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Bolševikai keršija dėl 
Kirov užmušimo

Kaip Vokietijos dar 
bininkai kovoja ai 

gų kapojimą

Anglija vėl nemokės Ruošiamas naujas 
savo skolos Amerikai platus viešųjų 

darbų programas
Bolševikai suėmė 79 žmones, kuriems grę 

šia mirties bausmė
Pasyviu pasipriešinimu neleido 

naciams nukapoti algas žie
mos pašelpai

MASKVA, gr. 4. — Bolševi
kų valdžia jau stvėrėsi keršto 
dėl nušovimo pereitą šeštadienį 
Leningrade galingojo politbiuro 
nario Sergei M. Kirov. Nors 
paaiškėjo, kad Kirovą nušovė 
dėl asmeninio keršto pačios 
valdžios darbininkas ir buvęs _. _ . -
komunistų partijos narys, te-l Leningrade plačiai kalbama, 
čiaus savo pagiežą bolševikai 
bando išlieti savo politiniams 
priešininkams, arba tiems, ku
rie bolševikams nepritaria.

Pagiežos tikslais Maskvoje 
ir Leningrade liko areštuoti 79 
žmonės * “baltgvardiečių tero
ristai”, taipgi pašalinti is vie-ljio m«..w» vai

tos ir areštuoti astuoni patys džioje, bet ir tą prarado. Iš nu- 
atsakomingiausi Leningrado po-; siminimo ir pasiryžo Kirovui at
letines policijos viršininkai. keršyti, nes jį skaitė kaltinin-

Kartu komunistų partijos ku savo puolimo, 
centralinis komitetas, kurio Ki

ęijai elgtis su nužiūrėtais as
menimis griežtai ir tuojaus 
juos žudyti ,kai tik bus išnešti 
mirties nuosprendžiai. Komite
tas taipjau paskelbė, kad jis 
neteiks jokių pasigailėjimų.

Tikimąsi, kad daugelis suim
tųjų bus nužudyti.

rov buvo

Nors 
už 

bau- 
Ber-

kad jokio suokalbio nužudyti 
Kirovą nebuvo. Nikolajev jį 
nužudė vien iš asmeninio kerš
to. Nikolajev jau buvo pasie
kęs komunistų partijoj augš- 
tą vietą, bet Kirov pasirūpino 
jį iš partijos pašalinti. Po to 
jis bu^o gavęs kitą vietą vai-

Nikolajev pats bandė nusi-
sekretorium, išleido žudyti, bet tik lengvai susižei- 

dekretą, įsakantį politinei poli- dė.

Nelaiminga pradžia 
skridimo j tolimą 

Australiją

■t............. .... ... ...

Gangsterio George 
. Nelson žmona 

suimta

BERLYNAS, gr 4. — 
streikai Vokietijoje yra 
drausti ir už streiką yra 
džiama kalėjimu, keliose 
lyno ir Vestfalijos dirbtuvėse
darbininkams pasisekė iškovo
ti savo reikalavimus pasyviu 
pasipriešinimu — kita streiko 
forma. « <0* .

Pradžioje pereitos savaites 
Berlyno dirbtuvės darbininkai 
surado, kad iš jų menko uždar
bio liko atitraukta po 20c vers
tinai žiemos pašelpai.

Darbininkai tam pasiprieši
no, nurodydami, kad jų pačių 
uždarbis yra tokis menkas, kad 
jie vos gali iš jo prasimaitinti. 
Darbininkai liko pašaukti į kie
mą, kur nacių vadai ilgai kal
bėjo jiems apie reikalą pasiau
koti. Kartu buvo pašaukta ir 
policija.

Darbininkai 
bų ir tylomis 
tuvę, bet taip 
vėti prie savo
atsisakė juos areštuoti, nes jie 
nelaužo jokių įstatymų.

Pamatę darbininkų pasiryži
mą, dirbtuvės vedėjai sutiko 
patys užmokėti dirbtuvės sa: 
vaitinę duoklę pašelpai.

Tas pats atsitiko kabelių 
dirbtuvėj, kur buvo iHloŠiamąsi 
įvesti 3 vai. darbo dieną delei 
stokos gumos ir vario. Darbi
ninkai paskelbė pasyvį streiką. 
Delei to jiems dabar mokama 
už 5 vai. darbo dieną.

išklauso prakal- 
sugryžo į dirb- 
ir pasiliko sto- 
mašinų. Policija

Trys iš Californijos skridę la
kūnai paklydo ^jr turėjo nu
sileisti Pacifike prie Hawaii 
saly

HONOLULU, Hawaii, gr. 4. 
—Trys lakūnai—kapt. Charles 
T. P. Ulm, kuris jau kartą yra 
skridęs iš Californijos j Aust
raliją, George M. Littlejohn ir 
navigatorius ir radio operato
rius J. L. Skilling išskrido Jš 
Californijos į Australiją, kad 
sumušti kapt. Kingsford-Smith 
greitumo rekordą jo kelionės 
iš Australijos j Californiją.

Pirmas jų sustojimas turėjo 
būti Hawaii salose, kur jų bu^o 
laukiama šiandie. Visą kelią 
gauta pranešimų, kad kelione 
jiems sekasi ir kad jie neuž
ilgo bus salose. Bet besiarti
nant prie salų gauta šaukima
sis pagelbos, nes jie paklydo 
ir jų gasolino išteklius jau bai
giasi.

Pagalios laivai ir vietos ra 
dio stotis gavo iš jų praneši
mą, kad jų gasolinas išsibaigė 
ir kad jie buvo priversti nusi
leisti Pacifike, netoli Hawaii, 
bet kadangi paklydę, tai nega
lėjo tiksliai nurodyti nusilei 
dimo vietos. Nusileidę jie ant 
vandens laimingai.

Tuojau tapo išsiųsti išsiųsti 
laivai ir lėktuvai jų ieškoti, bet 
ikišiol jų nesurasta. Jie patys 
sako, kad phiduriuoti jie ga
lėsią porą dienų. Iki to laiko 
tikimąsi juos surasti ir išgel
bėti, nes jura yra rami. Lėktu
vo radio tebeveikia.

TEGUCIGALPA, Hondūras, 
gr. 4.— Centralinį Hondūras 
ištiko žemės drebėjimas, kuris 
sugriovė 4 miestelius.

ORHte

Chicagai ir apiėUnkel fedąr* 
(io oro biuras Šiai dienai pran* 
eauja:

Giedra, maža permaina tem
peratūroj.

Saulė teka 7:02, leidžiasi 4> 
19.

Namų malioriaus Hill iš Clifton Forge, Va., šeimynos 
vieni kitus ramina po to, kaip surastos nužudytos dvi jų 

dukreles, Alive ir Allen. 6 ir 13 metų. Viršuj y- vieta krūmuo
se, kur mergaites rastos nužudytos. Suimti keturi negrai, ku
rių 'vienas prisipažino nužudęs abi mergaites ir vyresniąją iš- 

gangsterio” George gėdinęs. ? <

na
riai

CHICAGO.—Kuomet Chica-1 
gos federaliniai agentai vis tik-1 
rino, kad jie stropiai iešką nu-į 

šautojo ~
Nelson žmoną Mrs. Helen Gil- 
lis, Washingtonas pranešė, kad 
Nelsono žmona jau Dėkos die
ną yra suimta ir laikoma Chi- 
cagos federalinių agentų.

Taipjau eina gandų, kad Mrs. 
Helen Gillis ir išdavė savo 
vyrą iš keršto, nes jis buk su
sidėjęs su kitomis moterimis. 
Jis pastaruoju* laiku buvęs San 
Francisco, bet nesenai sugry- 
žęs į Fox ežero apielinkes. žmo
na ir nurodžiusi kur jis slaps
tosi kas davė galimybes fede- 
Valiniams agentams jį užklupti 
kely į Chicago. Kaip žinia, su
sirėmimas įvyko prie Barring- 
ton, kuriame žuvo du federali- 
hiai agentai, bet žuvo ir pats 
Nelson (Lester M. Gillis.)

Rumunija susilaukė 
sovietų Rusijos 

pasiuntinio
BUCHARESTAS, gr. 4. — 

Rumunija vakar susilaukė pir
mo diplomatinio sovietų Rusijos 
pasiuntinio, tuo užbaigiant su 
Rusija ginčą dėl Besarabijos, 
kurią Rumunija pasigrobė po 
karo. Pirmu savo pasiutiniu 
sovietų Rusija prisiuntė Michai
lą Ostrovskį, kurį Karolis pri
ėmė su pilniausiomis karališko
mis ceremonijomis.

Bolševikiška “res
publika” Kuboje

Lenkijos ambasado- 800 Lenkijos ligoni
rius už skolą užsta
tė savo ambasada
WASHINGTON, gr. 4, —By

loje .dėl skolos išėjo aikštėn, 
kad buvęs Lenkijos pasiuntinys 
princas Kazys 
savo asmeninę 
buvo užstatęs 
sados namą.

Jis tuos pinigus pasiskolino 
iš pagarsėjusios Mrs. Mary F. 
Henderson, kuri vadovavo vi-

ne j paskelbė bado 
streiką

VARŠAVA, gr. 4. — 800 pa- 
cientų Kūdikio Jėzaus ligoninėj 
paskelbė bado streiką protestui 
prieš įvedimą naujos dietos, 

sako, kad 
ne

dėl ekonomijos, bet išbandymui 
naujų maisto teorijų.

Lubomirski už 
$160,000 skolą Ligoninės vedėja’.

Lenkijos amba-, permainos liko padarytos

sai Washingtono ponijai Pa- Kompanija it 3 ŽHI. 
siskohno 1919 m. ir skola tu- f F., .r v
rėjo būti sumokėta gruodžio 3-PkJlltlDtl UZ IVlOrrO 
23, 1935. Garantijai kunigai
kštis Lubomirski užstatė am
basados namą.

Ta moteris jau mirė ir jos 
turto paveldėtojai pareikalavo 
atsiskaitymo. Pusė skolos, jau 
atmokėta. Del kitos pusės irgi 
per teismą susitarta.

Castle nelaimę

Ginklų firmos jau 
senai numatė karą

NEW YYORK, gr. 4. — Fe
deralinis grand jury apkaltino 
laivų kompaniją, vieną jos 
viršininką ir du laivo viršinin
kus už Morro Castle laivo ne
laimę, kurioj žuvo daug žmo
nių laivui sudegus juroje^ Vi
si jie yra kaltinami už piktą 
apsileidimą, delei ko ir žuvo 
pasažieriai.

WASHINGTON, gr. 4. —Se- 
nato komitetas atnaujino ty
rinėjimą amunicijos fabrikantų 
veikimo. Komiteto pirminin
kas šen. Nyė paskelbė, kad 
Amerikos ginklų firmos jau 
1908 m. numatė bęsiartinantį 
Europoj karą ir tuo tikslu su
organizavo Europoj didėlius 
pardavėjų burius, kad gauti, 
daugiau ginklų užsakymų.

3 tyfunai į 3 dienas 
Filipinuose

HAVANA, gr. 4. -r-2,000kc 
munistų išvijo žemės savinin
kus ir ūkininkus ties Guanta- 
namo, konfiskavo 10,000 akrų 
žemės ir paskelbė nepriklauso
mą nuo Havanos valdžios ko
munistinę sovietų “respubli
ką”.

Komunistai maną vėliau pasi
grobti dar daugiau žemių, bet 
valdžiga jau4 siunčia kariuome
nę juos malšinti.

Musso

Ir Italija atmetė Ja- 
pabijos pasiūlymą
RYMAS, gr. 4

lini oficialiai pranešė Japoni
jai, kad Italija atmeta JaponL 
jos pasiūlymą panaikinti Wash- 
ingtono; laivynų sutartį, nes 
tai privestų prie ginklavimos 
lenktynių.

Pirmiau tą Japonijos pasiu 
lymą amtetė Franci j a.

Jau išrinko 6 jury 
narius Martin 

Insull byloj

Per Fi-MANILA, gr. 4.
lipinu salas į tris dienas per
ėjo trys smarkus tyfunai, ku
rie neabejotinai pridarė dide
lių nuostolių ir kuriuose gal
būt nemažai žmonių žuvo.

Per tris mėnesius
siautė jau 8 tyfunai.
niuose tyfunuose žuvo 
žmonių.

salose 
Pirmes- 
virš 40

WA6HINGT0N, gr. 4.

LONDONAS, gr. 4. —Iš tik
rų šaltinių patirta, kad Ang
lija į Amerikos “pakvietimą“ 
užsimokėti savo skolą gruodžio Ickes ruošiamu programų, vie- 
15 d., atsakys, jog finansinė 
padėtis Europoj dabar yra to
kia, kad yra visai *neišmintin- 
ga kelti karo skelų mokėjimo 
klausimą.

Ne viena Anglija nemokės 
skolos. Nemokės skolų ir kitos apsilankė vidaus reikalų sekre-. 
valstybės, nes jos irgi pergy- torius ir viešųjų darbų admi- 
vena didelius finansinius keb- nistratorius Harold L. 
lumus.

Franci j a daranti pastangų 
paremti Belgijos franką. Tuo 
pačiu laiku eina gandų, kad ii 
Italija ruošiasi nueiti nuo auk
so pagrindo. Nors Italijos vai- metus, bet jie negalės būti am- 
džios sukelta paskola kiek ir žini ir turės būti sustabdyti 
pagerins finansinę padėtį, bet 
ji negalės sulaikyti aukso plau
kimo iš Italijos. O ir dabar Ita
lijos aukso ištekliai yra labai 
maži.

šieji darbai bus tęsiami kelis 
metus iki industrija suims 
bedarbius

WARM SPRINGS, Ga., gr. 
4.—Pas prezidentą Rooseveltą

pranešė prezidentui 
ruošiamą naują platų 
darbų programą.

Ickes numato, kad
darbai turės būti tęsiami kelis

Ickes ir 
apie jo 
viešųjų

viešieji

Nusišovė “Markizas” 
Krakauskas

kaip tik industrijos suims be
darbius.

Tečiaus nežiūrint naujojo 
viešųjų darbų programo, val
džiai šią žiemą vistiek teks be
darbius šelpti, nes 
bai galės išsiplėsti 
tį pavasarį.

Ickes programų,

viešieji dar- 
tik ateinan-

bus atlie*
------ ;----  kami daugiausia tik tokie vie- 

KAUNAS.—Pil. Krakauskas šieji darbai, kurie su laiku pa- 
kaip Lietuvos monarkistas ir j tys apsimokėtų, kaip namų sta- 
bajoras, kuris pasivadinęs mar-’tyba, griovimas lūšnų, .mažų 
kizu fon Krakoyskiu piršosi k4rių steigimas ir geležinkelių 
merginoms ir kelis syk susi- (kryžkelių naikinimas (pravedant 
tuokė. Už daugpatystę jis pa- ’ per jas tiltus. Tas • suteiktų 
trauktas kaltinamuoju ir pra- darbo daugeliui bedarbių, o iš
ėjusį šeštadienį turėjo būti tei- leisti tiems darbams pinigai su 
siamas, bet gauta žinia, kad laikų galėtų sugryšti į vaisty- 
savo tėvo ūkyje Vilkavi^p iždą.
apskr. Krakauskas nusišovęs. Kiek pinigų
„Teiamąs jo tbylą nutraukė.

CHICAGO.-— Vakar liko 
rinkti ir prisaikinti šeši 
riai jury, kurie' nagrinės Mar
tin Insullo bylą. Tikimąsi, kad 
šiandie gal pasiseks išrinkti ir 
visą jury.

iš- 
na-

Valdžia rems namų 
statybą

WASHINGTON, gr. 4.—Kad 
paakstinti namų statybą, val
džia teiks tiesioginę pagelbą 
namų statytojams, duodama pa
skolos iki 20 nuoš., jei priva
tinis kapitalas pridės likusius 
80 nuoš. Tam tikslui 'valdžia 
skiria $1,000,000,000, jei priva
tinis kapitalas sutiks įdėti į na
mų statybą $4,000,000,000.

Grūmoja Vokietijos 
protestonų opozicijai

Nacių

bus išleist? 
tiems darbams, Ickes nė neban
do apskaičiuoti, bet manoma,

Mirė Žymus Prūsu lie- kad tik Pėdžiai bus reikalinga
poros bilionų dol.

Ikišiol viešiems darbams bu 
. vo paskirta arti keturių bilic- 

Prusų lietuvių veikėjas Mike- nM bet prie jų gavo darbo 
jis buvo vienas iš veikliausių la^a* mažas bedarbių skaičius, 
m. įsteigus “Birutės” draugiją, Ickes saki» ka<Į tai įvyko t>- 
ijs buvo vienas iš veikliausių dėl, kad didesnė dalis tų pini- 
narių. 1898 m. kandidatavo į ĘV nuėjo karo laivynui, T. V. A. 
ciesorystės seimą, kaip lietu-1 *r kitiems valdžios skyriams, o 
vių kandidatas. Visą amžių ne tikriesiems* ------ —
dalyvavo lietuvių organizacijo- bams.
se. Tam žmogui teko daug ken-1 statybos programą la-
tėti nuo vokiečių, ypač pasku cii Viit-ioic
tiniais metais.

tuvių veikėjas
Tilžėje mirė vienas senųjų

Visą amžių ne tikriesiems viešiems dar-

________________ ■... f s

NEW YORK, gr. 2. — Ko
munistų Lyga Amerikoje ir 
Amerikos Darbininkų partija, 
kurios nepriklauso prie komu
nistų partijos, nutarė susivie
nyti ir dabar vadinsis Jungt. 
Valstijų Darbininkų partija.

bai trukdo keblumai, su kuriais 
tenka susidurti bandant išpirk
ti žemes, nes iŠ to nori pasi
pelnyti tūli realestatininka?, 
kurie trukdo valdžios progra
mą. Bet jie busią nugalėti.

Pas prezidentą lankėsi ir iž
do sekretorius Morgenthau, ku
ris pranešė apie gerą valdžios 
finansinį stovį. . #

GIMINĖMS

BERLYNAS, gr. 4 
valdžią prigrūmojo apkaltinti 
Už šalies išdavystę grupę pro- 
testonų opozicijos kunigų, nes 
jie išleidę melagingą pareiški
mą. Areštų dar nebuvo.

WA6HINGT0N, gr, 4. —Tu
rintys iš valdžios paskolą ant 
namo, bet jų nemokantys susi
lauksią nesmagumų, nes HOLC 
ketina tokius namus foreklo- 
zuoti. Esą atsiranda žmonių, 
kurie galėtų mokėti skolą, bet 
jos nemoka pasitikėdami, kad 
valdžia niekb jiem o nadarys.

MEXfCO CITY, gr. 4. —Val
džia uždare didelį gembleriavi- 
mo ‘‘Užsienio Kliubą”, kuris tik 
nesenai liko pastatytas ir ku
ris kainavo $500,000. Spėjai 
ma, kad kliubas liko uždarytas 
pageidaujant naująjam prezi
dentui Cardenas, kuris yra prie
šingas gembleriavirnui.

MONTREAL, gr. 4. Suimta 
Jeanne Corbin* redaktorė The 
Worker.

DOVANŲ KALĖDOMS
Ar mes galim užmiršti mums 
brangius tėvelius, seseles, giminai
čius Lietuvoj šių Kalėdų šven
tėse?
žinoma kad ne* \

Siųskime todėl po Kalėdų dovanėlę dabar, kad nueitų 
Lietuvon dar prieš Kalėdas. Pasiuntę ten dolerį—kitą, 
nebūsim biednesni, o ta dovanėlė daug džiaugsmo su 
teiks musų brangiems tėveliams ir giminaičiams Lie
tuvoje.

* Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiųs jūsų pi
nigus Lietuvon doleriais ar litais su užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.

NAUJIENŲ Pinigu Siuntimo Skyrius
1739 So. Halsted St. Chicago,_IU.
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KORESPONDENCIJOS
IHMOrt

Brooklyn, N* Y*
iSUb. 1 —< «■>» .iį'ii ■ ■—1

Visokios Žinios
Dr. George W. Hindmarsh, 

dantų chirurgas, tapo kritiš
kai pašautas savo ofise, 601 
W. 17ath st. Atsitiko lai to- 
kilt budu: pas daktaru atėjo 
ddntiį taisyti hepažįstafnšS pa
či j en tas. Kai daktaras pradėjo 
savo darbą, pačijehtAš staiga 
pašoko iš krėslo ir pradėjo šau
dyti. Dvi kulkos pataikė į dak
tarą ir šunkiai jį sužeidė;

Piktadaris pabėgo. Kolkas 
policijai nepasisekė išaiškinti, 
kokiais sumetimais pacijentas 
bandė daktarų nužudyti. Spė
jama, kad gal tas “pacijėntaš” 
buvo plėšikas. Mat, kiek žino
ma, daktaras savo ofise visuo
met turėdavęs daug pinigų. Ir 
šį kartą policija surado ofise 
$4,000.

ris ir pabėgo, prakirsdami su 
revolverio rankena dentištūi 
galvą.

Frank Lavfnskas.

Los Angeles, Calif.
* ■ -

iie^HklaūSffthas 
choras iš 56 žtaoiiių

Edward Vytautas Rosevitz 
rašo, jog tolimame Los Ange
les mieste susiorganizavo cho
ras iš 50 jaunų lietuvių ir lie
tuvaičių. Tačiau visa bėda 
esanti ta, kad savo mieste jie 
negalį gauti lietuviškų dainų.

Rosevitz 
kreipęsis į 
ganizacijas, 
atsakymo.

Losangeliečiai pageidauja 
liaudies dainų, dainų duetams, 
'trio, kvartetams ir t. t.

Rosevitz dar priduria, jog jų 
organizacija nepriklauso nuo 
jokios partijos ar religijos. Jos 
vienatinis tikslas bus popule- 
rizuoti lietuvių dainas tarp šio
je šalyje gimusių lietuvių, c 
taip pat amerikonų.

sako, 
kelias 

bet

jog jis jau 
lietuvių or- 
nesusilaukęs

pageidauja

LIETUVOS ŽINIOS
Rumsiškis - Istorinė 
Vieta. Čia Žygiavo 
NapaleofiSS. Mokėsi 
Baranauskas. Jogai

la Su Jadvyga 
Skendo

Ndo kauno apie 24 kilomėt- 
his j šiaufcs rytus aht Nėmu- 
fi6 kranto, yra šidddihiaiš sto
gais dėfigtas Rumšiškių nriieš- 
tėlis. Pet miestelį eiha didelis 
vieškelis. Jis Užsisuka rytų pa
W • it- etai VltHldtfS link. "Tai

» a w
Savo laiku William Fitch iš 

Jamdica buvo turtingas žmo
guj. Jo namus prižiūrėdavo 
p-ia Helma Smith.

Bet štai priėš penkerius me
tus įvyko biržos krachas, ku
ris skaudžiai užgavo ir Fitch. 
Jis pražudė beveik viską.

Likęs neturtingas, Fitch ga
na dažnai aplankydavo p-ią 
Smith, kuru skalbdavo jo dra
bužius. Bet štai šiomis dieno
mis Smith namuose įvyko kaž
kas nepaptasto. Pirmiausiai 
kaimynai išgirdo barnius. Kiek 
vėliau pasigirdo* šūviai.

įbegia į vidų, prieš kaimy
nus atsivėrė tokia sceha: aslo
je gulėjo negyvas Fitch, kti- 
ris laike rankoje revolverį, o 
kiek toliau be sąmonės ir krau
juose paplūdusį r gulėjo p-ia 
Smith.

Priežastys tos tragedijos 
kolkas dar nėra žinomos.

— • »
Joseph Adler, Pėerlesš ang

lių kompanijos vice-prėziden- 
tas, ir kompanijos prezidentas 
Daniel Adler tapo nubausti še
šiais mėnesiais kalėjimo už 
prigavystę. Mat, jie nusukda- 

į vo svorį.
Teismas paskyrė bausmę ir 

keliems kitiems tos kompani
jos viršininkams. Jie turės at
sėdėti 60 dienų kalėjime arba 
pasimokėti po $500. 

« « »
Mathew Rojak, 852 

st., vargu daugiau 
krėsti šposus, kadangi 
sai gana brangiai 
Spalių 24 d. jis atsuko gaiš 
rininkų dėžutę ir sukėlė aliar
mą. žinoma, tuoj atvyko ugnia
gesių komanda, bet jokio gai
sro nerado.

Rojak už tą šposą‘tapo areš
tuotas ir atsidūrė teisme, šio
mis dienomis jis turėjo stoti 
prieš teisėją ir pasiaiškinti.

Teisėjui, matomai, tas “ju
moras” heatfddč jūdklngas. 
nes jis patvarkė, kAd itbjak 
turi pasimokėti $100 arba eiti 
penkiolikai 

»
Salvatore 

bėdon dėl 
liejimo. Jo 
jama federaliame teisniė.

Mancuso, kuris gyvena Ad
resu 62 Kingsland avė., prisi
pažino esąs kaitas. Teisėjas 
paskyrė jam keturis metus ka
lėjimo.

»
Kartais ir plėšikui HdtUri gi- 

liukio. štai šiomis dienomis pas 
dentistą George Lahane, 2115 
Washing,ton avė., įėjo “paci
jentas”. Jis paprašė išvalyti 
dantis. Kai darbas buvo atlik- 
tas, tai sumokėjo daktarui vie
ną dolerį. Kaip tik tuo laik‘i 
ofise pasirodė “pacijento’ 
draugas. Be niekur nieko jie 
šoko prie dentisto ir pąreika- 
lavo atiduoti pinigus, sakyda
mi, M Jid ,4fhi«ink bižM"; i 
_IWstes kdkėlė triukšmą. 

Tąsyk banditai spruko pro du-

Oakland 
benbrėš 

i tie špo- 
kainuoja.

dienų j kalėjimą.

Mancuso patėkd 
narkotikų pardkfl* 
byla buvo nagrihč-

»

r

židoti. KOI tik arkliai įbrido 
vandėnin, tai jie staiga pasi
nėrė, d karietą, kurioje Sėdėjo 
Lenkijos karališkoji pora, van
dens sroVė Apvertė. Jogaila bū
damas stiprus v#raš, įkibo į 
karklus ir išlipė į krantu. Jau* 
nutę karalienę Jadvygą Van
dens srovė nv/nešė tolyn. Jos 
riksmą užgirdo jauna lietuvai
tė, kuri atbėgusi į nelaimės 
vietą išgelbėjo skęstančią Jad
vygą

išsigelbėjusi iŠ tokids did1- 
žiulės nelaimės, karališkoji po
ra apsinakvojo mažame Rum
šiškių kaimely. Jadvyga visą 
naktį nemiegojusi, meldusi it 
Dievui dėkojusi už išgelbėjimą. 
Rytą prašvitus, Jogaila ir Jad
vyga atvyko apžiūrėti nelaimės 
vietos. Karaliui išgelbėtoją 
mergaitę gerokai apdovanojo, 
o upelį, kuriame karališkoji po
ra skendo, Jadvygos pageida- 
virhu pavadino lenkiškai Na
dieja (Viltis). Toje vietoje, kut 
įvykb nelaimė ir kdr karalius 
išsigelbėjo, buvo nutarta pa- 
StAtyti bažnyčia. Karališkoji 
pora Rtimšiškėse gyveno 3 die
nas, «J<ol Nemuno ledai visiš
kai išėjo. Tik trečią dieną Jo
gaila ir Jadvyga laimingai per
sikėlė per Nemuną ir išvyko 
Krokuvon. Tsb.

jArh atsigulite j lovą liet itęhd- 
rėjo pafvėŽti dkktaro. LikWi- 
naš" bėgūlėdartiAs 1 oVdje nešto
jo sąmohėš iž 193$ m. lapkri
čio mčn. 19 d. mirė.

Atvykęs prieš įhiHį J6 bro
lis Kazys Liutvinas, žinodamas 
savo brolio gyvenimo* aplinky
bes pas Daugirdus, įtarė, kad 
jis yra hųnūdclytas ir nors 
DaugirdArfiš lAlbAi pykštAiii pt; 
mirčiai pranešė policijai.

Stasio Liūtvihd lavoną skfo 
dė ir Valstybių Tėchhikos- 
GhėPiijdš lAbūfatorijA darė 
anai ižą, kuriuo nustatė, kad 
Stasys Liutvinas YčA fitfftūo-
——j—M——

d^iks aršeniku {duodant jam 
jį ftū Yalgiū.

FafrAukfos fatdyinan jo žmo- 
ftū nėf>risipAŽiho kalta, bet uo
švė Daugirdiene prisipažino ir 
parodė, kad lApkriilio 8 d. ji 
atsikėlus iš klėties nuėjo į pir
kią fėškbti klumpių, ppįe žen
to lovos radusi jo išmestą pi
niginę norėjo patikrinti, kiek 
žentas turi pinigų. Atidarius 
piniginę rado maišei), kuriame 
btrvo balti milteliai ir juos ji 
pAėmtė. Daugirdiene nūmanč, 
kad tėp yra nuodai ir, gUl būt,

. ■ •■ ■■ ■ *7

jai Skirti kaipo šeimyniškos 
ramybės ardytojai, todėl nu
tarė nunuodyti už tai žentą. 
Dienos metu, kada žentas Liut 
vinas po darbo gėrė pieną, ji 
jam tuos miltelius Supylė į 
pieną ir užnuodijo savo žen
tą, kuris 11 dienų pasirgęs nu
mirė.

Daugirdiene savo dukteriai 
apie tokį darbą tiieko nesakė 
ir duktė visai nežinojo, nuo ko 
jos Vyras mirė. Magdę Daugir
dienę 50 metų amžiaus, už tai, 
kad ji Stasį Liųtviną nunuo-

dijo, nubaudė 15 mėtį sunkių
jų darbų kalėjimo.

PAIN EKPEILER

Nuo Peršalimo 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

M.

DAKTARAI IR DENT1STAI
. ■ - '■ , ,, ,,, . . ............... . ...........----- . į .....-.......

ADVOKATAI
JOSEPH £ GBISII

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ašhland Avė. 

Tėl. Boulevard 2800 
Rez. 6515 8o. Rock^ell St. 

Tel. Renublfe 9728

Philip* & Rusenthal

to 0 P. ,M.
STRĖET 

al ot#o , 
to 6 P. M.

UOUĘŠ: Evening 
134 N. LA fiA 

PKONR. CE5 
ItOURS: 0 A. :

i;į|- riirTitiii^iaaįiiaii .  —■ l.l I 
AKIU SPECIALISTAI

ji nį-mlĮi7 i ii n, i.—Aš'—- ■

LIETUVIAI
Ofiso Tel. Boulevard 5913

Rež. Tel. Victory 2843

Dr. Bertash
756 VVest 35th St.

Cor. oi 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

NedČEofftis pagal sutarti.

Phone CanaI 6122

. ..........-

LIETUVIAI
____ _____ IMI

KITATAUČIAI

Už žento hužudyma 15 
metų sunk, darbų ka

lėjimo

istorinis Vieškelis, kuriuo 1912 
metais žygiavo Napaleono ar
mija. Iš Suvalkijos pusės pro 
Rumšiškių miestelį kėlėsi pran
cūzų gvardija, vokiečių pėsti
ninkai, lenkų raiteliai ir bu
siančio lietuvių korpuso bra- 
duolys. Apie 100,000 vyrų, 
tviftų kaip ąžuolų, ėjo mušti 
rusus. t)ar ligi šiai dienai pa
likę netoli Rumšiškių mieste
lio prancūzų apkasai liudija 
apie Napaleono armijos pėd
sakus.

fjddli Ih/mšiškių miestelio 
stovi medinė mokykla, kurio- 
jef mokėsi garsusis lietuvių 
tautos dainius, Anykščių šile
lio autorius vyskupas Antanas 
Baranauskas. Busiantis vysku
pas ir didysis poetas čia pra
leido dalį savo jaunystės, mo
kydamasis valsčių raštininkų 
kursuose, čia prie viliojančių 
Nėrtiūho krantų, jo jautrioje 
sieloje kaupėsi kūryba; Dabar 
ši istorinė Rumšiškių mokykla 
pavėsta įjAp’rastu ihdlkų san
delio. Jos vietoje 1932 metais 
išaugo nauja, moderniška mie
stelio pradžios mokykla. . • <

Per Rumšiškių miestelį te
ka du nedideli upeliai: Pra
viena ir Nadieja. Apie Nadiė- 
jį Yra .užsilikusių daug įdomių 
įtMdMvimų, dažnai tampriai su
rištų su‘ pačio miestelio pra
eitimi.

Vienas paddvlriias sako, kad 
kai iogaila buvo išrinktas Life- 
tiivdfc-Lehkijos karalium ir Vfe- 
d^S jaiindt^ Lėhkijos karalai
tį Jadvygą tai 1406-1407 mfet. 
karalius parsivežęs karalienę j 
savo tėviškę. Jauna karališko
ji pora apvažinėjusi Žemaitiją, 
Prusus ir Aukštaitiją ir grįž
dami .iŠ savo kelionės sustojo 
mažame Rumšiškių kaime. Čia 
jie rengėsi keltis per Nemii- 
ną į Suvalkijos pu‘aę. Tai Bii- 
vo pavasaris. Pravieną ir ki
tas upelis šniokšdami nešė le
dus j Nemuną. Jogaila nerib- 
frėjįs ilgai laukti^ nes Kroku
voj tupėjo svarbių všlstYbinių 
reikalų, tad vežikui jsakė Va

Alytus. — spalių 27 d. 
Marijampolės Apygardos teis
mas sprendė Alytuje krimina
linę bylą Daugirdienės Magdės 
ir Liutvinienės Marės už Dau
girdienės žento ir Liutvinienės 
vyro Liutvino Stasio nunuodi- 
jimą.

Bylos aplinkybės tokios.
1933 m. Gluosnykų kaimo 

gyv. Daugirdai turėjo daug 
skolų, kurias norėdami padeng
ti ieškojo savo jaunai 18 me
tų dukteriai Marijonai turtin
go žento. Marijon*a Daugirdai
tė tuo laiku susipažino su Ne- 
tiškampių kaimo Marijampolės 
vai. gyv. Liutvinu Stasiu, ku
ris turėjo iš brolio dalies 18,- 
000 litų. Daugirdaitės tėvai su
tiko išleisti dukterį už Livrt- 
vino ir 1933 m. birželio mėn. 
14 d. juos apvesdino.

Neilgai trukus tarp uošvės 
su dukterimi ir Liutvino kilo 
nesantaika; jos baisiai j j ujo, 
nors jis savo žmoną ir labai 
mylėjo ir kaimynams skundė
si, kad su žmona dar galėtų 
sugyventi, bet uošvė ją per
kalba SaVo pusėn. Daugirdai 
pradėjb kalbėti, kad žentas 
jierriS nereikalingas.

Rudenį Liutvinas pradėjo la
bai negaluoti; kuliant javus, 
pradėjo jam skaudėti galvą it 
vidurius, bet Daugirdienė su 
dukterimi juo riesirupino ir

DR. VAitUSH, OPT.
LiHTuviš 

dhfbtnėtficany Aklų Specialiais. 
Palengvihs akių kuri*

esti priėžastitni galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aūtemitno, herimotu- 
mo'; skaudamą akių katštf, sititaiso 
trumparegystę ir tolirėgyštę. Priren
gia teisingai akihitis. vfeųosė Atsiti
kimuose ėgžairnihAvintiaš ddfdih'iis 
elektra, parodančią .mažiausias kiai- 
dar. Specialė atyda atkreipiami i mo
kyklos vaikus. KrėivtfS akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nūo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atjtaisb- 

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pifmiaū.

4712 South Ašhiand Av.
Phone Boulevard 7589

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

Šėtedomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 Šo. Califomia Avenue

Telefonas Republic 786Š
■ J ;...... ..... ..... .........

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

Tėl. Keriv/Ood 5107 
VALANDOS:

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

Apart švėhtadienio ir ketvirtadienio.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS ir chirurgas 

d5t AftCftER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso1 valandos nuo' 2-4 it nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal Sutarti

DR. G. SERNER 
. taįfrtitig,,. 

Tel. Yar^482Š
Pritaiko Akiniuš 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

ir Akinių .Dirbtuvė

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 110 ir.>viki' 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 yakąro.

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phorib Boulevard 8483

Ą Mentvid. M. D.
We$t Town State Bank Bldg.

2400 Wė8t Madisdn Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

. . Tel. seeley 7330
Namų telėfo'has Brurišwick 0597 

ra.':-------‘—__________ _ —...

kampas Halsted Si. , 
Valandoj ūo 10—M; nuo 6 iki 8 

Nėdėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikinto akinių dėl yišbklų akių

Tdt Boulevard 5014 Diedą ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nūo 7 
iki 8:3b v. Nędel. nud ,10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

t , Ofisas ir. Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Dr. Pulsuckis
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Gaffield Boul’d 

(Katnp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699

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

6412 So. Campbell Avė.
Pfospėct 0469

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

Tel. Ofičč Wentworth ,6330 
Rez. Hyde Park 8395

Df. Siisanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė
6900 So. Halsted St.

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Df. V. E, Siedlihskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Frantisco av.

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
, Oiisas 4645 So. ASHLAND AVE. 
Ofiso vaLi Nuo 2 iki 4*ir do* 6 iki 8 
” vak. Nedėlioj pagal sutarimu 

t . Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namu Tfel. Pfospėct 1930

£hdne Boulevard 7042
Dr. C< Z. Vezel’is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

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

Sefedoj pakai sutarti.

LiSTĖŪINE
relieves

ŠCRETHROAT
Lhtetiiiė bevelk ttąiiie taliri 
užmuša turinčias bendrumo 
ttt paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas jpriengtiiia jUsą 
gerklj, kada bakterijos ją su- 
skaudina. ir {.isterine yra 
taipjaii labai ^eikshiiriga rii- 
prtleidime šalčio. . Atsargus 
sttidijatimaš 102 žmonių lai
ke 2 H Žkbibs friČn^ib pa
rode. kad tie, kurk plauna 
gerkle Ju. Llsterine tiktai ’A 
fesir^ toris, tūfČjo % 
ttympesniūi ir % lehgtesnius 
ui tuos, kurie nesipiovč, 
Lafiibrtt Fbatmacri Čb:, Ši. 
Louis; Mo.

Reduces ČOLDS

66%

Jei k&iČihtė hūo galVbs skaudėjimo. 
Jei skaitąht taidės sūšilieja i daiktą. 
Jei šhūŪdoš raštas išrodo dvigubas 
Jei skaitant, arba neriant skauda 

akys, tuomet jaū jums reikia 
akinių. - . -

Df. John L Smetona
OPto^ĖTKIšTAs ,

1801 So. Ašhiand Avė.
Platt.Dldg., katūp. 18 St. Ž aUkšthš 

. Pastebėkite mano iškabas
Vūlhndoš iįuo 9:30 fyto iki 8:30 yaL 
karo. Rborn 8. Ne'dėliortiiū ūždatyta. 

Kalbame Lietuviškai
PH6hd C&nal 0523

———*—-—u..-, __ ujui

PILĖS
Bė peilib, degininio arba skausmo 

VOTIS, ŠbRAbAŠi riStŪLAŠ. PRURITlb 
(Nle>.an«l«s 1‘llėS), TROSTATltlS ir klto>s 
meSUnSs ilgos .gydamos musų Švelnu Ir nė- 
skRiKl-Zlu VARICUR Metodu.
Mes yimlngtil, kytečlimie tuos, kbMp yfn nė* 
tėnę vilties būti, liartZdyiaia, Yra siačlpk 
nuostabu -kaip tos, tustyos; be vilties ligos Ktelt riėlltėplji i S| trcatmėntė.

ARTIIRITIS. NERVIŠKUMO, ,drba INK&TV 
LIGOS, klmthbt Jų Ilga tlRtal paeina Įitio fe

0UBt! IŠLIKIMO IŠ MaiiiIO 
AftBA iŠ NAMŲ 
VARICOSfc

GYSLOS IR VOTYS

?kr.ei‘vAW™
—KODĖL Ita JUS?
hfintA'LAbki^K, iiivsv tfNYttfeLiį KricAi 
DykSi. EgžirniihhčiK ir Pateflffifr

U“ J
nuo 9 iki 1 po plet.

VAricūrInstitute .
64 WEŠT RAfrDOLPH ST, 

♦•toė lubos OmtIcIi Theaira Bldg.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gėrai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs Rodytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius fnetodus X-R,ay ir kitokius 
elektros prietaisus. 1

Ofisas ir Laboratorija: .
1034 W. 18tK StM netoli Morgan Št 

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

Tel. CanaI 3110 
Rezidencijos telefonai t

Hyde Pbrk 6755 ar Central 7464

Res. 6600 South ArtėMiSn Avenue.
Phone Prospect 6659

Ofiso Tėl. C anai 0257

Df. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 šo. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. 

I-  ___ \ :--—-..

< 1 *
Liūdnoj Valandoj 

Pašaukite 

j. J. BAGIOKAS 
2S06 W. 63 St

Tel. Rėbiitiic 3100 
10734 SOUTH 

t M1CH1GAN AVE.
Telėfbhas X

Pullman 4151
»

—

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

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. Nėdėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone M1DWAY 2880

Telefonas Yafds 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue 
..Ofiso valandos: ; ’► .

Nub 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po p^etų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

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

Rez. Telebhdnė Fiat* 2400
Ofiso tel. Calumei 6893 
Rez. Tėl. Drtotel 9191 <

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas fr Čhihirgas \ 

Moteriškų, Vįriškų, VMkū Ar visų i : bfisaū^fl^^? Kalsimi Ši.

arti 81 st Street.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne

daliomis ir šventadienjais 10—12
, ... . , diena. . 4

AKUŠERES
Mrs. Ahelia K. Jarušz

PhysicaUTherąpy 
and Mid^rtfe 

6109 S.. Albapy
Hemlock 9252 V

Patamaūja prie 
gimdymo namuo 
ge ar lijfOnihbse, 
duodu m&gsage 
elėctric treat- 
mept ir majfne- 
tfc blankėts ir tt» 
MbtSHriiš irinėr-' 

Rinoms patari
mai dovanai.

■■■tiii.Tii

%

r"

Tel. Lūfayėtte. 3572
J, Lititevičius 

GRABORIUS IR

gote ir flriielifiteSje 
Didelė ir graži 

r)cai 
t A V.

Visi Telefonai:
YafdS 1741- 

1742
lAiddjam Pigiau 

negu KITI
Ambūlance Patarna- 
viihaš Dienū ir Nak
tį. Motlėrni$ka Kop

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

J. F. EUDEIKIS
I ■ ' '

Laidotuvių Direkto-
į riits per 30 Metų

4605-07 S. Herniitage 
Avenue

i x įkyrius 
4447 S. Fairfield Avė.

tfel. Cicerb 2109
ANTANAS PETKUS

Graborius
koplyčia Dykai

1410 South 49 Ct.
; į CICERO. ILL.

A. MASALSKIS
‘ GRAĖORIUS

3307 Littianica AVe.
tėl. Boulevard 4139

,r
A’

įS ir BALSAMŲOTOJAŠ 
pas geras ir nebrangus

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeijpi norite dailumo ir Ūebrartgumo 
Laidot.ūtėsė,Pašdukjte........

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturtine sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)
:. r: r,.: —r— —■ ; - 1 ■. •- ■ 1

Lacliavich ir Sūnūs
LIETUVIS GĖABORIUS 

Patarhat ja laldotūvėse kuopigiaūsiai 
Reikale meldžiąme atsišaukti, o Inu- 
»fl rafCTtat.

Tėt Cariftl 2616 arta 2616
. .1 SKYRIUS:
1439 S. 49 Ct., Cicero, III.

" Tek Cicero 5927

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Gfaboriuš ir

Balz&niiidtojaš
Moderniška Koplyčia .Dovanai

Turiii. adtomobilius visokiems reika-
Uulams. Kaina prieinama.
3319 Litūanica Avenue 

čtiicAGb, iii.
---- ——... ..'r'".. .v •'' r,- r ■

J. F. RADZIUS
Incorporatęd 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augŠČiaū. 

Moderniška koplyčia dykai. 
068 W. 18th St. Tfel. CanaI 6174 

CHICAGO, ILL.
•... tiV»ra.:a

I.J.ZOLP
GRABdBttrs ■ 

1646 West 46th St. 
Tet Boulevard 5209 ir 8413 

1327 So. 49th Ct 
Tel. Cicero .3724. Koplyčia dykai
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Kaip atsirado gyvenamieji trobesiai
3,000 ŽIEMINIŲ KAUTŲ

Vertas iki $9.98

PIRKITE KALĖDŲ DOVANAS BARGENŲ OUTLETE

mc

NAUJOS

mažučių sto

LINCOLN'S FRIDE DEGTINE
urvus

iSKl

ŪKE THIT

i Netil
po piet.

PHILCO, ARCADIA, 
CROSLEY, ZENITH

DON'T 
give

MES PASIUNČIAME PINIGUS [ VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS RATOMISNetik kad pasiekia 

kitas dalis svieto, 
bet yra stebėtinai

tme 
CaPP&t,

SKRYBĖLIŲ SENSACIJA 
£00 NAUJŲ SKRYBĖLIŲ 

Paskiausių sty- 4C

Gurkšnis LINCOLN’S PRIDE Degtinės įrodys Jums, kad tai yra Deg
tinė, kuri yra labai Smagi ir be abejo Jums patiks. Nusipirkite jų savo 
apielinkės Tavernoje. LINCOLN’S PRIDE DEGTINĖ yra Straight 
Kentucky Bourbon 100O gryna ir 10 mėnesių sena. Ji specialiu budu 
pasendinta medinėse statinėse.

PABANDYKITE ją šiandien ir patys persitikrinkite.

DAINUOS BEN ALI—A. PILKAUSKO ATSISVEIKINIMO VAKARE

Jos. F. Sudrik,m.
3417-21 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 8167 
CHICAGO. ILL.

BUDRIK JEWELRY 
3343 So. Halsted St.

Svederio bliuzkos, rtauioviški 
styliai, vertės iki $1.50 69c

Lietuviu Radio Pro# 
dieniais: 1:00—2:00

The District National Bank of Chicago
1110 West 35th St

Moterims slyperiai. Kuban už 
kulnis, $1.00 vertybė

RADIO VITAFONAS, -kuris 
groja rekordus gražiai ir 
garsiai. Tai yra geriausis 
pasilinksminimo būdas na
muose. . *

nuo jo 
savo tvora; vėjas pradėjo pu
sti iš kilos pusės — išeitis ra- 

bušmėnas persta- 
nemo-;to tvorų taip, kad susidarytų 

Jie; užuovėja. Žinoma, menkas 
malonumas tokioje “troboje” 
tūnoti kuomet šala, pučia žvar
bus vėjas arba lyja lietus. 
Tačiau bušinenes kantriai kin
io užlindęs už savo tvoros ir 
laukia, kada danguje švystelės 
saulutė, kada pasidarys dienos 
gražesnės, šiltesnės.

šita bušmėno tvora, nors la-

pra-.vėjo, faktinai yra 
Ta- trobesių pirmtukunė

Apart paties Ben Alio, egiptiečio Hadži Ali ir kitų vakaro dalyvių, Ben Alio atsisveikinimo va
kare, šiandien dalyvaus ir Chicagos Lietuvių choras ‘Pirmyn”. Choras, vedamas ,p. Chas. Stepo 
navičiaus, sudainuos bendrai kelias dainas, o dalį programo išpildys Kaimiečių Kvartetas ir cho 
ro solistai. Vakaras įvyks Chicagos Lietuvių Auditorijoje.

šiandienų pilni Jungtinių A- 
merikos Valstybių didieji mie
stai, turime neužmiršti, kad 
tikrasis jų pirmtakunas yra 
paprasta bušmėno tvora, ku
ria jis dangstosi nuo žvarbaus 
vėjo ir šalto, darganoto oro 
metu ieško už tos šiaip taip iš 
medžio luobos ar šaknų su
pintos tvorelės užvėjos.

G6T
HGR COONĖOEO 

OKI TME
YAP.D

Nežiūrint kur jus negyventumėte, 
jums apsimokės atsilankyti j išp«r’ 
darnia. Kainos nukapotas! Pasinaudo
kite šiais urmo sandelio perviršio bar
menais. Tegul jus niekas nesulaiko 
nuo atsilankimo i ši sensacinga per
viršio išpardavimų.

Skaitykit — Ateikit — Tnupykit —

JUST WUAT 
I -rouo 

YOO.
»- >.4 ■

THE STUOIO 
CAT, W 

TRYINGTO 
SAVEOUR 

MAOIC 
CAJRPET 
FROMTHS 
HAN3S OP 

TMB 
plPAiSr

DIDELĖES SUTAUPOS ANT 
SPECIALS!!!

Radikaliai, visokio styliaus, re- 
guliarė $1. 
vertybė .... ..................
Moterims sejonai, tamsi rudi, ir 
mėlyni $2.50 QQa
vertybė

nesueina, grenlandietis 
plyšius sienoj užkemša smėliu 
ar žeme. Viršų apkrauna ru
stais, kelmais ar šaknimis, ku
rias išmeta į krantų jura. To
kiu budu iš rųstų ir šakų pa 
sidaro stogas. Kad stogas bu
tų sandaresnis, iš viršaus dar 
prikrauna velėnų ar šilų. Taip 
pastatytas trobesys visai pana
šus į urvų tik ne žemėje iš
kastų, bet pastatytų jos pavir
šiuje.

Tokiuose namuose tegalima 
gyventi žiemų.' Vasarų juose 
nepakenčiama būti. Nuo lie
taus velėnos atidrėksta ir ima 
vanduo varvėti į trobos vidų. 
Norom nenorom grenlandietis 
yra priverstas vasarai statytis 
sau kitų, patogesnį butų. Taip 
jis ir daro. Suneria keletu il
gesnių karčių,.^‘apdengia jas 
kailiais ir tokioje palapinėje 
praleidžia visų vasarų. Žic-|slU 
mai atėjus grėnlandietis vėl 
keliasi į senų savo trobų — iš 
akmenų padarytų urvų.

Nors toks butų kaitalioji
mas ir statihejimas atima 
daug laiko ir suteikia bereika
lingo darbo, tačiau nerangus 
grenlandiečio protas iiėgąli su
galvoti tokio trobesio, kuriam 
butų galima gyventi 
žiemų, lygiai vasarų.

Tiesa, žvejyba, medžioklė 
besiverčiančios tautos, bend
rai vedančios ne sėslų, bet 
klajoklių gyvenimų, apie pa
tvaresnių trobesių statybų ir 
negalvoja. Jiems svarbu turė
ti tokių prieglaudų, kurių, rei
kalui esant butų galima nusi
gabenti į kitų vietų. Todėl 
laukinės ar puslaukinės kla-

Kainos nuo 
iki 29aUU

175.00

Radios

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <3
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 W
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v, v.______  ^1 —

CHICAGO MA1L ORDER BARGAIN OUTLETO
Sensacingas Urmo Sandelio Perviršio

IŠPARDAVIMAS

Pirštinės dėl moterų ir kūdikių 
Grynų vii-

(ančių melų žmonės ieškoda
vo sau prieglaudos nuo šalčių 
ir blogų orų kaip kokie žvė
rys kasdami žemėje urvus. 
Mokėjimas kasti urvus, pinti 
palapines, tur būt, ir yra ki
lęs pas žmones iš tų laiku, ka
da jie buvo tikraisiais žvėrimis.

Nesunku tokį urvų iškasti 
kur žemė nėra perdaug kieta 
ar per daug puri. Bet kaip 
urvų išsikasti purioj žemėj. 
Tiesa, pats kasimas purioj že
mėj atlikti kur kas lengviau, 
negu kietesnėj. Bet kad iš
kasus urvų purioj žemėj iš jo 
labai mažos naudos: — urvas 
tuojau gali užgriūti. Čia jau 
ir laukinio nerangus protas tu
rėjo truputį išsijudinti, kad 
prisitaikius prie esamų aplin
kybių. štai, pavyzdžiui, kaip 
daro savo pamuš puęioj žę.- 
mėj Azijoj gyvenanti lauki
niai, vadinami aleutai. Pir
miausia jie išsikasa didelę gi
lių duobę. Tada viršų apde- 
da virpščiais, žabais ir dar 
apipila žemėm. Tokia duobė 
— tas pats urvas tik jau gu
driau padarytas.

Tuo tarpu Grenlandijos lau
kiniai jau jokių urvų ir duo
bių kasti nebegali. Grenlan
dija — šaltas kraštas. Žemė 
ten beveik ištisus metus būna 
įšalusi. Tokioj žemėj iškasti 
duobė yra labai sunku. Gren- 
landiečiai, tačiau, norom ne
norom turi tokiame šaltame 
ore gyventi, nes juos čia at
varė iš šiltesnių kraštų stip
resni jų priešai, kitos giminės 
laukiniai.

Galimas daiktas, kad šilta
me krašte ir grenlandiečiai 
kasė urvus ir duobes, todėl pa
tekę į šaltų kraštų pradėjo 
statyti namus irgi panašius į

olas. Grenlandiečių 
urvai jau reikalauja dar dau
giau pamiklinti nejudrų lau
kinio protų. Jam tenka pa
daryti urvas ne į žemę kasau-, 
lis, bet ant žemės paviršiaus.

Lygioj vietoj grenlandietis 
iš akmenų sudeda, sukrauna 
ketvirtainę sienų ar užtvarų, 
maždaug aštuonių metrų ilgio

Hollywood 
Sty b ai
Šiltu 

pamušalu 
Tarpeliuose
Kiekvienas 

tikras 
barmenas

MUSŲ SENSACINGAS URMO SANLE-<f» j*
DELIO PERVIRŠIO 

ČEBATUKŲ IŠPARDAVIMAS V
EINA VISU SMARKUMU!

* Oxtcrds * buedes
Tai visai nauji čebatukai. Tūkstančiai po- 

m bus išparduota. — Ateikit anksti!
* Kombinacijos Visų stylių užkulnis

* KidH V# Ti'Ž'"'’* Pumps Vertės ikj
Visų šaižų, bet ne kiekvienam styliuje.

Mažulėliams sniego siu- $ i QQ 
tukai su kepuraite .... ■ ■ ww
Dresės visai CC
naujos ......................... ■

Žinoma, tas neįvyko staiga, 
bet vystėsi labai palengva, 
tūkstančiais metų. Metų bė
gyje užtvaros tobulėjo. Prie 
vieno pagerinimo prisidėjo 
antras, trečias, pagaliau dau
gybė smulkesnių pagerinimų.

Keliautojai pasakoja, kad 
kai kurie laukiniai palapines 
daro tokiu budu: tankaus me
džio žemutines šakas palen
kia iki žemei, prispaudžia jų 
galus akmenimis, sulenktų ša
kų viršų apkrauna prilaužę 
šakučių — štai jums ir pala
pinė. Reiškalui esant joje 
galima visai puikiai slėptis 
nuo hj°#o oro.

Vierta Afrikos negrų gimi
nė jau kiek gudriau atlieka 
savo “namų statybų”. Toje 
šaly, kur jie gyvena, auga ypa
tingos rūšies palmės, kurių la
pai yra net keturių metrų il
gio ir daugiau metro pločio. 
Laukiniai priskina tų lapų, 
susmeigia juos koteliais į že
mę ratu lapas prie lapo, vir
šūnėles stipriai suriša į krūvų 
— “namas” baigtas. Jame jau 
galima apsigyventi.

Žinoma, šiltame krašte, kur 
šalčių niekuomet nebūna, o 
viešpatauja nuolat šiluma, to
kiuose namuose galima gyven
ti nors ir visų savo amžių. Bet 
kaip verstis tiems laukiniams, 
kuriems lemta gyventi šaltuo
se kraštuose, kur būna šaltos, 
snieguotos žiemos? •

Tokiose šalyse laukiniai, pa
prastai slėpdavosi nuo šalčio 
ir sniego audrų duobėse ir ur
vuose. Taip gyveno laukiamai 
prieš daug tūkstančių metų 
dabartinėj Rusijoj, netoli Kle
vo, Dniepro upės pakrantėje. 
Tai, paliudija kad ir šis atsiti
kimas.

Nelabai toli Kievo nugriu
vo Dniepro upės krantas ir 
atsirado toje vietoje urvas. 
Mokslininkai tų urvų ištyrę 
pamatė, kad jis yra žmogaus 
rankomis padarytas. - Urvo 
sienose pasiliko net pėdsakai 
jų darbo su akmeniniais kir
vukais. Tokie pat akmens 
kirviai, peiliai ir krūvos kau
lų buvo atrasti žemėje, urvo 
asloje. Aiškesnio įęodymo, 
kad tai yra žmogaus rankų 
darbas ir būti negali.

Antras Dniepro pakrantėje 
urvas daugelį nustebino. Jis 
parodė, kad prieš daug tuks- ir keturių metrų pločio.

BRIDGEPORT LIOUOR COMPANY Ine
WHOLESALE ONLY 

3252 SOUTH HALSTED STREET 
Tel. VICTORY 5382—5383

daugi netašyti akmenys sklan- joklių tautelės visuomet gyve- 
džiai nesueina, grenlandietis na greit ir lengvai išardomo

se palapinėse, pastatytose iš 
kailių ar kurios kitos lengvos 
medžiagos.

Apie patvaresnius butus 
žmogus pradėjo galvoti tik ta
da, kai metė klajoklio gyveni
mų ir griebėsi žemės darbo, 
prisirišo prie vienos vietos. 
Dabar jam svarbu lapo pasi
statyti tokių trobų, kuri butij 
erdvi, šilta ir patogi. Kadangi 
jos kilnoti iš vienos vietos į 
kitų vietų nereikalinga, žmo
gus jau galėjo panaudoti jos 
statymui sunkesnę ir kartu 
patvaresnę medžiagų.

Nuo to laiko, tai yra kai 
žmogus pradėjo sėslų gyveni
mų ir prasideda tikroji tro
besių statyba.

Žinoma, pradžioj tie trobe
siai buvo gauų .f gramozdiški, 
pastatyti iš visai netašytų ru

su skylėmis vietoje lan- 
arba ir visai tamsus tik 

su skyle įėjimui. Bet laikui 
bėgant ir žmogui tobulėjant, 
kartu tobulėjo ir statyba.

Atradimas geležies įgalino 
žmogų trobesiams vartojamus 
rustus aptašyti, patį trobesį 
padaryti sklandesnį, gražesnį 
pasižiūrėti. Geležiniams įran
kiams atsiradus, jau žmogus 
galėjo pasidaryti nors labai 
paprastus, bet jau šiek tiek 
patogesnius baldus ir rakan
dus.

Gi išradus stiklų, žmogus

ir visai atkunta. Iki tol buvu- 
sion tamsion belangėn trobon, 
jis jau galėjo įsileisti nors ke
letu saulės spindulių.

Ir taip metai po metų tro
besių statyba tobulėjo, vystė
si iki musų laikų.

Dabar, žiūrėdami į tuos mil 
žiniškus ir gražius muro na
mus, į dangoraižius, kokių

Žiloje senovėje, kada žmo- da stengiasi pats į 
gus lebevuvo visai laukinis,|šiokių tokių užuovėjų 
kada jam maistų ir visa kitų tikslui bu’mėnas pasidirba 
teikė pati gamta, jis jokių paprastų kilnojamų tvorelę iš 
hobėsių nežinojo. Tik šinit-į medžių šakų ar luobos. Vė- 
inečių bėgyje žmogus išmoko jas pučia iš vienos pusės — 
stalytis sau namus, šiokių to- (bušmėnas prisidengia 
kių priedangų nuo vėjo 
cio, darganų, lietaus.

Ir dabar pasauly yra tokių sti nesunku 
laukinių žmonių, kurie i 
ka jokių trobų statytis, 
gyvena šiltuose kraštuose, niin-Į 
ta medžiokle, žvejyba, vai-' 
siais, šaknelėmis ir tam pana-! 
šiai. Jie savo krašte bastosi 
iš vienos vielos į kitų, nakvo
ja kur pakliuvo — drevėse, po 
medžiais, medžiuose, po uola 
ar urvuose. Taip gyvena, pa
vyzdžiui, juodieji Afrikos buš-l 
menai. Šiltomis dienomis, ži- bai menka apsauga net ir nuo 
noma, nieko nereiškia kur pra-, vėjo, faktinai yra dabartiniu 
sibastysi ar pernakvosi, 
čiau šiltos dienos negi visada 
būna.

štai, pavyzdžiui, kaip elgia
si bušmenci, kad pas juos 
oras atšala. Jie panašiai kaip 
paukščiai ar žvėrys išsirengia 
į tolimų kelionę ir visų šal- 
lųjį metų praleidžia šiltesniuo- 
se kraštuose. Kai kurie lau
kiniai, tačiau, niekur ncišsi- 
krausto, o likę vietoj stengiasi 
apsisaugo! nuo šalčių.

Kaip jie tai atlieka? O gi 
tokiu atveju bušmėnai susieš- 
ko sau kokį urvelį ir lindi ja- 

kaip žiurkė visų šaltųjį 
melų. Jei urvo nesuranda, ta-

“Juoda Duona Daug 
Gardesnė”

Taip teisingai dainuoja lietuviai. 
S. PETRAUSKO juoda duona yra 
gardi. Taipgi balta kvietinė duo
na ir visokie pyragaičiai, net bur
noje tirpsta, taip skanus.
Pirkdami Kalėdoms ir visada rei
kalaukite S. PETRAUSKO keptos 
duonos ir kėksu.

S. PETRAUSKAS
BAKERY

2616 W. 69th St 1721 S. Union Av.
Prospect 6393 Canal 7358

CHICAGO MAI L ORDER 
BARGAIN OUTLET

■ 511 South Paulina Street—iMarsMield I.' qnd Street Cor to Ooor; 
Hours ,8 to —ThuHday und SoturdITy Eve, to 6:30’.P M J l'
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NAUJIENOS
Thi Uthtiinlia Daily New«

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

1789 Seath Batated Street
Ttlephona CANal 8500

Edttor P. GRIGAITIS

Subscription Ratas:
88.00 per year in Canada
87.00 per year outside of Chlcago
88.00 per year In Chlcago 
3c per copy.

Uieakymo kalnai
ChlcagoJe — paltui

Metams ...—- ........     $8.00
Pusei metų _ ______________ 4.00
Trims mėnesiams__________ 2.00
Dviem mėnesiams_______ 1.50
Vienam mėnesiui —_______.75

Chlcagoj per iineilotojus:
Viena kopija ..... ,w......... ..... .... 3c
Savaitei...... ................  18c
Mėnesiui . 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj,

Metams »*hshs«Hsii

Entered as Second Gass Mattel 
Mareh 7th 1914 at the Post Office 
o* Chlcago, UI. nnder the act of 
Mareh 3rd 1879.

Pusei metų _____________ 3.50
Trims mėnesiams ....... .. . ... 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui — -1IT—- '75c

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė* 1789 S. Halsted St, Chlcago, 
Ilk Telefonas Canal 8500.

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams________ 1------------- 88.00
Pusei metų —— 4.00
Trims mėnesiams .----- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

mo sutartis su firmomis. Ar 
“Draugas” turi bent menkiausią 
faktiną pagrindą tiems šineiž-4 
tams ? Ne, jisai jo netiiri. Jisai 
vadovaujasi vien tik piktais pa- 
skalais, kuriuos skleidžia žemo 
budo nenaudėliai. i

Net tame pačiame savo nu
siskundime, kad “Naujienos” j j 
“iškoliojo” už jo begėdiškus 
šmeižtus. Marijonų organas vėl 
nesidrovi meluoti. Jisai rašo:

“Juk ir pats Grigaitis ne
galės užginčyti to fakto, kad 
visuomenė sudėjo $32,000...” 
šimutis drįsta šitą “faktą” 

savo laikraštyje tvirtinti (ir tai 
jau kelintu kartui), o tuo (tar
pu ALTASS atskaitoje aiškiau
siai parodyta, kad j tą 82 tūks
tančių dolerių sumą jeina ir pa
skola sumoje $4,500. Jeigu p.
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NE TIK GERA UOSLĖ

Senato komisija, tyrinėjanti ginklų gamybos biznį, 
iškelia aikštėn įdomių dalykų, apie kuriuos paprastoji 
publika iki šiol mažai tenusimanė. Jos pirmininkas, se
natorius Gerald P. Nye, paskelbė, pavyzdžiui, vienos 
ginklų kompanijos laišką, kuriame sakoma, kad amu
nicijos‘fabrikantai jau 1908 metais pramatė, jogei arti
nasi milžiniškas karas, f besiartinantį konfliktą jie žiu
rėjo, žinoma, tik iš bizniško atžvilgio. Jie dėjo visas pa
stangas parduoti kaip galint daugiau ginklų ir pasipel
nyti.

Bet tas intensyvus ginklų pardavinėjimas, be abe
jonės, prisidėjo ir prie karo kilimo. Jeigu 1914 metais 
Europos valdžios nebūtų turėjusios didelių ginklų san
dėlių, tai jos nebūtų skubinusios pradėti karą, kuomet 
dėl Austrijos erc-hercogo nužudymo Sarajeve susikirto 
centralinės valstybės su Santarve. Tuščios kanuolės ne
šaudo.

Taigi tas fakta, kad amunicijos firmos už šešių me
tų prieš pasaulio karą “žinojo”, jogei tas karas įvyks, 
rodo ne tik gerą jų uoslę, bet ir ką kitą. Jisai rodo, kad 
ginklų paminto jai yra karo kurstytojai. Norint apsau
goti pasaulio taiką, reikia pažeboti tą žmonių žudymo 
biznį.

SUTARTIS DĖL SAARO

Romoje francuzų.. ir vokiečių ambasadoriai pasirašė 
“taikos sutartį dėl Saaro” tarpe jų dviejų atstdvauja- 
mų valdžių. Einant šita sutartim, Vokietija pasižada 
užmokėti Francijai tam tikrą sumą (pinigais ir angli
mis) už anglies kasyklas, kurios bus grąžintos Vokie
tijai, jeigu plebiscite (visuotinam balsavime), kuris Sa
aro distrikte įvyks sausio 13 d., dauguma to distrikto 
gyventojų balsuos už susijungimą su Vokietija.

Vokietija pasižada, be to, pripažinti “lygias teises” 
visiems Saaro gyventojams, nežiūrint kaip jie bus bal
savę ir nepaisant tautinių, rasinių ir religinių skirtu
mų. Ką prižadėjo už tai vokiečiams Francija, aiškiai 
nepasakyta, bet jos svarbiausias prižadas, matyt, yra 
tas, kad ji nedarys kliūčių plebiscitui ir nesipriešins 
jėga Saaro grąžinimui Vokietijai.

Ši sutartis žymiai palengvins hitlerininkų uždavinį 
sausio 13 dienos balsavime, kurį, kaip dabar mano dau
guma Europos politikų, “naciai” tikrai laimės. Jeigu 
Francija butų užsispyrusi neduoti Hitleriui Saaro dis
trikto, tai dar nežinia, kokį rezultatą butų davęs ple
biscitas, nes “nacių” priešai tame distrikte butų turė- 
jj drąsos kovoti iki galo. Dabar jų viltys yra beveik su
naikintos.

Tuo budu ši sutartis reiškia skaudų smūgį demo
kratiniam elementui Saare. Tūkstančiams žmonių, ku
rie iki šiol tenai turėjo užvėją nuo rudosios diktatūros, 
teks dabar dangintis į svetimas šalis.

Pastebėtina, kad tą sutartį su Hitleriu Francijai 
įpiršo jos aršiausieji nacionalistai (tautininkai). Kol 
Vokietija buvo demokratinė respublika, jie ją smaugė. 
Bet dabar, kada Vokietijoje atgijo militarizmas, kuris 
ginkluojasi ir grasina pavojum Francijai, tai jos “pa
triotai” pasidarė vokiečiams nuolaidus.

Apžvalga
Vii <l imii liiiuii

KAM MELUOTI IR VEID
MAINIAUTI?

Marijonų klika, išėjusi su sa
vo šlykščiais Šmeižtais prieš 
Amerikos Lietuvių Trans-At- 
lantinio Skridimo Sąjunga, da
bar savo organe skundžiasi, kad 
“Naujienos” ją iškoliojusios, pa- 
vadindamos tilpusius “Drauge” 
ir komuniMų šlamštė prasima 
nymus purvais, srutomis ir 
žioplomis insinuacijomis.

Gerai. Jeigu Simutis ir jo gi
zeliai srutų trpuryųjnemėgsta,

tai kodėl jie skelbia, kad “Nau
jienos” paėmė už skridimo gar
sinimą $300.00 arba kad AL
TASS valdyba, užmokėjo $400 
už netikusius gazolino tankus 
arba kad tie asmens, kurie pir
ko lėktuvo įtaisas ir instrumen- 
lus, “gal” pasiėmė komisus 
(“nuolaidas”), ir kad ALTASS 
atskaitoje esą “paslėpta” kito
kių suktybių?

• Juk kiekvienas ešitų priekaiš
tų yra biaurus ir purvinas 
šmeižtas. “Draugas”, dėdamas 
tas bjaurias insinuacijas, ban
do apjuodinti “Naujienas”, 
trans-atlantinio skridimo orga
nizacijos viršininkus ir net patį 
lakūną, Feliksą Vaitkų, kuris 
yra atlikęs beveik visas pirki-

šimutis neturi pakankamai pro
to atskirti paskolą nuo visuo
menės sudėtų pinigų, tai jisai 
galėjo bent pasiklausti vieno iš 
savo “atstovų”, dalyvavusių 
ALTASS valdybos posėdžiuose, 
kad jie paaiškintų jam, ką ta 
paskola reiškia.

Tie pinigai’ (iš tiesų, tai bu
vo ne viena paskola, bet trys) 
buvo pasiskolinti tikslu pagrei
tinti lėktuvo įtaisų pristatymą. 
Kelis kartus pasitaikė taip, kad, 
kuomet buvo gauta pranešimas 
iš tos arba kitos firmos, jogei 
dalykas, kuris jai buvo užsaky
tas, jau yra padarytas ir ruo
šiamas išsiuntimui, ALTASS iž
de nebuvo tiek pinigų, kiek rei
kėjo už tą dalyką mokėti; o 
mokėti kuone už viską reikėjo 
“cash on delivery” (t. y. GOD). 
Taigi, kad nebūtų sutrukdytas 
lėktuvo įtaisų pristatymas ir 
kad per tai nesusitrukdytų pats 
skridimo paruošimo darbas, AL
TASS valdyba užtraukė pasko
lą. Taip atsitiko, pav. kada rei
kėjo mokėti netoli šešių tūks
tančių dolerių už motorą.

Tokiu budu buvo pasiskolin
ta vieną kartą $500, kitą — 
$3,000, trečią — $1,000. Su
prantamą, ‘kad, piniįkms’ įplau
kus į iždą, paškėftfsrpaskttP bū
davo atmokamos (kif ir atskai
ta parodo). Taigi ir mažas vai
kas gali suprasti, kad tas pa
skolas skirti prie “visuomenės 
sėdėtų” pinigų yra nesąmone. 
Dėl to tos paskolos ir būdavo 
imamos, kad toje valandoje, ka
da reikėdavo padengti tam tik
ras išlaidas, iš visuomėnėS dar 
nebuvo gauta pakankamai pini
gų. Valdybos nariai patys pa
siimdavo ant savęs dalį finansi
nės naštos, vieni skolindami pi
nigus, kiti duodami už paskolą 
savo asmeniškas garantijas.
“Neaiškumas” šimučio galvoje

Gal šimutis da ir dabar to
• ‘ • • ■ J' ' '

dalyko nesupranta, tai mes jam 
paaiškinsime sekančiu pavyz
džiu.

Sakysime, Marijonų organo 
redaktorius pasirinko drąsiau
sią tarpe visų ALTASS šmeiži
kų “didvyrį” ir pasiryžo jam 
už “pasidarbavimą” įtaisyti 
auksinį medalį $10.00 vertes 
(tyčia paduodame tokią sumą, 
kad mandrioji šimučio galva 
galėtų musų iliustraciją leng
viau suprasti). Gerai. Pradeda 
jisai tam kilniam tikslui kolek- 
tuoti aukas ir, pasitikėdamas, 
kad “visuomenė” jo sumanymą 
karštai parems, užsako patį me
dalį. Praėjus kuriam laikui me
dalis yra padarytas ir atgabe
namas į šimučio ofisą. Reikia 
už jį užmokėti dešimkę, o “sme
geningasis” to plano autorius 
dar tebeturi ižde tik penkinę. 
Ką jisai daro? Kad nereikėtų 
bartis su firma, kuri jo užsaky
mą išpildė, jisai pasiskolina dar 
vieną penkinę iš tų keturių 
apaštalų, kuriuos jisai buvo de
legavęs j skridimo komitetą 
šnipinėti, ir, sudaręs visą rei
kalingą sumą, užmoka pagal 
kontraktą.

Taigi medalis nupirktas, bet 
šimutis tęsia aukų kolektavimo 
vajų toliaus, nes juk, reikia at
mokėti paskolą, kuri buvb už
traukta, už jį mokant. Galų ga
le, jisai savo darbą užbaigia 
sėkmingai, sukeldamas daiv $5,

ir išduoda atskaitą. Toje atskai
toje, jeigu šimutis norės pilnai 
parodyti, kiek pinigų įplaukė j 
iždą, kaip jie buvo sukelti ir 
kaip išleisti, jisai turės paskelb
ti, kad aukomis buvo surinkta 
$5, pasiskolinta $5 ir vėl auko
mis surinkta $5. Viso j iždą 
“įplaukė” $15.00. Tuo tarpu 
aukščiątis paminėtojo medalio 
nupirkimui išleista tik $10.00. 
Iš kur atsirado tas $5.00 skir
tumas? Ką Šimutis su ta pen
kine padarė ?( • .

Ar butų teisinga, jeigu kas 
nors, jo tokią atskaitą pama
tęs, imtų jam prikaišioti: tau, 
girdi, “visuomenė” davė 15 do
lerių, o medalis tam “garbin
gam vyrui” kaštavo tik $10... 
Nėra abejonės, kad ne tik pats 
Šimutis protestuotų prieš tokią 
neteisingą kritiką, bet ir ponia 
Račkienė ateitų jam j pagelbą, 
nurodydama, kad ta ekstra pen
kine tai ne (“visuomenės sudė
ti” pinigai, bet privatine pasko-
la, kuri bendros pajamų sumos
ižde nepadidino, o tik laikinai 
padėjo jam išsiversti, kada ne
buvo ižde pakankamai pinigų.

Taigi ir tą ALTASS pasko
los dalyką Marijonų organo re
daktorius butų galėjęs suprasti, 
jeigu jisai butų norėjęs arba 
bent pasišnekėjęs su p-ia Rač- 
kiene. Bet jam rupi kas kita. 
Jisai stengiasi ALTASS atskai
tų skaitlines tyčia išpusti, kad 
sukėlus publikoje opiniją, jogei 
ALTASS valdyba “iššvaistė” 
visuomenės sudėtus pinigus. 
Pikta “Draugo” redaktoriaus 
valia čia matyt aiškiai, kaip 
ant delno.

Bet p-ia Račkienė, kuri tą jo 
nešvarų “gemį” mato, stengia
si dar jam padėti. ,

P-ios Račkienės pasaka
Ji irgi bando kabintis prie 

atskaitų, pareikšdama, kad, 
girdi, “mes” nuo birželio mėne
sio “reikalavbme” atskaitų su 
Finansų Komisijos parašais, bet 
iki šiol, tokjo^ atskaitos nepasi- 
rodę. (“Mes”<vtąį ■— tie keturi 
Marijoną’ “alstoVai”, kuriuos 
Šimulis neseniai atšaukė iš ko
miteto.)

čia yra dvi netiesos, o tre
čias absurdas, Visų-pirma, yra 
netiesa, kad llačkieiiė arba kas 
kitas iš tų keturių asmenų ko
kių nors atskaitų reikalavo.. At
skaitos būdavo išduodamos, ir 
jeigu kartais jų paruošimas už
sitęsdavo, tai, tuos, kurie turė
davo jas išduoti, ragindavo dau
giausia valdybos pirmininkas, o 
ne šimučio “atstovai”.

Antra, netiesa, kad nebuvo 
atskaitų- su Finansų Komisijos^ 
parašais. Jos buvo kelios lygiai. 
Kiekvieną kartą, kada ALTASS 
turėjo kokį nors biznišką pa
rengimą, visi! finansų dalykai 
būdavo pavedami į Finansų Ko
misijos kontrolę. Finansų Komi
sijos nariai paimdavo į savo 
rankas ir suskaitydavo visus 
tikietus; jie tuos tikietus arba 
patys pardavinėdavo, arba iš
dalindavo' pardavinėtojams ir iš 
jų priimdavo atskaitas. Jie bū
davo prie skaitlinių suvedimo, 
parengimui pasibaigus; ir pas
kui jie kartu su iždininku arba 
kitais valdybos nariais, per ku
rių rankas ėjo bent dalis įplau
kų, padarydavo galutiną atskai-

Finansų komisijai, iš tiesų, 
tiek darbo šituose reikaluose 
bųdavo užkraujama, kad jos na
riai dažnai sugaišdavo ne tik 
ištisus vakarus iki vėlybos nak
ties, liet ir šventadienius.

O p-ia Račkienė bando sukel
ti nuomonę publikoje, kad ta 
komisija nieko apie finansus ne
žinanti! Ar tai gražu?

Reikia čia dar pridurti? kad 
į Finansų Komisijos rankas pa 
duodama patikrinti kiekviena 
didesne sąskaita, F. Vaitkaus 
atskaitos, iždininko čekių kny
gelės “s tubs” ir sugrįžusieji Če
kiai; jai parodoma bilos arba 
išmokėjimų orderiai, kontraktai 
su firmomis kiti dokumeh- 
tai. Ji turi teisę viską peržiūrė
ti, ir niekas nuo jos nėra sle
piama, >.< -

Los Angeles, Cal., streikuojant busų ir gatvekarių darbi- 
■ r

ninkama, busai yra aptiesiami dratiniais sieteliais, kad strei- 
kieriai ir jų pritarėjai negalėtų akmenimis išdaužyti langų.

Kiekvienoje organizacijoje, 
tiesioginis Finansų Komisijos 
uždavinys yra daryti planus 
apie įplaukų padidinimą. AL
TASS valdyboje ta komisija at
lieka da ir kontrolės pareigas. 
O p-ia Račkienė, matyt, nori, 
kad ta komisija dirbtų da ir 
“book keeperio” darbą. Gerais, 
Nieko prieš tai negalima turėti, 
jeigu tik žmonės turi pakanka
mai laiko. Bet ji dar neįrodo, 
kuo yra negeros atskaitos, ku
rias paruošia ALTASS knygve- 
dys arba knygvedys kartu su 
sekretorium ir iždininku?

“Mes apvilti”
Toliaus, ta moteriškė dabar 

teisinasi, kodėl ji ir jos vien
minčiai balsavo už skridimo ati- 
dėjimą. Tai vadinasi, ji visgi 
taip balsavo! O aną dieną buvo 
paskelbta “Drauge” su jos pa
rašu pareiškimas, kur sakoma, 
kad skridimo atidėjimas “mus” 
“apvylė”. jKąip gį galima šitaip 
ąpt ^yįięjų^ed^ų^ėrfėjtį ir kar
tu šventos nekaltybes rolę loš
ti?

Jeigu Račkienė sako, kad ap
linkybės taip susidėjo, jogei 
skridimą atidėti reikėjo, tai yra 
tiesiog, atsiprašant, žiopla da
ryti kam nors dėl to priekaiš
tus. ■ ‘J t

Argi mes negalime bent' iš 
kultūringesnių jų tautų: pasimo
kinti ? Paimkime amerikonų la

kūnus. Kiek kartų net garsiau
sieji tarpe jų yra įvairius savo 
žygius skelbę ir paskui atidėlio
ję; bet ar anglų spaudoje kas 
nors juos arba jų rėmėjus už 
tai dergė ir “peizojo” ? Sakysi
me, apie Wiley Post mažiausia 
per trejetą mėnesių buvo nuo
latos pranešama, kad tą ir tą 
dieną jisai skrisiąs į stratosfe
rą; bet ateidavo ta pagarsinto
ji diena, o vietoje skridimo 
spaudoje pasirodydavo praneši
mas, kad kelione J stratosferą 
tapo atidėta, kartą toks atidė
jimas įvyko dčl sugedimo moto
ro, o kokį* tuziną kitų kartų — 
tai dėl ūkanų, tai dėl vėjo, tai 
dėl kitų kliūčių.

Užvakar, galų gale, tas skri
dimas įvyko. Jisai tįsėsi , viso 2 
valandas ir 20 miliutą, o betgi 
ką tik nepasibaigė katastrofa.

Jeigu to amerikono lakūno 
padėtyje butų* buvęs Vaitkus, 
tai musų Andriuliai, šimučiai 
ir. kiti panašus Svieto dorinto- 
jąi < butų rėkę iki / patrūkimo* 
khd Čia esąnif “ap^dv/stė”, /‘vi
suomenės apvylimas” ir t. t. Ir 
p-ia ' Račkienė aiškintųsi: “Tie
są jie sako, kad visuomenė yra 
apvilta, bet aš nekalta; nors aš 
ir pritariau tiems atidėjimams, 
bet ką aš biedna galėjau dary
ti; kad' aplinkybes buvo taip su
sėdėjusios I * • . ' ;
;!. Pikta ir koktu daipsi, ma
tant, kaip suaugę žmonės už
miršta ir logika Ir' padorumą.

Revoliucijos Auka
’ ■ (Iš M. ŽOščENKOS) ' ’ '•
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Efiin Grigorjevič < nutraukė 
batą ir parodė man savo' kjoją. 
Iš pirmo, žvilgsnio' nieko ant' 
jos nebuvo galima . matytį. 
Tik atidžiau įsižiurejuš, gali
ma buvo pastebėti kažkokius 
įdubimus ir įdrieskimus. ;' ♦ 1 . ,

—Baigia gyti, — su prislįg 
tu balsu tarė Efim Grigorję 
vič. — Nieko nepadarysi, juk 
jau septinti metai eina.

—O kas tai? — paklausiau 
aš.

—Tai? — tarė Efiin Gfigor- 
jbvič. — Tai, gerbiamas drau
ge, aš nukentėjau spalių, re
voliucijoje. Dabar, kai jau še
šiolika metų praėjo, tai' kiek
vienas, žinoma, bando pirmyn 
prasimušti: girdi, ir aš revo
liucijoje dalyvavau, ir aš krau 
ją liejau, ir savo gyvastį ąd- 
kavaU. Na, bet pas mane pa
siliko ryškus ženklai. Ženklai 
nepameluos... Aš, gerbiamasis 
drauge, nors fabrikuose ir ne
dirbau, nes buvau KronŠtado 
miestietis, bet savo laiku 
likimas mane paženklipo, 
—aš buvau revoliucijos auka. 
Aš, gerbiamas drauge, buvau 
motoro prislėgtas. i

čia Efiin Grigorjevič išdid
žiai pažvelgė į mane ir, vy
niodamas autu koją, tęsė to- 
liaur Z’'' A' ’ ’ •

—Taip, buvau prislėgtas 
motoro, sunkvežimio. Ir nu
kentėjau-ne dėl savo žioplu

mo, 'kaip pašalinis ’ žmogus, 
kuris pasivelia ant kėlioj- Nie
ko panašaus! Aš nukentėjau 
pačios revoliucijos apystovo- 
ser Ar jus bnv'usį'.griif^ Oręši- 
ną pažinote? r • /’ *
<r^-Ne. ,
‘ —Na, tai štdi... Pas tą gra

fą aš ir tarnavai^' Grindis plo
viau... Nori • ar nenori, o du 
kartu/pet savaitę trink grin
dis. O ,Vieną kartą.'žinoma, su 
vašku. Labai grafai mėgo, kad 
su vašku, O kai dėl manęs, tai 
tik' nuSispiaUti, bereikalin
gos tik išlaidos. Tad štai buvo 
toks įvykis. Ištryniau aš jiems 
grindis, sakysime, pirmadienį, 
o šeštadienį prasidėjo revo
liucija. Pirmadienį aš jiems 
ištryniau, o Šeštadienį —revo
liucija, o antradienį atbėgo 
jųjų tarnas pas mane ir sako:

■—Eik, reikalauja tavęs. Pas 
grafą 'kažkas pavogta ir pra
puolė ir tave nužiūri, Skubėk!

Aš užsimečiau sermėgą, ke
lis kartus nusispioviau — ir 
tiesiai pas juos.

Atbėgau. NatUrališkui įsiri- 
tau į kambarį, r

Žiurlu — pati buvusioji gra
fienė isteriškai spardo kilimą 
kojomis.

lį, devynios dešimts šešto pa
vyzdžio, apibertą deimantais.

—Ką jus, sakau, — ką 
jus, buvusioji grafiene! Ku
riems galams man reikalingas 
moters laikrodėlis, jeigu aš 
vyras? Juokinga, sakau. Do
vanokite už išsireiškimą.

O jinai verkia.
—Ne, — sako,— ne kitaip, 

kaip tik tu nukniaukei, komsi- 
komsa.

Ir staiga įeina pats buvusls 
grafas ir visiems susirinku
siems pareiškia:

—Aš, — sako, — turtingas 
žmogus ir man kartą nusi
spjauti ir sutrinti tą buvusį 
laikrodėlį. Bet, sako, aš to rei
kalo taip nepaliksiu. Rankas, 
sako, aš nenoriu purvinti į jū
sų murzas, bet aš paduosiu 
skundą. O dabar eikite lauk iš 
čia.

Aš, žinoma, pažiurėjau į 
langą ir išėjau.

Parėjau aš namo, atsiguliau 
ir guliu. Ir baisiai nuobodau- 
ju dėl įžeidimo. Todėl, kad to 
prakeikto laikrodėlio aš neė
miau.

Ir guliu aš dieną ir kitą — 
nustojau valgyti ir vis galvo
ju, kur galėjo prapulti tas 
apibarstytas laikrodukas.

Ir staiga — penktoje dieno
je — tarsi kas man butų smo
gęs į galvą.

Broliukai jus mano, — gal
voju, — juk aš jų laikroduką 
į pudrą įkišau. Radau ant ki
limo, pamaniau — medaljo- 
nas, ir įkišau.

Užsimečiau ant nugaros 
švarką ir, dagi nepavalgęs, iš
bėgau j gatvę. O grafas gyve
no Karininkų gatvėje.

Ir štai aš begu gatve, ir 
man vis nejauku darosi. Kas 
čia, galvoju, atsitiko, kad 
žmonės lyg išsigandę ir bijo
si šūvių?

Klausiu praeivių. Atsako: 
Spalių revoliucija!

Pagreitinau žingsnius — ir 
jau Karininkų gatvėje.

Pribėgau prie namų. Minia. 
I,r. Jau molonas štoyi. Ir 
tuoj man galvon puolė mintis, 
jog reikia saugotis,' kad nepa
tekti po motoru. O motoras 
stovi. Na, gerai. Priėjau aš 
arčiau, klausiu:

—Kas čia atsitiko? i
—O tai mes kai kuriuos ari

stokratus areštuojame ir į 
sunkvežimius krauname.

Ir Štai žiuriu, kad buvusį 
grafą veda, veda į motorą.

Prasistumiau aš į priekį, 
šaukiu:

—Pudroje jūsų < prakeiktas 
laukrodukas, pudroje jis įki- 
štaš.

O grafas mažiausio dėmesio 
į mane nekreipia ir atsisėda.

Pribėgau aš arčiau, o tas 
prakeiktas motoras tuo tarpu 
pradėjo ūžti ir judėti. Jis už
gavo mane ir numetė į šalį.

Na, galvoju sau, Štai jau 
viena revoliucijos auka.

Čia Efim ■ Grigorjevič vėl 
numovė batą, apžiurėjo užgi
jusias žaizdas, o po to vėl įki
šo koją į batą.

—Štai, gerbiamas drauge, 
kaip matote, ir aš savo laiku 
nukentėjau ir, taip / sakant, 
esu revoliucijos auka. Supran
tama, tuo aš labai nesidid- 
džiuoju, bet niekam taip pat 
neleisiu, kad iš manęs tyčiotų
si. Na, o namų pirmininkas 
mieruoja mano kambarį ir 
dar tyčiojasi. Girdi, po ko? 
modų randasi apie puse siek
snio grindų. Na, ir kas iš to 
pusės sieksnio, jeigu ten stovi 
komodas!

Ir dar šeimininkų komodas.
(Galas)

^Pamatė mane ir sako pro 
ašaras-: v ' ,•
‘~*A'k, — sako, Efim Gri-
^orjęvič, koinsi-konisa,\ ar ne 
tu nukniaukei manu laikrodč-
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Nykštuko Akiniai

skolon aš ne

bet kam

aš busiu

Sveti

už vietinio dailides

Gerkit ir Reikalaukit

ne

ar
Padarome Visiems Greitai

Į LIETUVA

visas
Chicago, III

neži
130 WEST RANDOLPH STREET, CHICAGO, ILLINOIS

jam.

NATHAN 
KANTER

storą •šakotą lazdą, o motipa 
palaimino jį kelionei.

Klauskite artimiausio jums 
Laivakorčių Agento.

Paskui, grandinis nė 
, ir mes turime ati

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos_yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

duosnusis vaiki

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programas 
Tikietus

pinigus, 
mokyklos 

davė jam tarbą

— Kaip! — 
tiko Michelis,

Tam, kad

Ten tupėjo ke- 
pusiau plunksnuotos

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

jis vikresnis už ta 
ve: jis išėjo prieš pusvaland 
ir liepė tau palinkėti sveika-

augusį per

ir augštyn 
TREČIA .KLESA

HAMBURG- AMERICAN LINE 
NORTH GERNIAN LLOYD

—Q mano pinigai? — blykš 
damas paklausė Micheli

Apie tai šeimininkas 
nojo nieko.

Michelis papasakojo

išsigandusiai su-* 
— jis išėjo?

■—FJuH ' Jis jau dabar už 
kalnų, — pareiškė šeiminiu*

PASKOLOMS DĖL PIRMŲ MORGIČIŲ, NUO 5 IKI 
20 METŲ, LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

kaip jis patikėjo raidžių rin
kėjui visus savo pinigus, ir 
viešbučio šeimininkas supyko 
ant jo po to pranešimo.

—Na ir paikas gi tu, bičiu
lėm Taip tau ir reikėjo, tu 
paikesnis Už ką tiktai gimusį 
veršiuką ir užmokėjai už pa
mokinimą. Busi gudresnis 
ateityje... Bet čia tu negali il
giau pasilikti 
duodu nieko.

Michelis buvo priverstas pa
imti savo tarbą ir su tuščiu 
skilviu išeiti iš viešbučio ir mie-

papasakojo jam 
savo liūdną nuo-

Kelyje prie jo priėjo kažin 
koks vaikinas ir, pasisveiki
nęs, ėmė klausinėti, iš kur ir 
kur jis vyksta, ar jis ūkinin
kas ar amatninkas ir kuo jis 
vardu?

Michelis nuoširdžiai atsakė 
jam į visus klausimus. Tiktai 
negalėjo pasakyti, kur jis ei
na. Jis eina kur akys mato ir 
kur nors ateis.

Vaikinas nusijuokė ir parei-

pas savo 
žmoną, o 
siųsti jai 
jam atsi-

Liudnai eidamas toliau di
džiuoju keliu, jis pastebėjo, 
po kaikurio laiko, kriaušės 
medį, pilną nuokusių vaisinu. 
Po juo sėdėjo, atsirėmęs į me
dį nugarą, žmogus ir valgė, 
čiaukšėdamas, sultingas) kriau
šes, kurios buvo surinktos ša- 
ia jo į ištisas krūvas. Jis bu

vo basas, apiplyšęs, nesusišu- 
caVęs ir nenusiprausės. Tas- 
žmogus atrodė labai blogai. 
Bet Micheliui urzgė pilve, jam 
ėmė lysti seilelė pamačius 
kriaušes, ir jis prieš norą su
stojo.

—Tu nori, kad aš pasidalin
čiau su tavimi? — paklausė 
basakojis apiplyšėlis, rodyda
mas dantis.

—Žinoma, aš dar nevalgiau 
šiandien nieko, —• atsakė, Mi
chelis ir paėmė keletą kriau-

Vargšas Michelis stovėjo 
basas, vienais marškiniais, ir 
jis nieko nebeturėjo; iš jo atė
mė dargi lazdą ir knygą, gau
tą iš svainio, atėmė dargi bal
tinius, įdėtus motinos į tarbą.

Jis nežinojo — ar jam ke
liauti toliau ar grįžti namo ir 
vėl įstoti pas savo pirmykštį 
šeimininką — turtingą ukinin-

SPECIALIAI NUPIGINTO
MIS I ABI PUSI KAINOMIS 

I BREMENĄ AR BAMBERGĄ 
apribotam viešėjimui Europoje

sušuko 
Argi aš panašus į 

vagį? Bet kiekvienu atvejų, 
mes gausime atlyginimą už ra
dinį, ir tai sudarys nemažai.

Michelis nebesvyravo. Jis 
nusiėmė savo tarbą, priglaudę 
Savo , lazdą prie kriaušės me
džio ir ruošėsi kopti į medį.

tarė valkata,

Bet jam buvo gėda su tokia 
švhizda grįžti po to, kaip jis 
Šyyko keliauti, kupinas išdi

džių minčių.
.Jis nūtarė pabandyti rasti 

darbą,( rip^;4r su tokia išvaiz
da, kokios buvo dabar.

(Bus daugiau)

—Mama! man dvidešimts 
vieneri metai, aš sveikas ir 
tvirtas ir tinku visokiems dar
bams ūkyje. Galiu pasisakyti 
be pasigyrimo, kad per dešim
tį mylių aplinkumoje niekas 
neišvarys tokios tiesios vagos,

IŠtikrujų Michelis gerai 
įžiūrėjo, nes jis bendrai 
mokėjo greitai skaičiuoti 
nigų.

—Duok čion tavo auksinius, 
—kalbėjo toliau raidžių rinka

mos sujungsime musų

žmonėms
Bet reikia pabandyti ir sunkų 
dalyką, tam mano ir jėga.

Motina negalėjo nesutikti su 
buvo labai sun- 
su savo geru su-

—Niekas pasaulyje lengvai 
nevyksta, bent, musų tarpo 

atsakė Michelis.

juo, nors jai 
ku persiskirti 
numi.

miešto.
į valgymo gėrimo 
ir gėrė visa, kas 
ir geriausia.
raidžių rinkėjas 
Michelį su viso-

—- Palauk
— taip negalima! Tu turi nu
sivilkti švarką ir nusiauti puš
nis: kitaip rieįlipsi.

Michelis sutiko su tuo ir nu-1 
siavė savo geras naujas puš
nis, numetė savo gerą gelum
binį švarką, atydžiai sudėjo jį 
pagal sato' papratimą prie 
tvarkingumo, ir padėjęs šalia 
tarbos, tarė:

—Saugok gerai! 
mano turtas.

<— Buk ramus, broleli, buk: 
ramus, atsakė apiply$ėlis, 
linksmai trindamas nešvariai’ 
rankas. Michėlts ėmė kopti : 
aukštą topolį.

Jis buvo stiprus ir vikrus, 
bet tai buvo ne leugva užduo*

Deutschland — New York 
Hamburg — Albert Bailia 

Garsus Hapag Ekspresiniai Garlaiviai

Lietuviškos
Degtinis

RHEMCII GREIČIAUSIA KE- 
DFlCHIEIt LIONĖ l SENĄJĄ

EUROPA ™™e

tis. Pagaliau, jis pasiekė liz
dą ir su didžįųlu smalsumu 
pažvelgė į jį 
turios 
šarkos; jos pakėlė baisų riks
mą, ėmė mušti sparnais ir ka
poti Michelio ranką savo gel
tonais snapais. Bet jokio auk
sinio grahdinėlio ten nebuvo.

Jis pasiieškojo patogia vie
tą ir, atsisėdęs ant šakos su
šuko, Žemyn:

—Aidai tau turbūt, prisisap
navo auksinis grandinis; čia 
yra pūkai, bet nėra jokio 
grandihėliol

Nesulaukęs jokio atsakymo, 
jis praskleidė šakas ir pažvel
gė žemyn.

Savo išsigandimui, jis pa
matė, kad valkata dingo — ir 
drauge su juo dingo jo tarba, 
lazda, pušnys ir švarkas. '

Jis pažiurėjo į tolį ir pa
matė, kaip valkata ėjo toli 
keliu, nešdamas jo daiktus. 
Michelis sutiko iš visų jėgų:

—Laikykite vagį! 
lipti žemyn iš medžio viršū
nės taip greitai, kad galėjo 
nusisukti sprandą.

Bet toli aplinkui nebuvo 
nei gyvos dvasios, niekas ne
išgirdo jo pagalbos riksmų, 
niekas nesulaikė bėgančio va
gies. Butų buvę nenaudinga 
vytis jį, nes jis suspėjo nueiti 
toli į priekį. Netrukus jis din
go iš Michelio akių už kelio 
pasisukimo.

—Matau! kas gi iš to?
—Tu matai darios lizdą me

džio viršūnėje?
Michelis paieškojo akimis ir 

tarė po mirksnio:
—-Matau ir tai!
—Dalykas tame kad šarka 

pagriebė kažin kame didelį 
auksinį grandinėlį su deiman
tais. Aš mačiau, kaip ji nešė 
tą brangenybę į savo lizdą. 
Grandinėlis dabar ten. Aš 
norėjau tuč tuojau įkopti ten 
ir . atimti nuo jos. Bet jaučiu 
tokį laužymą visame kūne, po 
daugkartinio nakvojimo po at
viru dangumi, kad negaliu pa
siekti viršūnes. Tau tai bus

M

labai lengva. r Lipk greičiau 
ir išimk iš lizdo brangenybę!

—Tai netaip lengva, kaip tu 
sakai, — Murmėjo Michelis, 
pakeldamas akis į medžio vir
šūnę. ,— 
ra musų 
duoti jį. savininkui

—Suprantama, 
valkata

Jei negalite jus patys vykti j užjūri, tai at- 
Bikvleskite savo gimines iŠ Europos atlankyti 
jumis Amerikoje šiomis žemomis kelionės 
Kainomis.

Mano valdžia 
(U. S. Government) 

deda pinigus i 
Standard Federal 
Savinas and Loan 

Association 
of Chicago

ja?',
pinigus ir padarysime bendrą 
iždą. Ir tu busi įsitikinęs, kad 
niekas iš miestiškų sukčių ne- 
apkraustys tavęs.

Michelis pamanė, jog tat pa
togu, ir atidavė savo tris auk
sinius raidžių rinkėjui. Jie, 
linksmai plepėdami, ėjo to
liau iki pat

Jie nuėjo 
kame Valgė 
brangiausia

Po pietų 
supažindino 
mis miesto įdomybėmis, o va
kare jie praleido puikiai lai
ką begerdami ir užkandžiau
dami dešra.

Kai atėjo naktis, raidžių 
rinkėjas tarė:

—Dabar mes eisime gulti! 
Aš paimsiu sau atskirą kam
barį. Tu, turbut, kelies labai 
anksti, o aš noriai vartaus il
giau, jeigu man nenumatoma 
nieko. Taigi — labanakt, bro
leli!

Kitą rytą Michelis atsikėlė 
pagal savo papratimą, su gai
džiais ir nuėjo į viešbučio šei
mininką, kuris jau buvo atsi
kėlęs. / r

-r-Mano bičiulis miega dar, 
žinoma, kaip užmuštas?

. —Ką tu? — atsakė šeimi
ninkas,

Michelis buvo geru jaunuo
liu. Jis buvo vieninteliu sūnu
mi našlės, pasilikusios po 
priešlaikinės mirties vyro su 
sunumi ir dviem dukterim. 
Ji auklėjo savo tris paukščiu
kus su dideliu pasiaukojimu, 
laikė juos šilumoje ir lepino, 
siuntė juos j mokyklą ir už
augino didelius.

Michelis j'au nuo dešimties 
metų atsidavusiai padėdavo 
motinai.

IŠ pradžios jis rinkdavo ant 
didelio kelio mėšlą ir karkva
balius, už kurių litrą žemės 
ūkio draugija mokėjo jam po 
kelius fenigius. Paskui jis 
ganė avis ir padėdavo renkant 
vaisius ir daržoves.

Kai jam sukako šešiolika 
metų, jis įstojo tarnauti tur
tingam ūkininkui ir nuo to 
laiko ne tiktai užlaikė save, 
bet ir pagal galimybę palaiky
davo motiną ir seseris.

Po kelerių metų, jaunoms 
mergaitėms pavyko ištekėti, 
vienai
o kitai dargi už mokyklos mo
kytojo, nes, nežiūrint netur
tingumo, jas labai vertino ir 
gerbė kaime už jų kuklumą, 
gražumą ir aiškų protą.

Po jaunesniosios sesers ves
tuvių, Michelis atėjo vieną iš 
sekmadienių į motiną ir tarė

—Iš kur tu ir kur tu vyksti 
— paklausė 
nas.

Michelis 
atvirai apie 
tykį su raidžių rinkėju, apvo
gusį jį nesąžiningu budu, ir 
skundėsi, kad nežino, kaip jis 
dabar apseis be pinigų. Val
kata jtempė klausą Micheliui 
jepasakojant ir įtemptai žiu- 
* • • • i z l 4 .rejo i ji.
—Nustoti pinigus, tai * nie

kai, — tarė jis, išklausęs pasa- 
Pasitaiko proga

Mokam dividendus kas 6 
mėnesiai. Už padėtus pi
nigus praeityje išiftokė- 
jom 5%. Dėl platesnių 
žinių, kreipkitės i Ofisų.

kojinio 
mums abiem praturtėti. Ti 
hiatai tą auĮęsįtą topolį?

Jis nurodė į vieną iš aukš 
čiausių medžių 
celius žingsnius prie kelio kraš

nesudės taip gerai, kaip aš, 
šieno kupetos, nemoka taip 
kirsti javų, .kulti ir prižiūrėti 
gyvulius.

—Tai man gerai žinoma,— 
atsakė našlė, bent kiek nuste
binta jo žodžiais 
tu sakai man apie tai?

—Aš nutariau ^išeiti truputį 
į pasaulį. Aš noriu iškeliauti.

—Pasilik tėvynėje ir gy
venk sąžiningu darbu, — tiki
no jį motina.

—Čia aš nepasieksiu nieko, 
— pareiškė Michelis.
moję Šalyje aš dar išmoksiu 
ko nors, gal būt, ten, susitau
pysiu ir, jeigu man pasiseks 
su laiku ukininkausiu, kaip 
ūkininkas, nuosavoje žemėje.

—Tai, žinoma, butų gerai, 
—sumurmėjo motina, — bet 
nelengva, pasiekti tokios buk-

DĖDĖ SAMAS 
PATARIA TAUPYTI ŠIOJ ĮSTAIGOJ

—Eiva drauge 
geresniu vadovu tau, negu ta
vo akys; Aš raidžių rinkėjas, 
daug klaidžiojau po pasaulį ir 
suprantu apie visą ką. Visa 
priklauso nuo apsišvietimo! 
O prie spaustuvės kasos (sko
bnio) įgyji daugiau, negu prie 
jaučiais pakinkyto arklo.

—Teikiu pagarbos duoklę 
tavo pasišventimui, bet dėl 
arklo nesijuok. Jis visai ne
blogesnis už tavo spaustuviŠ- 
ką kasą.

Tu sakai tiesą, broleli, — 
atsakė raidžių rinkėjas, — ge
rai žmogus niekuomet neleis 
juoktis dėl jo amato. Ar tu 
jau buvai, mieste?

—Ne, — atsakė Michelis.
—Puiku, — tarė raidžių rin

kėjas, — aš jaučiuos mieste, 
kaip namie, ir parodysiu tau 
visa ką. Tavo laime, kad tu 
susitikai su manimi. Juk mies
te reikia vaikščioti akyvai 
žiūrint, ir domiai klausantis... 
Kitaip tau kiekviename žing
snyje gręsia pavojus patekti į 
nelaimę. Tu pasakyk man, 
broleli, pinigų ar tu turi? 
Mieste kaip matai iškratys. 
Ten nesudaro sunkumo ir už
mušti !

Michelis atvirai ištraukė iš 
kišeniaus ravo tris auksinius 
pinigus ir parode juos raidžių 
rinkėjui. Šis greitai ištraukė 
keletą sidabrinių pinigų ir ne
švarų apiplyšusių popieriniu-* 
kių ir pavarte juos vieną aky- 
mirksnį prįeš( Mičhelio akis.

—štai mario pinigai — kaip 
matai, aš turtingesnis už ta-

nejausti vienai 
ves, ji apsigyveno 
dukterį, dailidės' 
Michelis prižadėjo 
pinigų, kaip tiktai 
ras atliekamų.

Michelio šeimininkas — 
turtingas ūkininkas — įteikė 
jam tris auksinius 
Michelio svainis — 
mokytoj
ir knygą, dailidė padovanojo

Visose Allnfee 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

FederalSavings
AND.LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Pirma Lietuvių Federal Įstaiga 

2324 So. Leavitt Street
PHONE CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Rašt.

Mutual LifluorCo
......4707 & Halsted St

' Tel. YARDS 0893

ITALĖDOS ... didclč Švente ... 
raudonos žvakelės ir gražus 

žaislai... Dovanos ir linksmas 
ūpas... Ir kokia dovana galė
tu būti smagesnė negu telefo
no patarnavimas, kuriuo džiau
gsitės per daugeli mėnesių 
Šventėms jau praėjus? Na
mams, kurie turii telefono na- 
tarnavimų, kųrj dovana galėtų 
suteikti daugiau smagumo ne

oru ta, kuri palengvins jūsų 
žmonos arba motutės darbų— 
pratęstas telefonas miegkam- 
bąryje arba virtuvėje? Pašau
kite musų Biznio Ofisų, kur 
galėsite susitarti dėl pratesi
mo telefono patarnavimo kai
no Kalėdų dovana, arba jeigu 
Jums butų patogiau, musų pa
tarnautojas pagelbės jums pa
duoti jūsų orderi

ILLINOIS BELL
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DIDELIS
FAKIRO BEN ALI

IŠTYRIMASBasketsPLAYER

ŠIANDIE, GRUODŽIO 5i., 1934 m

kone

VILLAGERS
VILLAGERS

J. SWITORES
T. LAURAITIS

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

ATLANTIC
ATLANTIC

ACES
ACESPERUTIS 

STANAITIS 
VVATCH

Misterija su Harle 
mo dienos pelnu

C. EVANS
F. KUCIN
F. LEPINSKI

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Federalė valdžia padarė ga
limu dėl jūsų pasiskolinti 
pinigų taisymui namo arba 
biznio. .

Naujienos” Basket 
bąli Tournament

-NAUJA DALYBA
Dėl Namų Savininkų!

Halsted Exchange 
National Bank 

19th Place ir 
i Halsted Street

one of the country’s 
orehestra’s, so act

Symphony 
under the capable

STOCKYARDS.— Sekmadia* 
nį po pietų automobilis fiuva* 
žinėjo lietuvį Juozų Babravičių, 
4227 S. Emerald avenue, prie 
kampo 37-tos ir Halsted gaL

Sužeistasis randasi Cook ap
skričio ligoninėje. ward 21, lo
va 113, antrame aukšte. Jam 
buvo skaudžiai sumušta nosis, 
perkirstas veidas ir koja. Dar 
nežinia kaip rimtai sužalota 
koja, nes tik vakar buvo nu
imti kojos roentgeno pąveikslai.

J. Switores and Tony Lauraitis 
Head Scoring List

RED BIRDS
J. F. EUDEIKIS BLUE 
RIBBON BOOSTERS 
MAŽEIKAS ACES 
BULAW ACES
J. F. EUDEIKIS BLUE 
RIBBON BOOSTERS 
BULAW ACES 
SLEEPERS

Ben Ali parodo kaip jis per
veria žandus su viela ir atlaiko 
po penkiolikos svarų vogas. 
šiandien jis, tų aklą atliks Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoje 
prieš trijų daktarų komisiją.

Need anything be said about 
the fun you will have, what 
with duckling, races, etc... Oh 
yes, we are going to be lionor- 
ed with the prssence of Miss 
E. Shemaitis the Olympic star, 
and other celehrities. You can

Ben Ali akcijoje 
DRATU PER ŽANDUS

jmembęrs from the nominal 
|sum of fifty cents. The tiekets 
are limited, the time is olose, 
Dec. 8th, so hurry and get 

’you^M before they are all gone.

THE DUTCHES.

Automobilis su važi 
nėjo Juozą Bab

ravičių

(omfort hmmmce. 
§ALTI VEJAI ir ūmios 
oro permainos yra pavojin
gos. Apsisaugokit prieš 
juos, užtikrinkit savo ir sa
vo šeimos sveikatų ir kon- 
f ortą, laikydami savo ang
lių aruodų užpildytų ir sa- 
vo namus šiltus su lygia 
temperatūrų i per visų žie
mų.
Jeigu jūsų kuras jau baigia- 
si, patelefonuokite mums 
šiandien.

Paskolos duodamos nuo 
$100 iki $2,000 

išmokėjimais nuo 1 iki S 
metų.

Pasitarkit su mumis.

Skever is iii again

ŠOKIAI
Įžanga 50cGAMĖS PLAYED EVERY 

FULLER PARK, LOCATED 
GAMĖS START AT 2 P. M

er columns by flattenng th 
columnist.

The Lithliiyiian 
Orchestra, 
direction of Mr. Chas. Stephens, 
has dęcided to gi ve those who 
desire to, an opportunity to 
join, provided they avail theni- 
šelves of it ųuickly. If you play 
an instrument, come down to 
Gage Park at Fifty-fifth and 
Western avė. next Wednesday i myn gavę the lašt season9 
at seven-thirty. It isn’t alvvays You can enjoy an encore this 
that you get an opportunity Saturday at the Medinah Club.

Free 
Throw« 

Totai

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133 So. Halsted Street

It is gratifying to know that 
so many of you missed this 
column lašt week. I’ve ex- 
plained so often, it is unneces- 
sary to do so* again, būt let 
me hasten to say,"R won’t hap- 
pen again.

This exceedingly busy week 
started Thanksgiving Day, 
Tht/rsday with the Imps de- 
feating the Friars. The Imps, 
heavy with turkey, falling 
often, and managiiig to gėt 
very muddy. ' The spectators 
vvatching the * game in the 
drizzling rain, cheering them

on... Frank Pūkis wagering 
Friday’s luneh money with a 
former member that the Imps 
vvould score fifty points, and 
then not missing a single play.. 
Three maidens wrapped up in 
a single blanket under one 
umbrella, thinking up brilliant 
cheers, and forgetting Severai 
times that they’re good sports... 
Curly VVidgyeris, commu'ting 
betvveen groups to avoid being 
serenated with “Just Because 
Your Hair is Ct.Tly,—”

Friday, choras rehearsal • 
The \veather being somewhat 
cold, kept several people frcm 
coming. Būt sinee a definate 
date has been sėt for the ini- 
tial performance of “Chimes 
of Normandy”, everybody is 
going to show up this and eaeh 
succeeding week thereafter. 
January tvventy-seventh may 
be next year, būt neverthe- 
less it’s close enough to take 
notice of... Felix Budrick play- 
ing solitaire with two or three 
other people... Felix Mason 
finding conversation with the 
basses unusually entertaining 
Or maybe it was the blonde' 
alto in the lašt row. Too bad 
there wasn’t an intermission. i

All those who were able to, 
took advantage of the splendid 
opportunity, made possibly bv 
Col. Houghteling to hear ‘Aida’ 
at the Grand Opera House... 
We shall have to wait until 
January before we can hear' 
oi.v own Frank Jakavičius. Had 
he changed bis name to Franco 
Jacovelli or something eųually 
Italian-souding, he would be 
appearing even now in some 
production, at least so says Mr. 
Stephens.

Sunday, the Imps went in 
for sports in a big way. Foot- 
ball at Blue Island with a score 
tieing, and then playing their 
first basket-ball game. How 
those boys can take it. Most 
of them appeared at George’s 
concert, perhaps not in tiiųe 
to enjoy the'i’delightful ope- 
retta,. biit to

Lil Stupar being cut ir. 
on before she even went once 
around the floor. Eddie Čepulis 
moįVnfu.Įy įęįpbhing‘, “mano' 
mergelė su kitu' kalba,—” Won- 
der whom he meąrit, Marcei 
la?.. A certain youhg man hint- 
ing very broadly that he had 
always gained mėntion in form-

SUNDAY AFTERNOON Al 
AT 45TH AND PRINCETON, 

6 GAMĖS EVERY SUNDAY

Netikėdamas savim, užklau
siau dešimties parapijonų ir 
pusės tuzino davatkų: ar ne
matė ar negirdėjo Harlemo 
dienos apyskaitos? Viši at
sakė: nematėm ir negirdėjom, 
o labai norėtume žinoti. Taigi 
parapijonai ir net davatkos 
nežino apie tą apyskaitą nei 
iš spaudos nei iš nespauzdin- 
tų paskalų.

Marijonų Draugas matyt la
bai linksmas, kad tos apyskai
tos niekas nepastebėjo.

Jis skaito, kad jam visai ne
bereikia pasakyt, kiek pinigų 
jie davė Dariaus-Girėno fon
dui. Jis tik sako: duot da
vėm, o kas jums galvoj kiek.

Kažin ar Dariaus-Girėno 
fondas nepasakytų, kiek jis 
gavo iš Šimučio komiteto? To 
fondo apyskaitų niekur nei su 
žvake negalima užtikti. Kas 
ten darosi? Kodel-gi Dariaus- 
Girėno fondo apyskaitų nėra? 
Ar jos irgi skelbiamos kokioj 
nors magiškoj spaudoj, kurios 
niekas negali surasti? Jeigu 
tiesa Draugas sako, kad Ši
mučio komitetas prieš pustre
čio mėnesio atidavęs visų Har
lemo dienos pelną Dariaus- 
Girėno paminklo fondui, tai 
kodel-gi to fondo komitetas 
nepaskelbia, kad jis tų pelnų 
gavo ir kiek gavo, kiek dole
rių ir centų, jeigu tai buvo do
leriai ir centai? Ar reiks dar 
pustrečio mėriesio, kol tas ko
mitetas tų slepiamų pelnų su
rok uos?

Ko čia jums slėptis, broly
čiai?

Tie pinigai juk visuomenės 
pinigai. — Kaznadiejas.

to jom 
foremost 
qi.<ckly I

Onuks
She’s at a Hospital at 69th 
and California, in room 321. 
She always has such a gay 
crowd there, you’ll be sorry seci.ve tickets from any of the 
you didn’t go soncr.

Remember the fun you all 
had at the Splash Party Pir-

Seredo j gruodžio 5 d. ginčas dėl garsingo lie
tuvių fakiro Ben Alio stebuklų bus galutinai iš
rištas.

Parinktoji lietuvių daktarų komisija seks ir 
tyrinės kiekvieną didžiausią stebuklą.

' I • •.

Prie daktarų komisijos dar yra pakviesta 
publikos komisija.

Daktarų ir publikos komisija galės viską da
ryti, kad patirti Ben Alio stebuklų tikrumą.

Jeigu pasirodys, kad tas viskas yra teisybė, 
o ne akių apdumimas, tai Ben Ali, musų lietuvis 
Pilkauskas, bus pripažintas ir apšauktas stebėti- 
niausiu žmogum visame sviete. Apart to Ben Ali 
laimės laižybas su J. Grigaičiu, kurs pareikalavo 
šito viešo Ben Alio stebuklų ištyrimo.

Daktarų komisija turės ištirti šituos svar
biausius ginčo punktus:

1. Kad dratas yra tikrai per veidą perve
riamas.

2. Kad prikalant prie kryžiaus vinis tikrai 
per ranką yra perkalama ir kitoje pusėje rankos 
vinis į medį įlenda.

3? Kad guzikas prie jo odos yra tikrai pri
siuvamas

4. Kad prieš deginant savo kūną Ben Ali ne
išsitepa jokiais vaistais ar chemikalais.

Šis Ben Alio ištyrimo vakaras taipgi bus jo

IŠLEISTUVIŲ VAKARAS
Nes Ben Ali gryžta Lietuvon.

Taigi dėl šitos progos bus puikus programas, 
dainuos chorai ir kvartetai, grieš smuikos ir ar
monikos, bus didelis pasilinksminimas ir šokiai.

Visi chicagiečiai yra kviečiami atsilankyti į 
Ben Alio Ištyrimo vakarą, pamatyti ir ištirti jo 
stebuklus, ir su juo smagiai atsisveikinti.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Koncerto pradžia 7$0 vai. vakare. Fakiriz- 

mo seanzas prasidės 8:45 vai. vakare.

Pereitų savaitę aš viešai" už
klausiau marijonų: kaip-gi 
su tais pinigais, broliukai? 
kiek jums liko iš Harlemo die
nos, kur jus sakėtės turėjot 
20,000 žmonių ir iš jų įžangų 
ėmėt ir jiems sanvičius parda- 
vinėjot?

Jau daug laiko praėjo nuo 
tos dienos ir niekas nežino, 
kiek marijonai tų dienų pelno 
turėjo. Tas svarbu žinoti tik 
dėl to, kad marijonai žadėjo 
visą tos dienos pelnų atiduoti 
Dariaus-Girėno fondui.

Į mano užklausimų marijo
nų Draugas atsiliepė. Sako, 
tos jų dienos apyskaitos buvu
sios oficialiai paskelptos spau
doje.

Na-gi aš ir su akulioriais 
žiurėjau ir niekur nemačiau 
— nei marijonų spaudoj, nei 
jų prietelių bolševikų spaudoj. 
Kas ten buvo paminėta Cleve- 
lando lapelyj apie mažą pel
nų, bet tai nebuvo apyskaita. 
Tai buvo tik gandas ir visai 
neoficialis.

Kartu Iškilmingas Vakaras 
BALIUS

A. ROMONOSKY
C. MATEZA
F. KLUCHINSKAS

MAŽEIKAS
MAŽEIKAS 
IMPS
J. F. EUDEIKIS BLUE 
RIBBON BOOSTERS

J. LACKAWITCH ATLANTIC VILLAGERS
J. LUCID
HOLLENDER

grs (ompany

Leading Individual Scores
TE A M

Even though his team lošt, J. Switores shouldn’t feel any 
too bad about it, because he is the highest scorer of the NAU
JIENOS BASKETBALL TOURNAMENT so far. NICE W0RK 
OLD MAN,. KEEP IT UP. Next to Switores comes our well 
known and popular Tony Lauraitis, who has registered np 13 
points towards the prize for highest individual rcoring. Tony 
played a wonderful game lašt Sunday. PUSII ’EM IN, TONY!

('.ome on you other cagers and get in on this. Sharpen up 
your eyes by practicing regtdarlv and be in grand shape when 
your team plays. DON’T FORGET, THERE IS A PRIZE FOR 
THE HIGITEST SCORER. We have printed the highest scorers 
in lašt Sunday’s games below this article. And we will continue 
to do so every week after every game. IS YOUR NAME ON 
THE LIST?



trečiadienis, gruocl 5, 1934 NAUJIENOS, Chicago, UI

GAUSIOJI KIAUŠINIENĖ

MUSŲ SKAITYTOJAI
hž: ii. ■ t ......... .. t .................... 1 *■■■-■ ž^nūr-.ii.Į m. ■■■■■ ■„ ■,,/ i^.

Raštui skiriami i ši skyrių neturi būti ilgesni 200 žodžių. Adresuokite 
“Musų Skaitytojams” būtinai pridėdami savo Vardų ir pavardę.

IRGI I TALKA BEN ALI- 
PlLKAUSKUI

prie 
Ben

AŠ irgi noriu prisidėti 
gynimo musų tautiečio 
Ali-Pilkausko. Aš mačiau p. 
Pilkauskų privatiškai ir scenoj. 
Turiu pasakyti, kad tas jaunas 
vaikinas yra gudrus ir nerei
kia tiems, kurie nežino— prie 
jo kabintis. Jeigu kam jo ak
tai nepatinka, nereikia žiūrėti.

Man rodosi, kad tas visas 
triukšmas dėl Ben Alio išeina 
iš pavydumo. Kai kiti mato, 
jog tas vaikinas bando pada 
ryti porų dolerių, kad sugrįžti 
į savo gimtinį kraštą, iš kurio

ir mes visi pareinam, tai jie 
pyksta ir kritikuoja.

Aš ji ginčiau nuo kritikų ii 
pavyduolių jeigti jis ir mony 
tų akis. Jeigu jam sekasi, tai 
kitiems tas nepatinka ir nori 
jam kaip nors pakenkti,
vcfčiau matytų jį skttrde ir su 
vargusį. - v

Panašiai dalykai... eina tarp 
musų laikraščių. Jeigu vienas 
kų daro, tai kiti iš pavydumo 
šmeižia

Noriu 
kautskui 
kimo ir
me.—Wm. Waldo.

kiek įmanydami.
palinkėti Bėh Ali-Pil- 
kuo geriausio pasise- 
laimčti sūvo užsiimi

DAILY
ALFABETO

šis skyrius yra vedariias tkišlu pagelbėti musų skaitytojams 
Susirasti, kur galima husipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių Čia skelbimų

AKORDIONAI
ACCOROIONS

*» • -■ * • JT . ■* t.1'. t rį-L

AKORDIONAI, IRMUZIKOS INSTRUMENTAI
Smuiką $18 vertės su skry- JįA 

nia ir smičium tik . ...   VėW
Kornetai, trtimūėtai, klarlnetai, saxo- 
fonai, trombonai', bubinai if bubinų 
prietaisai 60% žėtaiaus kainos* .

914 Mattttėll st.
prie Sūngamon _______

APTIEKOS
DRUG STORES■ ‘ * ■

A, BELSKIO Pirmos Rųšies Aptieka
2422 W. Marųuette Rd. Rep. 82Ž2.

ANGLIS
COAL

Turtingas progra
mas Ben Alio iš
leistuvėse šivakarą
Ar lietuvių stebėtinas fakiras 

Ben Ali laimes ar pralaimės 
šiandien vakare, visvien susi
rinkusi publika turės didelio 
smagumo. Kaip dėl šiokios die
nos, Ben Alio išleistuvių vaka
ras turės labai turtingų progra
mų.

štai kas dalyvauja programo 
išpildyme:

Bita Marie Schultz, jauniau
sia baleto šokėja Pasaulio Pa
rodoje.

2. Kaimiečių kvartetas.
3. Smuikininke p-lė Valerija 

čepukaitė.
4. Dainininkė p-lė Helen Pe- 

čiukaitė.
r 5. Chicagos Grand Operos 
dainininkas Pranas Jakavičius.

6. Pirmyn choras.

7. Stebuklingas Egypto žmo
gus Hadži-Ali.

8. Ben Ali — jo stebuklų 
seansai ir daktarų komisijos 
patikrinimas.

Pamatę ir išgirdę liek daug 
stebėtinų ir gražių dalykų, žmo
nės minės šį vakarų per ilgų 
laikų.
Smagumams apvainikuoti jau

nimas ir senimaš pasileis j šo
kius prie gražios muzikos.

šiame vaka£e galutinai išsi
ris klausįmas apie Ben Alio 
Stebuklingas pajėgas. Jeigu jis 
vartoja kokius molius, itai nuo 
daktarų komisijos išsisukti ne-

Kai kurie netiki, kad Ben Ali 
gali iškepti kiaušinienę virš ug
nies, einančios iš jo burnos. Ben 
Ali ir itą numerį atliks Audito
rijoje šį vakarą daktarų komir 
sijos akyvaizdoje.

. ................. ..... ...—.—

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

Pirkite geriausi angį} pas 
MULCAHY COAL CO.

4028 S. Wentworth Boul. 4028

Vartotų daiktų iš 
pardavimas labdary 

bes naudai
BRIDGEPORT — Bridge- 

to garsioj Fellovvship Housp

BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

— TVARKOJE

negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Cianai 8500, 
ir klauskite Biznio Patarėjo^ čia jus gausite informacijų, jei
gu tik jų bus galima gauti.

Čia 
susirasit 

ko 
tik 
jums rėikia

AUTO DALIS . 
WHOLESALE IR RETAIL 

■' It ! '' '' / ; .... — I-.L—
Hub Auto Supply, 6324 S. Western 
PfoS. 4729. Pristatymo patarnavimas

KV1ETKININKAI
. • - FLORIST

f-, ■4< ■ \
McCARTHV HORIST, 6814 South 
Westem Avė.,, ProSpect 1614.-1615. .

LEDAS
ICE

Radiatoriai it Katilai
KADIATORS & BOILERS

, H. LANG & SON CO.
LedaS ariglis* Pristatomo kasdien i 
krautuves ir tavernas.

5208-10-12 WėntW6rth Ate.
. šaukit BoulevArd 0412-0418

LIGONINES
HOSPlTALS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar ntimąžifitos 2Š% IKI 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24

SUPPLY CO. 
1635 W. Divteion SU

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami $ 1

vaikams ’.................  ■ Va W
Palagas ligoni-, ...........*45.00
Hemoroidų opera- $1 R (j A

racija  .................. ■ vaw
Medikalė egzami- 

nacija ...  ■ *Vv
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė.

STOGAI
KUUJr lINli

THE BRIDGEPORT ROOtlNG CO.
Ar jūsų, stogas reikalauja patai

symo? Pasaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kažtuos pataisyti Mes 
taipgi darome visokį 1“ ‘ 
darbu. ‘

831 West 33f<l Placc, kėlvirta- 
dieriį įvyks metinis Bazaras ir 
vartotų daiktų išpalrdavimUs.

Tie, kurie lanke FelloWshįp' 
bažarus praeityje, nereikalaus 
raginimo, kad atsilankyti ir 
šįmet, nes papirštai, išparda
vimas turi įvairių gražių ir 
praktiškų daiktų, kuriuos ga
lima nupirkti pigiai.

Baza|re bus ir “Bargain 
Basement”, kur parsiduos var
toti rūbai. Išpardavimas tę
sis nuo ll-tos ryto ki 10-tos 
vakaro. — (-S’p)

NEVVKIRK’S QUAL1TY COAL 
1252 So. Crawford Avė.

Geresnis pavaduotojas dėl Pocahontas
Mine Run, 85% Rupus " 
Scrcenings $4.75, Lumpš

Latvndale 4961 
Mes pristatome visur

kelionė busais 
traVel by bus

. ■ _____________________________

LENTOS ir Medžiai 
lumber

blėkorystės

8216 So. Halsted Street;
—M ,T
SKALBYKLOS

LAUNDHIES

$6.00
$6.25

Chicago iki Joliet. Trumpiausias 
kelias i Southus, Memphis, New Or- 
leans. Jąfekšbnville, Miami, Nashville, 
Birminghain, Atlanta, Chattanooga. 
Blūebird System Southern Limited, 
Ind. Tel. Cal. 4668.

KĄ TIK NORITE 18 MEDžIO-^-lėn- 
tų, langų, durų, sienojų, adverijų — 
gausit Čift.

VVest End MilI & Ldfnber Co.
Morgan ir 22-ra gtv. Tel. Canal 1361

MARŠKINIAI prie fcitij šefthVflds 
skalbinių išprosijami 
tik po ........ ............. .
.x. . EMPJRE LAtlNDRY

300 West 47th St

SPORTAS
HART RISIS SU ČEMPIONU

, FISCHER

LARSON COAL CO.
Geriausias . Pocahototas pakaitas 
Indianos Frahklih pav. trečios gys
los, cgg $6.00, mine rtin $5.75, 2-jų 
colių sijoti $4.75. Taipgi koksas. Už- 
sisakykit dabar geriausia šiluma.

4710 W. Adatas
Tel. Marisfield 0561.

ANGLIS! Kodėl mokėti daugiau 
kudmet jus galite nusipirkti Tropi- 
cair garantuotą svarumą ir šiluma 
“Vartojama daugiau kaip 5000 na
muose”. Scrcening — $4.75; Mine 
run — $5.75; Lump arba egg;
— $6.00. •>/

NORTHERN COAL CO„
Lawndale 7366 — Marrimac 2524

Krautuvių Fikčeriai
. STORE FIXTURES

Garfield Store Fiitrtre Exch. 
>300-14 S. Halsted St. Boulevard 1600

KAILIAI
FURS

CZERWIEC WREČKING AND 
, I.UMBER CO. 

Ofisas it yardas 
3658 S. Western Avė* 

Virginia 0458
Ąžuolo ir klevo grindys. Plastėr 
Board. Stogams medžiaga. 4 kom
binacijų durys. Langai. Advėrijos. 
Naujos lentos. Ateikit, 

ELEONORA JONELlUNIEftfi 
po tėvais čepurnaitė

Pėrsiskytė su šiuo pasaulių 
gruodžio 2 diena. 12 valandą 
diena 19&4 m., sulaukus pusės 
amžiaus. kirtŪs Panevėžio ap.. 
Klovainių pūt., Seržinų kaime.

Afnerikoi išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nubudime 

vytą Juozapa, sūnų Jurgi, mar
ti Fetrohėle, 2 ddktetis Elzbie
tą Mažeikienė, Žehtą Juozapą, 
Emilija Ačius, žentą Edward, 
3 anURuš. brolio duktė Agdta 
Druseika, sesers šunus Petras 
Tintiri, o LiettridJ seserį ir gi* 
rtinėš. Kurias pašarvotas tan- 
dasi 3227 Lituanica Avė. Tel. 
Yards 4334.

Laidotuvės įvyks ketvetge 
gruodžio 6 diena, 8 vai ryto 
iš nariiu i šv. Jurgio parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus gedu
lingas pamaldos už vėhonės 
siela, o iš ten bus nulydėta j 
šv, Kazimiero kapines.

Visi a. a. Eleonoros Joneliunie- 
tiėš giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę liekame. 
Vyras, Simus, Dukterys, Marti, 
Žentai. Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Tclefo- 
nas Yards 113&...,.......

MATHEW VILEIKIS
Persiskyrė su Šiu6 pasauliu 

gruodžio 3 diena, 12:20 valan
da po pietų 1934 m.; sulaukės 
42 metų amžiaus, gimęs Kau
no rėd.i ParievėŽio apskr., Smil
gių parap., Rvmiškių kaime.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nubudime 

dėde Vincenta ir dėdina Ana
stazija vilėikius, 2 pusbrolius 
Antana ir MieČyslava, 3 pusse- 
res Elzbieta, Ona ir Bronisla- 
va Vileikis, 3 dėdės' JeSilioniai 
ir daujr kitų giminių ir draugų.

Laidotuvėmis rūpinasi giiiii- 
hes ir Liėttivos Ukinihkij dr-ja.

Kūnas pašarvotas, randasi 
LaChavičiaus koplyčioj, 2314 
W. 23rd PI.

Laidųtuvės jvyks gruodžio 7 
diėtia, 2 vai, dq pietų jš. koply
čios bus nulydėtas i Bohemian 
bĮatjoijal kapinių Krematorija. 
5300 No. Cravvford Avė.

Visi a. a. Mathew Vileikio 
giminės, draugai ir pažjstariii 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse it šŪfelkti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nulipdę liekame,
Dėdės, Dėdina, Pusbroliai, 
Pusseserės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja, gra- 
borius Lachatičiiis • ir Sūnus, 
Tel. Canal 2515.

Šiandien vakare MarigoĮd 
Gaktos ,.vwnas labiausiai txj- 
pUliAriškų ristikų, Frankiė
Bart, turės progos susikibti šd 
°Midget” Fischer, kuris yri: 
pusiau sunkiojo svorio čempio
nas,

, Bart Chicago j e pradėjo ris
tis pernai. Ligi šiol jį dar nei 
vienas ristikas neįveikė. Todėl 
jam dabar ir suteikiama pro
ga ristis už čempionatą.

Vienas jau mirė nuo 
šalčio

Vakar ieloje prie 612 
Taylbr štteet, buvo rastas 
stilius lavonas 
mėty amžiaus, 
žinia. Mirę nuo 
ma šalčio auka

sįi- 
60 

ne-
vyro, apie
Kas jis— 

šalčio. Tai pit- 
šj sezonų. J

Moterų žieminiai 
paltai tiž $5.55 jįį

Chicago Mail Bargain Outlet 
nusprendė išparduoti žiit-bui, 
visus žieminius paltus, kuriuos 
turi ■ ant tankų it juos leidžia 
už $5.55. 'Paltai yra Holly 
wood mados,, su šiltais pamu
šalais. Kadangi kaihd yra taip

.—r. . ...... . . ^,r,Į,

Anglis,. Koksai,, . Medis. Kuras, 
Aliejus . .

GERIAUSI P0CPBONTAS
$4.7Š 
5.75 
6.00 
6.50

PAKĄITAI
2 colių screanings .......  ....
Mine run ar nut 14.J........ .........

......r-—t..........šmotais —r lutap . ............ ..
PEERLESSfpCOAL CO 

. m, ■ , įMonroe 4442 i

AMATO MOKYKLOS 
Trade schools

- - • - -....... — ■■'■■■■ - • -'l-

SIL-WAY FURRIERS
Exclusive Manufacturers of ’

SMART FURS
16UN. -STATE ST. : CHICAGO 

, Kambarys fi515
....... Tel. Dearborn 2977

Kailiai valomi, gla- 
ztiojami ir pamu
šalas indedamas su
E..... $10

Kailių perdirbimas i 
vėliausios

. mados .......

MAUDYNES
BATUS

A. F. CHESNA, turkiškos* Sulferinės 
maudynės, elektriški treamentai. Ultrą 
ytblet spinduliai, masažas.1657 W.45 st.

MUZIKA
MUSIČ

ORCHESTRAS AR BENAS
Višokiems parengimams. Parduodu.
Mokinu įvairius mtizikos instrumentus

JUOZAS L. GRUŠAS
3Ž46 Emerald. Avė. Tel. Victory 7697

Patalai ir Matracai
Quilts & Mattress Renovated

_______________ ____________________________ ..... ___________________ _________________

Siuvimo Mokyklos 
bressMakiNg schools 

..... d '' ■..... .... U~ d u;--. .

IŠMOKIT PELNINGU AMATO 
Spėcialis pasiūlymas. Pilnas kuisąs 
Stovimo dtesių^ik už $20,00. Šis pū- 
siūlymas geras nuo Japkr. 18 iki 
gruodžio 10. AtsinėŠkit ši paskelbi
mą. pridėkit tuojau*.

CHICAGO SCHOOL OF 
DRESSMAKING* 4 

216 w. Jackson jiltk DėAfboYrt 9092 

Sviestas WholesRle 
BŪTTER —. WHOLESALE

ERNSTER BROS
IšDIBfeJAI “PURITY” 

SVIESTO - *,
2303 W> Cermak Roįd >;

Chitagd. t
Tėletorifte Hayrnarket 2330 

šviežias stiegtas šuSukatnfls kas
dien. Pirkite šviežią “Purity” svie
sta kasdien. Parduodarrie. tiktai 
wholesalė. Taipgi kiadSihius ir sū
ri. Atvažiuokit arba, pašaukit te
lefonu. ' • : .J :. ■*.

i Vėliausios ma
dos dže-
kėtūs ........... ■ v

Išmok mašinisto amato • 
traiikiu ir patėrnų darytai 

(Tool ūnd Diė MūkiiigL t 
Aūtotaafiškbš šriubiftės taagltKfc. 
Didėlis bateikalavimas darbinirtkij 

ir geras ūžtaokesnis.
Išmb'k amato, dirbdamas ALLiED 

ŠAPOSE. Pradėk dabar, Mbkintįą^a- 
liina dienomis ir inkarais. Mūsų irio- 
kiriiamš veltui 1 stijieškome dŪtbĄ. 
Ateik i šapą arfya, parašyk prašyda
mas veltui knygutės sų ūąaikinimais. 
ALLIED SCREW MACHINE CO.;

Ine. Dept. 100
■........... tote, gį;...,,..........

riėpaprastai žema, tšii kfaiituVė 
rekomenduoja moterirhs it mer
ginoms pasipirkti pb vienų tu 
paltų atsargai::

Be to, krautuvėje ėitia it 
batukų išpatdavimaš: Moteriš
kus batukus galinta pirktis tiž 
$1.00. ciiica^o.’Mali Otdėt te* 
gain Outlėt randasi ndrėšii, 511 
S. Paulina Street, kampas Har- 
rison;—(Apg.); 1 .

• >./• ' ■ * •? ■ ' • k

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1934 metams

Gaukit ritosų pigų apskaitliavimą 
naujam kautai.

Dideli kdihėi tirto $45 iki $450 Specia
lybe: dafdnie kailinius kautus ant or
derio visokiOš hiiėfos. Taipgi taisom 
labai pigiai. David Aldėrblum, isteig. 
1906 iii. 6510 Halstėd—Norinal 5150

SOOO1 Patalus , padarom sii ’ jūsų 
■’ tiaūjų tiž vėl kalu ir pamu

šalu. . Už šita kainą tik kada atsi- 
hešit ši skelbimą. — Matracai perdir
bami. Apskaitliudjdih dykai; Dai- 
bas i viena diena, garantuotas.

A & C BETTER BEDDING CO.
2228 Miiwatdiee Avė. 

Hūmboldt 4766.

RAKANDU Barbenai
FURNlTURE BAftGAINS

TĄBAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

MAX KOHN, Imp. Turk. Tabakas 
ir gilzai, 1728 So. Kateteri St

Rerdirbatnė kailius Pataisome. 
Ekpiėrtu dūfbas — žemos kainos. 
Aprokavimas dykai.
Pataisykite sūvo kautą pirm Hegu 

pradės sriigti!
Ekspėrtų valymas ir Glazing $2.00 
Pūtttošald aitiaujinimas su^MpENNĖffWrŠR0p’5 

39 South State St, .
IBtOa lūbos Mėntor Bldg.

JULIUS BENDER, Ine.
901 W. Madisdn St. Tel. Mtfnrcte 1716 
Krautuvėms ir tavernams intaįsymai 
nauji ir vartoti. Labai pigiai. Lėrigvi 
išmokesčiai. Pristatymas dykai. Dide
lis pasirinkimas.

TAVERNS
Old TimerS Thverti. Jtoėtdvių i Aludėj 
rasit dideli MsiririMMą. kiekvieną 
dieną, skanių gėrimų., ir valgių'.už 
žemiausią kainą. Atsilankykite! Bu-

VARTOTI TAIKAI
USED MRfeS
ųi........ h

KANARKOŠ
CANARIES

.imuAU,;;...,? ii. ....... ..

K
. *f •**!• ‘ jfv*

NYGOS 
ĖOOKS .

Senų ir na 
Visuomet kaus 
1739 So. Halš

ūjij lietuviškų knygų

ted St.t CnicajfO) Iii.

Cohen Bros Fiifnittire 
Company 

1401—09 S. H&lsted St
Seniausia ir labiausia patikima ra

kandų krautuvė Chicagcie
Viši tūkdridai, kokių tik reikia jū

sų namams; Pafdūodamė kaip tik 
galima pigiau. Ateikite, ir jus per- 
sitikrinsit patys.

Jeigu būtumėt neužganėdinti, grą
žiname .pinigus.

_ Ateijdtl* pas Cohen Bros. Husipirkti 
parlor setą, krėslus, lovą, patalirie, 
statos, divbnūs, lempas, ko tik jums 
reikia.

UniMnn w........ n
Visokio didžio. bėtūfce tire Co., 
6418 So. Western Avė. HėMOtat 6099

n..... r......j.-,.................... «i< ...*■

VIEŠBUČIAI
HOTELS

V1GTORIA. HOTEL 
kampas Clark Ii Vkn Btitar

Tol. Wabash 2280.

Antanas Mičiulis
Fefšiskytė su šiuo pasauliu gruodžio 3 dieiią, 8 valdndą ryte 

1934 m., sulaukęs 45 metų amžiaus, gimęs Surgučių kaime, SUmskų 
valsčiuje. Marijampolės apskrityje.

Amerikoje Išgyveno virš 20 fneių.
Paliko didėliame nuliūdime hioteri Elzbietą ir jaunū dukrelę 

Aldoną, taipgi tris brolius LiėtuvOje ir dėde Nevvark, N. J.
Kūnas pašarvotas randasi Hbchspeier Funeral Home, 2410 W 

North Avė prie pat Western Avė.
Laidotuves įvyks ketvirtadienyje, gruodžio 6 d. 1 vai. po piet 

iš koplyčios tiesiai i Lietuvių Tautiškas kapines.
laidotuvių iškilmėse dalyvaus: dainininkas St. Rimkūs, Dariaus 

ir Girėno Postas, Great Lake Skadronas po vadovyste Juškos ir 
Pėtkiėvičidus. kviėtkas tvarkys Jaunoji Birute, automobilius N. 
Badys, policija Mitchėll, ghibiieši&i iš Chicagos Lietuvi^ Draugijos 
po vadovyste t*. Miller, programų tvarka vės JOnžis Gtigaitiš. Pert* 
ki graboriai pb vaddVyStė J. J. Bagdono, teiks iškilmingą patar- 
navima.
- Viai a. a. Atitarto Mlčiūlio gimines, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečianti dalyvauti Ididotuvėse ir suteikti jaiii pasku
tini patarnavimą ii* atsisveikinimą.

Nubudę liekame. < . x u A.
MOTERIS ELZBIETA IR DUfcTfi ALOONA. /

, IiaidotuvSse patarnauja frraborius J. J. Bagdadas, Telefonas 
Republic 3190. •

Pirmus Moroičius 
ant Real Estate 
Defaulled ir Vndeįaulted 

, Perkame, už Cash su Neperdi- 
dejiu Aitbkavitau. DŪoddttfė 

Coilaterai Paskolai.

LŪUIS M. CHAPMAN
* jjęę

120 S. La Šalie Št.
Tel; Franklin 0576 >

Vdl—8:80 A. M. Iki 8:80 >. M.
Tel HARrifebh 0761 į

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS 5

32 6 S. STATE S T.

ILtiMČis LiĖTUVlIj iPAšELTOš 
KLIUBCĮ valdyba dėl 1934. metų. 
Jonas Bijarikas, pirm.. 934 W. 
Marųuette Roąd, Waltėr Lėkis, 
pirm, pagelb.,' Adolph Kaulakls, 
nut. rašt. 8842 S. Union AVe?, 
Frank Norkus, fin. raėh, 4067 Šo. 
Richtobrid St., Frank Bakutis, ižd. 
2608 W. 6901 St*, JSi Ad 
J. Jatiųšauskčas, iždo gi 
Aritarirtitte, maršalką. .
Susirinkimai atsibųna kožną mėne

si pirmą penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 8138 S. Halsted 
St.. > 7:36 vai. vakare. 

arrz;,f r.. . ...

įim, 8486 Sb. Mbfgan SL; A
Maziliauskas pirm, pag., 6135 S. 
Rockwell St.; P. Kiltis nut. rašt., 
8347 So. Lituanica Avė.; M. ,Z. 
Kūdžiadskas tūrio rašt., 5825 W.

kas kontroles» rašt,; J: Barčius 
apiek. iždo; F. Kunevičia maršalka. 
Sušlrihkiniūs laikb kidkviaą ritė- 
M »»» 
- n *.•........ AT...... . . .... ..fe.;.........-.... .......

r

V ^PĄRSroiIGDA” KANARKOŠ 
Raitos’ Cinartiert ir kitokios.

1750 W. 21st Place, 
prie Wodd St.

’■ v.. ' ■> ‘I

■ tininkas; J. Shaltemanas, 7017 
South Camballe AvenUe; K. 
Wąrųis iždininkas, 3838 South 
Keazie Avė.; T. Tamulionis mar- 
šūlkū. St. barkis kdtespOndbūfūs, 
F. Shutkųs knygius^ T. Dundulis 
kliūbd dūktūrūs, 4157 Archėf Avė., 
Telefonas Vireinia 008fi 
Kliūbo susirinkimai atsibųna kas 

1-nia rtėdėldierti kiekvieno frtėnesio 
12-rta. vai, dieną, Liberty Grove sve
tainėje. 4615 S. Moirtrt Strėėt:

8306 So. Union Avė. { ligonių pri- 
žiurStojUš P. Petraitis, 8159 So. 
Hatetfcd SL
Laiko susirinkimus kas mėnesi pirmų įehktadteni, 7:80 vai. vkE, ęįi- 

cagos Lietuvių Auditorijoj! 81^3 So 
Halsted St
— - ■ - r

TEISYBES MYLĖTOJU DRAUGY
STES .valdyba 1934 metams: Pet
ras Kfiliš pitto., 8847 S. Lituanica 

pAveu Liudvikas Yucįus vięe-pirm., 
SŽ52 So; Hdlšted St.; Steponas 
Narkis. .prot, raSt*f 1900 W. 85th 
St.; Feliksas Kasbaraš fm. rast., 
8534. Sb; Lwe Avė.: Jonas Zalūto- 
ris ižd.. 6680 So. Western Avė.: 
Zigm. Grigonis kbiitf. rašt.; 4427 
So. Frąncisęo Avė.; Jonas, Puza- 
ras, 442? Sb'. Frailčišcb AVenue; 
Povilas RakSlauškaš maršalką. 8600 
Sb. Union Avė.: Steponas Narkis 
koresnondenas. 1900 w. 85th St. 
Susirinkimai atsibųna kas antras 

hėdėldiėnis kiėkViėno toėūėSib Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 8188 South 
Hatetad St. 12*ta vai. diena.*4'.r.;.-.;.,:;

GARFIELD P ARK LIETŲV tŲ VttyJ 
ir MOTERŲ pAšELf»lN10 Kliūbb 
valdyba , per 1934 tarttbs: Gebrge 
Medalinškas, pirm.; 233 S. Central 
Avė.; Alena Kaztonds, fciirrti. pag;, 
8508 Gvmderoh Avė;* Bėrwyn* JH; 
M. Madalinskas, nut. rašĮ. 238 S. 
Centrdl Avė;j Chas. Katėta, f iri. 
rašt., 4676 W. End Avė.; M. Ka- 
ziunas, iždininkas, 8508 Gundarson 
Avė;; Berwyn, III; Vincentas Matu
kas, kontr. rašt.; Juozapas Vili- 
tbaitis ir M. DavidoMS iždo fldBė* 
jai f Antanas Rudis, ihafšklkš; A. 
Kartiblis. linginiu lahkytdjas;

SSuSiHrikiinUs laiko kils afflnl tofe- 
IflieHl; Lk^ler.Hall Svet, 8929 W. 
adisbh St, kaib 1 vai. no Uitt.

.„i - ..r-,.

metu: V|rl-
S. MOtart ssH

cago, 1111. valdyba 1984 . 
erts Stankūs, pirm., 6606 
St., Antanas., Šimkus; S 
riica Avė., pirm. P 
Kūnčvičius nūi ta 
S. Union Avė.; D. G» 
rašt., 8144 S. WaUaOfe ! 
tejunas kontr. rašt;; 709 
P. Balsis kąsiėrius, ,5 
Thrddp SVijU U’ 
šalka, 3180 S. Hals 
Laiko susirihmus

ma trečiadiėfti 7 .'30 vi.. _ T 
cagos Lietuvi^ Auditorijoj, 81881 So. 
Halstad St ‘ ‘ t. •

inškis mar- 
St. f •

SIMANO DAUKANTO DRApGL 
JOS valdyba 1984 tmetams.-yra.: 
Vin. KtteCiūnds tiiflti,, • 6227 So. 
Cdttage GtOye Avė.; Jul. Ratė- 
viče Pagelb., 3826 oSo; Union ; 
P. Kiltis hut* rašt;, M«7 Šduth 
Lituanica Avė.; A, J. Zalūtoris 
iždiųtokfis, 827 . W. 38rd SM Ą. 
Kaulakls turto fašt., 8842 Sttotn 
Union Avė.; I«* Masaitis kontrbl. 
rašt.; A* Jftuliią if J* ■ KrtkšČM* 
nas iždb .irldbėjdl; A.Vilkis, mdr-

LIETUVIU KEISTUOIO PAŠAIPOS 
KLiufeo vdiam m
Prairs40 St,; Wm., .BUishas Vke-piM.,
2050 W. 09 Sb, Si. NttMš dtot

Į ShVrka1^

-«■

methtns: Mrrii; J. . Rųtar vice^pirm.

BKlįrr iStt. TSARK 
t A«tTL84fi»

■s ............... .iaa.n
AMERICAN tlTH. Citlfct&S 

CLUB of 10th WARD Vkldyba 
1984 metams:, J* Sritoriuą pirm., 
4819 . Tripp Avė.; P. JūMMiortte 
pirm, pag.; P. J. Petraitis HUt. 
rašt., 3159 S. Halsted St.; J. Nau
džiūnas turto rašt.; 1500 So. 48 
Ct.; J. Manikas kontr, raštų J. 
Jasiuįiaš kas. globėjos; DT. A* 
Mrthikas Sergančių narių kvotėjas, 
8008 W. 59 .SL, tai. RėbUblič 0098; 

bonemonai: A. Saldukas, 4038
Archer Ave„ tel, JB719,

. WweU

BėŠ&j 8

prižiūrėto, 
SUSirinkir 

H6si Virina
i laiko Kiekvieną nįė*- 
itaadiėhii 12 vai* dįe- 
Lietūvių Auditorijos 

sycvniimj, So* Halsted' Strefet, 
Chicago, M

„t .t Į LI-;^-a, ,f Į 'i .ato teĮ; A -X;.

DRAUGYSTE LIETUVOS DUKTE
RŲ valdyba 1084 metams: Pirito. 
A. Milerienė, 1080 Central Evarts-

rašt. A. Dudonienė, 79t7< S. Hrtr*

Lowe Avė.- Kasierė D. BAkas, 6759
& ĘUzabeth St. Maršalka A;1W 

B289- S. Unioti Avenub.

yįįš; ?'‘o.



NAUJIENOS,. Chicago, 1)1. Trečiadienis, gruod. 5, 1.934

ŠIANDIEN LAIDOJAMOS DVI PASLAPTIN-
svetainėj. Kaip depresijos lai
kais, tai įžanga 
tų ypatai.

Ti kieta i jau 
jami.

, minimu
Viktorija Kenny ir Petras Augustinas bus 

palaidoti greta vienas kito 
Tautiškose kapinėse

GOS TRAGEDIJOS AUKOS-LIETUVIS 
IR LIETUVĖ

Dainuos Ben Alio 
vakare >

bus tik 50 ce

Galima 
kuopų

yra pardavir.5- 
nus įpirkti nuo 
narių.
A. Narbutas.

nuodų išgėręs

kitokių suža-

Mirė 
brightonuarkietis 

Matas Vileikis
buvo.

Kaip tragedija įvyko ir kas 
pirmiau mirė — taipgi než'nia. 
Ar moteriškė mirė parnačiusi

Paėmė u! ichninos; nusižudęs 
dės blogoj sveikatos ir nedarbo

ir todėl tuks- 
lietuviai at- 

į stotį WSBC 
šiandien 9 vai. vakare.

* raitės dainoms. Jos balsas ma
loniai skamba per radio ir ji 
saldžiai Vlainuoja. Išklausyti 
ištisą jos radio koncertą bus 

‘visiems malonu 
. tankiuose namų 
suks savo radio

Budriko Programas 
Sekmadieny

PRANEŠIMAI
s,

tin.
vai.
rinm, 3133 S. Halsted St. Prašau vi
sų narių pribua i ši svarbų susinn- 
rtimu. Bus renkama nauja valdyba 
ir kiti svarbus reikalai aptarti.

J. Baldamas rašt.

L. A. 36 kuopa laikys priešme- 
susirinkima gruodžio 5 d. 7:30 
vak. Chicagos Lietuviu Audito-

Chicagos Lietuviu Vyrų Choras

zacija, kuri rūpinas kad palaikyti 
lietuviu gera vardų, žodžiu sakant, 
rimtai kovoja už lietuvių gerove ir 
ju garbę.

Kurie turit labai aukštas vandenio 
bilas ir jaučiatės, kad jos yra ne- 

_ teisingos, atneškite i mano krautuvę 
.14930 W. 14th St., tada kreipsimės i 

I vandenio viršininkų, nes jis prižadė
jo* ši dalykų patvarkya.

A. F. Pocius
Lith. Imp. Kliubo Pirm.

dainavimo pamokas laiko kas nedtl- Harvey, m,

Kai šiandien po pietų Tautiš- kitos priežasties, Jokių nuodų, 
kų kapinių žemės paslėps nuo kulkų žaizdų ar 
akių grabus lietuves Viktorijos lojimų žymių ant jos kūno ne- 
Kennv ir L’etro Augustino, tos 
žemės paslėps ir neišrištą jų 
dviejų mirties paslaptį.

Paliks neišrišta tų dviejų ve
lionių tragedija, kuri pasibaigė l-’ctrą Augustiną pasikorusi, ar 
Petrui Augustinui pasikorus, o 
moteriškei 
lovoje, savo 
21st Place-

Šiandien
pietų jų abiejų kūnai bus išga
benti vienu laiku iš graboriaus 
Lachawicziaus koplyčios, 2314 
West 23rd Place, 
greta vienas kito 
kapinėse.

Koronerio daktarai 
gruodžio 18

Koronerio daktarai ir jury 
tuo tarpu tęs tolimesnius tyri
nėjimus į šių dviejų lietuvių 
mirtis ir praneš rezultatus 
gruodžio 18 d. Inkvestas įvyko 
užvakar, Lachawicziaus lavoni- Į 
nėję, bet jokių priežasčių nebu
vo galima konstatuoti.
'-Ypatingai daug spėliojimų 
sukėlė moteriškes mirtis. Ne
žinia, ar ji mirė širdies liga, ar 
nusinuodijo, ar mirė nuo kokios nas p. W. Kasperas.

paslaptingai mirus 
namuose, 2239 W.

antrą valandą po

ir palaidoji
Tautiškose

raportuos 
d.

Petras Augustinas pasikorė ra
dęs Viktoriją Kenny negyvą, 
turbūt niekuomet nepaaiškės.

Tragedija įvykusi Padėkos 
Dieną

Vietiniai žmonės, kurie paži
no velionius, pasakoja štai ką. 
Jie abu gyveno adresu 2239 W. 
21 st place. Tarp abiejų buvo 
taip vadinamų “common law” 
vedybų ryšis. Viktorija Kenny, 
arba kaip ji buvo geriau žino
ma vardu, Rušinskienę, buvo 
apie 40 metų amžiaus, o Petras 
Augustinas, 46 metų.

Anot kaimynų, P. Augusti
nas parėjęs namo Padėkos Die
ną (Thanksgiving Day) ir įėjęs 
į butą, pamatęs Viktoriją Ken- 

Įny gulinčią negyvą lovoje. Iš 
didelio nubudimo ir susikrimti
mo dėl jos mirties, jis pasiė
męs virvę ir pasikoręs su ja 
buto maudymosi kambaryje. Jų 
kunus atradęs pažįstamas, vie-

RRIGHTON PARK — Cook 
apskričio ligoninėje pirmadienį 
mirė lietuvis Matas Vileikis 
(Vilas), 4200 South Mozart st., 
kuris išgėrė nuodų apie savaitę 
laiko atgal.

Kokios priežastys privedė M. 
Vilcikį prie gyvybes atėmimo, 
nežinia, bet spėjama, kad jis 
tai padarė dėl blogos sveikatos 
ir nedarbo.

Velionis buvo apie 42 metų 
amžiaus. Jis nuomavo kambarį 
nuo pp. Krukų, aukščiau pa
čiuotu adresu. Jis paėmė nuo
dus antradienį, lapkričio 27 d. 
Nuodai buvo strichnina. Po 
nuodų paėmimo velionis buvo 
tuojau išgabentas j ligoninę, 
kur buvo manyta, kad jis pa
sveiks. Bet pasikankinęs savai
tę laiko, jis užmerkė akis.

Velionio kūnas bus sudegin
tas Bohemian National Ceme- 
tery, 5300 North Crawford avė. 
krematorijoje. Jo kūnas pašar
votas graboriaus Lachawicziaus

Pa- 
kon- 
kon- 
dai-

Jaunas dainininkas Pranas 
Jakavičius, kuris laimėjo 
sauliius Parodos Operos 
kursą ir gavo vienų metų 
traktą Chicagos operoje,
nuos .kelis solo numerius išleis
tuvėse lietuvio fakiro Ben Ali, 
kurio atsisveikinimo vakaras 
įvyks šiandien Chicagos Lietu
vių Auditorijoje.

koplyčioje, o laidotuvėmis rūpi
nasi velionio giminės ir Lietu
vos Ūkininkų Draugija. Jis bu
vo nevedęs.

1 Visiems patinka Budriko ra
dio programai, bet praeito sek
madienio, W C F L, 1:00 vai., 
man ypatingai labai patiko. 
Programas atsidarė su labai 
gražiai sugrotu maršu — Me 
dinių Kareivių Paradas. Labai 
maloniai, švelniai smuiką ir pia 
nas sugrojo populiarį šokį pa- 
despaną.

Naujos Gadynės dvigubas 
kvartetas, vadovaujant Georg. 
Steponavičiui, solistai ir Mer
ginų Trio išpildė likusią pro
gramų mu’zikalę dalį. Ir kaip 
vykusiai ir maloniai jie tatai 
išpildė I

Pradėjus klausyti Makalų 
šeimynos Gyvenimo , — šiame 
atvėjyj krikštynų,
santieji pamiršome kur ir kuo
mi esame, taip labai tuom vei
kalu domėjomės. Rodos, kad 
jų džiaugsmai, vargai ir pro
blemos tai musų visų gyveni
mas. Ačiū p. Budrikui už to
kių programų parupinimą.

Pasiklai/sykite Budriko se
kančio programo rytoj (ket
virtadieny) vakare, 7:30 vai., 
iš Stoties W II F C, 1420 kilo
cycles. — Entuziastas.

dieni nuo 10 vai. iki 12 vai. iš ryto 
ouvusioj Meldažio svetainėje, taigi 
visus mylinčius daile kviečiame pri
sidėt prie Chicagos Lietuvi) Vyrų 
horo, kad sūdantis didžiausi chorų 

ęhieagoje. Vyrai sukrėskime žemę 
savo balsais! Vaidyba.

Fakiro Gen Ali—A. Pilkausko Iš
leistuvių Vakaro, kuris {vyks sere- 
doje, gruodžio 5 d. Įžangos t/kietus 
galima gauti nusipirkti iškalnč seka
mose vietose: 
“Naujienos“, 1739 So. Halsted St. 
Jos. F. Budnk, 3417 So. Halsted St. 
Marteno Aptieka, 2557 W. 69 St. 
K. Cepukas, 1534 N. Oakley Blvd. 
K. Pocius, 720 W. 120 St., W.Pullman. 
lg. Orlakis, 1730 So Halsted St. 
Morning Star Club, 1656 N. Damen

Avenue.
Senas Petras-Martin'kaitis, Chicago. 
F. Lukoševišius, Cicero, III.
J. Mitchell, 906 Prescott Street, 

Waugekan, IIL
J. Martin, 4508 — 8th sK, Kenosha, 

Wis.
P. S. Rindokas, 2111 Broadway, In

diana Harbor, Ind.
P. Galskis, 1902 So. Westem Avė.
“Aušros’! Knygynas, 3653 South 

Halsted St.

mes klau

S. L. A. 289 kuopos 
susirinkimas atsibus 

J. Semalavičio
priešmetinis
gruodžio 6 d. 1934
svet., 15609 So. Halsted St. Pra
džia 7 vai. vak. Taigi gerb. nariai- 
rės visi dalyvaukit susirinkime, nes 
bus rinkimas valdybos dėl 1935 m 
ir taip turime daug svarbių reika
lu aptarti, dėl labo musų brangios 
organizacijos — Susivienijimo.

A. L. Skirmontas pirm.
CALIFORNIJOS SALDUS VYNAS 

$1.00 už galionų. 10 galionų—$9.00. 
NOVAK, 2720 S. Paulding.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė

TEL. REPUBLIC 8402

RADIO
Naujienų Radio 

šiandien
šiandien seredos vakarinis 

Naujienų radio programas bus 
pašvęstas Helenos Vespende-

Lietuvių Namų Sav. Ant Bridge- 
porto Associacija laikys pusmetini 
susirinkimų trečiadieni gruodžio 5 d 
7:30 vai. vak. Chicagos Lietuviu Au
ditorijoje 3133 S. Halsted St. Visi 
nariai Namų Savininkai, malonėkite 
laiku pribūti, nes yra svarbus susi
rinkimas, kuriame bus renkama val
dyba 1985 metams ir taipgi randas 
daug svarbių reikalų kuriuos būtinai 
turėsim aptarti. Bus išduotas komi
sijos raportas kas link vandens mi- 
terių, kur miestas rengia visiems sa
vininkams įvesti.

Visi namu savininkai kviečiami i šj 
susirinkimų ateiti prisirašyti prie 
Susivienijimo Namu Savininku, kad 
galėtum stipriau pakelti pasiprieši
nimų prieš miesto sauvališkumų.

S. KuneviČe, rašt.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavų mo
derniškų studijų su 

Hollv^ood šviesoms. 
420 W. 63rd St.

Englewood 5883-5840

11-TK1E>VICZ
MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE

NaujieniĮ Metinis 
Koncertas 

Vasario 10 d. t

cipialiame aerodrome labai pa
sunkėjo komunikacija keleivi
niais lėktuvais, nes taip vadi
namos oro “lubos” buvo labai 
žemos ir lėktuvai negalėjo aiš
kiai matyti airporto.

Chicagos oro, biuras prana-. 
sauja, kad šjryt temperatūra 
busianti apie 25 laipsnių, pa
kol kas žemiausia šį sezoną.

Pranešimas Visuo
menei, Draugijoms 

ir Skaitytojams

Pirmyn Choras duos 
gražų koncertą 

Roselande
Šiuomi pranešame, kad 
dienraščio NAUJIENŲ 
metinis koncertas įvyks 
sekmadienyje, Vasario- 
February 10, 1935, Lie
tuvių Auditorijoj. Kon
certas bus įvairus, gra
žus ir rūpestingai pri
rengtas. Koncertui pa
sibaigus bus linksmus 
šokiai.

Tą dieną niekur ki
tur nesirengkite, vien 
tik bukite 
atsilankyti į 
NAUJIENŲ 
koncertą.

prisirengę 
dienraščio

Pirmas sniegas 
Chicagoje

Chicago aplankė pirma stam
bi sniego audra. Pradėjo snig
ti anksti rytą. Kartu ir lijo, 
tad oras, kaip daugelis pareiš
kė, buvo labai “paškudnas”.

Dėl audros Chicagos muni-

Southsidės 
rengiasi 
jų Metų

SLA. kuopą nariai 
prie bankieto. Nau- 
sutikimui.

SLA. 139ROSELAND. 
kuopos priešmetinis susirinki
mas įvyksta šįvakar, trečiadie
nį, gruodžio 5 d. Palmer Par
ko svetainėj.

Visi kuopos nariai prašomi 
dalyvauti susirinkime, nes bus 
renkama kuopos valdyba atei
nantiems metams ir bus svar
stoma daug kitokių dalykų, ku
rie yra svarbus visiems kuo
pos nariams.

SLA. 139 kuopa rengiasi prie 
gražaus koncerto, kuris įvyks 
vasario 17 <1. Balchuno svetai
nėj, Koncerto programą išpil
dyti yra pakviestas “Pirmyn“ 
Choras, o šokiams gros Jurgio 
Steponavičiaus orkestrą. Tai 
bus gražus parengimas. Tiki
masi, kad Roselandiečiaj bus: 
pilnai patenkinti.

Southsidės SLA. kuopą na
riai, kaip tai Burnside, < Rose- 
land ir West Pullman, rengią
si bendrai surengti Naujų Me-

Dr. Makaras skaitė 
įaskaitą “Atsargu

mas su automo
biliais”

aite United Lithuanian Ame
rican 9(th Ward Poliįtical 
Club Susirinkime, y *

ROSELAND. — Baisioje au- 
mobilio ir dviejų gatvekarių 
(laimėje; kuri Įvyko lapk. 18 
, roselandietė p. ‘ Venckienė 
ivo užmušta, o kiti penki su* 
istj, jų tarpe p, Venckus, ku- 

is buvo kalbame automobilio

Morning Star Kliubas laikys prieŠ- 
metinj susirinkimų gruodžio 6 d. 
1984 m. kliubauzėj 1654 N. Damen 
Avė. 8 vai. vak.

Draugai, malonėkite atsilankyti 
ant šio susirinkimo, nes yra daug 
svarbių reikalu aptarti. Ir bus ren
kama nauja valdyba ateinantiems 
metams 1935. Atsiveskite naujų 
narių prirašyti i Kliųbų.

M. Chepul rašt.
CICERIEČIŲ ATIDAI!

, Pasitarus su aukštesniais miesto 
valdininkais, jie nuo šio laiko žada 
labiau domėsi kreipti i lietuvius, 
ypač Lietuvių Improvement Kliubo 
reikalavimus.

Lietuviu Improvement Kliubas 
yra vieninatinė Šios rūšies organi-

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulkų.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.

CL ASSIFIED ADS
». Personai

... Asmenų Ieško _____

•> Paskutinias 3 Dienas
ŠIANDIE, RYTOJ IR 

PENKTADIENĮ
MAXIM GORKIO

PAIEŠKAU apsivedimui vyro nuo 
37 iki 48 metų amžiaus. Aš esu 
36 metų amžiaus našlė, turiu išmo
kėtų farmų. Geistina, kad turėtų 
bent kiek turto ir kad neturėtų daug 
vaikų, be skirtumo tikėjimo. Mel
džiu nerašyt ant Juoko. Mrs. V. Mi- 
secic, R. 1, Kart, Mich. Tel. 22 F. 12.

SUPREME MEAT 
MARKEI CO.

3232 S. MORGAN ST.—4161 ARCHER AVĖ
RAUDONAS FRONTAS

o,

“Devintas Pasaulio Stebuklas”, “Egipto Misterija” ir ki
tais vardais Hadži Ali yra žinomas ne vien Amerikoje, bet ir 
visoj Europoj. Jis per ilgus laikus darbavosi ir Rusijoje (caro 
laikais), kur greičiausiai ir kai kuriems lietuviams teko jį pa
matyti scenoje. -

'štai keletas pavyzdingų numerių, kuriuos Hadži Ali gali 
padaryti. Visi jo aktai priklauso nuo gerklės ir pilvo. '

Jis gali vienu kartu išgerti 50 stiklų vandens ir pro gerk
lę tą vandenį atgal iš pilvo grąžinti.

Jis gali praryti iki 30 dviejų rųšių riešutų su kevalais. At
siklausęs publikos apie skaičių ir rūšį riešutų, kurį jis turi 
grąžinti iš pilvo atgal j orą, jis grąžins .nurodytą skaičių ir nu
rodytos rųšies riešutus. / t

Jis praris trijų spalvų nosines, mėlyną, baltą ir raudoną ir 
grąžins nosinę bet kurios spalvos, kurios publika pareikalaus. 
Panašiai jis padaro ŠU* vandeniu. Jis išgeria trijų spalvų van
dens ir grąžina/ vandenį arba vienos arba kitos spalvos, kokios 
publika pareikalauja. >.

Daktarai garsiausioje Amerikos John Hopkins ligoninėje 
egzaminavo, Hadži Ali ir negalėjo atrasti kas suteikia jam gali
mybę atlikti tokius nepaprastus dalykus.

Hadži Ali, didelis Ben Alio draugas ir per jį pamėgęs lie
tuvius, sutiko dalyvauti Ben Alio atsisveikinimo įr tyrinėjimo 
vakare, kuris įvyksta Šiandien Chicagos LietuviiĮ Auditorijoje. 
Tai bus, sako Hadži, jo draugiškumo gestas lietuviams ir jis i 
už pasirodymą neima jokio atlyginimo. Be to, jis sutinka su
mokėti 1,000 dolerių bet kuriam daktarui, ąr tai Dr. Montvi- 
dui, ar Zalatoriui, Šimkui ar kitiems, kurie prirodys^ kad jis 
numerius atlieka apgavihgu budii ar su magaus ■ Įpagalbą.

K

VERŠIENOS IR PORK STEIKAI
2 svarai........... ........................> i

ŠVIEŽI PORK RIBS ir KIAULIŲ 
KOJOS

21c-—

...... 5 sv. už 1 Te
' . ... •

Ta baisioji nelaime labai su- 
dino roselandiečius. Todėl 
nited Lithuanian American 
h Ward Politiškas kliubas. 
iris turėjo savo susirinkimą 
įtradienj, gruodžio 4 d. va
ire, Balchuno svetainėj, pa
letė Dr. I. Makarą duoti pa- 
aitą kaip apsisaugoti nuo ne
imlų automobiliais važiuo-

Paskaitos tema dabartiniais 
ūkais buvo labai svarbi, nes 
uo automobilių . žūsta daug 
monių. AtsįĮankiusieji išgirdo 
aug naudingų patarimų.

Untanas.

Bulaw Aces Atletų 
J Kliubas rengia 

šokius
Pirmas toks parengimas Chi

cago je; šokių vakare žymus 
meno talentai išpildys mu
zikai) programą.

Pirmas šokių vakaras Bu<- 
law Aces Atletų Kliubo įvyks 
sausio 5 d., Hollywood salėje. 
Pirmu kartu Šokių vakare iš
pildys muzikalį dainų ir šokių 
programą Kaimiečių Kvarteto 
nariai.

Solo ir duetus dainuos p-lės 
O,\ SkeveriUtė, A. Trilikaitė, S. 
Rimkaitė, A. Grigoniui ir p-lė 
Balsiutė, akompanuojant Georgo 
Steponavičiui.

šokių programą išpildys Be- 
liajaus šokėjų grupė. Progra
mą ves šokių protarpiais Bu*- 
law Aces kapitonas Adam Ro- 
monosfcy. Monologą sakys Bru
no Ęrukriis. šokiams gros Ste- 
t>hena Ręvellers orkestras. 
Įžanga 26 centai.

Anna Kampikaite.

“MOTHER”
(Motina)

Didelė Rusų Drama

World Playhouse
410 S. Michigan Avė

Įžanga 35c. iki vidurnakčio

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Panedėlj
Seredą ir 
Pėtnyčią

dabar einą Naujienų 
rytihiai radio progra
mai, kuriuose paduo
dama vėliausios žinios 
iš Chicagos ir viso pa
saulio.

TAIPGI

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKAUS 
PROGRAMAS.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo, turiu savo trokų. 
Kam reikalingas žmogus prie išva- 
žinėjimo, mufinimo ar ko kito, duo
kit man žinių Stanley Gavcus, Tel. 
Republic 1562. . ,

IEŠKAU darbo už bartenderi. Esu 
27 metu ir patyręs tame darbe, ar
ba dirbsiu bile koki darbų. Esu 
teisingas ir turiu geras rekomenda
cijas. Praneškite laišku. Box 196, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergaite ar mote
ris prie namų darbo ir vaikų prida
bot. Patelefonuokit: Juniper 3986,

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Tavern biznis, sfe
roj vietoj, kito tokio biznio nėra per 
4 blokus. Virtuvė, stalai.

6142 So. Western Avė.

PARSIDUODA Tavern sferoj vie
toj ir sferas biznis, labai pigia kaina. 

1308 W. 79th SL

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen krautuvė, gerai įsteigta, ge
rai apsimokantis biznis, gyvame biz
nio bloke, North Sidėj. Naujos ma
das fikčeriai, naujas atakas. Turi^ 
būt parduotas iš priežasties partne
riu nesutikimo. Didelis bargenas 
greitam pirkliui. Renda $35, garu 
apšildoma su pagyvenimu.

3732 Broadvvay

PARSIDUODA Valgykla visa ar
ba fikčeriai. Randasi arti dirbtu
vių, priežastis pardavimo išvažiuoju 
ant farmų, 2721 So. Halsted St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

NAMAS ir LOTAS tinkamas dėl 
tavern arba grosemes už bargenų. 
Priverstas apleisti miestų. Atsišau
kite 653 W. 31 St.

PAMATYKITE 2 flatų, murini 
narna ir 6 kambarių murini cottage 
adresu 6501-08. Bishop St., gali būt 
atskirti, garu apšildomi. Savinin
kas parduoda už dideli bargenų. Pa- 
simatykite Su

FRED’K H. BARTLETT & CO. 
33 W. Washington St. 

2 lubos
Klauskite p. Lemke

M




