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Kunigas Antanas Briška Apskundė “Naujienas”
Reikalauja $50,000 Ally 

ginimo už “Skriaudą”
Hitleris negavo kan- 
clerystės, kviečiamos 

kitos partijos

Bylinėjasi su buvusiu vargonininku 
Bruno Lauraičiu

Hitleris negalėdamas sudaryti 
parlamentarinės valdžios, no
rėjo likti Vokietijos diktato-' 
rium ; - Į

Keista kunigo byla bu-

Pereitą antradienį, lapkričio 
22 d., kun. A. Briška, Nekalto 
Prasidėjimo Panelės švenčiau
sios klebonas, Chicagoje, užve
dė bylą prieš “Naujienų” Bend
rovę ir redaktorių P. Grigaitį, 
reikalaudamas iš jų $50,000 at
lyginimo už “skriaudą”. Kokia 
ta “skriauda”, iki šiol nežino
ma.

“Naujienų” atstovui nuėjus 
pažiūrėti i teismo rekordus, su
rasta skundėjo Įteiktas “Prae 
cipe”, su trumpu pažymėjimu, 
kad bylos pamatas esąs “tres- 
pass on the case”, t. y. “prasi
žengimas”, kurį skundėjas, ži
noma, turės paaiškinti savo 
deklaracijoje. Kądangi jo dek
laracijos tuo tarpu dar nėra, 
tai galima tiktai daryti spėji
mus, kodėl tas kunigas kabina
si prie
BUVO

“Naujienų”.
RAŠYTA APIE LAU
RAIČIO BYLAS
Briškos vardas “Nau-

tyta,—kas “Naujienose” ir 
vo pažymėta. Pranešti visuome 
nei tą, kas yra užrekorduota 
teisme, spaudai nėra draudžia 
ma. Todėl tas Briškos kabinėji 
masi prie “Naujienų” neturi 
menkiausio pagrindo.

Mums tenka manyti, kad 
Briška nori “Naujienas’’ nugąs
dinti ir priversti jas nerašyti 
apie tai, kad jisai turi bylą su 
p. Lauraičiu. Už jo nugaros 
yra, beje, dar kitas asmuo, ku
ris ir pats grasino “Naujie
noms” iškelti bylą už tai, kad 
jose buvo keletą kartų apie ji 
rašyta. Bet tiek to. Tegu jie 
skundžia. Publikai bus įdomu 
žinoti, kodėl Briška taip nusi
gando paminėjimo “Naujienose” 
apie jo bylą su p. Lauraičiu, 
kad jisai net šoko reikalauti iš 
mus $50,000. Mes tikimės, kad 
savo laiku ta priežastis pilnai 
paaiškės visiems.

Berlynas, lapkr. 24. — Fašis
tų vadas Adolfas Hitleris, ku-, 
riam prezidentas Hindenburgas 
buvo pavedęs sudaryti kabine
tą, kuris turėtų didžiumos reich
stago pasitikėjimą, kabineto 
neįstengė sudaryti ir apie tai 
pranešė laišku prez. Hindenbur- 
go sekretoriui.

Hitleris laiške prisipažino, 
kad jis negali sudaryti kabinetą' 
Hindenburgo sąlygomis, kuris 
turėtų didžiumos reichstago pa
ramą. Bet kartu jis “dėl tėvy
nės labo” prašė jį paskirti kanc
leriu prezidentinio kabineto, j

OI,

Amerika reikalauja, 
kad Europa atmo
kėtų karo skolas

Hooveris sako, kad skolininkai 
neįrodė pagrindo prašymui 
sumažinti skolas ar atidėti 
jų mokėjimą.

Mirė chorvedys Anta
nas Vaičiūnas

Kun.
j ienose” buvo minimas paskuti- 
niomis dienomis, paduodant ži
nių apie buvusį vargonininką, p. 
Bruno Lauraitį, kuris neseniai 
užvedė dvi bylas teismuose: 
vieną—prieš savo žmoną, po-nią 
Stellą I^auraitienę, dėl perskyrų 
(divorso), antrą— prieš kun. A. 
Briška, dėl nuostolių. Pirmoje 
byloje figūruoja, be pp. Laurai
čio ir Lauraitienes ,dar koks ten 
nežinomas asmuo Anthony Wil- 
son. Aišku, kad dėl praneši 
mo apie šitą bylą kun. Briška 
negalėjo prie dienraščio kabin
tis, kadangi joje nėra minimas 
nė jo vardas.

Kai dėl antros p. Lauraičio 
bylos, kurioje yra skundžiamas 
kun. A. Briška, tai jam, gal 
būt, buvo nesmagu, kad žinia 
apie ją pateko į spaudą, bet tai 
nesudaro jokio pagrindo skun
dui, nes ta,byla yra viešas da 
lykas. Ji yra užrekorduota teis-, 
me. “Naujienos” turi nuorašus 
nuo dviejų teismo dokumentų, 
kurie apie tą bylą kalba. Vie
nas yra “Praecipe”, užregis
truotas spalių 31 d. 1932 m. pas 
Circuit Court klerką, ir tenai 
pasakyta, kad Bruno Lauraitis 
skundžia A. Briszko, reikalauda 
mas iš jo $15,000 atlyginimo už 
skriaudą. Antras dokumentas, 
užregistruotas tą pačią dieną, ir 
jame reikalaujama “jury trial”.

Kokia šitos bylos priežastis, 
tuose dokumentuose nėra išdės

Roosevelt ir Garner 
prižada alų

Washintgon, lapkr. 24. —Iš
rinktasis prezidenats Roosevel- 
tas turėjo pasitarimą su demo
kratų vadais kongrese. Pasek
mėje tų pasitarimų tuojaus ta 
IX) sušauktas finansų komisijos 
susirinkimas, kuriame tapo nu
tarta pradėti svarstymas alaus 
biliaus gruodžio 7 d., už dviejų 
dienų kongresui susirinkus.

Išrinktasis vice=-prezidentas 
Garner, kuris yra atstovų buto 
pirmininkas prižadėjo dėti vi
sas pastangas, kad kongresas 
dar šiame posėdyje priimtų 
alaus bilių.

Alaus bilių bus steigiamas! 
priimti kaipo ekonominę prie
monę, nes tikimąsi, kad alus 
duos šaliai apie $300,000,000 į 
metus pajamų. Priėmus alaus 
bilių ir įvedus niekurias ekono 
mijas valdžioje, niekurie kon- 
gresmanų tikisi, kad galbūt pa
siseks subalansuoti federalinį 
biudžetą ir nebereikės 
pardavimo taksus.

jvesti

Austrija ir Vengrija pa
darė prekybos sutarti
Viena, lapkr. 24. — Austri

ja ir Vengrija po ligų derybų 
padarė prekybos sutarti, sulig 
kurios Vengrijai bus leista im
portuoti 
daugiau, 
tuoja iš

iš Austrijos 50/ nuoš. 
negu Austrija impor- 
Vengrijos

ORH
Kalbėjosi šviesos spin 

dūlio pagelba
te

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir šilčiau.
Saulė teka 6:51, leidžiasi 4:~
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Vokietijos fašistų vadas Adol
fas Hitleris, kuris prisipažysta 

----- r--------------- -----------, negalys sudaryti parlamentinį 
kuris valdytų šalį be reichstago, Į kabinetą, kuris turėtų reichs- 
vien pagelba prezidento dekre- tage pasitikėjimą, todėl prašo 
tų. Reiškia, jis norėjo likti to
kiu pat Vokietijos diktatorium, 
kokiuo buvo nuverstasis kanc
leris von Papen, prieš kurį Hit
leris taip smarkiai kovojo. Kar
tu Hileris išdėstė prezidentui 
Hindenburgui visą savo progra
mą, kaip jis rengiasi išgelbeti 
Vokietiją ir išvesti ją iš dabar
tinių jos vargų.

Gavęs tokį Hitlerio atsaky
mą, prezidentas Hindenburgas 
atšaukė Hitlerio skyrimą kanc
leriu ir pakvietė vadus kitų 
partijų pasitarti dėl sekamo 
kandidato į kanclerystę.

Tokiu budu Hitleris liko nu
stumtas į šalį. Tečiaus vienas 
iš fašistų vadų, kapt. Goering, 
sako, kad nežiūrint kas gaus tą 
darbą, fašistai jam taip priež- 
tai priešinsis, kad jis negalės 
ilgai išsilaikyti valdžioje.

Jeigu pasirodytų, kad niekas 
kitas negali sudaryti parlamen
tinės valdžios, o to beveik ne
galima atsiekti, tai veikiausia 
valdžion bus sugrąžintas sena
sis kancleris, von Papen, su 
tomis pačiomis diktatorinėmis 
teisėmis, kokias jis turėjo prieš 
rezignuosiant. Kalbama ir apie 
niekuriuos kitus kandidatus 
prezidentiniam kabinetui.

Prezidentas savo atsakyme 
Hitleriui sako, kad negali jo 
skirti prezidentinio kabineto 
kancleriu dėl jo partijos praei
ties taktikos ir dar todėl, kad 
jis ir jo partija pirmiau prie
šinosi prezidentui asmeniškai ir 
visoms toms priemonėms, ko
kių prezidentas matė reikalinga 
stvertis taisymui politinės ir 
ekonomnės padėties.

Schenectądy, N. Y., lapkr. 24. 
---.Mokslininkai Schenectądy kak 
bėjosi šviesos spindulių pagel- 
bas su grupe Žmonių, kuri buvo 
24 mylių atstume. Kalbėtojų 
balsas spinduliais ateidavo kar
tais gana aiškus.

l/i.

Kanada svarstys bedarbėm 
. klausimus

skirti jį Vokietijos diktatorium, 
kuris valdytų šalį vien prezi
dento dekretų pagelba, kaip 
kad valde Vokietiją kancleris 
von Papen.
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Anglijo? darbiečiai 
smerkia valdžią

Lansbury valdžios pienus išri
šimui bedarbių šelpimo klau
simo vadina humbugu

Londonas, lapkr. 24. — Va
kar didelėmis ceremonijomis ka
ralius atidarė) parlamentą. Sa
vo kalboj nuo sosto jis platokai 
prisiminė apie bedarbę ir priža
dėjo, kad valdžia rūpinsis išrišti 
bedarbių šelpimo klausimą.

Po jo valdžios pienus išriši
mui bedarbių šelpimo klausimo 
išdėstė premieras MacDonaldas.

Atsakydamas j abi kalbas, dar- 
biečių vadas Lasbury pareiškė, 
kad karaliaus, kalba nebuvo ver
ta to, kad parlamentas jos 
klausytųs, o valdžios pienai iš
rišimui bedarbių klausimo yra 
tik humbugas ir nudavinėji- 
mas.

“Aš norėčiau nuvesti karalių 
ir visą parlamentą į dvi ar tris 
mano divizijos gatves”, 
Lansbury.

sake

Brazilija uždraudė 
dinti kavą per tris 

metus

Washington, lapkr. 24. — 
Prezidentas Hooveris, spiriamas 
kongreso vadų, atmetė Europos 
valstybių prašymą išnaujo per
žiūrėti karo skolas ir jas su
mažinti, ar atidėti mokėjimą tų 
skolos dalių ir nuošimčių, kurias 
Europos valstybes turi sumokė
ti gruodžio 15 d.

Apie tai valstybės sekretorius 
Stimson pranešė toms valsty
bėms, kurios reikalavo skolų 
mažinimo—Anglijai, Fra nei j ai. 
Belgijai, Lenkijai ir k.

Prezidentas Hooveris išleis
tame pareiškime sako, kad jis 
visuomet buvo priešingas panai
kinimui karo skolų. O kaslink 
atidėjimo gruodžio 15 d. mokė
jimo, tai prašančios to atidėji
mo valstybės nenurodė jokios 
rimtos priežasties, kodėl tas 
atidėjimas turėtų būti padary
tas. Betgi jis,pripažysta, kad 
valstybės, turi teisės prašyti 
skolų peržiūrėjimo,' bet derybų 
vedimą jis norėtų pavesti pa 
čiam kongresui, per jo komisi
jas.

Išrinktasis prezidentas Roo- 
sevetlas paskelbtame pareiški
me gruodžio 15 d. skolų mokė
jimą spręsti palieka dabartiniai 
administracijai. Tečiaus abelnu 
skolų klausimu jis sutinka tar
tis su kitomis valstybėmis, bet 
tiktai atskirai su kiekviena vals
tybe, o ne kolektyviai.
Anglija nepaliaus prašiusi sko

las sumažinti
Londonas, lapkr. 24. — Angli

jos kabinetas šiandie laikys su
sirinkimą, kad pasiųsti Juhgt. 
Valstijoms naują prašymą ati
dėti skolų mokėjimą gruodžio 
15 d. ir užvesti naujas derybas 
dėl skolų sumažinimo.

Francija neprisiriicjšus 
savo atsakymą

Paryžius, lapkr. 24.
mieras Herriot vilkina galutiną 
nuosprendį ką daryti su sko
lomis, kurios pripuola mokėti 
gruodžio 15 d. Tuo tarpu yra ve
damos su Anglija derybos apie 
bendrą veikimą. Manoma, kad 
skolų mokėjimo klausimą teks 
spręsti atstovų butui, kuris yra 
griežtai nusistatęs prieš jų mo
kėjimą.

Lapkr. 3 d. 12 vai. Kauno 
miesto ligoninėje mirė platesnei 
visuomenei žinomas chorvedys 
ir dainininkas Antanas Vai
čiūnas.

Velionis gimė 1890 m. Ma- 
kolių km. Marijampolės apskr. 
Marijampolėj ir pradėjo moky
tis, bet dėl silpnos sveikatos 
aukštesnio mokslo negalėjo ei
ti. Dirbdamas tėvo ūky pamė
go muziką ir lietuvių studentų 
paskatintas, prieš tėvo norą, iš
vyko Varšuvon muzikos moky
tis. Besimokant, kylo did. ka
ras, be to, apsirgo gerklės džio
va ir gydytojų patariamas išva
žiavo į Rusijos pietus.

1918 m. sugrįžo Lietuvon. 
Marijampolėj įsteigė “Gabijos” 
chorą ir su juo lankė Suvalkiją.

1922 m. K. Petrausko kviečia
mas stoja valst. operon ir kartu 
organizavo įvairių draugijų ir 
organizacijų chorus.

Susirgo Vaičiūnas lapkr. 2 d. 
vai. ir buvo nugabentas mies- 
ligoninen. 10 vai. pasirgęs, 
šiuo pasauliu atsisikyrė. Mi- 
širdies liga.

11
to
su
rė
Staiga mirė Dr. Povilas Kai

riūkštis

SO-

Rio de Janeiro, lapkr. 24. — 
Prezidentas Getulio Vargas iš
leido dekretą, kuris uždraudžia 
sodinti kavą Brazilijoj per ateb 
nančius tris metus.

juoti

Pre

100 žmonių .žuvo potvi 
ny Colombijoj

Uždarė visus Parei 
nio socialistų

Prūsijos diktatorius uždarė vi 
sus socialistų laikraščius dėl 
kritikavimo įteikimo meda- 
liaus Hauptmanui

Cologne, Vokietijoj, lapkr. 24. 
—Įsakius trims dienoms užda
ryti socialistų dienarštį Asche- 
ner Freie Presse, visame Parei- 
nyje, tarp Coblenz ir Essen ne
liko nė vieno socialistų laikraš
čio.

Visus Pareinio socialistų laik 
raščius uždarė Prūsijos federa
linis komisionierius Bracht, 
dėlto, kad laikraščiai kritikavo 
Brachto netaktiškumą ir sau
valiavimą, pačiam Brachtui į- 
teikiant Prūsijos medalį gar- 
siąjam vokiečių dramaturgui 
Gerhart Hauptmann, kuomet 
tą dalyką turėjo palikti teisė
tam Prūsijos premjerui Otto 
Braun. Laikraščių uždarinėji
mas prasidėjo su pradžia šios 
savaitės.

Socialistai, kurie yra stiprus 
šioje industrinėje apygardoje, 
planuoja bendrą veikimą pro-

Lapkr. 3 d. dr. P. Kairiukš- Prieš,. Prusijos diktat°- 
. u l a-i* naus sauvaliavimą.

tėj atvyko Mickevičiaus g-vėn 
14 nr. pas savo gimines ar pa
žįstamus, bet urnai susirgo ir 
greitosios pagalbos automobiliu 
nuvežtas miesto ligoninėn 10 
vai. vak’ mirė.

Kairiūkščiui kraujas išsilie 
jęs į smegenis, nuo ko ir mi- 
ręs.

Dr. Povilas Kairiūkštis buvo 
žinomas vidaus ligų gydytojas.

Bedarbė Vokietijoj 
vis dar didėja

Skaičius bedarbių į 2 savaites 
padidėjo 156,000

Berlynas, lapkr. 24. — Per 
pirmas dvi savaites lapkričio 
mėn., skaičius bedarbių Vokieti
joje padidėjo 156,000, daugiau- 
šia dėl užsibaigimo sezoninių 
darbų, ypač ūkiuose. Padidė
jimas bedarbių šiemet yra bet
gi mažesnis, negu būdavo tuc 
pačiu laiku .kitais metais.

Lapkr. 15 d. viso bedarbių 
Vokietijoje buvo 5,265,000.

A.

Japonai skerdžia chi 
niečius

Shanghai, lapkr. 24. — Japo
nai kulkosvaidžiais ir durtuvais 
išžudė 2,700 beginklių chinie- 
čų vyrų, moterų ir vaikų, tri
juose Manžurijosi kaimuose. 
Skerdynė ištiko beieškant su
kilėlių, kurių japonai nesurado. 
Nušautųjų 
ginti.

Panašios 
ir kituose 
se.

lavonai liko sude

skerdynės buvusios 
Manžurijos kaimuo-

Copenhagen, lapkr. 24.— Leo
nas Trockis su žmona ir 5 sek
retoriais atplaukė j Esbjerg, 
kur j j pasitiko nedrauginga 300 
komunistų demonstracija. Di
desnė demonstracija buvo ren
giama Copenhagene, bet jis iš
lipo iš traukinio nedavažiavęs 
sostinės ir ją pasiekė automo
biliu. Jis atvyko j čia skaityti 
universitete lekcijų apie Rusi
jos revoliuciją.

TIKTAI PENKIOS SAVAITĖS BELIKO
IKI

Ottawa, Ont., Kanadoj, lapkr. 
24.—Premieras Bennet paskel
bė parlamente, kad federalė val
džia šaukia 9 Kanados provin
cijų valdžias konferencijon, ku
rios turės svarstyti bedarbės 
klausimus, taipgi įvedimą ne- 
darbo apdraudos. Projektuo
jamos apdraudos fondan turėtų 
mokėti lygiomis dalimis darbi
ninkai, samdytojai ir valdžios. 

" ' —1 r'

Washingtori, lapkr. 24. —Trys 
komunistai ir 6 vaikai liko Areš
tuoti prie Baltojo. Namo/ ko
munistams bandant demonst- bet prie kurios prisidėti buvo 
ruoti prezidentui Hooveriui vai- atsisakiusios Francija ir Itali- — _______ . f

Francija ir Italija dera
si dėl laivyno mažinimo

FranGenęva, lapkr. 24 
ei jos ir Italijos derybos delka- 
ro laivyno mažinimo, užvestos 
tarpininkaujant Jungt. Valsti
joms, progresuojančios ir, pasi
tikima, duosiančios gerų pasek
mių. Todėl vėl gimsta viltis už
baigti Londono, sutartį, prie ku
rios yrą prisidėjusios Jungt. 
Valstijos, Japoniją ir Anglija,

Bogoto, Colombia, Pietų Ame
rikoj, lapkr. 24. — Gautosios 
čia žinios sako, kad Huila pro
vincijoj potviniuose prigėrė apie 
100 Žmonių ir daug žmonių liko 
be pastogės.

ar jys jau pasiuntėte savo 
Dovaną Lietuvon?

gant Dėkos pietų? ja.
Y

Havana, Kuboj, lapkr. 23. — 
šiemet defecitui jau pasiekus 
$25,000,000, prezidentas Macha- 
do paskelbė 20 nuoš. smažini- 
mą valdžios išlaidų, kuris dau
giausia yra padengiamas nuke
po j imu algų valdininkams. Tai 
yra penktas algų nukapojimas 
nuo sausio, 1931 m. Algos nu . 
kapotos daugiau kaip per pusę. ’

Svambiau ir patogiau yra pasiųsti pinigų, negu 
kokį siuntinį.

. .1 •'

Atsilankykite į Naujienas, kurios ui ma
žą atlyginimą pasiųs jūsų dovaną ir KARTU 
DUOS JUMS GRAŽŲ PASVEIKINIMO LAIŠ
KELĮ DYKAI. Laiškelį galčsite pasiųsti 
Lietuvon. š

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
šventadieniais nuo 9 iki 1 val.

O 'iV-< 1 i; Ja: M
fe
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East St. Louis, III.
Inžinieriaus Arthur Koeller 

patyrimai Rusijoj

(Prieš’kiek laiko grįžo iš Ru
sijos inžinierius Arthur Koeller, 
kuris bolševikų rojuj praleido 
17 mėnesių. Su juo man teko 
asmeniškai susitikti ir plačiai 
apie Rusi jos gyvenimą pasikal
bėti. Jis sako, jog geriau armi* 
joj tarnauti už $30 per mėne- 
sį, negu Rusijoj dirbti gaunant 

'$1,000 mėnesiui.
Pasaulio karo metu Koeller 

tarnavo Amerikos kariuomenėj. 
Paskui ’ jis nuvyko į Detroitą, 
kur per kelis metus dirbo au
tomobilių dirbtuvėj kaipo de
partamento vedėjas. Jam ten 
bedirbant, atvyko sovietų val
džios atstovai ir pradėjo jį’ 
kalbinti, kAd jis važiuotų j Ru
siją. Iš pradžių jis nenorėjo: 
pasiūlymą priimti, bet, ant ga
lo, sutiko, — juo labiau, kad 
jam buvo prižadėta $375 Mė
nesinės algos. Alga turėjo būti 
mokama taip: $175 kas mėne
sį depozituojama Amerikos 
banke jo sąskaiton, o likusieji 
du šimtai dolerių išmokama 
Rusijoj pragyvenimo reikalams.

1930 m. pabaigoj Koeller su 
savo žmona išvyko * Rusijon. 
Neužilgo jis patyrė, jog gali
ma siūlyti, kaip yra sakoma, 
aukso kalnus. Tačiau su tais 
pasiūlymais visa bėda yra ta, 
kad dažnai jie nėra pildomi. 
Taip atsitiko ir su Koelleru. 
Per mėnesį kitą sovietų val
džia depozitavo į Amerikos 
banką prižadėtą sumą jo są
skaiton, o vėliau paliovė tai 
daryti. Vienok tai tik mažmo
žis.

Koellero žmona susirgo tifu 
ir per kelis mėnesius negalėjo 
pasitaisyti. Kiek sutvirtėjusi, 
ji nutarė grįžti atgal į Ameri
ką. Turėjo nemažai vargo, kol 
išvažiavo, nes dėl tos ligos 
Vokietijoj teko susidurti su į- 
vairiomis kliutiihis. Sugrįžusi 
Amerikon, ji dar kelis mėne
sius sirguliavo.

Kadangi kontraktas buvo 
padarytas tik Vieniems me
tams, tai tam terminui pasi
baigus ir pats Koeller nutarė
apleisti Rusiją. Tačiau čia jam 
teko susidurti su visokiomis 
kliūtimis, — jo išvažiavimo 
reikalas buvo vilkinamas per 
penkis mėnesius. Kai, ant ga
lo, visi reikiami dokumentai 
buvo išrūpinti, tai jis pasiuntė 
savo žmonai dvi telegramas.

Vienok ? pasirodė, kad bolševi-1 
kų valdininkai tas telegramas 
sulaikė ir nepasiuntė.

Rusijoj yra labai pagarsėju
si Volgos upė. Koellerui ji pa
darė visai nekokį įspūdį. Bė
ga sriaunus vanduo, bet labai 
purvinas. Volgos upe nuolat 
plaukioja pasenėję laivukai, 
kurių pasažieriai yra maiti
nami išimtinai žuvimi. Gele
žinkeliai irgi baisiai pakrikę, 
—700 mylių reikėjo važiuoti 
48 valandas. Ir tai dar skaitė
si geras rekordas!

Stalingrade, sako Koeller, 
reikėjo gyventi purviniausiuo- 
sc butuose, kur nuo visokių 
gyvių tiesiog nebuvo galima 
apsiginti. Dažnai ištisas naktis 
tekdavo praleisti su jais beko
vojant.

Jeigu reikėtų iš naujo visa 
tai pergyventi, sako Koeller, 
tai jis nesutiktų už jokius pi
nigus tatai padaryti. —J. B.

KĄ ŽMONĖS MANO
* t_______ _ _ _______ _______ ____________________ ___

Kur Link Einame?
■ I

Bene ponų luomo organiza
vimu Amerikos lietuvių tarpe 
yra atvykęs p. J. Tysliava? 
Senovės lietuvių kultūringi 
ponai ir “šviesiausi” kunigai
kščiai, nuo liaudies besiskir
dami, patys kultūringi pasili
ko, bet ištautėjo, o liaudis, ir 
tiktai liaudis, išlaikė tautines 
savybes. Lietuvoje ponų luo
mas bandoma, it čiopas, pri- 
gydyti ant žemdirbių tautos, 
it amalas ąžuolo viršūnėje. 
Amalo gražumu ąžuolo nepa
gerinama. Gerbiamas poetas- 
rašytojas Juozas Tysliava pats 
sako: “kultūrinės savybės... 
progresą trukdo rusų ir vokie-

čių kultūrų prigijusi įtaka Lie
tuvos gyvenime.” (Žiurėkitei 
“Tėvynė” No. 16, lapkr. 11, 
1932).

Taip bus ir su “ponų” kul
tūra, jei jon bus primami tik
tai turtuolių ir ponų vaikai.' 
Liaudies visapusis apšvietimas 
per priverstiną mokyklų lan
kymą iki 16 ar 18 metų visiems 
Lietuvos jaunuoliams, busi
miems piliečiams, savos že- 
mės-maitintojos gynėjams, per 
mokyklą ir mokytojų pavyzdį, 
savita kultuvą paskleidžiama 
visai tautai, o ne vien busi
miems musų “aristokratams”... 
skailingąją liaudį Lietuvoje, 
kaip ir išeivijoje, visai aplei- į 
džiaut “Dievo malonei.”

— Tylintis. t

!(Atmė-P. & A. Photo]
Ghicago. — P-lė Emma Dahnke, prie kurios akių jaunas plė- 
šikas-žmogžudys James Varecha nušovė Jordaną, su kuriuo ji 

sėdėjo automobily.

Krezui įr-iakė nuo laužo nu
lipti, o paskui užklausė, ką to
kio jis čia kalbėjęs?

Krezas tarė Kirui — “Aš 
pasakiau vieno gudročiaus 
vardą. Jis man išaiškino dide
lę teisybę, ir ši teisybe bran
gesne už karalių garbingumą 
ir už visus turtus.”

Tuomet Krezas Kirui visą

su Salonu. pa^UalbČ|Įnją. išpa
sakojo. •

Tas labai paveikė karaliaus 
Kiro širdį, — šis suprato esąs 
žmogumi ir nežinąs koks liki
mas laukia jį patį.

Ir dovanojo Kiras Krezui 
ne lik gyvastį, bet dagi tapo 
jo draugas.

Vertė P. D-lius.
r....---------------

Ar Jūsų Poilsis Sutrukdomas?

A D ture tie

the Kidneye

REITAI 
mais;

"Veikite Greitai Del Pūslės 
Nereguliarumų.

susidomėkite pūslės nereguliaru 
jei yra deginantis, mažas ir per

daug tankus šlapinimasis ir kėlimą* 
sis naktimis. Jie gal būt įspėja tulus 
inkstų ar pūslės pakrikimus.

Pabandykite Doan’s Pilis. Jokis ki- jg 
tas išgarsintas diuretikas nėra taip pla
čiai" vartojamas. Nė .vienas nėra taip 
gerai rekomenduojamas. Gaukite 
Doan’s šiandie.

Doan’s Pilis

Ashland Food Shop
4748 So. Ashland Avenue

MĖSOS DEPARTMENTAS 
Kiekvienas turėtų pasinaudoti šiais po šven

čių bargenais ir žemomis
No. 1 Pot Roast ..................................

kainomis:
.. . 11V2Č ’

^61/2c •

Koeller pirmiausiai nuvyko 
į Maskvą, kur paprastai va
žiuoja visi turistai, o paštui 
sugrįžę pasakoja, jog bolševi- 
kijoj viskas tvarkoj. Maskva 
į Koellerį taip pat padarė la
bai gerą įspūdį. Buvo ten ko 
pamatyti, išgirsti ir pasiklau
syti. Bendrai imant, Maskva 
atrodė gal geriau nei daugelis 
Europos valstybių miestai. Ji 
buvo, taip sakant, pasipuošu
si ir viliojo akį. Nusipirkti rei
kiamų daiktų buvo galima be 
jokio vargo.

Tuo pačiu laiku komisarai 
tvirtino, jog Maskva dar nie
kis, — kitur jis pamatysiąs 
dar geresnių dalykų. Vienok 
tikrumoj pasirodė, kaip tik 
priešingai, — juo toliau į Ru
sijos gilumą važiavo, tuo įspū
dis darėsi blogesnis. Kartu su 
Koelleru važiavo jo žmona ir 
dar keli kvalifikuoti iš Ameri
kos darbininkai. Vienoj gelž- 
kelio stotyj sustojo jie paval
gyti. Nešvarumas pasibaisėti
nas, o nuo musių tai tiesiog 
atsiginti negalima.

Pagalios, atvyko į paskirtą 
vietą. Būtent, Stalingradą. Ko
eller pradėjo eiti savo parei
gas. Nuo pat pirmos dienos 
atsirado visokių kliūčių. Su ru
sų inžinieriais tiesiog jokios ro
dos nebuvo galima gauti. Su 
praktišku darbu jie visai nėra 
susipažinę, o moka tik teori
zuoti. Daliai to darbas yra 
baisiai trukdomas ir vilkina
mas. Su paprastais darbinin
kais buvo kur kas geriau rei
kalas turėti, kadangi į Ameri
kos specialistus jie Žiuri ga
na palankiai. y

Su maisto produktais buvo 
tikra bėda: kartais per ištisas 
savaites nebuvo galima gauti 
bulvių, nekalbant jau apie mė
są. Vieno dalyko tai niekuo
met netrukdavo, — **vodk*os”i 
Pavalgyti kas badavo, ar ne, 
bet “vodkos” tai visuomet bu
vo galima nusipirkti. Del ne
pakenčiamų gyvenimo apystovų 
išsivystė vagiliavimas, — ap
krausimas kišenių pasidarė 
pĄjraščiausiu dalyku. s

L. N. Tolstojus.

Krezas ir Salonas
Žiloje senovėje, prieš Kris

taus gimimą, vienoje rytų ša
lyje viešpatavo garsus kara
lius “Krezas.”

Jis daug turėjo aukso, bran
gių akmenų, ir sidabro, gana 
daug galingos kariuomenės ir 
vergų. Krezas sau galvojo, ir 
gerai įsitikino, jog kiek jis ži
no ir pasaulį pažįsta, tai lai
mingesnio žmogaus, kaip jis, 
karalius, nėra ir būti negali.

Kažin kaip į jo valstybę kar
tą a!sibaladojo graikų gudro
čius Salonas: savo išmintimi 
ir nepaprasta teisybe buvo jis 
labai pagarsėjęs.

Apie išmintingą ir teisingą 
Saloną sužinojo ir Krezas ir 
pasikvietė jį pas save.

Krezas apsirėdė kuo pui
kiausiais rūbais, atsisėdo ant 
blizgančio sosto ir gana iškil
mingai užklausė Salono: ar 
esi kada nors matęs ką nors 
gražesnio?

—•Taip, mačiau— atsakė 
Salonas: — povai, gaidžiai, 
fazanai, žymiai aiškesnėmis 
spalvom it*/ blizga, įgimtai gra
žiomis mirgančiomis plunks
nomis.

Nutylėjo Krezas ir sau gal
vojo: — “Šito suvis mažai, rei
kia jam daug daugiau ką pa
rodyti, kad jį nustebinti.” Ir 
parodė Salonui visus savo tur
tus, pasigyrė kiek priešų nu
žudė, kiek žemių užkariavo ir 
vėl paklausė:

“Taigi tu, Salone, nugyve
nai daugel metų, apkeliavai 
daug kraštų; gi pasakyk, ku
riame krašte yra laimingiau
sias žmogus? .

Aptikau Atėnų mieste lai- 
mingiausį žmogų,” — tarė 
Salonus.

Karalius nusistebėjo: rnąne 
jis, kad Salonas jį pavadins 
kuo laimingiausiu žmogumi, 
anaiptėl, Salonas įvardijo tu6

laiminguoju kaž kokį prastą 
žmogelį.

Kaip tai? —
Taigi mat, — prakalbo Sa

lonas, — tas žmogus visą am
žių dirbo, užsiganėdindavo 
tuomi, ką pelnė iš slavo juodo 
darbo, išaugino gerus vaikus, 
sąžiningai tarnavo savo mies
tui ir apie save paliko pasi
gėrėtiną atminimą savo pažįs
tamų tarpe.”

Išklausė visa tai Krezas ir 
sako Salonui: :

Nejaugi tu mano laimę 
ir mane karalių visai nieku 
laikai, ir už tą praščioką, bic- 
dną žmogelį, aukščiau nesta
tai?

Salonas tarė: — “Dažnai 
būna laimingesnis beturtis už 
turtuolį. Be to, kas žino kieno 
amžius laimingai baigsis?

Karaliui Krezui labai nepa
tiko Salono žodžiai ir jį at
leido.

“Nėra man ko nusiminti ar 
nerimauti! Reik linksmutis, 
pakol gyvenu.”

Po to Salono, žodžius kara
lius išmetė sau iš galvos... Ne
užilgo karaliaus sūnūs išėjo 
medžioti; kaž kaip per neat
sargumą sužeidė nave ir mirė.

Štai už kiek laiko Krezas 
išgirdo, kad jam paskelbtas 
karas, nuo karaliaus Kiro.

Išėjo Krezas su skaitlinga 
kariuomene pasipriešinti Ki
rui, bet priešas buvo galinges
nis. *

Krezo kariuomenę sumušė ir 
jo sos'apilį užėmė. •

Svetimšaliai kariai ėmė naL 
kinti karaliau;! Krezo turtus, 
užmušinėti žmones, aikvoti ir. 
deginti miestą.

Kaž koks kariškis pagavo 
patį Krčzą ir norėjo jau jį už
mušti ,bet sūnūs puolė ginti 
tėvą, šaukdamas: —Jo neliesk, 
tai yra pats karalius Krezas. 
^Kariškiai, Surišę Krezą, nu-

Pienu maitinta veršiena, kepimui

Sirloin, Round arba T Bone Stėkas

KALĖDOMS

Auksinės

uz

NAUJAIS 
METAIS

Gausite nusipirkti
NAUJIENOSE

Pocahontas main ruh, 4 tonai 
ar daugiau, tonui ... .. :

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

$2.00
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo.

Krezas žvilgterėjo į savo 
miestą, į puikius palocius ir, 
prisiminęs graiko gudruolio 
žodžius, apsiašarojo ir vos tik 
teištarei Ak, Salone, Salone! •

Stovint kareiviams apie lau
žą; atėjo ir karalius Kiras 
nužudymo pažiūrėti. Jis Krezo 
žodžius spėjo išgirsti ir nega
lėjo jų gerai suprasti.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED SI 

Chicago, III.

vedėt pas savo! karalių.“Betytuo 
laiku ' Kiras sšvente (<pei*g#lėji- 
mo šventę 
kalbėti su 
jį nužudyt

Aikštėje kareiviai sukrovė 
didelį laužą, užvedė ant jo 
karalių Krezą ir laužą pade-

Rekomenduoja Nebrangų
Naminj Vaistą

“Europoje mes visuomet laikėme In- 
karo Pain-Expelleri geriausiu naml< 
niu vaistų. Nęgfrljpia gauti nieką, 
geresnio gydymiuTskaudamų pečių," 
sustirusių sąnarių, ištampytų musku-. 
lų, ar reumatiškų gėlimų. Net galvos 
skaudėjimą, danties gėlimą, gripą ar 
mėšlungi greitai'palengvina šis ne< 
brangus vaistas.”

F. P. ,, 
Bloomfield, N. J. ;

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai ......
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium ...........
32; pusi.

Nuosavybės Išsivystymas ......................... .......t......
170 pusi.*

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) ........... r..
264 pusi.

Moralybės Išsivystymas .................................. i.......
, 120 pusi.

Pačiavimasis pas {vairias Tautas, 89 pusi.............
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo 

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) .............

Veršienos arba avienos čapsai .................
Sriubai kaulai dykai

The study of law deveiops and eouips 
LEADERS. Mosi of our Leadlng Mon, Inchiding 
our Presidents, havebeen Uwyor». TRAINlD MINDS 

NATURALLY GO FORWARD. There is alwayB 
Demand for Men and Women whh Legal Training. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEXT SYSTEM. 
Ona subject.at a tima. No Time lošt.' Now Clatses 
formed nlne tlmet a Yoer. Start Studying and Earn- 
Ing Crodlts at any Time.. ENTER NOW, LLB. Dagrae 
In Threo Tears. Day and Evenlng Classes.

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS i

i dr i nenorėjo nei 
Krezu,—tik liepė

Musų Trijų Dienų Anglių Išpardavimas buvo taip pasek
mingas, kad mes priversti esame jį pratęsti, kad duoti pro 

gos tiems, kuriė negalė jo juo pas’naūdoti.
■ C ■1 ■ '■ '■ .

■ ■ ■■ - - |.« . -

Tikros BĮacIt Bag, jamiL
■ i ' ■ . • . t

Atvesime prie jūsų durų
■ Ji’- ■ . J’,1 ‘ : ‘ ■ T . r; ■ ;1 . .1' .

Geriausios rųšies Pocahontas 
Lump, su pristatymu, tonui.

Išpardavimas Tesis
DAR TRIS DIENAS

PASVEIKINIMO
LAIŠKAI IB KORTELES
Labai Gražios, Sidabrinės

Šviežiai sumaltas Hamburger maišyta jautiena 
ir kiauliena .   -T/ic

■5V2C
1O12C

PRE*LAW, LAW AND POST-ORADUATE COURSES 
14 EAST MOrtMĖI '

A. A. Anderson, Prasldont Talaphona Reglstrar, Stato 414S
(Ėst. Fcb. S, 18N)

rjcrgr.iį;■■ ■■■ iiiii;įi ĄįtTira

-- -------- .-.n- m .i i, is. . n
Svarios, teiynos, Sveikos '

Gražios Akys
V i h Puiki Žmogui Dovana

Murinę Valo, Gydo, Atžvieii-
.•y, jja.ir Nekenkę

? Jums imi tiks jon
Knyrart# « arba Eye

Beauty^ Dykai
'įPl«m^ANAL>5059

Clhisago LAW School
---------------------------------ACCREDITED------ ------- ------------------

Indiana Lump ....
Indiana Nut ........   $6.00

Anglių kainos^ pakils. Užtat, pirkite- dabar,1 sutaupysite 
pinigų.

PAIN-EXPELLER

...

. i, ' -'/fh/ą'A/v ’ ■
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rcally

this
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times.

The regular m’onthly meeting

No\v that attorney Dobbs 
well established in bis 
toward practice, lets wish 
a lot of luek?

NAUJIENOS, Chicago, UI.
.............. ............. ............. .. ............. '................. . ............................................. . ......................

814 West 33rd Garsinkitės Naujienose

GREITAS PRISTATYMAS Už MAŽĄ KAINĄ

•M

J. w.

GĖLIMAI

didžiuma

INA ST5

kentėji- 
trumpą 

biskučiu

Mirė lapkr. 4 d. mirtinai su
žeista automobilio nelaimėj

Bet 
narių

Aspirin pašalins j’usų 
jokio pakenkimo ir į 
Nurykit tabletei? su 

Skausmas išnyks!

Echoes
South Halsted Str.

of tho Litbuanian University 
Club will be held on Sunday, 
Nov. 27th, 2 P. M„ at the Uni- 
versal Club,

Jonas P .Rakauskas.
(Bus daugiau)

di-
or-

looker tovving you around. She’s 
ų knockout. Got to give it to 
you, pal, and, say, how about 
lending a guy a few bucks till 
ncxt week”

What this country 
neods, says Adolph Kiškunas. 
the night hawk, is f i ve more 
minutes of real, good sleep.

Famous sayings of Ted Pet
rikas:.

“Girls who mug and girls who 
po t

Will get millionairos, I

“What, it turned green? Well, 
the blank blankety blank 
a stiek u p guy. He told me 
was 18 karai!”

[Acme-P. 8 A. Photo]

Chicago. — P-lė Lillian Henry, policijos 
ko Alcock giminaitė, kurią kelios dienos 
žmogžudys, James Varecha, išgėdino,

viršininko pagelbinin- 
atgal jaunas plėšikas- 
kuomet jos vaikinas, 

James Guisinger, surištas sėdėjo automobilio “rumble” sėdynėje

Street. Ali members are re- 
ųuested to be present.—A. K.

Ceverykai
KALĖDŲ DOVANOMS
Besiartinant Kalėdoms, beveik kiekvienas 
žmogus manę pirkti kam nors kpkią 
nors dovaną.

ČEVERYKAI YRA GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS, 
i ’ • '* ' t' ' " ’

Prieš Kalėdas šįmet mes čeverykus parduodame už $2.95 ir augščiau. 
užlaikome geriausius čeyerykus Ir turime didžiausį pasirinkimą visai 
mynai: vyrams, moterims ir vaikams.

Pirkdami pas mus, sutaupysite pinigų.

draugiją .susirinkimuose 
nariai, iškelti klausimą 

-- ieškoti būdu prie įdėjimui 
prie kitos stambesnės draugi
jos.

ifj 
wav 
him

'■.•A.i'LV'

jljįi, j. Ajto 'VžiSkt’ii Vidais i• ■ ’ 'y- ' >« •X's ‘ r; in

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS , 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD g 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8202

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

Tarp Ghicagoš 
Lietuvių

J0JUUU ■.TR—------J".................

(The Engiish Column

Žodis Chicagos lie 
tuvių pašalpos 

draugijoms
Emigracija ir depresija

Sunki ekonomine šalies pa
dėtis giliai savo žymę įkniso 
į musų lietuviškų gyvenimų, ir 
žinoma, neaplenkė nei pašal
pos organizacijų. Veik visos 
pašalpos organizacijos yra 
skaudžiai paliestos. Emigraci
ja atėmė nuo musų lietuviškų 
organizacijų progų papildyti 
narių eiles jaunomis, sveiko
mis, grynai lietuviškomisi spė
komis; atėmė progą užtverti 
išsisėmusių narių spragą nau
jomis spėkomis, šiandien, jei
gu • musų organizacijos nori 
gauti naujų ir sveikų narių, 
turiu daugiau taikintis prie 
esamų vietinių sąlygų, kad 
įtraukus j savo organizacijos 
čiagimį lietuvišką jaunimą. 
Bet, dėja, didžiuma organiza
cijų dar nėra tinkamai prie to 
prisirengusios. Amerikos lie
tuviškas jaunimas, tai ne ta 
tešla iš kurios tapinome savo 
organizacijas praeityje. Di
džiuma čiagimio lietuviško 
jaunimo dvasia persiėmusi 
amerikonizmu nors širdies 
pulsas lietuviškas. Nedaug 
yra jaunimo, kuris mylėtų su 
mumis bendrai dirbti.

Nekalbant apie emigracijų, 
atėjo nelaukta musų organiza
cijoms depresija. Dauguma 
draugijų turėjo savo pinigus 
bankuose — bankui užsida
rius draugijų padėtis liko 
merdėjimo stovyje . Kitos 
draugijos turėjo pinigus band- 
suose, tos irgi nemažiau nu
kentėjo ,negu tos kurios turė
jo pinigus bankuose. Trečios 

{draugijos investavo savo cen- 
‘ uis j kai kurių organizacijų 
šėrus — negeriau nei su tais 
inves’mentais. Negana kad 
emigracija musų organizacijų 
egistencijų skaudžiai apsun
kino, bet nelemta depresija ant 
didelio nuošimčių .musų pa
šalpos organizacijų uždėjo 
mirties antspaudą, pagreitino 
mirties darbą, kurį buvo pra
dėjusi emigracija.

Ką musą draugijos privalo 
daryti?

Sakoma, kad vienybė yra 
galybė. Tai neginčijama tei
sybė. Apie šeši metai atgal, 
gana plačiai rašiau “Naujie 
nose” apie reikalų musų drau
gijoms burtis į daik’ą, kad pa
ilginus savo amžių emigraci
jos varžimo laikais. Bet mano 
balsas liko tyruose šaukiančio 
balsas. Tiesa, laike pastarų
jų šešių metų keliolika drau
gijų susivienijo, bet per tų pa
tį laikų jų kur kas daugiau 
likvidavosi. Tįktai šiais me
tais pradedama daugiau šituo 
klausimu interesuotis, bet vien 
todėl, kad galutinai draugijų 
ižduose centai išsisėmė. Ko
lei buvo ganėtinai centų, 
draugijų vairininkai buvo 
priešai savo organizacijos vie
nijimui prie kitos nors ir daug 
geriau stovinčios narių skai
čiumi, jų amžių ir pinigais. 
Mat kiekvienos draugijos pir
mininkas — nori būt pirmi
ninku;. sekretorius — sekreto
riumi, iždininkas — iždinin
ku ir tt. Ir taip laikosi musų 
vairininkai organizacijose, ko
lei pačių organizacijų nuvai
ruoja į kapinynų. Toksai val
dybos bei aktyvių narių el
gęsis yra blogo pobūdžio — 
tiksliai apsuka mažiau su
prantančius savo organizacijos 
narius. Nenori pasakyti tei
sybės savo draugijos nariams, 
kad jų draugijos amžius bai
giasi, kad jų organizacija mir
šta — ieškotų būdų dėtis prie 
kitų organizacijų, kurių sto
vis yra daug geresnis.
tankiausia

Echoes from Marų 
uette Park

This seems to work a t 
Try it out:

“H’llo, therc pal, boy, oh boy, 
oh boy, gosh your looking swell, 
and, by the way, how about n 
few bucks till next Saturday?” 

or
Say, pal, who was that good

If you are interested i n 
column and have any sugges- 
tions, gags or poetry, lot us 
hear from you. Mail your bits 
to “Echoes” c/o Naujienos, 
1739

v., Pradeda
T aupy ti!

Grįžta Atgal j Seną ir 
Paprastą 

Pasisekimo Kelią

DIDINA SAVO TAUPY 
MŲ SĄSKAITAS 

ŠIAME STIPRIAME
BANKE'

sužino tikrą savo draugijos 
padėtį kada nariams pašalpa 
nebišmokama, pomirtinės ne
gauna ir tt. Nariai tada pra
deda duoklių nebmokėti, nes 
ar mokės ar ne, visvien nieko 
nebgali gauti — jų draugija į 
kurią mokėjo desėtką, kitą 
metų įra. Į kitą kurią orga
nizaciją įstoti nariai yra per 
seni. Kreditas už tokį nelem
tą pasielgimą priklauso 
džiumoj atidtikimų musų 
ganizacijų valdyboms.

Kad išgelbėjus padėtį savo 
draugijos — draugijų valdy-, 
bos privalo rūpintis iš anksto, 
kad savo organizaciją pri
glaudus prie kitos, jeigu dar 
nėra vėlu, "jeigu dar priima. 
Žinoma, dėtis tokiai prie to
kios, maža nauda. Bet reikia 
ieškoti stambesnių organizaci
jų, kuriose yra. gera tvarka,
turi nemažą skaičių jaunimo, Į vyras Antanas Rubliauskas pa
stovi gerai pinigais ir Barių liko Chicagoje 
skaičiumi. Tiesa, tokių drau
gijų Chicagoje nėra daug, bet, 
visgi, vieną .kitą galima su
rasti. IPartat, draugijos t turi 
skubiai apie tai pagalvoti. 
Jeigu jūsų valdybos tame klau
sime nieko nedaro, tai turite 
savo

Mirusi chicagietė Rub- 
liauskienė bus laido

jama Lietuvoj

Marcijona Rubliauskienė, kuri 
mirė lapkričio 6 d., buvo išga 
benta i Lietuvą, Panevėžio ap
skritį, Subačiaus parapiją.

Ji buvo mirtinai sužeista au
tomobilio nelaimėje lapkričio 4 
d., ir ta pačią dieną mirė. Buvo 
6(1 metų amžiaus. Amerikoje iš
gyveno 23, metus. ■ .

Kūnas iš Cicefd "Eudeikio ko
plyčios nulydėtas į švento An
tano parapijos bažnyčia ir iš 
bažnyčios į antrą Eudeikio kop
lyčią, 4605 S. Hermitage Avė. 
Už keliolikos dienų kūnas buvo 
pasiųstas į Lietuvą. Velionis

ir skausmai 
lengvai 

pašalinami

Bayer 
mus be 
taiką, 
vandenio.

Tai yra taip lengva atsikratyti danties 
skaudėjimo; galvos skaudėjimo nuo ko
kios nors priežasties. Muskulų gėlimai, 
paeinantys nuo reumatizmo, lumbago; 
delei šalčių ar persidirbimo, lengvai nu
veikiami.. Tie neišaiškinami moterų 
skausmai tuojaus būna suraminami.

r ■ •

Moderniškas būdas pašalinti skausmą 
yra sa Bayer Aspirin. Jo veikimą dak
tarai užgiria. Jie žino, kad Tikras As
pirin yra saugus — negali padaryti ža
los. Jis neveikia širdies. Dėžutė ir 
tabletės visuomet turi Bayer Kryžių.

Jus visuomet rasite Bayer Aspirin 
kiekvienoje aptiekoje ir jeigu jus per
skaitysite ištirtus nurodymus Ir jų pri
silaikysite, jus visuomet susilauksite pa
gelbės. Jus išvengsite daug kentėjimo, 
jeigu jus tik atsiminsite apie Bayer As
pirin tabletes.

PENKTADIENY IR ŠEŠTADIENY
DIDELIS BARGENŲ OUTLETAS

DR.ESES Rayon ir vilnonės, styliškos vertės iki $1.98
Outleto kaina ............................... ......................./.......... ............. .
ČEBATUKAI moterims ir merginoms, naujoviškos odos, sai- 
zo nuo iki 5. Vertės nuo $2 iki $3. Outleto kaina .... _
SKRYBĖLAITĖS labai madnos, vertos daugiau negu $1.88.

BERNIUKAMS SVEDERIAI, grynų vilnų $3 vertės. >j| J

PANČIAKOS dėl moterų gryno šilko. Tiktai Gunmetal£gA| — ■ w 
$1.00 vertės. Outleto kaina ................................  "I -
VYRAMS ŠKARPETKOS — didžiausis šių metų bargenas.
Pasinaudokite šia proga. 6 poros už ....................................
MAŽESNĖM IR DIDESNĖM MERGAITĖM DRESĖS.
Kaip tik geros mokyklon eiti, 2 už ............ ’.............................

Pasistengkite Ateiti Ankščiau ir Pasinaudoti Šiais Puikiais Pirkiniais.
KIEKVIENAS JŲ YRA TIKRAS BARGENAS. Pirkite dabar laike šio 

Outleto ir taupykite. 
OUTLETO KAINA ANT MOTERŲ KAUTŲ $4.98

Jus galite pasiųsti Kalėdų Dovanų pinigais savo giminėms 
Lietuvon per šių Bankų išmokant U. S. Doleriais arba lite i/.

CHICACOM Al L ORDER CO
HARRISOH6P. MARSHHELD L

THE STOCK YARDS NATIONAL BANK
AND

THE STOCK YARDS TRUST &SAVINGS BANK 
o/" CHICAGO

4150 South Halsted Street

Mes 
šei-

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN. Savininkai

3265 So. Halsted St. Tel. Victory 6576

Atsidaro Didžiule Nauja Krovinių Stotis New Y orka '
Viršuje yra atvaizduota veikimo 

vaizdas neseniai atidarant naują 
Union Inland Freight Terminai of 
the Port of New York Authority 
siuntinių stotį. Stotis, kuri apima 
miesto bloką, turi viso 265,000 kvadra
tinių pėdų grindų pločio, skiepe, že
mutiniame ir pirmutiniame aukštuose, 
Port of New York Authority Com- 
merce penkiolikos aukštų namo, kuris 
randasi prie 8-os Avė. ir 15-os g-vės, 
Manhattan. Prirengta vienu kartu 
aptarnauti apie 250 sunkvežimių, ši 
nauja stotis yra pastatyta ypatingai 
palengvinti aptarnavimą mažiau kaip 
vagonas jkrovą.

Naujoji stotis duoda galimybės 
priimti vienoje vietoje išvežamas 
mažiau kaip vagonas įkrovas se
kančiais geležinkeliais: Baltimore and 
Ohio ; Central of New Jersey; Dela- 
ware, Lackawanna and Western; 
Erie; Lehigh Valley; New York 
Central; New York, New Haven & 
Hartford; ir gennsylyania (ir Lpng

Island). Tuo, šis apeina reikalingu
mą gabenti krovinius į 40 atskirų 
geležinkelių stočių Manhattan saloje.

Įvežami mažiau kaip vagonas 
siuntiniai bet kuriais astuoniais gele
žinkeliais bus aptarnauta šioje sto
tyje, jei adresuota Union Inland 
Freight Station No. 1. Pirmas išve
žamas siuntinys, aptarnautas šioje 
stotyje, susidėjo iš Lucky Strike 
cigaretų. Daug Luckies išsiuntimų 
yra daroma kas savaitė i skirtingas 
šalies dalis, ir todėl jūsų krautuvi
ninkas visuomet turi naujų cigaretų. 
šie populariški cigaretai yra vienin
teliai, kurių išdirbime yra vartojama 
garsus spraginto procesas,

Luckies išdirbėjai pripažįsta tlesą{ 
jog Gamta savo žalumoj retai švelni 
ir lengva, ir todėl Luckies nesiranda 
žalio tabako. Note išdirbėjai perka 
tik puikiausi namini ir turkų tabaką, 
kokį galima gauti dėl Luckies, jų 
pastangos pagaminti puikesnį, įeng*

vesnj ir grynesnį cigaretą čia tik 
prasideda.

Po to, kaip šis puikus tabakas yra 
tinkamai pasendintas ir išnokintas, 
yra perleidžiamas per pagerinamą 
spraginimo procesą, kuris įima varto
jimą ir ultra-vtoletinių spindulių. Iš 
priežasties to, Luękies neturi žalio 
tabako ir štai kodčl žmonės visose 
Jungtinių Valstijų dalyse ir kitose 
salyse pripažįsta Lucky Strike tikrai 
lengvais cigaretais.

Apžiūrėjimas, kuriuo Luckies yra 
apkraunami, nesustoja užsibaigus jų 
apdirbimui. Lygtai tokie pat veikianti 
metodai vartojama cigaretų pakavime 
ir jų prirengime išsiuntimui. Jie yra 
suvynioti po dvidešimt j pakeli auto
matiškomis mašinomis ir gerai užda
ryti cellophane, kuris juos užlaiko 
šviežiais. O patalpinti i kartonus, jie 
yra parengti pradėti sunkvežimiais, 
kaip parodyta šiame paveiksle, pirmus 
savo kelionės žingsnius i Jus,

iksiiiiiiiiiibiiib

Jūsų
PATOGUMUI
Perkame Lietuvos Laisves Bonus, 
Išpildome Blankas, 
Parašome Laiškus, 
Išverčiame Dokumentus, 
Prirengiame Įgaliojimus, 
Išpildome Suv. Valstijų pilietybės 
aplikacijas.

VISAIS REIKALAIS KREIPKITĖS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.
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Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame k

J

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

f PER 27 METUS 
GYDOMOS JOS YRA 

Speciališkat gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIS' t>__ I.IHI..I ._ . . -- - -
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite Čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: fl.“____  ‘
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. I" 
4200 West 26 St, kampas Ketler Avė.

toje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas, 
galėjo jus išgyti, ateikite Čia it persitikrinkite ką jis ji

raktikuoja per daugelį n 
ykai, OFISO VALAN1

igydi tukstančins ligonių.
Kasdie nno 10 valandos ryto iki 1 

Nedėliomis nno 10 ryto iki 1 vai.
Tel. Crawford 5573
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Orderiu kartu su aftsakymu.

Bet šiandie bolševikai gaudo savo politinius prie
šus, pabėgusius į užsienį, su pagelba tokios despotiškos 
valdžios, kaip kad dabar turi Japonija. Japonijos des
potai, kuriuos Maskvos laikraščiai w per mėnesių mėne
sius vadino “banditais”, padeda bolševikams “malšinti 
kramolą”. Ve kur nuvažiavo tariamoji “proletariato 
diktatūra”!

WM. GREEN Už NEDARBO APDRAUDĄ

ROOSEVELTO POLITIKA

Prezidentas Hooveris, tur būt, gailisi, kvietęs gu
bernatorių Rooseveltą tartis karo skolų klausimu. Bu
simasis prezidentas atsisakė veikti arba imti kokią nors 
atsakomybę tarptautinių skolų klausimu, j pirma negu 
jisai pradės eiti savo pareigas. Taigi .tuo klausimu 
Hooveris turės pats daryti sprendimą, kaip jisai geriau
sia išmano. '

Smulkesnių žinių apie prezidento pasikalbėjimą su 
Rooseveltu telegramos nepraneša. Hooverio įsakymu 
buvo paskelbtas tiktai šitoks neaiškus pareiškimas:

“Prezidentas ir gub. Rooseveltas padare ilgo
ką peržvalgą tiems dalykams, kurie buvo paminėti 
jų telegramose. Jaučiama, kad padaryta progreso. 
Prezidentas rytoj (lapkričio 23 d.) tariasi su kon
greso nariais, su kuriais klausimas bus toliaus 
svarstomas.”
Ką reiškia tie žodžiai apie “progreso padarymą”, 

neaišku. Artimi prezidentui asmens sako, kad jie reiš
kia, jogei Hooveriui pavyko “suminkštinti” Roosevelto 
pasipriešinimą naujam karo skolų peržiūrėjimui.

Iš šito paaiškinimo tenka daryti išvadą, kad busi
masis prezidentas yra dar griežčiau nusistatęs prieš 
skolų mažinimą, negu dabartinis Baltojo Namo šeimi
ninkas; kitaip sakant, jisai yra naeionalistiškesnis ši
tame klausime už Hooverj. Ar bus naudinga kraštui, 
jeigu Rooseveltas, atsistojęs valdžios priešakyje, ims 
tokį savo nusistatymą vykinti, yra labai abejotina.

Gub. Rooseveltas, matyt, atsižvelgia daugiaus į 
publikos sentimentą, negu j ekonominius faktus. Ame
rikos žmonės šiandie, tiesa, nepritaria kokių nors kom
promisų darymui su skolingomis valdžiomis, nes jie 
bijo, kad, sumažinus skolas toms valdžioms, padidės 
taksos šios šalies gyventojams.

Bet rimtesnieji ekonomistai laikosi priešingos nuo
monės. Jie mano, kad dauguma karo skolos yra neiš- 
kolektuojamos. Bandymas jas kolektuoti prives kai ku
rias Europos šalis prie bankroto, kas dar labiaus su
ardys tarptautinę prekybą ir pakenks Amerikai. Pažy
mėtina, kad panašiai mano ir Amerikos Darbo Federa
cija, kuri savo konvencijoje pasisakė už skolų peržiu- 
rčjimą. J ‘iiOlI

Bet ar Amerika mažins skolas, ar ne, vistiek bu- 
tų negerai, jeigu valdžia atsisakytų net ir kalbėtis su 
savo skolininkais. Tai butų ne bizniškas pasielgimas. 
Kuomet skolininkas, prispaustas bėdos, kreipiasi i sa
vo kreditorių ir prašo jį palaukti mokėjimo arba pa
lengvinti sąlygas, tai kreditorius privalo mažų mažiau
sia jį išklausyti, o ne mesti jį lauk pro duris.

JAPONAI PADEDA BOLŠEVIKŲ
DIKTATŪRAI

Amerikos Darbo Federacijos konvencijoje prezi
dentas Wm. Green savo kalboje pasisakė už darbininkų 
apdraudą nuo nedarbo. Tas klausimas bus pavestas 
konvencijai išdiskusuoti ir nutarti. Tai bus pirmutinė 
Federacijos konvencija, kuriai patiekiama toks suma
nymas.

Ilgą laiką Amerikos organizuotieji darbininkai bu
vo priešingi privalomam darbininkų draudimui nuo 
nedarbo. Per daugelį metų už apdraudą stojo tiktai 
socialistai, ir dėlto konservatyviai darbininkų vadai to 
dalyko baidydavosi, kaipo “revoliucinio”.

Pastebėtina yra tai, kad nedarbo apdraudai ilgai 
priešinosi ir komunistai, kurie save laiko “vieninteliais 
darbininkų gynėjais”. 1918 ir —19 metais komunistų 
vadai (tuomet dar jie vadinosi “kairiasparniais”) ėmė 
skelbti, kad reikalavimas bet kokių reformų arba dar
bininkų būvio pagerinimų tai — “reformizmas”, “re
voliucijos išdavimas”. Jie sakė, kad darbininkai turį 
nieku daugiaus nesirūpinti, kaip tik ruoštis prie “tuo- 
jautinės revoliucijos”. Šitas dėsnys sudarė pamatą ko
munistų programui, kada jie steigė savo partiją.

Aišku, kad tas komunistų postringavimas prieš ne
darbo apdraudą ir reformas buvo nesąmonė, pasisko
linta iš anarchistų “mokslo”. Laikui bėgant, tos anar- 
chistiškos pozicijos patys komunistai atsižadėjo ir šian
die jie pripažįsta, kad socialinė apdrauda yra neapsiei
namas dalykas darbo žmonėms pramoningoje šalyje. 
Jie šiandie net sako, kad jie j (komunistai). esą “vienin
teliai > tikri kovotojai” už - nedarbo apdraudą.

Bet charakteringa yra tai, kad pirmesnis, anar- 
chistuojantis komunistų nusistatymas tuo klausimu 
buvo panašus į konservatyvių Amerikos . Darbo IFede- 
racijos vadų nusistatymą. Jie, kaip vieni, taip ir antri, 
buvo įsitikinę, kad iš dabartinės valstybės darbininkai 
neprivalo sau ko nors reikalauti. Neva revoliucionierių 
komunistų pažbalga buvo tokia pat atžagareiviška, kaip 
ir nabašninko Gomperso ir jo įpėdinio Green’o.

Tačiau gyvenimo tikrenybė pasirodėm stipresnė, ne* 
gu jų argumentai. Komunistai, kaip minėjome, savo 
kenksmingą opoziciją nedarbo apdraudąi jau atmetė 
prieš keletą metų; o dabar ją atmeta ir Mr. Green.

Kad ir palengva, • progresas visgi ima viršų.

ŽMONĖS NEBEPASITIKI SENOMIS PARTIJOMIS

zuojasi

Antradienį telegrama iš Tokyo pranešė apie šitokį 
atsitikimą:

Dvidešimt vienas rusas neseniai pabėgo iš koncen
tracijos stovyklos Sibire ir pasiekė Japonijos šiauriuose 
salą Hokkaido. Bet Japonijos vyriausybė tuos pabė
gėlius suėmė ir pristatė į sovietų Rusijos garlaivį, ku
ris plaukia į Vladivostoką. Manoma, kad tenai jie bus 
sušaudyti. Japonų laikraščiai rašo, kad sovietų valdžia 
reikalavo tuos pabėgėlius išduoti. Nors kai kurios japo
nų organizacijos stojo už tai, kad jiems butų leista pa
silikti Japonijoje arba Mandžurijoje, bet veltui.

Šis žiaurus įvykis nušviečia geriau, negu ilgiausi 
aiškinimai, ant kiek Maskvos diktatoriai susidraugavo 
su Japonijos valdžia. Pastaroji išdavinėja bolševikams 
jų priešus, kad jie galėtų juos galabinti. Aišku, kad 
bolševikai yra prižadėję tokiu pat budu atsilyginti ir 
Japonijos valdžiai, — kitaip, už ką gi Japonijos val
džia duotų tokį biaurų patarnavimą Maskvai?

Civilizuotame pasaulyje jau seniai, dar prieš pasau
lio karą, buvo pripažinta 1‘prieglaudos teisė”. Jeigu 
žmogus pabėgdavo nuo religinio arba politinio perse
kiojimo į kitą šalį, tai buvo laikoma, kad ta šalis pri
valo jį priglausti. Šitąja prieglaudos teise dažnai nau
dodavosi, ligi Rusijos revdHucijos, ir patys bolševikai, 
kurių vadai beveik visą laiką gyvendavo Šveicarijoje, 
Anglijoje, >Francijoje ir kitose Vakarųį Europos šalyse, 
pabėgu nuo caro žandarų.

Garsus Amerikos filosofas, prof. De$ey, kuris pre
zidento rinkimuose rėmė Normano Thomaso kandida
tūrą, sako, kad Amerikos žmonių prisirišimas prie tam 
tikrų partijų i nykstąs. Lapkričio 8 dieną 6,000,000 pilie
čių,* kurie 1928 metaisbalsavoužrepublikonų sąrašą, 
persimetė į demokratų ? pusę. liteli reiškia, kad' daugiaus, 
negu ketvirtadalis' buvusių - republikonų balsuotojų i jau 
nebepasitiki ta partija.

Bet jeigu jie šį i kartą balsavo už demokratus, tai 
butų klaida daryti išvadą, kad į jie dabar pasidarė išti
kimi demokratų: partijai. Anot < prof. Dewey, f tie šeši 
milidnai balsuotojų žengė i į i kairę,■ tikėdamiesi, i kad' tuo 
keliu eidami i jie įvykins atmainą Amerikos politikoje. 
Jie bus nusivylę demokratais, jeigu ‘Roosevėltas šitos 
jų vilties nepatenkins.

Prof. Dewey yra Nepriklausomo 'Politinio -Veikimo 
Sąjungos (League for!Indępendent i Pblitical Action) 
pirmininkas. Jo t tikslas yra sudaryti Amerikoje < didelę 
nepriklausomą -nuo kapitalistų j parti ją. Jisai mano, i kad 
po lapkričio s8- d. rinkimų j jo organizacijai atsidarė < pla- 
tus veikimo i Jaukas.

i Prieitos betgi; reikiappastėbėti,i kaid didelę nepriklau
somą * partiją vargiai I bus <zg&lima Įįsteįgti, kkol nprie to 
darbo i neprisidės -organizuotieji Amerikos darbininkai, 
Liberalizmas, paremtas ' inteligentais ir ? šiaip - palaidų 
elementu, šiandie nė vienoje šalyje. neturi, pasisekimo, 
išimant, gal tiktai Franci ją. Anglijos liberalai nusmuko. 
Vokietijos liberalinės s partijos ’ beveik visai pakriko. 0 
tuo • tarpu masirtės * darbininkų partijos,; jeigu kartais 
ir pralaimi vienąi-kitą - mūšį (ypač i kuomet jose įvyksta 
skilimas), tai neilgai * trukus , ir vėl/atsigriebia.

' Amerikos ‘ Dahbb s Federacijos ^suvažiavime Cincin- 
nati, Ohio,. kai i kurios unijos i pasiūlė t Federacijai -orga
nizuoti . Darbo Partiją. BeUFdderacijos ^adai $ tam pa
siūlymui i .pasipriėaino, —iJkaip kad jie* per ilgus metųė 
priėširidavosi ■ valstybinei ląpdraudai < nuo unedai’bo.

;^^Ateis laikas,1 Wavir supras,;jogėilbe
politinio vedkimo <'darbininkai - negali ^apsieiti. ^Tuomet 
prof. ;i)ewey i įtotisi bus - įvykinta. -Tuo gi; tarpu btenMi 

Įžmpnių mases šviesti,! :kad jbš geriau .savo reikalus šuį- 
įprastų. • - • , • ■ 1 1

.i... .........   i

i Buvo laikai, kada netol 
kiekvienas labiau inteligentišr 
kas, pažangus,! laisviau ir * pla - 
čiau mąstantis Amerikos lie
tuvis stojo į Liet. Socialisti 
Sąjungą. Vieni pasiliko joje llj- 
giau, iki? i trumpiau, bet kelios 
dešimtys tūkstančių i jų ■ perėjo 
per ją. -Negalima sakyti, ikaų 
visi į jos nariai! buvo sočihlištai, 
Kitos pažangios organizacijos 
nebuvo, kuri dalyvautų visuo/ 
meniniame. judėjime ir dirbtų 
kultūrinį darbą. Sąjunga Įeit- 
do laikraštį, knygas, jos kuoį- 
pos ir rajonai renge prakžlj* 
bas, paskaitas, 1 
certus, steigė chorus, mokyk*- 
las, knygynus. Sąjungos , pai- 
gelba ( lietuvių kulturėjiinas < ė- 
jo sparčiai, pažangusis judėji? 
inas augo milžiniškai, pažan* 
giųjų i tarpe buvo idraugingu* 
mas, susipratimas ir ganėtina 
dirva ■>jauniems ir seniems ■ to
bulinti savo gabumus ir d.irl)ti5.

Kova prieš i klerikalizmą, 
prietarus, tamsumą ir Rusijos 
carizmą burė visus pažangiuor 
sius talkon. (

Padėtis pakitėjo: Rusijoj į- 
sikurė bolševizmas, Liefuva 
tapo nepriklausominga, Ame
rikos lietuviai spėjo labiau 
apsišviesti ir prisitaikyti prie 
vietos aplinkybių, ateivybė iš 
Lietuvos tapo suvaržyta. Pa
žangieji dėl pasikeitusių daly
kų gyvenime susiskaldę į frak
cijas, gi didžiuma neturi jo
kios organizacijos.

Aišku, kaip nėra dviejų 
žmonių pasaulyj, kurie fiziš
kai pilnai butų panašus vienas 
kitam, taip ir protavime nėra 
pilno supuolimo. Nuomonių 
skirtumas buvo ir bus. Vieni 
pažangiųjų yra optimistai, kiti 
pesimistai, vieni individualis
tai, kiti kolektivistai arba de
mokratai; vieni laisvamaniai, 
kiti agnostikai, treti net religi
jai randa vietos; vieniems iš
rodo, kad Vienb&ia valdžioš 
forma butų tinkamiausia, ki
tiems kitokia patinka. Labiau 
vienodai protaujanti spiečiasi 
į frakcijas. Kas gi tame blogo? 
Tarpfrakcijinė kritika, bile 
tik švari ir nepagrįsta blo
gais norais, yra naudinga ię 
reikalinga painesnių klausimų 
išrišimui, klaidų vengimui.

Bet visi pažangieji žino ir 
jaučia, kodėl jie negali vadin
ti save atžagareiviais. Į bur
tus jie netiki, mokslo informa
cijas priima be rezervacijų, 
supranta istorinę žmonijos ei
gą i ir netrukdo jos, gerėjasi 
žmonijos daromu progresu 
moksle, politikoj, ekonomijoj, 
socialiame gyvenime ir visose 
srityse. Juo daugiau žmonėms 
gerovės ir J laisvės, juo augš- 
čiau jie kįla žinojime ir dvasi
niai, tuo geriau. * Reikėtų ats
kirą stnupsnį rašyti,! kad ųprs 
priešams išaiškinus nuodug
niai, kodėl įmes vadinamės 
pirmeiviais arba ; pažangiai
siais. Ne tik? laisvamanių tar
pe, o ir tikinčiųjų, > randasi 
nemažas skaitlius t pažangių 
lietuvių. Neturėdami vienos, 
škaiitlingos, tinkamai susitvar
kiusios organizacijos, jie nega
li i įtinkamai veikti,' į artimesnį 
kontaktą sueiti, visuomenėj 
intakos ’ palaikyti, t nuo * priešų 
apsiginti, . Savo idealus į įkūny
ti, jaunimui progos duoti la
vintis -ir šviestis ir visuome
nės darbą dirbti. Frakcijos 
ghli gyvuoti, savo užšippirimus 
varinėti i iir savo ■ darbą dirbti, 
bet visa (pažaiigipji Amerikos 
lietuvių visuomenė (privalo 
turėti J bendrą 
kurios {pagelba ; ji» galėtų dar 
labiau šviestis, da labiau kul
tūrėti, ,da stipriau i visuomenėj 
įsigalėti, jos eigą Jr simpatijas 
savoi pusėn. pakreiptiiMusų pa- 
šąlpinių, ir kitbkių orgaiiizaci- 
įų i reikalus reikia sutvarkyti 
sulig gyvenimd .aplinkybių 
ipaeiikėUimo. i Reikia chorų, 
dramos rąjėlįų, mokyklų, 
knygyhųi/daugiau; geros litera
tūros, paskaitų, ( prakalbų, de-

batų, sporto jauktų jaunimui 
ir kitko, i Reikia paramos ir 
progos jaunimui šviestis ir 
savo»talentus tobulini. Pa
žangiesiems neturint savo 
skaitlingoss ir galingos organi
zacijos, minusų šalininkai ir 
draugai, .norėdami ką .nors 
veikti, dažnai .atsiduria pas 
atžagareivius. Atžagareiviai 
ttilus, pasigauna tik todėl, I kad 
be . organizacijos pažangiųjų 
intaką mąžta.

xNc dėl politikos, o dėl vi-

i’ pvąnHiif' 
teatrus, t kon-į

organizaciją,

suomeninio ir kultūrinio dar
bo pažangieji turi susiorgani
zuoti. Politikoj lai kiekvienas 
veikia sulig savo išmanymo. 
Juo labiau apsišvies, tuo daž
niau su pažangiaisiais maišy
sis ,tuo daugiau išmanys.

Maždaug šitokiais sumeti
mais vaduodamies nemažas 
Chicagos lietuvių veikėjų skai
tlius nutarė kurti Pažangą — 
visuomeninio veikimo ir kul
tūros sąjungą.

— Pažangietis.

"Vincas ■'Žilionis.

Kaip aš Virtau Valkata
(Kait- k«s - šiandieninio Lietuvos gyvenimo)

i (Tęsinys)
‘5Aš : pas ją svečiuose. Jos 

gintame i mieste. Niekad aš 
neužmiršiu jos įkarštu rankų 
suspaudimo, kai ji pasitiko 
mane vakare. < Gatvėje, i tik ką 
išlipus ; iš automobiliaus. Va
karas tas žydėjo {lelijomis, o 
širdyje (buvo skaidri rožių 
tpalva... Susikabinę . rankomis 
mes ©jom gatve, ir aš maniau, 
kad mes padangėmis skrenda
me vis artyn, prie kažko ilgai 
laukto, prieš ką reikia už
merkti iš džiaugsmo akis!

“Ji* buvo kaip maža mergai
te. Veidus jos nukaišė jau
nystės . rausvumas. Ji kalbėjo, 
džiaugėsi. Negalėjau jos pa
žinti. Ji buvo kitokia. Be pa
liovos karojo vis: “Kaip sma
gu, kąip nepaprastai smagu”! 
Imu ,jos rankas. Prispaudžiu 
prie krutinės. Taip tyku. Jau
čiu karštus jos veidus prisi
glaudusius. Ji pašoksta. Pa
suka . mane t per kambarį, šo
ka. Vėl sėdasi ant sofose Ilgai 
i mane žiuri.

“—Ignai—tu geras—tu labai 
geras...!...

Žiuriu į ją nustebęs. Man 
1 nedrąsu. Nežinau, ką sakyti 
’ ir kaip pasielgti. 'Turėčiau 
' pulti, apkabinti, ir pasakyti 
' visą meilės audrą žodžių. Be$ 

aš tyliu. Ji prieina prie manęs 
ir apkabina mano kaklą. Grei
tai vėl išsisuka iš mano rankų.

—Zuzana...
Daugiau nieko aš jai nega

liu pasakyti.
—Ignai, tu toks 

drovus. Bet kokia 
pavargai kelionėje..

—-Aš nepavargęs, 
Viskas taip nepaprasta! Tu 
taip žavejanti, kaip maža 
mergaitė.

Zuzana užkaista. Ji puola 
prie manęs, apkabina ir pabu
čiuoja man j veidą.

Kikį rytą. Ji buvo su aukso 
spalvos suknele. Kaip iš pa
sakos... RytQ saulė plieskė per 
atdarą lan^įą. Ji švaistėsi po 
kambarį. Veidai jos buvo aiš
kus ir pilni energijos. Saules 
spinduliai mirgėjo nuogomis 
jos rankomis. Ji paprašo ati? 
traukti nuo lango sofą. Ji bėga 
apie sofą — aš vejuosi. Pa
gaunu jos ranką. Ji parpuola. 
Atsargiai pakeliu ir pabu
čiuoju į nuogą kaklą. Ji stovi, 
žiūrėdama į ryto saulę. Aš 
stoviu už jos, prispaudęs gal
vą prie jos. pečių.

Dievaži, yra momentais 
kažkas gražu, kada pajunti vi
sa širdimi tolimą ir gražų pa
saulį, kaž ką toliau už tekan
čios saules... Tai buvo dieviš
kas akimirksnis!...”--------

Taigi, tįas vadinosi meile—
• O tu meile, meile... Kiek ta

ve nuvalkiojo visokiais Jmi- 
dais žmonės, rašytojai! Kiek 
milionų kartų < tu sprudai iš 
žmonių, lupų . su drebančiomis 
susijaudinimo žiežirbomis! O 
tu amžinai gręjamas, patefo
ne! Tu stebuklingiausiu ant 
svieto t plokštelė, kuri grojant 
iri lukstančius; kayjų nenusine- 
šipj i! ,Tu vis^ kitokia. Vis ža
danti. Vis perkanti, parduo
danti* Hr tavo monetos nesu
dyla. Tave taria motinos, gla- 
monedamosl kūdikius; tu am*? 
žinai gyva jaunuolių lupose, 
tu skambi muzikų - simfonijo-

aš! — tu

Zuzana.

se, miegi ant senelio žilų 
blakstienų; <|U linksniuojama 
didžiųjų .poetų jų auksiniuose 
eilėraščiuose; tu švieti mokslo 
vyrų storiausiuose tomuose... 
Taip, tu esi visur. Tave visi 
kartoja...

Bet kodėl tu žuvai paliegė
lio valkatos širdy, kodėl tik 
aš tave miniu, kaip seniai nu
sileidusią saulę, kaip seniai 
buvusią viešnią, kurios* ir pė
dos senai jau išnyko? Ieškau 
tavo ugnies pelenų... Ir nėra 
nei ženklo. Juos išnešiojo vė
jas cypdamas. Tu nepalikai 
man nieko, išskyrus nuodus, 
kurie ^graužia mane kasdien.

Sako, fp esi šventa, be ta
vęs, girdi, pasaulis butų vieni 
griaučiai. Girdi tu — žydintis 
pavasaris* tu — pati gražiau
sia iš gamtos žiedų...

O man tave sunku net atsi
minti. Tu pabėgai nuo manęs, 
apgavai mane, atėmei iš ma
nęs viską! Tu niekad niekad 
nesųgrįšį...

Fe! Argi aš galiu žliumbti? 
Kišeninį dar yra keli litai!

Greitai nustumiu dėžę po 
palove ir išeinu ieškoti degti
nės.

Gerti man niekas neuž
draus, kad tik butų pinigo!...

KULTŪRA No. 10. Nau
jas įdomus numeris. Kaina 
45c. Galima gauti Naujie
nose.

“NAUJOJI BANGA” 
.Atėjo pirmas numeris 

Uruguąy pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai.

BOSTONIEČIŲ AT YDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M 
Andelman, 284 Tremont St.» 
Boston, Mass.

šiandie atėjo KOVA 
No. 7./Galima gauti ją 
Naujienose. Kaina 10e.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

AMERIKOS

. B a tina it labai paR«l- 
bioga knygelė tiems, ko* 
tie nori tapti šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza
mino rasite šioj knygelėj 

t lietuvių ir anglų kalbo- 
..mis s a rašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St 

CHICAGO, UL.
Siųskite money orderi arta kratos 

ženkleliai.
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CHICAGOS
ŽINIOS

Žymus mokslininkai ty 
rinėja 16 metų žmog

žudžio protų
Nužudo savo bobutę ir įmetė 

ją į šulinį

Arnold, 
mokvk- 
pereitą

16 metų Charles B. 
RiVerside High School 
los mokinys, kuris 
penktadienį nužudė savo ' 60 
metų bobutę, dabar yra tardo
mas mokslininkų, kurie mėgi
na ištirti ar jis yra visai svei
ko proto. Jis sakosi nužudęs 
bobutę todėl, kad ji atsisakė 
duoti jam automobilį, kuomet 
norėjo važiuoti į bažnytinius 
šokius.

Moteriškė žuvo po trau
kinio ratais

Julia Retela, 52 metų mote
riškė, metėsi vakar po Chicago 
& North Western traukinių li
nijos garvežiu ir buvo mirtinai 
suvažinėta.

Berniukas žmogžudis 
prisipažinsiąs kaltu

Nori tuo budu išsigelbėti iš 
elektros kėdės

James Varecha, 17 metų 
banditas, kuris prisipažino nu
žudęs tris asmenis ir pasikė
sinęs prieš kelias mergaites, 
suimtas, žada prisipažinti kal
tu, kad tuo budu išvengus mir
ties bausmės. Jis tebesėdi Cook 
apskričio kalėjime. Tardomas 
apie paskutinios jo aukos Frank 
Hordan mirtį, atsisakė prisipa
žinti kaltu. Jis buvo suimtas

AUGUSTAS YONA1TIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lap
kričio 23 dieną. 12:30 valandą n 
po piet 1932 m., sulaukęs 4 3 m, 
amžiaus, gimęs Jateikiuose par., 

. Butkiške kaimas.
Amerikoj išgyveno 16 metų.
Paliko dideliame nuliudime mo

terį Louise po tėvais Petraitė, 2 
sūnūs. 'Augustą ir Raymond ir* 
gimines, o Lietuvoj 2 broliu. 
Vincentą ir Zansą. seserį Mikaliną 
ir gimines. t

Kanas pašarvotas randasi 27 E.| 
101 Place. i

Laidotuvės įvyks subatoj lap
kričio 26 dieną. 8 vai. ryto iŠ 
namų i Visų šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 

' Kazimiero kapines.
Visi a. a. Augusto Yonaitis gi

minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. 

Nuliūdę liekame.

Moteris, Sunai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

Akių Gydytojai

52

•JAS IR CHIRURGAS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas V irgi n ia 0036

Ii

B

Antanas Jaksevicz
Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 22 dieną 6 vai. 

vakare 1932 m., sulaukęs pusę amžiaus; gimęs Panevėžio 
apskr., Naujamiesčio parap., Štmlionių kaime. Paliko di- i 
deliame nuliudime moterį Anastaziją,, po tėvais Krikščiu-* 
niūkę, 5 dukteris Veroniką, Oną Sklioris žentą Stanislovą, Į; 
Marijoną Janušauskas žentą Bonifaęa, Jievą Churas žentą i 
Antaną, Kazimierą Vizgard žentą Petrą, brolį Dominiką, 
7 anukus, pusbrolius,' pusseseres' ir gimines, o Lietuvoj ji 
brolį Adomą ir brolienę,. 3 seseris Marijoną, Martą, Pau-;, 
liną ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi 817 W. 33rd St. r

Laidotuvės įvyks subatoj, lapkričio 26 d. 8 vai. ryte 
iš namų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos UŽ velionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero h>pines.

Visi a. a. Antano ' Jafcsevicziaus giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu-? 
vėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveiki-. 
nimą. Nuliūdę liekame

Moteris, Dukterys, Brolis, žentai, Anūkai ir Giminės 
Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Mažeika, tel. 

Yards 1188

kelias dienas atgal e mažame 
State Street kinomatografe.

Ieškosnaujospasko- 
los išR.'T. C.

Jr.’,Edward L. Reyerson, 
Illinois . ‘Emergency Reliėf 
Gonnnission , pirmininkas rpas- 
kelbė, kad komisija kreip
siantis į federalę • rekonstrukr 
cijos korporaciją ir reikalau
sianti naujos (paskolos bedar
bių šelpimui gruodžio mėnesį. 
Lapkričio mėnesiui komitetas 
gavo $6,000,000 paskolą.

Policija areštavo ,pen 
Irias • moteriškes “už 

■■ riaušiųlkėlimų”
‘Prie W. North Avė., stoties 

-užvakar ' tarp policijos ir 200 
būrio žmonių,“ kurie ėjo j be
darbių šelpimo stotį, protes
tuoti prieš vedėją Mrs. E. 
Byron, įvyko susidūrimas. Ke
li maršuotojų nukentėjo. 
Penkios moteriškės areštuotos 
už “riaušių kėlimą”.

Šiandien pieno išvežto 
tojai balsuos algų nu

mažinimo klausimu
.Milk AVagon Drivers Union 

šiandien balsuos .$5 algos su
mažinimo projekto reikalu. 
Jeigu jie algos sumažinimą 
priims, Chicagos pienininkai 
numažins pieno kainas nuo 11 
centų iki 9-ių.

Majoras ' reikalauja 
stambaus biudžeto ap
karpymo 1933 metams
Chicagos majoras Cermakas, 

gavęs 1933 metų biudžeto pro
jektų, paskelbė, kad biudžetas 
turi būti gerokai apkarpytas, 
netgi daugiau negu numatyta 
pačiame projekte.

BARBORA BRIEDIENĖ 
po tėvais Baublaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
utarninke, lapkričio 22 dieną,* 
5:30 valandą ryte 1932 m., su
laukus 41 metų amžiaus, gimus 
Šilalės par., Striukų kaimo, Tau
ragės ap.

Amerikoj išgyveno 29 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Vincentą, dukterį Birutę, sū
nų Albertą, motiną Marijoną Le- 
brikienę, patėvį Kazimierą, ■ brolį $ 

‘ Povilą. Baublį ir brolienę, 2 sese-J; 
ris Marijoną Butkienę ir Jo$epbi-«i 
ne Pilkienę, švogerį Butkų, pus-*! 
brolį Juozapą Baublį ir gimines, 
o Lietuvoj seserį Domicėlę Tama- * 
šauskienę. I

Kūnas pašarvotas randasi 3331 
Le Moyne St.

Laidotuvės įvyks subatoj lap
kričio 26 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų į Šv. Mykolo parapijos t 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu-r 
lingos pamaldos uė velionės sielą, J 
o iš ten bus nulydėta į šv. Kaži-i 
miero kapines.

Visi a. a. Barboros Briedienės- 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Vyras, Duktė, Sūnūs, Motina, 
Patėvis, Brolis, Seserys, švogeris, 
Pusbrolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- f 
rius Chas. Syrevvicze, tel. Cicero 294

K

Majoras’ Cermakas 
pasakoj ką va- 

kar dėkojome
Chicagos majoras A. Cer

makas sugrįžęs iŠ Springfl'eld, 
III., vakar, Dėkų Dieną, Išlei
do pareiškimą, kuriame nuro
do už ką mes turėtume būti 
dėkingi. Sako pareiškitpas, Vi
sų pirma, jis, Cermakas, deko^ 
jąs kad jam suteikta galimy
bės pildyti majoro pareigas ir 
vykinti padarytus priežadus; 
kad valstijos legislatura savo 
konstruktyviu darbu pampino 
daugiau pašalpos bedarbiams; 
kad jau šalies padėtis pradėjo 
krypti prie “prosperity” grįži
mo.

Pasirodo, kad “mirusi” 
moteriškė tebėra gyva

Chicagos policijai tebetyrinė- 
jant mirties priežastį tūlos mo
teriškės, kuri, kaip manoma, 
yra buvusi New Kensington, 
Pa., mokytoja Ida McCutche- 
on,'tikroji mokytoja atsišaukė 
iš Greensburg, Pa., i kur ji gy
vena ūkyje su savo dukrele. 
Kas yra nužudytoji moteriškė, 
nežinia.

Apskričio rekorderis 
mažins darbininkų 

skaičių
Apskričio rekorderis Clay- 

ton F. Smith vakar pranešė 
Cook Circuit teismo komisijai, 
kad 1933 metais jis sumažin
siąs biuro darbininkų skaičių 
iki 264. Numažinimas palies 
30 darbininkų.

ANTANAS P. BAGDONAS
Persiskyrė su šiuo pasauli lap

kričio 23 dieną, 3:45 vai. ryto 
1932 m., sulaukęs, 44 metų am
žiaus, gimęs , Lietuvoj, , Remygalos 
parap.. Skurdenų kaimo, Panevė
žio ap.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliudime mo

terį Oną, seserį Uršulę Barauskie
nę ir švoergį Joną Barauską, švo- 
gėrį Rimkų, Uršulę Bimkienę, o 
Lietuvoj seną motinėlę ir 4 seseris 
Nastaziją, švogerį J. Švarlį, Mar
celę, švogerj Tamesuną, Jogasę. 
švogerį M. Virbicką, Alpunę, švo
gerį Alek. švarlį ir kitus gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 1750 
So. Union Avė., Cbicago, III.

Laidotuvės įvyks panedėlyj lap
kričio 28 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų į Dievo Apveizdos parapi
jos bažnyčią. • kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į Šv, 
Kazimiero’ kapines.

Visi a. a. Antano Bagdono gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris Ona ir Seserys, 
Švogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gr; 
rius Butkus Co., Canal 3161.

Seniausia ir Didžiausia
LIET VYTŲ

. ■ ( ... > ■

GRABORIll IŠTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką «u savo nupiginto 
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą? Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno Lmusų
ištaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš i musų įstaigų, kur galėsite, pamatyti di-i
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų iružtą'pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint

r į tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių i graborius, kuris 

teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa 
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite EUDEIKį pirm negu kreipsitės kur 
kitur

jūsų Graborius
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue 
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

■ I I (■

Valdžia skolinga 45,- 
000 valdininkams 

$40,000,000
Kai kurie Jų negavo algų per 

•17 mėnesių

Iš skaitlinių* valdžios > įstaigoj 
se pasirodo,'kad Chicagos ribo
se yra 45,000 valdžios darbinin
kų, kurie ikišiol negavo apie 
$40,000,000 algomis. Neapmo
kėti darbininkai mokyklose, 
Cook apskričio valdžios įstai
gose, Chicagos valdžioje, sani- 
tariniatne distrikte • ir West 
parkuose. Pietinių parkų ir 
viešo knygyno darbininkai ap
mokėti. Kai kurie darbininkai 
negavę algų per 17 mėnesių.

Jaunas žmogžudis gin 
sis teisme “beprotiš

kumu”
17 metų amžiaus žmogžudis 

James “Iggy” Varecha, kuris 
prisipažino nužudęs tris asme
nis ir daugelį sužeidęs, teisme 
ginsis esąs nesveiko proto ir 
tuo budu mėgins ištrukti nuo 
mirties bausmės. Į teismą pa
duotas , kaltinamojo advokato 
Norako* pareiškimas, kad “Va
recha esąs nekaltas”. Greitoje 
ateityje bus pašaukti proto li
gų gydytojai, kurie tirs ar jis 
ištikro yra nepilno proto.

Iš Cicero Morton moky
klos mokinių streiko
Mokykla užplūsta įvairiais 

politikierių draugais

Cicero J. Sterling Morton 
High School eina mokinių strei
kas prieš i tam tikrus sargus, 
kurie yra paskirti prižiūrėti 
tvarką. ; Mokykloje 4 sargų esą 
4 ir jie gauna po $140 algos i 
mėnesį. Anot mokyklos virši
ninkų pareiškimų, tie, sargai

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika- 
' lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

J.F.RADZ1US
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie i. gra

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St. 
Tel. Victoty 4088

-■ ............... ■..................... ,,

yra įvairus politikieriai, ku
riems dėkingi kandidatai į urė
dus atsidėkojo tos rųšies džia- 
bais. Dalyką greitai pradės ty
rinėti mokyklų ir kolegijų 
draugija ir tėvai.

Graboriai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvise kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

T

S. M. SKUDAS
i Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Diddč ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

Pitone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

I.J.ZOLP
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tb St

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1'327 S6.,tW9tbvCt

Telefonas ■ ' 
Cicero . 3724

B

įįt'įg:;

Lietuves Akušeres

Antonina Shusho
i - ■ ‘

Akušefka

■ aih

16 merų prakti
kuoja Chicagoj .li
goninėse ir priva- 

tiškai.
Atidžiai patarnauja 

prie gimdymo.
Pasitarimo valandos 
nuo 7 iki 9 v. vak. 

102 W. 72 gatvė 
Telefonas 

Radcliffe 2740

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių. įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. ' Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėiiomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pv 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėiiomis nuo 10 iki 12

Lietuviai Gydytojai
Pbone Canal 6122

Valandos: !*— ir 7—-8 
jis įr nekėliomis pagal sutartį. 
\ciją 6628 So. Richmond Street 
Telefonas' Republici 7868

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO 
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 

3325 SoJ Halsted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir. nuo 6 iki 8 vakare 
* šventadieniais nuo 10 iki 12 

Pbone’ Boulevard 8483

DENTISTAS
> Utarnirikais, Ketvergais ir SubatomU 
2420 W. Marųuette Rd. arti WutsmAv 

Pbone Hemlock 7828 
Panedėliais. Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So. Halsted-Street

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Grįio U Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoji 

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadie

niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St 

Tel BOULEVARD 91.9

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

2400 W. Madlson St.
Vai. > 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunąwick 0597

A. L Davidonis, M.D 
4910 So. Michigan Avenuė 

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS: ,

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Office Valandos, 2-4; 7-9
4140 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7650

Dr. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 24th St.

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb 8 Halsted Sts) 
Ofiso Valandos: nuo 2-4,' nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 ▼. 
Nedėiiomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais it 
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

Rez. 6600 South Artosian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR.M.T. STRIKOL’IS 
GYDYTOJAS IR OBIRURGAB 

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė., 

Ofiso valandos nuo Z iki < ir nao 6 Ud
8 vai. vak. Nedčllomls pagal sutarti 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR» A. L. YUSKA
2422 W. Marųuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7*9 po pietų, seredoms po pietų it 

nedėliotus pagal susitarimą.

DB. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedaliomis pagal sutartį. 
4847 West 14th Street 

CICERO, ILL.
X-Ray • . . Pbone Cicero 1260

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 MarauMte 'Rdad 

Valandos: 9~-I3, 7—9, Antradieni h 
Ketvirtadienį * vakarai* pagal fnaitirm<«

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas
4180 Archer Avenue

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47tb Street

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas it 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas it Laboratorija:
1025 W. I8th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

; Hyde Park 6755 ar Central 7464

4729

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
Soath Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 riki 12 -vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai, po pietų ir nuo . 7 iki 8:30 vai. 
vakaro .Nedėl. - nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Pbone Midway 2880

Telefonas Yards'0994

Dr. MAURICEKAHN
• 4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

Ofiso: Tel. Victoty 6893
Rez. Tel. Drexe1 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriikų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St.
. ' kampas 3 Ist Street 

V*l.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliotais ir šventadieniais 10—2.

Telefonas Bellwood 3883

Dr. Theo. R. Hudson
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

! ofisas ir rezidencija
t 119 So. 25th Avenue 

BELLWOOD. ILL.
Valandos: nuo 11-12 ryte, 2-4 po 

pietų 7-9 vakare

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

. Telefonas Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A.A: SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660; Valandos O—5 

West Side: 2151 W. 22nd St.
Panedėlio. Serodos ir Pėlnydios vak. 6 iki 0 

• Telefonas Roosevelt 0090
Namai: 6459 S. Rockivell Street 

Utarninko, Ketvergo ir Subatos vak. 7 iki 0 
Telefonas Republic 0600

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ao».
Tel. Boulevard 2800 

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

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

B. 107th St.—prie Micbigan Avė. 
Tel. Pullman 5950—6377 

4600 So. Wood Sts—Ketvergo rak.
Tel. Lafayette 6393 

160 N. LaSaUe St. — pagal sutartį

William C. Mitchell
LIETUVIS .^ADVOKATAS 

2656 ;West 69 Street 
Tdepbone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto aki SI vakaro 
Nedaiomis pagal ratteoj. *
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Tarp Chkagas 
Lietuvių

Padėkavonės Diena 
atnešė mirtį lietu

viui T. Valentai

Povilo Baltučio byla 
atidėta iki gruod

žio 1 dienai
Kaltinamojo advokatas reika

lavo atidėjimo, nes dar nėra 
galutinai prisiruošę bylos 
svarstymui.

Važiuodamas pirkti maisto 
Padėkavonės dienos puotai 
bnvo užmuštas automobilio 
nelaimėj.

Trečiadienį Fclony teismas 
Kriminaliuose Qook apskričio 
Tumuose atidėjo Povilo Baltu
čio bylų iki gruodžio pirmos 
dienos. Teisėjas Trude sutei
kė prailginimų. Baltučio advo
katui pareiškus, kad jis dar 
neturi galutinai prisiruošęs 
bylos svarstymui.

Kaltinamasis tebėra teismo 
sulaikytas, nes neužmokėta 
reikalaujama $13,000 kaucija. 
Jis buvo suiinfas spalių 25 d. 
ir atiduotas teismui už dviejų 
dienų po suėmimo, bet byla, 
Baltučio advokatui reikalau
jant, buvo atidėta iki lapkri
čio 23 d. Dabar ji dar kartų 
atidedama.
Atsisakė nušviesi i savo da

lyko pusę
Baltutis yra kaltinamas sve

timų pinigų išeikvojimu. Pen
ki Cbicagos lietuviai turi iš
pirkų prieš jį varantus, kuriuo
se sako, kad Baltutis pasisavi
nęs jų pinigu^ sumoje $9,050.

Spalių menesio pabaigoje 
“N.” atstovas aplankė Baltuti 
Cook apskričio kalėjime, ieš
kodamas pareiškimo ir suteik
damas progų kaltinamajam 
spaudoj nušviesti savo dalyko 
pusę, bet Baltutis atsisakė, 
trumpai pareikšdamas, kad 
“nenori daryti jokio pareiški
mo ir neturįs kų sakyti.”

Dvejiems automobiliams su
sidūrus prie 19th Avė., ir St. 
Charles Avė., Maywood, mir
tinai sužeistas lietuvis Tanias 
Valentą, 45 m., 1100 South 
19th Street, Maywood.

Trečiadienį vakare - Tanias 
Valentą su žmona išvažiavo 
nusipirkti maisto Padėkojimo 
Dienos puotai. Jie važiavo 
prekiniame kaimyno Hel Har- 
wood automobilyje, į Melrose 
Parko biznio distrik’ų.

Pakelyje, prie 19tos ir St. 
Charles Avė., trokas susidūrė 
su kitu automobiliu. Valen
tą buvo išmestas į gatvę. Su 
perskelta galva tuojau nuga
bentas į Weatlake ligoninę, 
Melrose Park, bet netrukus 
mirė. Jo žmona Valentienė 
ir šoferis E. Chestcr nenuken
tėjo.

P-lė Helena Kaspa- 
raitė grįžo į Boston, 

Mass.
Lapkričio 5 d. susižiedavo su 

G. J. Stungiu; p-lė Kas parai
tė esanti smuikininkė.

ne. Pagalinus svečiai pasitiko 
ir šip vakaro kaltininkę p-lę 
H. Kasparaitę, -kuri . pagriežė 
labai gražiai ant smuiko kele
tu kurinių, akompanuojant p. 
M. Yožavitui. Reikia tikėtis, 
jog j trumpą laikų chicagiečiai 
susilauks dar vienos gabios me
no pajėgos, smuikininkės p-les 
Kasparaitės.

Po gražaus programo sve
čiai užkandžiavo, šnekučiavosi, 
lošė, šoko. Atsisveikindami jie 
linkėjo sužieduotiniams kuovei- 
kiausiai susituokti ir p-lei Kas- 
paraitei apsigyventi Chicagoje 
pastoviai. —K-w II,

Roseland
Lietuvių Scenos Mylėtojų Rate 

lio vakaras

Redakc. atsakimai
žinantis,-— .

nepaminėjote su kuo. Pridieki
te reikalingas žinias.

Korespondencijoje

Radio programas 
W. G. E. S.

1S

Skeveriutė, A. 
Radio kvarte-

programo pri-

Praeito antradienio vakare, iš 
stoties W. G. E. S. Peoples Fur- 
inture Kompanijos pastango
mis buvo surengtas radio pro
gramas.

Šį sykį dainavo J. Romanas. 
E. Bartush, O. 
čiapas, Peoples 
tas ir duetas.

Prie įdomaus
sidėjo nors trumpos, bet nau
dingos ir žingeidžios kalbos. 
Kalbėjo A. Ripkevičia, red. L. 
šimutis ir čalis Kepurė su “Pa
saulio įdomybėm”. Programų, 
be to, puošė graži klasinė mu
zika. Tik gaila, kad operos 
dainininke p-lė Emilija Micku- 
naite nespėjo atvykti iš New 
Yorko dalyvauti šiame , progra- 
mc. Tikimasi, kad sekančio 
antradienio vakare ji dainuos 
per radio.—šaltis.

Mirė Roselando lie
tuvis vaistininkas

A. Jonaitis
Kelias dienas prieš mirtį velio

niui padaryta vidurių opera
cija; buvo pažangus ir duos- 
nus žmogus

Burnside, ligoninėje, trečia
dienį, lapkričio 23 d., 12:30 ry
tų mirė Boselando apylinkės 
vaistininkas Augustinas Jonai 
tis, 27 E. 101, Place. Kelias 
dienas prieš mirtį Jonaičiui bu- 
vo padaryta vidurių operacija

. ugustinas Jonaitis užlaikė 
\ ijtinę prie 105 Michigan A v. 
Vaistininko profesija užsiėmė 
per 16 metų.

Paliko žmonų Luizų, du sū
nūs, Augustinas ir Raimondas. 
Jo žmona taipgi yra vaistininkė. 
Velionis buvo 43 metų amžiauą 
Savo laiku rašinėjo “Naujie
noms”, bet šiaip mažai dalyva
vo visuomenės veikime. Be to, 
pasižymėjo duosnumu labdarin
giems tikslams. Priklausė prie 
SLA. 139 kuopos ir Golden Star 
Kliubo. Buvo pažangus ir pla 
čių pažiūrų žmogus.

Laidotuvės įvyks šeštadienį. 
Kūnas pašarvotas namie, iš kur 
bus gabenamas į Visų šventų 
bažnyčią ir j šv. Kazimiero ka
pines. Laidotuvėms patam au- 
ja Eudeikis.

Laiškai Pašte
Šie laiškai vra atėję 11 Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausljf našta (Claik ir Adami 
gatvių) atsiimti. įteikia klausti pri« langelio, kr* r adeta iškaba “Adver 
tised Windw” Jonėj nuo Adams gat 
vės. paaaknr.: laiško NUMERI, kati 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškui 
Kitas laiko tam tikra laika, o pas* 1 ennaildnn 

901 Antalovic Marija 
905 Francukiewicz Tony 
912 Mikalajunene W 
916 Sm<s. Bruno._,___ _

Pereitų ketvergą 9 v. v. p-lė 
Kasparaitę apleido Chicagą. čia 
ji praleido apie dvi savaites 
laiko. Kadangi p. G. J. Stun
gio pažintis su p-le Kasparaitę 
buvo užmegsta apie du metai 
atgal, kai ji apsigyveno trum
pam laikui Chicagoj, jiedu iš
kirto didžiausį siurprizį drau
gams, net ir p-!ės Elenos bro
liui Raimondui.

Lapkričio 5 d. vakare p. p. 
Ma&ukų namuose, 6607 So. 
California Avė., įvyko sužie
duotuvės prie grynai šeimyni
nio pobūdžio vakarienės, ku
rioj dalyvavo p-lės Kasparaitės 
brolis Raimondas su p-le Nor- 
del ir p. Stungio draugai, pp. 
Mačiukai ir _K. Liutkus. (Prie 
skanios vakarienes ir šiltų rū
pestingai p. Mačiukienės sutai
sytų gėrimų jųjų draugai svei
kino abu sužieduotinius, o ypa
tingai p-lę Kasparaitę, kuri 
savo nepaprastu simpatingumu 
ir malonia šypsena užkariavo 
ne vien p. Stungio, bet kiek
vieno pašaliečio sielą.

... <
Esanti pasižymėjusi muzikos 

srityj
Kadangi p-lė Kasparaitę yra 

aukštai pažengusi muzikos sri
tyj, ji plačiai dalyvauja ryti
nių valstijų lietuvių visuome
nės parengimuose, kaipa smui
kininkė ir orchestro dirigente. 
Prie to ji yra labai pasekmin
ga smuiko mokytoja. Todėl ar- 
timesniai pažinčiai su vietiniais 
menininkais ir šiaip draugais 
sužieduotiniai lapkr. 10'd. va
kare suruošė gražų vakarėlį pp. 
Masiokų namuose, kur p-le 
Kasparaitę buvo apsistojusi.

šiame vakarčlyj dalyvavo ar
timiausi draugai p-lės Kaspa
raitės ir p. Stungio. Jos brolis 
Raimondas su p-le Nordel, p. 
A. Bondfield su p-le Margie, 
p. N. Gugis, pp. Mačiukai, Ste
ponavičiai, p. M. Yozavitas, pp. 
Masiokai ir p. K. Liutkus.

Išpildytas gražus muzikalia 
programas ■

Susirinkus svečiams1 apie 10 
vai. prasidėjo ypatingai gra
žus programas:
sudainavo kelias daineles akom- 
ponuojant prie piano p. M. Yo- 
zavitui; antra, p. N. Gugis la
bai jausmingai žavėjančiu bal
su sudainavo specialę dainą su
žieduotiniams, kurių aplodis
mentai iššaukė p. Gugis ją par 
kartoti. Vėliaus sudainavo du-

Seni ir jauni į Budri 
ko radio konstestą
Penktadienį, lapkr. 25 d. 

Lietuvių Auditorijoj įvyksta 
Budriko Radio Valandos Ren
gėjų kontestas.

Konteste daylvaus apie šim
tas kontestantų-čių. Jie yra pa
sirengę pildyti įdOftity ir juo
kingą programų. Vieni iš jų 
dainuos lietuviškas liaudies dai
nas, antri gros ant įvairių in
strumentų. Apie kontestantų- 
čių gerumų, spręs pati susirin
kusi publika ir pagal publikos 
nuosprendį kontestantai gaus 
dovanas.

Be to, grieš šokių orkestrą 
ir kiekvienas atvykęs galės sma
giai pasišokti. Vakaro pradžia 
7 vai. vak.—Muzikantas.

Išdaužė langą ir pri
ėmė tris radio 

priimtuvus
I ...........

Vagiliai trečiadienį užpuolė Hal
sted Furniture Company 
krautuvę, 1938 S. Halsted St.

Keli vagiliai trečiadienį, lap
kričio 23, šeštą valandą ryto 
išmušė didelį Halsted Furniture 
Company krautuvės, 1938 So. 
Halsted Street, langų ir išnešė 
išstatytus tris radio priimtu
vus, apie šimto dolerių vėrės.

Policija sako, kad girdėjusi 
stiklų skambėjimą, bet pakol 
atbėgo, vagys jau buvo paspru
kę su grobiu.

—Senas Petras.

Ryt įvyksta “Aviaci
jos šokiai”

Pelnas eis } Dariaus-Girėne 
transatlantinio skridimo 

fondų

p. Bandfield

*****

Ryt St. Agnės salėje, prie 
Archer ir Rockwell gatvių įvyks 
“Aviacijos šokiai”, kuriuos ren
gia Lietuvių komitetas, susida
ręs tikslu remti Dariaus-Girėno 
planuojamą transatlantinį skri
dimą iš New Yorko į Kauną. 
Pelnas eis j skridimo fondų.

šokiams grieš George Stepo
navičiaus “Stęphens Revelers” 
orchestras. Pradžia 8 valandą 
vakare. Įžanga 50 centų. Lie
tuvių visuomenė raginama j šo
kius atsjknkytįi.Tr-X.

,'<i • i ' '
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Sekmadienį lapkr. 20 d. Stru
milos svetainėje L.S.M. Rate
lis surengė vakarų, kuriame 
buvo vaidinama “Dėdė atvažia
vo”, vieno akto komedija. Lo
šimo dalyvavo sekami lošėjai: 
Simas Vingy ras— Branislovas 
Liutkevičius, Adomas, jo brol
vaikis—Viktoras Preikšą, Ona 
Garnienė— Kazimiera Kenstn- 
vičienė; Jurgis Spurgis^— Anta
nas Jocius, Jievutė, tarnaitė — 
Valerija Pučkorienė, vežėjas — 
Antanas Andrijauskas.
“Dėdė atvažiavo” vaidinimas iš

ėjo vidutiniškai
Lošimas išėjo vidutiniškai. 

Br. Liutkevičius, roselandiečių 
scenos žvaigžde, lošė gerai. V. 
Pučkorienė tarnaites rolei la
bai tiko ir gerai ją atliko, tik 
gaila, kad rolė buvo pertrumpa. 
V. Preikšą gerai lošė, bet darė 
daug klaidų. Kaipo senas lošė 
jas galėtų klaidų lengvai iš
vengti. K. Kenstavičienė irgi 
sena lošėja, labai atitiko tur 
tingos ponios rolei, bet negalėjo 
į ją įsigilinti. Jos judėjimai at
rodė dirbtini ir viskas daroma 
sužiniai. Kur reikia nusistebėti, 
tai ji juokasi. A. Jocius J. 
Spurgio rolėje atrodė perdaug 
sustyręs.

Publikos virš 200-tų
Solistas Pranas Jakavičius 

dainavo du sykiu. Publikai la
bai patiko. Kazimieras Pažars- 
kis, bosas, roselandietis irgi iš
pildė kelias dainas.

Publikos susirinko virš 200- 
tų. Tikietai- buVo po 25c., tai 
rateliečiai vargiai padengs vi 
sas išlaidas. Tenka pastebėti, 
kad šiame L. S. M. Ratelio pa
rengime buvo daug svečių iš 
kitų kolonijų, už ką mes, rose- 
landiečiai, esame jiems labai dė
kingi.

šokiams grojo.'jaunimo mė
giamas Steponavičiaus orchest
ras.—Vietinis.

KAS SAVO TAVORĄ PEIKIA TĄ 
IŠ TURGAUS VARO

Visi Anglių Yardų savininkai giria 
savo anglis, bet klausimas yra, ar visi 
žmonės gauną geras anglis? Daugu
ma perka Black Band, bet ar jie gauna 
Black Band?

Kiekvienas Yardas parduoda Black 
Band, bet dauguma gauna Illinois ang
lis, vietoj Black Band. Jeigu norite ge
rų anglių, kreipkitės j musų kompaniją, 
tai geresnių Black Band anglių nenorė
site. Kaina tik $8.50 už toną.

CRANE COAL CO.
5332 So. Long Avė. 
Tel. Republic 8402

PROGRAMAS PER 
RADIO

Iš Stoties W. C. F. L. 
970 kilocykles

Nedėlioj, lapkr. 27 d.
nuo 8:30 vai. ryto

Programas susidės iš gies
mių ir kalbos. Taip kaip vi
suomet. Bet šitų sykį bus la
bai įdomi kalba. Kalbės S. 
Beneckas temoje: “Ar Ame
rikos Valdžia Galės Išlaikyti”.

Neužmirškite atsukti savo 
priimtuvus.

Furnished Roorns
* PASIRENDUOJA puikus kambarys 
vėliausios mados, parankumai. Prie 
mažos šeimynos. Gera transportacija—• 
Labai prieinama renda. Marqueuc 
Manor. Hemlock 0391.

RENDON kambarys Marquetce Park 
apielinkėj su visais patogumais pigiai 
pavieniems, ar porai. Pašaukite Prospere 
8921.

For Kent
RENDAI pigiai 5 kambarių flatas, 

karštu vandeniu apšildomas.
7242 So. Fairfield Avė.

N. W. S. Liet. Drg. 
rengia Bunco Party

Nortb West Side Lietuvių 
Moterų Kliubas rengia linksmų 
vakarėlį, Bunco Party, penkta
dienį, Nov. 25,1932, 7 vai. va
kare. Almira Simons Hali, 1640 
N. Hancock St. Vakarėlis bus 
labai įdomus ir linksmas. Lo
šimų laimėtojai gaus daug į- 
vairių prizų. Visi raginami 
atsilankyti. —V. K.

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama, ko* 
kiu nors mažu iž pažiūros 
daiktu.
TAI yra pinku jeigu gali taip 
L J padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums .eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigd žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustatė 
kurs ittikro įvairia nedrasky- . 
damas dantų emalės — tas sun* J 
kus uždarinis pagalios tapo ii- 4 
nitas. : 'I

' Didelė tūba Įdsterine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Phanuacal Co^ Saint

—r-
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Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos

“Aušros” Knygyne prasidėjo didelis 
knygų ir gintarų išpardavimas —- visos 
prekės parduodantos už pusę kainos, šim
tai skirtingų knygų visokiausio turinio: 
teatralio, muzikalio, apysakų, istorijų, 
vadovėlių, žodynų, daktariškų, moksli
nių, orakulų ir monų, juokų, ir tt. 
Taipgi gintarinių daiktų: karolių, špil
kų, branzalietų, auskarų, cigarnyčių, 
plunksnakočių, kolonikų — irgi už pu
sę kainos.

Kviečiam naudotis proga kolei kai
nos nupigintos iki pusei. Gyvenanti 
Chicagoj malonėkite pribūti asmeniškai 
pasipirkimui sau reikalingų knygų bei 
gintarų, o toliau gyvenanti nuo Chica- 
gos — reikalaukite katalogo prisiųs- 
dami 5 centų štampą persiuntimui. 
Knygynas atdaras kasdie nuo 9 vai. ryte 
iki 6 vai. vakare, šeštadieniais iki 8 vai. 
vakaro, o sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
2-rai valandai po piet. 
atsilankymo .

“Aušros” Knygynas
^653 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Yards 4754

T T?nDTT T Q Palovių
JjlZsyzjL VldurlųLluosuotoJas,

(Jarai Knropllka Preparacija.
NE KKNTftK NUO MFZILIV t Nuo BU- 
kiotfijimo vidurių, ražų viduriuos Hemo- 
roldų ir t. t. Klausk eavo valRtlnlnko, 
pašauk arba, rašyk <M1 dykai aampelių. 
Kainuoja 25e už 38 piliules. Priaiųaime 
už persiuntimų neskaitant IR laboratorijos

T,KO LABORATORIES. Ine.
034 Fullerton Avė., Chleaso, III.

Laukiam Jūsų

CLASSIHED APS?]

Financial
Finansai-Paskolos________

GERIAUSIA CASH KAINA UŽ 
MORGIČIUS, BONDSUS ir deposit 
certifikatus. 134 No. LaSalle St. Kam
barys 316. Atdara vakarais.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos, 1932 
metų. Metinė narystes mokestis 
DYKAI. Ezpertų patarimas visose namų 
savininkų ir rendauninkų reikalais su
teikiame dykai. Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. Šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. Įžymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Chicago je. 
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO ‘

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Męs esame jau Šiuo adresu virš 40 metų 

—O—

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Janseno Stud.) 
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

MADOS MADOS

B
''•'‘'.z

t?.•V;; į.

3239

.‘TU

< -41

3239—Paskiausis Paryžiaus modelis, 
kurj galima it be apsiausto dėvėti. Jisai 
taipgi reikėtų pasiūti iš naujo “tweed” 
materijolo ir padabinti dideliais guri- 
kais. .Sukirptos mieros 14, 16, 18 ir 20 
taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vienn ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, pražome iš
kirpti paduota blankute arba pri
duoti pavyzdžio numerį, į pažymėti 
tnierą ir aiškiai parašyti savo vai* 
dą, pavarde ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern DepL, 1789 So. 
Halsted St., Chicago. III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago.
čia (dedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No. .........
Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir vabtija) 
m.............. ......

H

AR JUS TURITE STAKA ARBA 
BONUS KURIE NUSTOJO 

SAVO VERTĖS
Jeigu taip, mums bus malonu su 

Tamsta pasikalbėti ir paaiškinti kaip jus 
galėtumėte atgauti dalį nuostolių. At
silankykite ypatiškai. Klauskite p. Roth.

A. A. LEWIS AND COMPANY 
208 W. Washington Street 

3 lubos

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

Musų darbas padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbų — stogų 
tinas, oro šviesų, ir pataisome pečius 
ir’ t. t. Darbo apkainavimas DYKAI. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGI \U

REIKALINGA $2.000 ant pirmo 
mortgečiaus ant 2 augštų muro namo, 
Brighton Parke. Namas dabar vertas 
$8,000. Kreipkitės prie J. S. Czai- 
kauskas c/o Midland Realty į Co., 
4192 Archer Avė.. Midland Bank Bldg. 
Lafayette 5785.

St. Louis .................... $2.50
Kansas City ........... $5.00
Detroit ............................ $2.50
Los Angeles ......... $20.00
New York ................ $10.00
Philadelpbia ......... $12.00
Washington, D. C......$12.00

ORANGE BUS LINES 
209 Nortb Clark St. 

Tel. Dearborn 9765, Cbicago

Automobiles
CADILAC 7 pasažierių sedanas, mo

delis V—63, pirmos klasos stovy. Tu
riu atiduoti už bargeną. Telefonas 
Buckingham 3482.

Patent Attorney
Patentai

STOGDENGYSTfi
Bile 2 arba 3 flatų namų stog.} pa

taisome ir perdekoruojame už $40, 
Casb. Darbą pilnai garantuojame. 

CONSUMER’S ROOFING WORKS 
4348 -50 W. Harrison St.

Kedzie 8463 —
Naktinis Telefonas Columbus 7741

■ PATENTŲ advokatas kooperuos su 
išradėjais patentavime finansavime ir su
radime rinkų praktiškiems išradi
mams patarimas dykai.

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia 

REIKALINGA mergina 18—25 me-. 
tų namų darbui, reikia būti naktimis 
ant vietos, 2 vaikai, geri namai. Mrs. 
Silvers 2014 Humboldt Blvd., Albany 
7104, 1 apt.

Help VVanted—Male-Female
Darbi^^ 

GERAS UŽDARBIS 
Reikalinga — vyrai ir moterys, — 

mes turime nauja išradimą, kuris leng
vai parsiduoda kiekvienoje stuboje. Ga
lite dirbti pilnai arba liuoslaikiu. Pa
tyrimas nereikalingas. $1.00 užstato 
už sampelius bus sugražintas. Kreip- O « . M •• • ** « •nuo 9 ryto iki a vai. v: 

6812 So. Western Avė.

DUONKEPYKLOMS MALKOS 
$9.50 tonas *

KURUI MALKOS 
$4.00 tonas

- Pašaukite Diversey 2060 
arba vakarais 

Diversey 7321

Business Chances 
Paidavimui Bizniai

GARADŽIUS — 100 karų. gera 
apielinkė. $300. Gazolino stotsi. Bar- 
genas. Al. Weiss, 160 No. LaSalle.

PARSIDUODA pigiai frontinis sto
ras su 4 kambariais pagyvenimui. Tin
kama vieta dėl saliuno. Turiu par
duoti greitai.

3329 S. Auburn Avė.

Real Estate For Sale

BARGENAS 2 augštų medinis namas 
su extra lotu. Kaina $4.900 casb. Tu
riu tuojaus parduoti.

4533 So. Talman Avė.

trumpam
txxxxxxx

ŠIO SKYRIAUS SK] 
TAIP NUPIGINTOS 
NUSISTEBESITE.

laikui
SKELBIMŲ KAINOS

KAD JUS

Už mažų pinigų jus 
padaryti gerų biznį.

galite pasiskelbti ir

Saukite

ROOSEVELT
8500

arba musų atstovas galės ypatiškai jus atlankyti




