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kom. Settle ruošiasi keL 
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CONSTANZA, Rumunijoj, sp. 
22—. Keturi karininkai liko už
mušti susidaužius kariniam hy- 
droplanui.

DES MOINES, la., sp. 22. -
Milo Reno, prezidentas Natio- Į ticitų. 
nal Farmers’ Holiday Assn., 
kuri paskelbė fermerių strei •
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VOKIETIJOS DELEGATAI NUSIGINKLAVIMO KONFERENCIJOJE

CL

LIETUVOS ŽINIOS

sutiktų pravesti jo pariuĮytas tirta ateity stačio miško,

pripažini-

nukrito Venecijoje

9 UŽMUŠTI TRAUKINIŲ 
KOLIZIJOJ RUMUNIJOJ

ūkininkai 
ūkio pro-

ISTANBUL, Turkijoj, sp. 22. 
—Turkijos respublikai šven
čiant 10 metų sukaktuves, so
vietų Rusija padovanojo Turki
jai penkis karinius lėktuvus.

remieras Daladier paskutinį 
kartų pareikalaus pravesti 
ekonomijas ir subalansuoti 
biudžetų

H

PEORIA, III., sp. 22. —Va
žiavęs į Chicago Blue busas pa
slydo ant kelio ir apvirto. Daug 
pasažierių sužeista..

Princrs
Sachsen-Meiningen liko

Vokietijos delegatai nusiginklavimo konferencijoje, iš kurios Vokietija pasitraukė protestui už 
neleidimų Vokietijai ginkluotis. Iš kairės į dešinę: valstybės sekretorius baronas von Rhein- 
Jaban, gen. von Blomberg, admirolas von Freyberg, ambasadorius Wolczek ir gen. Schonheinz.

i Apačioj — delegacijos vadas grafas Nadolny.

kais, telegramomis,' telefonais 
ir asmeniniuose pasikalbėji
muose, kad tokis pirkimas jau 
■apsistojo.”

Balyį Sruoga. .Tuo Į Kaltinamas šnipinSjęs Italijos 
f tapo

M
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Rusija bandys pirktis Ame 
rikes pripažinimą

Kad paakstinti pripažinimą, Litvinov atsi 
veš $500,000,000 užsakymų ant Ame

rikos prekių. Maskva džiūgauja
MASKVA, sp. 22. — Maksim mųsi pripažinti Rusiją. Ji nite 

Litvinov, vienas iš gabiausių neigia, kad tokis pripažinimas 
Rusijos ^diplomatų, išplaukės į butų nukreiptas prieš Japoniją. 
Jungt. Valstijas pabaigoj šio- 
mėnesio, kad pradėti derybas su 
prezidentu Rooseveltu apie 
Amerikos pripažinimų Rusijos. 
Kad tų pripažinimų paakstinti, 
tiesiog jį nusipirkti, Litvinov 
kartu išsiveš apie $500,000,000 
vertės užsakymų ant Amerikos 
prekių.

Maskva nepaprastai džiau
giasi Amerikos pakvietimu pra
dėti derybas dėl Rusijos pri
pažinimo. Kalba apie tai gy
ventojai, rašo ir laikraščiai .Bol
ševikų laikraščiai yra pilni il
giausių išvedžiojimų apie pri
pažinimo pirspektus ir kokia 
iš to butų nauda abiems šalims.

Dar nėra paskelbta, kas va
žiuos kartu su Litvinvu, nes jis 
veikiausia važiuos ne vienas, 
bet su visu štabu ekspertų. 
Spėjama, kad Litvinov veikiair- 
sia išplaus iš Havre, Franci jos, 
spalio 28 d., laviu Manhattan. 
Tečiaus oficialio paskelbimo dar 
nėra. ‘S '
Sekamas žingsnis priklauso nuo 
* Rusijos

WASHINGTON, sp. 22. — 
Valstybės sekretorius Hull pa
reiškė, kad sekamas žingsnis 
derybose už Rusijos pripažini
mą priklauso nuo Maskvos. Rite 
sija jau pranešė, kad ji dery
boms siunčia užsienio reikalų 
komisarą Maksimą Litvinovų ir 
derybos galės prasidėti kaip tik 
jis atplauks į šių šalį. Tečiaus 
dar nėra pranešta, kada jis iš
plaukia ir kada jis bus Ameri
koj.

Washingtone daug kalbama 
apie Rusijos pripažinimų. Nors 
prezidentas ir paskelbė, kad 
pakvietimas pradėti derybas dar 
nereiškia paties pripažinimo, bet 
visų manoma, kad tos derybos 
ilgainiui prives prie 
mo.

Pripažinimą Rusiją 
tikisi parduoti daug
dūktų, kurių Rusija labai stin
ga. Bet prekyba su Rusija 
priklausys išimtinai nuo kredi
tų, kiek jų Rusija gaus Ame
rikoje.

Del nebusimo kreditų, Ame
rikos eksportas į Rusiją šiemet 
pirmais šešiais mėnesiais su
mažėjo 60 nuoš. ir siekė $20,- 
000,000. Tuo tarpu importas 
iš Rusijos padidėjo 6 nuoš.
Kaip pasaulis pasitiko žinių apie 

Amerikos ruošimąsi pripa
žinti Rusiją

TOKIO, Japonijoj, sp. 22. — 
Japonija, bent oficialijoji Ja
ponija, gana prielankiai pasiti
ko žinių apie Amerikos ruoši-

Tečiaus Japonija vistiek nepa- 
keisianti savo nusistatymo toli
muose rytuose ir linkui sovie
tų Rusijos.

BERLYNAS, sp. 22. —Vo
kietija yra labai nepatenkinta 
prospektais Amerikos pripaži
nimo Rusijos. Vokiečiai jau
čia, kad delei to sumažės Vo
kietijos eksportas į Rupijų, nes 
tada Rusija pradės daugiau 
pirkliauti su Amerika, o ne su 
Vokietija, kuri ikišiol Rusijai 
parduoda daug mašinų, audme- 
nų ir kitų prekių.

SHANGHAI, Chinijoj, sp. 22. 
—Chiniečiai mano, kad Ameri
kos pripažinimas Rusijos yra 
politinė ir militarė strategija 
liečianti Manžuriją ir kitus Pa- 
cifiko klausimus.

PARYŽIUS, Francijoj, sp. 
22.—Francuzai mano, kad Ame
rikos pripanižinimas Rusijos 
yra ne ekonominis, bet politinis 
ir militaris žingsnis, nukreiptas 
prieš Japoniją, kuri pasidarė 
tikru pavojum taikai tolimuo
se rytuose. * • *

LONDONAS, Anglijoj, sp. 22. 
—Anglijos Darbo partijos va
das Lansbury sveikina ^Ameri
kos ruošimąsi pripažinti Rusi
ją, kaipo žingsnį prie taikos 
Europoj ir tolimuose rytuose.
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Jai dar šiandie bus 
nuverstas Franci- 

jos kabinetas

PARYŽIUS, sp. 22.— Pre
mjeras Daladier deda visas pa
stangas, kad išsilaikyti valdžioj 
ir kartu-pravesti savo reikala
vimų, kad biudžetas butų suba
lansuotas. Bet neišrodo, kad 
; am pasisęks ‘ tai padaryti, nes 
nemanoma* ka<$ parlapjbntas

Šiemet kirs daug 
miško

Vokietijos prekių 
boikotui sekasi, 

sako Green

Illinois angliakasiai 
gryšta namo ir į 

darbą
SPRINGFIELD, 111., sp. 22. 

—Tūkstančiai naujosios tfnijos 
angliakasių, kurie iš visos vals 
tijos buvo susirinkę Springfiel- 
de, nutarė gryšti namo į darbų. 
Didesnė dalis angliakasių jau 
išvažinėjo. Būrelis kairiųjų 
sakosi jie ir toliau pikietuosią 
Peabody kasyklas, bet mano
ma, kad iš to nieko neišeis.

Estijos parlamentas 
išrinko naujų 

prezidentą
TALINAS, Estijoj, sp. 22.— 

Parlamentas laikiniu Estijos 
prezidentu išrinko Kostantinų 
Pats, kuris pirmiau jau šešius 
kartus buvo Estijos premieru- 
prezidentu. Jo pristatytas ka
binetas buvo parlamento pa
tvirtintas 49 balsais prieš 38.

Dabartinis prezidentas bus tik 
laikinis, iki ateinantį balandžio 
mėn. gyventojai visuotinu bal
savimu išrinks tikrąjį prezi
dentų.

ekonomijas. Jis jau kelis šy
dus prigrūmojo ,kad jei biud
žetas nebus subalansuotas, $ai 
ir Franci j a turės nusiristi nuo 
aukso pagrindo ir eit prie pi
nigų infliacijos. Bet vistiek 
;arp atstovų nėra susitaikimo 
ir nemanoma, kad tokis susi- 
taikimas yra galimas.

Rytoj Daladier paskutinį kar
tų atsišauks į parlamentą suba
lansuoti biudžetų ir jei valdžios 
pasiūlymas bus atmestas, kabi
netas turės pasitraukti.

Kairieji radikalai, kurie turi 
55 balsus ir kurie ikišiol rėmė 
valdžią, nutarė atmesti valdžios 
pasiūlymus.

“Tik stebuklas gali išgelbėti 
valdžią”, pareikšta iš autorite
tingų šaltinių.

Valdžia pareikalausianti tuo- 
javte priimti algų nukapojimų 
valdininkams ir pasitikėjimo 
balsavimo. Jei pralaimės, tai 
tuoj pasitrauks iš vietos.

Valdžia reikalauja nukapoti 
algas valdininkams, griežtai 
persekioti taksų sukčius ir įves
ti viešuosius darbus mažinimui 
nedarbo .

KAUNAS.— Neseniai žemės 
ūkio ministerijoj pasibaigė miš
kų urėdų konferencijos, kur 
buvo tariamasi apie miško kir
timą. Nusistatyta prikirsti apie 
pusantro milijono ktm. Pagal 
dabartinę miško kainą už fa 
miškų reiktų gauti apie 15—16 
mil. lt., kurių 5—6 mil. lit. tek
tų darbininkams už miško me- 
>džiago^pagaminimu. Be t< nu- 
,jL'' 1 ’ " ■■■■,v<i^ne-
pardavinėti, o / gamins ir rū
šiuos pati ministerija. Stačias 
miškas bite parduodamas tik to
se urėdijoje, kur pergabenimo 
sąl$Į$s to" reikalauja.

Palangoj* antras sezo
nas

PALANGA.—Pirmasis buvo 
triukšmingas, antras ramus, bet 
vas-arotojams sveikesnis. Nebė
ra kur girtauti, su1 kuo vest ro
manus ir t.t. Tylu. Paskutinė
mis gražiomis dienomis kasdien 
urėjo maudosi. Dauguma pa- 
angiškiai, bet yra užsilikę ir 
vasarotojų. Miške kai kada 
užtinki vieną, kitų pasilikusių 
nepažįstamų paslaptingą pore-

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

Giedra, maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 6:11, leidžiasi 4:-

.Lėktuvas
. : ■ \

VENECIJA, Italijoj, sp. 22,- 
Karinis hydroplanas si* dviem 
karininkais nukrito vidury Ve
necijos ant naujojo kanalo Rio 
Nuovo kranto. Abu karininkai 
užsimušė.

BUCHARESTAS, Rumunijoj, 
sp. 22.—Devyni žmonės liko 
užmušti ir Šeši sinkiai sužeis
ti, pasažieriniam traukiniui į- 
važiavus į alięjaus traukinį. 
Katastrofoj ištaškytas aliejus 
užsidegė.

Teismas atmetė Chicagos 
taksų sumažinimą

Augščiausias valst. teismas panaikino tak 
sų apeliacijos tarybos nuosprendi 

sumažinti taksus 15 nuoš.

WASHINGiTONN, sp. 22. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green paskel
bė, kad jo gautomis žiniomis, 
Amerikos Darbo Federacijos pa
skelbtam Vokietijos prekių boi
kotui sekasi ir kad darbininkai 
paliovė pirkti iš Vokietijos im
portuotus prekes.

“Man yra Užtikrinta, kad 
darbininkai jau paliovė pirkę.

CHICAGO.—Prieš kiek laiko žiau, jei politikieriai malones 
taksų apeliacijos taryba, nusi- tų padaryti, 
bodus jai klausytis begalinių šis teismo nuosprendis ne- 
skundų prieš au’gštus taksus ir liečia taksų tų 18,000 žmonių, 
daugely atvejų taksus sumaži- kurie buvo padavę skundus ape- 
nusi, paskelbė sumažinimų visų j Racijos tarybai ir atskirai kiek- 
mažųjų namų taksų 15 nuoš. | vieno skundėjo bylų išnagrinė- 
Tas taksų sumažinimas turėjo | jusi, sutiko taksus sumažinti, 
liesti tiktai taksus ant namų. iztLi’ ’zzziL-ši:; 
visai neliečiant taksų už lotus, 
ant kurių namai stovi.

Tokiam tarybos nuosprend
žiui griežtai pasipriešino taksų 
assesorius J. L. Jacobs, kuriam 
buvo įsakyta visuotinų taksų 
sumažinimų pravesti.

Kilo byla ir visas taksų ma
žinimo klausimas atsidūrė teis
me. Perėjus per žemesnius 
teismus, byla atsidūrė augš* 
čiausiame valstijos teisme, ku
ris dabar penkiais balsais prieš 
du parėmė taksų assesoriaus 

j Jacobs nusistatymų ir įsakė sprendį sumažinti taksus 
taksų apeliacijos tarybai at- namų 15 nuoš. rėmė tuo, kad 
šaukti savo nuosprendį suma- smulkieji namų savininkai mo- 
žinti namų taksus 15 nuoš. ka proporcionaliai daug augs • 

šis teismo nuosprendis liečia tesnius taksus, negu didžiųjų 
tik dabar. mokamute 1931 m. trobesių savininkai, kurių tak- 
taksus^ Kitaip • metais taksai sai jau kelis sykius buvo ma- 
busią sumažinti 25 nuoš. arma- žinanti; n C, ■' * *

Jiems dabar busiančios išsiun
tinėtos naujos, pataisytos taksų 
bilos.

Skundus buvo padavę dar 54,- 
00 žmonių, bet jų bylos liko 
neišnagrinėtos prieš tarybai pa
skelbiant visuotinų taksų su
mažinimų. Tiems žmonėms da
bar taksai nebus sumažinti.

Maųoma, kad dabar teismui 
išnešus savo nuosprendį, už
vilktieji nesumokėti taksai galės 
būti sumokėti per ateinančias 
30 dienų be jokių pabaudų už 
užvilkimų.

Apeliacijų taryba savo nuo- 
ant

/N i * .tv N. Y. priėmė didelį Gal rvtoi kom. SettleGreen. “Man pranešama laiŠ. r;„ i-Z? 1J 3 nviii. uvvuv
biudžetą anfrll Lqrfn ebr «antru kartu skris 

į stratosferąNEW YORK, sp. 22. — New 
Yorkas ne tik nemano mažinti 

I

savo išlaidas, bet jas dar labiau 
ruošiasi didinti. Finansinė ta-

Farmerių streiko 'va- Iryba didesnį nė pereitų 
- - - - - metų biudžetą ateinantiems me- j

tams. Išlaidų ateinantiems me
lams numatoma $55,976,996. CHICAGO.— Komanduoto jas 
Tiek pajamų miestas nesitikti Settle, kuris prieš kelis mėne- 

. | turėti ir numato $25,000,000 de- sius bandė nesėkmingai keltis 
į stratosferą, dabar pranešė 
Chcagos pasaulinei parodai,

dai prašys darbi 
ninku pagelbos

NTopill amncrikai llflTla. kad oras darosi palankus nau- 
ka krensisi nrie orcranizitotii I V- " • 1 1 . . jam skridimui ir todėl jis ruor
darbininkų, kad gauti jų paJ pUSlgrobtl miestą šiuši antrų sykį keltis iš Chi-

Pragyvenimas dabar visiškai 
pigias. Kambarys su aptarna
vimu apie 1 ltv per parų. Pie
tus . 1 lt.

Silkelės (Strimeles) skanda-1 
iškai pigios. Net iki 10 ei. už 
kapą. žmonės kiaules peni, 
žvejai dejuoja.

Per sezonų pridarytos va
gystės baigiamos išaiškinti. Kas 
lengvai pasipelnė, dabar Bajo
ruose sėdi.

Palanga, tur būt, vienintelis 
miestas, kur nėra pirties. Tai 
kultu’ra...

4 KALINIAI UŽMUŠTI MEK
SIKOJ, 3 PABĖGO

J?'1’’’ ’’ < F Š'.C ■■ ■ A-;.;,','

LAGOS, Meksikoj, sp. 22. — 
Vietos kalėjime kaliniai apsi
ginklavo ir bandė pabėgti 
laisvę. Persišaudyme - keturi 
kaliniai liko nušauti. Trims ka
liniam betgi pasisekė pabėgti.

S i* f* * i-VL u- • ‘siAiyifr*j14
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J. .Karnavičius rašo 
naują operą

ramų šiame farmerių streike. “
į paskelbtąjį farmerių streikų , BERLYNAS, sp. 22.
ikišiol labai mažai kas atsiliepė. |»Pikiuoti ^smogikai^ ir jų^drau

Milo Reno šiandie atvyks į 
Chicago pasitarti su Whitney 
iš Clevelando, prezidentu gele
žinkelių trainmenų brolijos. 
Paskui ieškosiųs moralės para
mos ir kitų organizuotų darbi
ninkų ir visų, kitų organizacijų.

Rusija dovanojo Tur 
ki jai 5 lėktuvus

gai bandė “kliudyti Emden 
miesto administracijai” ir bu
vo užpuolę miesto merų.

Puolime dalyvavę smogikai 
tapo pašalinti iš smogiamųjų 
burių, o jų draugai liko užda
ryti koncentracijos stovyklose.

Iš tos priežasties valdžia iš
leido naujus prigrumojimus 
tiems nacių .ir jų smogikams, 
kurie nepaliauja bandę įvesti 
aštresnę biznio kontrolę ir 
kontroliuoti atleidinėjimų ir 
samdymų darbininkų, ar skel
biasi arbitratoriais. yaldžia į- 
spėjo samdytojus, kad jie pri
valo klausyti tiktai pripažintų 
valdininkų ir tų žmonių, ku
riuos paskirtų dekretais Hitle
ris.

cagos parodos į stratosferų šį 
antradienį. Jau viskas yra pri
žengta skridimui ir tik buvo lau
kiama patogaus oro.

Pirmų sykį kom. Settle ban
dė keltis vienas, šį kartą jis 
kelsis kartu su marinų Maj. 
Fordney. Kom. Settle yra pa- 
skilbęs baliunininkas, jau kelis 
sykius laimėjęs Bennett trofė
jų (pernai jis baliunų lenkty
nėse nusileido okUpuotoj Lie
tuvoj, Švenčionių apielinkėj, ki
tas amerikiečių baliunas nusi
leido Suvalkijoj, Lietuvoj), šie
met baliunų lenktynėse už 
Bennett trofėjų jis laimėjo ant
rų veitą.

VIENNA, sp. 22.
vpn 
uždarytas 6 savaitėms kalėji- 
man, o jo žmona liko uždaryta 

auto-1 jų pilyje už “nacių suokalbį”,
rius, valst. konservatorijos pro- Pas jutos rasta visa nacių dist- 
fesorius, kompoz. Jurgis Kar- trikto raštinė, taipgi daug ir 
navičius pradėjo rašyti naujų inkriminuojančių dokumentų, 
operų, kuri vadinsis “Radvila 
Perkūnas”. Libreto (/perai pa-1 ; 

v— i t-. . «___ ___ _ rrv_ “'
pįt 'įftjžetu ir antgalviu jis yra I pasienio tvirtoves, italų 
parašęs ir istorijos kroniką dra-1 areštuotas Jugoslavijos , inži- 
mai. . aierius Francesco Dedek.I

. ■ ■ ■

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
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 
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

N A U JIE
1739 SO. HALSTED ST

NOS
Tel. Panai



ORESPONDENCUOS

Kenosha, Wis.

IVindsor. Ontario

katalogus ir

HAT/ MY B

Malonu
A KRAFT-PHENIX PRODUCF

Garsinkitė^“N-nose

Padarome Visiemshow

mce

BIZNIERIAMS

n r

maždaug te
galima parų-* 
inteligentams

Programas 
Tikietus,

SLA. 338 
dešimties 
Kad ta

Atsišaukimus: 
Lapelius

Vizitinės: Kortelės. 
Vestuvėms- Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės: 
Pasveikinimai,., eta.

Bilas
Biznio Korteles

$ Laiškus- ir- Konvertus
Plakatus

Mom sighed happily, excitedly: 
“You think that would be right? 
Because Tommy told me to be sure 
and get the best.”

“1’11 bet it*ll be the best you could

Thousands 
prefer it ta ■ 
mayonnaise!

tis dėl * bedarbio sąvokos api
brėžimo.

Nustatyta ateity oficiališkai* 
“bedarbių? žodžio nevartoti, 
pakeičiant j j “darbo reikalin
gi^ ar kaip kitaip.

1 Svarstyta ir

tikrai įsitikinę, 
J. Janušauskas 
Atlantiką.
antras tranzat- 

yra visų

Kaip, bus tvarkom 
! nedarbas

SYNOPSIS
Jefferson Randolph , . . 

n«w a great football prospect at 
famous Thorndyke Unirersity . . . 
\wm boro of humble parents, Mom 
and Pop, in a ‘ Uttle Middle * West 
factory town where he won early 
renown as a brilliant high school 
bark, so much so that the great 
eastern coilege had lured hira to its 
awanky halls. Tommy came home 
for Christmas, spent much of the 
t i m • trying to polish household 
manners, did not return Easter. 
būt during his summer vacation he 
cauaed a most profound sensation 
throughout c r i t i c a I Athens by 
flashing on that burg the very lat- 
ėst in sport toga, white knickers, 
flannels, et ai. The neighbors are 
rather eaustie būt, as Mom explains 
lt, **if you fly with fine birds you 
mušt wear fine feathera” referring 
to h e r boy’s “millionaire coilege 
ehums” . . , Tommy golfą during 
first half of his vacation; then 
makes himself “as hard as nails” 
laboring as truck loader in glass- 
works where his father and brother, 
Pete, work. Pete and his giri, Steve, 
are planning to start a garage and 
marry; while Mom worries over the 
altitude of Florrie Johnson, neigh* 
borhood siren, tovards Tommy. 
The latter is invited to the Country 
Club dance by Dorothy Whitney, 
daughter of the glassworks owner 
and the town*s wealthiest man. Būt 
Mom is sore vexed when her big 
boy a s k s her to buy a corsage 
(what can that be?) for the de- 
lightful Dot. , . .

antrąv tranząt«ĮAV .Novickis, saviv. dep.
Barkauskas,vyr. soc. aps

ponavičiaus, kuris taip pat ve 
da Chicagos “Pirmyn“ cho

kokio darbo’ surast v inteligen
tams bedarbiams.

Ta proga inž. Novickis pa
informavo susirinkusius apie 
tai, kaip suteikia darbo inte
ligentams: bedarbiams musų 
kaimynai-Latviai ir Estai. Ten, 
butentįi inteligentams bedar
biams darbo duodama įvai
riuose archyvuose, kur intelL 
gent. bedarbiai daro vertimus, 
sudaro archyvų

Grandmother’s vivid mem* 
the meniality of the boy’s 
Tom had never even been 
of the problem. He had 
upon Dorothy boldly from 

com-

Grandmother < had firmly im- 
pressed upon Dorothy her sočiai 
importance and the superiority of 
the VVhitneys, per se, over any of 
their employes; and the old lady 
was so positive it was difllcult not 
to be impressed; būt while rcc- 
ognizing this superiority Dorothy 
had been able to uccept Tom Ran- 
dolph by the simple expedient of 
not admitting it—a deft distinc- 
tion upon vvhich she did not dvvell 
despite 
ory of 
family. 
aware 
looked 
the first and accepted their 
panionship with an assurance equal 
to her, own. His ruperb confldenee 
annoyed her at times; būt his bold- 
ness had amused her; and it had 
flattered Dorothy to be squired by 
the high school hero.

He was even more amusing as a 
Thorndyke freshman, with his new 
manners, his awkward bows, his 
multi-syllabized speęch. There was 
no harm in trying; and if Tommy; 
through the sheer accident of foot
ball abillty. Chose to work co hard 
at his opportunity of becoming a 
gentleman, it wat perfeetly all 
right with Dorothy and she wished 
him luck; even though there were 
times when he tried her patiem* 
aa he vas most severely teetiug

Tommy was eyen more amusing as a Inornuyke ireshman to Dorothy 
his new manners, his awkward bows, his multi-syllabized speech.

So Mom marched in and ordered 
a corsage of lilies-of-the-valley, 
arm size, to be delivered to Misa 
Dorothy Whitney on the following 
Wednesday. And she walked out 
and went on her way to Butcher 
Brown’s with a distinet air of su
periority.

Dorothy watched her go down 
the Street and smiled; and thought 
how proud she was of her son; of 
how she had spojled him, of how 
the town had spoiled him. Even 
Dorothy, k n o w i n g that she 
shouldn’t, had helped to spoil him, 
had done her small part in the cre- 
ation of the handsome idol.

Dorothy would have preferred 
gardenias; she had told his mother 
lilies-of-the-valley; they were 
cheapfer; they would be easier on 
Tommy.

Easier on Tommy. Glorify Tom
my. Tommy! Tommy!

Draugijoms.. Konstitucijos ir jų Vedamos4 Knygos- yra- 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio. užsakymo 
taip- kaip jos-vedamos, su specialėm linijom irtlifeinttfiš#. 
kais antgalviaisi).

opera 
chorus 
siu by 
these- 
chance you’ll have folks, as* he 
is; goiiigi to; make įlįs future 
home in Lithuania $oon.

Concert is gding to bė' a 
wow, so"don’t miss i'ti

rib write- more next week. 
1’11 try to dig upp-pome deep 
scandal ^concerning. our chorus 
members to make this ■ more 
interestingii. News is not news 
if it isn’t scandal.

> D. R. Gossip,

Prieita* išvados, kad kol kas 
didžiausia darbo, sritis yra ke- 
įiųtaisymas • tiltus statyti, ak
menis tašyti, pylimus daryti 
k tf.

Principai nusistayta ? 
pašalpų^ bedarbiams * Meduoti,1 

o šelpti mokant už darbą.
Pasiinformavus ir nuomo

nėmis pasikeitus prieita išva
dos, kad vid. reik, ministerija 
turi paruošti tarpžinybinės 
kom.i viešiems: darbams vado^ 
vauti ir tvarkyti taisykles. Ne
užilgo numatoma < sušaukti dar 
vieną i tokį- pasitarimą ir pa
daryti' atatinkamus, nutari
mus. i

action, vim, vigor, and 
by being first in pro- 

Kenosha with a big 
concert. It’s the lOth 

Lašt year the 
pretty

Manoma, kad 
kio darbo butų 
pinti ir musų 
bedarbiams.

Kadangi 
reikia ir moterimis bedarbė

mis susirūpinti,
tai ir Šiuo reikalu nurodoma, 
pav., į Latviją, kur moterys 
gauną daug darbo kareiviams 
lopydamos rubus, siudamos 
ką etc.
Viešųjų darbų centralizacija.

Iškeltas sumanymas steigti 
tam tikrą vieš, darbų bendrą 
direkciją, kuri bendrais bruo
žais nustatinėtų vieš, darbų 
darbo gaires, kaip ir progra
mas parengtų, bet faktiškai 
viešuosius darbus vykdytų sa
vivaldybės. Į tokią bendrą di
rekciją ir įstaigos galėtų krei
ptis tūrėdamos kokių darbų. 
i)ėl bedarbių > eksportavimo į 

kaimus
irgi buvo išsitarta. Siūloma 
taip padaryti: ūkininkas pai
ma iš miesto vieną ar kelis 
bedarbius ir juos maitina, jei 
turi duoda kokio darbo, o ūki
ninkai už tai nustatytą sumą 
primoka. Tačiau į tai atsakė 
žemės ūkio rūmų atstovas, nu- 
rodydamasrkad ir kaime da
bar yra i pakankamai žmonių 
norinčių guti darbo; kaimas 
negalįs, ypač; žiemos metu, su* 
teikti darbo kaime gyyenanr 
tiema bedarbiams, taigi? gabe
nimas bedarbių- iš miesto į

Nuo Išsinarinimų
Kuomet jum* pasitaiko nik»telčtf ko

jos rieiį, iisintrinti ranka ar gauti 
diegi! i pečius ir kuomet skausmas jus 
ii proto varo, tai iisitrinkite su 
ANCHOR Pain-Expelleriu ir apdengkit 
,su flaneliniu ar vilnoniu audeklu.

Į kelias minute* skausmas pranyk* 
-Ir palengvinimas'bus laimėta*.

Per suviri 6C metu Anchor Paln- 
■Expelleris buvo ir yra vyraujančiu 
"naminiu vaistu greitam skausmo pa
lengvinimui. Visose vaistinėse kaina 
35c. ir 70e.-—skirtingo diduma bomeutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaienldj.

CHAPTER SEVENTEEN
She studied over it all night be- 

tween naps; and she was štili 
studying over it in the morning 
when Tommy, on his way to work, 
very cheerful, told her not to for- 
get the corsage.

“What kind, Tommy? And 
much ?”

“I don’t care—only get a 
one.

Mom was just as much in the 
dark as ever and she decided the 

"fcmly thing to do was to get dressed 
ašd go down early and tell the giri 
arTelling’s she wanted to look at 
some eorsages and then maybe she 
?ould pick out a nice one and have 
it put away till VVednesday; or 
maybe the giri would be nice—she 
was Mrs. McKeough’s daughter and 
a friendly little thing.

Mom was walking along, štili 
studying it over, when a horn blew 
right back of her and mado her 
jump—and there was Dorothy, 
looking pretty as a pieture at the 
wheel and smiling with a kind of 
happy light over her eyes so much 
that you really couldn’t see the 
eyes; and looking at her, Mom 
couldn’t see vvhat any boy in his 
right mind could see in a thing liko 
Florrie Johnson when a giri likę 
Dorothy was around.

“Ride?”
Mom was flustered “I’m just go- 

ing down to Telling’s.’* Then she 
was embarrassed. She might have 
told Dorothy—how easy it woutd 
be to just ask her vvhat kind of a 
corsage she wanted and then every- 
body would be sure to be satisfied; 
\ut Mom couldn’t bring hersolf to 
do it.

“Buying some flowers for some 
lucky giri, 1*11 bet.”

Mom laughed excitedly as she 
fixed herself in the car. “How did 
you know?”

“Just guessed.”
“It’s an awful hard job.”
“No—1*11 bet I could guess vvhat 

kind of a dress the giri is going to 
wear.”

“I don’t see how—but that would 
help.”
, “TU bet she*U wcar a white lace 
—-1 COnld even tell you vvhat would 
be the best corsage for that, if my 
guess h righri“

“1*11 bet you couldn’t.“
“Well,” Dorothy hesltated, “if I 

were you I’d just go In and order

na: 
visuoinet 
lietuviai dar tik! organizuojasi I 
ir jungiasi j vieną bendrą] 
frontą paremti šį lakūno J.j 
Janušausko garbingą* žygį — 
pastatyt i gyvą paminklą mu+ 
sų žuvusiems lakūnams Da-i 
ęiui ir Girėnui. Lakūnas J. 
Janušauskas visiems lietu
viams padarė gilų įspūdį savo 
rimtumu ir gabumu skraidyti. 
Visi lietuviai 
jog lakūnas 
tikrai perskris

Kadangi* šis 
lantinis skridimas 
Amerikos lietuvių reikalas, to
dėl butų labai malonu, jogei 
visos lietuvių kolonijos Kana
doje 
jas Amerikos Lietuvių Tranz- 
atlantinio Skridimo Sąjungos 
valdybai, Cbicagoje 
bu|ų, jeigu ię. Pietų Amerikos- 
lietuviai prie to prisidėtų.

Dailės Ratelis ir 
kuopa švenčia savo 
metų sukaktuves, 
įvykį kuo tinkamiausiai pami
nėti, lapkričio 12' d. German- 
American Home svetainėje 
yra rengiamas nepaprastas 
koncertas, kuris prasidės 6:30 
vai. vakro.

G. Klevičkaitė, o 
garsusis lietuvių? 
p. J. Babravičius, 
teliui priklauso 
gavimą geriausio lietuvių dai 
nininko, artisto Babravičiaus, aviacijos 
Tai bus pirma proga šios apy
linkes lietuviams išgirsti pasi- 

ir gal 
isoje paskutinė, kadangi p. Babra- 
r tai vičius rengiasi vykti Lietuvon 

pasidarbavimui p. K. Ste- ir ten apsigyventi. Todėl vi-

Koncerttts btis litbai gyvas 
ir įvairus. Sudainuota bus vi
sokių liaudies dainų, o taip 
pat arijų iš operų. Pasižadė
jo dalvvauti žymiausios. musų 
solistės, kaip-tai: p-ia A; Jam 
kus, p4a frft BdlČaitis ir p-16 

taip pat ir 
dainininkas, 

Dailės Ra- 
kreditas už

Spalių 14' iv 15 d;, būdamas 
Detroito, ture jau v garbės atane* 
niškai susipažinti » siu gerbia* 
mu lakūnu Juozu Janušauskių 
kuris buvo atvykęs į DotroUąi, - , - , ... v
išpildyti senai* rengtąi liotūviųvšh•Hčtiivi6<» kkpįtttūovJli Jfimu|l)jyav« yyr. statybos ihsp; inž 

dienos programai- šauske^ žygį, i

SpalUj; lfit> dil iridildiikiau spoktorius šoštakas, fin. dep.
LlotUviųv A'Viaoijosu dibnoiųldibJ Lipius, Sus. min. atsto- 

kur buvo atsilantii betraho/ P’diygitiusb Dėttkiifoį^asi inž;. Tbmašeyičius, žemės
kęs lakūnas. Juozas Janiui Uibtiiviųr mažąą kbldnijąasm diM rūmų vicedir. agr. V aš- 
šauskas ir drangas. Vaivada.. .«><»■* GIHoaflasslilBtUviųijkbldni-OlMik. Kttuiio, Šiaulių, Panc-

* ■ 'vėžiovilu Marijampolės bųr-
miatttehi 
Į Pirmiausia 
direktorius 
pranešė' apie 
orgąnizavimą
apie> buvusius bedarbių skai

saviv. cĮepart. 
p. Barkauskas 
viešųjų darbų 
praeitų metų ir

ši dalyvaukime tame nepapra* 
štame koncerte^ nes-?'kitos-; to* 
kios progos vargu* greit bosu^ 
silauksime;

Sekamą savaitę parašysiu 
daugiau apie tai, I 
koncerto* rengimo reikalas;

— Amclia Bagdonas, koiv

that of most of the young. people 
of Athens. Tom had gone high-hat 
on them and they were boiling over.

Dorothy sympathized; būt she 
was Tommy’s guest and if he had. 
chosen to ignore the Athens delega- 
tion for the more important sočiai 
group from Smithville there was 
nothing she could do būt look as 
pretty and act as graciously as pos- 
sible so as to do Tommy proud. 
She was part of his act for the 
evening. Tom had served notice 
upon Athens that, as a Thorndyke 
man, he could no longer be at home 
to the old gang, except, of courae, 
Dorothy Whitney.

She smiled. Tom’s glance was in- 
ąuiring. He said: “What’s funny?” 
She did not answer būt continued 
to appear deeply amused; This al- 
ways maddened Tom. He was quick 
to resent the slightest hint of 
ridicule of himself. Dorothy had 
found this knowledge valuable.

"Well?” he demanded. She lifted- 
a small finger to her lip, idly,- and 
smiled a merry smile, deliberately 
pjrovocative. He hated her and she 
liked it. Dorothy held no! obligation 
to salve the vvounded pride of* 
Athens by a counter-irritant but it 
pleased her to stiek sųch small pins 
in Tommy’s ego. He reacted to the 
fortnula; eXuberance was harden- 
ing into dignity; he would not iook 
at her eyes; his chin gradually 
moved out from his neck, likę that 
of a turtlė coming out from its 
ehell; small museles in * his jaw 
were tightening and twitching.

The music was soft and bewitch- 
lng; !ights were enticingly shaded; 
romanco was in the rafters. Dor* 
othy felt suddenly that she wa» 
taking advantage of his weakness; 
a distinetly * feminine advantage 
because she knew that Tom was 
devoutly vvishing that for just a 
moment she might be a tysy—once, 
in such a mood, he had told her ho, 
She i prepared to ease him gently 
from the rnood befpre it congealed 
into formality-—once Tom became 
formai* it toOk hours to mėlt, him 
back into his. normai warmth.

“Tom—“
Hb did-not answer« he continued 

to gaze defiantly over the heads of 
the dancers. It was going to be 
diffidult, Dorothy kncw — he had 
been very warm with appreciatfaa 
of himself and her dn:h of told 
rididulo had steamed him up 
recordspied.

(To ObUomnO '

Dailės Ratelio nepaprastas 
koncertas

Dailės Ratelis chorus shows 
superb 
vitality 
viding 
jubilce 
surviving year. 
chorus had a pretty tough 
time, but' we’re gping to go ] 
stronger than- ever now. This I 
lOth anniversary concert will 
take place Nov. 12,< 1933, in 
the German-American Homel 
H 6 :30' P; M-. I

J. Babravičius, renowni 
singer, will honor the 
and people of Wiscon*J 
his first appearance in| 
parts.

(loldi Giiicagp»sllbtūviųiikbl()ni> Wuno» Šiaulių,
jap gglhhaa ppipaiMhtiiib jogfci] 
atšihinkiUMųv į i' paminą svečių* 
jįkhičiuiniiii ih* peliiūv ttoito1 
lietuvių^ aviacijose dienai yra 
tieki pa sekini ng«r kaip i-Clii(ja*i 

Lietuviųų Aviacijos; Die- 
Bet tiki pradžiūto pradžia- 

sunki,- Detroito Į 1 u s •
Biirmistrų pranešimai.

Paskui burmistrai, dalyvavę 
posėdyje, pranešė kiekvienas 
kokius viešuosius darbus už
simota dirbti kovojant siv ne
darbu. Be to, iš burmistrų 
pranešimų paaiškėjo, kad atei 
nančią žiemą numatoma be
darbių ne mažiau, o gal dar 
ir daugiam negupernai.

Vidaus reikalų^ m/inisteris 
iškėlė mintį, kad reikia steng
tis kiek galima daugiau 

bedarbiams mokėti bonais 
ar čekiais ir kuo mažiausia 
pinigais. Mat, bedarbių šeimos 
nusiskundžia, kad bedarbiai 
gavę piniginį atlyginimą ne- 
racijonaliai jį sunaudoja arba 
tiesiog prageria; Taigi, savi
valdybės* susitartų. su koopera
tyvais, kurie pagal čekius 
duotų t bedarbiams produktų; o 
kooperatyvams; užmokėtų' sa- 
vivaldyb&Si

Kalbantis toliau, iškelia -min*.

programą^ 
šeštadionįy. spaliųv 14»i diį,. many 
teko garhe' dalyvauti^ Detroito-) 
lietuvių šeimyniškame- siunti;-— — -c —----- # -
rinkime, kur buvo, atsilan.il I>ėtt‘nitor P«lj^iliu»i>noWoitdj^Wrinž?. Tdmaševičius 

Juozas

CLARENCE Ai O^BRIEN 
• ąeįlriered F*atent Ątiorney 

tatfrUy; gurina:* & Comtaeicltl 
B*nk>>Buliabik'>

(Dlrectly aerou fijreet from Patent Offlcai
' '4 V . • • - * • tt. . J . *

VVA8H1NOTON, D. C.

tilkit* daug reiškia \ JagBįcA
prie patentu.’ Neriai- A’ųffivO/ \
kuoklt vilMhdatni ao , '
upuatiffojlmn. iftvo1 V 
v'imnnyrtmb Prlata* • \
kitę hralzlnl ar mo- 
dpil dei Instrak'”/!), 7 
NEMOK AKOS*’ kiy-- KNYGELI 
gntBs HHow to On- 
te i n a rateht’* ir “ReeotiĮ 
ventinh” fornioa. Nieko . aelmam 
už lnform&elJą*> kg; darpfj. , Sart
ru Alntjlmal laikomi paslaptyje. 
Orettaa, at*grgo*r rnpmttOgaav P*- 
tarnavimai.

Detroito . lietuviai yra- pasi
ryžę aukų 1 rinkimu palenkti 
visaa kitas Amerikos* lietuvių 
kolonijas; aš esuvtikras, jdgėxi 
Detroito lietuviai taip ir pa
darys, nes lakūno J* Janušau*! Rūgs. 17 d; vidaus »reikalų5 
sko atsilankymas čia* sukėlė ministerijoj pačiam min. pulk. I 
didelį ūpą lietuvių^ tarpe r visi Rusteikai pirmininkaujant 
Datroihr lietuviai yra'i pasi4 buvo pasitarimas kovai su ne
šventu visomis: jėgamis; remti darbui reikalu. Pasitarime da-

Koncertas tikrai bus šaunus,— 
tokis, kokį tegali surengti di
džiulės organizacijos. Reikia 
pasakyti, jog Dailės Ratelio žymėjusį dainininką 
choras yra geriausias 
yVisconsin valstijoje, 
ačiū

šiame- šeimyniškaihe ' susirink į 
kime buvo rekomenduotą* sp. 16Tį 
dieną sušaukti visiisb Detroitčm 
liųtuviu»f į susirinkimą^ nopai*v 
sant pažvalgų, kad nuo visų 

kaip einn Detroito lietuvių^ išrinkti kb-; 
initetą rinkli * auklisv anttffč 
tranzathinthiib^ skridimo -naiKiki 

dai. \,,Bedarbiou žodis bus panai
kintas^ Numatoma mokėti 
nalurtu Viešųjįp darbų cent
ralizacija. Darbas inteligen- 
tįims\ bedarbiams,

atsilan.il


KĄ ŽMONES MANO

JUOKAI

Madrid)

lyg aidas

J. F. SUDRIK
INCORPORATED

THE TWO ORPHANS

buvo nemažas. Gali- 
pražudyti laivą, pa- 
jį amerikoniškomis 

kaip jau ne sykį at-

Spanknoe&ev

tamstai atsitiko, kad 
galva sudaužyta tokiu

Ar geležinkelio ne-

Telefonai—
BOUlevard 8167
BOUlevard 4705

Secretar^ 
HuJ/V

TML MAH 
THE. HAtJS X)t&C.fe\BlNG
IT V4ELL,

[ OC TH\UG-,UOOKS 
\ AB thoug-h tou‘r.e. 
gk GOIMG- TO GE.T* 
^VVOUR. QM
fflffik/THAPr WEANASL1^

AR GALI KILTI NAU 
JAS KARAS SU 

VOKIETIJA?

(“Der Brummer”, Berlin)

Paskui išmušėme visą įgulą li
gi paskutinio. Pasiliko kapito
nas.

Portugalas ir jo draugai ga
lop išplaukė atgal į Kubą. Be 
abejo, pranešė visa tai valdžiai, 
bet aš nieko daugiau nebegir
dėjau.

„Rep 
Samuep 1 
.Dickstein

tęsė por- 
Praėjo viena diena

Ne, ant jos durų yra 
■ “Išėjau pas kaimy- 

Grįšiu po penkių minu-

(“Pele Mele”, Paris)

Ir prie pir- 
padarys. 
tai omeny, 
kad kiltu 

, o jeigu ir

1751
(arti Wood St.)

MOT 
hOlSSlMG- 

A TVžACK,THE 
SCHUbMVAG- 

NE.PHt'N 
TAKB.B IT 

, AkU IN.
BUY TAEfcE's 
MAHV A,

SlAfrt!

OUV3, TWO > 
\NAIFS AISE. 
&VrT\MG- 
u, V^HTTY '

žmonės kaip maistas rykliams
Tai nebuvo musų laivas. Jis 

artinosi, išmetė inkarą ir tuo
met dienai auštant pamatėme 
visą pulką žmonių barzdotų, 
sudžiuvusių moterų ir pusgyvių 
vaikų. Musų vadas pasiuntė 
jiems valtį su ginkluotais žmo
nėmis. Valtis atvežė iš laivo 5 
žmones ir jų itarpe patį jų vy
resnįjį. Tai buvo portugalas. 
Kiti priklausė kitoms tauty-

kur lik pasi

Patarimas dykai". OFISO VALANDOS: Kasdie 
> 5—8 valandai vakare.

Tel. Crawford 5573

Kaip buvo gabenami 
emigrantai iš Kubos 

į Ameriką

nebaidė nei didelės iš 
nei aukos, ta’p visi ti 
rasią Amerikoj nepa

laimą.

bęt ir mažosios, 
Lietuvą. Arti- 

Vokietijos kaimynė

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vauoe, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 V. v.
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“Ar žinai, mano brangioji,” 
tarė 'jaunas vyras, “čia kažin 
kas netaip su saldžia duonute. 
Jis netaip skanus, kaip turėtų 
būti”.

“Tai yra vis tavo įsivaizda
vimas”, atsakė žmona džiū
gaudama, “mano naujoje vi
rimo kepimo knygoje sakoma, 
kad jis puikus”.

< (“Heywood Advertiser”).

THfcStE'S A fi»O^T
O' PICTUF2.C STICKS

l IH WS\b43b».
\ BŪT VIAYBE.

“Kaip tamstos bičiulis lei
džia laiką savo kelionėje au- 
tomobiliuje?”

“Puikiai! Aš gavau du laiš 
<us iš jo 
nuovados ir kitą ir ligoninės

(“Tottenliam Herald”).

“Nuo to laiko, kai mano 
sužadėtinė atsakė man, aš ne
galiu miegoti naktį. Ką aš tu
riu panaudoti nuo to, gydyto
jau?”

“Kitą sužadėtinę”.
(“Meggendorfer Blaetter”,

Muenich). .

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį mehįjr išgydė 
tūkstančius ligonių* 7 ‘__ 1, '

nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė.

THIUK HAViX>, XV.APL‘. 
T H EVite. VSUST -Bte. , 
aoNAUTMIMG-% SOCAE. 
hAE.VAOmi' TUCKtel) 
AV/AY BACK £

TRAT LVTTUE.

pasiekę pažadėtosios žemės. Ta
čiau jų užsispyrimas nesuma
žėjo. Emigrantai slaptai sėsda
vo į žvejų laivus, kurie iš Ha
vanos plaukė tuščiais neva žve
joti, o atplaukę į kokį nuošalų 
kraštą rinko emigrantus ir tai 
paprastai darė naktimis.

Rizikas 
ma buvo 
skandinus 
kulkomis, 
sitiko. Be»t iš kitos vėl pusės 
proga uždirbti ' po ' 500 dolerių 
nuo galvos ir tai iš kokių 200 
ar 300 emigrantų iš sykio, tai 
irgi suma verta paimti. Iš to 
ir kilo tragedija. Bailesnieji 
grįžo žvejoti, gi drąsesnieji ką 
kita išsigalvojo.

—1926 met. atvykau į Ma
tą n sas su tuščiu skilviu ir skau
dančiomis kojomis, darbo beieš
kant, pasakoja vienas portuga
las, buvęs gabenamo padėty. 
Darbo radau. Tūla anglių sta
tytojų grupė, turinti 8 mėnesių 
kontraktą, išvažiavo į mažą 
sahikę, vadinamą “Piedras Chi- 
co”, 4 valandų laivo kelionės 
atstumo nuo Kubos.

Vieną gi naktį mėnesienoj 
ant ramaus vandens pasirodė 
gelsvos žėglių šviesos. Vienas 
musų šunų pradėjo loti. Lai
vas!

Kontrabandininkai pilnus laivus 
žmonių jurose išversdavę 
rykliams suryti.

Ji: “Šis laikraštis rašo, kad 
Rytų dalyse gera žmona kai
nuoja penkioliką šilingų. Gė
dingai !”

Jis: “Taip, gera žmona yra 
verta penkiolikos šilingų, ar 
ne?”
(“Somerset County Gazette”).

Jos. F. Budriko krautuves duodami lietuviški radio 'programai 
Nedėliomis: W. C. F. L. 970 K.. 8 vai. ryte ir 1 vai. po pietų. 
Ketvergais: W. H. F. C. 1420 K., 7:30 vai. vakarais.

Pastaruoju laiku žmonės, 
taip sakant, labai garsiai pra
dėjo kalbėti apie naujo karo 
galimybes. Svarbiausia prie
žastis šioms kalboms apie 
naujo karo kylimą bene yra 
ta, kad Vokietija pasitraukė 
iš nusiginklavimo konferenci
jos ir iš Tautų lygos. Kad 
Vokietija prba, geriau pasa
kius, Hitleris . nenori koope
ruoti nusiginklavimo klausi
me su kitomis tautomis, tai 
vra faktas. Bet ar tas suda
ro karo pavojų? Gerai, pa
gvildenkime šiek tiek dabar
tinę Vokietijos padėtį.

Atrodo, kad žmonės persi- 
stato dabartinę Vokietiją to
kioj padėtyj ir tokią stiprią, 
kokia ji buvo prieš pasaulinį 
karą. Taip manyti yra dide
lė klaida. Vokietija, dabar 
nėra tas, kas ji buvo prieš di
dįjį karą. Ji yra dabar nu
ginkluota ir apie karą ji, bent 
šiuo laiku, negali nei svajoti, 
šiandie užtekti) vienos Fran- 
cijos, kad beginklę Vokietiją 
užkariauti. Bet to, šiandie

Vokietija turi daugiau priešų 
negu ji kada nors turėjo savo 
istorijoj. Ji yra apsupta ge
ležine siena iš visų pusių — 
ne tik didžiosios šalys nusista
tę prieš ją 
įskaitant 
miausia 
Austrija ir ta griežtai nus.ista 
čiusi prieš Vokietiją. Vokie 
tija šiandie, Hitleriui diktato 
riaujant, liko izoliuota nuo vi 
so pasaulio 
suks, ten jos priešai.

Tai išorinė Vokietijos būk
lė. O kaip stovi vidujinė Vo
kietijos būklė?

Vidujinė Vokietijos būklė 
nė kiek negeresne, kaip išori
nė. Ten, tiesa, žmonės Hit
lerio diktatūros suspauski, su
rakinti, bet tie retežiai nėra 
labai stiprus. Ir tik reikia 
tam tikros progos, kad Vokie
tijos žmonės galėtų tuos re
težius nutraukti, 
mos progos jie tai 

Taigi turint visa 
ar galima manyti, 
karas su Vokietija 
kiltų, tai ar Vokietija yra tiek 
stipri, kad jos reikėtų bijotis? 
Tad, kai dėl galimybės karo 
su Vokietija, manau, galima 
sau ramiai miegoti pažiūrėję, 
ar nėra po lova Hitlerio.

— V. R.

PHILCO

lį mėgėjų ir aeroplanų 
gularius broadcast.

KAINA
TIK ..................... ......

Portugalas visai netikėtai ati
dengė tą planą.

—Nuo to laiko pradėjau būti 
atsargus ir temyti 
tugalas
Skaičiau įgulos akyse,' kad vi- 
;ši žino,, kas atsitiko itarp ma
nęs ir vairininko. Mane apėmė 
didelė baimė ir tos baimės įta
koj sykį surikau: “Mane nori 
nužudyti, aš tai. žinau! Gelbė
kite mane!”

—Taip, jie nori mus visus 
nužudyti, nes negali musų iš
sodinti sausumoj 
atsakė vienas mano draugų.

■ f

Kova dėl gyvasties
Toji panika užkrečianti, ku

ri greitu laiku mus visus apė
mė, mus ir išgelbėjo. Tiesa, 
dvidešimts musų žuvo atkak.- 
liąusioj kovoj, kokia prasidėjo 
tarp musų ir jgtilos, bet galų 
gale nors likusieji išsigelbėjo
me nuo ryklių. Emigrantai bū
dami riusveriamoj didžiumoj 
pagaliau sugebėjo paimti viršų 
•ant jurininkų.

Norėdami apsisaugoti nuo 
kulkų pakėlėme tą matracą su 
;žmogžudingu. tinklu apačioj.

“Kaip
tamstos 
bildu?” 
laimė?”

“Ne, vyrukas metė bent kiek 
pomidorų į manę”.

“Bet juk pomidorai nepers- 
kčlė tamstai galvos?”

“Ne, bet žmogus užmiršo 
nuimti nuo jų konservinę dė-

Prieš keletą metų garsiai nu
sidėjo šiurpulingoj žinios, apie 
priemones;— kurias “vartodavo 
Kdbos laivų savininkai, kurie 
versdavosi slaptu žmonių ga
benimu į Jungtines Valstybes.

šiomis dienomis vienas ispa
nų žurnalistas Lino Novas 
Galvos laikrašity “Luz” aprašo, 
kokiu budu emigrantų kontra- 
bandistai atlikdavo tas šiurpias 
žmogžudystes. Galvos rašo:

Pats žinojau keletą atsitiki
mų apie žmonių šmugelį, apie 
daugelį kitų atsitikimų buvau 
girdėjęs. 1921 m. buv? didžiau
sio į Jungtines Valstybes žmo
nių važiavimo metai.

Jungit. Valstybės pradėjo leis
ti taisykles, kuriomis ta inva
zija imta varžyti. Tuomet tie, 
kurie nebegalėjo pralįsti pro 
įstatymų užtvarą, bandė kito
kiais keliais patekti į Ameri
ką. Jų 
laidos, 
kėjosi 
prastą

Masinis žmonių važiavimas 
Amerikon

Važiuodavo iš Kubos, iš Mek
sikos ir kitų kraštų tikėdamie
si pralįsti iš rytų arba iš pie
tų. Ypatingai Kuboj buvo tiek 
emigrantų, atvykusių daugiau
siai iš Vidurinės Europos, kad 
jų skaičius pradėjo viršyti vie
tinių gyventojų skaičių. Lauk
dami progos prasiskverbti į 
Ameriką, jie užsiiminėjo įvai
riausiais smulkmenų verslais. 
Pardavinėjo kaklaraiščius, vei
drodėlius ir t. p. prekes. Ne
užilgo visi tokie emigrantai bu
vo pradėti vadinti “polacos” 
(polakai) arba “eskimo pieš” 
(eskimosų pajai). Kai kuriems 
pasisekė įsėsti laivan. Tų kon
trabandinių laivų kapitonai rei
kalaudavo už pervežimą į Flo
ridą po 300, 400 net ir po 500 
dolerių nuo galvos ir gaudavo 
tą sumą.

Amerikos pakraščių sargyba 
gavo įsakymą smarkiau tėmy- 
ti. Sargybai keletą kartų pasi
sekė pagauti tuos koitfstiban- 
distus. Dėlto tūkstančiai emi
grantų grįžo vėl \į Europą, ne-

bėms. Du buvo sužeisti į vei
dus ir pečius. Pats “vadas” tu
rėjo aprištą galvą.

—Norėjo mus išmesti į jurą 
rykliams suryti, tuo tarpu ryk
liai juos pačius suėdė — tarė 
portugalas, rodydamas dantis. 
Keturi kiti lingavo galvas.

—Paprastai tai taip būdavo 
— pasakojo vadas: emigrantai 
miegojo ant laivo denio, ant 
milžiniško didumo matraco, nu
vyto iš šniūrų. Po matracu bu
vo padėti seni tinklai. Kai lai
vas jau galutinai atsitolino nuo 
Kubos krantų ir tebebuvo dar 
gana toli nuo Floridos krantų, 
laivo įgula laukė kuomet emi
grantai visi giliai sumigs.

Duotu ženklu paleisdavo suk
tis tinklo saitus ir visas tinklas 
su matracu, ant kurio miegojo 
emigrantai, iš lėto pradėdavo 
keltis aukštyn. Kuomet matra
cas jau pakildavo virš vandens, 
tai visus miegančius paprastai 
išversdavo į jurą. Rykliai, ku
rie laivą sekdavo, žinojo gerai, 
koks balius jų laukia. Tokiu 
budu išvengdavo policijos ir 
nusikratydavo savo keleivių.

Vagis: “Proga patogi. Mes 
galime ištuštinti Šmitienės 
namus”.

Padėjėjas: “Ar ji išėjusi iš 
namų?”

Vagis 
raštelis
mis

“Aš maniau, kad tamsta no
rėjai vesti Miller?”

“Aš buvau manęs, bet po to, 
ką ji pasakė man vakar, aš 
nesu ja susiįdomavęs toliau”.

“Ką ji psakė?”<

“šio namo nuoma yra sep
tini svarai sterlingų per mėne
sį, plius trys svarai pirmyn 
kaip užstatas”.

“Gerai, bet kame kūtė?”
“Kokia kute?”
“Gi asilui, kuris mokės tą 

nuomą”.
» (“Kikeriki”, Wien).

■ Štai naujas Philco Radio— 
padarytas sulig saugumo 

B reikalavimais Underwriters 
| Laboratories Safety stan- 

Kdards. Stebėtinas 1934 m.
Philco 54C operuojami ant 
abiejų — alternating ir di- 
rect 'eurrent. Įtaisytas aerial 
—t‘7ground” nereikia. Vien 
tik sujungk su bile “plug,” 

' ir pabaigta. Turi automatiš
ką volume control. Priima 
visus Police Galis ir dauge- 

short-wave žinučių. Taipgi re-
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a POUNTAlU 
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WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

Naujausi Lietuviški Rekordai tik po 65c 
Dariaus-Girėno Rekordas — 75c.

6002—Dariaus-Girėno Atminčiai. Dainuoja S. Rimkus. Baritonas. 
Ant antros pusės: Kareivėliai. S. Rimkus ir Elena Sadauskaitė, 
;—duetas. "

3000— Varpelis Valcas, ir 21 Metų Kalėjime. S. Rimkus ir Budriko 
Radio Akordioniscai.

3001— Daktaro Daina ir Septynios Pačios. S. Rimkus ir Budriko Radio 
Akordioniscai.

3002— Meilės Karalaitis ir Keturi Ratai. K. Pažerskis it Budriko 
Akordionistai.

3003— Liet. Radio Meliodijos ir Dzūkų Polka. Budriko Radio 
Akordionistai.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Viršila: “Ką reikia pirmiau 
šiai daryti, valant šautuvą?”

Naujokas: “Gerai pasižiurę 
ti numerį”.

Viršila: “Kam?”
Naujokas: “Todėl, kad ne 

išvalyti kito šautuvo”.
(“Buen H^mor

, i---------- '

Ambassador> I/SieL @

Kongresinio imigracijos komiteto pirmininkas atstovas 
Samuel Dickstein ruošiasi pradėti tyrinėjimus Vokietijos na
cių propagandą Amerikoj. O tai todėl, kad komitetas gavo ži
nių, jog nacių organizatoriai verčia daugelį vokiečių pasiduoti 
jų diktavimams grūmodami panaudoti atgiežą prieš jų gimi
nes Vokietijoje. Atstovas Dickstein sako: “Bloga yra užsienio 
subsiduojama propaganda, bet tokia propaganda, kur užsienis 
vartoja ir smurtą, yra stačiai nepakenčiama.” Komitetas šau
kia liudyti ir Heinz Spanknoebel, galvą “Naujosios Vokietijos 
draugų”, kuris vadovauja visai nacių propagandai Amerikoje. 
Pakviestas liudyti ir Vokietijos ambasadorius Luther, kuris 
betgi dėl diplomatinės neliečiamybės liudyti negalės. Jį nori
ma klausinėt! dėl kaltinimo, kad Vokietija siunčia į Ameriką 
daugybę konsuliarių agentų ir kitų konsulatų darbininkų, ku
rių vienatinis uždavinys yra vesti Amerikoje nacių propagan
dą, kas butų nusižengimas diplomatinėms {privilegijoms. Ko
miteto tyrimo daviniai bus perduoti valstybės sekretoriui 
Hull. 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 
ratos.
NUO UGNIES, Auto 
ir nuo vėtros apdrau- 
da mėnesiniais išmo
kėjimais.
DOKUMENTUS eg- 
zaminuojam, sutartis 
dėl prailginimo, mor- 
gičių prirengianti, ko- 
lektuojame nuošim
čius. •
MOKĖKITE ČIA vandens bi- 
las ir taksų bitas, mes išmai
nome jūsų čekius.
Lietuvis p. SEDEMKA patarnaus 

j jums.

Vacek&Company
Įsteigta 1906

ėst 47th St

TYRINĖS VOKIETIJOS NACIŲ PROPAGANDĄ 
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DERYBOS SU RUSIJA DEL PRIPAŽINIMO

re,

kas

J A U NU O LIS ČIKAGIETIS 
iPABEGO IS RUSIJOS.

vadai, 
padarė 

kad vi- 
armijos 

>>

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidiia 'Naujienų Ben
droji, 1789 S. Halsted St.. Chicaffo, 
III. Telefonu Canal 8500.

ATMETĖ REAKCININKŲ 
SUMANYMĄ.'8c 

18c 
75c

Subscription Rates:
88,00 per year in Canada
87.00 per year otrteide of Chieago 
88.00 per year ta Chieago 
8c per copy_______

Entered as Second Clasa Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chieago, III. nnder the act of 
March 8rd 1879.

NAUJIENOS
The Lithoanian Daily News 

Published Daily .Except Sunday by 
The Lithuanlan News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telepbone Canal 8500

Editor P. GRIGAITIS
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NAUJIENOS, Chioago, UI; Pirmadienis, spalių 23, 1933

vo viemuosiUs, jogei jaunasis 
Giedraitis dėlto pabėgo iš so
vietų Rusijos, kad jisai yra 
“kontr-revoliucionierius.”

Chicagoje — paštu: 
JMlatams .................. 

Pusei metų -- --
Trims mėnesiams 
Dviem m&ierlams 
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija ........ ...
Savaitei-------- ------------
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne CMcagoj, 
Plltut

Metamą ----- . . .------- r-,. 87.00
Pusei matu_____ _____ 8150
Trims mėnesiams ................. a 1.75
Dviem mėnesiams ________   l.*2tį
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur nisieniuose 
(Atpiginta)

Metams 88,00
Pusei metu ........   4.00
Trims mėnesiams .......   2.50
Pinigus reikią siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Ghicagos Tribūne korespon
dentas praneša iš Paryžiaus, 
kad tenai atėjo j Jungtinių 
Valstijų konsulatų jaunas vai
kinas, čikagietis, kurį jo tė
vas buvo prieš dvejus metus 
išsiuntęs į sovietų Rusiją mo
kintis. Baisiai nusivylęs bol
ševikišku “rojum”, tasai jau- 
nudlis’ pabėgo iš Rusijos ir at
vyko pas Amerikos konsulą 
Paryžiuje prašyti pagelbos. 
Jaunuolio kišeniuje buvo 20 
frankų ($1.10) pinigų.

Tribūne sako, kad tuo nusi- 
vylusio jaunuolio vardas Wil- 
liam Giedraitis (Gedritis) Jr. 
Jisai esąs 17 metų amžiaus.

Dabar musų bimbininkai 
turės dafbo, kdl jie įtikins sa-

Pereitą šeštadienį stambiausia žinia Amerikos? 
spaudoje buvo prezidento Roosevelto pranešimas, kad 
jisai pakvietė Rusijos sovietų valdžią pradėti derybas 
dėl santykių atnaujinimo tarpe Rusijos ir Jungtinių 
Valstijų.

Rooseveltas parašė laišką Sovietų Sąjungos prezi
dentui, Mykolui Kalininui, kviesdamas jį paskirti atsto
vą, kuris atvyktų į Washingtoną pasikalbėti su Roose- 
veltu apie tuos dalykus, dėl kurių per paskutirųus 16 
metų buvo nutraukti ryšiai tarpe Rusijos ir Amerikos^ 
Kalininas tą kvietimą priėmė ir pranešė Jungtinių Val
stijų prezidentui, kad į Washingtoną bus atsiųstas tar
tis su Rooseveltu sovietų užsienitj reikalų komisaras, 
Maksim Litvinov.

Tuo budu pirmas žinksnis prie sovietų pripažinimo 
tapo padarytas. Vargiai gali būti abejonės, kad dery
bos, kurios įvyks tarpe Roosevelto ir Litvinoyo, prives 
ir prie formalio sovietų pripažinimo.

Pirma riegu Amerika pripažins bolševikus, turės 
būt išspręsti Rusijos skolų ir komunistų .propagandos* 
klausimai. Antrasis klausimas šiuo laiku turi mažai 
reikšmės, nes, viena, kominterno veikimas pastaruoju 
laiku kibai sumažėjo (komunistų internacionalas taip 
nusišpicavo, kad jau nebedrįsta net protestuoti prieš 
komunistų žudymus Vokietijoje!); antra, komunistų 
partija Amerikoje pasirodė visai nepavojinga buržua
zijai.

Keblesnis bus skolų klausimas. Sovietų valdžia sa
vo jaunystės dienose atmetė visas Rusijos skolas užsie
niams : ne tik senąsias caro skolas, bet ir laikinos revo
liucinės (Kerenskio) valdžios skolas Amerikai. Be to, 
sovietų valdžia konfiskavo daug įvairių Amerikos kom
panijų ir privatinių žmonių turto, už kurį ji atsisakė 
duoti atlyginimą savininkams. Rooseveltas reikalaus, 
kad bolševikai grąžintų bent dalį tų skolų ir užmokėtų 
už konfiskuotus amerikonų turtus. Maskvai bus sunku 
šitą reikalavimą išpildyti, kadangi jos “unaras” nelei
džia jai prisipažinti, kad dėl yankių malonės jie išsiža
da savo “neklaidingo revoliucinio principo”. Todėl turės 
būt surastas koks nors kompromisas, kuris patenkintų 
abidvi puses, idant butų ir vilkas sotus, ir avis čiela.

Amerikos visuomenės opinija priėmė žinią apie 
busimas derybas Washingtone palankiai. Sovietų pri
pažinimo priešų šioje šalyje dabar yra nedaug. Iš tiesų, 
jeigu Amerika palaiko santykius su Mussolini, tai ko-; 
dėl ji negali turėti diplomatinių ir prekybinių ryšių su’ 
Stalinu? O jau palyginti su Vokietijos Hitleriu, tai ir? 
sovietų diktatorius atrodo, kaip džentelmenas.

Tas Rusijos ir Amerikos susiartinimas tačiau yra 
nepripuolamas. Sovietai per paskutinius kelis mėnesius 
pakeitė visą savo nusistatymą užsienių politikoje. Jie* 
padarė nepuolimo sutartis su visais savo kaimynais va
karuose ir ypatingai susidraugavo su Lenkija ir Fran- 
cija, kurias jie pirmiaus laikydavo savo pikčiausiais 
“neprieteliais”, Tuo gi tarpu sovietų santykiai su Vo
kietija pasidarė šalti, beveik nedraugingi. Tolimuose 
Rytuose bolševikai pralaimėjo visas savo pozicijas, nes 
su Kinija jie susipyko, 6 Japonija taikosi paveržti jiems 
geležinkelį Mandžurijoje.

Iš Azijos sovietų Rusija dabar grįžta į Europą, ir 
Europoje Ji šliejasi .prie vakarinių šalių, . su kuriomis, 
kooperuoja Amerika. Mariki šių metų, pradžios Mask
vos pranašai dėjo savo ‘viltis “pasaulio revoliucijai”^ 
kuri turėjo nušluoti Versalės sutartį ir suteikti perga
lę (pasaulio karą pralaimėjusioms valstybėms. Iš visų 
Europos šalių .jiems tuomet buvo arčiausia Vokietiją. 
Bet, Hitleriui įsigalėjus Vokietijoje, jie pamatė, kad 
Versalės taikos priešų pergalė bolševizmui nieuo ,gero 
neatneš, ir jie persimetė j priešingą pusę. < *

Sovietams reikia paėkolų, kurias gali duoti tik tur
tingosios kapitalistinės šalys, kuriose viešpatauja de
mokratija. šitos šalys tegali padėti bolševikams atsi- 
giitU ir nuo japoniško .Imperializmo. Todėl .norams ar U" šitofe 
nenoroms bolševikams tenka ieškoti draugų ^Kakarų ma8 ^usllaukė iš'viso ’taaSta

Genevos kantonas, Šveicari
joje, balsavo du įnešimu refe
rendumui. Vienas įnešimas 
draudžia rengti demonstra
cijas gatvėse, antras draudžia 
sklebti “politiškus streikus.”

šituos įnešimus Genevos 
reakcininkai sumanė po to, 
kai pernai metais socialistai 
s u r e.n g ė demonstraciją 
prieš fašistus ir jos eigoje ka
riuomenė šaudė į minią, už- 
mušdama ir aužcisdama ke
letą žmonių.

Abudu įnešimai tačiau buvo 
atmesti. Už demonstracijų 
draudimą paduota 14,019 bal
sų, o prieš — 14,474. Už “po
litiškų streikų” draudimą bal
savo 13,832, o prieš — 14,665.

Kaip Buvo Sunaikinta 
Machados Diktatūra

(Tąsa)
Tik tiek. Bet juk entuziazmu 

ilgai gyventi negalima, jeigu 
igurklys dykas. Reikia žiūrėti, 
■kaip tą besotį pilvą patenkinti; 
todėl žmonės nutarė . džiaugs
mą laikinai padėti į šalį ir vi
si kaip vienas nukreipė dėmesį 

i į darbo sąlygas bei iš kur yra 
'vilties sugriebti^duonos kąsnį.

čia jokio suraminimo ar pa
žangos valdžia neparodė. O gal 
ilaikas buvo trumpas? Gal nau
doji valdžia nesuspėjo,
ižino? Bet vienas taškas buvo 
labai aiškus, kuris ne vienam 
įmetėsi į akį, tai — beprade
danti formuotis nauja karinin
kų diktatūra.

Turint galvoj, kad beveik vi
si karininkai buvo despotizmo 
pašliauža ir vos tik'lreiiullka jų 
tebuvo išskirti “nuodugniam 
egzaminavimui”, kad atsakyti 
už savo griekus. Ir, be to, pa
čioje viršūnėje figūravo tokių 
asabų, kuriuos galima pavadin
ti kriminalistais, sukčiais ir 
•vagimis, — laisvės ir teisėtu
mo dabotojai pamatė, kad re
voliucija dar nebaigta.

“ABC” organizacijos 
studentų padedami, 
“stūmimą” j kareivius, 
si karininkai butų iš
^pašalinti ir “išegzaminuoti 
Na, ir prie to paties perkeisti 
patį valdomąjį aparatą.

Kareiviai, matyti, to tik ’ir 
ilaukė, nes planą vienbalsiai 
priėmė ir po nutarimo bėgy 
vienos dienos viskas buvo per
keista ir sudaryta visai radika- 
liška valdžia, kuri ir šiandieni 
laikosi.

Jos priešaky atsistojo Dr.( 
Grau San Martin ir dar keturi 
juntos. nariai. Vienas jų ser-; 
žentas Fulgenci-Batista, kuris 
netrukus buvo pakeltas į pulki
ninkus ir paskirtas vyriausiuo
ju armijos komanduotoju.

Kadangi ‘karininkai visi kaip 
vienas buvo “griešni”, tai ge
rai žinojo, kas jų Jaukia, todėl 
naują valdžią pripažinti atsisa
kė ir visi kaip vienas “suimi- 
gravo” į Hotel Nacional, kur 
buvo Amerikos ambasadorius 
Welles raštinė ir, atsinešę pa
kankamą kiekį ginklų, užsibari
kadavo. Bendras 4ų karininkų 
skaičius siekė meteli 500 vyrų.

* i
Naujoji valdžia -laikosi tvirtai; 

visas ' kraštas jai -pritaria

Dr. Grau Sau Martin valdžia 
pasirodė Kubos Visuomenei (la
biausia ‘įtakos padare J darbi
ninkus) visai kitaip, negu Ces- 
pedtes. ^Prezidentas Grau kaip 
bematant pasisakė už 8 vai. 
darbo diedą visuose f industrijos 
Sakuose -ir pripažino įdarbinin- 
kums teisę organizuotis j uni-

Europoje dr Amerikoje.

-Ir štai 304a rugsėjo apie 9 iškeltomis raudonomis vėliavo- Į mas, aš norėčiau 
"mis šaukė: “šalin Grau San 
Martin! Lai gyvuoja komuniz
mas!” 

Labai aišku, prasidėjo bata
lija, o nekuriose vįetose ėmė 
pliaupti ir iš kulkosvaidžių, 
šaudymas tęsėsi visą dieną, 
naktį ar tik spalių 1-mą iŠ ry
to apstojo. Ir štai .pasėkos: 
studento lavonas liko nepalai- 
dobas, šimtai sužeistų, mažiau-* 
šiai- 50 užmušta ir įkėli šimtai 
areštuota. Iš -to 'matome, kad 
butą .prisirengusių me tiek ko* 
munisto laidojimui, kiek be* 
tvarkės įkėlimui ir žmonėms 
žalos darymui.

(Bus daugiau)

vai. ryto prasidėjo procesija, 
kuri žygiavo per miestą į ki
tus namus paimtį .Antonio Me
lą lavohą, kad palydėti j ka
pus. Su šia procesija ėjo ir ke
letas dešimčių kareivių, kurie 
buvo siųsti prižiūrėjimui tvar
kos.

Kai jau procesija išsijudino 
ir pradėjo žygiavimą, tai iš tos 
skaitlingos spūsties visai neti
kėtai pasipylė tuviai ir iš kar
to užmušė 1 karininką, 1 ser
žantą ir 8 kareivius. Dar ne 
viskas. Tuo pačiu kartu proce
sijos užpakaly pasirodė keli 
sunkvežimiai pilni prisėdusių 
vyrų, kurie lėkdami gatve su

smu: “ Viva Senor Prezidente 
Doctor Grau San Martin!” Jr 
jis pasidarė nebepajudinamas.

Reikia pripažinti, kad prieš. 
Dr. Grau valdžią iš karto pa
vartojo visas galimas atakas1 
ne tik Amerikos kapitalistai, 
nekurie stambesni vidaus prie
šai, bet ir pats Roosevelto pa
siuntinys Welles. Daugiausia 
jo pastangomis buvo sutraukta 
gal koks 40 karo laivų į Kubos 
vandenis, o ndkiirie suplaukė 
ir į Havanos uostą. Tik laimė, 
kad ginkluotos intervencijos jie 
padaryti nedrįso. Vyriausiai ne
drįso dėl to, kad,visas kraštas 
stoja už šią valdžią ir ginkluo
tą Amerikos kišimąsi į viduji
nius Kubos reikalus griežtai 
smerkia.

Kelis kartus Jįąyanoje buvo 
surengtos milžiniškos demon
stracijos prieš Amerikos karo 
laivų maršavimą.- Mitinguose 
dalyvavo po kelias dešimtis 
tūkstančių publikos, o paskuti
nį kartą siekė šimtą tūkstan
čių. Tribūnos buyo sustatytos 
per kelias vietas ir kalbėtojai 
griežtai pasmerkė negeistinus 
Amerikos atsilankymus. Tūks
tantinėje publikoje buvo ma
tyti šimtai plakatų bei vėliavų 
su visokiausiais užrašais, *kaip 
antai: “Viva ei Pueblo Ameri- 
cano! Viva Gobierno de los Ę. 
;E. U. U.! Pero, Abajo Tnter- 
vencion!” (Lai gyvuoja Ameri
kos žmonės! Lai gyvuoja vak 
džia Suvienytų Valstijų! Bet 
šalin intervencija!) ir t. t.

Nemažai svarbos pridavė ir 
'.Pietų Amerikos 1 .respublikos: 
Meksika, Argentina ir ‘keletas 
kitų, kurios Stojo Kubos jpusėn, 
užprotestuodamos šiaurės Ame
rikai už mėginimą kištis jį Ku- 
'bos -reikalus. Tas viskas, ma
tyti, pagelbėjo, nes iki šiol Dė
des Šamo marinai, važinėdami- 
po ‘Klibos pakraščius, jos žmo^ 
nių visai neužkabina.
Kuba pergyvena tikrą revOliu- 

icijos laikotaapį. — Kova su 
komunistais.

' ■ ■ *> • •' r

Norą naujoji I£iibos valdžia 
ir tvarkosi demokratiškais pa
matais, vienok jos pakraščiuo
se atsiranda ir išgamų, kurie 
jai tos laimės pavydi ir mėgi
na jos darbą trukdyti.

iPraėito ; rugsėjo’ pabaigoje 
buvo pergabentas, iš Meksikos 
į Havaną Klibos studento An- 
tdnio Melą lavonas, kuris 1920 
metais buvo Machados agentų 
nužudytas. Kadangi jis buVo 
komunistas, tai Havanos ko
munistų pastangomis buvo su
manyta jo kūną perkelti t į 
vanos kapines. Išrodo, Ikad čia 
nieko blogo nėra, jeigu kas rsu- 
mano savo draugus/vienaip ar 
kitąjį) jtagerbtj. Todėl naująjį 
Kubos valdžia suteikė jiems 
leidimą pergabenti pa
laidoti.

1

Robert Louis Steuenson.
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(Tąsa)
Bet jis tuojau įsimaišė ir 

silpnu, bėt nuoširdžiu balsu 
keikdamas gydytoją, “Visi gy
dytojai yra mazgotės,” jis 
tarė, “o tas gydytojas, hm, ką 
gi jis -žino apie jurų žmones? 
Aš esu buvęs viėtosc karštose, 
kaip smdla, -o mano ^draugai, 
>kaip lapai, įkrito nuo (drugio 
aplink .mane, o palaiminta 
žemė, kaip Jura alsuojanti 
nuo žemes drebėjimo — ką-gi 
gydytojas žmo apie tokias ^a; 
lis? Jr aš gyvemtu •vien tik 
romu, as ;tau sakau. Romas 
man buvo -mėsa ir gėralas, 
vyras ir žmona; ir, jeįgu a$ 
dabar negausiu savo romo, aš 
esu vargšas sulūžęs ‘laivas 
ant jurų ^kranto, pavŠjuje, 
mano kraujas įpuls ant ‘tavęsį 
Zigmonte ir ant -to gydytojo! 
mazgotės”, ir jis <tęse toliau,, 
vėl atkartodamas’, keiksmus 
nekilrį laiką. “Žiūrėk, Zig- 
monte/kaip, mano pirštai rai
tosi,” Jis tęsė, .Jy^.imaldauda- 
nias. “AŠ -negaliu Jų suvaldyt 
ti, tų pirštų, jokiu budu nega
liu. Aš nei lašo negavau visą 
palaimintą dieną. Tas gydy
tojas yra kvailys, aš sakau 
tau. Jeigu aš negausiu romo, 
Zigmonte, aš pamatysiu bai
sybes; aš Jau Jų 'mačiau. Aš 
mačiau senį ?Flint, -ten, ker^ 
čioje, užpakalyje Javęs; taip' 
aiškiai, kaip atspausdintą, aš; 
jį mačiau; o Jeigu aš pamatys

siu baidykles, aš esu šiučkš-' 
čiai gyvenęs, ir aš stfkėlšhį 
tridkšm’ą. Tavo gydytojas! 
pats sdke, kad vienas Stikle- siau. 
lis nepakenktų man. ‘ Aš, tau 
duosiu auksinę gviriėją it^ 
gurkšnį romo, Zigmonte.”

’Jis vis ‘labiau ir. Mbiau Jau
dintos, o Jas gąsdino mane dėt 
mano ‘tėvo, "kuris buvo labai 
silpnus tą dieną ir Jam reikė
jo *ramumo; priegtam nš bu
vau už fl-kfi litais gydytojaus 
žodžiais, dabar man paminė
tais ir jaučiau gan užgautas 
kyšio pusiulifimu.
'“‘Man nevelka itavo pinigų,” 

aš /pasėki-au, ?tlk užsimokėk, 
iką < esi skolingas mano tėvui. 
Aš atnešiu 'tau vieną stiklelį, 
ibėHne ulaUgiaii.”

Kai aš atnešiau, Jis gobščiai 
[pasigavo stiklelį ir staiga iš
gėrė.

“A, A,” įtarė jis, “tuojaus 
i truputį ‘geriau, > be abejonės. 
>O ‘dabar, drauguti ar gydyto
jas, nesakė, kaip ilgai man 
reikės gulėti šioje lovoje?”

“Bent savaitę, trumpiau
sia,” aš pasakiau, i

“Po perkūnų! — jis surėkė. 
—Savaitę! Aš negaliu taip il
gai gulėti, iki to laiko jie už
dėtų juodą žymę ant manęs. 
Liurbiai jau dabartiniu laiku 
iiėško niunęs; tie liurbiai, ku
rie nėra pasitenkinę tuo, ką 
ijin 4turi; jie dar nori gauti ir

žinoti? O 
aš esu labai taupus žmogus. 
Aš fneėikvojau savo gerų pi- 

,|nigų, nei mepražudžiau; ir 
aš vėl prigausiu juos. Aš jų 
nesibijau. Aš iškraustysiu dar 
vieną uolų urvą, drauguti, ir 
•dar sykį prigausiu juos.”

Taip bekalbėdamas, jis bu
vo atsikėlęs iš lovos, (pavarto
jęs visas savo .pastangas, ir 
laikydamas fnano petį taip 
suspaudęs, kad aš kone pra
dėjau rėkti ir jis taip sun
kiai žengė, lyg jo kojos bdtų 
buvę švininės. Jo žodžiai, 
nors Idbai reikšmingi, labai 
praštai derinosi su jo silpnu 
balsu, kuriuo jis juos išreiškė. 
Jis lukterėjo, kai jau buvo at
sisėdęs ant lovos kranto.

“Tas gydytojas pabaigė ma
ne,” jis murmėjo. “Mano au
sys skamba. -Paguldyk mane.”

'Pirm negu aš galėjau bent 
kiek ;pagė!bėti jam, jis jau 
buvo nuvirtęs į savo buvusią 
viėtą ir gulėjo kiek laiko visai 
ramus.

“Zigmonte”, pagaliau jis’ta- 
“ar nematei to jurų žmo

gaus 'šiandien?”
“Juodojo šuns”, aš klau-

‘-Aki iJnoflojo -šunies,” jis 
$dkė. ‘*Jis tai negeras. Bet fie, 
kurie pasiuntė jį, yra dar blo
gesni. Taigi, jeigu jau aš nie
kaip negaliu pasišalinti ;iš ėra 
ifr* jeigu ijie uždės man juodą 
žymę, 'pagalvok, juk jie frofi 
mano jūreiviškos dėžės; ‘tu 
sėsk ant atttlio ~^tu gali, ht 
ne? Tad tu sėsk ant afklro ir 
jok pas — taip, aš pasakysiu! 
—pas tą amžiną niekšą, gydy
toją ir pasakyk jam, kad jis 
surinktų ’visus savo vyrus — 
magistrėtus ir kitus — ’ir 
kad atsiųstų Juos Visus į ‘Ad- 
miral Benbow’ ir visus suso
dintu ant laivo — visus seno
jo 'Flinfo įgulos vyrus bei vai
kinus, kurie yra išlikę. Aš bu
vau pirma ranka senojo Flin- 
t’o; taip aš buvau, ir aš esu 
vienų vienas žinantis tą vietą. 
Jis man pasakė, kai mes bu
vome vietoje, vądinąųięjc Sa- 
vannali, kai jis jau gulėjo ant 
mirties patalo, matai, taip, 
kaip aš dabar tau pasakau. 
Bet tu nieko nedaryk, jeigu 
jie neuždės man juodosios žy
mės, arba, jeigu tu vėl nepa
matysi <to Juodojo Šunies, ar
ba jurų žmogaus su viena ko
ja, Zigmonte—labiausia jo.”

“Bet ką gi reiškia juodoji 
tą, kas 4citam ’pfiklauso. Argi' žymė, kapitone?” aš užklau
sas yra jūreiviškas pašielįi- siau. (Bus daugiau) 
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pražuvęs 
Daugelis pirmųjų upudžiu 
dažnai esti sugadinama ko* 
kiu.vnora mažu ii pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

" pądaryt, jog kitiem patiktum.
O- vienok, dažnai koks mažas 
dalikės gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigti žmogaui 
dantis yra neSvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listorino, dantų tepalas, valo
J ~ i«

lagallos surado sustato 
tikro šveičia nedrasky- 

_________*' i — tas lun- 
avinls pagalios tapo ii-

Žaibas nutrenkė du 
laike audros šeš

tadieni

VALANDOS: 
nuo 
nuo

šeštadienį Ghicagos - Pasauli
nės Parodos viršininkai pas
kelbė laišką* kurį gavo nuo 
prezidento F. Dr Roosevelto, 
kuriame jis siūlo pratęsti Pa
rodą dar vieniems, metams ir 
pareiškia, kad federalė vald
žia suteiks finansinę pagalbą 
to įvykinimui.

Dabar Parodos viršininkai 
mėgina sudaryti planą, pagal 
kurį prailginimas butų galima 
įvykinti. Jie reikalauja, kad

Gydytojas- ir Chirurgas 
.Ofisas: 4645 S* ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vakv Nedėlioja pagal sutarimą 
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(Cor. of- 35th B Halsted Sts.)’ 

Ofiso valandos nuo- 1-3, nuo 6:30*8130
Nedeldieniais pagal sutartį.

2422 Marųuette Rd.- 
kampas 67th ir. Artesian Avė..

Telefonas Grovehill 1595 1 
Valandos* riuo >9 ikį.-ll ryto,. nuo 2*4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų it 

nedėliomis pagal susitarimą.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Ghicagos skyrius pradeda 
narių ir aukų vajų lapkričio 
11 d.,—Paliaubų Dieną, kuris 
nusitęs iki Thanksgiving Day, 
lapkričio 30 d.

Raudonasis Kryžius kreipiasi 
į -organizacijas, biznio įstaigas 
ir privatiškus žmones prisidė
ti prie šelpimo darbo, kurį lab
daringoji įstaiga dirba tarp 
nuo nelaimių ir nuo skurdo nu
kentėjusių. Raudonojo Kry
žiaus prezidentas yra J. V. 
prezidentas Franklin D. Roo- 
sevelt, o Ghicagos skyriaus pir
mininkas— James B. Forgan, 
Jr. Skyriaus adresas 816 S. 
Michigan: avenue.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

jis nuorganizavo • mažą būrį 
“khaki-marškinių*1. Jis imda
vo nuo kiekvieno jiario po 25 
centus/ mokesčių, o vėliau: pgr 
siimdavo savo komisą už pai*? 
davimą nariui uniformos. Ne- 
gana td, eidavo per visus biz
nierius prašydami aukųu

Nariai' nerimavo ir įtarinė
jo Smithąi vienok pasiliko! or
ganizacijoje. O prieš kiek 
laiko Phiįadelphijos “khaki- 
inarškinių” kuopa; paskelbė 
per Smithąi rengianti maršą į 
AVashingtoną: Netrukus po 
pranešimo < apie žygį; Art J. 
Shijth/ vadas, dingo; o kartu 
su juo ir^visaa iždas. Bet poli- 
cija spėjo >jį sučiupti; kartU su 
kai kuriais* jp šulais. Tokiu 
budu; Jungtinių! Valstijų Fa« 
šistų organizacijai kurios ofi
cialus vardus “National Fas- 
cisti of . America, Ine/’ baigė 
savo trumpą gyvenimą kalėji
mo eilėje.

K. P. RIKIS
A. D V* O -K A T A Si 

MIESTO OFISAS:
127 N.Deatbotn St.,Rooma 1431-1434 

Telefonai Central 4410-4411 
Valandoj: nuo 9 ryto iki 4 po. pietų 

Gyvenimo vieta
3323 South Haleted Street 

Tek Boulevard 1310 
nuo 6 iki 8:30 vai. kiek- 

vakarą, išskyrus ketvtrgą

Betler Business Bureau pas
kelbia radinius apie Amerikos 
“ fašistų" organizaciją, kuri 

buvo pakridyta P hilad ci
pta joje.

Mažinėjo- moteriškę Glara 
Widand/ 5229 North Kimball 
ąvęnue; kuomet lietus ją apa
kino ir ji nematė ateinančio 
traukihio.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spaliu 18 d., 6:15 vai. vakare, 
1933 m., sulaukus 17 mątų am
žiaus; gimus Newark, N. J., 
1917 metais sausio 20 d. Pa
liko dideliame nuliudime tėvą 
Nikodimą, dėde S. Rodtkų, Lie
tuvoje motina ir 2 brolius. 
Kūnas pašarvotas randasi 1101 
W. 101 St.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
spalių .23 d., 1 vai. po pietų 
iš namų bus nulydėta į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Violos Radis drau
gai ir pažystami esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti' lai
dotuvėse ir suteikti jai pasku
tini patarnavimą ir > at»i$veikv 
nimą.

Nuliude liekame
Tėvas ir Dėdė.

Laidotuvėse ptarnauja gra
borius J. J. Bagdonas, telefo
nas Beverly 4171.

DENT1STAS 
4143 Archer Avenue

Valdžia atsisako duoti paskolą
Kai tik vietiniai valdininkai 

sužinojo, kad federalė valdžia 
skolina pinigus viešiems ddrJ 
bams, tab jie tuojaus1 subrua? 
dd, kadnir-Cicero šis tas pate
kti) ir pradėjo > kalbėti^ apie 
vandens sistemos pagerinimą. 
Ret taksų mokėtojai pasiuntė 
protestą federalei valdžiai, 
pareikšdami, kad jokia** pas
kola Cicero nereikalinga^ ir, 
kad pinigų neduotų. Valdžiai 
po to ir atsakė vietiniams,

CICERO. —Miestelio valdi 
įlinkai išsiuntinėjo užkvipti 
mus visoms vietos organizaci 
joms, prašydami valdybas ai 
silankyti 
pirmadienį, spalių 
kurių dalykų apsvarstymui. 
Dalyvavo apie šimtan atstovų 
iš kviestų organizacijų,-
Svarstė išmatą vietos klau- - 

simą.
Pirmiausiai' buvo* kalbėta 

apie miestelio išmatų ,vietą— 
“dunipus”—kuri randasi prie 
Cicero avenue, tarp 30*tos ir

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

Tel. Cicero 5927

vietos biznieriai, kurie dau
giausiai pelnė iš Parodos šiais 
metais, aktyviai prisidėtų prie 
pratęsimo įvykihimo finansi
niai, ir kad valstijos *ir mies-, 
to> valdžios, initų^ atatinkamus 
žingsnius. Biznieriai pareiškė 
savo sutikimą prižadėdami 
$2,000,000 parodos pratęsimo 
lėšomu padengti. Už prailgini
mą yra ir koncesionicriai ir 
kai kurios valstybės, kurios 
šįmet nedalyvavo Parodoje. .

SIMON m SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas > geras ir nebrangus.

718 W4 18th St
T«L Monro. 3377

Rea. 6 609,'. South Artecizn Avenue 
Phone * Prospere 6659 

Ofiso Tel. Capal 0257

DR.P.ZSZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haltted Street< 
CHICAGO, ILL.

dantis nauju budu. Musu che 
įnikai pi
kius Htikr 
dama* dantų emales 
kus uždavinį* pagali 
rištas.

Didelė luba Listerine danttl 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Phsu-macal Co., Saint 
Loįris, U. S. A.

Iš vandens , superintenden
to pranešimo paaiškėjo, kad 
viaame miestelyje reikia išve
džioti naujus vamzdžius, ar
dyti visas gatves. Tas darbas 
kainuotų apie pusę • miliono 
dolerių. Tas reikalinga todėl; 
kad vasaroje laiku jaučiamas 
vandens trukumas, o vamzd
žiai esą permaži, kad reikala
vimų patenkinti. Susirinkę di
džiumoje pasisakė esą priešin
gi tokiam planui ir tokiam 
milžiniškam pinigų *• išleidi
mui! Sako, kuomet bus atmo* 
ketos visos skolos,' tuomet* pa* 
tys žmonės paprašys, khd* vak 
džia prašalintų įvairius truku
mus.

Kadangi pereitą šeštadienį 
oras buvo neįmanomai blogas, 
tai teko atidėti Violos Radis lai
dotuves ligi šiandien*

Laidotuvės įvyks šiandien 1 
vali* po pietų• > Kūnas bute iš-r 
ydėtas iš: namų; 1101 W. 101 

S t jį. j, Tautiškas kapines.

35-tos. Prezidentas P. Czer- 
ny, atidaręs susirinkimą pir
miausiai paaiškino tos išmatų 
vietos reikalą.. Po< diskusijų 
susirinkimas nutarė, kad būti
nai reikia vietą sutvarkyti, 
prašalinti neskanų kvapsnį, 
kuris užteršia visą^ apielinkę. 
Susirinkimas - toliau nupeikė 
valdžią, kad ji neturi jokių 
planų to dalyko sutvarkymui; 
o susirinkę negi gali ką patar
ti, nebūdami inžinieriai. Gy
ventojai tik tuomet galės pri
tarti ir užtvirtinti darbą, kuo
met valdžia turės paruošusi 
planus.

Vėliau buvo pakeltas van
dens sistemos klausimas. Van
dens superintendentas P. Broz 
buvo pakviestas perskaityt pla
nus to reikalo sutvarkymui. 
Perskaitė raportą, nors vieto
mis publika jam pertraukdavo 
ir neleisdavo skaityti, iki pir
mininkas susirinkusių nenura-

1 mindavo.

I. Ji Z0LR
GRABORIUS 

1646 West 46tW St
Tel. BVti

1337fSoJ4ftth/Ctt
Cicero ,3724./ Kdplyči|i dykai

kad pirmiau nusitartų su 
kesčių mokėtojais
met mėgintų* gauti paskolą. 
Tuo tikslu ir sušauktas kalba
mas susirinkimas, kuriame 
valdininkai negavo jokio pri
tarimo planams.

- —Ten Buvęs.

A. K. Rutkauskas, MJX 
4442 South Wttt»rn Avmtu 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOSE 

oho , 9 iki 11- valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja • 20 metai- 

OFISAS 
4729 South Athland Aut., 2 luboa 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moterišką. Vyrišką, ir Vaiką ligą^ 
OFISO VALANDOS:

Nuą‘10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki < 4 
vai. po pietą ir nno 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Austrijos diktatorius, kancle
ris Engelbert > Dollfuss, kuris 
nesenai vieno nacio buvo pa
šautas ir lengvai: sužeistas.

Svarsto vandens sistemos i 
*‘dumpą" klausimus spalių 

9 d. susirinkime

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnaąja laidotuvke* kuopigiaueiai. 
Reikalą meldžiame atsišaukti, o musą 

darbą * busite užganėdinti.
r Tel. Canal 2515 arba 2516

Physical Therapy 
B Midvife

6109 South Albany 
Aveniu 
Phone 

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

DR: C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįio iš Eutopoa ir vii prahtikuoją 
VAEANDOSPh/^2^?tf. 

7-9 P. M*.

Trumpą laiką atgal Phila- 
delphijos policija suėmė tūlą 
Art J. Smith ir būrį jo drau
gų, kurie apsiskelbė esą “Jun
gtinių Valstijų fašistų partijos 
nariais — ‘Khaki-Mąrškiniais” 
•ir rengėsi 'maršuuti’į Washin- 
gtoną, D. C.

Chicago Better Business Bu
reau štai ką praneša apie tą 
organizaciją. Art J. Smith 
buvo jon vadas. Apie metus 
laiko atgal jis atsilankė į biu
ro raštinę “patirti kokios ga
limybės jo organizacijai Chi
cagoje”. Biuras, pažindamas 
jį, Art Smith, ir kitą* “Khaki 
Shirts” vadą Jėan ' Franees 
De Villard iš praeities' darbų, 
(jie išviliojo iš;* žmonių\daug 
pinigų po įvairiais,- preteks
tais) gražiais žodžiais patarė 
jįems išsinošdihtF i& Ghioagps.

Apleidęs Chicago; .Smith1 iša 
keliavo į Plliladėlphiją, kur

Didžiulė liūtis, lydima griau 
stinioi'ir žaibavimo šeštadienį 
užklupo Chicago • ir įvairiose 
miesto dalyae nutraukė ko** 
munikacijąc užliejo* skiepus ir 
namus ir užtvindė eilę gatvių. 
Žaibas nutrenkė du vyrus, Ge
orge C. Kautz, 33^ 2513 Mon- 
tclaire . avenue ir Ehner 
Kphn, 24, 159th- ir, Wolf- Rdv 
Laike liūties elęveiterisr su-

kad 
ateiti* 
. kad 

,_.l* 
kad Jus 

, _____ _ ______________________  _ ' :_1 lai.
KlrkiteB, fentrvų nurodymų ir jums tikrai pa* 
rfdbdn. Jutui aptleklnlnkr —

Phone Boulevard 4139 
Ai. MASALSKIS 

Musą Patątnavimas lai
dotuvėse i( kokiame rei
kale; visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus < to* 
dėk: kad neturime iš
laidą' užlaikymui skyrią, 

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL..

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviam! žinomas per 35 me
tus kaipo patyrus gydytojas chirurgas ii 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrą, 
motetą ir vaiką. pagal naujausius me
todus * X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 18th S/., natoli Motyn Su 

Valandos: nuo 10—12 pietą ir 
nuo- 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hydt Patk 6755 ar Ctntrsl 7464

Be operacijos -ar IMrSkimu. Be* priverstino 
poilsio. Sis paprastas gydymasis namie leid
žia fims atlikti savo reikalus kaip papras
tai—iinoma, jei nesate tiek • paliegę, 
esate priversti gulsti lovoje. Tokiame 
khne, Emerald Oil veikla taip greitai, __

I Juru kolų Žaizdas, sumažinti sutl- 
r pasalinti visus skausmus, kad jus 
>a> laika galėsite atsikelti. Tiktai lai* 

_Jymų ir jums tikrai pa
juku aptieklnlnkas nepasitaikys jmnj

DU V. k ŠIMKUS 
.. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 

vai.. Nedėliomis nuo. 10 iki J.2 
1 3343 South Halsted St.

Tel.- Boulevard 1401

Juozapas. Eumir'"irTsiras

Ofiso Tel. Victory 6893
. Rez. Tel.' Drexel 9191

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišką, , Vyrišką, Vaiky ir visą 
chroniškų Ilgų 

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31 st Street

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

niais 10—12 dieną.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

Monroe j SU prie Clark 
State 7680; Valandos 9—6

Ofiso Tel

DR NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35di*B Halsted Stt.) 
Gyvenimo vieta 6004 S. Talman Avė. 

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

Nedėldieniau gagai sutartį

KAROLINA WARFENfi 
Po tėvais Yaškunaitė.

Fersiskyrė su šiuo pasauliu 
sp. 21 d. 11:25 v. vak. 1933 m., 
sulaukus 49 m. amžiaus, gimus 
Panev. apskr., Barklainių pa- 

w rapijos, Yutainių kaime. Pa-, 
“•‘liko dideliame nuliudi

me vyra Williamą, du sunu— 
Juozapa ir Joną Adomaičius, 2 
dukteris Paulina Rapšięną. ir 
žentą Joną, Katriną Vasilenko 

‘ žentą Mikola, du anukus, tėvą 
Kazimiera, seserį Ona Stra
vinskienę, švogerį Juozapą, 
pusbr. Antaną Vasilenska, ir 

\ giminės, o Lietuvoj seną moti
nėlę ir dvi seseris.

Kuna$ pašarvotas randas: 
v 6206 So. McVickers Avė., Cle- 
/ aring, III. •
y Laidotuvės įvyks spalio 25 

d., 2:00 vai. po piet iš namų į 
* Tautiškas kapines.

’ Visi A. A. Karolinos Warie- 
nės giminės, draugai ir pažvs- 

.> tami. esate nuoširdžiai kviečla- 
' mi dalyvauti* laidotuvėse ir su

teikti jai paskutinį patarnavi
ma - irr atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyras, Sūnūs, Dukterys, 

Žentai. Arnikai, Tėvas, <
Sesuo, švogerin ir Giminės. 

Laidotuvėse patarnauja gra- 
' bortus S. P. Mažeika, tel. 

Yards 1138.

• Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
, Pritąiko Akinius 

S*! Kreivas Akis
,Į? Ištaiso.

Ofisas> Ir u Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto
,, i,, i., ro-v.-“/ i . ...............................................i. ■ ■■■

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

apart ivtntaditnio ir katvirtadianio.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optomatrically Akių Specialistaa
Palengvins akią 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 atkreiptam 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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Aahland Avtntn^ 

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

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

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. California Ava.

Telefonas Republic 7868

Telefonas Yards 1138

Stanley P; Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama, 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

. ...i.,, ,..0.^..    i . —

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ. GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai. 
663*W. 18th- St. '

CHICAGO, ILL

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS -

2420t W. Marquett/ Rd.
Phone HEMLOCK 782fi

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z; VEZEL’IS 
Dentistas

4645. So.. Ashland Avė.
arti- 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 r vakare 
Seredoj< pagal stttartj.

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

T<1. Ktnvood 5107

Šiandien-Parodoje įvyksta “Al: Smith Dienos” 
programai, kuriuos šeštadienį ■. sutrukdė, lietus.

SENIAUSIA III DIDŽIAUSIA
ĮSTAIGA CHIGAGOJK

* ■ ' ’ v i • '4 ‘S*. /

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

J. F. EUDEIKI$ yra vienatinis lietuviu graborius,1 kuris 
turi; (rengęs grabų dirbtuvę..

Puikiausios^ modėrnifikai įrengtos trys koplyčias su 
vargonais DYKAI dėl šermenų.

Nuliiiditnoėvalandoje, pašaukite šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

«0M7 SO°W»AGB AVĖ.
Vįai Telefonai YARDJS 1741—1742f . CHICAGO, ILL.

T-6 P; M. 
Sekmadieniais ir ketvirta- 

pagal susitarimą.
o.Halsted St 

T«l. BOŪLBVARD 9ISS

■' —......... !■■■■!.1 ■■ I ...... ........ .....

Cicero gyventojai esą 
priešingi valdybos 
planams dėt pa

gerinimą

Senįausrtiętmii; Graboriai;Chicago je 
Eudeikiaųs ypą^šk^-PJMriPviųus ry^a p^enjcįni^ tąkstapčiuą beveik’ 30 
metų,, -r* VhninUlhf Mmvis. G«1?PriW ya«ąjanti«v modernišką,:, elektros 
varomą, karabėhą su šonihėth durim. — Jeigu. didžluojatŠi dailumu; ir. ta»n 

pumu laidotuvėse, — pašalkite—: ■

Lietuviai' Daktarai ’

DR; MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą, r 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
švtntadieniaiai nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard* 8483

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA 
DENTISTAS

6558 So. Western Avenue
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis sulig sutarties. 
______ CHICAGO. ILL.__________

Tel. Republic 0098

DR. A. J. MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3008 W. 59 St
Valandos: Nuo 2 iki 5 vai. dieną ir 

nuo 7 iki 8 v; i. vak.

Lietuviai paktarai
A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
24Q0 W. Madiaon St. 

VaL 1 iki 3 po pietą, 6 iki 8 vak.
Tel. SeeTey 7330

Nąmą telefonas Brunswick 0597

J. J. BAGDONAS 
Lietuvi]}- Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 West 63rd St 
' Td, REPUBLIC 3100

'■*"» i" 1 ..|i n"i,l I" ■ ■ i. < ■ l■ ■ j l -

Tel. Cicero -2109 ir 859 J

Antanas Petkus.
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830i Weet 15th Si. 

CICERO. Ui.,

i*. Suzana Slakis
Gydytoja Vaiką ir, Moterą Ligą 

4145 Archer Avenue
Ofiso Tel. Lafayette 7337 

Namų Tel. Hyde Park 3395
12 ryto, Antradieniais ir 
-8 vak. Trečiadieniais ir



Pirmadienis, spalių 23, 1933

CLASSIFIEDADS

RADIO
PRANEŠIMAI

RISTYNES

ris

MADOS MADOSMADOS

Chica

For Rent

CLASSIFIEDADS

J(JS LAUKIATE?suknele, kurį yra mėgiama kintamųjų paveikslų artisčių

vienos progos

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.
per krutinę

PASAUKITE
vardė)ženk

(Adresas)

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

“Pažanga” ir jos ro
lė Amerikos lietuvių 
gyvenime; jos siekiai

Moterų D-ja ‘Apšvie- 
ta’ rengia Halloween 
šokius spalių 29 d.

lė V. Adomaičiutė p. J. Ba 
bravičienės sesuo; planuoja iš 
kilmingas apeigas

REAL ESTATE
Biznis pamatuotai teisingumą 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

amzi- 
dieno- 
ir prie 
nekrei- 
pakili- 

tarpe 
lengva

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Kodėl jums nepaskelbti tą Uuosą kamba
rį, butą, garadžių? 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.

A—8289. Artisčių mėgiamas modelis. Tai sporto suknelė, kiirią galima dėvėti prie kiek-

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Pianus ir pristatau 
anglis už pigiausias kainas 
$7.50 ------
$9.75

Į metus laiko padidin 
pinigų 30 kartų 
naujas apganinėjimo badas 
—a psisaugoki te !

Vedasi J. Gestautas 
ir Vanda Adomaičiu
tė; vestuvės sp. 28 d.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

KRAFT
American Cheese 

(packaged, pasteurized)

pokilis įvyks p.p, 
namuose, adresu

Halsted Street, kur 
yra puošiama jų
P-lė Vanda Ado-

Peter Conrad
Fotografuoju jutų na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St.

(Jansen S tu d.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Eng1ewood 5840

Tarp Chicagos 
Lietuvių

BRIDGEPORT.—P-lė Vanda 
Adomačiutė, senų Bridgeporto 
biznierių, pp. Stasio ir Olgos 
Adomaičių duktė išteka už J.

šiai prasidėjo kova už* vado
vybę, kuri ir davė dirvų viso 
kiai laiGvainanybei ir bedievy-

NAUJIENOS Patiem Dept
1789 S. Halsted St., Chicago, III.
sCia jdedu 15 centųir pražau atsiųsti man 

pavyzd} No
'

Mietos

{domus ketvirtiad.'enio 
programai

galima 
nors už 
nemažai

To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

DARIUS, GIRfiNAS American 
Legion Post 271 Metinis susirinki
mas įvyks pirmadieni, spalio 23 d. 
8 vai. vakaro, 2417 W. 43rd St. Visi 
malonėkite atvykti, nes bus renkame 
nauja valdyba. Svarbu!!.

Czaikauskas.

turi didelę pažinti ir daugdrau 
gų .-—-Senas Petras.

ATSIŠAUKITE!
• Kas turite kokį nors reikalų 

važiuoti į Baltiinore, Ohio, at
sišaukite į Naujienų ofisų ne 
vėliau spalio-oet. 25 d. Klaus
kite Rypkevičiaus. Už atliktą 
tęn mums patarnavimų, pa
dengsime kelionės išlaidas.

PARDUOSIU arba priimsiu i pu
sininkus i aludes "biznį, vienai mo 
terei persunkti.

3141 So. Halsted St.

Parengimas įvyks Hollywood 
salėje, 2417 West 43rd St. 
BRIGHTON PARK

gos Lietuvių Moterų Draugija 
“Apšvieta” rengia Halloween 
šokius spalių 29 d., Hollywood 
svetainėje, 2417 West 43rd st. 
Sakoma, kad šokių vakaras birts 
įvairus ir sėkmingas*- nes .ko; 
misija deda daug darbo, kad 
prirengti vakarų, šokiams gros 
.J. Steponavičiaus orkestras.

L.M.D. “Apšvieta” yra laisva 
draugija, kuri per daug metų 
gyvuoja ir darbuojasi tarpe lie
tuvių išeivijos Chicagoje. Drau
gijos narės, kaipo motinos, iš
auklėjo daug jaunimo lietuviš
koje dvasioje ir suteikė jiems 
mokslų, išlavino muzikoje, dai
lėje. Kai kurie iš jų jau yra

Tai už tai reikėtų paremti tos 
draugijos vakarų, rengiama 
spalių 29 d., ir skaitlingai j jj 
atsilankyti.—Senas Petras.

Gryna*. prlimnaa Žemo sustabdo nie
žėjimų odos i penkias sekundas — 
ir pagelbinzas prie Eczemos, pučkų, 
dedervines, Ir i&bSrimų. Zętno be
veik stebuklingai praSalina visokias 
odos irltacijas, kadangi jo gydyrho 
ypatybės retai randamos kitose gy
duolėse. Visos vaistlnyčios užlaiko 
—36c. 60c, $1. Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk geresni rezultatai $1.26

PARSIDUODA MODERNIŠKAS 
SALIUNAS. Viskas naujausios ma
dos, 4 kambariai prie vietos, prie
žastį patirsite ant vietos. Atsišau
kite 2346 W. 69 St. (arti Western 
Avė.).

jūsų 
3000%;

Black Band 
4acking $8.00; Millers Creek 
Palaukit LAFayette 8980.
J. OKSAS 

2649 West 43rd Street

Prisirašykite i muių apniki 

TEL. LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St ANT RENOOS 4 kambariai ir 
miegami porČiai, karštu vandeniu 
Šildomi ant pirmo ar antro augšto. 
Taipgi yra ir garadžius.

4913 S. Keeleri Avė.

Listerine beveik m ome taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją, su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga oe- 
priltidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos minėsiu pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerki; su Listerine tiktai U 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius Ir % lengvesnius 
nž tuos, kurie nesiplovž. 
Lambert Pharmacal Co.» St. 
Louls. Mo.

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

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuveža n. J ir į tolesnis* vietas 
Supakavtmas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ AS
1358 So. Halsted St. Chicago. III

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

Phone Vistory 3486

BARGENAS
Pardavimui grosenie ir delicates- 

sen su visu staku ir fikčeriais, biz
nis išdirbtas per daug mėty. Esu 
priverstas greitai parduoti.

5756 So. Carpenter St.
Galima matyti savininką visada 

5059 S. Wells St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI puikiai ir pilnai 
įrengtas restaurantas. Nebrangi 
kaina, gera apielinkė.

3457 So. Halsted St.

Norint gauti vienų ar daųgiaus viršnu- 
rodytų pavyzdžių, prašome iškirpti paduotų 
blankutę ir jų išpildžius prisiųsti arba pri
duoti pavyzdžio numerį* pažymėti mietų ir 
aiškiai parašyti savo vardų, pavardę ir ad
resų. Kiekvieno pavyzdžio kuiną 15 centų; 
Galima pasiųsti pinigus arba 
lėlius, kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti: Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, BĮ.

Gestauto. Vestuvės įvyks spa
lių 28 d. Bažnytinės vestuvių 
apeigos įvyks NatiVity bažny
čioje, 35th ir Union avenue. . >• I

Vestuvių
Adomaičių 
3700 South 
tam tikslui 
alinės salė, 
mačiutė yra p. J. Babravičiaus 
žmonos sesuo. Kalbama, 
kad vestuvės bus didelės ir iš
kilmingos, nes p.p. Adomaičiai

Ralph Eddy, 17 motų, iš 
Charleston, W. Va., kuris pri
sipažino nužudęs savo tėvų, 
kųn. Frank Eddy ir savo pa
motę. Jis sakosi nužudęs savo 
tėvus, nes jie, esu visų laikų 
bardavusi dėl menkniekių.

LISTERINE 
relieves

SORE THROAT

Prasidėjus rietenoms tarpe 
kunigų ir pažangių vietinių 
inteligentų < čia atkeliavęs 
Lietuvos kaimietis pasijuto 
esųs tarpe kūjo ir priekalo. 
Jam norėjosi apšvietos, kurių 
tik galėjo gauti nuo pažan
gaus svietinio inteligento, bet 
ir išauklėtas bažnyčioje mal
domis ir bijodamas velnio tū
pčiojo ant vietos ir nežinojo į 
kurių šalį kriptį.

Susidarė viena kitai prie
šingon srovės: tai bažnytiniai 
ir laisvamaniai. Kunigai jau
tėsi savo parapijonų diktato
riais ir negalėdami faktais su
mušti laisvamanių ’ kritikos, 
užlėkdavo ant laisvamanių 
savo girtus parapijomis ir tie 
Tildavo prisirengę 
“gyvus suėsti” ir 
atėmė

Gal kam iš jūsų teko gauti, 
o kiti gal gausite laiškų nuo 
tūlo E<lward J. Stewart, 1039 
Nori h Oak Park avenue, Oak 
Park, Illinois, kuriame jis pa
siūlys jums nepaprastų pini
gų padarymo propozicijų.

Tereikia jam nusiųsti $10.00 
ar daugiau dolerių, o kiekvie
nų dienų jis padidins jūsų pi
nigus, 10% — 3000% į metus. 
Kartu su laišku priedus jums 
ir kontraktų, k'uriame sako
ma, kad jus su E. J. Stewar- 
tu, laiško autorium pasidalin
site pelnu, o apie nuostolius 
nieko nesako. Lietuviai iš 
praeities gerai žino kiek to
kie “skymai” verti, todėl ap
sisaugokite, praneškite apie 
laiškų J. V. pašto skyriui Chi
cagoje.

Ar norite padaryti 
daug pinigų? Štai 

gera proga!

Buy gloves with what 
it savęs 

Nėr* ratkato ■oaSU 
daugiau kad *r*r* g*'?,** 
koiele LiateriM 
dideli* tūba* pardduodo 
26c A žalo ir dau-
»' Be to rauta ■utaupint’ 

, us kuriuo* ralito auriplrtr- 
U pirštinaite* ar k» «lta 
MMnMrt Pbanaacal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

bedievius 
ne vienam 

sveikatų visam laikui. 
—J. A-lla.

Na, tai ir vėl - prasideda 
tynių sezonas. Sekamų trečia - 
dienj, spalių 25 d., Chicago 
Stadiume susikibs Joe. Stecher, 
buvusis pasaulio čempionas, su 
Jim McMallem Rodosi, risty- 
nėse dalyvaus ir Karolis Sarpa- 
liūs. '

" Programai duodami ketvirta
dienį, 9:30 vai. vakare iš sto
ties WSBC 1210 kilocycles, 
Progress Fųrniture Go’s pas
tangomis yra labai Įvertinami 
visų klausytojų su kuriais tik 
tenka susidurt. Taip ir pra
eito ketvirtadienio programas 
buvo labai turiningas. Naujos 
rekordų rėprodukcijos buvo la
bai gražios, o kų jau’ besakyti 
apie Progress Vyrų duetų, tai 
tikrai šauniai dainavo.

Taipgi ir progfamo Vedėjas 
Jonas Romanas padainavo vie
nų dainelę, kuri labai patiko. 
Buvo svarbių pranešimų. Tuo 
ir baigės tas Jrumpas pusva
landis.—Klausytojas.

Prieš pat naujus 1933 metus 
Chicagoje būrys pažangių lie
tuvių darbuotojų suorganiza
vo pirmų “Pažangos” kuopų 
ir išdirbo įstatus plačiam vei
kimui Amerikos pažangių lie
tuvių tarpe.

Prieš pasaulinį karų, dau
giausia užsieniuose gyvenan
čių lietuvių dėmesiui buvo 
nukreiptos į Lietuvos ir jos 
gyventojų padėtį po sunkiu 
rusų carizmo jungu. Tikslas 
atkeliavusių į šių šalį lietuvių 
daugiausiai buvo organizuotis 
i politines partijas, kad savo 
veikimu padėjus tiems', kurie 
pasilikę ten vietoj varė išsi
laisvinimo darbų, . Iš Lietuvos 
žmonės į šių šalį pradėjo va
žiuoti ne taip jau seniai ir tai 
daugelis tik važiavo su tuom 
tikslu, kad ši šalis steigė savo 
plačių industrijų ir jai truko 
kaip fizinių taip ir 
jėgų-

Čia greičiau buvo 
sutaupyti dolerį, kitų 
juos ir reikėjo išlieti 
prakaito ir panešti vargo. Ne 
vienas į kelis* metus susitau
pė šimtų kitų dol. ir palydėjęs 
savo sveikatų grįžo į Lietuvų. 
Tvėrime nepolitinių organiza
cijų truko nuoširdaus darbo ir 
pažangaus išsilavinimo.

Lietuvoje kaimietis neturėjo 
progos ir galimumų išsilavin
ti, bet kituose pažangos klau
simuose vien būdamas 
nai pririštas šiokiomis 
mis prie laukų darbo 
bažnyčių, į kuriuos vis 
pė domės į kulturinį 
mų.Ir čia atkeliavus, 
svetimų jam nebuvo 
kurti savo organizacijas. Iš in
teligentų į šių šalį pradėjo va
žiuoti daugiausiai kunigai, bet 
jiems ir čia nerūpėjo kultūros 
bei apšvietos darbas, o vien 
parapijos ir doleriai* kaip ir 
senojoj šalyj. Atsiradus vieti
nių inteligentų ir šiaip pažan
gių žmonių grupėms pirmiau-

A—3340. Naujausio styliaus 
galima dėvėti' ir be apsiausto.

A—3174. Išėimui suknelė. Taipgi naujoviškas modelis. Tinka iš byle vienos spalvos šilko?

Reduces C.OLDS

66%

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA suaugusi mergina 
ar našle moteris, kuri galėtų dirbti 
stuboj, arba būti man gyvenimo 
drauge. Aš esu našlis, nėra ma
žų vaikų. Moteris jei tirėtų kokį, 
gali atsiliepti. Del platesnių žinių 
kreipkitės laišku.

D0MIN1KS W. MIKULSKIS 
Custer, Mich.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

PAIEšKAU darbo prie namų kai- 
po dženitftrius, galiu boilerį ru- 
nyti. Suprantu karpenterio ir pain- 
tėrio darbus, esu teisingas žmogus 
Nevartoju svaigalų. Dirbsiu už 
maža atlyginiim, galiu toliau išva
žiuoti. Kam bučiau reikalingas grei
tai atsišaukite į Naujienas, Box 41 
1739 So. Halsted St.

MAINYSIU farmų 120 akerių že
mės su gyvuliais ir mąšinomis ant 
namo mieste.

716 W. 22 St.

Real Estate For Sale 
Namai-Žomė Pardavimui

PARDUOSIU ar išrenduosiu na
rna geroj apielinkėj, parduosiu už 
prieinama kainą.

517 W. 43 St.'

Business Service

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS f

Mes padarome experto darb^ už jūsų 
pačių luiną. Mes taipgi taisome rynas. 
“down spots” ir visokį blekės darbą.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 
TeL Victory 4965

Business Service
_ . Bizpio Pątarnąyimaa

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Mošų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų ii 
rendau ninku reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. {žymus namai otiginalio ir vie 
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas

■1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Mes esame jau šiuo adresu virš 40 metų

Furniture & Fixturea 
Raka nd ai-Į taiRai

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

r Stop 
Itching 
Skin

žemo
FOR S Kl N I R RITATIO N S Į




