kaip matai, 
namą ir nugriauna; vyrai lai 
ir nemana prilygti

1 u..,..,. ■ '

i atlant: 
susiginčyti su Atlantiko kolo
nijos lietuvėmis. Nei su mo
terimis, nei su merginomis!

Never su-jomis susidėti! Mus
kulus turUkaip vyrai, o kai 
pasiima lopetą ar kirvį ir pa
leidžia juos į darbą, tai net 
rūksta.

Motina sukrapštė keletą 
centų Kristinai ant tikieto va
žiuoti į Pittsburghą darbo ieš
koti. Kristina išvažiavo. Apsu
ko visur, kur tik žinojo ir nie
kur darbo nerado. Visur yra 
pilna ir jos niekur nereikia. 
Neradusį darbo, įpuolė į des
peraciją. Nusiperka nuodų ir 
tikietą į krutamu paveikslų 
teatrą, kur yra rodoma “žmo
gžudystės drama”. Ji yra pa
sirengusi šiame teatre sulošti 
“saužudystės dramą” ir liž- 
baigti savo da nepradėtą gy
venimą...

Vos pabaigiama paveiksluo
se rodyti “žmogžudystės” dra
mą, Kristina skubiai išbėga iš 
teatro ir, įbėgusi į moterų 
kambarį pasiima nuodų visai 
niekam nematant ir užbaigia 
savo da nepradėtą gyvenimo 
kelionę...

Uždarant teatrą, prižiūrėto
jas rado gulinčią jau be są
monės jauną merginą, šalia 
jos buvo pamesta nuodų bon- 
kutė. Tuojau suprato, kame 
dalykas, — pašaukė ligoninės 
ambulansą. Bet pirm daktarai 
galėjo ką pradėti daryti, Kris
tina jau buvo mirus...

Nori sužinoti, kas ji tokia 
yra, kaip jos vardas, pavardė. 
Neranda jokių ženklų. Jos 
paketbuke randa tik 7 centus 
pinigų ir keletą kitų daikte
lių, tai ir viskas.

Nuveža į lavoninę, o Pitts^ 
burgho laikraščiai parašo, kad 
rasta nusinuodijusi jauna 
mergina, kurios vardas ir pa
vardė niekam nėra žinoma.

Spalių 18 d. pasimirė natu- 
rale mirtimi angliakasys, su
laukęs 60 metų amžiaus, ku
ris buvo išlaikęs didžiausią 
kovą su mirtimi 6 metai at
gal mainų ekspliozijoj. Toj 
ekspliozijoj iŠ 275 angliaka
sių, dirbusių toj kasykloj, žu* 
vo 197. Buvo išgelbėta arba 
išsigelbėjo tik 78 angliaka
siai. Jų tarpe ir Frank Ku- 
becka. Jis buvo atrastas da 
gyvas po 60 valandų nuo įvy
kimo ekspliozijos, kada jau 
jau buvo prarasta viltis, jog 
bus, galima rasti nors vieną 
gyvą angliakasį. \

Gelbėtojai rinko iš kasyklų 
tiki pajuodavusius lavonus, 
kurių daugumą sunku buvo 
ir pažinti. Vieni buvo žuvę 
tiesioginiai nuo ekspliozijos, o 
kiti nuo nuodingųjų dujų, 
kadangi, ekspliozija sugadino 
visą oro cirkuliaciją kasyk
lose bei pripildė jas nuodin
gomis dujomis. Bet koks buvo 
gelbėtojų nusistebėjimas, kai 
tarp dviejų taip vadinamų 
“trap” durų rado tebestovintį 
da gyvą Frank Kubecką, ku
ris jau buvo priskaitytas prie 
numirusių. Kųbecka, pamatęs 
savo draugą Bruče Vedi, ku
ris vadovavo gelbėtojams ir 
dabartiniu laiku gyvena Har- 
marville, Pa., suriko: “Bruce, 
kur tu buvai? Aš čionai jau 
esu tris dienas. Jei jus da ne
būtumėt atėję, tai aš bučiau 
žuvęs, — mane jau smaugė 
kažin kas.” •

Tai. buvo pirmieji žodžiai, 
Kubecko ištarti. Paskui Ku-

Tropikų namuose nesu
laukiama grįžtant Kristinos. 
Visi raminasi, kad Kristina, 
tur būt, jau darbą susirado. 
Laukia, kada Kristina laišką 
parąšys, ar kitaip kaip duos 
linksmą žinią, kad jau ji dir-

Well, tuojau sužino visi na
miškiai ir visa ta angliakasių 
apylinkė, 
nos. Bet 
gailestis, 
Kristinos

Spalių 16 d. Kristina Tro- 
pekiutė, 19 metų amžiaus, iš
važiavo į PittsburgUą darbo 
ieškoti. Jos tėvas, Juozas Tro- 
pek, yra bedarbis ir vis negali 
darbo susirasti. Yra ir dau
giau šeimynos narių, kuriuos 
reikia užlaikyti. Būtent, vieną 
sesuo ir 4 broliai 
šeimynoj.

Reikia kam nors eiti darbo 
ieškoti. Kristina jau 19 metų, 
galėtų dirbti, jei tik kur rastų 
darbą.
surasti I 
Kristina 
nerado.
na barė Kristiną, kad ji darbo 
nesusiranda, ragino ir vėl eiti 
darbo ieškoti*

Nhistebinąs — H f Ei
6 kojų Migh- 
boy raiškomis 
trinto Riešu- 
to medžio, ir 
augščiaus i os 
ryši e s C1 a s s ** 
“A” Audio 0'0

Systema. Bass Kompensacija, 4- 
point Tono Kontrolė, Automatiš
ka Valumo Kontrolė. Shadow 
Tuning Electro-Dynarnip Speake- 
ris ir tt. Pastebėtina vertybė!

Lengvi Išmokėjimai 
Lipsky’s Music & 

Radio Store 
4916 W. 14th St. 

Tel. Cicero 1329. Cicero, III.

Bedarbio angliakasio 19 metų 
duktė, negalėdama surasti 
darbo, išgėrė nuodų ir mirė 
Pittsburgho teatre, bežiūrė
dama žmogužudystės dramą 
krutumuose paveiksluose.

Atlantiko lietuvės la 
bai smarkios; jų 

neužkabink!

Nuo Gėlimų Ir I 
. Skausmų 

naudokite 
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 
y palengvina skausmus

PEGASUS 
HUSTEE 
BHFORE 

SOMETHINC 
MfcPPENR

Ji esanti Apie 19 melų senu
mo. Tokie ir tokie plaukai 
tokie ir tokie drabužiai. Bei 
Tropikų 
manyte 
Kristina 
žudystę.

Jau ir antra diena, o nuo 
Kristinos neturi jokių žinių. 
Motina ima nerimauti, lyg nu
jausdama ką blogo, — prade
da tėvą raginti, kad važiuotų 
į Pittsburghą ieškoti Kristinos 
ir kad pirmiausiai nueitų į 
lavoninę pažiūrėti tos nusi
žudžiusius merginos, — gal 
kartais jų Kristina tenai. Ka
dangi vaikai skaitė laikraš
čiuose, jog tos nusižudžiusios 
merginos drabužiai, didumas 
ir plaukai primena Kristiną.

Tėvas nuvažiuoja į Pitls- 
burgbą ir nueina į lavoninę 
Pamato, kad tai jų Kristina...

Bet vietinės lietuvės turi ne- 
vien didelius muskulus, bet ir. 
geras ausis, nes kaip mat, nu
girdo, kad miestas tą namą 
rengiasi griauti.

Subėgo, susižinojo moterėles, 
pasikuždėjo ir vėl visos skubiai 
išbėgiojo į savo namus. Netru
kus jos vėl pasirodė apsigink
lavusios virvėmis, kirviais, lo
petomis, grąžtais ir visokiau
siais kitais pabūklais. Pasilei
do visos bėgti ir, jeigu kas su
spėjo su joms laikytis, tąi pa
tyrė, kad visos subėgo prie 
namo, kuriam inspektoriai ža
dėjo mirtį.

Bėgo motinos, bego dukterys, 
bėgo motutės ir bėgo anūkės. 
Įr visos ginkluotos.

Tuojau virves ant namo sie
nų, ir kirvius ir lopetas palei
do į akciją. Tikras skruzdėly
nas prie Swan ir Princeton 

i gatvių.
Nusigandę kaimynai tuojau 

paleido telefonu į darbą ir ati
dardėjo, atidundėjo policijos

(Tąsa nuo 2 pusi.) 
nežiūrint, jog seniai esu Ame
rikoje.

Ant rytojaus buvo sekma
dienis. Mums, kaipo geriems 
katalikams, reikėjo būti baž
nyčioj ir klausyti šv. mišių, 
bet mes apie 9 vai. turėjome 
stoti prieš teisėją ir aiškintis, 
kad nieko blogo nesame pa
darę, o tik turėjom gerus 
laikus. Tačiau teisėjas sako, 
kad po 12 vai. nakties jau ne
galima turėti gerų laikų, rei
kia eiti gulti ir miegoti. Aš 
sakau teisėjui, kad mes į laik
rodį nežiūrėjome, tai ir neži
nojom, ar 12-tą vai., ar jau 
po 12-ktos.

Teisėjas sako: taip, jus ne
kalti, galit eiti namo, tik Vik
toras kaltas, kad jis jums ne
pasakė, kad jau 12-ta vai. 
ir turi eiti namo.

Todėl Victoras turėjo net 
$25 užsimokėti, kad “užmir
šo” pažiūrėti į laikrodį.

— Ten buvęs.

VVDAT! ATSINEŠKITE V I KALI ŠI KUPONĄ
TIKTAI ŠEŠTADIENY 

ir Raukite pora darbinių čebaty. 
kuriuos ilgai dėvėsite už tiktai

LIETUVIAI VARTOTOJAI
THE BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY DARO SPE

CIALI PASIULIJIMĄ ‘ANT

Lincoln’s Pride Whiskey

Visi gailisi Kristi- 
namiškiams ne tik 
iet ir rūpestis dėl 
palaidojimo. Nėra 

tokią jauną reikėtų 
gražiai palaidoti. Ieškoma pa
galbos pas gimines, pas kai
mynus ir visoje neturtingų 
angliakasių apylinkėje, kad 
Kristiną gražiai palaidojus.

Reiškia, Kristina daugiau 
neieškos darbo, — jau užbai
gė savo da nepradėto gyveni
mo kelionę. —S. Bakanas.

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

Priduokite 6 Kvortų Kuponus arba 12 Painčių ku
ponus.! musų Ofisą žemiau, paduotu,, adresu ir jus 
gausite labai gražią VARIO arba ALUMINIUM 
LEMPĄ DYKAI—tokią, kaip kad matote skelbime.

Ju*sų skonis jrodys, kad tai yra gera STRAIGHT 
KENTUCKY BOURBON WHISKEY. Taip gera jūsų 
skoniui kaip ir BONDED.

Pasendinimas ir specialis distiliavimo procesas pa
daro LINCOLN’S PRIDE whiskey ytin švelniu ir ma
loniu gėrimu.

Dabar galite nusipirkti ir buteliais
Butelio iepirk?niu. ba Kvortas. Taip, kad galite ją laikyti savo namuose.

Kiekvienam ji bus smagus gėrimas. -
JUS DAUGIAU NEMOKATE UŽ “LINCOLN’S* PRIDE” NEGU 

UŽ MENKESNĘ DEGTINĘ

| beckas pasipasakojo gelbėto
jams, kaip jis, išgirdęs eks
pliozijos trenksmą, skubinosi 
bėgti laukan iš kasyklos, bet 
nematoma jėgą jį numetus at
gal. Grečiausiai, kad tai oro 
vilnis, nuo ekspliozijos. Jisai 
pasakojo, kad ir kitas anglia
kasys kartu su juo laukė va
landų valandas ateinant pa
galbos, bet nesulaukdamas 
jį palikęs ir ėjęs lauk. Ta
čiau beeidamas patiko mirtį 
nuodinguose gesuose ir žuvo, 
o Kubeckas, stovėdamas vie
toj, išliko gyvas.

TIKTAI WHOLESALE
3252 SOUTH HALSTED STREET

1 Tel. Victory 5382-5383
Žemiau pažymėta tiktai keletą žinomų Tavernų, kurie parduoda LINCOLN’S PRIDE 
Botfrbon Whiskey; daugiau vardų ir adresų bus šioje vietoje paskelbta vėliau.

YAGER, 
2238 Blue Island Avė. 

KRASNICK,
4358 So. Westem Avė.

GUSTINAS and ANGELNCES 
8239 So. Halsted St 
TRACY’S TAVERN, 

9052 So. Ashland Avė.
JOE AZUKAS 

3301 Lituanica Avė.
BLUE FRONT TAVERN. 

2564 Blue Island Avė.
MR. McGINNIS, 

6651 North Clark St

SALE
Didele nuolaida link naujo 1935 

PHILCO
Išmainykite savo sena 
naujo 1935 PHILCO ir 
tės jo spėka, tonu ir 
kurie padaro PHILCO 
jančiu radio! Daugelis 
dėl užrubežiniy ir Amerikos pri
imtuvų. Pastebėtinai žemos kai
nos! Extra didelė nuolaida už jū
sų sena radio per ši išpardavimą!
PHILCO rlilKM

18H iraSMI'

TRĄSLIN

l|'l( ' V
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japonų imigtaėiją, o Uragvajųs neleido geltonvėidžiarhs 
saVo teritorijoje statyti fabrikus.

Kitos šalys taip pat pradėjo vesti kovą šu japonų 
dempingu, t. y. bandymu užversti rinkas pigiomis pre
kėmis. Kadahgi Japonijoje darbininkai labai įrigųš, tai 
konkūrudti su kitotaiš šalimis nesuūku. Badū marinda- 
rrii savo darbininkus, japonų pramonininkui, gali pigiau 
pagaminti įvairius dirbinius nei koki kita šalis. Tai su
daro rimtą pavojų kitų kraštų pramonei. 
dab'ar ir skelbiama kova japonų dempingui.

Maxiiri Pinenskus Vertė Mikas Šileikis

Netikėtas Svečias

' £

Vokietijos darbininkas Aeturi teisės kritikuoti savi 
dartdAvf. Tai skaitoma nūsikaltimu, nes puldo darbda
vio ūųtOritetiį.

Tokį nuosprendį išnešė darbininkams skiriamas 
teismas Berlyne. Nacių laikraščiai tą nuosprendį pasi
tiko su didžiausiu džiaugsmii.

Dalykas buvęs toks: vienas darbininkas dirbtuvės 
nacių “unijos” pirmininkui įtėikė fUp'O^tą ūpie tUi, kad 
darbo sąlygos esančios nepakenčiamos ir kad darbinin
kai esą Išbąi spaudžiami. Pastarasis perdavė raportą 
“darbo fronto” viršininkams. Tuoj po to darbdaviui ta
po pranešta apie darbininko pasielgimą, ir darbininkas 
be niekur nieko liko pašalintas iš darbo. „J

Darbininkas, žinoma, pasijuto nuskriaustas. Many
damas, kad “darbo fronto” pareiga yra ginti darbinin- 
kų rėikalus, jis padavė Skundą ir pareikalavo grąžinti 
jam darbą. Neva darbininkams skiriamas teismas pa
laikė darbdavio pusę. Savo nuosprendį jis motyvavo' 
sekamai: “Tokie raportai yra labai kenksmingi Vokie
tijos ekonominiam gyvenimui. Jų tikslas yra sunaikin
ti gerus santykius ir pasitikėjimą tarp darbdavio-lyde- 
rio ir darbininkų. Jeigu darbdavis nebūtų pašalinęs 
darbininką; tai jis tuo pačiu butų nužeminęs savo auto- 
ritėtą”. j

NŪSIKALTIMAI

Viename Bostoho laikraščių tilpo visa eilė straips
nių apie nusikaltimus ir kovą su jais. Tuose straips
niuose parodama, jog Amerikos žmonėms kriminalistai 
kainuoja $13,000,000,000 per metus. Valstijos kalėji
mams, kriminalistų gaudymams, teismams ir visokiems 
pataisos namams per metus išleidžia $500,066,000.

Tai tikrai milžiniška kriminališkumo bila, kurią 
tenka padengti Amerikos piliečiams. Kaip fą bilą butų 
galima sumažinti? Kitais žodžiais, kaip galima suma
žinti kriminališkumą?

Straipsnių autoriai, kurių tarpe randasi žymus kri- 
minologai, sako, jog kriminališkumą vyriausiai gimdo 
neturtas, nedarbas ir nesirūpinimas jaunuoliais. Jau
nuoliai pradeda bastytis gatvėmis, kūomet jie turėtų 
būti mokyklose. Suprantama, jog tokiose apystovėsė ji’ė 
lengvai pasiduoda blogai įtakai.

Išvada tokia: įstatymais ir kalėjimais nėra gąlimą’ 
kriminališkumą sumažinti. Pirmiausiai reikia pašalinti 
pfrtežastis, kurios Vėda prie kriminališkumo. O tai' feiš* 
kia^ jog reikia panaikinti nedarbą, skūrdą, diioti pfo^OS 
jaunuoliams ilgiau pasilikti mokyklose.

JAPONŲ DEMPINGAS

Priėš kiėk laikė grįžo japonų prėkyboš komisija, 
kuri aplankė Indiją, Mažąją Aziją, Europą ir kai ku
rias salas. Komisijos tikslas buvo išaiškinti, kaip tose 
šalyse stbvi /eikliai sū japonų prekyba. Kėlidiieje ko
misija išbdvo ketū'ris mėnesius.

Apie komisijos priruoštą raportą dabar gana pla
čiai rašo Anglijos laikraščiai. Tas raportas sako, jog 
japonams ypač sekasi užkariauti Azijos rinkas. “Filipi
nų salose”, sako komisijos nariai, “mes matėme daugy
bę japonų didelių krautuvių. Javos saloje net mažuose 
niiestukuose nieK ^štebėjbhie, jbg tėhykščidi gyventojai 
l&stfOfhiame Savo gyvenime datigiaušiaf vartoja jžpo- 
nų prėfes. Tokiose vietose, kaip Batavija, a$ie 80! iįtid- 
šimičių visų prekių yra impbrtuojama iš Jgpoiiijbš.^

Komisija nubodo i tą faktą, jog jajioiiija gailėtų žy
miai praplėsti1 eksportu j Turkiją; Befšiją; ^alėštiiią; 
Balkanus ir įtaką.

Japbhijk1 buVa pradėjusi labai daug savo diHfiniį 
ekstbrttidli f Pietų Abiėiiką, yjiač į Argėrįtihą ir Urdį£ 
Vdjį Bfet pastaruoju laiku tas eksportas žjįifel rių* 
smM&i; Mat, Argentina pBtėikalayoį kad if Jąpoiiija 
tįfdi tiKriis dalykus iŠ jos pirktų. Kai foji riešutiko, tai 
Afgėiifitfa' iiSdėjo japonų dirbiniams didelius niuitus.

- Tie nesutikimai sU Argentina Japonijai nbišėjb ;

f a
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mali pasakyti, kaip aš turiu 
tvdrkyti Savo balnų reika
lui? Ar kada nors neatėjo 
jūmš į galvą, kad aš galiu jUs 
fe čid išmėsti?”

Lahdėtis, Stovėdamas pasi
slėpęs už užlaidų, leligvai 
kvėpavo. Jiš atidžiai klausėsi 
pasikalbėjimo Šitų dviejų Vy- 

ii-jif Wal ir sUP^t6» W liš bafėko biai Koaei L norg reikalą.
p^eH; Mikds parodys,” pats 
Istfli pasakė; kad truputi pasil- 
•sėjuš dėl įtėmptbS poz'iėijoš.

“Mali nėfa: reikalo vėl jus 
klausti, Waltefs.”

“Eik į peklą!”
Parriell’iš įsikišo šhvo 

I ką į ki&ftę. Kdf išlfUukė 
[ką, joje laikė fėVolvėrį;

.J ' .V . . . .

MomentaliSkai Walter’iš
pastyro iš nusistebėjimo; Trt- 

I da jis smarkiai juokėsi.
i “Eik dabar,” jis pasakė.
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fari-
' • i! ;ran-

lupų riksmas, kai ji pamatė 
lavčriį Ėegtamtį an’t žemės. 
Jos pilrios b^itaėš ąkyš femei- 
gtos žiurėjo j pamėlynavusias 
skyles kaktoje su mažyčiais 
kraujo, lašeliais, pro kurių 
pilką mašę putų jį matė Par- 
nell’į. . . , , t

Jiš AudūOdahČiai šypsojos. 
: “A^ ką tik ištaškiau tavo 
vyriu sniegelis,” jiš pasakė.

Jos daili fablca Mū^iėbė 
sau čž ^ėttfŽs ir ji sttevyravo 
lyg dl’pdgttia. Jiš greit sugrie
bė ją ir sulaikė nuo sugriuvi- 
ta’d. . .

, “čerk titą,” pasakė jis duo- 
daritas i/ieną faiir^ nuo Stalo.

L Ji nustumč skystimu j šalį. dFrieŽiMtL Ag bu-
Spalvos taškai pradėjo deį i ^au 0 jis 
jos veiduose. Ji. bandė kalbėti, 1 ■---■■ - - 
:bet žodžių neištarė, o Jclaiisi- 
'masJos akyše buvo sunkus ir 
neaiškus.
f, Parrteil’is paspaudė pečius 
kaip ir. paprastai. Jis paritete 
(Savo silpnumą ir jo apsiėji
mas. buvo šaltas ir .sukauptas. 

. “Ąš atėjau šiandie čia pa
prašyti jį, . kad jis su tavim 
elgtųsi t labiau žmoniškai — 
įad elgtųsi, kaip žpiogus — 
kad suteiktų tau linksmesnį 
gyvenimą, kurio tu esi verta. 
Jis pasidarė žiaurus užsispy
rėlis? todėl a£ j'į ir ęfašbvįau.”

Jf fiašįgrįžė fr pilnai žiurė- 
j6 j'diri į vęidij. Jčfe Balsas bu- 
vb žertids ir a^ebartlfe.

“K6dėf (ii fą; padarči?”
“AŠ tau j'au įašdkiau, tai 

if Viskas.”
“Kodil (u tą parfdrfei,” ji pa

kartojo tdiįjį’ piktai lyg ji' bii- 
t(į nėgirdėj’tiišFi jo atšakyiirto.

. __ 1 lūšiau jį dėl to, kad 
a^ jJo nei

mą .kartą, kad jis galėtų tave 
mulkinti ir elgtis’ 
su šavof keliriėta -
—jo senovinio meno kolekci
jos ir turtas. Aš žinojau, kad 
tu neapkentei jo todėl jis tave 
laikė čia, kaip paukštį užda
rytą narvė — ir — well, aš 
jį nušoviau.”

“TŪ užmušei jį dėl manęs? 
Del mano laisvės?”

“Taip — 'fu nieko nejauti, 
kad jis dąbar miręs?”

Ji pajudino akis.
• “AŠ žindu, kad tas negerai 
—ir baisu, ir aš Jjijau, bet ak, 
Dlėve, aŠ .džiaugiuos.”

“Kodėl tu tekėjai už to
kio sutvėrimo?”

taip, kaip 
jo, namai 
i V _ «*4« •

‘tV Z" M Jvę ir greitai įlipo per skylę į 
vielų. . . .

Paskui jį vėjo jsukurys atne
šė sniegą vidun. Tyliame!1 
kambaryje vėjas smarkiai pu- <<Tai 
te ir spiegė. Jis skubia, uzda- L^ f.
rę lajigą. Pęjį porą miliutų efAtf truputį toli?”

“Td ir nedrįstam.”
KųoriiČi J& . kalbėjo fe 

Šddtavo bTfkstėrėjo liepsnelei* 
žVąkČš truputį įri’gęsb, pa/ 
ktiį liėpsnd 4ėl dfšišleigė' į 
norfrialį pbžičiją, o balšaš 
riu'aidėjd pėr kambarį; Wal- 
te/š f/t/šislU dpsįšuko aplink; 
kfattj’d lašdi htibėgd per vie
ną Yeid O piišę ir jis riugridvo 
drit žemes, l’arbeiris' stOvėjd 
Šatė niik^ifusio kiinb nuste
bintoje pozoje.

“Jaii užbėgta,” l^atš sau j ii 
pasakė.

; Už užlaidos Larideris buvo' >
Susimaišęs dėl staigaus, ir ne
tikėto įvykio; Jis bandė Susi
tvarkyti savo mintis, bet čid 
pasigirdo barškinimas į, du
ris, kuris atkreipė jo dėme
sį- . . • .

Durys atsidarė ir įėjo mote
riškė. Ji. buvo dar j&una; bfel 
jos veidas išrėdė pasenęs i/ 
ji pati suvargusi. Bet visgi jos 

| vėidąs liudijo jos buvusį gra- 
; žiinią, Akivaiždoje « skaųstao 
bruožų/ ktijrięs “ h’iSRidi išsibrhi1 

|žė jos Veide; jie rodė išdidu
mą. Jos juodi plaukai buvo 
tampriai sutaisyti užpakalyj1, 
:huo kurių pro pečiuš ant 

l tamsių grindų atsimušė šešė?

(Tęsinys)
“Namo.” Vyras nekalbėjo, 

iet jo lupos pasakė žodžiuš. 
Jis liūdnai nusišypsojo. “Bet 
tu niafai, aš neturiu nafti'U,” 
is pasakė su paprastu gestu, 
yg jis butų nurodinėjęš pap- 

raščiausius faktus.
“TuOifiėt tu gėriau eitum į 

palapinę.” 
iriekin su autoritetinga gesti
kuliacija.

Vyras pašoko iš vietos ir 
staiga pradėjo juoktis. Juo
zas nebuvo girdimas, bet pa
nieka ir kartus išreiškimas 
nivo neklaidingas.

“Taip—aš geriau eisiu į pa
akinę.”

Jis pasisuko ir visu kunti 
pasinėrė prieš smarkų vėją. 
Jž kelių žingsnių nuo tilto, 
jiš pasižiurėjo .atgal. Polici
ninkas Tarnas Ilalloranas pa
siliko vietoje.

Vyras slinko priekin. Kar
tais jis svyravo ir iš neaiškias 
tolumos atrodė, kad jis grįžo 
atgal prie tilto. Tuomet jis su
purtė pečius. “Pilipas Lan- 
deris,” jis garsiai pasakė, lyg 
nusiskųsdamas skaudžiu li
kimu, “tu privalai eiti į pa- 
apinę.” Jiš naiviŠkai šypso- 

. osi ir tęsė kelionę. Jo figtird 
buvo sulinkusi, jo akys žiu
rėjo į čeverykus, kai tie, lyg 
ilugas vagą, knise sniegą.

Kai jis pasiekė kampą, Kan
cleris betiksliai apsižvalgė ap
link. Nejučiomis jis glaudžiau 
prisispaudė švarką prie savo 
tuno ir pradėjo eiti į rytus. 
Prieš jo akis tysoje ilga tuš
čia alėja. Toliau už alėjos 
šniokštė klaikus ir tamsus 
ežeras. Neaiškioj vicnuihoj 
raudona šviesa mirksėjo lyg 
•didelė akis, nešiojama ant 
vėjo sparnų. IŠ ežero veržėsi 
su sniego ir 
dideles vilnys.

Eidgihas Landėris . pradėjo 
silpnėti; jb žingsniai painič- 
joši. Jiš tikrdi suklitpo ir kur
tą sukniubo ant kelių. Gilus 
tamsus durų tarpai siūlė jum 
palapinę nuo vėjo, ir kartais 
jis kreipė į tai dėmesį, a'tsi- 
kėmdamaš f Šaltds SiėhW; lišid 
pasilsėti; d/uižė kojas ir ran
kas, kad apšilti.

Per atsikišusį langą Landė
ris paihatė stalą, kuris buvo 
storai, apkrautas įvairiu maiš
tu. Kambarys buvo tuščias ir 
jis žiutČjd alkis įšpyręs per 
stiklą. Per keletą Sekundų jiš 
sužavėtas ži|irėjo. Galutinai 
nutraukė žvilgsnį ir pasislėpė 
tarp šiėnbs ir taip stovėda
mas trynė rankas. Viliojaft- 
tis vaiždds, kuris gčeif įrašitd- 
dė, buvo perdaug, dėl jo, ir 
jis vėl priėjo prie lango ir 
vėl žiurėjo į vidų. Jo žiūrėji
mas pavirto godumu ir kart
kartėmis jis laižė savo plorias 
itųiąs.. AtfbcĮČ, kad jiš tfŽmlf- 
šb baisios vėtros siiitinią* Bet 
vėtra vis šiautė. Jo Vėidtaiš rd- 
dė abejo'jirifd žymėsi. Jiš ner
viškai apsidairė pfb peČitis it 
,vel pažvelgė į tiišči| kambarį. 
Tuoiiiėt jiš palydė įtapti 
lahgą; bėt lahgtiš nė flfeWjuĄė- 
jo: Jis' kdjbrtĮiš įširėta^ į Jįe- 
me ir fe pČtiėš štharkiši įdj- 
paudė. Langas yis netruko, j'o 
veidai baraudo; jo gerklės 
gyšios itoittp'ė, kaip' štygos, 
Jjėt jis' dtejp’ visas pT&stafigas, 
kąd atsilaiityti., Staiga pksi 
girdo lyg -r.w_o
4iias ir 1‘dngaš mikliai' įJašida- įrf daug drą’šos.. erzinti žfnb- r 

' v? f virių. Jis” i^vilgS f gaP iiės mfflfib'' liam^sČ; fil nbri4

Halloranas žengė

vėjo

i ledo

te •M

stovėjo prisglaudįęs prie šie-į 
nos visiškai susimaišęs ir išsi
gandęs; jo krūtinė kilnojosi, 
kvėpavimas buvo i tankus ir 
smarkus, o ant gaktos .pasiro
dė-maži prakaito lašeliai.

Atgavęs jėgas, jis apsižval
gė aplink apkrautą visokiaiš 
skanumynais stalą. Malonuš 
kambario vaizdas jį tiesiog 
nustebino. Čia viskas atrodė 
malonu, jauku ir gražu, čia 
nebuvo didelių šviesų, o vie
toje jiį degė septyniOš žvdk#s, 
kandilabran įstatytos viduryje 
Stalo. Nuo jų škaišcios švie
sos, šešėliai' ilTtb’ iamsųs ir 
paslaptingi. Jis' vis dar tėb'ė- 
sto vėjo tarp tamsiai šlifuoti/ 
šiėntį pariiėlių;

Jo akys greit nukrypo, ant 
maistu apkrauto stalo; kuriš 
jį pirmiau taip viliojo. Jis tai
kėsi priė stalo atsargiai, bet 
nereikėjo būti atsargiam, ne^ 
grindys buvo nuklotos kau
rais. Bet tuo pačiu laiku štai 
ga pasigirdo mišrių balsų gar
sai. Jie ėjo arČiąju.

Išsigandęs jis . puolė prie 
sienos ir mąnė pakėlęs langą 
sprukti lauk. Langas nė ne
pasijudino. Jis dėjo despera
tiškas pastangas,; bet. jo pas
tangos buvo veltui. Jis staiga 
susilaike nuo veiksmo. Ir kaip ,lk Jos veidaš; Kuv0 beveflį 
jis mane, ^ukineiosi duriį ,pėrm£1tbmai išbalęs. Prieš jos 
rankena |sųbariįkėj(o ir du- L,įis šviets špindinčibs karš- 
rys . atsidarė. Landens giliai tos žvakilJ ugileUs;
atsikvėpė ir smuko už dviejų «'paį tžiukšiiias' lininė išgųs-

.UZ|al^y\ ^^25? ? dino—” Ji tuojį sustoję ir lyg —«
joje jis bailiai zntrejo į prie-Laii^rmo' garsas išsiveržė iš j*6š vau? Jis ifžsikvietė mane pir- melėjle
kh . . . •=fė^o du vyrai. Juodu buvo , 
pasipuošę sriiokingtfose, 6 jųI. 
marškinių1 krutinės buvo ne-1 
paprastai Baltos. Vienas vyrij 
Buvo stambaus sudėjimo; Jo L 
veidas stambus ir išpuf’fęš? jo I, 
lų^os buyb SensųaliŠkoŠ. Jo L 
išvaizda biivd linkširia, iš ko 
buvo galima spręsti,’ kad jiš į 
buvo geroj nuotaikoj. Priėjęs L 
ipriė stalo, jis pripylė dvi tati-Į 
rėš iš sidabrinio indo. , 

‘ “Ir. tti sakėi, t^drnėilV” jis L 
kaltėj o hėžiur ėdalas į,, y irštį. 

i Vyras, taip prakalbintais, • 
^vilgterėjo į' ^it‘ '

į Jis Stovėjo apytamsėj yiėtdj. < 
!jd nianiera bttyo keistai nėr- L 
jvfeka ir neaiški. Ei'dantaš L 
priekiti, ctafrar jis bdšiŠlapiiio 
liežuvitį lita®‘ Jd veidas išrė
dė malonus* su aišltia išvaizr H 
da. Akys* į$tyo truputį jirį- L 
merktos. Jis buvo liesesnis, L 
negu anas ir jaunesnis.

“Aš vėl prašau jus, Walters, 
(buti rimtesniu, labįau gaįlcs- 
titigit. dėl jūšiį abtajiį iąbo. i 
Dalukai negali taiį tęstis? kaip 

: įiii štai kad buyoi” Jis kalbė
jo švėlriiai it aįvirai. 

f .“Gal išigėrsi?” Walters iro-
■ niškai nųšfeypšbjbi

Prfrnėil’iš ignoravo jo ptt- 
tdgihiril’ą;

“AšsUprdiita1* žinbiftū; kad 
tas yra Svarbu iš mafio pU*Į- 
868.-7—r”. i;

Walters siikėlidjb’ši' į ša'liš, L
... ........  R

l

Jo veidas 
ir jis Įpyko- .. 
pėjimo žeAkfes ir. jis kiekylė 
n$ žodį bfe?ė,' kaip

“AT tu supra"fiW jog tu liĮ-

'h

J

. T__ ___i viską
prižadėjo, apie ką aš tik sva
joti nėgalejau. Kai mudu Suši- 

' tuokė va; jis parsivežė taane 
namo, kaip jis kad parsiveža 
Savo knyį$ arba kokį riors 
blizgutį.”

(Biis daugiau)

“Aš užmušiau jį dėl to, kad 
a^ jJo nekenčiau nekenčiau 
X gyvuliuko apsiejimo ir jo| 
yulgariškiį ^ygį^ r- to^el kad 
aš apšivyliau tavo meilę ir aš 
negalėjau ilgiau pakęsti, nia- 
(y'ąamąšj jog jis elgiaši sii ta
vim, kaip šu gyvuliu.”

“Tu'___ ”
' “Tfalp; ąŽ tave mylėjau. 
Nįb to ,įiko,‘ kai1 jiš‘ mane 
ų^šjkyięte pąš save ir kai aš' 
pamačiau tave, kai tu būva 
visa sidabru pasipuošus prie 
žvagių Šviesos; Tavo veidas 
atrodė . siiyargęs; ramus ir 
Wta£l&l luo kd'tių fel 
didus. *fų ten bu Vai graži' ir 
dš’ viš’ubmef tave tokia ina- 
tiau.‘ Tai dėl to aš ir artėjai 

■Čią. Af tų Alanai jam ijuyc 
nepakenčiama ko m p a n i j a, 
kad aš' tiV laiks’ nuo ateida-

vi

Utičfi, N. Y
Lankėsi Svečias

Šiomis dienotais aplanke 
musų koloniją Kostantas Pro- 
kop'as iš Fitchburg, Mfiisš. Jis 
buvo sustojęs’ paš p. tJždavfnį, 
1141 Wliitęsbdro št. Atvyko 
jis' tuo tikslu, kad aplankyti 
miestą ir savo mirusio brolio, 
J. prokopb, kapą.

J. Prokopas mirė birželio 6 
d. šių metų. Jis būvė pąsdii- 
lurio karo veteranas. Palai
dotas tapo šy. Jurgio parapi
jos lietuvių kapinės^ šit baž
nytinėmis apeigomis. Laido
tuves biivO labai iškilmingos. 
Dalyvavo vietos milicija ir ka
reiviai. Ant kapo tapo padė
ta amefikonišiča vėliava. < 

’ Vėlibniš paisitaire dėl šir^ 
dles ligĮbs.

Kostantas Prokopas tad ap
silankė apžilirėti savo brolio 
kapą. Mes vietos lietuvidi, 
buvusieji kareiviai, pąsiriipįn- 
siirie, kad.riabašninko. kapšs 
nebūtų apleistas. Kiekvienas 
musų aplankys kapą it papuoš 
jį gėfittiŠ.

Na, .o Velionis J. Ptokopds 
tegu rainiai ilsisi juodoje zė- 
meleiė. —Vietinis.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

PAKVIETIMAS
Chicagos Lietuvių Choro “Pir

myn” dainininkams, kurių va
karas įvyks lapkr. 4-tą, St. 
Agnės svetainėje, prie Archer 
ir 39-tos gatvių.
Uždainuokit dar mums kartą 
Senų laikų gražias dainas, 
“Kur Nemunas ir Dauguva, 
Kur Šešupė miela plaukia.”

Pasiilgę laukiam jūsų, 
Uždainuokit dar mums kartą, 
“Miškas ūžia, verkia, gaudžia 
Vėjas žalią medį laužia.”

Musų laimei, musų džiaugsmui 
Uždainuokit dar mums kartą, 
“Kad ryte einant sau taku 
Tolyn, tolyn, tolyn.”

Oi, gražumas tų dainelių,
Kur tuomet jus mums daina- 

[vot, 
“Šalia kelio, vieškelėlio 
Gyveno Saltyšius.”

Mes jus laukiam, menininkai, 
Choro “Pirmyn” dainininkai 
Uždainuokit vieną kitą 
Gražią dainą ir dar kitą.

A. J. S.

PETRAS DERINGIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 24 d. ryte, sulaukės ar
ti 60 metu amžiaus. Paėjo 
iš Žarėnų parapijos, Telšių ap- 
kričio. Amerikoj išgyveno 
apie 30 metų.

Kūnas pašarvotas randasi 
pas graboriu Simona Skudą, 
718 West 18th St. Laidotuvės 
įvyks subatoje spalio 27 d. 
8:30 vai. ryte iš Apveizdos 
Dievo parapijos bažnyčios, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldom už. velionio siela, o. iš 
ten bus nulydėtas i Šv. Kazi
miero kapines.

Visi velionio Petro Deringio 
pažįstami ir draugai esate 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
suteikiant jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Velionio Petro Deringio lai
dotuvėmis rūpinasi p. J. Or- 
lakis. Velionis Petras Derin- 
gis gyveno 1800 S. Halsted St.

Lieka nuliude
Draugai ir Pažįstami, 
Velionio Petro.

DEL RINKTINIŲ GRABŲ 
KREIPKITĖS PAS 

Hamilton Casket Co.,
Ine.

4235-59 S. WesternBIvd.
CHICAGO, ILL. 

Tel. Lafayette 2565-6-7-8

Visi Telefonai: 
Yards 1741 

1742
LAIDOJAM PIGIAU

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

DYKAI!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių .Direkto
rius per 30 Metų 

4605-07 South
Hermitage 

Avenue

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

South Bend Simoon Sweeps On
—r- . . By BURNLEY

Charle/

OL' PoPPUS L/ARNER.

-AMO'TRER EXPOA)ENVOF- 
7RE SOUTR 3EAJD TECHMQU£, 

HE SEEMS DUEFOR. A BlG 
YEAR AT MlCHiGAM STATE*/

lo.*r
-MAK1AJG GOOD UJlTH TMbf 
M. D. SVSTEM AT TtXA£

©AfOA/t? 7Re COACRES USIAJG THE 
"IRISU” SYSTEM SUCCSSSFUkLy 
TRIS YEA/R ARE- MADIGAĄ t^EHRE. 
'TROMAS, E^MDERSON, SMITU.

PORAIS,

NUTE ROCKNE, Notre 
Dame’s incomparable lead- 
er, has gone, būt his spirit 

remains with us, embodied in the 
football system which is the heri- 
tage.of his coaching pupils.

The Rockne system i s taught by 
a scintillating galaxy of great 
coaches, all of whom pUyed under 
the great Knute himself, and 
through this' medium the South 
Bend simoon continues to sweep 
over the gridiron world.

In a recent magazine artiele, Pop 
VVarner maintained the thesis that 
with the passing of Rockne, the 
Notre Dame system has entered into 
a dėdino. Harry Stuhldreher, one 
of the old Four Horsemen and

I sTill SAy IDE 
ROČKAI E SYSTEM 
IS SLIPPIAIG!

present Villanova coach, took the 
opposite side in the debate.

It seems that the facts are all on 
Harry’s side. Warner naturally is 
—prejudiced against the Notre 
Dame system, since he is the inven- 
tor of a rival gridiron technique. 
"Poppus,” of course, thinks the 
Warner system1 «is ithe best in the 
world;: so .Reijiaps tįie wish is fa- 
ther to the InOught when he pro- 
fesses to see the Rockne system loe- 
ing its effectiveness.

This year, however, Notre Dame 
coached teams appear to be doing 
all right. Alabama, under Frank 
Thomas, comes elose to being tope 
in the South, with Georgia, another 
user of the South Bend system, also 
formidable.

In the Soutlrtoest. Jack Ghovigny, 
one of Rockne’s old backfield atars, 
is doing a great job at Texas, hav- 
ing started off in sensational style 
with a 7.-6 vietory ęver his famous 
alma mater.

Charlie BachYnan, aucceeding Jim 
Crowley at Michigąn State, appears 
to h avė one of tne top teams of the 
nation, winning a great vietory over 
Michigąn at the start of the season.

Madigan at St, Mary’s, Crowley 
at Fordham, Ed Anderson at Holy 
Cross, Dorais at Detroit, Clipper 
Smith at Santa Clara and many 
other specialists in the Rockne tech- 
nlque appear. to be heąded for suc- 
cessful season?./, •
' Copyright. lS34. Klng Fogturea Syndlcate, Ine,

Paskutinės Dienos Pasaulinėj Parodoj
Paroda galutinai užsidaro spalių 31 d. nebeatsi- 

darys sekančiais metais
Pasaulinė paroda galutinai 

užsidaro šio mėnesio 31 d., tai 
yra trečiadienį. Iki šiol ją 
atlankė 15 milionų su. viršum 
žmonių. Nuo Maine iki Cali- 
f orui jos, iš kiekvienos valsti
jos entuziastai vi’žiavo šimtus 
ir tūkstančius mylių, kad ją 
pamačius. Atvyko nemaža ir 
iš svetimų kraštų. Ir buvo ko 
matyti.

Tautybių, valstybių, valstijų, 
įvairių grupių ir profesijų pa
rengimai sekė vienas po kito 
visą vasarą. Kiekvienas turėjo 
savotiškumus. Pats parodos į- 
rengimas buvo tikras 20-to am
žiaus stebuklas. įdėta milionai 
dolerių, sukviesta geriausios 
mokslo, meno ir technikos jė
gos. Vietos patogumas ir pla
tumas, panoramiškas jos įren
gimas ir eksponatų apštumas ir 
stebėtinumas padarė- šią paro
dą tokią, kokios pasaulyj; nėra 
buvę. Ypač chicagiečiai jos 
pasiges. Kurie jos neatlankė, 
nemaža protinio ir dvasinio nuo
stolio turės.

kiais, muzika ir dainomis. Bus 
ir lietuvių grupė. Apart to, 
žadama daugelis kitų įdomių ir 
jaudinančių dalykų.

Trečiadienyj Paroda užsidaro

Kaip parodos atsidarymas bu> 
vo įdomus, įspūdingas, simbo
liškai reikšmingas ir grandio
ziškas, tokis bus ir jos užda
rymas, tik jau kitokie simbo
liai, kitokios apeigos, kitokis 
įrengimas. Kiekvienas, kas at
eis pasipuošęs savo tautybės 
arba krašto rūbais, bus įleidžia
mas dovanai. Tautybių grupės 
dalyvaus paraduose ir uždarymo 
ąpeigose. Tai bus didžioji nak
tis, kokios chicagiečiai nėra tu
rėję. Prisibijoma. kad lanky
tojai netilps parodos vietoj. 
Tūkstančiai skubinsis pamatyti 
ją paskutinį sykį; kiti tūks
tančiai norės matyti iškilmin
gą jos užsidarymą.

—Euphrosine Mikužis.

Sako> nebuvo Vyčių

Iškilmės pirmadienyj 4.

Politika
MARQUETTE P ARK. —Mu

sų tautiečiai yra daug girdėję 
politinių prižadų, bet vis įdo
mauja gal išgirs naujų gražių 
prižadų, prieš rinkimus. Tai 
vienas dalykas, kurio mums 
politikieriai nesigaili, 
mams pasibaigus jau 
tas.

iMarųuette Park
Am. Piliečių Kliubas rengia ma
sinį mitingą demokratų parti
jos kandidatams, nedėlioję, 
spalių 28 d. po pietų vietinės 
parapijos svetainėje. Yra labai 
daug prizų (door prizes) ski
riama atsilankiusiai publikai.

—-Ą. J. M.

Rinki
kas ki-

Lietuviu

Mitingas Town of Lake

Sekmadienį spalių 28 d.( 
Town of Lake Nativity svetai 
įnėje, 6848 South W-ashtenaw 
avė., įvyks politinis mitingas. 
Tame mitinge kalbės George F< 
Nixon ir kiti. Sako, kad pra
kalbų tema busianti 1% real- 
estate mokesčių įgyvendinimas. 
Pradžia 2 vai. po pietų.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄBAŠAS

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

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

6910 Cottage Grove 
Atdara vak. iki 10. Nedėlioj iki 5.

AUTOMOBILIAI 
AUTOMOHILES KNYGOS

BOOKS
Naujas 1934 Studb. sėd. sutaupysi 
$225, Antonsen 6455 S. Western Av., Senų ir naujų lietuviškų knygų 

visuomet gausite Naujienų knygyne, h 
1789 So. Halsted St., Chicago, III.APTIEKOS 

DRUG STORES KRAUSTYMAS
MOVJNG

A. BELSKIO Pirmos Rųšies Aptie
ks, 2422 W. Marųuette Rd. Rep. 8222 VICTOR BAGDONAS 

Nuvežam i tolimas ir artimas vietas 
rakandus, pianus Ir t*. 

8358 South Halsted Street 
Tel. YARds 3408.

J. P. RAKščIO visiems žinoma ap- 
tieka, 1900 S. Halsted St. Canal 0114
PRINCETON PHARMACY, Hedina 
kaps. nuo skausmo. 801 W. 47 St. 
Boul. 1669. KONTRAKTORIAI 

CONTRACTORSANGLIS 
COAL BRUNO ŠUKYS. Stato ir taiso na

mus, medinius ir mūrinius. TeL La
fayette 5824. 4131 S. Francisco Avė.I. N. R. BEATTY LUMBER CO., an- 

lis $6.75. Šaukit Oak Lawn 8.
Tiesiai iš mainų:

Nut coal 5.06 Lump coal 5.57
Mine Run 6.00 Screenings 4.04

Pristato nemažiau kaip 4 tonus.
Wm, Jarsombeck. Tel. Laf. 2014

LAIVAKORTES 
STEAMSHIP TICKETS

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

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

MOKYKLOS 
SCHOOLS•

Pocahbntas $7.57; Indiana Lump 
$7.63; Black Band Lump $9.50.

Pirkite geriausj anglį pas 
MULCAHY COAL CO.

4028 S. Wentworth Boul. 4028

Automatiški Pečiai
AUTOMATIC COAL HEAT

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

PRESS COAL CO.
3950' S. Wentworth Avė.

Tel. Yards 0300.

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

f NAMAI IR ŽEME
REAL ESTATE

AUTŲ TAISYMAS 
AUTO REPAIRS

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

NAMŲ TAISYMAS 
j BUILDING REPAIRS .FRANR’S AUTO SHOP, 4464 So.

Wentworth, Boulevard 4081

BARZDASKUČIAI '
BARBER SKOPS

WM. W. CHRISTIANSEN 
Namų taisymas ir perdirbimas. Dar
bas garantuotas. žemos kainos,
lengvos išlygos, 232 W. 63 St. Tel. 
Wentworth 3800.MIKE’S BARBER SHOP, 20 metų 

bizny, 212 W. 47 St., Boul. 6943. PINIGŲ SIUNTIMAS 
FOREIGN EXCHANGE

______________________ ________ ___
JOHN R'AltA'bsKAS, žinomiausias 
Bridgeporte, 750 West 35 Street.

BUČERNES 
MEAT MARKET

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

1789 So. Halsted St., Chicago, 111.

SQŲARE DEAL MEAT MARKET, 
1 kl. mėsa, 4301 We»tworth Avė.

BARAI IR STALAI
BARS AND TABLES PAMINKLAI

MONUMENTS
•TIESIAI Iš DIRBTUVES P1GIAU 

Mes padirbame barus, stalus ir krės
lus. Pirkite tiesiai iš dirbtuvės be 
perkupčių, tai. atseis jums iš tikro 
pigiau. 24 metai biznyje.
CHICAGO CABINET & MILL CO. 

8012-14 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 1235

St. Maria & Evergreen Monument Co.
91 St. ir Kedzie Avė. EV. Park, III.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

BLEKES 
SHEET METAL

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

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE. 

574$ So. Ashland Avė.

HENRY MILLER
2041 Canalport Avė. Canal 3695.

DUONKEPIAI
BAKERIES

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

Pirk duoną FULLER PRK BAKER Y
4466 S. Wells St. Boulevard 5149

GROSERNĖS
GROCERIES

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

UNITED FOOD STORES 
238 W. 47th St.

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

' INGALIOJIMAI
P0WER OF ATTORNEY

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.

Ingaliojimus aprūpinti žeme ir ki
tus reikalus Lietuvoje padalome 
Naujįenų ofise.
1739 S, Hąlsfcd St., Canal 8500

Kviečia visus lietu
vius groserninkus j 
svarbą susirinkimą

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

RAŠOMA POPIERA
WRITING PAPER

... ........ .................................................
Gera rašoma popiera parduodama 

o 13 centu svaras — 2 svarai 25c. 
Reikalaudami iš kitur, pridėkite^ 8c. 
ersiuntimo kaštams. Pinigus Ra
te siųsti stampomis. Gausite Nau- 
ienų ofise 1789 So. Halsted Street, 
Ihicago, III.

SPAUDOS DARBAI
ATVIRUTES, programus, plaka

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

NAUJIENŲ SPAUSTUVĖ 
1739 So. Halsted St. Canal 8500

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

STALIORIAI
CARPENTERS

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

SIUVĖJAI
TAILORS

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

STATYBOS Plienas
STRUCTURAL STEEL

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

APEX.IRON & METAL CO. 
4000 Wentworth Avė.

Tel. Boulevard 1270

TABAKO. Krautuvės
TOBACCO STORES

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

UŽEIGOS
TAVERNS

SCBULTZ BUFFET, 5200 W. 95th 
St., Oak Lawn, III. Ar išvažiuoja*, 
ar parvažiuoja* visuomet užsukit pas 
mus. Monarch alus. Puiki vieta 
pasilsėt.

J. DARGUŽIS TAVERN, užkandžiai 
veltui, 3316 W. 55 St., Chicago, III.

VALGYKLOS
RESTAURANTS

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

VIEŠBUČIAI
HOTELS

V1CTORIA HOTEL 
kampas Clark ir Van Buren gtv. 

Kambariai $1 ir augščiau. 
WM. E. McCOY, savininkas 

Tel. Wabash 2280. Chicago.

VYRŲ RŪBAI
MENS FURNISHINGS

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

ŽAISLŲ OLSELIS 
notions wholesale

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

^ESl)įNT/U
VaL—3:30 A. M. iki 8:80 P. M. 

TeL HARrison 0751
PASTOVUI ŽEMOS KAINOS

Pinnadienio vakare pasauli
nėj parodoj bus grandioziškos 
iškilmės. Jose dalyvaus visų 
tautybių grupės, kurios kas 
vakaras vaikščiojo iš vietos į 
vietą, pasirėdžiusios tautiniais 
kostiumais ir savitais šokiais, 
muzika ir dainomis kreipė j sa
ve lankytojų dėmesį. Visos j.os 
susirinks j Lagoon Theatre pir
madienio vakare ir įdomins 
publiką savo kostiumais, šo

L., KrekšČiunas, 1432 South 
Cicerą avenue, praneša, kad jis 
nebuvo Vyčių; Jąųnimo organi
zacijos choro narys.

Jis pranešė tą faktą ryšy su 
žiqia, kuri tilpo antrądįenj. Ten 
buvo pasakyta, kad p. Krekš- 
čiuųas skundžia, Vyčių chorą, 
kurį dirigavo, už pinigus, kurie 
jam neva nebuvę grąžinti.

P*s Rrekščįupąs' priduria, 
kad jis nebuvo choro dirigen
tas, bet jo biznio menadžeris.

Laidotuvės
Nori visus supažindinti sų ko

operatyve organizacija, Uni- 
versąl Grocery Company

ABERDEEN OUTLET CO.
Perkam ir parduodam. 4 kamb. 
$98.50, $5 imokėt, 20 mėn. išmokė
jimui. Sampelai. 1106-08 W. 63 St.

Wentworth 5?84.

RYTOJ 
John Lincoln

Mirė spalių 23 d., sulaukęs 
25 m. amžiaus. Gimęs Spripg- 
field, UI. ‘ Kūnas pašarvotas 
Eudeikio koplyčioj, 4605 So. 
Hermitage avė. Bus palaidotas 
Kazimierinėse kapinėse. Laido
ja J. F. Eudeikis.

Sekai) t j antradienį, spalių 30 
d., yra šaukiamas visų lietuvių 
gfos.erninkų susirinkimas, Town 
of Lake kolonijoje, salėje, ku
ri randasi, 4825 South Donore 
Street.

Susirinkimą šaukia Universal 
Grocery* Company kooperaty
vas, kurio organizatoriai nori 
visus lietuvius biznierius supa-

žindinti su organizacijos tiks
lais.
:.? > e

susirinkimas prasidės 7:30
vali vakare. Į jį turi pribūti ir 
visi Universal Grccery Gompa- 
ny kooperatyvo nariai. Visus 
kviečia J. Buczinski, organiza
torius. Garsinkitės Naujienose
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LIUDIJIMAI VANAGAIČIO - “NAUJIENŲ” 
BYLOJE PASIBAIGĖ

Šiandien laukiama džiurės sprendimo

“Naujienų“ liudininkų parody
mai.

Liudijo adv. Kleofas Jurge
lionis, taisydamas neteisingą 
straipsnio vertimą, kurį su 
skundu įteikė teismui p. A. Va
nagaitis.

šiandien teisėjo Joseph David 
teisme, kur eina p. A. Vana
gaičio byla prieš “Naujienas“ 
dėl tariamojo šmeižto, suteikė 
publikai ne tik progos susipa
žinti su dalykais, privcdusiais 
prie ginčo, bet ir palinksmini
mo.

Apskųstiems pavyko, po ilgo 
ir karšto ginčo su skundiko ad
vokatais ir teisėju, įvesti dve
jetų gana riebaus turinio Va
nagaičio rekordų, kurie ten pat 
buvo ir sugroti.

Kitas įdomus momentas by
loje buvo, kada susiginčijus 
abiejų šalių advokatams teisė
jas išsiuntė džiurininkus į kitų 
kambarį ir pradėjo viešai gar
sinti “Naujienas“, kad jisai 
duosiąs įsakymų prisaikintiems 
teisėjams išnešti sprendimų

skundiko pusei. Tuo laiku ap
skųstoji šalis dar vos buvo 
pradėjusi statyti savo liudinin
kus.

Tačiau, paskui teisėjas pri
pažino, kad tame klausime, dėl 
kurio jisai buvo pasikarščiavęs, 
tiesa buvo apskųstųjų pusėje 
leido įvesti į bylų liudininkų 
parodymus apie įvairių A. Va
nagaičio produktų artistišku
mą.
Reporteris V. Poška atleistas 

nuo atsakomybės
Į pabaigą pirmos sesijos tei

sėjas, abiem šalim pritariant, 
padare sprendimų, kad nelau
kiant bylos pabaigos, paliuo- 
suojamas nuo atsakomybės Vin
centas Poška.

Antroj sesijoj visų laiką ėjo

Liudijo Chas. Steponavičius 
apie p. Vanagaičio muziką ii 
kai kuriuos jo vaidinimus.

Toliau liudijo p-ia A. Rypke- 
vičienė, Juozas Kemėšis, A. 
Daubaras ir P. Grigaitis.

S.LA. 109 kuopa iš
neša papeikimo re
zoliuciją 7-am Apskr.

. Velionis buvo kilęs iš Žarėnų 
parapijos ir Telšių apskričio.

>• , . <». n ..-.a

Magikas Ben Ali iš 
Pasaulinės Parodos 

į Liet. Auditoriją

Damasauskas ................. 16
Sidlnuskas ......................... 7
T. Papulis ..................... 17
J. Papulis ........ ;........... 10
Vysther ..............   23
Widugiris .................   3
Dambrauskas .........   15
Krotackus
Norkus
Petkus
Mikvitis
Janushas.

gražiai kalbėjosi, ir paklausė 
Vanagaičio:

“Did 
narnės?“

“Ycs“,
“What

other?”
“Well,

Vanagaitis, and I called him 
Mr. Grigaitis“.

Visi gardžiai nusijuokė.

you call each other

atsakė Vanagaitis.
did you call each

he , called me Mr.

Lietuvių Žagarės Kliubas rengia
BALIŲ SU DOVANOM 

Sekmadieny, Spalių-Oct. 28 d., 1934 m. 
H0LLYW00D INN SVETAINĖJE

2417 West 43rd St.. Chicago, I1L
Pradžia 4:30 vai. po pietų. Tikietas 25 Centai Ypatai.
žagariečiai griež Lietuviškus ir Amerikoniškus šokius. Muzka M. 
Adomaičio. Kviečiame visus draugus ir drauges atsilaikyti ir links
mai laika praleisti prie puikios mdzikos. Kviečia KOMITETAI.

REZOLIUCIJA
Mes, Susivienijimo Lietuvių 

Amerikoj, 109 kp« nariai lai
kytam menesinias susirinkime, 
spalių 5 d. š. m., Barausko 
svetainėj, 2242 W. 23rd Place, 
Chicago, III., višapusiškąi ap
svarstę, reikalą priėmėm se
kančio turinio rezoliuciją:

Priėmė rezoliuciją spalių 5 d. 
susirinkime Barausko sve
tainėj.

Atneš stebuklus iš garsios Rip
ley Odditorium lietuvių pub
likai.

Vanagaitis byloje prieš Nau
jienas vienoj vietoj liudijo, 
kad jis turėjęs pasikalbėjimą 
su Grigaičiu. Advokatas no
rėjo žinoti, ar jie koliojos ar

P-as Antanas Pilkauskas — 
Fakiras BEN ALI

Vienas iš juokų Va 
nagaičio bvlpj

MADOS MADOS

Nepaliaująs Progre

nepri-šiame mieste mes turime 
klausoma organizacija groserninkų, 
kurie sukėlė ne mažą susidomėjimą 
ne vien groge»nes bizny bet ir tarp 
vietines publikos. Ji pradėjo gy
vuoti apie keturius metus atgal per 
blogiausį depresijos laiką, taigi, jos 
pasisekimas nėra ne.ikėtas bet paei
na nuo sugabaus reikalų vedimo. 
Prie to prisideda praktiški planai, 
karius vykdė sumanus groserninkai 
teikdami publikai geriausiai galimą 
patarnavimą.

Mes čia kalbame apie 
Stores” organizacija, 
vienoj apielinkėj jus rasite jų krau
tuve, kuri atsižymi orandžu spal-

vos frontu. Jų skaičius nuolat au
ga. t Beveik kas savaitė tai vienur, 
tai ki.ur atsidaro nauja “Midvvest 
Stores” krautuvė. Krautuvė džiau- 
g.asi pasisekimu ir tos apielinkės 
namų šeimininkės pilnai jas užgiria 
ir lanko. Namų šeimininkės visuo
met ieško geriausius maisto produk
tus už žemiausiai galimas kainas. 
Todėl Midwest Stores ir turi pasi
sekimą, kad jos pilnai užganėdina 
namų šeimininkių reikalavimus.

Jos žino, kad ši organizacija veda
ma moderniškiausių budu ir duoda 
geriausi patarnavimą. š'.os orga
nizacijos supirkinėjimo pajiega yra 
didelė ir visi produktai atgabenami 
tiesiog nuo jšdbbėjų ir iš manufak
tūrų.

Reguliiatus išpardavimai ”Midwest 
Stores” laikomi kas savaitę kaip pa
rodo savaitiniai skelbimai, kurie tel
pa Šiame laikraštyje. Jums reikia 
tiktai perskaityti š.os dienos skelbi
mą ir jums ne sunku bus suprasti, 
kad namų šeimininkės pirkinėdamos 
šiose krautuvėse gali sutaupyti ant 
maisto ir gioserių. Skelb.

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

Midwest 
Beveik Riek

PRANEŠIMAI
PRAKALBOS

Kalbės Dr. A. J. Dorin ir kųn. 
J. W. Liūtas, “Ar čiepai yra kenks
mingi žmogaus sveikatai?” Nedė
toj, spalio-Oct. 28 d., 1934 m. Lie

tuvių Auditorijos salėje, 3133 South 
Halsted St., ,2:30 vai. po pietų.

.Kviečia Katalikų Jonistų Brolija.

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

3344 S. HALSTED ST. 
JOSEPH PIKEL, Sav.

RUDENINIS IR ŽIEMINIS

IŠPARDAVIMAS
Mes užlaikom įvairių aprėdalų, vy
rams, moterims, merginoms ir vai
kams. Žemos kainos ir mandagus 
patarnavimas.

..........    fa.-...............  -. .... .

PIRKITE DABAR S
Jus daugiau sutaupysite! Kainos dabar yra beveik 

ŽEMIAUSIOS!
IŠPARDAVIMAS

Pėtnyčioj ir Subatoj, Spaįio-Oct. 26 ir 27 dd.
■ ■ I I T A I “GOLI) MĖDAL” 

MILIAI 5 S27c 2'2iT
NAUJAS KONTEStAS $10,000 DOVANOMIS.

GEROS i||-y 4* O A 
KOKYBES JUZ.^OC

“SNO-DOE” SHORTENING ..................... sv. pak. 11$
TOMATO CATSUP “Regai“ 14 unc. bonka --.... 1O<

ken 30C

Dideli
________ 40 unc. pak, WWw
POST TOASTIES“ Breakfast Food 8 unc. pak. 70 
MINUTE TAP1OCA” . .......... 8 uncijų pak. 2 už 230

“MAXWELL HOUSE” KAVA
“BISQUICK”20 unc |,ak 19c

“German“ SWEET CHOCOLATE   4 u ne. 2 už* 15C
“PILLSBURY’S” ~~~~

KEKSŲ MILTAI ...................  44 unc. pak. 250
FARINA ...........................................   2 pak. 170
BLYNELIŲ MILTAI .................. 20 unc. pak. 2 už 210
“Mi^vesfT~BLYNELIŲ SYRUPAS .... 22 unc. jog. Į50
“OVALTINE“ Food Drink .............. '
šviežiai Keptos FIG BARS ...............
“Sunshine” Tyrus Chocolate Cookies 

“Educator” 
HAMMERED V7HEAT THINSIES .....

“Midwest“ DELUXE KAVA ....L..........

6 unc. ken. 290
.......  SV. 100

.......... sv. 210

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO- 

RAGE IR PATAISYMUI, bet savi
ninkai juos neatsiėmė; black pony 
tautas $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- 
is 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 Nortli Michigan Ave^ Chicago 

Atdara vakarais

1) Kadangi S. L. A. 7-tas ap
skritis savo specialiame su
važiavime pradėjo nešvarų 
darbą prieš S. L. A. 38 sei
mo tarimus reikale perkėli
mo centro į patogesnį mie
stą;

2) Kadangi minėto apskričio 
“ultimatumas“ griauja iš pa
matų musų konstituciją ir 
seimų tarimus, kartu ardy
damas ne tik pačios orga
nizacijas ir jos eilinių narių 
taiką ir ramybę, bet tarką 
ir ramybę visų Amerikoj 
gyvenančių lietuvių;

3) Kadangi sumanytojai kal
bamos suirutės yra iš buvę 
ilgus metus centro valdyboj, 
ir kuomet Detroito Seimas 
prašalino j bos o išrinkdamas 
nau j us centro .vadus i ir ;i i

4) Kadangi i šis visas darbas 
yra grynai prieštaraujantis 
nutarimams aukščiausios in
stancijos — Seimo ir yra 
rimtas konstitucijos paneigi
mas, todėl tebūnie nutarta;

a. Kad Pildoma Taryba dary
tų žygį nusižengusius prieš 
įstatus asmenis tinkamai 
perspėti arba net nubausti;

b. Kad Pildoma Taryba išneš
tų aštrų papeikimą visiems 
tiems, kurie drįsta užsimoti 
prieš valią Seimo ir musų 
konstituciją ir;

c. Kad Pildoma Taryba imtųsi 
visų galimų priemonių įvy- 
kinimui gyveniman visų S. 
L. A. Seimo nutarimų ir;

d. Kad Centro vadovybe dėtų 
tinkamiausių pastangų pra
plėtimui musų kultūrinių 
darbų Amerikos lietuviuose, 
ne taip kad kaip “senoji 
gvardija.
S. L. A. 109 kp. Valdyba:

Antanas Kondrotas, pirm. 
Geo. J. Stungis, fin. sekr. 
Karolis Aleksynas, nut.sek.

Apskričio ligoninėje 
mirė Petras Deringis 

%

Laidojamas šeštadienį; laidotu
vėmis rūpinasi J. Ortakis

“triksais“ 
lietuvis

Užkariavęs mihias publikos 
su savo ypatingais ir pavojin
gais “fokusais“ — 
Pasaulinėje Parodoje, 
magikas-fakiras-“stebtikladaris”
p. Antanas Pilkatiškas — Ben 
Ali, pasirodys Chicagos Lietu
vių Auditorijoje.

Jo visų šposų, ir ugnies val
gymo, ir durstymo kardais, ir 
kalimo prie ktyŽiiį seansas 
įvyks Chicagos Lietuvių Audi
torijoje, 3133 S. Halsted street, 
ketvirtadienį, typįcričlo 1 d. Tai 
bus tik viena diena po Parodos 
užsidarymo.

P-as Antanas - Pilkauskas at
vyko į Parodą iš Lietuvos, kur 
jį užtiko visokiu koįsftenybių ir 
ypatingų gabumų čtnonių “ko
lektorius“ Robeptį Itįpley. Kiek
vienas yra matęs Jtfpley’o skil
tį “Believe it or Not“ laikraš
čiuose. \

Atvykęs iš Lietuvos, p. 'Pib 
kauskas, geriap gnomas vardu 
“BEN ALI”, d^n/onstravo savo 
fokusus Ripley Odditorium, kur 
kiekvieną dieną , atsilankydavo 
tūkstančiai žmonių.

Dideliam žmonių pasibaisėji
mui, p. Pilkąuskas-Ben Ali, ten 
valgydavo ugnį , ir virš iš bur
nos einančios liepsnos kepdavo 
kiąušinius.

Ketvirtadienį jis tą kiaušinių 
kepimo aktą ir daugelį kitų pa
rodys Auditorijoje.

Lietuvių Piliečių Darbininkų Pa- 
šelpinis Kliubas laikys mėnesini su
sirinkimą, nedėlioj 28 dieną spalio, 
1934 m. 1 vai. po pietų, Meldažio sa
lėje 2242 W. 23 Place.

Nariai malonėkite pribūti, nes 
daug svarbiu dalykų turime dėl ap
svarstymo, katrie esate užsilikę su 
mokestimis, malonėkite apsimokėti.

M. Z. Kadziauskas koresp.

Amerkos Lietuvių Daktarų Drau
gijos reguliaris mėnesinis susirin
kimas atsibus penktadienyje spalio 
26 d., 1934. Pradža lygiai 9 vai. 
vakare, 6641 So. Westem Avė.

Dr. T. Dundulis rašt.

AR JŪSŲ KŪDIKIS DREBA?
AR JŪSŲ KŪDIKIS TURI 

ŠV. VITO ŠOKĮ?
Pagalios padarytas stebuklingas 

Išradimas dėl nervų ligij. Parsiduo
da tiktai pas

STUCHLIK DRUG CO.
6243 W. Cermak Road, 

Berwyn, III.

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMU SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras guteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narini mokestis. 
Expertų patarimas visose namų šavį- 
ninkų ir rendaūninkų reikalais. Meą 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. Šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet Įžymus 
namai originąlio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St 

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

ĮVAIRUS KRAUTUVIŲ FIKCERIAI
Didžiausia pasirinkimas, žemiau

sios kainos už įmoderniškus baru fik- 
čerius, taipgi delicatesseri, restaura
cijų, kepyklų ir bučernių. Mes taip
gi įtaisome pilną refrigeriavimą už 
labai žemą kainą. Mes priimame jū
sų senus fikčerius i mainus ant nau
jų arba vartotų įrengimų. Dykai pri
statymas ir lengvos išlygos.

JULIUS BENDER, Ine. 
901-915 W. Madison St., Chicago, III.

Tel. Monroe 1710

3291 — Augesnei moterei naujau
sias ir madniausias §įo sezoo mode
lis Jeigu pasisiūdinsite iš kurios 
vienos spalvos* materijos ir praga- 
žinsįte labai gražiais guzikais (auk
siniais arba deimantiniais) tai ji 
ytin . bus graži. Sukirptos mieros 
36, 38, 40, 42, 44,' 46 ir 48 colių per 
krutinę., ..............

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

KULTŪRA, NAU
JAS No. 9

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtalsai

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

Turinys:
Valstybės Prezidento Antano 

tonos Sukaktuvės.
šventoji Sąjunga ir Tautų Sąjunga 

— Prof. P. Leonas.
Augalų hormonai — jų gyvybės va

rikliai — J. Dagys.
Iš ko sudėtas atomas — A 

ronas.
Jurgis Baltrušaitis — Sergej

— Murza.
Kaip rašo musu rašytojai (S.

nys, P. Orintaitė, šalčiunienė-Gus- 
taityte, J. Paukštelis).

Mahanojaus mainierių polka — Pet
ras Cvirka.

Šeimos krize ir šeimos reforma — 
J. Baldauskas.

Sme-

Žvi-

Partners Wanted
Pusininkų Reikia «

PAIEŠKAU pusininko į alinės 
biznį. Biznis išdirbtas perdaug me- 

V ienai moteriai perdaug dar- 
1706 W. 47th St.

Kara tų, 
bo.Sekmadieni Kipšai 

lošia su smarkia 
komanda

Kap-
Help Wanted—Malė 

Darbininkų reikia

REIKIA patyrusio shearman gele
žų atkarpų yarde, taipgi patyrusio 
torchman. Kensington Waste Material 
Co. 11573 S. Michigan Avė.

.....pak- 14c 
sv. kenas 27* 
2% kenai 220 
2^ kenai 200 
2^ kenai 21<

Monte“
Monte”
Monte”

GRUŠIOS ... 
PYČES .........

PINEAPPLE

• “Del 
“Del 
“Del 
“Midwest” PUIKUS PUMPKIN .... 2K kenai 3~ūž~~250
“Franco-American“ SPAGHETTI ...
KOPŪSTAI gražus didelės galvos ...... 
Rinktiniai Puikus BANANAI ............
GELTONIEJI CIBULIAI U. S. 1 ......... 
Dideli VIRIMUI OBUOLIAI U. S. 1 . 
“Arterial“ SWEET PEAS 
SHRIMP Puikus “Gulf Best” .....

“LUX”
SOAP FLAKES maži pak. 90

2 kenai 190
Z... 3 sv. 50 
”... 3 sv. 190 
.... 5 sv. 130 

........... .... 5 sv. 190 
No. 2 ken. 2 už 230 
.......... No. 1 ken. 130

dideli pak. 211 
4 už 2?0 

“PRIM“ TOILET TISStlE 2...... . ........... 3nrolėšT130
“HOLSOM” Thin Bologna Sausage (Dešra) sv. 150 
FRANKFURTERS Vien iš mėsos" L........ . 2 sv. 2Š0

.... 8V. 190

“LUX“ VEIDO MUILAS

“Drexel Farms” BAKED MEAT LOAF

BLEACH Kvort. 4 fif* plūs 
bonka ■ W dep.

“MidAVeat” Vandens
Minkštintojas 

.. ............................... ..i............... ..i* i....*r
Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

■ r........................-- ---------------------- --------

PASTABA — Dauguma ”UUuuat Storu” tari ir mtioi tkgrtua, kur įui 
galiu pirkti gtrg mhg, pauklttang ir tt< ui itmiauritu kainai!

MIDWES1W STORES
300 mtu

18 APIELINKE — Spalių 24 
d. Cook apskričio ligoninėje 
mirė 60 metų lietuvis Petras 
Deringis.

Keletą dienų atgal jis buvo 
rastas be sąmonės prie New- 
berry Avenue, Jis buvo tuojau 
nugabentas į ligoninę ir ten už
merkė akis.

Kadangi velionis neturėjo gi
minių, nei artimų, nei tolimų, 
tai jo laidojimu rūpinsis p. J. 
Ortakis, 18 & Halsted biznie
rius. Jis suteikė velioniui Pet
rui Deringiūi paskutinį patar
navimą ir savo pinigais apmo
kės visus kaštus.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
ir jomis rūpinasi graborius Si
monas Skudas.

Susikibs su garsiais Ąustin 
Bears lošėjais 

. ’ . ------- .
Musų Kipšai šekmadienį su

sikibs su viena iŠ stipriausių 
footballo komarid^Ur turės sun
kiai darbuotis. į

Tai bus vienas iš'rimčiausių 
susitikimų šį sezoną* Kipšai tu
rės už oponentus Austin Bears. 
Lošimas įvyks 2 vai. po pietų, 
aikštėje prie North Avenue ir 
Harlem Avenue.

Į Kipšų sąstatą įeis sekami 
lošėjai: /

L E Noreikis ........ ......
L T Eitmontas
L G Chepulis .

C Blozis ......... ...........
R G Kfiricius . ...... ........

♦ R T Davidaųskas ...........
R E Slubar .....

Q Montvid ...£
L H Norvilas ...
R H Nocis ,
F B Niitau L.,....'..'.........

Pagelbiftii&ai
Stanaitis ............„...v.......
Yons ..................
Labzentis ......... ..
Balkus ..............................
Piipinik ................ .....

•C

-V-" U i

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

čia įdedu 15 centų ir praSau 

atsiųsti man pavyzdį No, 

Mieors .... per krutini

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Garsinkitės “N-nose”

Stop
■ Itching
□ Skin

’ - "T - M ■ ' ■

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė

TEL. REPUBLIC 8402

REIKALINGAS kriaučius. Darbas 
ant visados. 2635 W. 39, PI., prie 
Archer Avė.

Furnished Rooms
2 KAMBARIŲ furnišiuotas 

tas karštu vendeniu apšildomas, 
dvieju vaikinų arba merginų. 
Įima

20 
.22 
121 
14: 
13

|h Nebesirūpinkite d61 
SMg? odos niežSjimo, Plai 

skanų, Išbėrimų, 
JBS=a“ Dėmių ir kitų odos 

erzinimų. Gaukite bonka Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemone 
niežėjimui pašalinti. Lengva var-- 

1 toti . visuomet. Visose aptiekose 
I 85s. 60c, $1.00.žemo

F 6 R l\ i fsi i P iCT/A T: » O N s

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

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

patiems valgyti gaminti.
1016 No. Francisco Avė. 

Tel. Brunsvick 5097

fia- 
D€1 
Ga-

Business Chances
PardavimuiBizniai

PARSIDUODA Alinė geroj vietoj 
tarpe dviejų gatvekarių linijų, par
duosiu pigiai,

4644 So. Western Avė.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St,

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Gera vieta. Visokių tautu ap
gyventa. Pigi. Tel. Lafayette 0780.

...... ^.,1 .... I.......—....I Wi . * ■ . , .. ........... .....................1111.............. ...........................

TAVERN pardavimui, didmiesty, 
daro gerą biznį. Pajukeusiu pigiai 

22 No. Wells St
. —ii——————————m———

PARDAVIMUI Tavern. šokių sa
lė, gera vieta. Pigiai.

4941 So. Ashlad Avė.
.......... .....  .... ......... ^1.11.1 I l.ll*l,fa.fa|l||'l.l.l .1, ............ '......... . .... .. ................... ...

BARGAIN. pardavimui Ice Cream 
parlor, visi įtaisymai.

4258 South Maplevrood Avė.

Real Estate For Sale 
Namal-Žen*. Pardavimui

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




