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Vokietija visai pasitraukė iš tautų sąjunga
Europa atsidūrė nau

jo karo pavojuje
Naciai paleido reichstagą ir skelbia nau
jus “rinkimus”. Visa Europa sujudus. 
Taikos išlaikymas negalimas, sako Hull

BERLYNAS, sp. 15. —Vokie
tijos oazių valdžia padarė visai 
netikėtų žingsnį, kokio niekas 
nelaukė: Hitlerio valdžia pasi
traukė iš tautų sąjungos ir 
nusiginklavimo konferencijos, 
kadangi talkininkai buk nepilt 
dą Versallės sutarties ir nepri- 
pažystą Vokietijai ginklų lygy
bės.

Paskelbęs Vokieitjos pasi
traukimą iš tautų sąjungos ir 
nusiginklavimo konferencijos, 
Hitleris pasakė ilgą kalbą per 
radio, kurioj pareiškė, kad Vo 
kietija ilgiau nebebus “antros 
klesos valstybė“ ir kad ji rei
kalauja “lygybės ir pagarbos“.

Kartu jis paskelbė, kad val
džia atsiklausianti gyventojų ir 
referendumu piliečiai galės 
pasisakyti ar jie pritaria to
kiai valdžios poljtikai.
Paleido reichstagą; centrali

zuoja valdžią

bė ,kad naujo reichstago rinki
muose kandidatai į reichstago 
atstovite galės būti vieni tik 
naciai. Kitų kandidatų nebus.

Visi numato haujo karo 
pavojų

Nors Vokietija ir džiūgauja 
dėl nacių valdžios nutarimo pa
sitraukti iš tatų sąjungos, iš 
kitų šalių ateina labai neramios 
žiniosį Visur kalbama, kad 
taika atsidūrė dideliame pavo
juje ir kad dabar yra didžiau
sias krizis nuo pereito pasau
linio karo. Todėl visose šaly
se viešpatauja sujudimas.

Karo pavojų veikiausia nu
mato ir pats Hitleris. Todėl jis 
savo radio kalboj, kad nors kiek 
sušvelninti įspūdį dėl Vokieti
jos žingsnio, tiesė ranką Frau- 
cijai, prašydamas išlaikyti tai
ką ir siūlydamas nepuolimo su
tartis -su atskiromis valstybė
mis.

KUR MUŠEIKOS šAUDe STREIKUOJANČIUS DARBININKUS

Spang-Chalfant geležies liejiklos Ambridge, Pa., prie kurios kompanijos mušeikos puolė strei
kuojančius darbininkus ir 16 darbininkų sužeidė ir sumušė. Viršuj — mušeikos prieš pat puo
limą streikierių. Apačioj — mušeikos puolimą pradėjo, šone — mušeikų nušautas streikieris 

Adam Petesuski (lietuvis?)

Austrijos socialistai Pennsylvanijos ang- 
tariasi kaip ko- liakasiai vis dar ne- 

voti fašizmą gryšta į darbą
Austrijos socialistų konferenci- Nors daug kasyklų sutiko įvesti 

joj dalyvauja daug kitų ša
lių socialistų vadų

“check-off” sistemą, bet strei
kieriai reikalauja aiškaus vi* 
sų kasyklų pripažinimo uni-

VIENNA, sp. 15. — Vakar 
prasidėjo slapta nepaprasta Au-. 
(rijos socialdemokratų partijos 
konferencija, kad nustatyti 
naują taktiką kovoje su fašiz
mu Austrijoje.

Konferencijoj dalyvauja daug 
svečių iš kitų šalių—Leon Blum 
iš Franci jos, * Vandervelde iš 
Belgijos, Compton ir Smith iš 
Anglijos, taipgi Vengrijos, Ho- 
landijos, Šveicarijos ir čechoslo* 
vakijos socialistų atstovai.

Tas faktas, kad Blum buvo 
oficialiai priimtas Francijos 
ambasados, sutetiprina gandus, 
jog Franci j a ir Anglija pata
rė Dollfussui susilaikyti nuo 
perdaug griežto puolimo sočiai 
demokratų.

Sąryšy su tuo yra reikšmin
gas Dollfusso pareiškimas fabf 
rikantų asociacijai:

“Mes esame už taiką ir tvar
ką”, sakė Dollfuss. “Nieko ne
galima pakeisti smurtu* ir mes

jos

Tuoj po to prezidentas Hin- 
denburgas pasirašė nacių pa
kištą dekretą, kuriuo paleidžia
mas dabartinis Vokietijos rei
chstagas, kuris ir taip jau ne
beveikė ir kurio posėdžių nie
kas nešaukė. Naujo reichsta
go rinkimai įvyks lapkričio 12 
d.—ant rytojaus po mūšių pa
liaubos sukaktuvių— “Vokieti
jos degulos dienos“.

Kartu tapo paleisti visi Vo
kietijos valstijų parlamentai. 
Bet naujų rinkimų ten nebus. 
Taip kad visa Vokietijos val
džia pateks į vienas rankas— 
centralinės reicho valdžios ran
kas ir valstijos neteks savo au
tonomijų, kurias naciai ir taip 
buvo panaikinę, nors dėl viso 
ko buvo dar palikę jau betei
si ite valstijų parlamentus.
Tik naciai galės kandidatuoti 

j naują reichstagą
Renkant naują reichstagą bu

siąs padarytas iš šalies atsi- 
klaušimas. Nėra abejonės, kad 
tame “atsiklausime” laimės val
džia, nes dabar militarinis ūpas 
Vokietijoje yra labai stiprus ir 
vos tik tapo paskelbtas Vokieti
jos pasitraukimas iš tautų są
jungos, visuose miestuose pra
sidėjo demonstracijos, išreiški
mui pritarimo šiam Vokietijos 
žygiui.

Kad užtikrinti, jog naujas 
reichstagas visuomet nuolan
kiai pildys nacių norus ir kad 
reichstage nebus pasipriešinimo 
nacių politikai, valdžia paskel-

Estonija balsuoja 
dėl konstitucijos 

pakeitimo

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

Veikiausia lietus; maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 6:08, leidžiasi 5- 
09.

Vokietijos žingsnis veda prie 
karo, sako Hull <

WASHINGTON, -. sp. 15. —. 
Juodiems karo debesiams virš 
Europos vis didėjant, Jungt. 
Valstijų valstybės sekretorius 
Hull atvirai apkaltino Vokieti
ją už suardymą pastangų išlai
kyti taiką.

Hitlerio žingsnis sirtardė nu
siginklavimo konferneciją. Jeigu 
ir Vokietijos žmonės patvirtins 
Hitlerio nusistatymą, tai, ofi- 
cialio Washingtono nuomone, 
taika Europoj pasidarys nebe
galima.

Sekretorius Hull ilgai konfe- 
ravo su savo pagelbininkais. Jis 
laikraštininkams pareiškė, kad 
Amerika su dideliu susirūpini
mu žiuri į Vokietijos pasitrau
kimą iš tautų sąjungos ir nu
siginklavimo konferencijos. Dė
lei to pakriks visas judėjimas 
už nusiginklavimą.

Vokiečiai parode savo tikrąjį 
veidą, sako francuzai

PARYŽIUS, sp. 15.— Fran
cuzai atvirai sako, kad Vokie
tija savo pasitraukimu iš tau1- 
tų sąjungos parodė savo tikrąjį 
veidą ir atsisakė kooperuoti 
nusiginklavimo dalyke, kad pa
ti galėtų ginkluotis. Tuo pasi
traukimu Vokietija save izolia
vo. ••

Del šio Vokietijos žingsnio 
Franci ja nesirengia ką nors 
veikti iki Vokietija nepradės 
atvirai ginkluotis. Bet ir tada 
ji lauks ką pirmiaiteia tuo rei
kalu pasakys Anglija ir Jungt. 
Valstijos.
ė • *

Anglija irgi lauksianti

LONDONAS, sp. 15. —-Visa 
Anglija labai nustebo, delei Vo
kietijos pasitraukimo iš tautų 
sąjungos. Bet Anglija nesi
skubina veikti ir dar palūkė
sianti, kad pamatyti kas bus to
liau.

3 žuvo, viesulo j
* SA^Ę*^k'la,‘ ‘sp. 15. - 

Trys žmonės liko užmušti ir 1 
sužeistas viesulos, kuri perėjo

Rado kaltą apdrau- 
dos i kompani jos 

viršininką

to nebandysime daryti, žmo- ries liejiklos 
gus nėra sutvertas dėl mašinos, susirėmimui

PITTSBURGH, Pa., sp. 15.— 
Geležies liejiklose ir anglių ka
syklose dabar yra ramu*. Bet tai 
galbūt tik laikinis ramumas.

Gub. Pinchot atsišaukė į an
gliakasius, kad jie paliautų ka 
sykių pilpetavimą, nes jie lai 
mėjo dalinę pergalę, daugeliui 
geležies kompanijų kontroliuo
jamų kasyklų sutikus įvesti 
“check-off” sistemą, sirfig ku 
rios unijos duoklės yra atskai
tomos iš algos ir priduodamos 
unijai.

Tečiaus vienas iš angliakasiu 
unijos vadų, Martin Ryan, at
sakė, kad pikietavimas nepasi 
liaus ir angliakasiai negryš į 
darbą iki visos kasyklos pilnai 
pripažins uniją.

Trys streikieriai sužeisti
Trys streikieriai liko sužeis

ti Weirton, ’W. V., prie gele-
ištikus naujam
puolus streikie-

bet mašinos dėl žmogaus. Mes r jus. .Mušeikos Jęido į strei- 
norime^ jla&ryii kiekvienom kierimf Ldufų dotnbM ;
žmogui vertą gyventi gyveni- —------ ------

TALINĄS, sp. 15. — Vakar mažame plote 9 m. nuo Sayre. 
ir šiandiė ^Estiją" balsuoją? dėl ČA r iV 
pakeitim.o konstitucijos^ Taip, k !'
kad kabinetas nebūtų atsako
mi ngas prieš parlamentą ir įtik 
prieš premierą (prezidento 
Estijoj nėra). Balsavimdose 
dalyvauja labai dairg žmonių, 
bet viskas eina tvarkiai

Austrija bijosi karo; 
akylai saugo Vo
kietijos pasienį

VIENNA, sp. 15.— Austrija 
ruošiasi prie galimo ginkluoto

Vokietija pasiliko skolinga tau
tų sąjungai $644,000

GiENEVA, sp. 15.— Vokieti
ja pasitraukė iš tautų sąjun
gos nesumokėjusi duoklių už 
1932 ir 1933 m. m., tuo pasi
likusi skolinga tautų sąjungai 
2,300,000 šveicariškų frankų 
—apie $644,000.

Pirmiau Japonijai, o dabar 
ir Vokieitjai pasitraukus, tau
tų sąjungoje pasiliko tik trys 
didelės valstybės — Anglija, 
Franci j a ir Italija.

Vokietija pasitraukė iš tau
tų sąjungos todėl ,kad Angli
ja, Franci ja ir Jungt. Vals
tijos pašildė 8 metų nusigink
lavimo planą, kuris nepripaži
no Vokietijai ginklų lygybės ir 
neleido jai pradėti ginkląvimą- 
si, kad ji galėtų susilyginti su 
kitomis šalimis. .

Leidimui Vokietijai’ ginkluo
tis labiausia priešinosi Fran
ci ja, kuri sakosi turinti rimtų 
įrodymų ,kad Vokietija ir da
bar smarkiai ginkluojasi. Tik 
dabar ji ginkluojasi slapta.

Vokietijos pasitraukimu* iš 
tautų sąjungos labiausia yra 
susirūpinusios esančios Vokie • 
tijos pasieny mažosios valsty
bės, nes dabar Vokietija be 
jokio suvaržymo galės pradėti’ 
jaą pulti, jei ne ginklu, tai bent

karo su Vokietija.
Spigliuotų vielų užtvaros li

ko uždėtos ant visų kelių iš 
Vokietijos. Net ir mažiausi ta
kai yra patruliuojami kariuo
menės.

Pereinantys per sieną pėstie 
ji yra taip stropiai kratomu 
kad net iki nuogumo išrėdomi. 
Nemažiau stropiai yra kratomi 
ir automobiliai.

Nusiginklavimo kon
ferencija bus nu

traukta
GENEVA, sp. 15. — Didžio 

sios valstybės nutarė rekomen
duoti, kad nusiginklavimo kon
ferencija, kuri susirinks pir
madieny ir iš kurios Vokietija 
pasitraukę, butų nut’rau’kta 
trumpam laikui, galbūt vienai 
savaitei laiko. Tai dėlto, kad 
delegatai galėtų pasitarti su 
savo valdžiomis apie tęsimą 
konferencijos ir kokioje for
moje dabar derybos dėl nusi
ginklavimo galės būti tęsia
mos, jei jose nebedalyvaus Vo
kietija. , ,

Delegatai yra nusistatę, kad 
nėra reikalo maldauti Vokieti
ją su*gryšti į konferenciją.

pradėti vesti tarp tose šalyse 
gyvenančių vokiečių smarkią 
propagandą, kad kelti tose ša
lyse neramumus. Ypač pavo
jinga yra padėtis Danijos, Len-, 
kijos ir Lietuvos, su kuriomis 
vokiečiai turi kivirčių dėl že
mių.

JERUZOLIMAS, sp, 15. — 
Arabų demonstracijose prieš 
žydų immigraciją į Palestiną 
ir jų supirkinėjimus žemių, 22 
žm onės liko užmušti. Bet da- 
bar tvarka yra atstogta b* 
mieste yra ramu.

CHICAGO.— Ernest J. Ste- 
vens, buvęs vice-pirmininkas 
Illinois Life Insurance Co., 
taipgi savininkas didelio Ste- 
vens hotelio, rastas kaltas už 
išaikvojimą apdraudos kompa
nijos pinigų, išskolinant , juos 
hoteliui kuomet hotelis buvo 
jau neišsimokontis. t

Jam gręsia kalėjimas nuo 1 
iki 10 metų.

mą”. , t
—  --------- f—- .

• . ' Į -n.

Darbo sekretorė
Perkins Chicagoje

Pašalino iš reichsta
go bylos tris ameri

kiečius advokatus

Federalinė valdžia 
skolins pinigus užsi
dariusiems bankams

WASHINGTON, sp. *15. — 
Prezidentas Rooseveltas šiandie 
paskelbė savo programą likvi
davimui užsidariusių naciona- 
lių ir valstijų bankų, kad jie 
galėtų atmokėti nors pusę pi>. 
nigų depozitoriams.

Einant tuo programų, Re
konstrukcijos Finansų Korp. 
paskolins apie bilioną dolerių, 
kad galima butų užsidariusius 
banku*š likviduoti. Gal už sa
vaitės laiko niekurie bankai jau 
galės pradėti išmokėjimus de- 
pozitoriąms. ’

CHICAGO.—Chicagoje dabar 
lankosi darbo sekretorė Fran- 
ces Perkins; Ji šeštadieny tu
rėjo pasitarimų su organizuo
tomis darbininkėmis, vėliau kal
bėjo Moterų Balsuotojų Lygai.

HOLLYWOOD, Cal., sp. 15. 
—Krutamu jų paveikslų aktorei 
Jean Harlow šiandie buvo pa
daryta sku*bi appendicitis ope
racija.

- BERLYNAS, sp. 15. —Trys 
iš keturių amerikiečių advoka
tų, kurie klausosi reichstago 
bylos ir parašė kaltinamųjų ad
vokatui laišką, kritikuojantį 
teismo nusistatymą, bute iš tos 
bylos pašalinti ir visai ištrem
ti iš Vokietijos. Ketvirtam bus 
leista pasilikti Vokietijoje, nors 
ir jis nebegalės klausytis by
los.

ANKARA, Turkijoj, sp. 15. 
—Į čia atvyko Rumunijos už
sienio reikalų ministeris Titu- 
lescitf pasirašyti draugingumo 
ir nepuolimo sutartį su Tur
kija.

Kanonizuos dvi nau
jas šventąsias

VATIKANAS, sp. 15. —Pir
madieny papa laikys slaptą kon
sistoriją su kardinolais, kad 
kanonizuoti dvi naujas šventą
sias— *.■ palaimintas franeuzes 
Bamadette Soumirous ir Joan 
Antida Thouret, abi vienuoles.
f... \.v t.L. J ■■ ,į ’

V < • .1

CENTRAL CITY, Neb., sp. 
15.—šoferis buso, kuris įvažiavo 
į stovintį troką ir 1 žmogų 
užmušė *ir 18 sužeidė, rastas 
kaltas už neatsargų važiavimu 

I ir nubaustas $25.

CAIRO, Egypte, sp. 15.—16 
policistų liko sužeista, policijai 
vaikant didelę minią, kuri su
sirinko 'j laidotuves žymaus na
cionalistų partijos nario.

• I

SOFIJA, Bulgarijoj, sp. 15. 
—4 bulgarai liko užmušti .riau-

Dobrudžijoj, Rumunijoj, 
pirmiau priklausė Bulga-

' -L

■■■',...........-

BOSTON, Mass., sp. 15. — 
White kalnuose jau' pasirodė 
sniegas. Lexington, Mass., bu
vo ir šalimo.

Traukinys suvažinėjo 
Kauno depo sargą

KAUNAS, rūgs. 21.— šian
dien 7 va. 20* m. jx) prituvan- 
čio iš Virbalio keleivinio 31 
nr. • Kauno stoties rajone pa
puolė po traukiniu Kauno “De
po“ vyresnysis sargas Kleiva, 
apie 63 metų amžiaus, kuris 
mirtinai suvažinėtas.

šėse 
kuri 
rijai.

Silpnaprotis j žemę už
kasė gyvą vaiką

VILKIJA.—Rūgs. 1 d. Vilki- 
jos valsč. Paviečių km. pil. Sta
sys Grigaitis tuo metu, kai jo 
žmona išėjo miškan, likęs na 
mie vienas iškasė žemėje duo
bę ir joj užkasė 7 mėn. am 
žiaus savo sūnų. Kūdikis iš 
duobes iškastas jau nebegyvas 
Grigaitis buvęs ne viso proto

.......... ... .......................... .. 1 — i n ii m ii »i ui — imi ii ..............SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
. : • A' . o' ■ j . r

Tiktai Doleriais
Siunčiant mažiau, kaip $100.00 nereikia jokių afidavitų. 
Siunčiant daugiau kaip $100.00, reikės pažymėti prie
žastį dėl kurios pinigai siunčiami.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
£^dėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.NAUJIENOS

,1739 SO. HALSTED ST. Tel. Canal 8500
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Philadelphia, Pa.

Diena

hAiy my boy! " reikalinga

NAUJA
natos:

Padarome Visiems Greitai

WftS

DYKAI 
KNYGELI

ŠAME PRICE&& 
AS42YEARSAG1 

25ounces for254

KIEKVIENAI 
MOTEREI

Bites
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Vizitinės Kortelės . 
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, ete.

Thousands 
prefer it to 
mayonnaise!

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
TikietuS'

Full Pack 
No Slack Filliną

garsįnkites 
NAUJIENOSE

pavienius VILNIUI VADUOTI 
SAN.TUNGOS KOMITETAS.

Z. Jankauskas, rast.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

i . :, CHICAGO, ILLINOIS

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

CLARENCE A. O’BRIEN
Reglatered Patent Attorney •*

M-A Seturlty A C4ramerelal
B*nfc BttIMinr 

♦ • 

(Dlfectly acto** aveet ftom Patent Offlca)
VVASMtNOTON. O; C,

įvyks
HALL, Allegheny Avė. ir Til- 
ton St, tą pačią dieną kaip 4 
Vai. po pietų.

Nauju patvarkymu Lietuvių 
Aviacijos Dienos Rengimo Ko
misijos, Spalių-Oct. 21 d*, kaip 
spaudoj buvo minėta, šiuo yra 
atšaukiama, nes aviacijos die
na’ įvysk spalių 22 d..

Kviečia draugijų atstovus ir

she didn’t 
Maybe it was all in Mofti’s 
maybe they were just high 
friends and would drift 
Certainly Dorothy didn’t

Republikonas Willianu E. Hum- 
prey, kurį prezidentas Roose- 
veltas pašalino iŠ federalinės 
prekybos komisijos pirmininko 
vietos.. Jis ketina kreiptis į 
teismą, kad nustatyti,, ai’ pre
zidentas turėjo galios jį iŠ tos 
vietos pašalinti. Jo vieton tapo 
pastatytas George C. Matthews 
iš Wisconsjno.

A KIUFT-PHFNIX PRODUCT

iusu che- 
>* surado sustata 
šveičia nedrasky

tas sun-

for the postmaster to have to leave 
;he factory. Pop was of two minda 
about that—the factory was good 
enough for anybody, he said, būt 
he could see something to what 
Uncle Louie said. So he just locked 
up his extra supply of chevving 
tobacco in the trunk where Uncle 
Louie couldn’t help himself; and let 
it go at that.

Pete and Pop worked different 
turas so they seldom ate together 
except on Saturdays and Sundays. 
Tommy had been a great eater, as 
all growing boys were, and he had 
always sat down with whoever was 
eating. It was quiet without him; 
būt when Uncle Louie came it got 
more noisy, particularly when Pop 
decided to be for Al—and the only 
reason he was, Mom knew, was be- 
cause Uncle Louie was for McAdoo.

Uncle Louie took the room, uri- 
derstanding that he would go back 
to the hotel when Tommy came 
home.

Mom didn't hear mučh from 
Tommy būt she supposed he was 
busy getting acąuainted. He was 
playing the freshman football and 
he explained that everybody had 
to do this the first year and that 
he would not be pluying on the big 
tearn until his second year. Mom 
was glad when he wrote this be- 
cause Mrs. Farrell had been hinting 
around. that she hadn’t been read- 
ing anything in the papers about 
Tommy; and.then Mom had to ex? 
plaln about the freshman footbpll 
and that shut her mouth at least 
although it was plain she wasn’t 
convinced.

A horrible thought came to Mom 
in the middle of that night tfhlle 

studying things and 
couldn’t Aleep very well. It just 
popped up from nowhere būt then 
she saw it was because of the way 
Mrs. Farrell had talked and looked.

What if Tommy waan’t getting 
along at snooty Thoradykė? What 
if they were stuck up and maybe 
better players than he? After ai 
he was only one young boy ou 
there all by himself and he bud 
eottefrom plairt būt hohest ptople 
and maybe it was too much to ex- 
pect him to sail right through the 
world Ūke he had sailed through 
Athens. The thought worked on

LIETUVIŲ SKRIDIMUI PER 
ATLANTIKĄ, NEW YORK- 
K AUNAS, 1934.

Nesidrovėti pasisakyti, kadi 
jis yra lietuvis, pasireiškė drą
sa naujame lakūne. Juomi 
yra JUOZAS R. JANUŠAUS- 
KAS-JAMES*. kuris drąsumu 
imasi pavojingo darbo — UŽ
BAIGTI NEBAIGTĄ a. a* DA- 
RIAUS-GIRRNO KELIONĘ pil
dant paliktą jų testamentą. 
Šis naujas drąsuolis aplankys 
mus philadelplnečius lietuvius 
LIETUVIŲ AVIACIJOS DIE
NOJ, sekmndienįį SPALIŲ- 
OCTOBER 22 d., 1933, VY
TAUTO PARKE. Pradžių 
kaip 10 vai. ryto. Jis su or-

SYNOPSIS
Born of humble parents, Mom 

and Pop, in a tiny Middle West 
factory town, Tommy Randolph, 
“always different from other chil- 
dren”, becomes a high school foot
ball sensation bot h to the delight 
and disdain of his hard-working 
family. Big universities are bidding 
for him with the chances favoring 
Thorndyke, a “millionaires’ college” 
in the East. Tommy is graduated 
and prepares to go East to the 
famed Thorndyke. Millionaire Char- 
lie Whitney, big glassworks owner 
and employer of Pop, leads the 
whole community (jealous neigh- 
bors excepted) in shovering honors 
and presents on the greatest grid* 
iro n prospect ever produced in 
those parts. Whitney’s daughter, 
Dorothy, is Tommy’s giri friend....

'■ kCHAPTER ELEVEN ” ’
Half of the town was at the sta- 

tion to see Tommy off. Dorothy was 
there and Mom was kind of hoping 
they would kiss good-bye būt they 
just shook hands and Dorothy told 
him to be sure and write.

Mom started to cry when Tommy 
klssed her goodbye in front of 
everybody. Pop just shook hands 
and Pete told Tommy not to take 
any wooden nickels.

The train took him away with’ 
Tommy standing on the back plat- 
form waving at them; and he 
looked big and strong and confident 
and Mom knew he was going out 
into the world and that he wouldn’t 
be her little Tommy any more; she 
was sad būt she was glad too.

Her boy was going to get his 
chance; and just looking at him 
everybody could tell he wasn’t 
afraid of anything or anybody.

Whcn the train went around the 
bend she wiped hęr eyes and got 
hold of herself and- started down 
to Butcher Brown’s to get the meat 
for supper. Pop went straight home 
to take his new shoes off and ręst 
up before going out. to work that 
night. Pete was working day turn 
and had come to the train in his 
working clothea Mnd went right 
back to the factory as they had let 
him off to come to the train. Mom 
guessed that Pete would never get 
a chance; that he would live and 
die in Athens likę the ręst of the 
family; būt he didn't seem to mind. 
Pete was a good boy and had a lot 
of good sense.

The days were long without him 
at first. Tommy had always been 
under Mom's feet around the house 
and when he grew up he had al- 
ways made a noise coming in and 
going out and Mom was always 
having to pick up after him; things 
were much easier on her now būt 
Mom didn’t likę that so well. The 
first of her young ones had gone 
away from her and that made her 
feel old.

It was so qu!et around the place, 
axcept when Pop and Uncle Louie 
got going, which was oftener now, 
because Uncle Louie, who was 
Mom's uncle on her mother’s aide, 
had come to stay with them, sleep- 
ing in Tom’s room in the attic. 
Uncle Louie had always Hved at a 
hotel būt money mušt have been 
getting scarce and he^really hadn’t 
worked for a long tiijie. Mom f eit 
kind of sorry for hfm becaUse his 
long-taited coat waa getting shiny 
and all of his white ties and shirts 
were getting frayed. Mom tried to 
keep them cleaned and starchec 
and tidied up as best she could 
and she didn’t mind the work as 
she felt sorry for Uncle Louie,

Lietuvių
Philadelphijoje jau visai arti. 
Nežiūrint sunkių^ ekonominių 
laikų ir bedarbes, vietos lietu
viai nepuola dvasioje ir ir nė
ra nusiminę, bet kovoja su 
kasdieniniais vargais ir sun
kenybėmis su viltimi ir pasi
ryžimu, kad vargai ir sunkus 
ekonominis gyvenimas kuor 
met nors pasibaigs ir vėl ateis 
geresni, lengvesni laikai. To
kia viltimi čionai lietuviai gy
vena, dirba sau kiek gali ir 
neužmiršta duoti ir aukoti 
lietuvybės palaikymui ir jos 
siekamų augštų idealų.

Nespėjus ašaroms nudžiūti 
nuo veidų jautriųjų lietuvių, 
a. a. Dariaus-Girėna tragingo

iki 10 melų $1.00 
iki 10 indų dykai 
j įžanga 25c.

Bb aviacijos^ bus taipgi gra
žus ir įvairus programas. Cho* 
rai “Liaudies” ir “Dainos” su- 
dhinuos graŽiiįi dainų. > P-les 
Vai. Vaivadaitč ir Anelė Stat- 
kevičlute sudainuos “solo” 
Pritaikintos kalbos tai dienai 
ir supažindinimui naujo drą
suolio, JUOZO R. JANŪŠAUS- 
KO-JAMES, vietininko, a. a. 
Dariaus-Girėno, p bus pasakyta 
anglų ir lietuvių kalbomis. 
Šokiams įpuzika parinkta iš 
geriausių lietuvių muzikantų. 
Pelhas skiriamas ANTRAM

Mom and. worried her until next 
day she made an excuse to talk to 
)orothy Whitney on the Street. She 
ladn’t seen Dorothy since Tom had 

gone away except just to nod once 
or twice as the giri drove by; so 
when they did meet on the Street it 
was natūrai that they talk about 
Tom; and Dorothy made it easy.

“How’s the big boy?” she a^ked.
“All right,"^Mom said. “He seenM 

to be getting,along all right.”
Dorothy laughed. “Don’t worry 

about Tom. He’ll probably“ comw 
jack with the cornerstone under hiM 
arm.”

“Have you heard from Him?”
“On« in a while,” Dorothy said, 

“only you can’t expect a big shot 
likę Tom to waste much time on the 
small town.”

Mon^jpmiled, likę she understoo-fl 
it. She įeit better about Tommy buX 
she wfts a little worried about him 
and Dorothy. Tommy would go a 
long way before he found a better 
mateh than Dorothy and Mom 
didn’t want him to do anything to 
spoil it. Štili and all 
know. 
mindį 
school 
apart.
seem to be bothered and there was 
that Elkins boy waiting for her 
now.

“I was afraid he might bo lone- 
some,” Mom said.

Dorothy laughed. “Not while hė’a. 
with himself.”

Mom smiled again, as if she 
agreed, and went‘ on, She couldn’t 
mpkė Dorothy out at all. Mom 
didn't know she had an independent 
atreak in her likę that. It didn’t 
come from Charlie and it hardly 
came from her little flowęr of a 
mother; so Mom decided it mušt 
come from the old grandhiother, 
who had plenty of indępendehęė. 
Mom was so busy trying to figure 
it out that she walked right past 
Butoher Brown’s and wKs going in
to the chain store before she caught 
herself. Pop wouldn’t eat a thing 
which came from chain stbres be
cause he said they took money out

He stood waving at them and . . . Mom Kne^ he was going out into the 
world and that... hę tfouldn’t be her little Tommy any mora.

■suteikia 
barzdaskutyklos 
m— komfortą 
■ skutimos

linmie

eivijos sluogsnius ir pavie
nius asmenis, kurie gal būti 
jau butui sutirpę...mums apie 
juos nieko nežinant ir nieko 
negirdint, jog lietuvių butai.. 
Tik Dariaus-Girėno pasiauko
jimas padėjo mums juos “Su
rasti”. Tik Dariaus-Girėno 
užsimotasis žygis sujaudino ki
tus musų išeivijos jaunus vy
rus ir čia gimusį jaunimą, ku
rie dabar nesidrovi pasisakyt! 
plačiam svietui, jog jie yra 
sūnus tos tautos, kuriai pri
klausė DARIUS-GIRRNAS.

Pavažiuojimas oru suaugu
siems kaštuos $2.(J0; vaikams

(To Be Conjlnued)
CopyrlgMt, 1932, by Franęis iVallace 

Dlstributcd by King Featurca Syodicate, Įae.

postmaster after the next eleetion 
because Coolidge wasn’t going to 
be lucky all his life; and it would 
be undignifled, Uncle Louie said,

- mv miMiiifi*""**

likimo,' kaip Vėl antroji vil
ties prašvaistę ateina, tai ANT
RAS LIETUVIŲ SKRIDIMAS 
PER ATLANTIKĄ KAUNAN. 
Šis pasiryžimas lietuvių už
baigti iki galo pradėtąjį žygį 
a. a. žuvusių pirmų musų la
kūnų, aiškiai parodo, kiek lie
tuviai turi savyje pasišventi
mo* ištvermes ir augštuose pa
siryžimuose stiprumo: Iš eilės 
antru skridimu lietuviai dhr 
labiau galės parodyti plačiam 
pasauliui, kad lietuviai ne kie
kybe, bet KOKYBE yra turtin
gi ir tais kokybes savo tur
tais prisideda, aukojasi abel- 
no pasaulio mokslui ir progre
sui.

Dariaus-Girėno žuvimas ne
liko sausas ir bevairis.. Ju 
augštas ir tyras, kaip kristalas, 
pasišventimas lietuvių ir lietu
vių tautos vardui ir garbei 
prabėgo taip plačiai ir giliai, 
kad pasiekė net tuos musų iš-

reiškia 
prie patėiita. Neries 
kinoMt vHMMikml 
MHnnitoJhntf »W"VO' 
enrnonymn. FHnltp- 
kitę brnlKlot ar ma 

dei iMMritkMhL 
arba rašvktie Aal 
NEMOKAMOS am** ••nStr ttir ofc 
tam » i^ “Iteeord ot la-
verttibir' fkrtttM. Nieko arimam

laivių išpildys pavojingiausius 
erdvėje “stuntus”. Važinės 
norinčius ir turinčius ganeti* 
nai nervų atlaikyti kiaurai 
perimančius kūno drebėjimus* 
ore pasažierius. Bus taipogi 
šokėjai iš orlaivių žemyn. At
vykę “Vytauto Purkail” lietu
viai dar labiau bus užinterc- 
resuoti, negu pirmą kartą, pe
reitais metais. Lietuviai dar 
labiau įkainuos ir supras gi
liau kokių drąsių, stiprių ner
vų, gabumų ir mokslo pas 
lietuvius esama. Labai patar
tina tėvams at'sineiti vaikus 
nuo kokių 5 m ^ amžiaus ir 
aiiffšėiau, nes tokie, atsitiki
mai, kaip AVIAGiJOS DIENA, 
netankiai ųalimk matyti —■ 
tiesą pasakius, titįi labai didi 
retenybė. Vaikai jauni čia 
y aus daug sveiko įspūdžio ir 
įkvėpimo prie augštesnių ir

PASARGA: Jei diena bu
tų lietinga arba per daug šal- 
tBi tuomet priėmimas ir susi
pažinimas su nauju lakunu 

LITHUANIAN MUSIG

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko* 
kiu norą mažu iŠ pažiūros 
daiktu,
[TAI yra piuku jeigu gali taip" 

‘ padarytį iog kitieąn patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
daHkas gali x>eleisti jums fitį 
pirmin. ■■ s v..

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

Listerihe, dantų tepalas* valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai 
Ičurš ii 
damas dantų1 ertialės 
kus uždarini* pagalio* tapo iš
rištas. ‘ i.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centais 
gausite per sav6' aptiekoriu. 
Lambert Pharmacsl' C04 Saint 
Louis* IL S. A*

MT 8   .-..I-.-.—. 1 i ,j> Įl I ■■ N .

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ
(COOK BOO1 )

ĮSIGYKITE TUOJAUS
Kaina tik $1.00

Ką. tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiame paštu.

PROBAK

(PRO6AK BLADE)

PATENTS

MILLIONS OF POMNDS USEO 
bv o u n G o v e n n m e nt ?



NACIAI TAIKO JI PADARYTI VOKIETIJOS KAIZERIU

kūrespondencijūsĮ

Visokios Žinios

vesti. Ruduo

nemu

SveikataSvarumas

THOR Model 21

THOR Model 35

Daktaras WISSIG THOR Model 1

'THE TWO ORPHANS

Vargsite, sučėdysite sveikatą, 
tus j savaitę mašina pati per

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

v<HKT 
VOURt UO\NG. 
AUNTMgJ. A 5 
COUPUB. OF 
\ OFF

L ĮTHB SVRBET

Je, visa tai galėtų atsitikti 
jeigu kiaulės ragus turėtų...

Kapitonai 
Pasauliniame kai

Ruaiška ir turkiška, 
aeredomia iki

VAROSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodusuren- 

tikslas

AH' AH
tAtJ. ViB. AVN'Y 
GOT NO ONt.

3SUT E.ACH 1 
OTHBTOl

Dienos pas mus tikrai gra
žios, nors oras pradeda ir at- 

nieko nepada
rysi. Taigi prasidės, taip sa
kant, žiemos sezono judėjimas. 
Spalių 28 d. įvyks LSS. 19 
kuopos balius. Visi atsilankyki
te. Praleisite smagiai laiką, o 
taip pat galėsite pas mane už
siprenumeruoti “Naujienas” ir 
“Keleivį”. —Fnank Lavinskas.

Vokietijos valstijos Hesse princas Philip ir jo žmona Ma- 
falda, duktė Italijos karaliaus, saliutuoja nacių paradą Berlyne. 
Princas yra tvirtas nacių rėmėjas ir tvintinama, kad Hitleris 
parinko jį užimti prezidento Hindenburgo vietą. Pastačius jį 
prezidentu, Vokietijoje faktinai butų atsteigta monarchija.

gadynė.
ir mus.
išėmus

Prieš kiek laiko man teko 
matyti, kaip policmonai ir de
tektyvai metė lauk iš teismo 
komunistus. Pradžia visos.isto
rijos buvo tokia: tapo iškelta 
byla komunistų pikietuotojui. 
Ir štai, kai prasidėjo bylos na
grinėjimas, tai komunistai su
kėlė tokį koncertą teisme, ko
kį sukeldavo bimbiniai skloki- 
ninkų prakalbose, žinoma, tuoj 
pribuvo policija ir detektyvai 
ir be didelių ceremonijų iš
prašė lauk triukšmuojančius 
komunistus. Kadangi jie nesi
priešino, tai policija jų

Na, tai “Vilnies” administra
torius Milleris ir mums parve
žė Stalino keptą pajų ir Lietu
vos bulbinį blyną. Spalių 1 d. 
“Laisvės” salėje įvyko jo pra
kalbos. Maniau, kad ta salė la
bai didelė ir ten susirinks di
delė minia žmonių. Todėl nusi
skubinau gana anksti. Kai nu
vykau apie 7 vai. vakaro, tai 
jau buvo susirinkę apie 30 asa- 
bų. Vėliau publikos skaičius 
pasiekė maždaug 250. Tiek sve
tainėje ir tegalėjo tilpti. Apie 
7:30 vai. vakaro estradoje pa
sirodė Mizara ir pareiškė, jog 
Millerio dar nėra. Esą, jis už
trukęs prieškariniame kongre
se, kur dalyvaująs kaipo dele
gatas. Tačiau neužilgo jis at
vyksiąs. Ir iš tiesų, kelioms 
minutėms praėjus Mizara pra
nešė, jog Milleris jau atvyko 
ir pradės kalbėti. Paprašė, kad 
visi užimtų sėdynes ir pristatė 
Millerį kalbėti. Neužmiršo taip 
pat paminėti, jog Milleris kele
tą mėnesių išbuvęs Rusijoje ir 
tiek pat Lietuvoje.

Su nauja THOR Skalbykla Jums bus malonu plauti Jūsų drapanas 
Taip išplautos drapanos būna baltesnės ir ilgiau tvers, nes plau 
nant „namie niekas neprapuola. Su nauja THOR mašina Jus nepa 

r pinigus. Pamišlykite: po 95 cen 
save išsimokės.

New Yorko patriotai 
gė didelį paradą, kurio 
buvo paagituoti už NRA. žmo
nių parade dalyvavo pusėtinai 
daug. Kada dauguma maršuo- 
tojų susirinko į parką, tai at> 
vyko būrys komunistų ir pra
dėjo dalyti savo literatūrą. Ne
žiūrint to, kad tuose komunis
tiškuose laįpeliuose NRA buvo 
visokiausiais budais niekinama, 
tačiau maskviniams jokių kliū
čių nebuvo statoma. Ot,-tiesiog 
į juos niekas jokio dėmesio 
nekreipė. Bet štai vienas ko
munistiškas agitatorius susira
do tvorą ir,, užlipęs ant jos, 
pradėjo spyčių drožti bei viso
kiais budais NRA niekinti.

', — vadinasi, tų 
kurie skubiai dir- 

juodos lentos užra- 
dirbančių darbinin- 
Darbininkai, kurie 

per 30 dienų

Pilnai sutinku, kad galima 
valdžios darbuotę kritikuoti. 
Daugelis mano, jog iš NRA vis- 
vien nieko neišeis. Bet kritika 
turi būti savo vietoje ir savo 
laiku. Jeigu paradas rengiama 
“pabustinimui” NRA. tai ge
riausiai jame nedalyvauti ir 
tuo parodyti, kad tam neprita
ri. Bet komunistai pebut,ų ko- 
Jnunis»tais, jeigu jie, nebandytų 
chuliganiškai pasielgti. Taip at
sitiko ir šiame atvejyje. Kai 
kalbėtojas ėmė burnoti, tai vie
nas iš publikos paprašė jo nu
lipti. Komunistas tuoj pasiryžo 
parodyti savo narsumą ir ban
dė spirti tam žmogui į nosį. To 
pakako. Keli vyrai nutraukė 
kalbėtoją nuo tvoros ir, kiek 
apstumdę, paleido jį. Tuo vis
kas ir butų pasibaigę. Tačiau 
atsirado keli tavorščiai, kurie 
šoko spykerį gelbėti. Prasidėjo 
kumštynės. Vienok prieš vėją 
nepapūsi. Tavorščiai turėjo 
trauktis iš mūšio lauko ir bėg
ti. Nepasisekė. Juos pagavo mi
nia ir tiek apkūlė, kad policijai 
teko pašaukti ambulansą ir nu
gabenti juos į ligoninę.

Dėl to įvykio daugelis pasi
piktino. Girdi, kuomet komu
nistai rengia savo cirką, tai 
mes neiname pas juos triukš
mą kelti. Tad tegul ir jie ne
kiša savo nosį, kur nereikia, ir 
nebando musų paradą išardyti.

AVaOUUfc THE. HOU.SE. 
AGA1H'. HQW \N0UUfc. 
YOU ANI* /
ŪKE. TO tAAKE- J

vouve, HOW\E. •/ J® 
HEVSK,? j----- R <

trokšta įgyti mokslą. Kadangi 
dabartiniu laiku litų visur 
trūksta, tai sunku yra mokslas 
siekti. Daugelis jaunų gimna
zisčių tiesiog parsiduoda vy
rams, kad galėjus mokykloje iš
silaikyti. Kauno viešbutyje jam 
pačiam viena gimnazistė pasi- 
siulusi, bet jis pasiūlymo nepri- 
ėmęs. Rusijoje, girdi, tokių da
lykų nėra.

' VCEA-\_.

3UST STA^TVH' 
OUT'.VIE \NEV2EHT 
FAGUPAVC OH HO 

k foOCAAL- CftkLS, 
BV Ab VE-T‘

Brooklyno sklokininkams 
Ii būti kinkų drebėjimas, 
pamišlykite, — 
tuvių bolševikų 
komisaras Bimba, runija į 
preme” teisėjus. Mat, niekais 
jis neužsiima: jeigu jau runyti, 
tai runyti į aukštą vietą.

Na, įsivaizduokite dabar sau 
Bimbą teisėjo vietoje: jis tuoj 
išleidžia “ukazą” ir pašaukia 
sklokininkus į “aukštąjį teis
mą”. Pastato jis juos po kairei 
kaipo didžiausius iiusidėjėlius, 
kuriems jokio išganymo šiame 
pasaulyje nebėra. Pakelia jis 
ranką ir pirštu parodo į Pru- 
seiką: bolševikiškame pasauly
je tau vietos nėra, — privalai 
būti nutrintas nuo šio žemės 

i kamuolio. Ir Pruseika tiek ge
ras, kaip dingęs.

Užėjo tikra streikų 
Streikų banga pasiekė 
Visur streikuojama, 
kriaučius, kurie prieš kiek lai
ko susitaikė. Dabar streikui 
skelbia anglių išyažiotojai, 
duonkepiai, mašinistai ir kiti. 
Nežinia, kas iš viso to ir išeis.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louii Avė. Tel. Kedzie 8902

■ Vanos, lietaus ir druskos vanos.
• swimming pool.

irtis moterims

VMHE^e. Šou GO\N’? 
V4E. GOTTER, VJA\T 
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ičirlkimų. Be priverstino 
jtaa gydymasis namie leld- 
savo reikalus kai;
nesate tiek

BUDRIKO KRAUTUVĖS duodami lietuviški radio programai:
NEDĖLIOMIS: 8 vai. ryte ir 1:00 vai. po pietų, W. C. F. L., 970 Kilocycles.
KETVERGAIS: 7:80 vai. vakare, W. H. F. C. 1420 KtlocycleS/ *.

Nuo Sustingusių Sąnarių
Niekas taip nepadarys lanksčiais jū

sų sustingusius, skaudamus sąnariui, 
kaip geras, vikrus išsitrynimas su 
ANCHOR Pain-Expelleriu. Įtrinkite 
užtenkamai Pain-Expellerio ir apriškite 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite Pain Expelkriu 
vakarais ir rytais iki palengvės.

_ Pain-Expel1erisi yra labai persisun
kiančiu per odą ir jus galite patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutčs.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.

mą jis vadino bergždžių karvių 
kaimu.

Lietuvoje, pasak Millerio, yra 
didelis vargas. Tačiau žmonės 
maisto turi pakankamai, ■— 
duonos, lašinių ir kopūstų ne
trūksta. Tekę jam būti Simne 
atlaiduose. Ubagų — tai devy
nios galybės. Visi prašo išmal
dų rankas atkišę. Vienas uba
gas pasirodęs ypač sumanus, — 
savo amato meisteris. Kai nuo c
vyro gauna išmaldų, tai pašie
piančiai apdainuoja merginas, 
— ir atbulai. Tuo budu jis da
ręs gana gerą biznį.

Sentimentas prieš žydus Lie
tuvoje nuolat didėja. Ten, esą, 
gali įvykti pogromai, kaip tai 
atsitiko Vokietijoje ir kitur. 
Tai dalinai esanti valdžios kal
tė: kada tik yra licituojamas 
koks ūkininkas, tai visuomet 
žydai dalyvauja varžytinėse. 
Jeigu ne žydai, tai niekas ir 
nepirktų. Visa tai erzina ūki
ninkus, ir jie juo tolyn, tuo la
biau pradeda prieš žydus nusi
statyti.

Papasakojo Milleris ir apie 
moksleivių gyvenimą. Lietuvo
je esą nemažai jaunimo, kuris

Be operacijos ar I 
poilsio. Sis papras ... .
žla fnms atlikti savo reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek paliego, kad 
esate priversti gulsti lovoje. Tokiame atsiti
kime. Emerald Oil veikta taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kolų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pasalinti visus skausmus, kad lūs 
i trumpa laiką galfisite atsikelti. Tiktai laT 
kykitfis lengvų nurodymų ir jums tikrai pa
gelbės. Jūsų aptiekininkas nepasilaikys jūsų 
pinigų, jeigu neaorMta.
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Tik 
vyriausias lie- 
“pravadyrius”,

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted Street Boulevard 4705 ir 8167

T0WN OF LAKE 
PASIRENDUOKITE 

baksą musų Safety 
D e p o s i t Voltuose 
$2.50 į metus 

(Plūs taksos).
MES SIUNČIAM PI
NIGUS Europon per 
radio, kabeliu arba 
money orderiu, žemos 
I*£lt>OS
NUO- UGNIES,' Auto 
ir nuo vėtros apdrau- 
da mėnesiniais išmo
kėjimais.
DOKUMENTUS eg- 
zaminuojam, sutartis 
dėl prailginimo mor- 
gičių prirengiam, ko- 
lektuojame nuošim
čius.
MOKĖKITE ČIA vandens bi- 
las ir taksų bitas, mes išmai
nome jūsų Čekius. 
Lietuvis p. SEDEMKA patarnaus 

jums.

Vacek&Company
Įsteigta 1905

1751 West 47th St.
(arti Wood St.),

Pradeda kalbėti Milleris. Pir
miausiai jis atitaiso klaidą, 
kad Rusijoje išbuvęs tik 45 
dienas ir tiek pat Lietuvoje. 
Lietuvoj jis buvęs nusitaręs 
kiek ilgiau pasilikti, kadangi 
jam labai patikęs jaunimas, ta
čiau iš policijos gavęs įsaky
mą, kad bėgiu penkių dienų iš
sikraustytų. žinoma, nieko dau
giau jam nebelikę daryti, kaip 
tik apleisti Lietuvą.

Milleris kiek kitaip kalba 
apie Rusiją, negu kalbėjo Mi
zara ir Karosienė. Perdaug jis 
negiria. Pastebėjo tik tiek, jog 
bolševikijoje truksta darbinin
kų. Girdi, darbininkai ten tu
ri daugiau poilsio, — jie dirba 
50 minučių ir 10 minučių ilsisi. 
Poilsio laiką jie paprastai su- 
naudoją mokslui, — eina į mo
kyklą, o paskui vėl grįžta prie 
mašinų.

Amerikoje ir Anglijoje, pa
sak Millerio, ant fabrikų kami
nų varnos ir žvirbliai tupi. Nie
ko panašaus nėra Rusijoje. 
Varnos ten ant kaminų iškep
tų, kadangi pro tuos kaminus 
durnai nuolat rūksta ir jie yra 
įkaitę. Prie šalies atstatymo 
prisidedančios ir moterys. Kiek
vienoje dirbtuvėje esą įtaisyti 
kambariai vaikams. Ryto me
tą motinos palieka savo vaikus 
tuose kambariuose, o pačios ei
na dirbti. Vakare, po darbo, 
jos vėl pasiima savo .vaikus. 
Tose dirbtuvių vaikų priežiū
rose viskas esą kuo puikiausiai 
įrengta.

Milleris pripažino, kad dirb
tuvėse yra dvi lentos. Ant rau
donos lentos užrašoma vardai 
“udarninkų 
darbininkų, 
ba. Gi ant 
šoma lėtai 
kų vardai, 
atsilieka darbe 
yra daktaro tyrinėjami. Tyrinė
jama tuo tikslu, kad suraski

ar darbininkas negali tinkamai 
dirbti dėl nesveikatos, ar jis 
tik tingi. Jeigu pripažįstama, 
jog darbininkas tingi, tai jis 
yra verčiamas atlikti tiek pat 
darbo, kaip ir “udarninkai”.

Papasakojo Milleris apie at- 
lankymą Petro ir Povilo kalė
jimo. Esą, dabar ten jokio ka
lėjimo nėra, o vien tik griuvė
siai. Daugiau to, Rusijos kalė
jimai faktinai esą savo rųšies 
mokyklos, — nusikaltėliai ten 
nebaudžiama, bet taisoma.

Leningrade Milleris išbuvęs 
tik septynias dienas, bet iš jo 
kalbos atrodo, jog jis daugiau 
apie tą miestą gali papasakoti, 
negu žmogus, išgyvenęs ten 10 
metų.

Trumpam laikui sustojęs jis 
ir Minsko apylinkėje. Ten jis 
pas lietuvius ukininkus gavęs 
gardžiai pavalgyti. Girdi, pas 
juos kopūstus ir lašinius gali
ma pilna burna valgyti. Buvęs 
sustojęs ir viename rusų kai
me, bet ten jį nepavaišinę. Pra
šęs pieno, ale negavęs. Tą kai-

KRAFT
American Cheese 

(packaged, patteurized)

has full, natūrai 
flavori

$54.50 
$74.50 
$37.50

THOR MOGLIS (prosavojimoji mašina), perkant skalbyklą, 
$19.50

Su kiekviena skalbykla, duodama dykai muilas ir elektrikinis 
prosas.

Specialiitaa ii 
Ruaijoa

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ~IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS it NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligis pilvo, plaučių, inkstų it puslla, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, n umatizmą, galvos skausmus, skausmas nuga
roje, kosėjimą, gerklės skar dėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jas išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančiai ligonių. Patarimai 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai it nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 Weat 26 St. kampai Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

POO^> UTTUt THVNG-^ 
m Horr GOING TO vxr 
YoU GO HOVR \NE?L.U
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AT LEASTZki

HAMB. TBAAN'VTH /

AHIi tAB'

PAIN-EXPELLER



ChWo, tll Pirmadienis, spalių 16, 193

NAUJIENOS
*■ The Lithuanian Daily News 
Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Tckphone Canal 8500

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Kletams $8.00
Pusei metų ......------ ....—...... 4.00
Trims mėnesiams —----------- 2.00
Dviem mėnesiams .u________  1.50
Vienam mėnesiui ----  .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija--------   8c
Savaitei 18cEditor P. GRIGAITIS

Subseription Ratea:
88.00 per year in Canada
87.00 per year outaide of Chicaflo
18.00 per year in Cbicagc 
8c per copy

Mėnesiui 75c
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 

paštu:
Metams 37.00
Pusei metų .......................    8.50
Trims mėnesiams ....................  1.75

Entered aa Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.__________________

Dviem mėnesiams     1.25 
Vienam mėnesiui    ............ 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams -----   $8.00
Pusei metų ..................  4.00
Trims mėnesiams ____   2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 8. Halsted St.. Chicago, 
IU. TetefonM Canal 8500.

HITLERIZMAS — PAVOJUS PASAULIO TAIKAI

Vokietijos nacional-socialistų valdžia nutarė pasi
traukti iš tarptautinės nusiginklavimo konferencijos ir 
iš Tautų Sąjungos, pareikšdama, kad Vokietija nega
linti pakęsti “pažeminančių” pasiūlymų, kuriuos jai 
Genevoje padariusios kitos valstybės. Ji reikalauja sau 
“lygių teisių” nusiginklavimo klausime.

Atšaukdamas savo delegatus iš Genevos konferen
cijos, Hitleris kartu davė prezidentui Hindenburgui pa
sirašyti dekretą dėl reichstago (Vokietijos parlamento) 
paleidimo ir naujų “rinkimų”. Tie “rinkimai” įvyks 
lapkričio 12 d. Tai bus, žinoma, ne rinkimai tikrąja to 
žodžio prasme, bet komedija, nes visos politinės parti
jos, išimant “nacių” partiją, Vokietijoje yra uždraus
tos, opozicijos spauda sunaikinta, opozicinių srovių va
dai nužudyti, sugrusti į kalėjimą arba ištremti. Ir Hit
leris dar vis bijosi, kad dauguma žmonių gali už jį ne
balsuoti, todėl jisai leis dėti į balotus tik savo partijos 
kandidatus, šitokiu budu, užčiaupęs visiems burnas, ji
sai demonstruos “tautos vienybę”.

“Nacių” valdžios pasitraukimas iš nusiginklavimo 
konferencijos ir Tautų Sąjungos iššaukė aštrų tarp
tautinį krizj. Klausimas, ką dabar darys kitos valsty
bės? Išpildyti Hitlerio reikalavimus jos negali, kadan
gi jos žino, kad davus Vokietijai teisę didinti savo ka
ro jėgas neilgai trukus Vokietija butų pasiruošusi nau
jam karui. Nacių valdžia yra karo valdžia. Ji jau da
bar slaptai ginkluojasi, laužydama Versalės taikos su
tartį. Ji skiepija militarizmo dvasią savo jaunuomenei 
ir žiauriai persekioja taikos šalininkus.

Antra vertus, kaip teisingai pastebėjo Amerikos 
delegatas Norman Davis, nusiginklavimo konferencija 
negali būti paversta ginklavimosi įrankiu.

Anglija, Franci ja ir Amerika pasiūlė Vokietijai pla
ną įvykinti ginklavimosi lygybę laipsniškai. Pagal tą 
planą Vokietija turėtų pakeisti savo dabartinę armiją 
j miliciją su trumpu kareiviavimo laiku. Per tą laiką 
Vokietijos karo jėgos butų po tarptautine priežiūra. 
Praėjus šitam bandymo periodui, kitos valstybės pra
dėtų mažinti savo ginkluotę, iki butų pasiekta lygybė 
tarpe jų karo jėgų ir Vokietijos.

Hitleris šitą planą atmetė, laikydamas jį “pažemi
nančiu” Vokietijai. Bet niekas kitas Vokietijos taip ne
pažemino, kaip pats Hitleris ir jo laukinės galvažudžių 
gaujos. Prieš įsigalėsiant Hitleriui, didžiosios valstybės 
jau buvo pripažinusios Vokietijai lygias teises, bet ka
da tas patrakėlis, paėmęs valdžią į savo rankas, ėmė 
siausti, kaip laukinis žvėris, tai Vokietija neteko pasi
tikėjimo ir gero vardo pasaulyje. Kas gali, kaip lygus 
su lygiu, turėti reikalų su tokia valdžia, kuri nepripa
žįsta jokių žmoniškumo taisyklių?

Kiekvienoje civilizuotoje šalyje pamišėlius uždaro 
į beprotnamį, o piktadarius į kalėjimą. Tai nėra nusi
dėjimas prieš lygybės principą. Lygios teisės yra ski
riamos protiškai ir morališkai sveikiems žmonėms, o 
ne degeneratams. Kada pamišėliai ir kriminalistai pa
sidaro šalies valdovai, tai tenka ir su ta šalim elgtis 
atitinkamu budu.

Reikia pripažinti, kad didelė dalis atsakomybės dėl 
dabartinės padėties Vokietijoje krinta ir ant tų valsty
bių, kurios šiandie su ja nebegali susikalbėti. Reikėjo 
Vokietiją traktuoti teisingiau, kada jos valdžia dar 
buvo sveikose rankose; tuomet hitlerininkai nebūtų gą- 
vę progos įsteigti tenai savo diktatūrą. Bet kas buvo 
praeityje, to dabar jau nebegalima atitaisyti. Šiandie 
hitlerizmas sudaro rustų pavojų visai Europai, ir Eu
ropa turi jį pažeboti, jeigu ji nori save apsaugoti.

NEBEBUS TRUMPŲJŲ KONGRESO SESIJŲ

sas laikys posėdžius prie senojo prezidento. Tą laiką 
kongresas suvartos daugiausia susiorganizavimui — 
spykerio išrinkimui ir įvairių komisijų paskyrimui.

Kongresas, atėjus sausio 20-tai, formaliai rinks 
prezidentą, bet jo pareiga bus tiktai suskaityti valsti
jų “elektorių” balsus, paduotus už tam tikrus kandida
tus. Kadangi kongreso rinkimai įvyksta lapkričio mė
nesį, o jisai jau susirinks tuojaus po Naujų Metų, tai 
senamjam kongresui, nebus reikalo laikyti žieminę sę- 
siją, kuri prasidėdavo gruodžio mėnesį ir baigdavosi 
kovo mėnesį. Pagal senąją tvarką, naujasis kongresas 
susirinkdavo tiktai už 13 mėnesių po rinkimų, būtent, 
sekančių metų gruodžių mėnesį.

ši konstitucijos pataisa sustiprins reprezentatyvį 
valdžios pobūdį, žmonių išrinktieji atstovai, pradėda
mi eiti, savo pareigas už poros mėnesių po rinkimų, 
galės tiksliau išreikšti balsuotojų nusistatymą, negu 
toks kongresas, kuris daugiau kaip per metus laiko po 
rinkimų nelaiko posėdžių. Rodos, tai yra toks aiškus 
dalykas, o betgi kova dėl šitos konstitucijos pataisos 
tęsėsi per kelioliką metų, iki buvo laimėta. Pataisos 
autorius yra senatorius Norris iš Nebraskos.

SKRIS PRIE PIETINIO POLIAUS

M

*****

Keturi lakūnai (iš kairės į dešinę) — Smith, Schlossback, June ir Swan, nariai Byrd poliari
nės ekspedicijos ir jų didžiausias pasaulyje tos rųšies hydroplanas, kuriuo jie iš ekspedicijos 
stovyklos “Mažosios Amerikos” skris per pietinį polių. Lėktuvas vėliau bus aprūpintas pašliau

žo mis.

Apžvalga
A. D. F. PAGERBĖ HILL- 

QUIT’O ATMINTĮ

Hill-

Dėl socialistų vado Morriso 
Hilląuito mirties, Amerikos 
Darbo Federacija savo konven
cijoje Washingtone priėmė tę- 
kio turinio rezoliuciją:

“Kadangi Morriso
ąuito mirtyje organizuotasai 
darbininkų judėjimas Ame
rikoje neteko vieno savo 
uoliausiųjų šalininkų ir ne
nuilstančio rėmėjo, ir

“Kadangi Morris Hilląuit 
per pusę šimtmečio savo dar
buotės dosniai aukojo savo 
didelius gabumus darbininkų 
labui, kaipo industrinis pata
rėjas, kaipo kalbėtojas ir 
drąsus gynėjas teismuose, ir

“Kadangi mes pripažįsta
me, jogei Morris Hilląuit be 
paliovos kovojo už darbinin
kų būvio pagerinimą, už eko
nominį ir socialinį teisingu
mą, todėl

“Tebūnie nutarta, kad 
53-čia Amerikos Darbo Fe
deracijos konvencija, susirin
kusi Washingtone, D. C., 
reiškia gilų liūdesį dėl Mor
riso Hilląuito mirties ir siun
čia savo širdingiausią užuo
jautą jo žmonai ir šeimai

šioje jų nubudimo valando
je.”
Tą rezoliuciją patiekė specia- 

lė komisija, kurios priešakyje 
buvo David Dubinsky, Interna
tional Ladies Garmcnt Wor- 
kers’ unijos prezidentas.

Užuojautos pareiškimai dėl 
Hilląuito mirties atėjo taip pat 
nuo daugelio socialistų organi
zacijų ir darbininkų unijų 
Amerikoje ir visame pasaulyje, 
ir nuo žymiausiųjų tarptautinio 
socializmo vadų: Karolio Kaut- 
skio, iš Vienos; Leono Blum’o, 
i$ Paryžiaus; Arthuro Hender- 
sono, iš Anglijos, ir t. t.

Pastebėtina, kad užuojautą 
mirusiojo šeimai pareiškė ir 
daugelis žymių nesocialistų, pa
vyzdžiui: New Yorko guberna
torius Lehman, Jungtinių Val
stijų* prezidentas Rooseveltas 
ir k.

DĖBSO IR HILLQUITO PA
GERBIMAS SPALIŲ 29 

DIENĄ

Socialistų partijos nacionalis 
vykdomasai komitetas rengia 
Hilląuito ir Dėbso mirties pa
minėjimą spalių 29 d. Chica
goj e. Pradžioje tas paminėji
mas buvo skiriamas tik Debsui, 
ir Hilląuitas buvo^ numatomas, 
kaipo vyriausias kalbėtojas.

Suvažiavęs tąja proga, vyk
domasis komitetas išsirinks 
naują pirmininką Hilląuito vie
tai užimti.

Robert Louis Slevenson. Verlė A. Kartūnas

Turtų Sala
t
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žinių, tai ir viskas, ko man į dažnai, mėnesiui pasibaigus, 
reikia, ir tos mano viršūnės kai aš nueidavau atsiimti ša

Vakar įėjo į galią 20-ta pataisa prie Jungtinių 
Vąlstijų konfetitucijos, panaikinanti vadinamas trumpą
sias (arba “šlubųjų ančių”) kongreso sesijas ir pakei
čianti prezidento inauguracijos laiką. Tą pataisą rati
fikavo visos 48 valstijos — tai pirmas toks atsitikimas 
istorijoje.

Pagal šią konstitucijos pataisą, prezidento tarny
bos laikas prasidės ne kovo 4 d., kaip būdavo iki šiol, 
bet sausio 20 d. O naujai išrinktas kongresas susirinks 
dar anksčiau — sausio 3 d., nežiūrint kad tą dieną bu
tų ir sekmadienis. Todėl per 17 dienų naujasis kongre-

Senas jurų šuo “Admiral 
Benbou)” užeigoje.

Ponui Trclavvney, gydytojui 
Livesey ir kitiems ponams 
prašant nuodugniai aprašyti 
Turtų Salą, iš pradžių iki ga
lo, nieko neslepiant, išskiriant 
vietą, kur ji randasi, ir tai 
tik dėlto, kad ten vis dar yra 
nepajudintų turtų, aš imu 
plunksną į ranką šiais musų 
Viešpaties metais, 17—ir grį
žtu prie tų laikų* kada mano 
tėvas užlaikydavo “Admiral 
Benbow” užeigą ir kada ruv 
das, senas jūreivis, kurio vei
das buvo perkirstas kardu, 
pirmiausiai apsigyveno musų 
pastogėje.

Aš jį taip gerai atsimenu, 
lyg tai butų buvę tik vakar, 
kai jis, pavargęs, iš lėto, pri
siartino prie musų užeįgos 
durų, o jo jūreiviška dė^ė 
vienračiu stumiama' paskui jį. 
Jis buvo aukštas, tvirtas, sula
kus, kaštanų spalvos žmogus; 
jo dervuota kasą nupuolusi 
ant suodino mėlyno žįppno pe 
čių; jo rankos šįurk$čips, su
braižytos, juodomis aplųžu- 
sipmis pąpagčmis; o ant vie
no, k^rdu pęrkįrsto skruosto, 
suodinas, neaiškią! bąltas ra- 
velis. Aš atsimenu, kaip jis 
Mtadavo, ąpjink pajūri, 
švilpaudamas sau vienas, tai

jurų 
taip

užtraukdamas tą seną 
dainą, kurią vėliau jis 
dažnai dainuodavo:

“Penkiolika vyrų ant nu
mirėlio dėžės —

Jo-ho-ho, ir butelis romo!” 
aukštu, senu bei drebančiu 
balsu, kuris atrodė buvęs su
derintas ir sudarkytas prie 
burių keltuvo darbų. Tada jis 
pabeldė į duris trumpa lazde
le, lyg akečių kuolu, kurią 
jįs nešiojo, ir kai mano, tėvas 
pasirodė, jis šiurkščiai pa
prašė stiklelį 'romo. Tą, kai 
jam atnešė, jis pamažu gere, 
lyg koks gėrimų žinovas, luk
terėdamas momentą, kad ge
riau patirtų skonį ir vis besi- 
žvąlgydamas į pajūrio šlai
tus, tai vėl į musų užeigos iš
kabą.

“čia tai patogi pajurė”, pa
galiau jis tąrė; “ir geroje vie
toje smuklė. Ar daug svečių 
turi, bičiuįi?”

Mano tėvas atsakė, kad ne; 
gaila, kad jis neturėjęs dau
giau.

ir bus Čiū gera
‘Qeraį,?’/jis-atsakė,^tąį rijĄn 
bus čia gera. „ še, bičiuli,” 

jįs surūkė vyrui, kuris stūmė 
viępratį. “Prhrtupik šalę durų 
ir įnešk mano dėžę vidun. Aš 
čia pabusiu bent kiek laiko,” 
JįS Ūse: “Ąš esu pakąstas 
žmogus. Romo, lašinių ir kiau-Žmogus. Romo,

pamatymui laivų iš tolumos. 
Kaip jus vadinsite mane? Jus 
galite vadinti mane kapitonu. 
A, aš matau, ko tau reikia— 
še;” ir jis bloškė tris ar ketu
ris auksinius pinigus ant prie
angio. “Tu galėsi pasakyti 
man, kada aš atgyvensiu už 
tuos,” jis pasakė, žiauriu to
nu, lyg koks valdovas.

Ir, iš tikro, nors jo rūbai 
atrodė blogi ir jis šiurkščiai 
kalbėjo, visgi pas jį nebuvo 
jokio panašumo į žmogų, ku
ris butų buvęs paprastu jūrei
viu; jis buvo daugiau pana
šus į kapitono pavaduotoji ar
ba į laivo perdėjinį ir jis bu
vo pratęs, kad jo klausytų ar
ba pasirengęs tuojaus rėžti 
smūgį. Žmogus, buvęs prie 
vienračio, pasakojo, jog pašto 
laivas išsodinęs jį vakar rytą 
“Royal George” vietoje; ir 
kad jis, pasiteiravęs apie pa
jūrio užeigas ir išgirdęs gerų 
nuomonių apie musų vietą, aš 
tikiu, ir dažinojęs ją esant 
nuošaliai, pasirinko ją apsi- 
buvimui, vietoj kitų užeigų. 
Tai ir viskas, ką mes galėjo
me patirti apie musų svečią.

Jis buvo iš dalies labai ty
lus žmogus. Ištisas dienas jis 
valkiodavus pajūriu arba ant 
šlaitų, su žalvario teleskopu; 
ištisus vakarus jis sėdėdavo 
seklyčios kampe prie ugnies 
ir gerdavo labai daug romo 
su vandeniu. Daugiausia jis 
nieko neatsakydavo, kada į jį 
bent kas prakalbėdavo; tik 
staiga rūsčiai pažvelgdavo ir 
lyg trimitu, savo nosimi su
šnirpšdavo; tai męs, ir kiti 
žmonės, neužilgo išmokome 
palikti jį ramybėje. Kasdieną 
parėjęs namo iš savo pasivai
kščiojimų, jis paklausdavo ar 
nebuvę matyti bent kokių jū
reivių praeinant keliu? Iš 
pradžių mes manėm, jog jis 
išsiilgo tinkamos jūreiviams 
draugijos, kad jis klausdavo 
apie juos; bet pagaliau, iųes 
supratome, kad jis geidė iš
vengti susitikimo su b’ile jū
reiviais. Kada jūreivis apsi
stodavo “Admiral Benbow” 
užeigoje (laikotarpiais pasitai
kydavo, bent vienas, užkliūda
vo pas mus trumpam ląikui, 
nes musų vieta buvo pakely į 
Bristolį), jis pažvelgdavo į to
kį svečią, pro dpjjį.
pirm eisiant į seklyčią; ir jis 
būdavo ramus, 'kftįp pelyte, 
kacįa būdavo tų jūreivių. Kam 
ne kam, o man tai tas nebp- 
vp jokia paslaptis, nes aš iš 
dalies bendrai j aiičiąu tą pa
čią baimę. Jis mąne buvo nu
sivedęs nuošaliu vieną dieną 
ir pąžadėję? mąn , beturiu 
centų sidąbriųį piiųgą1 pąbąir 
goję kiekvieno mėnesio, “jei
gu a$ laikysiu išplėtęs orui 
pratusią ą$ ir žvąlgysįuos 
jūreivio, su yięna koja” ir 
pątėmyįęs tupjąus, nieko ne
laukęs, pranešiu jam. Gana

šo algą,-jis tik pažvelgdavo į
mane ir sušnirpšdavo savo
nosimi, ir tiek; bet, savaitei 
nepraslinkus jis geriau apmą
stęs atnešdavo man tą keturių 
centų sidabrinį pinigą ir at
kartodavo savo įsakymą, “bu
dėti ir žvalgytis viena koja 
jūreivio.”

Kaip tas asmuo vaidendavos 
mano sapnuose, nereikia nei 
pasakoti. Naktimis, kada siau
sdavo didelė viesulą ir suju
dindavo musų namo visas ke
turias kerčias, o vilnys ūžda
vo visu pajūriu, net užlieda
mos šlaitus, aš jį matydavau 
tūkstantyje pavidalų ir tuks- 
taųtyje velniškų apsireiški
mų. Kai kada koja būdavo 
nupiauta nuo kelio, o kai ka
da nuo liemens; kai kada jis 
pasirodydavo lyg baisus sutvė
rimas, su viena koja, ir tai iš 
vidurio kūno. Matyti jį šokinė
jant per ežes bei ravus, besi
genant mane, būdavo biau- 
riausis slogutis. Viską sudė
jus, aš gan brangiai atsiteis- 
davau jam .už tą mėnesinį 
kęturių centų sidabrinį pini
gą tais baisiais šmėklų pavi
dalais.

Bet, nors aš labai bijojau 
prisiminti apie jūreivį su 
viena koja, aš daug mažiau 
tebijojau paties kapitono už 
visus kitus, kurie jį pažino. 
Būdavo naktų, kada jis 
daug daugiau išgerdavo romo 
su vandeniu, negu jo galva 
galėdavo atlaikyti; tuomet, 
kai kada, < atsisėdęs jis dai
nuodavo savo biaurias, senas 
bei nuožmias jūreivių dainas, 
nieko neatbodantaS-; o kai ka
da jis užsakydavo visiems po 
stiklelį ir priversdavo . visus, 
(drebančius iš baimės, klausy
ti jo pasakojimų, arba sykiu 
su juo dainuoti. Aš dažnai 
girdėdavau visą n^ųią skam
bant ta j a “Jo-ho-ho, ir butelis 
romo” daina; visi kaimynai 
sudarydavo . chorą jam .dai
nuojant, brangindami savo 
gyvybes arba bįjodami mirti, 
ir kiekvienas stengdavos dai
nuoti garsiau už kitus, kad iš
vengus patėmijimų. Nes to
kiuose pašėlimo momentuose 
jis būdavo nesukalbamas va
dovaujantis kompanijonas, ko
kį kada aš buvau matęs, 
pliaukštelėdavo delnu į sta- 
|ą, kad visi nutiltu; jis užsi
degdavo piktumu, jei kas už
duodavo jam klausimą, o kai 
kada supykdavo, jei niekas 
nieko neklausdavo, ir iš to jis 
spręsdąvo, kad niekas nesi
klauso jų pasakojimų. Ir nei 
vienam jis nepavelydavo ap- 
į^istiužeigą,’ kol jis pąts ne- 
pavirsdavo į loyą.

JO pasakojimai labiausiai 
jšgąsdindavo žpiones, bet tai 
jr būdavo kaisis apsakymai; 
ąpie pakorimu^, apie prigir- 
dymus, kaip žmogui būdavo 
užrišamos akys ir jis būdavo

priverstas eiti siaura lenta, 
kol nenukrisdavo į jurą; apie 
jurų viesulas, apie sausąsias 
Tčrtugas ir apie nuožmius at
sekimus bei vietas, kurios bu
vo ispanų kontroliuojamos į 
rytus nuo ietihės Amerikos. Iš 
jo patie’s pasakojimų jis tur 
būt, buvo praleidęs savo gy
venimą tarp kaž kokių nepa
doriausių žmonių, kokius Die
vas bent kada buvo leidęs ant 
jurų; o kalba, kokią jis varto
jo pasakojimui tų apsakymų, 
išgąsdindavo musų paprastus 
provincijos gyventojus beveik 
tiek pat, kiek patys nusikalti
mai, apie kuriuos jis pasako
davo. Mano tėvas visiems sa
kydavo, kad musų užeiga bus 
visai sunaikinta, nes žmonės 
nustos eiti pas mus, bijodami, 
kad nekankintų ir neneigtų 
juos, iš ko jiems priseidavo 
baimėje eiti gulti; bet aš ma
nau, kad jo buvintas paą mus i 
buvo mums ant naudos. Laiki
nai žmonės buvo išgąsdinti, 
bet vėliau, prisimindami apie 
jį, jis beveik patikdavo jiems; 
tai būdavo puikaus sujudimo 
ramiame provincijos gyveni
me; ir net būdavo jaunesnių 
vyrų būrys, kurie nuduodavo 
gerbią jį, vadindami jį “tik
ruoju jurų šunimi” arba “se
na jurų druska” ir kitais 
tiems panašiais pavadinimais, 
ir jie sakydavo, jog jis buvęs 
tos'’ rūšies žmogus, kurie pa
dare Angliją taip baisią ant 
jurų. ,

Ir, iš tikro, jam beveik pa
sisekė sunaikinti mus; nes 
jis nepaliovę gyvenęs pas mus 
ištisas- savaites, pagaliau, iš
tisus mėnesius, taip kad visi 
piųigai, kuriuos jis buvo da
vęs, jau seniai buvo įšsisemę, 
o mano tėvas vis dar neturė
jo. drąsos daugiau reikalauti. 
Kai jis primindavo apie pini
gus, kapitonas sušnirpšdavo 
nosiiųis taip garsiai, sakytum, 
kad jis staugė ir žvilgsniu iš
varydavo mano vargšą tėvą iš 
kambario. Aš esu matęs jį 
gniaužant savo rankas- po to
kių išvarymų ir aš esu tikras, 
jog tokie erzinimai ir baime, 
kuriuos jam teko pergyventi, 
tur būt, labai daug prisidėjo 
prie priartinimo jo ankstyvos 
bei nelaimingos mirties.

(Bus daugiau)

KULTŪRA No. 4 tik ką 
gavome iš Liętųvos. Tai ge
riausias ir įdomiausias žur
nalas. Kaina tik 45 c. Gali
ma gauti Naujienose.

Reikalaukite “NATT-. 
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai- 
kraščių bus sratavaa 
Jptns patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui. bet Jusų pato
gumo dėlei. '
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Areštavo Triner’o puo

Neužmiršo skolą

Darbo

Shedd

akvariumo kuris

Lietuves Akušeresvra

Jane Addams sveiksta
Graboriai

Įvykdė savo sumanymą

Nuo o pietį}

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
ĮSTAIGA CHICAGOJE

Advokatai

Lietuviai Daktarai

firma tuo pagili vardu)

Ji tapo pargabenta 
užvakar pasimirė nuo

akvariumo 
Rytojams

Ofiso Tel. Boulevatd 5913 
Rez. Te|. Victory 2343

sekretorius Chi 
cagoje

Tuo
vo-

Du Chicagos universite 
to profesoriai išvyko 

j Washingtoną

Anglo-saksai turi nepa 
siduoti diktatūrai

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel» Bonleyard 2800 / 

Rez. 6515 -So. Rockuvell St. 
Tek Republic 9723

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

Vienirttėfls Lietumis Graborius yirtojanfis mbįdernišką, 
Jeigu didžiuojatėb dailumu

Prie Roosevelto “proto trus- 
to” tapo pridėti dar du profe
soriai iš Chicagos universite
to, būtent, prof. Paul Douglas 
ir prof. Harlan.H. Barrows.

Prof. Douglas yra pasižy 
mojęs ekonomistas ir gana pa

Paskolino $5, o atmokėjo 
$27.50 -

DR. V. A. ŠIMKUS
.. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ..
Valandos nuę 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai..» Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401

Pasaulio paroda gal bus 
atidaryta ligi ^Paliau

bų Dienos”

Prieš kiek laiko Joseph Tri 
Illinois atletikos .komisi 

buvo nuvy

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St.
Tel. Monro. 3377

Ketvergais 4 
šetadieniais sulig sutarties

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel. t Boulevard 7820 
Namą Tel.: Prospere 1930

tapo pakeistos: ak
ims atidarytas pub- 
9 valandos ryto ligi 
pietų. Ligi šiol ak- 
budavo atidarytas

Paskilbęs gangsteris 
nuteistas kalėti

Areštavo balsų klastuo 
tojus

Jis tapo pas- 
NRA. Prof. Bar- 
sekrotoriaus Ickes 
Abu išvyko į Wa-

šeštadienį į Chicago atvyko 
Frances Porkins, darbo sekre
torius. Ji sustojo tik trum
pam laikui, o paskui vėl išvy
ko į Washingtonų.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonai Virginia 0036

756 W. 35th St 
(Cbr. of 35tb & Halsted Sts.) 

Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 
Nedėldieniais pagal sutarti

erto tr Br
Tlopū'

Valandos f Nuo 2 iki 5 vaL dieną 
nuo 7 iki 8 v: 11. vak.

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

2400 IV. Madison St.
Vai. 1 iki 3 po pietą, 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330 
Namą telefonas Brunsvvick 0597

Susižeidė gatvėje ir pa 
simirė

prie savo darbo, Addams 
planuoja vykti į Bryn Mawr 
kolegijų ir ten laikyti visų 
serijų paskaitų.

Eina judėjimas, kad pašau 
lio parodų pratęsti ligi 11 lap 
kričio 
pačiu laiku svarstoma planai 
laikyti parodų ir sekamais me
tais. Sakoma, kad prezidentas 
Rooscveltas parodos pratęsi
mui dar vieniems metams pri
tari ųs. x

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Manu 

2506 West63rd St.
Tel» REPUBLIC 3100

VALANDOS: 
nuo 
nuo

žangus žmogus 
kirtas prie 
rows bus 
patarėjas, 
shingtonų.

2422 W. Marquette Rd. 
kampas 67th ir Artesian Avė.

Telefonas Grovehill 1595 
Valandos nuo 9, iki 11 ryto, nuo 1 
ir 7-9 po pietą, seredomis po pietą 

nedėliomis pagal susitarimą.

Per paskutinius dvi savaites 
Jane Addams, garsi Chicagos 
darbuotoja ir rašytoja, nesvei
ka vo, — sirgo bronchitu. Ta
čiau dabar, pasak daktarų, 
jos sveiksta žymiai pagerėjo ir 
neužilgo ii galėsianti grižti

r. Suzana Slakis
Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligų 
4145 Archer Avenue
Ofiso Tel. Lafayette 7337 •

Namų Tel. Hyde Park 3395 
, —. 9 —12 ryto, Antradieniais ir

8 vak. Trečiadieniais ir

K. P. G U GIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn St.,Rooms 1431-1434 

Telefonai Central 4410-4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek

vieną* vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

elektros 
ir tau-

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvią Daktarą Draugijos 

Nariai.

nėr.
jos pirmininkas, 
kęs j New Yorkų 
Ross-Canzoneri Kokso rungty
nių. Ten jį užpuolė ir sumu
šė Charles Baron, profesiona- 
lis gembleris. Pereitų šešta
dienį Baron tapo areštuotas 
Chicagoje. Policija pas jį 
rado revolverį.

Res. 6600. South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Cicero 2109 Ir 859 J

Antanas Petkus
Graborius

KOPVttH* DYKAI 

4830 West 15th St< 
CICERO, ILL.

variumas 
iki 7 vai. vakaro

L J. ZOLP
GRABORIUS 

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

1327 So. 49th Ct
Cicero 3724. Koplyčia dykai

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

J. F. EUDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia, turi 
daugiausia šermenų, todėl gali pigiau patarnauti.

j '': . - '' 1 .■

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
turi įrengęs grabų dirbtuvę.

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys, koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl šermenų. / • ' *

Nubudimo valandoje, pašaukite šių įstaigą,

ANTANAS TAMAVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 18 diena, 8:15 vai. vak, 
1933 .m., sulaukęs 42 metų am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Raseinių 
ap., Nemakščių parąp., Šilnj 
kaime.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Suzaną, dukterį Julijo* 
na 14 m., ir giminės Amerikoj, 
o Lietuvoj sena motinėlę Evą, 
2 seseris Oną ir Petronėle, 2 
Švojrerius ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Masalskio koplyčioj, 3807 Au- 
burn Avė.

Laidotuvės įvyks antradieny 
spalio 17 diena, 8 vai. iš ryto 
iš koplyčios i Šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i. šv. Kazimiero kūnines.

Visi a. a. Antano Tamavi- 
čiaus giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefo
nas Boulevard 4189.

Julia Mcyers, 76 metų am
žiaus senukė, 4048 N. Avers 
a v., rugsėjo 25 d, nelaimingai 
pagriuvo gatvėje ir sunkiai su* 
sižeidė. 
namo ir 
žaizdų.

ANTANAS PA GLAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 14 dieną, 11:55 valandą 
naktį 1933 m., sulaukęs 44 me
tų amžiaus, gimęs Telšių ap., 
Plungės par., Delpšių kaime.

Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nuliūdimo 

moterį Domicėlę po tėvais Gus
taite, dukterį Domicėlę ir sūnų 
Antaną, brolį Kazimierą, pusse
serę, pusbrolį ir giminės, o 
Lietuvoj 2 seseris Barborą ii 
Domicėlę ir brolį Povilą.

Kūnas pašarvotas, randasi 
612 Sheridan Avė., Dolton, III. 
Tel. Dolton 695-W.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
spalio 18 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų i Visu Šventų parapį* 
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Paulauskio 
giminės, . draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ii 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Moteris, Du!ktė, Sūnūs, Brolis, 
Pusseserė,' Pusbrolis ir Giminės 

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis, Tel. 
Yards 1741.

Prieš dženitorių unijos 
šininkus tapo išimtas 
džionkšenas. Viršininkai 
kalinami tuo, kad je iš .narių 
per metus sukolektuoja apie 
$100,000, bet pomirtinės nemo
ka savo nariams. Kitas kalti
nimas yra tas, kad viršininkai 
palaiko artimus ryšius su 
gengsteriais.

Unijos viršininkai pasisam
dė advokatų, kuris bandys 
Įrodyti, jog tie kaltinimai ne
turi pagrindo ir todėl in- 
džionkšenas turi būti panai
kintas.

AGOTA KAČKIENĖ 
po tėvais Gedraitaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 14 dieną, 1 valandą 
1983 m., sulaukus 42 metų am
žius, gimus Raseinių ap., Jur
barko parap. ir miestelio.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nubudime 

vyra Kastantą, seserį Marijoną 
ir švogerį Joną Martišius ir jų 
šeimyną, pusbrolius ir pussese
res ir gimines, o Lietuvoj mo
tinėlę Rozaliją ir 2 seseris Mar
cele ir švogerį Jurgį Žokus ii 
Apoloniją SaviČienę, broli An
taną ir brolienę Marijoną Ja- 
nušaičius ir gimines.

Kūnas pašarvota randasi 
2915 W.4O st, tel.Lafayette 7106 

Laidotuvės įvyks antradieny 
spalio 17 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų j Nekalto Pras. Pan. 
šv. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta i Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Agotos Kačkienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą. Nubudę liekame,

Vyras, Sesuo, švogeris, 
Pusbroliai, Pusseserės 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis, Tel. 
Yards 1741. , .

Ofiso Tel. Victory G893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
v chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31 st Street

Valandos: 10—11 vai. ryto, 2—4, 
7—9 vai. vak. Nedėliomis iš šventu

mais 10—12 dieną.

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Pbysical Therapy 

a 8 Midvvife
6109 South Albany 

Avenue 
Phone

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse. duodu ma- 
ssage, elėctric treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do- 
vanai.

Tai buvo 1898 m. Gustave C. 
Frick, Lakeside Supply kom
panijos dabartinis prezidentai, 
73 W. Van Buren st., buvo pa
siųstas į karų su Ispanija. Kar
tu su kareiviais ligi Springfięb 
db keliavo jaunuolis George W. 
Graham. Grabam buvo pasiry 
žęs liuosnoriu4 stoti į kariuo
menę, tačiau Įvyko susi trukdy
mas ir Frick paskolino jaunuo
liui penkis dolerius, kad tasai 
galėtų parvykti namo ir pasi
imti savo daiktus.

Graham tuo laiku buvo tik 
šešiolikos metų amžiaus. Pasi
baigė karas ir Frick grįžo į 
Chicago, ale apie jaunuolį nie
ko daugiau nebegirdėjo. Bet 
štai šiomis dienomis jis gavo 
iš \Vashingtono, D. C. laiškų ir 
čekį $27.50 sumai. Laiškų ir 
čekį prisiuntė Graham. Laiške 
jis rašo, kad gražina skola su 
nuošimčiais. Esu ,skolų butų 
atmokėjęs ankščiau, bet neži
nojęs adreso. Dabar tų adre
sų jis suradęs telefono knygoje. 
Laiško pabaigoje Graham dar 
pastebi, jog Įstoti į kariuomenę 
jam nepavykę, kadangši tėvai 
tam pasipriešinę.

(kairėj)
lėktuvo, 
Ind. Be

Chicagos priemiesčio Oak Park

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35tb & Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 6004 S. Talman Avė.

Tel. Republic 3093 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9.

Nedėldieniais pagal sutartį*

Walter Appleton, 58 metų 
amžiaus, 536 Arlington place, 
nutarė, jog gyventi dangau 
nebeužsinioka. Tad, atidaręs 
langų, • jis jau buvo besiren- 
giųs šokti Į gatvę. Bet kaip 
tik tuo laiku pasimaišė žmona 
ir sulaikė jį. Tačiau kuriam 
laikui praėjus, jis nuėjo Į skie
pų ir nusišovė.

Spalių 26 d. į. Chicago at
vyks Dr. Hugo Eckcner, pa
garsėjęs derižablio “Zeppelin” 
komendantas. Ryšyje su tuo 
jam rengiama iškilmingos su
tiktuvės. Tų sutiktuvių su
rengimu daugiausiai . rūpinasi 
Vokietijos konsulas.-

Blackstone viešbutyje kal
bėjo Sir NVi'llinott UL Lewis, 
žynius Anglijos laikraštinin
kas. Savo kalboje jis pareiš
kė, jog Amerikos ir Anglijos 
žmonės privalo būti sargybo
je ir visais galimais budais 
priešintis fašistiniam judėji
mui, kurio tikslas yra įsteigti 
diktatūrų ir panaikinti visokių, 
laisvę.

'Phone Canal 6122

DR. S, BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS" 
2201 West 22nd Street

Valandos: 3 ir 7—8 .
Seredomis ir nedėliomis pagal sniartį 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

. Garfield Sullivan, savo lai
ku buvo vienas žymiausių 
Chicagos gengsterių ir plėši-

Harold Tcrrant 
didelio pasažierinio 
davo ore ties Gary, 
Abu lakūnai yra iš

štai pereitos savaitės pabaigo
je jis turėjo stoti prieš teisėjų 
Grcen. Kaltinimas prieš jį 
buvo, — kad jis neturi užsiė
mimo ir yra valkata. Teisė
jas Grcen pasiuntė jį šešiems 
mėnesiams Į kalėjimų.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
47Ž9 South Ashland Ava., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvay 2880

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauriai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 
t darbu busite užganėdinti.

Tel. Canal. 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Chicago 

SKYRIUS:
1439 S. 49 Ct., Cicero, III 

T«l. Ck«o 5927

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS ,

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose, .egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiant į mo
kyklos vaikus^ Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau^ 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

viešai pasisakė, jtų 
valdžiai jie neprita

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS — 

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas h 
akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W.» ISth St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 « Central 7464

Žymus Chicagos vokiečių 
darbuotojai Bismarck viešbu
tyje turėjo susirinkimų ir nu
tarė sutiktuvių iškilmėse ne
dalyvauti, kadangi Dr. Ecke- 
icr yra hitlerininkų valdžios 

ioficialis pasiuntinys, 
budu žymiausi Chicagos 
kiečiai 
Hitlerio 
ria.

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELL A 
/DENTISTAS

6558 So. Western Avenue 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai. .vak. 
- Nedėliomis sulig sutarties.

CHICAGO, ILL.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Shedd
randasi Grant parke, lankymo 
valandos 
variumas 
likai nuo

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
t CHICAGO, ILL.

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

apart Jventadienio ir ketvirtadienio.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
TftlefonM etato 7SS0: ValandM B—4

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

DIDYSIS OFISAS 

4605-07 SO. HERJ
Viti T.l.fonui YARDS 1741—1743

Tel: Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius

.: ■' Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8’ 
. Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

Nesusipratimai dženito 
rių unijoje

W. Side:2201 W. 22 St. (Cermak Rd) 
PhneMHo, Bendor tr ntnyRoa vak. G iki » 

TelatoBM Cm«1 <HLSS
Namai:'

Utarolaltor

ŽUVĘ PASAŽIERINIO LĖKTUVO KATASTROFOJ
LAKŪNAI ' 7

Rinkimuose ėjo nepaprastai 
aštri kova tarp Edwin J. Ha- 
sten ir Samuel Heller. Abu 
kandidatavo Į teisėjus. Has- 
ten surinko kiek daugiau bal
sų ir rinkimus laimėjo. Bet 
Heller nenurimo js pareiškė, 
jog balsų skaityme padaryta 
daug suktybių. Prasidėjo ty
rinėjimas. Ir iš tiesų pasiro
dė, jog suktybių buvo daug.

Prasidėjo areštai. Kiek se
niau buvo areštuota 20 asme
nų, o penktadienį dar 10. Visi 
jie traukiami atsakomybėn už 
balsavimų klastavmų. Kiekvie
nas kaltinamųjų turėjo užsi- 
statyt po $2,500 kaucijos.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenwood 5107

Phone 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 skyrių.

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18t/» St. Tek Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

Ofiso tel. Lafayefte 7031

Dr. V. E. SiedUnskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos: 
10 iki 12 dieną, 2 iki 3 
iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 
Rez. Telepbone Plaza 3200

{vairus Gydytojai ;
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milutaukęe Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį.

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grjžo a Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St 
T.l: BOULEVARD »»

Tel. Republie 0098

DR. A. J. MAMKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3008 W. 59 St

Lietuviai Daktarai 
w»wW>*^Z*^^**^*^********^**ta*w^w*Mai*ww^w**^wwi»i^********|w*n 

DR. MARGERIO 
PRANEŠIMAS

Periikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nUo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

dos padarė 38 piešimus. Bet žymus vokiečiai nedaly- 
vaus Eckenerio su

tiktuvėse

ir Harry E. Ruby, Jr., lakūnai 
kuris prieš kelias dienas eksplo- 
lakunų žuvo ir penki pasažieriai.

Seniausi Lietuvių Graboriai Chicagoje 
Eudeikiaus ypatiškas patarnavimas yra- patenkinęs tūkstančius beveik 30 

metų 
varomą: karaboną- su* šoninėm durim; • 
pumu laidotuvėse, — pašaukite.

V. £ REPUBLIC 834()į

Juozapas Eudeikis ir Tėvas 
5340 So. Kedzie Avė. :

Visi telefonai: REPUBLIC 8340 
(Neturime sąryšių su



NAUJIENOS',

Kur nėra ‘sortavimo’

nuo

MADOS MADOS MADOS

Oak Forest

For Rent

A-2532

CLASSIFIED AOS

A ‘2659

KO JUS LAUKIATE?

man

per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adreąaš)
1739

alimentus 
galvojo

adresuoti: Naujiends/Pattern 
So. Halsted St, Chicago; III.

’"REIKALAUJU kriaučiaus, kad bu
tu patyręs prie naujo ir seno darbo. 
2415 W. Marquette Road. Telefonas 
Hemlock 6296.

venų prieglaudoje, tačiau jokios 
netvarkos nepastebėjau. Kai iš 
ko gauname kokią auką, tai vi
si kuo teisingiausiai pasidalina
me be jokių barnių.

Prie progos noriu tarti šir
dingą ačiū poniai B. Musteikie
nei, 8430 Karfooh av. Ji pri
siuntė man laišką, kuriame ra-

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.

PAŠAUKITE

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Prisitašykite j musų (pulką 

TEL. LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St.

ALAUS pardavėjai kurie pardavi 
nėtų i restauracijas ii* tavern. Emt 
mas sąskaiton ir liberališkas komi 
iženas vyrams kurie gali atnešti biz 
n j. 5211 Prairie Avė.

PARDAVIMUI 2 krėslų barbemė, 
biznis geras . Renda nebrangi, garu 
šildomas. Pigiai. 801 W. 74 St.

Prisaikintieji teisėjai rado ji 
esant kaltą išeikvojimu pi
nigų ir išgavimų prigavin- 
gos paskolos. •»

Apsimainė žmonomis, o dabar 
turi mokėti savo 'buvusiame 
žmonoms alimentus.

Edward Anpatys 
jaunuolis.

BARO PIKČERTAI padirbama su
lig užsakymu pigiai; cash arba iš
mokėjimais; taipgi stalai, krėslai ir 
zašlanai, 4704-6 So. Halsted St.

CHICAGOS 
ŽINIOS

VISI restauracijos ir krautuvės 
fikčeriai parsiduoda labai pigiai. 
Joe. Zimmerman, 602 W. 37 St.

Žmogvagiai reikalauja 
$5,000 už paliuosavimą 

turtingo studento
šeštadienj j žmogvagių ran

kas pateko William Walton 
Hali, turtingas studentas, ku
ris yra Sea Dog inn (385 E. 
Illinois st.) iždininkas ir kurio 
turtas, sakoma, siekia $200,000. 

į Jis lanko Kent College of Law. 
1 Federalių agentų rankose 
randasi keli žmogvagių rašyti 
laiškai, kur iš Hall’o reikalau
jama $5,000, nes kitaip jis bu- 

Įsiąs nudaigotas.

Peter Conrad
Fotografuoju jutų na

muose arba studijoj 
<028 S. Halsted St ' _ k

(Jansen Srad.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englcwood 5840

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ernest J. Stevens tu 
rėš eiti į kalėjimą

Neapsimoka mainy 
tis žmonomis

zidentas ir Stevens 
prezidentas. Vadinasi 
troliavo tiek vieną, tiek kitą 
įstąigą. Reikalai tų dviejų įs
taigų buvo vedami taip, kad 
abi jos atsidūrė resyverio ran
kose. Tyrinėjimas parodė, jog 
Stevęns ne tik eikvojo pinigus, 
bet ir išgavo Stevens viešbu
čiui dvi paskolas iš jo kontro
liuojamos apdraudos kompani
jos/kada viešbučio reikalai bu
vo visiškai pakrikę. Kitais žo
džiai sakant, Stevens žinojo, 
jog viešbutis randasi tokiame 
stovyje, jog jis negalės pasko
las grąžinti, \ bet nežiūrint to, 
jis išgavo viešbučiui vieną pa
skolą sumoje $608,463, o kitą 
sumoje $700,000.

Jury surado, jog ta transak
cija buvo niekas daugiau, kaip 
tik sužinus Stevens’o pasimoji- 
mas prigauti apdraudos kompa
niją.

Kada jury paskelbė, jog Ste
vens yra kaltas, tai dauguma 
advokatų nustebo. Mat, buvo 
manoma, jog turtuoliui pasi
seks išsisukti. Dabar gi jam 
grūmoja kalėjimas nuo vienų 
ligi dešimties metų. Jo advoka
tas Franklin J. Stransky tuoj 
pareikalavo, kad byla butų iš 
naujo svarstoma. Lapkričio 4 
d. r teisėjas Feinberg nuspręs, 
ar • reikalinga tą bylą iš naujo 
svarstyti, ar ne.

Kodėl jums nepaskelbti tą liuosą kamba
rį, butą, garadžią? Jūsų senas pečius, ra
kandai, boileriai ir kiti dalykai gali kam 
nors būti reikalingi—o jus galite už juos 
pelnyti keletą dolerių. Skelbimai Naujie
nose neša geriausius rezultatus., Skelbimų 
kainos dabar labai Žemos.

Pašovė jaunuolį
19 metų 

2118 W. 19th st.,

George Schwarz ir William 
Schmoll prieš kelis metus, 
taip sakant, apsimainė žmo- 

Pirmiausiai paėmė di- 
o paskui Schwarz ap
sti buvusia Sčhmall’o 

o Schmoll su buVusia

REAL ESTATE 
< ■ Biznis pamatuotas teisingumą 

INSURANCE. NOTĄRY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Pagalios, pasibaigė skanda
linga Ernest J. Stevens’o byla, 
kuri buvo svarstoma pas teisė
ją Michael Feiųberg. Jqry ra
do Stevens’ą esant kaltą ne tik 
išeikvojimu $1,308,463, bet ir 
išgavimu prigąyingos paskolos.

Stevens buvo Illinois Life

DRAPERY AND UPHOLSTERING 
SERVICE CO. M. A. Laberdia, sav. 
Langams užlaidos, taipgi valome Bran
kas ir langams užlaidas. 6821 South 
Western Avė. Republic 5730, Chica-

T<L Yard> 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežam: ir { tolesnias vietai 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ  AS
3358 So. Halsted St. Cbicago. III.

1 (Mieštis te valstija)

nomis. 
vorsus. 
sivede 
žmona 
Schvvarz’iene.

Bet keisčiausias dalykas bu
vo tas, kad tiek vienas, tiek 
kitas turėjo savo buvusioms 
žmonoms mokėti 
(alimoniją). Vyrai 
šiaip, galvojo taip ir galų gale 
priėjo išvadą, jog nėra jokios 
prasmės alimonijas mokėti. 
Iš tiesų, kuriems galams, saky
sime, Schwarz turi mokėti ali
moniją poniai Schmoll, kad 
paskui p-as Schmoll tuos pi
nigus alimonijos pavidale grą
žintų p-iai Schwarz?

Galvojo vyrai, galvojo ir 
sugalvojo, kad alimonijų mo
kėjimas yra labai komplikuo
tas dalykas. Todėl nutarė, 
jog bus geriausiai alimonijų 
mokėjimą nutraukti, taip sa-

Nuo šio mėnesio pradžios 
LSS. paskelbė vojų. Tai dar 
pirmas toks atsitikimas nuo 
to laiko, kai kairiaspamiai 
anais karščiavimos laikais su
ardė darbininkų judėjimą. Jis 
savo didelėmis gerklėmis šau
kė, kad tik jie yra patentuoti 
darbininkų gelbėtojai ir liuosuo- 
tojai. Jie pranašavo, kad štai 
ryt ar poryt su‘grius kapitaliz
mas. Jie “sortavo” žmones į 
darbininkus ir buržujus ir ant 
pirštų rokavo, kas yra tikri 
darbininkai, o kas “buržujų 
uodegos”. Rėkė, kad atėjo 
“overauzių gadynė”. Pavyz
džiui. Chicago “smaliniame in
stitute” Stilsonas sakė, kad 
“overauzės” turi Užimti pirmą 
vietą.

Tokiomis ir panašiomis ko
medijomis jiems pavyko darbi
ninkų vienybę suskaldyti, pa
vyko įtraukti į savo sukurj ne
mažą skaičių žmonių. Mat, šiaip 
ar taip, daugelis mėgsta kome
dijas daugiau nei ką kitą.

Tais laikais kai kurie visai 
pasitraukė iš darbininkų judėji
mo ir, nuošaliai stovėdami, žiu
rėjo, kas iš viso to išeis. O tuo 
tarpu “sortavimas” juo tolyn, 
tuo darėsi didesnis. Ant galo, 
net pats “overauzių” revoliuci 
jos skelbėjas tapo iš ščyrųjų 
komunistų tarpo “išsortuotas”.

šiandien jau daugelis protau
jančių darbininkų mato, jog 
rimtesnės ir nuosakesnės or
ganizacijos, kuri kovoja už 
darbo žmonių reikalus, kaip 

’.ocialistų partija nėra. Todėl 
reikia tikėtis, jog dabar pa
skelbtas LSS. vajus turės ge
ras pasėkas.—Gvaizdikas.

šiuo noriu pranešti visuome
nei, kad mus aplankė grabo- 
rius J. J. Bagdonas, 2506 W. 
63 st., ir paaukavo 11 dolerių. 
Titas pinigus jis įdavė Jonui 
Rusteikai ir paprašė jo, kad 
padalintų visiems lietuviams, 
kurie randasi prieglaudoje.

Pasirodė, kad dabartiniu lai 
k u prieglaudoje randasi labai 
didelis skaičius lietuvių. Atsi
šaukė 73 seneliai, kuriems aš 
ir padalinau po penkioliką cen
tų. Tačiau vėliau paaiškėjo, 
jog dar yra apie 10 lietuvių, 
kurie nieko negavo. Tai atsi
tiko todėl, kad apie juos aš nie
ko nežinojau. Gaila, kad taip 
atsitiko. Vienok tikiuosi, kad 
atsiras geraširdžių, kurie paau
kos vieną kitą dolerį, ir tada 
aš galėsiu patenkinti ir tuos, 
kurie šį kartą savo dalies ne
gavo. Dabar aš jau turiu pilną 
sąrašą lietuvių, kurie randasi 
prieglaudoje.

Gaila yra žiūrėti į senelius, 
kai vaikšto nusiminę ir neturi 
kelių , centų tabakui nusipirkti. 
Per šią vasarą jų niekas neap- 
lankė, todėl jie iš niekur ne
gavo nei cento.

Esame labai dėkingi Juozui 
Lapinskui, kuris gražiai para
šė apie mus laikraščiuose. Gal 
visuomenė atkreips į mus dė
mesį ir neužmirš musų.

Prieš kiek laiko blogos va
lios žmonės buvo pradėjo, dis
kredituoti mus ir leisti gan
dus, kad lietuviai prieglaudoje 
nesugyveua ir tarp jų įvyksta 
net muštynių.

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Pianus ir pristatau 
anglis už pigiausias kainas: Black Baąd 
$7.50; Hacking $8.00; Millers Creek 
S9..75. Pašaukit LAFayette 8980.

J. OKSAS 
2649 West 43rd Street

RENDON 5 kambriai su maudyne 
$15.00.

1161 W. 18 St.

Norint gauti .vieną ar daugiaus viršnu- 
rodytų pavyzdžių, prašome iškirpti paduotą 
blankutę ir ją išpildžius prisiųsti arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę ir ad
resą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15, centų; 
Galima pasiųsti pinigus arba pašto ženk
lelius, kartu su užsakymu. Laiškus reikia 

Dept

SVEDERIUS padarome ant užsa
kymo, valome- ir pataisome. Visų 
šaižu ir spalvų.

1161 W. 18 St.

Graborius J. J. Bagdonas p 
aukavo vienuoliką dolerių

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė, biznis išdirbtas per daug metų, 
biznis randasi Marąųette Manųor, 
Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
Box 38.

A—2532, Parių dresė. Pasisiūdinkite iš kokios tik patiks materijos, šilko, batisto'arba ak
somo, tik. juostą padarykite iŠ daug tamsesnės materijos. <

A—.3487. Taipgi baliava suknelė,‘su naujos mados rankovėm ir labai ilga, iki pat žemėsT
A—-2659. Juodo atlaso parei suknelė. Ji iš rodys labai elegantiškai su raudona juosta. Ga 

Įima siūdinti ir iš balto šilko. Suknelė yra labai ilga ir joje atrodysite plonute.

dau vieną dolerį krasaženk- 
liams nusipirkti.

Nuo savęs, o taip pat visų 
prieglaudos lietuvių prašomas, 
tariu nuoširdų ačiū gerašird- 
žiui J. J. Bagdonui už dovaną.

—Jonas Rusteika.

Ačiū Peoples Furni- 
ture Co. vedėjams
“Gėlių Darželio” vaikų drair 

gijelės bei Lietuvių Baleto var
du tariame kuo Širdingiausį 
ačiū Peoples Furniture Co. ve
dėjams, ponams Kežui ir Nek
rošiui už paaukavimą ir pri
statymą gražauts piano.

Tiek “Gėlių Darželio” nariai 
bei jų tėvai, o taip pat Lietu
vių Baletas yra labai dėkingi 
už tos dovanos suteikimą.
» “Gėlių Darželio’ pirmininkė

Mrs. Voigt.
Lietuvių Baleto mokytojas

V. Beiiajus.

THE BRIDGEPORT . 
KNITTING SHOP

Neriam plonus ir storus vil
nonius svederius dėl vyrų, mo
terų, merginų ir vaikų.

Neriam vilnones pančiakas 
dėl moterų ir vyrų. Taisom 
senus svederius.

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVICIA

504 W. 33rd St., Chicago, III 
Prie Normai St.

” Pilone Vistory 3486

Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Pilietystės 
Gramatikos 
Etimologijos 

LAIKAS;
Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 

7 iki 9 vai. vakaro.
Amerikos Lietuvių 

Mokykla
3106 S. Halsted St., Chicago, III

MOKINAME
Anglų Kalbos
Lietuvių Kalbos
Laiškų Rašymo
Mašinėle Rašyti
Prekybos Teisių
Abelnos Istorijos

MOKSLO

—i .................i m , u............ IĮ .< i 1

kant, paskelbti moratoriumą.
Viskas hutų buvę gerai, jei

gu Florence Scį^noH nebūtų 
sumaniusi iš savo buvusio vy
ro, iškolektuoti $1,275 užvilktų 
alimentų. Ji užvedė bylą. Ka
da dalykai priėjo prie to, tai 
ir p-i>a Schwarz nusprendė pa
reikalauti iš sąvo buvusio vyro 
užvilktos alimonijos, būtent, 
$7,700.

Dabar, tur būt, p-ia Schmoll 
gailisi, kad pradėjo bylą, ka
dangi tuo ji tik įklampino sa
vo vyrą. Mat, dalykas toks, 
kad teisėjas Schwaba paliepė 
p-ui Schmoll sumokėti savo 
buvusiai žmonai bent dalį už
vilktų alimentų, o jeigu to ne
padarys, tai turės eiti į kalė-* 
jiiną. Vadinasi, p-įą Schint 
laimėjo tiek, kiek Zablockis 
ant nutilo. Ji norėjo iškolek
tuoti $1,275, o dabar, kad ko
kios, iš jos vyro bus iškolek- 
tuota $1,700.

Apie legionierius
Mes visi žinome, kas yra 

Amerikos legionieriai, — tai 
pasaulio karo kanuolių mais
to liekanos. Nežinau, kokiu^ 
“juokingus šposus” Dėdės Ša
mo kareiviai krėtė Francijoje 
ir kaip jie elgėsi su tenykščių 
gyventojų nuosavybe, bet Chi- 
cagoje jie pasirodė visai ne
kaip. Mes turėjome progos 
legionierius pažinti, kai jie 
buvo susirinkę į konvenciją.

Reikėjo stebėtis, kaip suse- 
nėję ir surambėję vyrai tikrai 
vaikiškai elgiasi. Gana nema
žas skaičius legionierių susto
jo vidunniesčio viešbučiuose. 
Na, ten jie ir pradėjo savo 
šposus krėsti: sudraskė tele
fonų knygas ir iš pagalvių 
plunksnas ėmė leisti į orą. 
Daug ir kitokių “zbytkų” jie 
pridarė. Dėl jų nemažai ne
malonumų turėjo, automobili
stai.

Tačiau jiems viskas buvo 
galima. Vietos policija į tai 
žiurėjo pro pirštus ir leido 
“žilagalviams jaunuoliams” 
paūžti. Karo veteranai neko
kį pavyzdį davė jaunajai gent- 
kartei, draskydami telefonų 
knygas ir pagalves.

Well, legionieriai turėjo 
“good time”. Bet kokis viso 
to tikslas? Prie ko susivedė 
visas tas triukšmavimas?

Iš konvencijos nutarimų at
rodo, jog dideliais proto .ga
bumais legionieriai nepasižy
mi. Iš didžiausios žmonių 
skerdynės jie nieko nepasimo
kino. Tiesa, daugelis tų legi
onierių karo fronte visai ir ne
buvo.

Išnešė jie rezoliuciją prieš 
Sovietų Rusijos pripažinimą; 
pasisakė už tai, kad ateivius 
reikėtų registruoti, etc.

Vadinasi, mauras atliko sa
vo, mauras gali eiti namo. 
Prieš karą ir karo metu atei
viai buvo labai reikalingi. 
Tūkstančiai ateivių buvo pa
imti į armiją ir pasiųsti į 
Franciją, kad išgelbėti pasaulį 
“nuo kaizerio”. Nemažas jų 
skaičius prarado ten ir savo 
gyvastį. j

Tada viskas buvo tvarkoje. 
Bet dabar ateiviai pasidarė 
nebereikalingi, irf šimtaprocen
tiniai legionieriai norėtų nuo 
jų atsikratyt.

Laimė tik, kad tie legionie
riai tik kartą per metus pa
triukšmauja, o paskui aprims
ta ir perdaug didelės įtakos 
Amerikos gyvenimui nedaro.

— Senas Petras.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, Ilt
Oią įdedu 15 centų te prašau atsiųsti 

pavyzdį No. ..............—...
Mieros

Ėducational 
Mokyklos

PAMOKOS dėl pilietybės popierų 
bus laikomos kas ketvirtadienį (ket
verto) vakarais 7:30 valandą, per 
dešimtis savaičių pradedant Spalio 
(October) 19tą, 1933 metais. Prašo
me užsiregistruoti.

JOSEPH J. GRISK, 
4631 S. Ashland Avenue 
Telefons Boulevrd 2800

Furniturė & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

PARDUOSIU namą ar mainysiu 
ant biznio Namas naujas, bunga- 
low. naujos mados.

x 4650 So; Western Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai ^wwww^ww^^*^^^w^^#ww*^^^<**ww*^*w***^********v*.

KAS PIRMAS TAS LAIMES 
40 KRĖSLU VALGYKLA

Visi puikiausi irengimai tarp dide
lių dirbtuvių, Storas 2 pagyvenimai, 
2 karų garadžius, renda $20 mėnesy. 
Priežastis pardavimo turiu 2 biznius, 
priimsiu pusininką arba mainysiu ant 
automobilio, mažo namo arba loto. 

920 S. California Avė.
Tel. Nevada 10053

Business Service
_ Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa* 
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas . visose namų savininkų ii 
rendauninkų reikalais. Mfs neturime aky* 
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. (žymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chicago}:. 
LANČLORDS BURBAU OF CHICAGC

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitagc 2951-2952
Mes esame jau šiuo adresu virš 40 metų

Business Service

AR JŪSŲ STOGAS KiAUK^Sf

Mes padarome cxpeno darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi taisome rynas. 
“down spots” ir visokį blekės darbą.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.
T|l. Victory 4965

Insurance kompanijos vice-pre- tapo poliemono John Wall 
viešbučio šautas, kuomet jis pasiprieši- 
jis kon- no areštavimui.

Armatys yra kaltinamas tuo, 
kad rugsėjo 15 d. kartu su 
dviem kitais jaunuoliais įsilau
žė į namus ir išžagino dvi jau
nas moteris.

Sužeistas Armatys pirmiau
siai tapo nuvežtas į Bridwell li
goninę, kur jam suteikta pir
ma medikalė pagelba, o paskui 
jis liko uždarytas Marųuette 
policijos daboklėje.

Personai
Asmenų Ieško ____

PAIEŠKAU , apsivedimui moteriš
kės. Esu našlys, turiu 7 metų sūnų. 
E»u 34 metų, vidutinio ūgio. Tu
riu gražius fornišius, ir štedavą dar
bą. Kiek vėliau ir turto gausiu 
Mergina ar buvusi moteris atsišau
kite. katra vargingai gyvenate. AJ 
gyvenu ne Chicagoje. Rašykite 

Box 36
1739 So. Halsted St. 

Chicaago, III.




