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Graikija Paliuosavo 
Samuel Insull

MALONUS POLICIJAI DARBAS
1 t l' NUO PENKTADIENIO 

PIENAS CHICAGOJE 
PABRANGS 1c.

Prezidentas Roose-IBINGHAMTON LAU 
KIA AVIACIJOSt

DIENOS
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aiUninistrat^usį R.į dįįl kdrešpodentų, Vokietijoje 
škdjbė, kad^HeAryj gimė yiltis atgaivinti su Rusi- 
ihkė NRA? &?• pL-Į j a prękybą, kuri labai susmuko kol
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artimiausiu
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taikintis su 
angliakasiais

kad 
strei- 
apsi-

pasižada pil- 
tik nesutin- 
O nesutinka

Kova laimėta kaip dėl tų kom
panijų valdomų anglių kasyk
lų, taip ir dėl kainų geležin
kelių bėgiams

O

dėl susitarimo 
uodą kainą.

Derybose su 
pairi jos sutiko

Aldermanas Sutton ragina pa
skelbti boikotą “pieno trus
tui”. Meras reikalauja kainų 
tardymo Chicagoje

■

VARŠAVA, sp. 80. - 96 
maineriai, kuria dirba’ Borys- 
law aliejau^ lauke, pasiliko 
streikuoti po'žeme, protestui 
prieš sumažinimą darbininkų

PLYMOUTH, Ind., sp. 31.— 
Vaikinas ir mergina liko už
mušti ir keturi žmonės sužeisti 
automobiliui įvažiavus J tavo- 
rinį traukinį.

Hollywood, Cal., priėmė naujus patvarkymus apie rėdi- 
inąsi pliaže. Dabar policija ten turi labai malonų jai darbą, 
kurį ji labai rūpestingai atlieka: tikrinti ar mūviu žvaigždžių 
maudymosi kostiumai atitinka įstatymams. Paveikslėly tikri* 
namas Peggy Graves kostiurflas.
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ARGENTINOS FAŠISTAI 
PUOLĖ SOCIALISTŲ 

SUSIRINKIMĄ
—

KALĖDOS NEBETOLI...
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Neužmirškitesavųjų Lietuvoje . . . Sena motinėlė, sesu
tė, broliukas . » . Palinksminkite juos! Jie laukia jūsų 
dovanų! Pasiųskite jiems keletą dolerių.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 val. po pietų.
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Graikijos teisinas atsisakė išduoti Ameri 
kai Insullą. Insultas visiškai apsigyven 
siąs Graikijoje ir bandysiąs atsigriebti

ATHENAI, Graikijoj, sp. 31. 
—Samuel Insull, kuris subank- 
rutijus jo visuomenės aptarna
vimo įmonių imperijai Chica
goje, pabėgo į Graikiją, nebus 
sugrąžintas į Ameriką, Graiki
jos apeliacijos teismui atsisa
kius jį Amerikai išduoti.

Graikijos apeliacijų teismas 
nusprendė, kad Amerikos val
džios kaltinimai prieš Insullą 
yra perdaug silpni ir neatitin
ka išdavimo sutarties reikala
vimams, todėl atsisakė Insullą 
Amerikai išduoti ir įsakė jįpa- 
liusuoti.

Tai jau antrą sykį Graiki
jos teismas atsisakė Insullą iš
duoti. Pirmą sykį išdavimo 
reikalavo Chicagos teismas. Ta
da Graikijos teismas nuspren
dė, kad kaltinimai prieš Insullą 
nėra kriminaliniai einant Grai
kijos įstatymais, todėl Insullas 
negali būti išduotas, einant 
kriminalių nusikaltėlių išdavimo 
sutartim.

Antrą kartą Insullą išdttoii 
pareikalavo federalinė valdžia, 
išnešusi prieš jį naujus apkal
tinimus. Bet ir šį kartą teis
mas nusprendė, ladTcaltinimai 
nėra užtektini, kaiTIrisilllą bu
tų galima išduoti.

Teismabutis buvo prisikim
šęs žmonių, kurie aplodismen
tais pasitiko teismo nuospren
di.

Teismo nuosprendis sudaro 
dešimties puslapių dokumentą, 
kuris daugiausia pašvęstas In
sulto išgirimui, o ne jo pa
smerkimui. Teismas išgiria In
sullą už jo pasitarnavimą elekt
ros industrijai, taipgi už kitus 
jo visuomeninius darbus. O kad 
jis bankrutijo, tai esą ne dėl 
suktybių, o tik dėl visuotino 

' finansinio susmukimo.
Insulto pareiškimas

Išklausęs teismo nuosprendį, 
Insullas pareiškė’*. “Aš tikėjaus 
tokio nuosprendžio. Tie Grai
kijos teisėjai yra idealistai. Aš 
esu daugiau negu patenkintas. 
Aš pasiliksiu čia visą savo gy
venimą ir skaitysiu Graikiją 
kaipo savo šalį. Aš tikiuos ko
kiomis nors finansinėmis kom
binacijomis galėsiąs atsimokėti 
už vaišingumą šiai mažai, bet 
kilniai šaliai”.
I n sūrias genius, sako teismas

Perkratinėdamas Insulto is
toriją, teismas sako, kad jis 
jau dirbdamas kartu su Ediso
nu pasirodęs genium elektros 
srity ir ilgainiui sudaręs dik
tatūrą, kuri kontroliavo treč
dalį viso JUngt. Valstijų elekt
ros biznio. Jis veike su per
daug dideliu pasitikėjimu ir 
niekurie jo žingšniai, užėjus 
depresijai, yra kritikuotini, bet 
jis tai darė ne pasipelnimo ti-

kslais, bet kad išgelbėti savo 
finansinę imperiją ir iš to jo
kios asmeninės naudos neturė
jo, todėl tie jo žingsniai ne
gali skaitytis kriminališkais.

Apeliacijų teismo nuospren
dis yra galutinas. Jei bent 
Jungt. Valstijos išneštų prieš 
Insullą naujus apkaltinimus. 
Tada jis išnaujo butų areštuo
tas ir išnaujo jo byla butų na
grinėjama, bet tik dėl naujų 
kaltinimų.

Insullas, kuris dabar baigia 
74-tus metus, tuo budu yra 
paliuosuotas. Jis dar mano at
sigauti. Jis tikisi prikalbinti 
misteriškąjį Basil Zacharoff, 
gal turtingiaufcį pasaulyje žmo
gų, pagelbėti jam ir su jo pa- 
gelba dar kartą panaudoti sa
vo organizatyvius gabumus 
Balkanuose.

Naujos pastangos 
sutaikinti Detroi

to streiką
DETROIT, Mich., sp. 31. — 

Po vakarykščių riaušių, laike 
kurių autptnobiliais -važiuojan- 
tLmiiiia išdaužė dirbtuvėse apie 
X000 langų, šiandie pradėta 
dėti naujas pastangas užbaigti 
senai jau besitęsiantį ‘fyool ir 
die” meikerių streiką. Tas pa
stangas daro vietos darbo tary
ba.

Policija gi saugo streiko pa
liestas dirbtuves, kad neprileisti 
naujų riaušių.

Streiko vadai sako, 
dirbtuves vakar puolė ne 
kieriai, bet streikieriais 
metę huliganai.

SSSŽiiasjflre:::

Fordas nusileido 
NRA; priduos reika- 
laujamasapyskaitas

Ir Vokietija tikisi 
atgaivinti prekybą 

su Rusija

veltas laimėjo kovą 
su plieno kom-jomis

Maksim Litvinov 
šiandie išplaukia 

Amerikon
PARYŽIUS, sp. 31.—Rusijos 

užsienio reikalų komisaras 
Maksim Litvinov rytoj ruošia
si latVu Washington išplaukti 
Amerikon, kviečiamas preziden
to Roosevelto pradėti derybas 
dėl pripažinimo Rusijos. - Lit
vinov akylai seka didėjantį 
priešinimąsi NRA, nes, jo nuo
mone, tas gali pastūmėti Jungt. 
Valstijas prie stimuliavo pre
kybos su Rusija, tuo pagreiti
nant pačios Rusijos pripažini
mą.

Prezidentas pasirašė
• 8 kodeksus

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

Giedra, maža permaina tem- 
peraturoje*

Saulė teką 6:22, leidžiasi

VVASHINGTON, sp. 81. — 
Prezidentas Rooseveltas šian
die pasirašė aštuonius kodek
sus, kurių s svarbiausiais yra
moterų rūbų, motorbusų, kelių 
mašinų,-trąšų pramonių, t

Bet priešinasi visiškam kodek
so pripažinimui, kad nerei
kėtų tartis su ?darbinįąkų at 
stovais. A® 

H į- į—n-—
WASHINGTON, s 

Industrinis
Johnson pašk .
Ford nusilenkė NRA. įc. pk , 
nešė NacionaliamAutomobilĮų 
Prekybos Butui, kad Fordo 
kompanija lapkr. 6 ar 7 pri
duos visas apyskaitas apie ai 
gas ir darbo valandas jos dirb
tuvėse. x

Daugelis automobilių kompa
nijų jau pridavė tas apyskai
tas, kaip reikalauja automobilių 
pramonės kodeksas. Visos kitos 
kompanijos irgi prisižadėjo pri
duoti apyskaitas 
laiku.

Reiškia, Fordas 
dyti kodeksą, bet 
ka jį pasirašyti, 
todėl, kad nereikėtų tartis su 
darbininkų atstovais, nes For
das yra griežčiausia priešingas 
kokiai nors darbininkų organi
zacijai ir nenori turėti kokių 
nors reikalų su darbininkų at
stovais.

Nors Fordas ir pildys kodek
są, Johnson sako, kad tai nė 
kiek nepakeičia valdžios nusi
statymo neduoti Fordui jokių 
valdžios užsakymų iki jis sava
noriai pasirašys kodeksą. For
das sutinka pildyti kodeksą gal
būt tik iš prievartos, nes John
son prigrūmojo, kad jei pasi
rodys, kad Fordas kodekso ne
pildo, jis tuojaus bus patrauk
tas teisman.

Laike Litvinovo atsilankymo 
Berlyne užgloste nesutikimus 
dėl korespondentų

1 ”•

& ; BERLYNAS,' sp: 31—! Išri- 
šus nesusipratimus su Rusija

įsigįBjus Vokietijoje Hitleriui.
Nesusipratimus dėl kores

pondentų išlygino Rusijos už
sienio reikalų komisaras Lit
vinov, kuris važiuodamas j Ame
riką, buvo sustojęs Berlyne ir 
turėjo pasitarimų su Vokietijos 
užsienio reikalų ministeriu ba
ronu von Neurath.

Litvinov prisižadėjo sustoti 
Berlyne ir gryštant iš Washing- 
tono. Tada įvyks pasitarimas 
dėl užsienio prekybos.

Nežiūrint gerėjimo santikių 
su Rusija, hitlerininkai aiškiai 
pabrėžia, kad jų kova su ko
munistais nė kiek neapsistos.

Susirėmimai su ara- 
, bais Palestinoje 

nepasiliauja

CHICAGO.— Penki plėšikai 
užpuolė $t. Columbanus kata
likų kleboniją, 881 E. 71 St. 
ir išlaikę šešis Žmones kali
niais visą valandą, pabėgo su
siradę $1,000 pinigais ir $500 
vertės žiedą.

BUENOS AIRES, sp. 21. — 
Ginkluoti fašistai puolė viešą 
socialistų susirinkimą Aveliais 
ėda priemiesty ir vieną dalyvį 
nušovė, o kitą sužeidė. Polici
ja 16 puolikų areštavo.

WASHINGTON, sp. 31. — 
Prezidentas Rooseveltas, išro
do, laimėjo kovą su didžiausia 
pagrindine plieno industrija, 
kuri visą laiką bu*vo priešinga 
NRA ir per ilgą laiką kovojo 
su streikuojančiais plieno kom
panijų valdomų anglių kasyk
lų angliakasiais.

Dabar j " 
viršininkai sutiko 
streikuojančiais 
prezidento Roosevelto nustaty-l 
toins sąlygomis.

Prezidentas taipgi išgavo nu- 
piginimą geležinkelių bėgių, kas 
leis paduoti liejikloms galbūt 
didžiausį istorijoj vienkart; bė
gių užsakymą, kuris suteiks 
darbo tūkstančiams darbininkų 
per visą žiemą ir ateinantį pa
vasarį.

Viešųjų darbų administracija j 
buvo sutikusi paskolinti gele
žinkeliams arti $40,000,000, kad 
jie galėtų nusipirkti virš 800,- 
000 tonų bėgių ir apie 100,000 
tonų kitų reikemnų. Bet plieno 
kompanijos padavė vienodą kai
ną—$37.75 už toną, kurią at
metė geležinkelių koordinato
rius Eastman kaipo perdaug 
augštą ir dar išbarė kompanijas 

paduodant vie-

BINŲHAMTON, N. Y. —Vie
tos lietuviai nekantriai laukia 
ateinančio sekmadienio, lapkr. 
5 d., kada įvyks Lietuvių Avia
cijos Diena Bennett aviacijos 
lauke. Visi nori pamatyti tą 
drąsųjį lakūną Juozą R. James- 
Janušauską, kuris ateinantį pa
vasarį ruošiasi skristi į Lietu
vą, kad tuo išpildyti žuvusiųjų 
lakūnų Dariaus ir Girėno tes
tamentą. Čia jis parodys visus 
gabumus ir patyrimus ore. O 
apie jo patyrimus ore vietos

, .. .lietuviai neabejoja, nes dauge-
x I l*s dar prisimena, kaip prieš ke

lis metus tame pačiame lauke 
James-Janušauką IŠtikb kata
strofa. Skraidant su oro cirku 
ir lenktyniuojant su kitais la 
kūnais į James-Janušausko lėk
tuvą įlėkė kitas lėktuvas. Kitu 
lėktuvu skridęs lakūnas užsi
mušė, bet James-Janušauskas, 
kad ir su sudaužytu lėktuvu, 
ačiū savo dideliam patyrimui, 
įstengė nusileisti žemėn visai 
sveikas. Tada vietos laikraščiai 
daug ir plačiai rašė apie tą 
katastrofą ir visi stebėjosi ne
paprastai geru James-Janušaus- 
ko valdymu lėktuvo.

CHICAGO.—Agrikultūros se
kretorius Wallace įsakymu, pie
nas Chicagoje pabrangs 1c ant 
kvortos ir nuo penktadienio už 
pieną reikės mokėti ne 10c., 
bet 11 c. už kvortą. Pieno kai
na liko pakelta visai neatsi
klausius Chicagos, vien pasita
rus su stambiaisiais Chicagos 
pienininkais. Visas kainos pa
kėlimas bus eisiąs pieną prista- 
tantiems ūkininkams.

Ir dabartinė 10c kaina yra 
nustatyta agrikultūros sekreto
riaus, kuris draudžia pardavi
nėti pieną pigesne kaina, kad 
nedaryti konkurencijos didie
siems pienininkams. Tečiaus 
atsirado apie 150 nepriklauso
mų pienininkų, kurie atsisakė 
priimti tą kainą ir dar ir da
bar pardavinėja pieną po 8c už 
kvortą. Tik pirkėjas pats tu
ri pasiimti pieną iš sankrovos. 
Trys tų pienininkų jau tapo pa
traukti teisman už laužyhpą 
kodekso. • •

Ragina skelbti boikotą

Aldermanas David L. Sutton, 
pirmininkas miesto tarybos pie
no" pakomisės, išleido viešą at- 

..sišaukimą, raginantį, paskelbti 
boikotą “pieno trustui”, kuris 
kelia pieno kainą. Boikotas tu
ri prasidėti su diena kaip tik 
bus pakelta pieno kaina.

JERUZOLIMAS, sp. 31. —- 
Arabų kova prieš žydų immi- 
graciją į Pąjestiną nepasiliauja, 
nors toje kovoje jau žuvo 30 
žmonių ir keli šimtai žmonių 
liko sužeisti.

šįryt ryte visos gatvės ras
tos pilųos vinių, turbūt, kad 
sutrukdyti armijos atgabenimą 
į demonstracijų vietas. Visą 
naktį valdžioj raštinės buvo 
apšaudomos slapukų, bet už
muštų žmonių nėra. Mieste 
paskelbtas 'grąsos stovis, kad 
neprileisti tolimesnių sumiši
mų

prezidentu, kom- 
nušileisti ir li

ko sutarta mokėti $36.37 už 
toną. Užsakymus gaus visos 
keturios kompanijos, kurios tu
ri bėgių liejiklas. Darbo gaus 
keliems mėnesiams keli desėt 
kai tūkstančių darbininkų.
Anglįakasių unija priėmė susi- 

taikimą
Kai dėl plieno kompanijų 

valdomų anglių kasyklų, tai 
tapo priimtos beveik visos pre
zidento nustatytos sąlygos. Net 
tapo įvesta “check-off” siste
ma, kuriai ikišiol taip prieši 
nosi plieno kompanijos. Prie 
tos sistemos pati kompanija 
atskaito unijos duokles iš dar
bininko algos ir priduoda uni
jai.

Angliakasių unijos viršinin
kai priėmė šį susitarimą ir 
mano, kad 20,000 streikuojan
čių Pennsylvanijoj angliakasių' 
tuojaus sugryš į darbą.

Susitaikimo sąlygomis, Visos 
kasyklos turi tuojaus atsida
ryti ir priimti visus senuosius’ 
darbininkus, nežiūrint jų pri- 
klausimo unijai. Unijos duok
les atskaitys pačios kompani
jos. Del darbo sąlygų ir algų 
laikinai veiks sutartis su kito
mis minkštųjų anglių kasyklo
mis. Kada viskas aprims ir 
bus užtikrintas saugumas dar
bininkams, jie išsirinks atsto
vus, kurie padarys sų šių ka
syklų savininkais tikrąją su
tartį. Kompanijos sutinka tar
tis ir su unijų viršininkais, jei 
jie bus darbininkų išrinkti.

Francija nepatenkin
ta Amerikos supir

kinėjimu aukso
' PARYžžrflS, sp. 31—mn 
cuzai su susirupinimu ir pasi 
piktinimu kalba apie preziden
to Roosevelto naują piniginę 
politiką—supirkinėti auksą Už
sieny. Francuzai žiuri į tai, 

Į kaipo į pastangas ir Francija 
nustumti nuo aukso pagrindo. 
Net jau kalbama apie paskelbi
mą aukso embargo. Bet 
kas to nebusią daroma.

Bet kartu francuteai ir 
mina save. Girdi, aukso supir
kinėjimas ir puolimas dolerio 
kainos, privers Amerikos kapi
talistus bėgti į užsienį. Nema
ža jų dalis teksianti ir Fran- 
cijai. Tuo Francija atgausian- 
ti tai, ką. ji praras Amerikai 
supirkinėjant auksą.
Einama prie svarbaus pakei

timo pinigų sistemoje
WASHINGTON, sp. 31.—Ma- 

noma, kad visoje prezidento 
Roosevelto piniginėje politikoje 
ir supirkinėjime aukso, eina
ma prie svarbaus pakeitimo vi
soje pinigų sistemoje.

Supirkinėjimas aukso iššau
kė visame pasaulyje didelę su- 
įrųtę, kuri ilgainiui betgi gali 
privesti prie pinigų stabilizaci
jos. To betgi begalima tikėtis 
per ateinančius du ar tris mė
nesius ir galbūt bus reikmių- 
gas kelių valstybių susitarimas.

šiandie už auksą buvo mo
kama $32.12 už unciją.

ALLEGAN, Mich., sp. 3X— 
Teisėjas Milės paskelbė, kad jis 
lapkričio 18 d. nuteis nudistų 
vadą Ring, kurį jury rado kal
tą už nepadorų rėdimąsi. Ring 
yra paliuosuotas Už $100 kau* 
ciją. Jam gręsią iki $500 pa
bauda arba iki 1 metų kalejL

* Aid. Sutton sako, kad jis jau 
suorganizavo 100 nepriklauso
mų pienininkų, kurie sutinka 
pardavinėti pieną po 8c už 
kvortą ir tą pieną pristatyti į 
tam tikras sankrovas, iš kurių 
pirkėjai turi atsiimti, nes pie
nas už tą kainą negalės būti 
pristatytas į namus. Sankro
voms tie pienininkai pristatys 
pieną po 6c už kvortą, taip kad 
ir sankrovininkai galės pelny 
ti 2c ant kvortos, pardavinė
jant pieną po 8c. “Aldermanų 
pakomisė ragina gyventojus 
paliauti pirkti pieną iš trusto”, 
kviečia aid. Sutton.

Meras priešingas boikotui
Meras Kelly paskelbė, kad jis 

priešingas aldermanų skelbia
mam boikitui “pieno trustui”. 
“Mes nežinome, galbūt 11c. yra 
teisingai kaina”, ( sako meras. 
Todėl jis reikalauja ,kad tardy
mai de] pieno kainų butų at
likti ' Chicagoje, kur galėtų pa
sisakyti visos pusės. “Mes re
miame-visas Roosevelto pastan
gas atgaivinti šalį, tik mes ma
nome, kad šiame atsitikime val
džia neturėjo tikrų žinių. Mes 
norime, kad fermeriai gautų 
daugiau* pinigų, kad pieninių 
darbininkai gautų pragyvena
mąją algą, bet mes norime, kad 
butų ištirtas ir kaltinimas, kad 
pieninių savininkai semiasi 
perdaug didelius pelnus”, pa
reiškė mėras.



Aviacijos Diena ton 
necticut valstijoje

Įvyks lapkričio 12 d.

Jau buto fniftėta “Nrttij.” If 
kituose laikrdšČltioše, Jog 
Cann. valst. Lietuvių Aviaci
jos Diena įvyks lapkričio 19 
d. het aplinkybėms susidėjus, 
galutinai jau tartarta rengti if 
jaftf rengiartiasi AtlAcijos t>ie- 
ną jvykdinti LAPKRIČIO 12« 
MEhirteN AlRi>OftT, Meri- 
den, Conn. Programas prasi
deda 12 Vdl. ir tęsis iki sute
mų. Dalyvauja visi Conn. lie
tuviai, taipgi ir iš apielinkių 
valstijų (New York, N. J.< 
Mass.) užprašoma, nes tai šiais 
metais jau paskutinis toks žy- 

• mus ir istoriškas parengimas.
Dalyvauja su lakunu J. Janu
šausku kiti žymus lakūnai} 
F. J. BagoČins ir kiti kalbėto
jai. Dėlei laiko stokos ir ypač 
kad laikrašty vietos neužimti 
progranio ir ncatpasakoju; at
važiavę pamatysite ir persitik
rinsite, jog tai verta pamatyti 
ir šią Aviacijos tlieną parem
ti Amerikos lietuvių (o svar
biausia) Lietuvos naudai. Ne 
visi lietuviai turi automobilius, 
tai geriausia susidėjus organi
zuotai nusisamdyti autobusus, 
įžanga į Meriden Airporf, į 
Lietuvių Aviacijos Dieną, 25 
centai, vaikams iki 12 metų

Taigi visi Corin. ir tipielin- 
kių lietuviai lapkričio 12 d. į

Pažvelgiate 
Į Šiuos 

Paveikslus
Jeigu J lįs Priimsite Aspirin

Jie iParodo Kodėl 
tikras

BAtĖR ASPIRIN 
yra žinomas kaipo Greičiau

sia ir Saugi Pagelba nuą 
Skausmo

I DVI SEKUNDAS, DABOKIT 
ANT SUSTOJIMO

Tikra Bayer Aspirin Tabletka 
Išsiskirsto ir Pfadeda Savo 

Darbą.

[meskite Bayer Al
pi r ln Tabietką į 

' stiklą vandens

Kaip ji pasiekia 
stiklo dugną ji jau 
issiskirsto

Tas kas 
atsitinka 
tuose stikluose 

atsitinka jūsų skilvyje.

Greitesnė Pagalba Da 
bar Nuo Skausmo

šis paveikslas viršui išaiškina pa
prastu budu, priežastį kodėl TIK
RAS BAYER ASPIRIN yra skai
tomas žinoma. Greičiausia ir Sau
gi Pagalba susrabdyniui skausmo.

Pastebėkite, kaip Bayer Aspirin 
Tabletka pradeda išsiskirstyti į 
dvi sekundas po* to, kaip ji susi
duria su drėgnumu—jtrtg skilvy
je, atsitinka tas pats, kaip kad jus 
matėte virini itikle.

TodVfi Bayer Ąs^frfa Tatelet- 
ka "tuojius sdlaįko” ir bjauriau
si galvos skaudėjimą ar neuritis 
į keletą idindčtų p6 priėmimui.

Neužmirškite apie ta?. kai už
eis skausmas. BAYER atneš grei
tą pagalbą, kurios jus taip nori
te. Ir SAUGŲ Palengvinimą taip
gi. Tikras BĄYER ASPIRIN 
nėra kenksmingas širdžiai.

Todėl --- visuomet sakykite. •—r* • 
/'Bayer Aspirin/’ kuomet p'irksUe. 

.jTOdrHi jųš busite tikri gatfh*’ 
Greitą palengvinimą if, Saugoma

. '■ iš ' tikrosios Bayer rųlies.

SAUGŲ Palengvinimą taip- 
Tikras BĄYER ASPIRIN

NAUJIENOS, Chicago, Iii.
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Ateįrtfri, Mėridėti; rri^alai btitų kaip tidts iš vili-i tieritičh 
Čonn.

PASARGA: <
12 d. lytų, tai visos iškilmėj 
rietųs, kbrtcbfliftė ddĖš, prtt- 
ttilfroš fr* sitšfpažinimas su la- 
ctihu Janušausku ir kitais jo 
dfrttfgate ftykšta šv. Jtiozapo 
Auditoriją, 29 icditt Šf., Wa- 
terbury, Conn.

tižios pttsės rcftiidnii. Tito tafpu
Jei lafckriėto Iškilo vieši giftčai dėl tčr. 
visos iškilmėj v

Milijoniniai litą gilt 
čai dėl Klaipėdos 
miško sindikato

Garsusis Klaipėdos miško pra
monininkų sindikatas, kurio 
dešimty lentpiuvių apdirbamas 
jau kelintus metus Rusijos 
miškas, tapo paskutiniu laiku 
įdomiu viešų diskusijų daly
ku. —* Prie Kto iškilo kai ku
rie užkulisiniai dalykai, kuri d 
geriau informuotiems klaipė
diečiams buvo jau anksčiau 
žinomi. — Ta proga verta ir 
j visą klausimą arčiau pa
žvelgti.
Ras tas miško sindikatas?
Formaliai tai yra akcinė 

bendrovė, į kurią įeina arti tu
zino Klaipėdos lentpiuvių. Sin
dikato vardų tarpe yra buv. 
ministerių pirmininkas p. E. 
Galvanauskas, kuris eina prie
žiūros tarybbs pirmininko pa
reigas, toliau Memelbanko 
(nriiesto banko) direktorius 
Sachs, direktorius Htthn ir kt. 
Ne visos medžio apdirbimo 
įmonės sindikatui priklauso. 
Yra tokių, kurios liko savisto
vios ir apdirba ne rusų mišką, 
kaip sindikatas, o savo Lietu
vos miškų departamento (pav. 
Viešvilės ir Apelhageno lent- 
piuvės). Sindikatas, duodamas 
darbo keliems tūkstančiams 
darbininkų, žinoma, yra labai 
reikšmingas faktorius Klaipė
dos pramonėj ir per jį išeina j 
apyvartą (uždarbiu ir kitokiu

kas Jfriitfetaftra
Kaino pirmasis, Klaipėdos sa- 

SSifiinkti (tienrditiš “VOlkŠkti- 
rier” 
rias 
mus) 
kalų, 
dėjus, kad jie reikalus nevedę 
taip, kaip reikėjo, kad “per 
plačiai šeimininkavo” ir pati. 
Primetama,' kad priežiūros ta
rybos ittfflfii (prtv. p. Galta- 
nkuskaš) gauna apie 3,000 li
tų algos į mėnesį Ir t. f. Iš ki
tos puses dar iškelta, kad kai 
kurie tafybos nariai ešą kartu 
dalininkai konkurencinių įmo
nių ir tuo susidarius nesveika 
būklė. Net pats p. Sachs, Vie
nas iš priežiūros tarybos narių, 
savo viešam pasiteisinime šio
mis dienomis pripažino, kad 
sindikato Viduje kilę visokie 
negeistini apsireiškimai “nuo
latinės pastangos momentaliai

neseniai patiekė kai ku- 
“reveliacijas” (atidehgi- 
dėl miško sindikato rei- 

kaltindamas, sindikato ve-

mihtohviiriftš”. Tolinti fl. Sačhc 
kalbfc tipiė usittdijkat# dsančĮti# 
fantastus, kurie gindikato IcŠti- 

feita išiaidta Afiričjt/'- if 
fr. Tas porins tibfėjęs j šėlti iš 
sindikato, bet jo atstovaujar 
man bmfe NM 
Minimi “fantastai” norėj| jo 
jati šefiiai šJtsikfhttH’ kadangi 
jis juos perdaug kontroliavęs. 
Pagaliau sindikato t kaldįkbdj 
įvykę permainų ir šiala metais 
jau esą taufdid 
ma. Kaip iš vienos pusės pri
metama, tai nei 1932 metais 
nebūtų buvę nuostoliai tbkitf 
dideli ir krašto bei centro ga
rantijos nebūtų buvusios f rifeli 
lingos, jei ankstesniais 
butų buvę ekonomiškiati 
masi.

D-ras Valsonokas išelfid iŠ 
sindikato

Vienus pirmijių ir veikliau
sių W iF
sutarties sū tepfffiūkt?,-
tai d-m (knygos
"KlaipSdos autorius,

j. ht .i y* » * i • • •/*

pelnyti”, atsiradęs “išlaidus šei- buv. diėftfaŠ-

čio rėdaktofiuš). Apiė jį susi
davė jau ištisa legenda. Dėka 
jd Afhttėtiiškai pažinčiai iš anksu 
rikti Štf rusų pekybfniais at
stotais, jarff pasišnkė suvesti 
klaipėdiečius indttdtrininktiš Su 
fušaiš. O OŽ 4ą toeMedže?l6' to
lų ir toihrtesnius pasidarbavi
mus jam ilgų laiką teko tam 
tikra duoklė nuo kiekvieno met
ro rtiŠų. malkui atgabentų į 
Ktaipetių. Iki šių metų Jfcši gavo 
Iš to tOto sumas. Spė
jimai čia eina nuo 100,000 iki 
pusės MHjdfvo litų. Pagal vie- 
ftį fKttitefom j M ga- 

metus 
SStfiM i»ww»j6s. Ry.

Bltūn »tt tnrh maliza-
Odfltirfė jS tftt, šių 

Mbaitfbg tšefrtįš u šindi- 
bktBkitt jam » ėabdt ja- 

tfte iymftė Be
lt>į fejtaif ctšf j« ėH’ifm byla. 

rfaFyitdS; kad jau pa- 
yftSdfj įfltSita^iį fflSSitSif)ratiniai 

<br ir prie ki- 
sindi- 

kate s«si< ttrĖ dvi jįUfpFš. Kuri 
iš ji? tifšų palaikya, nežttia.

šiais ritėtais vėl btis pelno?

Trečiadienis, lapkr. 1, 193d
.  ................... .................. ................. ... '*4U> *'«r»■ I. «•« ■ > • • » «.

Kaip sindikatui artimi žmo- 
riės pareiškia, šiais metais sin
dikatas, taupiau šeiminihkriuda- 
blĄs, nuostolių bebęttiTėsiąs, o 
gtflbut net mažutis pelnas lik
siąs. tš viso paskutiniausiu lai
ku vėl eSą pamato manyti, kad 
rusų miško apdirbimo klausi
mu jau ne taip blogai, kaip 
kad skelbta. Esą jau beveik tik
ra, kad ir kitais, 1934, metais 
Klaipėdos leiitpiuvėse bUs ap
dirbamas rttsų miškas. If su

rusais busią tikriausia vėl pa
tenkinančiai susitarta. Faktas, 
kad kaip tik šiomis dienomis 
vėl atėjo stambus rusu medžių 
transportas j Klaipėdą. Jei ir 
liko dar kai kurie neišspręsti 
klausimai, tai tolimesnėse dery
bose tarp ’ suinteresuotų asme
nų ir įstaigų jie tikriausia bus 
išspręsti. Stambioji Klaipėdos 
krašto medžių apdirbimo pra
monė (nežiūrint vidujinių sin
dikato ginčų) tikriausia bus 
aprūpinta darbu ir visais 1934 
metais.

u- rr, ,a. ui

Ar Jūsų Poilsis Sutrukdomas?
Veikite Greitai Del Pūslės 

Nereguliarumų. z®*a?i •
/GREITAI susidomikite pūslės nereguliaru* 
VJT mals; jei yra deginantis, mažas ir per
daug tankus šlapinimasis ir kėlimą* 
sis naktimis. Jie gal būt (spėja tulus 
inkstų ar pūslės pakrikimus.

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

the kidneys

per metus.

Sutartis apdirbti ir parduoti 
fris?ų frtišką

Prieš keletą metų buvo su
daroma, o vėliau atnaujinama 
sutartis tarp klaipėdiškių sin
dikato ir Sovietų rusų miško 
eksporto įstaigos. Pagal jį klai
pėdiečiai apdirba rusų mišką, 
jį parduoda pasaulinėj rinkoj 
ir pagal tam tikrą atsiskaity
mo rAktą pasidalina su rusais 
gautais pinigais ir pelnu. Dar 
1931 ihėtais sutarties rėmuose 
klaipėdiečiai uždirbo sau gero
ką pelną. Bet konjunktūrai pa
sauly pablogėjus ir, kaip klai
pėdiečiai tvirtina, rusų medžių 
kokybei pablogėjus, 1932 me
tais jau buvo žymus, net vieno 
milijono litų nuostolis sindika
tui. Esamoji sutartis baigiasi šį 
rudenį. Taigi laikraščių žinios, 
kad sutartis buvusi rusų nu
traukta, ne visai sutinka su 
tikra būkle. Sutartis pati bai
gėsi. Tiesa, rusai pareiškė, kad 
jie ikšiolinėmis • sąlygomis ne
norį sutarties pratęsti. Jie sta
tė sąlygas ir dėl jų ėjusios 
Maskvoje derybos neseniai pr
itruko, bet nenutruko.

Ko ruteili nori
> * »

Netiesa, kad jie kitiems 
tams jau nebenori duoti 
ko Klaipėdos pramonei,
kad buvo vienur kitur skelbia- j 
ma. Jie nori su Klaipėdos pra
mone toliau bendradarbiauti, 
tuo labiau, kad jad ir 1934 inė- 
tamš ftfsų būyo pripažinta ak
cija (pirmenybės teisė), taaipS- 
diečiams. Jie k. t. deda dide
lės svarbos j tai, kad už sindi
kato finansavimo rčikaluš til
tų patiekta pastovesne garanti
ja!, pa^yadžittl/ pageidaujama,” 
kad ir valdžios garantija. Sta- 
tornOS te’ W lltifidM kitos są
lygos. 'Ret klaipėdiečiai t sįndika- 
tininkųi apskaičiavo, kad jiems ‘ 
visos tos sąlygos, per sunkios 
ir darbas* nebeapsimokėsiąs. Jie L 
tartasi dabar su krašto (aut<K 
nbmin&j • te centro valdžia, kad

SYNOP81S

"Big JefT” Randolph, how in his 
seeond year on thie Thorttdyke var- 
sity and one of the natioš's grcat- 
est footbąll stare, has had a bril- 
lidrtt grid careet* i V ė r shice bis 
high school days in little Athenš, 
a mid-west factory town, w h e r e 
Mom and Pop and the ręst of the 
family are now listening over the 
radio to the gaine bėttfėen thėir 
boy’s great edstėrh unitersity and 
Indiana State. “Big J e (T” is just 
To m m y back hOme wh!ch he visits 
on vacations and stUrtles vVitH his 
social-sartęrial splendid. He’s gone 
somewhat high-hat with the s'eal of 
Thdrridyke npon him dnd has drift- 
ed arway froth Dorothy VP'hitney, 
daughter of the richest man in 
Atheris — the oVfrri’ėi' of the fclašš- 
works In tthich his Pop labėrs. 
“Big JefT’ stars in the vktory over 
Indiana State, 7-0, which ggnte was

fry the anė
heard via radio by Moln, Pop, 
Uncle Louie and the rieighbors. . . . 
Ąt the. Stadium, “Je|f”. introduces 
Mišs Whitney, his high school 
a^eetKeart, to Elaine Winthtbp, his 
eollege crpsh, the ersttvhile little 
Tom m y affecting a broąd English 
accent. . . Back home Uncle Ldiiie 
banked his hopeš for the postmast- 
ership on Al Smith. būt you know 
what happened in *2Š. . . . Mom, 
and ėveh Pdp; ftit sdrfy. . . . 

lAthens plans to banųuet its great 
grid hero during Christmas vaca- 
tion and Pop is invitėd to rnake a 
speech on that occasion. . . .

nie- 
miŠ- 
kaip

CHAPTER TWENTY-FOUR

Theii Mom told him he’d bettėr 
be careful because it wasn’t sup- 
posed to be that kind of a speech 
būt just td talk aHbut Tortimy; būt 
Pop got up and began to walk 
around and think of other things 
he would teii them because one of 
the thingtf Wrong with this country 
was that people were afraid to 
spėak up to thė monied people and 
that this timė thėy tverė goiiig to 
hear plenty from a man who wasn’t 
afraid to tell them. He’d tell them 
about the eight-hour day and about 
the bullsheveekls that were ruin- 
ing the cotmtry and hdvv they 
shotild all be šėnt back to thė ole 
ėoųptry,

“No,“ ėaid Mom, dlmost cryihg, 
“yoū’ll disgracė us ai! and Tommy, 
too, and ęverybody will get mad.”

Theh Pop begah to get mad at! 
Mom dnd‘ said she toas likę all the 
rėst, afraid of the reform people 
and the monied people; and he’c 
tėll the Bbbster Člub‘tdo, vvhat he 
thought of thėm and that fthdt thė 
town needed was some men with 
good Business hėadš; and he’d tėl 
the Chamber of Comrnerce about 
spying on a man and hdw mučh 
money he 0wed and all that. Pop 
Had wahted to tell thėiVi all that he 
thouįht for a long tiihe and this 
was his chance and nObody was go- 
ihg to Stop him.

He got lotidef arid lėuder anc 
while he Waą talkihg to hitfiself in 
camė Ūneje Louie: and when h( 
fobrid dut what was dp he sale 
that hė was* the ohe to rnake the 
spedeh, not Pop, because be hac 

pblitlčs all hfė tifd and kne\v 
rot of bi# tnOp and had sat on 

the Šame platforrn with Bryan 
wlien he had spokėn in town iii 
nineteen-eight, and knew how to 
make a speech better than Pop whc 
#aą only. a1

Th'en Pop hit the ceiling and said

HAT/MyBOY!"
MM Mti,.jo

lifte i bli .mir, wte'rft ,66 «Mf

ddti’t ftiio#/ ė»ia, ,sf 
fiidn'l gfviSir ft a . A
bunch of šottp greens, too/ Birtčh- 
er.“

Thė dbor šla'himed. Mfs. Farrell 
was golng home;

Mom sriiiled to hersšlf. Mrs. John
son wrinklėd up thė end Of het 
nose «and nodded. “Some people,“ 
she šaid, “iš jfealotis tfh'enėver ariy-s 
body else gets anything. I was 
riėver that way.”

“Me neither,” said Mrs. Flanni- ' 
gan, “HM bb just the šame With mė 
if it ftiy Bįl4dy cbhiė hOmė 
frdm thė b{avy and tlię£ was tb 
giėe him ri big bĮįibtoęt.” „

^‘Tommy’s all right,’x Mrš. john- 
sori said, “and 1 never bejieved any 
of ,tfiė thihga fW šaid abotit.him.“ 

Mom said quickly: “What do you 
mdan ? What could> they štty about 
rhy jėfl1?“ ,

^'Oh, a|?out him bein*. high-hat 
anti tdo gobd fof riiiybbdy ėlš'e 
arbund grig tftt tMt.“

“Huh!” Mom said, a little fiercely1, 
“sėme people are just mad because 
evėrybody don’t lay dOMhi in the 
gutter with them.“ And. šhė hopėd 
M^s. Johnson knew who she męant 

-nbbody ėlšė bilt hėf FlČteHe, cdhi- 
ink in at all hourš of thė night 
with diffęrėnt fellows and thelr 
autos makirig a rącfeet and waking 
up pėdplė iVhd had td work for a 
living.-

“Węll,“ said Mrs. Johnson, “I 
guešs PU be going.“

Mom watched her go etraight 
byer to Mrs. FarręH’s house. Mrs. 
Flanteigėn ivatchėd liėr, too. Then 
Mrs. Flanpigan said: “You told hef 
įjUšt right—I wonder who the new 
one is Mth that fancy car?“

“You mean the.yellow car with 
;rėd tHmttiirigs?“ Mom said.

Mrš. Flrihriigėn gašpėd. 
landa—-that mrišt be atepthef riė_w, 
onė;. when did you see that one?”

“Orily lašt riight;“ Moni šaid. 
i“Loufe was Hdvtng a spėti vvith his 
stomach and I was up getting him 
šome hot vvater and I heard them 
d,WW w d6^’

“I dcrn’t knoxš,> I wasn’t ivatch- 
ing-ritM fceejj a person busy if you 
tHed to Kėep trkęk oi that' onė; 
ated1 It’s nė bbsittėšš bf ritine any- 
hoiv; būt the car štood thbre a Iprig 
time becaušė Loūie wąs vvorse than 
įu'siihl ittd f vvasn’t ašlebp yet when 
t heard it roar and £6 away.“

“I mušt have be e n Bleeping 
souted,“ Šitid Myš. Flririritf iri.
)v“You rtitfšt hrivė,“ Mom agreed^ 
and she meant it because there* 
wėre few things that Mrs. Flanni- 
gan misąed around that neighbor- 
hood, night 6/ day, to say nothing 
of ttiat shai'p-riosed daughtei! bf 
ihęrs; Myrtlę, tvho had rievpr yet 
got over it because Mom dealt with 
Julius;

“H was all f cpuid, do,’f Mom 
!Wėnt on, “to Jceep Jlm from yęlling 
out thė wind0W at thdtei—rind y*ou 
knod> the. way Jim šlėW’ 
sffiiCS 

Sle and herš it tfas bhlf yriu*

bęians on or tiat’H be home bėfbWi 
dlriner’s ready and say I’ve bęen 
iėtrit gossipin’ agaite.”
> “Yes,’’: Mom . answered, ‘T hear

NAUJOS 1934 RADIOS su visais naujais išradimais. 
Pilnas pasirinkimas visų žinomų išdirbysčių.

long ago because he had neyei1 
earnėd ati hdnės£ doiltfr in His ijfė 
And otib of giaftėrs
and ha wpųld tąl) theip that. too 
when he got up to talk. And Uncld 
Lotiro juihped uyf and saW that Pop 
Would have £o piOve that in court 
beeause he would sue him for libel

and P6p šaid Uhttlė Uttiė hd(f ėh 
goinįr to sue soihėhbdy en HW ftfe 
jut had nėvėf suęd anybody yet 
)ecause hė kfžaid M, sėt hiš
’oot in a court room for fear ne’d 
nevet got oUt. p.

Mpm got them qui,eted down and 
finally PojV said he hadn’t rėaliy 
mednt that Uhcie Louie wba a 
crook t because if he waą he’d have 
sortėthirig1 to faft bHck.oh' Irištead 
of wasting his life waiting for the 
Democrats to get in;' and Uncle 
Louie said Pop wasn’t so smart 
himself or he’d have his dwn home 
and Pop said there was a good 
reasdn for that; and Uncle Louie 
šaid if he vvdsn’t frėlta'nle dround 
there he wouldn’t stay bnd 
said he coūld sdlt himą^lf. . M

Then they bbth i 
Mom brought in šoL— ----- 
cake and thfey hll had'Sbmė/ 

“Anyhow,” Pop stąrted again, 
“how could, you mštar -9u speech 
tvhėn ydu’Vė neVėr -ėvėh1 bteen in- 
vited?” r /

“1 was irivlted to bati9uefs iri £Hiš 
town before yoti knėw vvHat A‘ biri- 
quet vvas,” Uncle Louį^ ąaid.

Then they got stą *" f 
ikotn ęoiildri’t Atbp 
lūck happeried, Pėtfei

“Pipe down,” he said, /bejore the 
firie department domės uĄĄnd tįirns 
the hosė on both oi y bu!“

Then, thėy did quiėt' down and 
wentt>bed. . I. ' •<

“Werė the neighbbtysąlistėriing?” 
Mom asked Pete.

“Who cares?’’ . Pete sjtid. “We’re 
paying the rent.” u-

Būt the next day, Ąt Butdhėf 
Brown’s, Mom kneW thęy had been 
listening; for no soow had she 
conie iri than Mi*s. Johnsrin ašked:

“Was somėbody siek at yęiir 
house las’ night, Mis’ Randolph? I 
theught I tieard a ribišė;’’

“Oh,“ Mom said. “that tthš Jiitf 
practicin’ his speech, 1 guess. I 
tOld Mm maybe he WĮsvtalkihg too 
loud because the neighoors ąrpund 
arė ėašily dl'stufbėd.“ Hbw did šHė 
likė thdt? >

“I thouglų I heard Įjbuiė, teo,” 
Mrs. Farrell said, piėking ever the 
lettucę as if ęverybody wanted to 
eat what she Had hąridled.

* f‘6h,“ sriirf llifdHi, “Loiije wa‘š help- 
ing Jim—Louie’s a gtWt spėėfeh- 
mąker, yo,u knoyv.“ -

“Yėš,” Mtš. Prityli šaid, “L6ttiė*š 
a great talker, ai) right.’’ She 
laughed, likę a siek hęn cackling.“Yeš,“ Mom arišwere^; Įav^liiHiė,' 
“j’ve often told him he should have 
beeri ari, insrifbnoė man, the Wy 
they talk a leg otf a p^rson.”

“Būt,“ said Mrš. Jfrbftftson, 
“what’s the speėčli aboiitf ’*

The other ladieš" llštcned care- 
fully, ftlthough Mrs. FMffėll pre- 
tended to be pickingb oyer the 
tbmatoeš. Moni tpok/h’ėr tirii’ė. 
“Oh,“ šhė said, l‘I tiįbiight yOU 
knew. 1 guess it bin’t been in the 
papers yet, thbugli.“ $

( “f rilii’t šbėri ribthiiiig/’ Mrs. joHri- 
son said. ,

“Why,” Mom answered, as if it 
,were nothing, “it’š just, a bangnet 
—Have. yop a good . dbUp botee
tbday; Bu1tcHdr??’ r

5 ,“Whdt kind of tį bangu&|*?” Mrs.

toun i.
goirifc to giVe š big for
Jeff'When h* comes home Christ- 
nifes,“ ' '

'“A feėdv huh,” 
ašked, “Wbęfę yoy goihg to' briy 
yoųr meat?? u* r .

Motei lateghetf. eiOli( yotl‘11' HhV< 
to seo the Committęė, Butcher, Tiri' 
just an invited guost ‘-i-> naturally 
they’d invit'ė his nįother anc 
fa“hr’ it teėe.!*'• MiMV 
asked. ■; ■ 'i

P'QPr-*I šuppose everybody at the j he.d Ūbi. wtu ;

P6p

got, quiet And 
ime čoffee and

jMjąin and 
d?'feųti a3 
flfeMn Įthen.

aįr4m‘stoW^

dtrdikhtf aferoms

NAUJAS

NAUJAS

■a.tt.i.r rifvi.ii.....—........
CROSLEY” RADŽIO, tiltai 4 .... $ 19.95

23.95 
66.00

CROSLEY” RADIO, dual

GRAŽIAME KABINETE, su 10 tūbų

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

3417 S. Halsted Street
Tek Boulevard 8167

BUDRIKO KRAUTUVES LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI

Nedeliomis: 8;0b vai. ryte ir 1:00 v. pp piet*
W. C. F. L., 970 kilocyclęs

Ket vergais: 7:30 vai. vakare, W. H. F. C.
1420 kiiocycles

- -į v ;l;j,lln,,į,..u.| uuuumuii.............

ijįįiMr iiiVi ■>' Himfi ■ if Yit hliitrriiaifa. »»■ i

ĮSIGYKITE pakol dar turime

PARAŠYTAS KNYGAS
Barbora Ubryka arba Klioštoriuš ir Jėzuitai .

118 pusi.
Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium 

32 pusi.
Nuosavybės Išsivystymas

170 fmsl.
Kas yra taip, O kas ne taip7 (verfhhasy

264 pusi.
Moralybės Išsivystymas

> 120 pUBli , < j
Pačlavimasis paš ivateias TaWsi .89 pusi.
Namų Daktaras (paskutinė knygai ktirių suspėja 

i įmdtfytk 174 putei. (su viršeliais)
Tuflftfe te kitottiiį ktiyjgil dideliame pasirinkime. Rašy 
kife fclausfdatfii katalėgo;

NAUJIENOS
1W So. HAlfrt-MJ
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listen to my
Halio Cleo.

conCicero Lietuviu

VAULT
SAFETY DEPOSIT

DĖŽĖS (Boxes)

patarnaus jums

VALANDOS

And Nov. 19 is another date
Anne,

NAUJ

DIDELES DOVIUI

Lietuvis p.
SEDEMKA

kuo
nes

Presenting the issue in which 
tlie readers—God blešs them! 
—do a lot of worl$...

for return of 
property.

H. C. B.

Motina ir duktė kar 
tu šventė vardu
ves sekmadieni

Šeši sužeisti automo 
bilio nelaimėje; 

keli lietuviai

The Finais
popular: The girls aiid 
who attend* every rė- 
and come on tirne.
dressed: Everyone who

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Spalių
jvyko automobilių nelai-

Šiandie Liet. Impro 
vement Klubo 

susirinkimas

qdit the party in time to find 
his car štili there. The lock 
was tampered with and W. had 
difticidty in opening the door...

Keistutis Benefit Club affair 
will then take place. Pirmyn 
will fumish the program—and 
weTIl give them only the best 
we’ve gat...

, tai gera* iUitrynima* 
Pain-ExpeJieriu vilo*

Slnoniu audeklu. Šito- 
tiojruoja su eiki tolimą 
) glitumų ir ikrėplių. 

itl perūlimua krutini) e, nes

the column. After this we’l! 
have td be more careful with 
our remarka. If you choose to 
send the contribs, the address 
is 727 W. 21 St.

—Jacųues Grandmesnil.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

BRIGHTON PARK 
29 d 
mė, kurioje tapo sužeisti lie
tuvis Juozas Strupelis ir'dar 
5-i žmonės, kurių tarpe yra ir 
lietuvių, bet nelaimei, Senam 
Petnri neteko sužinoti jų tik
ras pavardes.

Nelaimė įvyko prie 47th ir 
Talman avenue, kur automobi
lis susidūrė su gatvekariu. Va
žiavusieji žmonės buvo taip 
skaudžiai sužeisti, kad kettfrius 
reikėjo nuvežti į ligoninę, o 
du lengviau sužeistus—namo. 
Jos Stupelis buvo nugabentas 
j apskričio Čook County ligoni
nę. —Senas Petras.

Dinner will be 
-—it says on the 

Wė’ll dance to Ste- 
until dawn.

Lietuvių Moterų Dr 
jos šokiai gerai 

pavyko

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietam ir draikos vanos, 
iwimming pool. z

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

gražus būrelis ir visi gražiai 
pasilinksmino prie geros J. Ste
ponavičiaus orkestro muzikos.

Lietuvių Moterų Draugijos 
“Apšvieta” narės taria širdin
gą ačiū kaip vakaro dalyviams 
taip ir “Naujienoms”, kurios 
davė vietos parašyti apie šokių 
vakarą.

Labai gerai, kad mes Brigh- 
ton Parke susilaukėme tokios 
gražiai išpuoštos ir erdvingos 
svetainės, kurią užlaiko p.p. J. 
Yuška ir Litvinas.

—Senas Petras.BRIGHTON PARK 
we*en šokiai, kuriuos rengė L. 
M. D-ja “Apšvieta” spalių 29 
d., Hollywood Inn svetainėje, 
2417-19 West 48rd Street, ge
rai pavyko. Svečių atsilankė

Wont’ someone

And tell me whal I ask of thee. 
Pm seeking, over all the land, 
A young and tall and handsome 

man.
Būt where is he, where can he 

be?
Find him and clear this mistery.

Melodist.

Well, that was a fooler! Who 
would’a thunk it?

We appreciate all these 
tribs we have been receiving 
lately. It proves that at least 
Severai members are reading

Pirm., Antr. ir Penkt. nuo 
9 v. ryto iki 6 vai. vakaro 
ir Ketv. ir šeštadieny nuo 9 

v. ryto iki 9 vai. vakaro.

Dalykas, yra tame, kad nors 
motina 20 metų vyresnė už 
dukterį tarp jų gimimo dienų 
yra tik trijų dienų skirtumas.

Svečių buvo daug ir visi 
linksminosi iki ankstybo ryto. 
Juozas ir Alena Bružai taria 
širdingą ačiū visiems atsilan
kiusiems. Senas Petras.

The fellows attempted to or- 
ganize a Pirmyn basketball 
team Friday, >with Brooks for 
a spokesman. Bųt, appa- 
rently, wherever Brooks is 
concerned politics mušt be in- 
volved. 
vetoed. 
however, 
“The Undesireables’ 
thing of the sort.
naitis did not think the girls 
should carry their evening 
gowns to the studio Sunday. 
He was very afraid that they 
might be wrinkled. Such con- 
cern mušt be rewarded; has 
any giri attended to it?,.. 
John Miller made an unexpect- 
ed appearance—from California 
this time...

We love each
With memories
That. tell us of 

golden past.
Wė love the members, 
That are su true;
We love our teacher 

tho he’s cruel;
We love each chair,
We love each wall—
Būt we love intermission 

best of all!

Lošt;Strayed<or Stolen
• t

One Peter Shemaitis. When 
lašt seen was wearing tan suit. 
Reward offered 
Pirmyn chorus’

Most
fellows
hearsal

Best 
has clothes ori.

Noisiest: Everyone who isn’t 
quiet.

Sweetest smilers: All those 
who smile.

Quietest: Those who are not 
noisy.

Most gracefu‘1: ThoSe who 
aren’t stiff.

Spalių 29 d., p. Alena Bru
žienė ir jos dukrelė Birute 
šventė savo gimimo dienas, 
kurių pasekminga parė įvyko 
J. A. Bružų svetainėje, 2100 
West 59 Street . Gal kam bus 
ir keista, kad motinos ir duk
relės gimimo sukaktuvių mi
nėjimas jvyko vieną dieną.,

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. SpecialiSkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo
dijamą 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 daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. '' 
4200 West 26 St. Kampas JKeeler Avė. Tel. Crawford 5573

Some of the quaintest cos- 
tumes were worn at Hėlen 
Blauzdis’ masquerade party 
Saturday. The cake-taker, 
however, was one costume des- 
picting one of our more 'dis- 
tinguished Pirmyn aitaches... 
Joe Gura followed up V. Be- 
liajus’ dance fc,with one of his 
own. He was masquerading a 
giri, so he just shed his dress 
and did a shimmy-hula-hula- 
snake dance in a brassiere and 
bloomers... Little Helen made 
a hit as Pocahonats... Whitnfey to be kepjį .i^mind. The anpual 
i____u.:’ , ...r--,.... ‘................. .. ......

So the motion was 
The boys will play, 

calling themselves 
- or some- 
John Sta-

We Love Our Chorus
We love our chorui 
With hearts so true; 
We’ll never forsake 

her “Golden Rule”. 
song 
vast

Only 58 members showed up 
for the picture-taking episode 
Sunday. Amid shouts of “Svats- 
ky, you got it”, they were 
taken... The dress that Amelia 
was wearing took ten yards 
of material in the making... 
Aldona W. is learning to drive... 
And, feliows, you’re trou»bles 
are over. No more running 
“acros the Street”, no imore 
“būt we want something better 
than shellac”—the ^irls are 
carrying it “on the thigh”, so 
to speak!...

Don’t forget Sunday, the 
fifth! Pirmyn’s Night Club 
Party at the Ramova Gardens. 
The floor-show will be made 
up entirely of chorus mem
bers! Now we*ll see how much 
good amatetfr talent we’ve gat. 
You can reverse a table now, 
if you wish. 
šerved at seven 
tickets 
phens Revelers’
And it will cost Lite only sixty 
cents.

TAG
One of our chorus members 

recently purchased a >new bras
siere. On the attached tag 
was printed:

“The Vagabond Bandit. It 
Hold You Up.”

CICERO
Pagerinimo (Improvement) Po
litikos klubo susirinkimas į- 
vyks šiandiert 7:30 v. c. Lu’kš- 
tienės svetainėje, 1500 South 
49th avė. Gerbiami klubiečiai, 
malonėkite susirinkime 
skaitlingiausiai atsilankyti, 
yra daug svarbių reikalų 
svarstymui.

—Raštininkas T. Tumavich

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

VVISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

Vacek&Company 
Įsteigta 1905 

1751 West 47th St
' (arti Wood ŠtA' '

Nuo Pertalimų Krutinėję 
Vienai ‘ ' 4 ‘

ialimo ktl 
•u ANC__ __________________
krtrtinte it po to apdengiant krūtine 
•tt flanelinin ar vii---- -------
kiirnJyn ‘ 
taįtinMe

w__ ____ ;_________ ___________ 9 r

dažnai jie priveda prie pavojingą ligų, 
kaip plaučiu uždegimą*, influenza, gri
pą* ir kt. Tuojau* iieitrinldte Pau*- 
Expelieriu. Vboėe vairtintse kaina 35c. 
ir 7Oc.—ikirtlngo didumo bonkutH. 
Tiktai tlkraiU turi Inkaro vaiibaknklį.

PER HAMBURGĄ
Mus nesupanti laivai suteikia prog; pa- 
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.

Sr Į ABI PUSI. NEW YORKAS-$1 7^.50 
y KAUNAS, TREČIA KLASE I ■ O — 

r Savaitiniai išplaukimai. Patogut geležinkt- 
liait susisiekimas ii Hamburgo. Informaci

jų kreipkitės į putinau agentus arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
■■*■177 N. Michigan Avė., Chicago, III. 0**^^

PAIN-EXPELLER
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į
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Ufeisakyjno ludnąt (
Chicagoje — paštu:

•Metams____ _____  ,$8*00:
* 4*00i

2.00' 
1/fiO, 

.75

Trim? mėnesiams ___ ___
iMem minėjams______ _
Vienam minėsiu! .............

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija . ............ ..........
Savaitei __________________
hfinesiui "‘įtttįi įminu

Suvienytose Vabtijose, ųe Chicagoj,

Me

•Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui
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Orderiu

INSULVAS VĖL LAIMĖJO

Antroji byla Graikijos (teisme dėl Samuelio Insull’o' 
išdavimo Amerikai vėl pasibaigė milionieriaus laimėji
mu. Teismas Atėnuose nusprendė, kad kaltinimai (prieš 
Insuliną, iškelti .Chicagoje, nesudaro pakankamo pa
grindo jo atidavimui į Jungtinių Valstijų •teisingumo1 
organų rankas.

Telegramos praneša, kad Insu'Uą gynė geriausi' 
Graikijos advokatai, tuo tarpu kai Amerikos yąldŽioS( 
atstovai, kurie nukeflįavo į Graikiją jjį kaltinti, ir graV. 
kų prokuroras teisme kalbėjo silpnai.

•“Doleris šneka”, anot tos amerikoniškos patarlės.’ 
InsulFo pinigai jį apgynė. Sunku buvę ir tikėtis, kąd į 
Graikija, turėdama tokį turtingą “kostumerį”., jį gryno 
teisingumo vardu išdeportuotų. O.t, jeigu reikalas butų, 
ėjęs apie kokį biednioką, tai tuomet Graikijos teismas t 
butų pagiedojęs ką kita.

MASINES VEDYBOS ITALIJOJE

seimas suteikė balsavimo teisę 
jnoterims ir jos dabar pirmą 
kartą Ispanijos istorijoje bal-l 
suos. Daugelis mano, kąd dau
guma moterų balsų teks klerk 
kalams, bet ar tai tiesa, sunku1 
pasakyti.

Ispanijos socialistų partiją! 
tuo tarpu veda smarkią rinki
mų kampaniją. Ji -yra geriau-' 
-šiai susiorganizavusi iš visų Is
panijos partijų ir ji gali pasi-* 
girti savo darbų rekordu stei
giamam seime. Per dvejetą' 
pirmųjų respublikos .metų Is
paniją, daugiausia ačiū socia
listų pastangoms, tapo peror
ganizuota iš pagrindų: klerika-, 
lizmui ragai nulaužti, kąrinin- 
kų klikos armijoje likviduotos, 
įsteigta liaudies mokyklų sister. 
ma, Visiems suaugusiems pilie-; 
čiąms suteikta balsavimo teisė,- 
daug dvarų žemių pervesta be-, 
žemiams ir mažažemiams, dar^ 
biriukams .užrikitotą Įaisyė or-< 
gąnizuotis ;įr kovoti dėl darbo, 
sąlygų .pagerinimo, duotą ,auto-t 
nomija Katąlonijai, ir t. <t. j

Ispanijoje tačiau dar turi, 
gana daug- pasekėjų itąipe dar-, 
biniukų anarchistai ir’ .sjndrką-, 
batai. Tai Ilabai silpniną (darbi- 
rinkų judėjimą. Anarchistai, 
neretai eina su aršiausiais ri- 
^agareiviaįs, kovodami prieš, 
.respubliką. i

^rr1 . e— t

KAS “IŠPERĖJO” HITLERĮ

Aną dieną Romoje paėmė kartu šliubą 820 poros.! 
Kiekvieną pora gavo po $40.00 dovanų «iš diktatoriaus' 
Mussolini ir gyvybės apdraudos lakštą. ^Magaryčioms1 
tie jaunavedžiai gavo da ir speciali popiežiaus palaimi-’ 
nimą. c

Tokių valdžios ir popiežiaus palaimintų apsivedimų; 
tą dieną visoje Italijoje, sako, bvuyę 3,440.

Itąjįjos fašistai ragina jaunuomenę vestis, idant1 
didėtų “tauta”. Mussolini nori šituo keliu padaryti Ita-' 
liją galingą. Daugiau žmonių, daugiau kareivių.

Bet tuo pačiu laiku, kada juodmarškinių diktato-) 
rius šitaip stengiasi įsigyti daugiau “pašaro kanuoJ 
lems”, tai jisai pasauliui 'skelbia, kad Italija nieko ^dau
giau netrokštanti, kaip taikos. Ruošiasi karui ir kartu 
plepa apie taiką.

Tai paprasta fašistiška veidmainybė. Fašizmas ne 
tik Italijoje, bet ir kitur remiasi dviem priemonėm: 
smurtu ir apgaule.

Tačiau, iki ateis karas, kuriuo Mussolini tikisi (Už
kariauti daugiau teritorijų, reikės tuos masinių vedybų 
produktus maitinti. Italija skundžiasi, kad jau įr daibąr 
jos gyventojams esą perankšta savo žemėje. Gyventoj 
skaičiaus augimas didins krašte skurdą. Didins jįr žmo
nių nepasitenkinimą. Ir gali taip išeiti, ikad Mussoilini 
neteks savo sosto, pifma negu jisai sulauks savo impe
rialistinių svajonių išsipildymo.

PENKI PERBALSAVIMAI ANGLIJOJE

Anglijoje trumpu laiku įvyks penkiuose distriktuo- 
se papildomi rinkimai į parlamentą. Kadangi tie dis-' 
triktai yra įvairiose dalyse šalies, tai jų rezultatai pa
rodys plačių balsuotojų masių nuotaiką. “Manchester 
Guardian” sako, kad tie perrinkimai bus “visuotinas 
balsavimas miniatiūroje”.

Taigi Anglijos politikai yra labai susiinteresavę.
Viename distrikte — East Fulham — papildomieji 

rinkimai Šienais jenomis jau įvykę. Laimėjo Dailbo 
Partiją, kuri pirmaus tame distrikte dar niekuomet 
nebuvo tupėjusi atstovo.

y 1 ■? w
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Apžvalga]
ISPANIJA RINKS NAUJĄ 

PARLAMENTĄ

Ispanijos respublikos prezi
dentas, Alcala Zamora, paleido 
steigiamąjį wną ir paskelbė 
naujus rinkimus, kurie įvyks 
lapkričio mėn. 21 d. Naujas 
parlamentos (“cortes”) susi
rinks gruodžio 8 d. Tuo tarpu 
Ispaniją valdo ministerių kabi
netas, kurio priešakyje stovi 
radikalas Martine? Barrios. 
i ' r’ ■ m. ■

Ministeris pirminiais nedrį
so su savo kabinetu nė prisi
statyti parlamentui, nujausda
mas su juo gali taip pat atsi-

dro Derroųfc kabinetu, kuriam 
•parlamentas išreiškė nepariti- 
kėjiimą dviejų tre«dallų daugu
ma.

Rinkimų kampani.įojo kova 
eina tarpe socialistų ir pažan
giųjų jų talkininkų (Azana 
partija ir k.) vienoje pusėje ir, 
buržuazinių partijų' antroje. 
Buržuaziniam /blokui vądovau-i 
ja vadinamieji jvidikąląi su; 
Lerroux priešakyje. Įdomu yra 
tai, kad Lerroux pirmįaus bu
vo anarchistas. Dabar jį pasi
rinko savo vadu ne tik buržu
aziniai 'liberalai, bet tąy> pat 
monarchistai ir klerikalai. Jie 
tikisi ateinančiame parlamente 
turėti daugumą, kas $uotų 
jiems galimybę sudaryki val
džią be socialistų. x

Kokios bus rinkimų pasėkos,

NAUJIENOS, CMcĄgo, B _____________________
yra įsigalėjęs .ir Vokietijoje,, 
kur socialdem0krat,ąi vartojo’ 
ne .bolševikišką, bet “mažesnio 
pikto” taktiką. Jisai Jbaįgia 
griauti dęmokrątįnę respubliką’ 
ir Austrijoje. Tai, žinoma, la-', 
Uąi blogą. Bet visgi veikią pri^ 
pąžįnri, kad Vokietijos jr Aust
rijos socialistai sugebėjo jgintis' 
nuo fašizmo 12 tar 14 metų il
giau, negu italai ir vengrai, 
kurie bandė eiti bolšeyikišku 
keliu. Ir jeigu Italijoje ir 
Vengrijoje fašizmas nebūtų lai
mėjęs, tai ir vokiečiai su aust
rais gal butų jo išvengę.

Baigdami mes pastebėsime
.dar Štai ką: tokios taktikos, pągąlhėtį,

—" II >!• I,W I'............. ——thll..n   II 11 II"JI

marą. Bet socialdemokratai ir 
profesinės sąjungos tame kri-’ 
tingame momente iššaukė dar-’ 
binipkus į visuotiną streiką, ir! 
per keletą dienų tas militaris-. 
tų sukilimas susmuko.

Komunisitai JZokietijoje tuo-Į 
met dar buvo nedidelė saujelė. 
Bet apie pradžią 1933 mątų 
komunistai jau buvo pavirtę 
didele partija, ir ta partiją 
dažnai (kooperuodavo su hitleri
ninkais prieš socialdemokratus' 
ir profesines sąjungas. Juk, 
pavyzdžiui, per tuos garsiuo
sius reichstago rinkimus, ku
riuose komunistai gavo 6,000,- 
009 balsų, komunistai kartų su 
hitlerininkais buvę iššaukę su
sisiekimo .darbininkų streiką 
Berlyne, skelbdami, kad sociab 
demokratinių .unijų vadai darr 
binįnkus “pardavė” (kąi tik' 
rinkimai praėjo, tai ,įr streikas’ 
paąilioye; iš to aišku, kad jo1 
tikslas buvo grynai politiškas).

Taigi yra labai naivu jsiyąizr 
-duoti, kad Hitlerį j,užkorė Vor 
kieti jos žmonėms Hindenbur- 
gąs. Jį užkorė Vokietijai armi
jos vadai, dvarininkai ir ątąmr 
Lieji ikapitalistąj, kuomet jie1 
.pamatė, kad žymi dalis darini 
įlinkų, PO komunistų vadovybe, ■ 
koyoja ne už respubliką, bet 
trina ranką lUž .rankos su .W>i 
šiauriais ^publikos priešais,.' 
Hmdonburgas trik ii^pildė tų 
ireakomlnkų valią.

Opoziriri.ų komunistų “Nau
joji gadynė” kritikuoja {Euro
pos socialistus iUž tai, kąd jie. 
(tam tikrose aplinkybėse pąsi-j 
•Renka “mažesnio pikto” kelią,’ 
toleruodami ai’ba net -remdami, 
mažiaus pavojingus savo prie
šus au įtiksiu atsiginti nuo pa-. 
vojingesriųjų priešų. Jos pa-, 
stabąse skaitome:

“Austrijos socialistų patfti-| 
jos konvencija, ėjusi krąštoi 
sostinėj ‘Vienoj, nutapė pasi-i 
rinkti ‘mažesnio pikto’ ke
lią — nesipriešint klerikališ-; 
ko diktatoriaus Dolfuss’o už-; 
mačioms, kurios veda prie 
fašizmo. Jie siūlosi į talką; 
Dolf uss’ui, būtent: gint 
Austriją nuo Vokietijos ‘ru
dųjų barbarų’.

“Vokietijos socialistai taip; 
pat rinkosi ‘mažesnio *ptkto’j 
kelią. Jie rėmė -HindenbungąJ 
kuris dabar remia J&itlęrį. 
Taip gali būti ir Austrijoj.

“O socialistai (ne eiliuįai 
nariai) pyksta, kai mes pa* 
sakome, kad tokia jų taktika1 
veda tieriu keliu prie fašiz
mo. Bet ar mes kalti, kad; 
tas ‘mažesnis piktas’ -išperi 
didesnį piktą?”
Kas tie “mes”? Jeigu sklo- 

kos organo rašytojas čia kalba 
už savo srovę, tai, .gal būt, jie 
ir nėra kalti. Vokietijoje sklo- 
kininkai iki šiol (nulemiančios' 
rolės nevaidino. Jie negalėjo 
nei padėti Hmdęnburgui “iš
perėti” 'Hitlerį, nei sulaikyti j,į 
nuo to.

Bet jeigu po žodžiu “mes” 
suprasime visus tuos, kurių 
akys yra nukreiptos į Maskvos 
mesijošius, tai nėra abejonės, 
kąd “mes” yrą kąiti dėl 'Hitle
rio iįsigąlėjimo Vokietijoje, ^.e- 
ši mllionai komunistų įbąlsų 
prieš septynis mllionus sociąl-. 
demokratų 'bąlsų įreįškė tūlį 
danbinmkų Auąiskri-
dmą, kad Vokietijos junkeriai 
-ir kapitalistai nebijojo įvykinti'

■ ..... ..

“MAŽESNIO PIKTO” KELIAS

Dabar grįžkime prie klausi
mo -apie taktiką.

Anot sklokos rašytojo, tas 
'mąžes.nio pikto” kelias, kuriuo 
pirma <ėjo Vokietijos socialde
mokratai, o dabar eina Austri
jos socialdemokratai, “vedą tie
siu keliu prie fašizmo”. Argi 
•tąi (tiesa? ’ ' '

Pažiūrėkime į. faklūs. Vokie
tijoj e fašizmas paėmė viršų 
J.933 metais, tuo tarpu kai Ita
lijoje jisai laimėjo pergalę 11 
ąr 12 metų anįsčiaus. Vengri
joje fąšizmas įgalėjo v nęt 14 
metų atgal. Ar Italai ir vengrai, 
-taip pat ėjo “mažęsnio pikto” 
keliu? Ne.
- Italijos darbininkų judėjime 

■po pasaulio 'karo vadovybė bu- 
yo patekusi į kraštutinio kai” 
iriojo sparno rankas. Italij os 
.aorialistų partija pirmutinė pri
sidėjo prie Lenino internacio- 
naĮo, ir ji stengėsi visame ka
me pamėgdžioti Rusijos bolše
vikus {(nežiūrint pasipriešinimo 
iš Turati ir kitų “reformistų”’ 
-pusės);: darbininkai buvo kur-j 
rimri “revoliuciniu ifaudu” pa-, 
įpaikinti kapitalizmą, užimanti 
dirbtuves, išmetant iš jų kapi
talistus ir jų bosus ir t. t. Kuo 
tai pasibaigė? Pasibaigė tuo, 
kad darbininkai, neste.ngdami 
patys “okupuotąsias“ įmones į 
.operuoti, (turėjo jas grąžinti: 
kapitalistams, iš . ko kilo dar-- 
ibipinky judėjime didelė demo
ralizacija. Tuo gi tarpu tas 
sauvahškas udaridrinkų jsUrišihį 
mas į pramonės eigą iššaukė' 
visuose visuomenės sluoksniuo-, • *
se reakciją. Tuo pasinaudojo 
demagogas Mussdlmi .{kuris 
pradžioje pats agitavo, kąd dar
bininkai grobtų kąpltalisfų -nuo
savybes). Jisai ėmė organizuo
ti gaujas, dąugįąuria i? (buvu
siųjų kareivių, ,Ur .užpuldinėti 
dattbininkų ;aus^įn^iinu$ ir js-' 
taigas. Kapitalistai tas jo gau-’ 
jas finansavo,, ir per porą me
tų kruvino karo prieš darbinin
kų judėjimą Mussolini tiek su
stiprėjo, kad į jo rankas pate
ko valdžią.

Tąi yę prie ko privedė 
(Voliuri^” iškriką.

Vengrijos darbiri^kąj, įsižiū
rėję į-Rusijos bolševikų žygius, 
taip pat nenorėjo eiti “mažes
nio pikto” keliu. Jie pasirinko 
sau už vadą Belą Kmfy ir pa
skelbė “sovietų WpuWW’. 
Bet už kebų sąvMčių #nt c‘«o-

ww«

.Jręčiądienis, lapkr. i, 1933
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kuri bątų sėkminga visose ap
linkybėse, nėra. “Mažesnio pik
to” keliąs irgi negali padaryii 
stebuklų. Politinėse kovose nu
lemia ne riek taktika, kįek 
Tealės klasių jėgos. Ten, kur 
darbininkai dar nesudaro dide
les .dąiigumos visuomenėje, jie 
pralaimi, jeigu prieš juęs susi
jungia ir stambieji kapitalistai, 
ir smulkioji buržuąziją' ir ūki
ninkai. Gudria taktiką, gąl būt, 
galima tokio bloko susidarymą 
sutrukdyti. Bet kur jįsąi susi
daro., tonąi pralaimėjimas dar
bininkų judėjimui yra neišven
giamas. -Ir vienokia arba kito
kia taktika jau čia mažai gali

kjek
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kyti, iš nuostabos ir įdomumo. 
Kai jie išgirdo, kaip mano mo
tina sugrįžo į užeigą, gydyto
jas net rėžė sau į šlaunį del
nu, .o .prokuroras rėkė ^Bra
vo I” ir sudaužė savo ilgą .pyp
kę į grotus. Daug anksčiau, 
negu buvo pabaigtas pasako
jimas, ponąs Trdawney ,(>ų$ 
.atsiminsite, -tai prokuroro 
vardas) buvo aitsikeięs iš savo 
sėdynęs kr ^vaikščiojo po kapu-

(Tąsa) '
Tarnas vedė mus kilimu iš

klotu ilgu koridorium iki ąn, 
galo, įvedė mus į didelį kny
gyną, 'kurio sienos iš -visų pu
sių, Jhuyo ;apstąty.tos knygų 
šąpmnią, .ąitf kurių stovėjo, 
biustai ir dia sod^jo prokuror 
ras ir gydytojas Livesey, sp 
pyp.ke rankose; iš abiejų pu-’ 
šių liepsnojo ugnis.

Aš niękad jiebyvąu matęsi barį, o gydytojas, J^g noroda- 
prokurorą taip arti. .Jis buvo,mas geriau išgirsti, buvo misi* 
augalotas vyras, yirš Šešių pė-1 ėmęs nuo .gąlvos peruką ir sė

dėjo vietoje, iš tikro, labai1 
keistąi atrodantis nuosavais,J 
plikai {nukirptais, juodais 
pląpkais.

.Ąnt galo, ponas Dance parį 
baigę savo pasakojimą. i 

"Pone Dance”; tarė proku-’ 
rorąs, “tu esi ląbai prakiL! 
nps vyras. O kas liečia sųmin-; 
džiojimų to juodo, sužvėrėju-; 
šio nusidėjėlio, ąš skaitau! 

‘tą kaipo doros darbą, tamsta,j 
kaip sumindžiojimą prūsoko.! 
•Šis bernelis^ Hawkins -yra - tik- 
iras tūzas, aš manau. Haw- 
kins, ar nepaskambintum tą 
varpelį? Ponui Dance reikia 
giros.”

“Ir tokiu bildu, Zigmonte, 
ltu fpri fu daiktą, kurio jie 
ieškojo, -ai’ ne?” kalbėjo gydy
tojus.

'IŠtai tos daiktus, tomsto,”

dų aukščio, didelių proporci
jų ir jo veidas 'buvo xustuą, 
šiurkštus įr pflnąs gyvumo, vi
sas paraudonavęs įr surupėjęs 
iš ilgų kelionių. Jo -aptakiai 
buvo labai juodi ir greitai; 
judėjo, o tas lai rodė jį turirąt! 
bent kiek temperamento, ne
blogo, sakytum, ‘bet staigaus' 
bei audringo.

“Pjrašąu, pone Dance”, jis1 
sakė, labai jškilmingaj ir nu
sižeminęs.

“Labą vakarų, Dance”, ■ misiJ 
lenkęs tarė gydytojas^ <Tr labą 
vakarą tau, geras drauge,' 
Ziginonte. Koks geras vėjas 
atnešė jus čia?”

Vądas stovėjo tiesus {bei iš
sitempęs ir papasakojo apie 
įvyil^į, kaip kokią lekciją; ir 
(kad jus butUmMe kaip 
(tie »abu džeri<ri»WW jpasilen-

Gydytojas atidžiai yisą ap
turėjo, lyg jam pirštai butų 
niežėję aprišti; bet vietoj stri
gus, jis ramiai įsidėjo žipopo 
kišenėn.

“Prokurorę,” jis sakė, “kai 
Dąnce išgers savo girą, žino
ma, jam reiks apleisti, tar
naujant savo karaliui; bet aš 
užmaniau pasilaikyti Hawkins 
čia -ir pasiimti jį ąnt nakvy- 
nėf< į sayo namus, ir, jums 
leidus, aš patarčiau surasti 
šaltų užkandžių ir lai jis pa
valgo.”

“Kaip sau nori, Livesey,” 
tarė prokuroras, “Hawkins .už
sitarnavo daugiau, negu šal
tų užkandžių •”

Tai ir atnešę man gerą 
porciją kęptų karv-dių, padė
jo ant stalo ir aš skaniai val
giau, nes buvau kaip vanagas 
išalkęs, o ponui Dance jie pa
sakė daugiau komplimentų įr 

, atleido jį.
“O dabar, prokurore,” ta^ė 

gydytoja?.
“O dabar, Liyesey,” tuo pa

čiu kvapu ištarė prokuroras.
“Ne .abu ,ant syk, ne abu ant 

syk”, juokės gydytojas Live
sey. “Jus, aš tikiu, esate gir
dėję ąpie Flintą?”

“Girdėjęs apie jį!” šuktelė
jo prokuroras. Ar girdėjau 
apie jį, tu Aakąi! Jis buvo di- 
džiausis jurų plėšikas ir krau
gerys bent kada plaukęs* juro
se. Juodbarzdis buvo Fiint(p 
vaikas. Ispanai taįp prigimtai 
bijodavo jo, jog, aš sakau, 
tamsta, aš kai kada didžiuo- 
davaus, kad jis buvo anglas. 
Aš esu matęs šiomis akimis, 
kaip jo viršutinėmis burėmis 
ištiesomisį, jįs buvo prie Tri
nidado, o aš buvau ant ląivo 
su bailiu, girtuoklio sunund, 
ir jį nuvarė—nuvarė, tamstą, 
tiesiog į 'Ispanijos prieplau
ką.”

“Gerai, aš taip gi esu girdė
jęs apie jį, Anglijoj,” tarė gy
dytojas. Bet svarba yra tame, 
ar jis turėjo bent kiek pini
gų?”

“Pinigų^’, rėkė prokuroras. 
“Arlįįj^i girdnję&įijąsakoji- 
mo? Ko gi tie nedorėliai ieš
kojo, kad ne pinigų? Kogi 
jiem daugiau reikia, kad i»e 
pinigų? Kamgi jie daugiau ri
zikuotų savo netikusius hu
nus, kad ne už pinigus?”

(Bus daugiau)

l^ę į priešakį ir £vatoy4ąmies| <aš paąatoąu ir padriąu jam f«rcinlrUnc UN HAQO 
ritoas į kitą, <Kxeįt ru-j klijonkčje .suvyniotu rištoj. UalbllIKilcb IvllUoC

M
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“pučą”, pastatydami valdžios 
priešakyje Hitlerį.

Jeigu tie šeši milionai darbi
ninkų, kurie atidavė savo bal
dus -už komunistus, žądčjusms? 
padaryti “proletarinę trey<ftįri4 
rijų”, butų buvę atiduoti ?už« 
socialdemokratus, tai junkeriai 
ir kapitalistai vargiai butų drį
sę vartoti smurtą prieš darbi
ninkus.

Vokietijos reakcininkai žino
jo iš pątyrimo, kad įdarbintoj 
kai yra dgalįrigi, kada, jie etoa 
išvien. 1919 metais buvo vietų” griUMčrių Vengrį^je jau 
KąppJo lwčw: pervewtotokfti riogsojo kiįųytoį lątourrio i®N> 
jau ‘buvd-paėmę Berlyną ir ki- Į/thy diktatūra* Ji ir šiandie dar 
tus centrus Vokietijoje, taip tebegyvuoja, nors jau truputį 
kad prezidentas Ėbertas su ’ sušvelnėjusi. ,

*į;
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BiAtriko racho progratoiai pras’ 
eitą sekmadrefij buvo ne tik' 
'kad gražus—kaip ir visuortiet4 
i—bet ir įvaifip. Rytfrtis pifsfc- 
vAlandte,- 8 val.7 WCFL,< 970 k.,1 
beveik visiems dar esam 
ffiie/ buvo’ lyg koks pUDšnrtfe 
kdncėrtaš. Lietuviškos ir ki
tokios reprodukcijos buvo pa-j 
rinktos su skoniu. Betgi frttffi 
geriausiai pAtrko tai popietinis 
pusvalandis, Ūmą vai. iš 1 
pačios stoties?

čia, apart rėff/odukcfjų dar 
išgirdą* dailių duetų, ktifitrtfe 
Vykusiai šUdditravo svečiai -- 
dairi i ni n kai Guitaitakiėnč fr
Portas Ascila. Gi Makalų šei
myna, tai—rktttf toliau, tuk) žin
geidžiai?. Jų Mšnrtas tai šį kabo
tą visai pfoffesiortuliš. Žiūrėkite 
kokiu ta Aldutė: žiėdą gdutiu 
nuo Petro, būčkį nuo Billo, o 
Vargšas Pe’trHs, už sato gėtu- 
mą gavo nuo Billo į akį! Su 
nekantrumt? laukiu ką Pėtrds 
iškirs ateinantį sekmadienį.

Nepraleiskite Budriko pro- 
gramo rytoj, (ketvirtadieny), 

■ 7:30 vakare iš stoties WHFČį 
• 1420 k
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Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek

vieną vakarą, išskyrus ketvergi 
Neorioj nuo 9 iki 12 ryto.

SIMON M, SKUDAS
GRABORIUS IR rtALSAMUOTOjAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Td; Monro, .3377

L J. 20LP 
črAboriŲS 

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

ptfVeTksfusį ktirių phgaminrnhtf 
pffšvente visą' vasarą. \ .

Filmai, pirmi lietuviški gar
siniai filmai, apima Dariaus 
ir Girėno kelionę, pradžią, tra-< 
gingą pabaigą Vokietijoje, lai- 
dotuvęs, etc. Toliau, Pasau
linę Parodų it Lietuvių Diėtfą 
Pasaulinėje Parodoje, Jcitds 
vtfifdtfs iš Amerikos lietuyKi1 
gyvenimo, taipgi š| tą iš Eietti; 
vos. Neužmirštas ir Jack 
įSrharkey, kurį Lukais-fotogra
favo, kuomet ■ kumštininkas1 
rengėsi kumštynėms Ghicago- 
,jė. Jack Sharkey pareiškė tie-’ 
tuvių kalba norįs aplankyti 
Lietuvą. Išgirsite jį.

K. Lukšio maršrutas yra1 se
kamas:'

Lapkričio (Nov.) 1 ir 2 d. 
1993$ Lithuarrain Auditorium, 
tVaukegari, iii.

Lapkr. (Nov.) 3’ d., Parap. 
Sve., Racine, Wis;

Lapkr. (Nov.) 4 ir 5 d.,' 
Parap. Švet., Kenosha, Wis.

Lapkr. (Nov.) 6 d., Parap. 
Svet., i*ort Washington, Wis>. 

į Lapkr. (Nov.) 7 d. Parap. 
Švet., Sheboygan, Wis.

Lapkr. (Nov.) 9—10 d.,
Parap. Sve., Westville, III.

Lapkr. (Nov.) 12 d. Parap1. 
Svet., - Springfield/ UL

wno, 
VALANDOS: K 
7-9 P. M. 6«l 

dieniais pagal 

3335 8or Ht 
Td* BOULBV.

KAZIMIERAS DUBA
Mirė spalių 29 d., 1933 m.į 

2 vai. ryto, 23 metų amžiaus. 
Gimęs Chicago, III.

Pdliko didelibijib rtuntrdimd 
Motiną Antariirtb, pb tėvafe Sej 
mulevičaitė, tėvą William, dvi 
seseris Liudviną ir Oną, trii 
brolius: William, Juozapą it 
Mykolą, du švogeriu A. Millon 
ii* W. Tūrner ir gimines.

Kunds pašarvotas 4447 So“. 
Fairfield Avė.. Laidotuvės Įvykį 
ketvirtadieni, lapkričio 2 d., iš 
koplyčias 8 vai. bus atlydėtą^ 
1 Nekalto Prasidėjimo parapl* 
jds bažnyčią, kurioje įvyks ge» 
duHrtgds Pamaldos už veltonič 
sielą. Pp pamaldų bus nulydė
tas i Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visut 
ginUnfeh,- dfcaugusrges id pažys'- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

kuliudę:
Motina, Tėvas, Seserys, 
Broliai, švogeriai ir 
Giminės.

. Laldotuvėirtis patarnauja gra* 
torius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

4142 Archer Avė., Phone Virgin!J 
0036.

Kliubo susifinRimit atsibuna kas 1-nią 
ncdėldienj kiekvieno mėnesio Liberty 
svetainėje, 4615 So. Mozart St., 12-tą 
vii. dfchą.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Athland Aoi., 2 lubot 

CHICAGO, JLL.
. SPECIALISTAS D1IOVOS 
Moterišką, Vyrišką ir Vaiką ligą 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL 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

Graborius ir 
Balžamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika 

Kaina prieinama.
3316 Auburn Avenue 

■r f t CHICAGO, ILL.

Rtt, 6600 South ArtetiM Aotaaą 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Strett 
CHICAGO, ILL.

Rodys įvairius garsinius fil
mus apie Darių Girėną, Pa
saulinę. Parodą, Lietuvių 
Dieną parodoje, etc.

ILLINOIS LIETUVIŲ .PASELPOŠ 
KLIUBO valdyba dėl 1933 m. Jonai 
Bfjanskais, 'pirm., 934 W. Marųuettt 
Rd.; Stasys Mažeika, pirm, pagelbi- 
ninkas; A. Kaulakis, nut. rašt., 3842 
S. Union Avė.; Ftank Nofkds. fta. 
rašt., 4342 S. Talman AVe.; J.‘ Ja* 
nuŠaUskas ir J. Adomaitis, iždo ,glo? 
bėjai; Frank Bakutis, iždininkas, 2603 
W. 69th Sf.; D. Antanaitis, maršalka, 
Sutrinkimai laikomi k«s pirmą penk‘- 

tadienj kiekvieno mėnesio, 7:30' Vai 
vak. Cbicagos Lietuvių Auditorijoj'.

telefohtas Prospečf 1028 
(rfisafe 28M> S._ teatftt s

DR.OOWj
GYDYTOJAS IR Č

Ofiso yaĮstadoa ’

2493 W. 63rd St

Gydytojas ir Chirurgas
Ofitui *645 S.. ASHLAND AVB.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tek: Boulevard . 7820 
Namą Tel?: Prospect 1930 .

« Midwife ’ 
6109 South Albany 

Avenue 
Phone 

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

togesnę vietą po numeriu 2648 
W. 47th Street, ant Southwest 
kampo Talman Street.

Važiuojant gatvekariais rėt- 
kia važiuoti 47th St. iki ROčk- 
well street arba Washtefta'& 
Street ir paeiti iki vidurio blo
ko, kur randasi Talman Stfėet 
ir naujas ofisas.

Tie pacientai, kurie abejoja 
sukasti naują vietą malonekfte 
pašaukti Lafayette 5793 pWeš; 
atvažiuojant ir gausite platės 
nių infonnacjų kas 
važiavimo.

Ofiso valandos bus 
kaip iki šiol buvo.

Telefonas—dienomis iki 
vai. vak. Lafayette 5793.

Naktimis po 9:00 vai.
Canal 0402. (—Sp.)

UėhavM ir Simus 
Lietuvis graborius 

Patarnauja ..laidotuvėse kuopigiauiiai. 
Rėikall: mildŽIatae .Atsišaukti, o musą 

darbu busite, užganėdinti.
Tek Cšhtaif 2515\ arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

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

4910 So. Michigan Avenue 
Tel. Kenvood 5107 

VALANDOS:
nno 9 iki 11 valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare, 

apart iventadienio it ketvirtadienio.

AMBRAZIEJUS UTAKIS
Persiskyrė «u Šiuo pasauliu 

spalio 30 čfjtaita'. 11:30 valandą 
iš rytu 1933 ta., sulatikęs 47 
ta; UtaŽtauS^ gtal&i SiUUlėita piu 
i*Utajo.i’,' Barbniškių kaime, 
Šiatalita' UP’kr.

An)ėnkoj išgyvėniy 26 taėtuš. 
<(1Pd!iko jįidelįąąięi. nąUvdW 
inoterj Agotą po tėvais Jųza- 
paiČi'ūtS, (lukteri Matildą 7 rtf., 
tafolį Prancišką, šėsefi Ėlėniį 
partkiėrtė, 2 š^dgėritf .Mdtiėjų 
if Praha? Južapaičius, Švogerką 
Tėbdofiją StaroliČn^, . Libtu^oj 
3 brolius Joną; Kazitaįerą ir 
Petrą ir gitaines.

Kūnas pašarvotas randasi 
552 W. 18 St.

Laidbtuvėh įvyks lapkričio 3 
dieną, 2 Vilt hb įiietų iš namų 
nūs nulydėtais Taktiškas kaplV 
hts.

Visi a. a. Atabfazi'eja'us Uta- 
ki6. gitainėS; (įritamai if pažys- 
tatai ėsaĮt taięšl'rd’Žiai kviečia- 
taį dalyvauti ląidotuvėse ir su
teikti jdjh paskurihi patarnavi
mą ii* atsisveikinimą1.

Nimuthį liekame,
Mozeris;' Duktė, Broliai, 
Sehuh šWėrihj ir 
Gitalhės.

Laidotuvėse 
bbrhfc J*. F. f

Tel, Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir a 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica&bje 
ir apielinkėje.

Didėti ir graži 
Koplyčia dykai. , , 

4092 ARCHER AV.

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Weetem Avenut

TeL 
VALANDOS: 

nuo 
nuo

Iždininkas. 3838 
Phone Lafayette

Maršalka, 2932

sis rengia marsi 
po kolonijas

Spalių 28 d. Petronėlės Mil- 
leriėtiės draugės surertgė jai 
linksmą parę paminėjimui j6š 
gimimo sukaktuvių.

Kadangi P. Miflerienė jati 
labai seniai darbuojasi meno 
srityje, lošdama scenos veika
lus ir dalyvaudama choruose^ 
tai yra įsigijus labai daug 
drangų.

Pagerbti p. Millerienę susi
rinko apie 40 ypatų, tarpe ku
rių matėsi visokių užsiėmimų 
ir profesijų žmonių.

Beugšjos panelė Ėfoniėe 
Abtaškaftė, p. Galbiftieri? if p. 
Rj'pkcvičiėnė įiagafnino už
kandžius ir prižiurėjo, kad 
niekam nieko ftestokūotų. Pp. 
Karsokai, kurie užlaiko gražų 
restaurantą ir aludę ant Grand 
Avė., prie Ashland gatvių pa
gerbdami p. Millerienę prista
tė svečiams skanaus alučio.

Svečiai, skirstydamiesi visi 
velijo p. Petronėlei Millerienei 
ir toliaus darbuotis meno sri
tyje, kaip ir iki šiolei. N.

Ofiso Tel. Vfctory 6893 
Rez. TeL Drėxel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas G:

Moteriškų.
chroniškų ligų 

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.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 it augščian 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

KVIĘTKIN1NKAS
Gėlės Dėl YėštuVių,. Bąhkihtamh

IR PAGRABAMS^ *
Pristatome į visas miesto dalis

3316 Są. Halsted St. Chicago, III.
Phone Ęoulevard 7314 *

Rusijos 
čhail Kalihirt, kuris gatao pre 
židenito 
prisiųsti 
bas dėl 
Rusijos, 
vyko sovietų Rusijos užsienio 
reikalų komisaras Maksim Lit- 
vinov (skrituly).

2958 — Augesnei taoterei suknelė. 
Jeigu Ją pasisiūdinsite gerai, tai tvir
tesnio sddėjitao moteris atrodys pld- 
nute. Galite padabinti baltu atlasu 
arba kokia nors šviesenės spalvdM 
materija pritaikinta prie suknelės^ 
Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44! 
ir 46 colių per krutinę.

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

ufcfe. iir. i j n i
NAUJIENOS Pattern Dtp?.

1739 S. Halsted St, CMifagd, lit 
čia {dedu 15 centą ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No........................

Mieors ............................... per krutinf

Cicero- 3724. Koplyčia dykai

ELĖONORE DRfofcOtfT
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 31 dieną, 4:30 valandą 
iš ryto 1933 m., sulštachs 17 
m. amžiaus, gimus Mėmį)his, 
Tenn.

Paliko dideliame nubudime 
tėvą Ignacą, motiną Rozaliją, 
bfd|j Albėrta, 6. dėdes BroHs- 
lovą, Leoną ir Prancišką, Vara- 
šauskiuš, Juozapą iri Stėponą 
Dftffltatfus, Antaną’ fvanauskį, 
močiutė Onn VdfašauMkienė, 5 
cioces Stelta NatVid f 
Vara'šauskiutė, Botty 
Driggott, Antaniną 
kiene.

Kūnas pašarvoas 
6113 So. Albany Avė, 
nas Heiplofck 4048. •

Laiddtuvės įvyks lapkričio 3 
diėrią, 8:30 vai. ityto’ iŠ itataų 
i Gimimo Pahėlėrf ŠV. pdtdpijos 
bažnyčią, kuritye atsibhs .gedU- 
lin’ėds pamaldos už yėliųhės 
sieną, o .iš ten į>us nulydėta į 
šv. Karimiero. kabinės*-, .

Visi a. ą. Eleonoros Drigąott 
giminės, draugai ir pažįstatai 
ėsat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą fa* 
atsdsveikiriįmą. Nuliūdę liekame, 

JėvAį, Brolis, bėd'ės, Ciocės, 
bobutė ir giminės.

Laitiėtuvėsė patarn’aūja prab. 
J. F. Kadžius, tel. Canal 6174.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistaa

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti.

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos: 

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

Rez. Tdephons Plaza 3200

JOHN B. BORDEN 
LIBfUViS ADVOKATAS

rašti- 
West 43rd Street.

Tartų pridabotais, 
n Avenue.
Knygyno prižiųržto-
... 1:., Phone Cafta)

Phone Hemfock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Nedaliomis sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.

Šeniatti lietuvių Graboriai Chicagoje 
& i ry» patekinęs mhtan?

- viWSWf^. ©tffiivis Gfhborius vartojantis mode: 
18* ItMHhėm duriai Jeigu didŽiųojatšs č 

? pašaukite
ši4U, iri persitikriąk|te, 

Juozapas Eudeikis ir TSvas

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS .

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

DR. MARGERIO
Pl^ANEfe^S

PersikHian t erdvesnę, it. patogesne vieta 

3325 So. Halsted St.
Valandos: ntn> irt ryta iki j pb pietą 

Ir nuo 6 iki 8 vakare 
Bventadieiiiali ntib 10 iki 12 

Phonk Boulevard 8403

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
Ištaiga Chicagoje

J. F. EUDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia^ tnrf 
daugiausia šermenų, tod^i gali pigiau patarnauti.

j1. F. EUDEIKIS yra vienatimis lietuvių graborius, kuris 
turi įrengęs griabų dirbtuvę.

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys koplyčios su 
fdfgrtrtfais DYKAI dėl“šermenų*

Nuliūdinto valad^ pašaukite šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIU GRABORIUS

DlbYSISiOFISAS -

TAGE AVM
CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 1829

DR. G, SERNER
, Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Buko.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve

756 Wešt 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4* ( nuo 6 iki I 
Nedėliomis 10 iki 12, vai. ryto

Lietuvis išrinktas Cice
ro Roosevelt mokyklos 

mokinių prėz. 
» < < , ,

CICERO.— Jaunas*“ lietuviu
kas Tony PrelgaiYSkas buvo iš
rinktas Roosevelt mokyklos 
mokinių tarybos (Student Coun- 
cil) pirmininku.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠEJlPOŠ 
KLIUBO VALDYBA 1933 METŲ. 
witliam F. Buishas, Pirmininkas, 
2650 <69 St. Tel. Hertlėck 4576 
Frank Mikliunas, Vice-pirmi 
4917 So. Keminsky Avė., T 
fiyettė 5211. 
St. Narkis, Nntarimų sekt., 
West 35th Street. 
Walter Sharka,. Turtų rašt. 
Sogth Washtenaw Avenue. 
Mike Kasparaitis, Kontrolės 
nMkaV,

’ St. Tverijopas, 
4014 So. Westeri 
Frarik Shutkus, 1 
fas, 811 W. 19th St, 
6485.
Šr. Narkis, Korespondentas, 1900 W 
35tb Street. , 
Kazimieras Warnis» 
So. Kedzie Avė., 

. 5044.
Ale* Tamulionis, 
< 38th Street. 
Dr. T. Dundulis,

Ofiso tel. Lafayette 7031 »

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal snmfi 
Residencija 6631,So. Caifpenia Avė 

Telefonas Republic 7868 ‘ 
į ii  'kiiiiiiiiiiiįiiiiiiiiiĮiiii*iiiiį

Lietuviai Daktarai 
ee**^^*0^*^'>^*l*0*>'e*'*0'e**>^^i*u*'*****^'0e^^

DR. C. KASPUTIS 
DBNTISTAS

Grjšo U Europos ir vii praktikuoįd 
‘ | vietoj. .

2 A. M; 24 P. M* 
adieėiais .« ketvirta- 

susiteptai* 

Isted St 
IRD

____ ■' ^1*_____________ _ ____ __

DR. HĖRZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas pef 35 me
tus kaipo patyrus gydytoju chirurgas h 
akušeris. - *

Gydo Staigias ir chroniškas ligas vyrą, 
muterų ir vaiką pagal naująmius me
todas X-Ray it kitoldut elektros prie
taisus*

Ofisas it Laboratorijas 
1025 W, liih St., nitoU Bhtgah Su 

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

Tel. CattM 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgde Patk 6755 ai Centted 7464

Dr. Suzana Slakis
Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligą 
4145 Archer Avenue
Ofiso Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395 
Vai. — 9 —12 ryto, Antradieniais ir 
Ketvergais 4 —8 vak. Trečiadieniais ir

Šetadiehiais sulig sutarties.

Ofiso Tri. Boukfard 5913 
Rez. TeL Victory 2343 DR. B&fAŠI
7S6 W. 3S<h Si 

(Cor. oi
Ofita

Nedtldfeaiais pagal sntatlf

, Ltetavtat Daktarai
Aa MONTVEDy M. R

Wfst Town Stale Baik tfldg.
24QO. W. M, *

VaL 1 ildT i
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CLASSIFIEDADS

2649 West 43rd Street

PRANEŠIMAI NOKluAGE BANKERS

Bridgeporto Chicago

For Reni

nna

ILL. EGG

KO JUS LAUKIATE?

tas atsako tavo

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.

PASAUKITE

CANAL 8500

vaiki- 
kaipo 
daug

Stelos 
melo-

REAL ESTATE
Biznis pamatuota* teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Atvangiau su gatvės 
plėšikais! Plėšikauja 

ir lietuvių vaikai

Prisiraiykitc j musų spalką 

TEL. LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St

kaip 
visuo^

Peter Conrad
Fotografuoja justi ur

muose arba stadijoj 
•023 S. Halsted St.

(Jansen S tad.) 
?Res. 730 W. 62nd St.
Tet Englevood 5840

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

AR JUŠŲ STOGAS KIAURAS f

Mes padarome ezperto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi taisome rynas, 
“down spots” ir visokį blekčs darbą. 

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

teko pastebėti, kad koplyčios 
yra įtaisyti nauji vargonai. Sa
ko, reikalui atėjus, juos gali- 
man lengvai perkelti į laidotu
vių namus.—Senas Petras.

Įspūdžiai iš Joniškie
čių L. K. Klubo pa
rengimo sekmadienį

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kodėl jums nepaskelbti tą liuosą 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.

KRAUTUVES PARENDAVOJIMUI 
3 krautuves prie South East kam
po 35tos gatves ir Halsted Street; 
garu šildomos: nebrangi renda.

GORDON REALTY COMPANY 
809 West 35th Street 

tel. Yards 4330.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVIČIA

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

Phone Vistory 3486

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina arba mo
teris 25-35 kuri supranta namų dar
bą, geri namai. $3. 5744 Newport 
Avė. Tel. Kildare 6343.

Alexander Lehman 
SMUIKO MOKYTOJAS 

Speciale priežiūra gabiems 
mokiniams. 

1234-KIMBALL BUILDING
Jackson ir Wabash

Vargonai įrengti J. J.
Bagdono koplyčioj '

MAROUETTE PARK.— Ap 
silankiu's pas - graborių J. J 
Bagdonų, 2506 West 63rd St.

Vakaras pasisekė; sutraukė 
nemažai publikos

io prašo Lietuvoszmonesr 
taip pataria Lietuvos bankai

Prisiminus Joniškiečių Lab
darybės ir Kultūros kliubo ren
giamus vakarus, vargu kuris 
gali prilygti prie šio, kuris įvy
ko praeitų sekmadienį, Kren- 
čiaus svetainėje. Viena tai, 
kad susirinko daug publikos, 
svečių iš kitų miestų ir daly
vavo daktarai, advokatai, 
spaudos atstovai ir kiti profe
sionalai. Bet daugiausia tei
kė smagų prisiminimų tai link
sma nuotaika publikoj, — dai
nos, muzika ir ta “šalaputrio” 
komedija. Atydžiai tėmijan 
vakaro eigų, galima buvo sprę
sti, kad pas Joniškiečius kul
tūra ir apšvieta ne tik organi- 
zatyviam veikime, bet ir'pasi
linksminimo vakarėlyj, kur 
visiems, ar esi biednas ar be
gotas, mokytas ar ne, teikė gi
lius įspūdžius, tvarkus kliubo 
pirmininko p. R. šniuko vaka
ro vedimas ir tos dainos p-lės 
Akvilės Ančiutės, kuri sūdai-

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus ir pristatau 
anglis už pigiausias kainas: Black Band 
$7.50; Hacking $8.00; Millers Creek 
$9.75. Palaukit LAFayette 8980.

programo eiga.
Po to visko jaunimas šoko, 

linksminosi iki vėlumos. O 
mes pasilikę, Dr. T. Dundulis, 
J. J. Bagdonas p. R. Šniukas, 
p. Baltas jūsų reporteris ir ki
ti leidom laikų kalbėdamies 
apie J. R. Janaušausko trans
atlantinį skridimų į Lietuvą. 
Bet apie tai rašysiu rytoj.

— F., Bulatu.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago, III.
TEL. REPUBLIC 8402

Td. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežam: ir į tolesniu vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAVSTYTOJAS
1358 So. Halsted St. Chicago. III.

navo pirmoj dalyj programo 
“Kur sapnų gražybė”, ir šiaip 
meletų dainelių.

šiame Joniškiečių parengi
me p-lė A. Ančiutė laimėjo už 
malonų dainavimų du didžiau
siu bukietu gėlių, kuriuos įtei
kė p-lė V. šniukas.

Kiti programo dalyviai, p-lė 
Ona Pužauskaitė sudainavo 
“Aš myliu jaunų gražų 
nų” gana vykusiai. Ir 
iš jaunos dainininkės 
galima tikėtis. ‘ P-lės 
Balčiūnaitės okordinos 
dijas taipgi galima užgiri. O 
apie p-lės Burduliutės dainas 
ir J. Poškos monologų tai pa
lieku publikai spręst.

Antroj dalyj programo bu
vo perstatyta vieno veiksmo 
komedija. F. “šalaputris”. Pub
likai buvo smagu pažint gyve
nimas šalaputrio, kurio rolę 
vaizdavo Chicagiečių dramos 
tėvas p. B. Vaitekūnas, kiti — 
p-lė Akvilė Ančiutė, p-nia A. 
Baltienė ir Juozas Poška. Vaiz
delis buvo kupinas juokų ir 
pilnas gyvumo, tad ir publikoj 

. jo nestokavo. Matomai, visi 
buvo kuo geriausia patenkinti

KTOTO8, n.'
<

das; ankščiau^.af vėliau — ka
lėjimas.
r^Atvangumo dėliai, visiems, 
kada priseina naktį vaikščiot, 
pravartu nešiotis miklus įna
giu; kad užpultam atsigint; 
smogt, kad nuvirsto! Nes po
licija nuo to neapsaugo, tad 
tenka mokytis kaip patiem do
riem piliečiams nuo plėšikų, 
ir užpuolikų apsisaugot. Ka
da vienas kitas gaus nelauktų 
pamokų, kiti drovėsis tuorn 
beužsiimt, kitokios išeigos nė
ra kaip nuo tokių sposų, vi
suomenės parazitų apsigint.

Kita; užpultieji turi per 
laįkraštį prinųnt kame, užpul-

S. L. A. 86 kuopa laikys susirinki
mą lapkričio 1 d., 7:30 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted1 St. prašome visų narių 
pribūti, randasi svarbių reikalų ap
tarti. Taipgi prašau užsimokėti už-1 
silikusius mokestis, būdami skolingi 
negalėsite gauti pašalpos.

J. Balčiūnas, rašt..

Marųuette Par. — S. L. A. 260 kp. 
mėnesinis susirinkimas jvyks 1 die
ną lapkričio A. N. Masiulio Real 
Estate ofisan 6641 So. Western Avė. 
Visi nariai ir narės esate kviečiami 
skaitlingai atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų, kurie turi būti ap
tarti. M" _ M. P. sekr.

20to Wardo Liet, Pol. ir Paš. kliu
bo susirinkimas jvyks lapkričio 1 d. 
7:30 vųl. yak. O. Bagdonienės svet., 
1750 S. Union Avė. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti, nes šis yra svar
bus susirinkimas. Vienijimosi ko
misija Iš duos raportą. Valdyba.
/ Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų rapt
III., laikys įpėnesinj. susirinkimą, tre
čiadienį, lapkričio 1 dieną, 7:30 vai. 
vak.. Chicagos Lietuvių Auditdrijoj, 
3133 S. Halsted St. Visi. nariai na- 

hųų savininkai malonėkite laiku pri
būti, nes randas daug svarbių rei
kalų, kuriuos būtinai turime aptarti, 
kurįe esate • pasilikę su mokesčiais 

r ant šio susirinkimo malonėkite apsi
mokėti. ‘ S. Kunevičia rašt.

Draugiją Lietuvos Dukterų rengia 
baliumi šoki su išlaimėjimų šešta
dieni lapkričio 4 d. Liet. Auditorijoj, 
8133 S. Halsted St. Pradžia 7 vai. 
vak., ižanga 25c ypatai su baliunu. 
Kviečia visus lietuvius ir lietuvaites 
skaitlingai atsilankyti. Komitetas.

KAS pagerina bile ką nors?
U Daigto turinys pagerina tą 

daigtą.
CHESTERFIELDS geresni todėl, jog 

męs perkame nunokusius tabakus, z 
Tie nunokę tabakai pasendinti ant 
2 ir pusės metų—30 mėnesių. Per 
šita laiką tabakai pasigerina—lygiai > 
kaip vynas pasigerina pasendlnimup 
CHESTERFIELDS yra geresni todėl, 

jog turi tinkamo naminio tabako ir 
turkiškų tabakų tinkamai sumaišyta { 
ir pritaikinta.

Tikime, kad 
klausimą.

Girdžiu, kas žingsniuoja, sku
binas paskui mane, man gi ne 
ant minties, kad kas blogu 
tikslu mane vytų. Paėjus į vi
durį bloko tarp 36—37, jaus? 
damas kad arti kas tai eina, 
parūkau kiek dešinėn, duoda
mas praeit. Staiga, atrėmė kų 
tai į nugarų, ir laiko pečius.

“Stiek ’em up,!” paliepė.
Manydamas kad kokie pažį

stami juokauja, lig užpykęs 
užklausiau.

“What do you mean ‘stiek 
‘em up’?”

“You know, wbat I mean; 
hands up don’t movė, and 
shut up”. Vaikiozas apie 18— 
19 metų šoko priešais, o kitas 
įrėmęs revolverį užpakalyj 
ėmė kišenius krėst.

“Eik su mum”, prašneko 
lietuviškai. Besitaisant jie pat 
stebėjo ką tai artinantis ir ką 
spėję pasigriept iš kišenių, pa
bėgo. ir sulindo į kiemų 3634 
S. Union Avė.

Sakydavau, kad blaivaus, 
gatvės plėšikai (hold up’ersj 
nekabina, be geros nuožiūros 
kų pelnyt. Toks manymas pa
sirodė klaidingas. Pereito 
sekmadienio vakare, vienuo
liktoj, einant Union gatve į 
pietus; ant 36tos palikus drau
gų (jis ten gyvena) likau vie
nas toliau eit. Puiki naktis; 
švelnus oras mėnulio pilnatis; 
šviesų jaučiausi gerai nusitei-

Business Service
Biznio patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Vfasų biurai suteiks patarimas namą sa- 
vininkartis reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų ir 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 

J vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki pier. (žymus namai originalio ir vie
nintelio namų Navininkų biuro Chicagojt.

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs name jau iiuo adresu viri 40 metų

ANGLIS!
TIKROS 60% RUPIOS WEST 

VIRGINIA 2% PELENŲ.
POCO M. RUN — $E TE 
Už TONĄ .................. O-f U
Virš minėtos kainos yra už 2 to
nu tiktai. Geresnė kaina už di
desnį kiekį.
MILLER’S CREEK $Q EA 
FANCY BLOCK .......
EASTERN KENTUCKYSO E A 
BLACK BAND .......... 0.011
CHESNUT KIETOS O E 
ANGLYS ........   ■ O.CO
ILL. LUMP ....... ..........

L10
POCO HONTAS LUMP ARBA 
EGG ...................... .........jt $10.00
POCO HONTAS PEA....... $7.55
B. Grigas, Agentas

Dėl Retai! Anglies už Wholesale 
Kainas Saukite:

Tel. REPUBLIC 9875

Tokią priegadą pirmą syk 
savo gyvenime turėjau; nors 
Chicagoj tas taip paprasta, 
kaip kas dien saulėlydis. Žmo
niškumo* akim žiūrint, tokie ir 
tolygus reiškiniai neturėtų vai- 
dintis; juos reik gydit 
pavojingus šposus nuo 
menės kūno.

Nesmagu minėt kad 
nesveikumai reiškias lietuviš 
kam Bridgeporte; kame lietu 
viai skaitoma daugiau sukul 
turėję. Tokiais nelemtais špo 
sais pasirodo lietuvių vaikai.

Gaila, o labiau — jų auklė 
tojų — tėvų; tokie niekšai vai 
kai auklėti “amerikoniškai’ 
tėvai nežino, nė paiso žinot Pa» piliečiai žinotų 
kų jų 15 metų vaikas vakarus 
—naktis praleidžia, ne — su 
kokiais sėbrauja.

Sykį palinkęs pĮėšikaut; už- 
puldinėt, kišenių krėst tokiu 
lieka, iki kas kaipo pasalaus 
šuns nenudeda. O jei ne — 
galas tokio žygio visų vieno-

Real Estate For Sale 
Nąmal-Žcmė Pardavimui

PARDAVIMUI 1% augšto namas 
ir lotas — 7 kambariai, karštu van
deniu apšildomi.

3630 Parnell Avė.

Grynas, prlimnas Žemo sustabdo nle- 
•ejlmų.odos į penkias sekundas — 
ir pagelblngas prie Bozemos. pučkų. 
dedervines, ir ilbSrimu. Žemo be-

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
ng lietuviu■. apgyvento  j apielinkėj už 
pigią kainą. 8401 S. Aubjun Avė.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

PARSIDUODA valgyklos pikče- 
riai, yra gera proga įsigyti pigiai 
kam reikalingi. 722 W. 22 St.

Help Wanted—Malė

REIKALINGAS siuvėjas kuris ga
lėtų dirbti prie seno ir naujo darbo 
Atsišaukite. 2415 W. Marųuette Road.

r Stop
Itching
Skin
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