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Anglijos darbiečiai laimėjo 
miestų rinkimuose

Darbo partija laimėjo 197 naujas vietas 
miestų tarybose. Konservatoriai 

pralaimėjo 142 vietas
LONDONAS, lapkr. 2. —Va

kar daugiau kaip 300 Anglijos 
ir Vali jos miestų rinko trečda
lį savo miestų tarybų, šiuose 
rinkimuose didžiausių laimėji
mų aplaikė Darbo partija.

Darbo partija laimėjo 206 
vietas ir pralaimėjo 9, taip 
kad ji laimėjo viso 197 naujas 
vietas miestų tarybose.

Didžiausių pralaimėjimų ap
laikė konservatoriai. Jie laimė
jo 11 naujų vietų, bet pralai
mėjo 142 senąsias vietas.

Ypač svarbių laimėjimų Dar
bo partija įgijo industriniame 
Sheffield mieste, kur dabar 
darbiečiai turės didžiumą miesto 
taryboje. Didelių laimėjimų 
aplaikyta Liverpool ir Leads 
miestuose.

Miestų rinkimai įvyko neuž
ilgo po sensacingo darbiečių 
laimėjimo papildomuose parla-

apie 10,000 balsų, kuomet dar
biečių balsai pasidvigubino. Ful- 
ham konservatoriai teisinosi, 
kad jie pralaimėjo todėl, kad 
darbiečiai turėjo geresnę orga
nizaciją ir geresnį kandidatą. 
Bet vakarykščiai darbiečių lai
mėjimai visoje šalyje parodo, 
kad darbiečių laimėjimas nėra 
pripuolamas, bet kad visoje ša
lyje yra didelis nepasitenkini
mas konservatoriais.

George Lansbury, darbiečių 
vadas parlamente Ipareilškė, 
kad nepaprasti darbiečių lai
mėjimai yra aiškus įrodymas 
visuomenes nepasitenkinimo da
bartine valdžia. Jis sako, kad 
tas nepasitenkinimas reiškiasi 
dėl valdžios svyravimo politi
kos nusiginklavimo ’ klausime, 
kuri veda Angliją prie Euro
pos karo; antra, darbininkų 
netikėjimas į konservatorių pre- 
sos skelbiamus prekybos ir

Prezidentui Rooseveltui pakvietus sovietų Busi jos “prezideną” Kalininą prisiųsti atstovą tartis 
dėl pripažinimo Rusijos, Rusijos diktatorius Stalinas tuojaus išsiuntė j Ameriką Rusijos už
sienio reikalų komisarą Maksim Litvinovą, kuris jau plaukia laivu iš Francijos į New Yorką 
ir už kelių dieni] bus Washingtone pradėti derybas. Manoma, kad pasėkoje tų derybų bus ati
daryta Rusijos ambasada Washingtone, kuri oficialiai yra uždaryta jau 15 metų, nuo įsigalėji- 

mo Rusijoje bolševikų valdžios.

Prohibicija valdžiai 
kainavo su virš 

$3,000,000,000
WASHINGiTON, 1. 2. —Val

džios finansiniai ekspertai ap
skaito, kad per 13 prohibicijos 
metų valdžia neteko $3,000,000.- 
000 pajamų, kurias ji butų su
rinkus taksais už svaigalus. Tiek 
valdžia prarado pajamomis, ne
skaitant milžiniškų išlaidų, pa
darytų bandant smurtu įvykin
ti prohibiciją.

Tautų sąjunga su
varžė nacių vei

kimą Saare
SAARBRUCKEN, Saar, lapkr. 

2.—Nacimas pradėjus smarkiau 
veikti Saar baseine, kas gali 
privesti prie Francijos ir Vo
kietijos susikirtimo, privertė 
veikti tautų sąjungos komisi
ją, kuri tą teritoriją laikinai 
valdo.

Profesoriai priešina
si prezidento pini

ginei politikai

Vokietijos reikalavimas, kad 
Saar tuojaus butų sugrąžintas 
Vokietijai, taip sukurstė gy
ventojus, kad Franci j a ėmė pri
sibijoti sumišimų. O jei kil
tų sumišimai, tai Francija 
tikrai prisiųstų į Saar ka
riuomenę, kas galėtų privesti 
prie karo su Vokietija.

CHICAGO.—Dvylika ekono
mijos ir finansų profesorių iš 
Chicagos, Northvvestern, Illi
nois, Wisconsin, Michigan ir 
Ohio universitetų išleido viešą 
pareiškimą, kuriame jie išreiš
kia griežtą pasipriešinimą pre
zidento Roosevelto piniginei po
litikai, kaipo vedančiai prie 
“grinbekizmo”—inf liaci j os.

Jie sako, kad auksinė dole
rio vertė neturi didelės reikš
mės pakėlime prekių kainų, bet 
turi didelę reikšmę dėl bankų 
kreditų. Todėl t&ą keitimas pi
niginės sistemos negali paša
linti ekonominių blogumų.

Minnesota farmeriai 
tęs streiką

MINNEAPOLIS, Minu., 1. 2. 
Minnesota Farmers’ Holiday 
nutarė tęsti farmerių streiką ir 
tęsti jį visu griežtumu, nelei
džiant gabenti į marketus jo
kių ūkio produktų. Taipgi nu*- 
tarė nemokėti taksų, nuošim
čių ir jokių skolų.

Pieno streikas Wisconsine 
tęsiasi

RACINE, Wis., 1. 2. — Apie
mentariniuose rinkimuose Ful- 
ham (Londono) distrikte. šia
me distrikte darbiečiai dar nie
kad nebuvo laimėję ir jis skai
tėsi konservatorių tvirtovė, ap
gyventa baltkalnierių darbinin
kų. čia papildoinūose rinki
muose darbiečiai laimėjo 17,- 
700 balsų, konservatoriai tik 
12,000. Konservatoriai prarado

Ne tik pieno, bet ir 
duonos kaina paki

lo Chicagoje
Nuo šiandie už pieną reikės mo

kėti llč už kvortą. Duonos 
kaina irgi pakilo po 1c už 
kepaliuką

CHICAGO.—Nuo šiandie Chi
cagoje pieno kaina bus pakel
ta iki 11c. už kvortą.

Bet ne vien pienas Chicagoje 
pabrango—pabrango ir duona. 
Kelios didžiosios duonos kom
panijos pakėlė duonos kainą iki 
7c už 12 uncijų kepaliuką, o 
mažosios nepriklausomos duon- 
kepyklos, kurios ikišiol duoną 
pardavinėjo po 5c už kepaliu
ką, dabar duonos kainą pakė
lė iki 6c.

Del pakėlimo pieno kairios, 
aldermanų pakomisė išleido 
naują atsišaukimą į gyvento
jus, raginantį didžiąsias pieni' 
nes boikotuoti ir neimti jų pie
no. šis atsišaukimas yra pa
ruoštas atremti didžiųjų pieni
nių išplatintus lapelius, kad 
buk jos pildančios prezidento 
nuostatus ir puolančius nepri
klausomas pienines, kurios pie
ną pardavinėja po 8c už kvor- 
tą, kad tos pieninės buk esan- 

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

Dalinai apsiniaukę, tiek pat 
Šalta.

Saulė teka 6:24, leidžiasi 
4:43.

COUER D’ALENE, Idaho, 1 
2.—čia viešpatauja didžiausias 
aukso sujudimas. Visi bėga 
ieškoti aukso, vienam aukso 
ieškotojui paskelbus, kad jis iš 
vietos upelio per 70 dienų iš
plovė aukso už $22,000.

AMSTERDAM, 1. 2.— Lakū
nas pulk. Lindbergh ir žmona 
šiandie iš Francijos atskrido į 
Holandiją.

pramonės gerėjimą ir, galiaus, 
visuotinas nepasitenkinimas re
akcine nacionalės valdžios poli
tika.

Bet kolkas konservatoriai tu
ri absoliučią didžiumą balsų 
parlamente jie gali su niekuo 
nesiskaitydami valdyti šalį — 
bent iki sekamų parlamento 
rinkimų.

čios “čizeleriai” prezidento 
programo.

Aldermanų pakomisė atsako, 
kad ir ji pilniausia remia pre
zidento programą ir todėl ne
nori, kad pieno trustas klaidin
tų publiką, “čizeleriais” yra 
ne nepriklausomieji pienininkai, 
kurie duoda uždarbio 6,000 dar
bininkų, bet pats pieno trus
tas, kuris stengiasi perdaug au- 
gštai iškelti pieno kainas ir 
tufo skriaudžia gyventojus. Pa
komisė kviečia nepriklausomus 
pienininkus nepaisyti persekio
jimų ir stengtis aprūpinti gy
ventojus pienu prieinama kai
na.

Jungt. Valstijos ma
no leisti sidabru pa

remtus pinigus
WASHINGTON, lapkr. 2. —■ 

Iždinė galbūt neužilgo išleis 
$11,000,000 sidabriniais certifi- 
katais, paremtais tuo sidabru, 
kurį Jungt. Valstijos gavo per
eitą birželio mėn., niekurioms 
šalims sumokėjus dalį skolos 
sidabru.

Kad išleisti sidabru parem
tus pinigus, nereikia naujų įsta
tymų, nes tie įstatymai, kurie 
leido priimti dalį skolos sidab
ru nusako, kad taip gauta# si
dabras turi būti sunaudotas 
parėmimui leidžiamų pinigų.

Amerika pradėjo 
pirkti auksą Pary
žiuje ir Londone

Vakar už 1 unciją buvo moka
ma $32.26. pavieniai amerikie
čiai irgi perka auksą užsie- 
nyj

4 negrai užmušti
ARCADIA, Fla., 1. 1. —Ne

tolimuose krūmuose rasti nu
šauti keturi negrai —trys vy
rai ir moteris. Kaip matyt, 
jie buvo išmesti iš automobilio, 
kuris irgi buvo į krumus įva<- 
žiavęs. Tie negrai prapuolė 
šeštadienio ryte, kada jie buvo 
pas gydytoją užsiūti žaizdas 
moterei, kurios pasidarė jiems 
sudaužius pasiskolintą iš balto 
žmogaus automobilių.

PARYŽIUS, lapkr. 2. — 
Jungt. Valstijų Federalinis Re
zervo bankas pradėjo pirkti 
auksą Paryžiuje. Pirkimą pra
dėjo nupirkdamas nedidelį auk
so kiekį iš Francijos banko. 
Manoma, kad tokis pat pirkimas 
buvo padarytas jr Londone.

Pastaruoju laiku pastebėtas 
didelis Amerikos kapitalo bė
gimas užsienin. Vienas ame
rikietis, šiandie nupirkęs $1,000,- 
000 vertės aukso.

Amerikos valdžios pirkimas 
aukso buvo toks mažas, kad jis 
negalėjo padaryti didesnės įta
kos į marketą. Biržos mekle- 
riai spėja, ‘kad Rekonstrukcijos 
Finansų Korp. mano pirkti 
auksą mažiausiai' galimais 'kie
kiais.

Ekonomistai seka padėtį
WASHINGTON, 1. 2. — Visi 

ekonomistai yra nukreipę akis 
į Londoną ir Paryžių, kad pa
stebėti kaip ten atsilieps Ame
rikos pirkimas aukso Užsieny 
ir pamatyti kaip veiks prezi
dento Rooševelto aukso ir pini
gų politika. Supirkinėjimu gi 
aukso prezidentas tikisi nupi
ginti dolerį ir pakelti prekių 
kainas ant to laipsnio, kokios 
jos buvo 1926 m.

Šiandie už unciją aukso buvo 
mokama $32.26. Amerikai pra
dėjus pirkti auksą užsieny, auk
sas ten tuojaus pašoko 76c į 
vieną dieną ir kuomet pašau 
liniuose marketuose jo kaina 
vakar buvo $31.35, tai šiandie 
buvo reikalaujama $31.11. Ei
nant šia kaina, Amerikos dole
ris yra vertas tik 64c.

■■.... ■■■!■! Į ......... ..

BATTLE CREEK, Mieli., 1. 
2.—Dvi moterys liko areštuo
tos ir dviejų žmonių ieškoma 
sąryšy su išvogimu, sumušimu 
ir apiplėšimų turtingo Mar- 
shall, Mich., fąbrikanto Louis 
E. Brooks.

Kuba paskelbė mo
ratoriumą užsie

nio skoloms
HAVANA, 1. 2.— Preziden- 

to Grau San Martin valdžia 
paskelbė moratoriumą užsienio 
skoloms. Nebus mokama ne 
tik sumų, bet ir nuošimčių. 
Vien Amerikai Kuba yra sko- 
lingia apie $150,000,000. %

Finansų ministeris sako, kad 
butų, neteisinga mokėti Kubos 
kreditoriams apie $16,000,000 į 
metus, kuomet pačios Kubos 
gyventojai yra alkani ir ken
čia didelį skurdą.

Laukiami# irau jo perversmo
Kuboje padėtis nė kiek ne- 

aprimsta ir netolimoj ateity 
laukiama naujo perversmo.

Dabar prezidento *Grau San 
Martin vieton perša nacionalistų 
vadą Carlos Mendieta. Bet pa
starasis nenorys būti laikiniu 
prezidentu, kadangi paskui gal 
negalėtų kandidatuoti tikrojo 
prezidento vietai.

125 žmonės areš
tuoti Vokietijoj

BERLYNAS, 1. 2. — Ęsseno 
•distrikte policija puolė žino
mus nacių priešininkus ir areš
tavo 125 žmones. Darant kra
tas buk tapusi susekta slapta 
komunistų 'organizacija Ruhr 
srity.

Oels teismas nuteisė komu- 
ništą Gerber mirčiai už nužu
dymą nacio.

' ’v’'"'?' ... ■ '■ ’'

Pennsylvanijos ang
liakasiai atsisako 

gryšti į darbą
Nutarė pasiųsti savo delegaciją 

pas prezidentą Rooseveltą 
j .  -------- .—

UNI0NT0WN, Pa., 1. 2. — 
Nežiūrint unijos viršininkų į 
sakymų, streikuojantys Fayette 
pavieto angliakasiai, kurie dir
bo plieno kompanijoms priklau
sančiose kasyklose, atsisakė 
gryšti į darbą ir nutarė pasiųs
ti delegaciją pas prezidentą 
Rooscevltą, kuri išdėstytų pre
zidentui jų reikalavimus. Svar
biausias jų reikalavimas yra, 
kad plieno kompanijos pripa
žintų angliakasių uniją, nes be 
unijos jie negryš į drabą.

Apie 100 lokalų vadų, kurie 
atstovauja 15,000 angliakasių 
nutarė nepasiduoti unijos cent- 
ralinių ivdršininkų įsakymams 
ir dar negryšti į darbą iki jų 
delegacija nebus pasitarusi su 
prezidentu Rooseveltu. Delega
cijai, kuri susidės iš 8 žmonių, 
vadovaus insurgentų vadas 
Martin F. Ryan.

Vokiečiai ištremia 
anglų korespondentą

BERLYNAS, 1. 2. — Augš- 
čiausio teismo prokuroras pa
skelbė, kad nors nėra užtekti
nų įrodymų atiduoti Anglijos 
laikraščio korespondentą Noel 
D. Panter teismui, tečiaus jo 
nusistatymas linkui nacių daro 
jį nepageidaujamu s asmeniu ir 
jis tuojaus bus deportuotas 
Anglijon.

■' 'v . . ■

Panter buvo suimtas kięk, lai
ko atgal ir tas iššaukė aštrius 
Anglijos protestus, kuri parei
kalavo, kad butų paduoti aiš
kus kaltinimai. Jis buvo kalti
namas, kad jis buk iškraipęs 
Hitlerio kalbą. 

. .. . . ............. I I
AVALON, Čatalonia saloj, 

Gal., 1, 2.—E. McFarlaneMoore, 
žentas admirolo Moffett ir la
kūnas George Baker liko už
mušti susidaužius ir pasken
dus jų hydroplanui juroje, už 
pusės mylios nuo kranto.

Kad to neprileisti, tautų są
jungos komisija išleido prieš 
nacius atkreiptus patvarkymus, 
kuriais skiriamas kalėjimas už 
nešiojimąsi ginklų. Be to pati 
komisija kontroliuos iškėlimą 
vėliavų ir rinkimą aukų politi
nėm# grupėms; Valdininkams 
įsakyta laikytis griežto neitra- 
liteto, kitaip jie bus baudžiami 
kalėjimu. Kalėjimu bus bau
džiami ir žandarai ir policistai, 
kurie nepildys šio dekreto. Ka
lėjimu bus baudžiami ir tie, 
kurie skelbs valdžios paslaptis 
ir bandys teroristinėmis prie
monėmis kontroliuoti 1935 m. 
plebiscitą.

Einant Versallės sutartimi. 
Saar kasyklos liko pavestos 
Francijai atlyginimui už vokie
čių sunaikintas Francijos ka
syklas. 1935 m. turi būti pa
darytas plebiscitas, laike ku
rios patys gyventojai nuspręs, 
ar jie nori gryšti prie Vokie
tijos, ar pasiduoda Francijai, 
ar nori ir toliau pasilikti po 
tautų sąjungos komisijos val
džia.

Nušovė barzdasku- 
tykloje

--
CHICAGO.-- Vienas ar du 

puolikai įėjo į Clark-Maple 
barzdaskutyklą, 1031 N. Clark 
St., kuomet barzdaskučiai sėdė
jo savo kėdėse \ ir priėję prie 
vieno žmogaus, kuris kalbėjosi 
su manikuriste Ethel Gauss, jį 
vietoje keturiais šūviais nušo
vė. Po to jie tiek pat greitai 
paspruko.

Spėjama, ‘kad Užmuštasis yra 
H-arry AVheeler iš Hyde Park, 
žinomas tik tiek, kad užsiim
davo dėjimu pinigų laižyboms 
ant arklių lenktynių.

KALĖDOS NEBETOLI...
Neužmirškite savųjų 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 vai. po pietų.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. Tel Canal 8500

150 streikuojančių farmerių už
puolė elektrikinį traukinį prie 
Waterford, atidarė vagono du
ris ir išpilė 17,000 svarų pieno.

Albert Hinz sūrio dirbtuvė 
netoli Sheboygan tapo išprog- 
dinta bombos, kuri buvo mesta 
iš pravažiuojančio automobi
lio. Dirbtuvė buvo uždaryta 
prasidėjus farmerių streikui.

Ties Fon du Lac irgi mesta 
bomba į Binin sūrio dirbtuvę.

Dalis farmerių nutarė pieno 
streiką baigti, bet kita dalis jį 
tęsia.

V i 1 n i joj lenkų turtai 
mažėja, lietuvių — di

dėja.
VILNIUS.—Statistikos davi- 

niai rodo—rašo “Dzienink Wi- 
lenski”, kad šių metų pirmoj 
pusėj - Vilniaus vaivadijoj par
duoti iš varžytinių 48 dideli 
dvarai ir 112 palivarkų. Vil
niaus mieste iš lenkų rankų 
perėjo į ne lankų rankas 23 
muro namai, kurie buvę pelnin
gi-

Per pusmetį į lietuvių rankas 
pateko 8 didžiuliai muro na
mai, o provincijoj— Vilniaus, 
Trakų, Braslavos, Švenčionių, 
Lydos ir Gardino apskrityse— 
lietuviai įsigijo 9 dvarus ir 17 
gerai Ūkininkaujamų palivarkų, 
iišleisdami tiems turtams įsi
gyti 3 milijonus zlotų su vir
šum.

MILWAUKEE, Wis., 1. 2.— 
Komisionierius Jenkins išdavė 
federalinj warrantą areštavi
mui George J. Meyer, korkavi- 
mo mašinų dirbtuvės savinin
ko, už neteisėtą slėpimą $100,- 
000 auksu.



NAUJIENOS, Chicago, tll.

PITTSBURGH’O NAUJIENOS VISI

Girėno

pakartoti

MARGUMYNAI
Rašo Viekšniškis žemaitis

žvėriška žmogžudystė

i iaiZ My Boy'
M1

teatras

taip

veikė

Ado Pop retumed triumph

Maikės Vaško rolėje

rolėje

koncerto* komisijos

maža grupelė 
lietuvių balsuo-

komisijų posėdžius 
posėdžius kiekvienų 
L.. M. Dr-jos sve-

sugnezta 
laimingai

mas 
liūs.

Parodos komisija
Marčiulaitis ir C.

pavyko. Lošta 
riko:

Liet.
čio-Nov 
rengia teatrų 
Amerikos’’ — 
norą.

IŠ LIETUVIŠKO 
VEIKIMO

žentai iš Ame
dviejų veiksmų kome

of the old Grandmother in her, af- 
ter all.

Tommy surprised them, all right; 
he surprised everybody.
, Two days before .Christmas a apa
čiai delivery came. Mom had never 
had aspecial before and she was 
so nervous she would bardly sign 
her name. The first t h i n g she 
thought was that something might 
have happened to him; būt then, the 
football was over for the year and 
the letter was In his own hand- 
writing. Štili,. she had1 a strange • 
feeling while she opened lt, with 
nervous chills running all over her.

She read the letter over and over.
Tommy vvasn’t coming home. .. » 

He was sorry.but he had been in- 
vited to spend the holidays with 
some rich friendšin New York, °n- 
Park Avenue, he said, as if that 
was something, big, although Mom 
didn’t khow just wby. Then the 
ręst, o^ the letterwas all-about tu 
vvonderfiYigir) lindyne t, an artist

klerikalai su
— Kostule

Liet. Radio kliubo parengimai
Radio kliubas lapkr> 
12 d., 7:80; vai via-k., 

— “žentai i iš 
komedija, Du- 

Pa. Lietuvių Piliečių kliu-
Biskis įspūdžių ii 
Dariaus-Girėno ge 

dilio vakaro:

ŽENTAI IŠ AME 
RIKOS” GERAI 

PAVYKO

Spalių 29 teko atsilankyti į 
šių anglių kasyklų apylinkę 
ir susipažinti ne tik su abelna 
angliakasių padėtimi, bet ir 
su lietuvių angliakasių gyve
nimu ir jų veikimu.

Šioje apylinkėje angliaka
siai yra privarginti ne tik ne- 
darbof bet ir streikų. Jie tik 
dabar jau pradeda šiek tiek 
atsigriebti. Mat, jau anglia- 

(Tųsa 3 pusi.)

Žentai iš 
vaizduoja Anieri- 

. pavažiavusius į 
ypač 

kurie parvažiavę

d sumriėjaši apie: * ** — ' ' * k

Redaktorius:. P. DARGIS,,
43 Strause Street, N. S. Pittsburgh, Pa. Tel. Eairf ax 0498

Dorothy Whitney came backj 
home about a week before Christ
mas, looking. prettier than ever and 
quite a bit more grown-up, Mom 
thought, with a lot of new clothesl 
she had .bought over east. She was 
yery nice when Mbm met her down| 
btreet. and Dorothy mentioned i that I 
she and her father had sęen Tommy 
play one day and how fine he had 
played. Mom thought lt would be 
nice If she coukhask Dorothy and 
her father to Christmas dinner, too, 
būt she didh’t because there was 
the old Grandmother and anyhovr 
they would be having a big Christi 
mas at their own house although it 
would be kind of lonesome with 
only the three of them.

“When is Tommy coming?” Don 
othy asked..

“I’m expecting. him any time,” 
Mom . said, “I haven’t just heardj 
when būt 1 suppose hė wants to 
gurprisb us. I suppose you’ve heard 
about the banquet?"

Dorothy hadn’t heard so Mom 
told her all about it. She thought 
lt was kind of funny the way Dor
othy looked because she didn’t 
seem quite as proud as Mom 
thought , she. would»: a- llttle high* 
hat, Mom thought, būt she remęm- 
bered that Dorothy did "have some

Pranas Stross, gyvenantis 
North avenue Millvale apskun
dė teismui pik Juozų G. Schwab

Ateinantį antradienį, Lapkri
čio 7 dienų Pittsburghe įvyksta 
miesto ir apskrities viršininkų 
rinkimai. Blukimų kova jau* da
bar pilnu garu verda. Įvairių 
partijų oponentai ne tik per 
spaudų, bet ir per radio pila 
vieni kitiems pamazgų kibirus. 
Nors lietuviai savų kandidatų 
nestato, tačiau 
pasivadinusi — 
tojų lyga, nors ir nedrąsiai 
bet aiškiai pasisakė už kandi 
datą į teisėjus F. Pekarskį.

Pirmadienį, spalių 30 d., prie 
Allegheny Upės, didžiojo Alle- 
gheny River Boulevard rastas 
nuogos, apie 19 metų amžiaus, 
merginos lavonas.

Lavonas baisiai sužalotas su 
peršauta širdžių. Nustatyta, 
jog auka pirma buvo sužvėrė
jusių asmenų išgėdinta, vėliau 
nužudyta. Kadangi lavono nie
kas neatsišaukia, tai jis yra 
patalpintas apskričio lavoninė 
j e mieste.

Taikos teisėjas teisme

šeštadienio naktį 
28 d 
sustreikavo, reikalaudami žmo
niškesnių algų. Yra daromos 
visos pastangos susitarimui ir 
streiko likvidavimui iš darbda
vių ir darbininkų pusės.
Miesto ir apskrities viršininkų 

rinkimai

Administratorius: STASYS BAKANAfty
2404 Charles St., N. S. Pittsburgh, Pa/ Tel. Eąirfax 3710

Iš Lietuvių angliakasių 
gyvenimo.

Rašo Kipšas

Rengiamasi prie Aviacijos 
dienos

Nors jau ir buvo rašyta^apie 
Dariaus Girėno gedulo i vaka
rų, kuris įvyko Lietuvių Pi
liečių svet., spalių 22 d., bet 
aš dar norint parašyti apie 
tai koletų žodžių bei papasa
koti i savo, įspūdžius.

Minėtame vakare man me-

Kaip jau’ visiems yra žino-

tėsi į akį vakaro prasta nuo
taika. Ir kaip man rodos, tų 
nuotaikų gadino ponas vaka
ro programo- vedėjas Pivaru- 
nhs, kuris visai netinka būti 
yeęfeju. Kitas dalykas metėsi; į 
akį, — tai. fašistų ir klerika
lų broliavimosi ir vengimas 
prisiminti apie lakūno Janu
šausko rengimųsi skristi į Lie
tuvą. Laike pertraukos man 
teko patekti į tokį bučiukų, 
kuriame buvo pats vakaro ve
dėjas ir keletas klerikalų. Tai 
aš jų ir užklausiau, kodėl jie 
nieko neprisimena apie lakū
nų Janušauskų. Gavau atsa
kymų, kad tai negalima. Esą, 
jei kas prisimintų apie lakū
nų Janušauskų, tai sugadintų 
vakarų, o tai butų pažemini- 

Imas Dariaus-Girėno garbingo 
vardb. ' %

tais 
1932 
šiais 
syje 
viso 
Schwab

Kepėjai streikuoja
spalių

500 Pittsburgho kepėjų

jo: žmonos rpeilės atėmimų.
Tarp' kitimo R. Stross savo 

skunde pažymėjo, jog /jis per 
10 metų ženybinio gyvenimo 
su žmona linksmai gyvenę ir 
susilaukę dukters, kuri esanti 
ip metų amžiaus. Tačiau J. G.

programų 
ma buvo 
nušausko 
atžymėti, 
tinkama 
maršas Janušausko 
velionei.

“Pittsburgho Nau’jiėnų” nuo
širdus rėmėjas Juozas Baltru
šaitis turi moderniškai įreng
tą spaustuvę. Atlieka visus 
spaudos darbus, adresu: 205 
Seneca St., Solio, Pittsburgh.

Aš turiu pasakyti, kad va
karas jau buvo sugadintas i' 
ne kas kitas vakarų sugadino, 
kaip tik fašistų ir klerikalų 
politikavimas ir intrigos. Taigi 
pasirodė, kiek tokiems po-

CHAPTER TWENTY-SIX "
These were some of the thlngs 

Mom thought. ofi while she got 1 
ready Jor Christmas. cleaning up 
the house and planning the dinner. 
She was geing to have a big crowd 
with her own and Uncle Louie and 
then she had asked Pete if he 
wouldn*t likę to ask Steve and her 
father, since they were alone; and 
Pete had looked do pleased. that 
Mdm was glad she coūld do some
thing nice fOr him because > Pete 
was always doing things for her 
although he never complained.

And when Pete told her to ask 
Steve , and Mom did,> poor Steve 
just took one look at her and 
started ,to cry without any warn* 
ing atgali, right before Pop and 
Uncle Louie so that> the two of 
them got right up and went out 
which was more sense than Mom 
gavę either one of tįhem credit fdr; 
and Pete went out too. Steve was 
štili vdplng her eyes and sobhing 
and, wheh Mom put her arms 
arppnd hląr and triėd j to comf ort 
her, Steve broke <down entirely and 
told Mom it was because she had 
hardly known her oivn mother and 
they had always been so Jonely on 
Christmas, just she and her father 
and that was’ why she čried because 
she had alvvays wanted a big 
Christmas and never thought sh 
would gęt it.

And the two of them, with only 
llttle: black. Nippy sitting looking 
up, at them, had a llttle cry to- 
gether because Mom had never had 
a daughter, either, and now, she 
told herself, she didn’t,care whether 
Tęmmy approved of Steve or not, 
because the poor kid was worth 
her.weight in gold.

Then Steve started laughing 
while she was štili cryihg and 
wiped >her ey.es and said everybpdy 
would :think she was a goof, carry- 
ing on likę that būt Mom told her 
not to worry. about that .and that 
it did a person good to break down 
once in a while,.

Then they ^started; to plan the 
dinner together and Mbm was sur- 
priąed how much Steve knew a^out 
h0usework? and she was glad, too, 
because it was going to be a Mg 
job vrtthr aD of them around and 
the bapquet and everything; and 
now she wouldn’t have to call on 
Cousln Emmy' to help and that 
WPUld be.a big relief because the 
poor thing only got in the way 
although she)‘ meant well. Tommy 
couldn^t stand her chatter anyhow.

Be vežiojimo orlaiviais bus 
ir įvairi programa. Lakūnas 
Janušauskas su savo orlaiviu 
darys įvairias štukas, nardymo- 
si oro padangėmis, o jaunas 
parašiutininkas iškilęs į oro pa
danges šoks žemyn iš orlaivio. 
Tai bus tikras oro teatras.

Tą pačią dienų, vakare 8 vai. 
Liet. Mokslo Dr-jos svetainėje 
įvyksta puikus koncertas — 
prakalbos. Koncerte dalyvaus 
Liet. Radio choras, orkestras 
ir geriausieji Pittsburgho 
nininkai, muzikantai. Be 
žymių kalbėtojų, kalbės 
lakūnas Janušauskas.

ošime, bet lošė tikrai gerai.
Kitiėms vaidylbms irgi < ne 

gulimai nieko primesti, 
pasirodė.. kuo> geriausiai. Būtų 
jerai, kad LRK. Choras pasi* 
stengtų kitose: įpiesto dalyse 
nihčtų veikaliūkų
Beje, dėl’ gero lošimo kreditas 
)riklauso ne tik lošėjams, bet 
r choro vedėjui p. J. Senu* 
iui, kuris- rūpestingai priren
gė savo lošėjus.

Publikos buvo pilna' LMD. 
svetainė. ,

Si pradėjus prie jo žmonos tai
sytis, jų ženybinis gyvenimas 
ėmęs irti, taip kad 1931 me- 

jj, žmona pametus, nors 
metais ir sugrįžus, tačiau 
metais, balandžio mėne- 
ji vėl palikus namus. To 
kaltininku esųs J. G.

Reikia: pasakyti, jog lošėjai 
nivo ne tik gerai išmokę savo 
roles, bet ir puikiai pritaikę ju
dėjimus prie žodžių.

Visi vaidylos buvo L. R. K.: 
choro nariai. Režisavo choro 
vedėjas Jonas Senulis.

Be lošimo, buvo ir koncer
tinė dalis, kurią išpildė L. R. 
K. choras, žmonių prisirinko 
pilnutėlė svetainė. Baigiant 
programą, buvo pasakyytos dvi 
prakalbos. Kalbėjo L. R. K. 
pirm. Milius, ragindamas rem
ti L. R. K., ir P. Dargia, ku
ris apibudino antrąjį ' transai-

jos svetainės, 142 Orr st., Go- 
ho, kur bus jr lakūnas Janu
šauskas. Visi automobiliai punk
tualiai 12 vai., 30 minučių, iš
važiuoja nuo Liet. Mokslo < Dr- 
jos namo tiesiai į aviacijos lau
kų — Betties Air Field. 1 vah 
30 minučių po piet aviacijos 
lauke prasideda orlaiviais par 
sivažinėjimas, kur pats lakū
nas Janušauskas vežios žmo
nes.

karo departamentas 
- viename mūšyje prie 
Francijoje, kuriame 

Company C, 320 in- 
80 divizija ir joje 

kariškis F. T. su sa-

SYNOPSI8
The bld home town—-tiny Athens 

In the midwest—is awaiting the re* 
turn of its most< ceiebrated aon. 
“Big Jeff" Randolph, for two sea« 
sons a , national football sensation 
at famous Thorndyke, one of the 
most historic of eastern universi* 
ties. Thorndyke influences had lured 
Randolph east because he had been 
a high school grid marvel. On vaca* 
tions, some of which he spėnt at 
home, Tbmmy (as he was known 
to his Mom and Pop and other ad* 
miring A then i ana) was “the glass 
of fashion and the mould of form” 
and . . . an airy arbiter of hęuse* 
hold manners. Dorothy Whitney, 
danghter of the town’s rlcheat eiti* 
zen, had been Tommy’s high school 
gir! friendbuta rift had siowly 
ęome between them untii the daz* 
zling Thorndyke hero had become- 
enamoured of Elaine Winthrop, 
artist and daughter of a Wall 
Street'magnate. . T6mmyi is

teatimohial dinnfer.. Mortt payei 
all of six dollars for a fine white 
shirt for Tommy and wonders if 
he will a p p r o v e of Steve, his 
brothėr Pete’s flancee, who is so 
loveable būt not at all likę Dor* 
othy, or Elaine. ... , ‘

btivo vaiz-
Palanga, kur vasa- 

suvažiuoja ne tik

Apsisaugokite apgavikų
Šiomis dienomis Pittsburghe 

paplito įvairaus plauko apga
vikų, kurie ap«imesdami įvai
rių kompanijų agentais, apgau
lingu bildu vilioja iš žmonių 
pinigus.

Naujas būdas, tai drabužių 
agenturystė. Jauni vyrukai, po 
vardu, nešančios “Kansas City, 
Mo.” drapanų išdirbystės eina 
po ofisus, privačius namu’s, im
dami vyrų drapanų užsakymus 
su 1 doleriu rankpinigių.

Ga^ę rankpinigius, dingjsta 
pardavėjai, o su jais drauge 
rankpinigiai ir prižadėtieji 
būžiai. Taigi apsisaugokite* šio; 
rųšies paukščių.
Pasaulinio karo veteranas at 

rado savo kapą

Pasaulinio karo veteranas 
Pittsburghietis Frank Totiho, 
43 metų amžiaus, gyvenantis 
7728 Hamilton avenue išvyko 
atostogom į Franci jų. Prie pro
gos jis aplankė Argonne kapi
nes, kur ilsisi tūkstančiai žu
vusių Amerikos kareivių. Be
žiūrėdamas kapinynus, ant vie
no kapo kryžiaus jis patėmijo 
užrašų: “čia ilsisi pasaulinio 
karo veteranas, amerikietis — 
Frank Totino”. Parvykęs Ame
rikon iš atostogų Frank Totino 
kreipėsi karo departamentą, 
reikalaudamas, kad jį “prikel
tų” iš numirusių ir išaiškintų 
nebūtąją jo mirtį.

Veteranui Frank Totino pa
dedant, 
nustatė - 
Argonne, 
dalyvavo 
fanterija, 
dalyvavo 
vo draugu Emilio Orlando; F. 
T. bu’vo sunkiai sužeistas ir jo 
šalminė kepurė su jo parašu 
buvo kulipkų numušta ir atsi
dūrė prie jo draugo Emilio Or
lando lavono. Be žado gulint 
sužeistajam F. Totino, jo drau
gas su4 jo kepure buvo palai
dotas, atžymint žuvusiojo pa
vardę, rasta kepurės šalme pa
vardė. Taigi tuo budu ir buvo 
manoma, jog Frank Totino 
buvo žuvęSi

Meilinimąsi perbrangiai 
kainuoja

rengiamąją aviacijos dienų, 
lapkričio 26 d. Pittsburghe.

Nominacijos į S. L., A.
' 4*

Artinantis nominacijoms į 
S. L. A. Pildomąją, tarybų ii 
Pittsburgho lietusiai (S. L. A. 
nariai) ėmė tartis dėl. pitts- 
burghiečio kandidatūros į Pild.’ 
Tarybą,

Pažangieji S. L. A: nariai 
(Pittsburghe) apart Vakarų 
Komiteto minimo pittsburghie- 
čio kandidato kalba ir apie ki
tų kandidatūras, būtent apie 
Stasio Bakano į iždo globėjus 
ir Dr. Baltrušaitienės į dakta
rus kvotėjus arba į vice-pirmi-1 
ninkus.

Savaime aišku visų trijų nė
ra nei manoma statyti, tačiau 
vienas iš trijų pageidautinas.

' f;

Daktare Ji Baltrušaitienė į 
Washington, D*1 G.

žymi visuomenes veikėja Dr. 
J. Baltrušaitienė,, šeštadienio 
naktį, lietuvių kambario Pitts- 
So universitete reikalais,

> Wašhington,. D. C., pa
sitarti. su, Lietuvos Miūisterių 
į. Balučiu1. Grįžtant Dr. Bal
trušaitienė majio sustoti pas 
savo gimines Baltimorėje. Lim 
lame Dr, Baltrušąi tienei IgL 
mingos Ėelfonėš. i

she took. an aspirin and lald down 
on the couch In the sitting room 
for awhile and then she began to 
feel a llttle better. Tommy knew 
what he was doing and he wouldn’t 
stay away from home'on Christmas 
unless it! aras the best thing to do.

Yes, that was it. Tommy wouldn’t 
want to miss Christmas at home 
and he would miss them as much 
as they missed him, and the least 
his folks could do would be to help 
him out and not make the poor boy. 
feel any worse than he did.

L She told that. to them that night 
when they had all finished eating 
as she didn’t want to spoil their

I supper (it was ham and cabbage 
and both, Pop, and Pete always- 
liked lt.) J
• “The big bum!” Pete said.

Į “Now, Peteį” Momj started to 
Isay; būt Pete got up and put on 

his coat.and took Nippy and went 
lout without saying another word.

Mbm didn’t know what to make of 
į his acting that. way.
Į: Pop just, looked. at. her funny 

and didn’t say any thing for a while 
Į būt went Into the sitting room and 
sat looking in the coal fire forą; 

] long time. Then he put on his coat . 
Į and* got * a fresh paper of Mail 
Į Pouch and .he went<out, .too. Uncla* 
Į Louie kept on eating—he wouldn’t. 
j have to get out of his room, now;

Mom had been wondering what sh* 
would do with him and that was 
something off her mind, anyhow.
. She cleared up the supper dishes< 
when Uncle Louie finished, washed 
them, put them away, shook th« 
Yable eloth, wiped the draining- 
board, swep$ up the kitehen, just 
as always, as though nothing had 
happened.

It was-a funny Christmas with«. 
out Tommy,

Everybody did as usual. Pete got* 
up for early church, as he aiways 
liked; to db»- then. came- hpme and 
took a nap.* Mom went‘ to a Ikter 
church > and 1 came home and '■ Steva. 
yrąs there and jtheyf started1 to get . 
the dinner.. Pop went to latę church., 
Urtele Louie -had stopped ’ going to 
church a long time back būt he 
was up early and down town and 
back in time for dinner.

Pete and Steve eut up a lOt and 
I littlė Nippy pranced around; then \ 
they all .sat down to eat as though 

j nothing had ’ happened, as though 
nobody was absent Mom tried to 
actį as though nothing; had hap- 
peiied,’a»though itwasn’t the. first 
Christmas dinner. without Tommy, 
and she carried it off pretty wefi; 
būt all the time her head was toli 
of him and of every Christmas 
besotėand..‘ she reniembered 
every llttle toy Santa Gaus had 
le<t fpr. him, and all the noise he 
had always mede on Christmas,

(To Be Continued)
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Tų patį veikalų vaidins Ven- 
degrief, Pa. lapkričio-Nov. 19 
d., 7:30 vai. vak., Lietuvių: sve
tainėje. Visi minėtų kolonijų 
lietuviai esate kviečiami skait
lingai atsilankyti.

“Pittsburgho > Naujienų” 
agentūra

Visi S. S. lietuviai/ norintie
ji įsigyti “Pittsburgho Naujie
nas” kreipkitės į;pV\ Rajauskų 
adresu: 135—19.th -St., S. S. 
Pittsburgh. -

Remkime tuos, kurie mus 
remia

Spalių 29 d. Lietuvių Radio 
Kliubo Choras LMD. svetainė
je buvo pastatęs1, scenoje 2-jt 
aktų juokingų komedijų “Žen
tai iš Amerikos”, kurių parašė 
K. S. Karpavičius 
Amerikos 
kos lietuvius, p----
Lietuvą pasisvečiuoti 
senbernius, 
į Lietuvą j. 
spOrtauja /i 
jaunas paneles ir dažnai pa
puola į bėdų.

Minėtame veikąUukc — 
“Žentai iš Amerikos”., yra vaiz
duojama trys rųšyš rAmerikos 
lietuvių, kurie lankosi • Lietu
voje: pirma tai vedę žmonės, 
kurie turėdami dolerių, va
žiuoja į Lietuvą pasiviešėti ir 
aplankyti savo gimines; ant
ra rųšis, tai nevedę vyrai, ku
rie važiuoja į Lietuvą ieškoti 
merginų dėl apsivedimo; tre
čia rųšis, tai butlegeriai, ku
rie važiuoja į Lietuvą 
sakant, pavandravoti ir kaipo 
turtingi žmonės, žinoma, auk
štai nešasi ir dažnai papuola į 
bėdų meilės dalykuose su ko
kio ministęrio žmonomis.

Pirmame akte 
duojama 
ros metu 
Amerikos lietuviai, bet ir Lie
tuvos ponija. Kaip jau visiems 
yra1 žihoma, Palangoje kai'ka
da įvyksta ir meiles kruvinų
jų dramų,.

Antrame akte vaizduojama 
Mhri j aihpolės 'pasiturinčių,
žmonių namai, kur duktė ren
giasi apsivesti su amerikonu 
ir apsivedus važiuoti į Ame
riką, visai neturėdama; nuo
vokos apie Amerikos gyveni
mų. Takaus ne tik turtingų 
tėvų dukterys trokšta Ameri
kos, bet ir tarnaitės. O viena
tinis būdas pasiekti Ameriką, 
tai Apsivesti su amerikonu, 
nežiūrint, ar jis geras ar blo
gas bile tik butų amerikonai.

Lošime dalyvavo sekami as
menys
Stasys Guskys, Keides Vaškie
nės rolėje Marcelė Grinienė, 
DžekiO 'Vaško rolėje V. Sitų 
yiųąkas,( Frano Gryjbo, 
Ęaziriiiei’as Ruzgį.s/^ - 
Stalioraitytės rolėje M., Jas'al- 
skiutė, Barborytės rolėje Bro
nė Sabaliauskaitė.

Vaidylos visi savo roles at
liko kuogeriaųsiai, ypač p-lė

Liet. Radio programas apie la
kūną Janušauską

Sekmadienį, spalių 29 d., 
1:30 vai. po piet iš stoties K. 
Q. V. L. R. K. davė lietuvišką 

Beveik visa progra- 
pašvęsta lakūno Ja- 
skridimui į Lietuva 
Buvo pasakyta ata
kai ba

and lt» seemed everybody In townį 
vvanted to go and a lot from Smlth* 
ville, too. Tommy made some of 
the Ali* American teams; he didn’t 
quite make the big one būt Jack 
Chalmers said this was because' 
most of the ones on the big one 
^ere seniors and it was their lašt 
ehance; and anyhow, he observed, 
since Walter Camp dled they were 
all about the šame, and everybody, 
cnew Tommy was All-American 
whether they all gavę it to him or 
not

Mom didn’t qulte understand 
about the All*American būt she 
naturally had an idea that every* 
body on it had to be an American 
and she didn’t see why they didn’t 
pick Tommy because he had such 
a good American name; būt when 
she mentioned this to Pop he 
aughed right out in disgust. be

cause he was pretty sore about 
Tommy. not making all the teams, 

“It’s a joke!” Pop said. “Why
ddn’t they call it a No-American Įvvith a r^al sjudįdofjtnoqey 
team or an.AIPHuhky Tėam or an and'she
AUADago team jvvith 'all thd narnės r and to have -him męct her/flfmnyA 
on it. a vvonder they gi ve him Į At first Mom had a siek feeling. 
any mehtion at all because he ain’t in her stomach and a headache; so 
got a ‘ski’ on the end of his.name.’’ 

“All them boys is American 
boro,’1 Uncle Louie said, “that is 
what makes our great democracyl 
.with fresh blood from alL coun-l 
tries." »

“Rats!” Pop said, “it’s likę every-1 
thing else, Americans don’t get any Į 
show at all, it’s the forriners who’re I 
running everything. Likę as not1 Ali 
Caponey told them who to pick likę I 
he telis them.everything else. Hė’s 
running the country with all the 
icrooked politicians;”

“You come from forriners,” Uncle 
Louie said, “what’re you talking 
about?”

“I’m three generations in this 
country,” Pop s a. i d, “my gran’ 
father fought at Gettysburg. That’s 
more than you can say,”

“On.your father’s side, he did,” 
Unclė Lbuie admitted, “but: how! 
about on your mother’s side—your 
mother’s father camp from Ireland 
and both my grandfathers was in 
this town to meet him wheir hei 
come.” . \

“And where did they come 
from?” Pop retumed triumph- 
antly, “both of them Johnny Bulis

: —don’t tell me.”
“I’m just as American as you,” 

\ Uncle Louie insisted, “maybe 
more.”

“How do you figure that?” Pop 
demanded; and they went Into ai 
long discussion; over the sarte 
points they had argued many times. 
Mom didn’t mind sas long as they 
(iidn’t get too loud.

McKees Rocks lietuviams ge
rai žinomas taikos teisėjas 
James J. Westwood ir du “con- 
stables” yra traukiami teisman 
ir kaltinami apgaulingu budti 
išgavę iš apskričio pinigus, ne
va už buvusius pas juos teis
mus.

■' Hi#: lapkričio-November.26 die
nų Pittsburgho ir; apylinkės lie
tuviai rengiasi iškilmingai at
švęsti Aviacijos dienų, kuri yra 
rengiama Betties Air Field, 
McKees Port Boulevard. Avia
cijos lauke dalyvaus- pats gar
susis lakūnas Janušauskas, dėl 
kurio ir daroma ši šventė, kad 
'jis ateinantį pavasarį galėtų 
užbaigti DariaUs-Girėno neuž
baigtų kelionę, t. y. nuskristi 
iš New Yorko per Atlantiko 
vandenynų tiesiai į Lietuvą — 
Kauną.

Išrinktasis Pittsburgho lietu
vių komitetas aviacijos šventei 
rengti dirba išsijuosęs. Vakar, 
spalių 30 d., įvykusiame komi
teto posėdy, pasiskirstytas ko
misijų darbas. Komisijos suda
rytos sekančios iš šių

nams tų lietuvystę rupi, apie 
kurių jie tiek daug šneka.
, Lakūno Janušausko rengi
mąsi skristi į Lietuvą yra pil
dymas Dariaus
likto testamento. Būtent, kad 
“Sparnuotas. Lietuvis perlėk
tų; į Lietuvą?.’ Na, tai kas įžeb 
džia Dariaus-Girėno garbingų 
vardų, jei ne 
fašistais?

Liet. Radio kliubo 
pasisekė

Spalių 29 K

. ..

tarife - ,.jj

2. Lakūnui ir miesto sve
čiams priimti komisija: Ger
trūda Dargienė, Dr. J. Baltru
šaitienė, J. Karuža.

3. Garsinimų komisija: Sa- 
mulevičius, želionis, Juozas 
Baltrušaitis, St. Bakanas ir Ed
vardas Baltrušaitis,

4. Koncerto komisija: Ona 
Valkauskaitė, A. Vainorius, 
želionis, Z. Rajauskaitč, P. 
Dargis, Bakanas ir C. J. Mi
lius.

Nutarta kiekvieną sekmadie
nį . per Liet. Radio kliubo tei
kiamus programus garsinti 
aviacijos dienų^

Kadangi komiteto sąstatas 
didelis, todėl kad darbas butų 
pasekmingesnis, nutarta dary
ti atskirus 
ir bendrus 
pirmadienį 
tainėje.

Pirmasis
posėdis įvyksta trečiadienio va
kare P. Dargio namuose. Nu
tarta aviacijos dieną pradėti 
su paroda. Visi, kurie turite 
automobilius, sekmadienį^ aiva* 
žinokite prie Liet. Mokslo Dr*
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Pittsburgh'o Nau
jienos

(Tąsa iš 2 pusi.) 
kasiai yra susiorganizavę į 
UMW of A. uniją ir jau pra
deda šiek tiek iškovoti geres
nes darbo sąlygas ir kiek ge
resni uždarbį. Virš metų lai
ko atgal teko būti šioje apy
linkėje, tai jau tais laikais 
ėjo organizavimosi bruzdėji
mas. Daugelyje kasyklų ang
liakasiai turėjo uniją, bet už
darbiai, — tai tikrai buvo 
ubagiški. Duokim sau už pri- 
krovimą tono anglių, rodos, 
temokėdavo virš 20 centų, o 
kompaničnai dirbantiems tai 
tik mokėdavo apue $2 už die
ną. Bet jau dabar angliakasiai 
nuo 1-mos dienos lapkričio 
gaus po 46 centus ui prikro- 
vimą tono anglių ir $4.60 už 
dieną, padieniui dirbant.

Reiškia, uždarbių klausime 
jau yra padarytas šioks toks 
progresas, palyginus su praei
tais metais. Nors, tiesa, ir pra
gyvenimas yra jau kiek pa- 
brangęs.

Lietuvių šioje apylinkėje 
randasi apie 150. Jokio kito 
lietuviško veikimo nėra. Iš 
lietuviškų draugijų tai lik 
SLA. 213 kp., randasi, bet ir 
ta gyvuoja ne pergeriausiai: 
dėl nedarbo daug narių išsi- 
braukė iš organizacijos. Bet 
kai pradės kiek darbai gerėti, 
tai tikimasi, jog SLA. 213 kp. 
ir vėl pradės nariais augti.

Darbai šioje apylinkėje jau 
eina geriau, bet iš kitur at
važiavusiems darbas gauti ne
galima. — S. B ūkanas.

JUOKAI
“Tai jau paskutinioji — aš 

daviau tamstai pinigų todėl, 
kad tamsta sakai, jog tamstos 
žmona ir vaikai badauja na
mie, ir aš randu tamstą čia 
prie mėsos ir vyno”.

“Bet, pone, mano žmona ir 
vaikai tikrai badauja namie”.

(“Meggendorfer Blaetter”,
Muenich).

1 Svečias: “Kas ten aukštai ta 
baisios išvaizdos pajuoka?”

šeimininkas; ‘‘Tai mano 
žmona”.

Svečias: “O, labai atsipra
šau. Mano klaida”.

šeimininkas (liūdnai): “Ne;
mano”.

(“Yorksbire Evening News”).

“Negalimas dalykas.”
“Tikrai taip. Aš važiuoju 

traukiniu ir atiduodu dviratį 
į krovinių skyrių.”

(“Kikeriki”, Wien).

linį knygą apie tai, kaip įgy
ti savimi pasitikėjimą.”

x (“Life,” New York).

Leitenantas (mokindamas 
naujokus):- “Kuomet žmogus 
laidojamas su kariškomis iš
kilmėmis?” 

?????
Leitenantas: “Tamsta, ar 

tamsta nežinai to?”
Naujokas: “Kai jis miršta’'. 

(“Le Moustiųue”, Charlerai).

Ligonis: “Gydytojau, aš ne
galiu pasakyti, kaip aš jau
čiuos, man kažin kas, tai pa
sidarė staiga. Aš nežinau kaip 
— man nevisai gerai, aš ne
galiu tamstai pasakyti kodėl.”

Gydytojas: “štai receptas 
nežinau kokiam vaistininkui; 
vartok tamsta aš nežinau kiek 
kartų per dieną ir tamsta iš- 
gysi — aš nežinau kuomet”.

(“Pages Gaes”, Yverdon).

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
la’ip pataria Lietuvos bankai

Vaikinas: “Aš radau gyva
tę. Ar tamsta duosi tris mar
kes už jos odą?”

Teisėjas: “žinoma — kame 
tamsta ją radai?”

Vaikinas: “Tamstos pievo
je”.

Teisėjas: “Tamsta baudžia
mas penkių markių pabaudą 
už įėjimą į svetimą žemę, tat 
tamsta lieki man skolingas dvi 
markes”.

(“Brummer”, Berlin).

Mokytojas (į mokinį): “Hol- 
šteinai, sudėk žodį bananas.” 

Mokinys: “B-a-n-a-n-a-n-a-n 
-a... Aš žinau, kaip jį sudėti, 
bet aš nežinau kuomet susto
ti.” (Northwestern Purple 

Parrot”).

“Manaip, paikiausi žmonės 
yra tie, kurie į visą ką atsako 
su klausimu.”

“Ar tamsta taip manai?” 
(“Dorfbarbier,” Bcrlin).

'....... \

“Kas gali būti blogesnio,” 
tarė mokytoja, “kaip žmogus 
be šalies?”

“šalis be žmogaus,” atsakė 
maloni mergaitė mokinė.

“Eastern Morning News”).

“Kiek ilgai reikia tamstai 
vykti iš Vienos į Budapeštą 
tamsios dviračiu?”

“Keturias valandas”.
............■■m.. i i  ........................................ i m. —

Kodėl Skysti 
Liuosuotojai

Nėra Kenksmingi

“Kodėl tamsta toks nera
mus? Ar tamstą graužia/sąži
nė?”

“Ne; tai mano žieminiai 
baltiniai.”

(“Red Lantern”).
i

Iš salės, kurioje pirklių su
važiavimo posėdžiauta, plau
kė banga po bangos plojimų 
rankomis.

“Kam tas visas triukšmas?” 
paklausė policininkas žmo
gaus, kuris ką tik išėjo iš 
ten.

“Jie kalba”, atsakė šis, “ir 
kažin kas ką tik perstatė 
žmogų, kuris pardavė Muso

Bičiulis: “Paskolink man 
penkius svarus sterlingų.”

Autorius: “Aš paskolinsiu 
juos tau, kai aš grįšiu iš Pa
ryžiaus/

Bičiulis: “Ar tai tu vyksti į 
Paryžių ?”

Autorius: “O, ne”.
(“Jugend”, Munilh).

“Tamstos turite devynius 
vaikus! Jie, žinoma, daug kai
nuoja auginti.” /

“Taip, bet pagaliau mes su
taupome tarnaitės sąskaitom” 

“Kaip tai?”
“Ar tamsta manai, kad bet 

kokia tarnaitė eis tarnauti 
ten, kame yra devyni vaikai?” 

,(“Le Rire” Paris).

L C W E ST IP K i C ESC N

EATING
PIRKITE SAVO APŠILDIMO 

ĮTAISYMUS DABAR!
Garu ir Karšto vandens Ap
šildimo Systemos dar galima 
nusipirkti žemiausiomis kai-
nomis nebuvusiomis per dau- 
gelį metų, šis apšildimo įtai-

B l»!!!!

“Ar tamsta nori pasakyti 
man, jog tamsta negalėjai ma
nęs matyti atvažiuojančio to
kiu tiesiu keliu, kaip čia?”, 
tarė labai mažo automobilio 
‘Aviniukas po susidūrimo.

“Atsiprašau, ponas,” tarė 
sunkvežimio vežikas; “aš pa
maniau, jog tai buvo musė 
prieš mano akis.”
“Northern Daily Telegraph”).

Nuo Pečių Skaudėjimo
Greičiausias būdas prašalinimui pečiu 

skaudėjimo, tai papraiyti ko nors, kad 
gerai aitrintu su ANCH0R Pain-Ex- 
pclleriu skaudama vietą — kur pats 
skausmas yra. Pain-Expelleris greitai 
persisunks i pačias nesmagumų šaknie 
ir palaimintas palengvinimas netrukus 
ateis.

Visuomet laikykite bonkute Pain-Eą- 
pellerio namuose ir naudokite j j neati
dėliojant kuomet tik pajaučiat skausmą.

Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.-— 
skirtingo didumo bonkutčs.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.

PAIN-EXPELLER

VAU LT
SAFE1T ŪEROSIT DK® (Bmes) 

l PA plūs—
metus CivU taksos

Lietuvis p. SEDEMKA patarnaus jums.
VALANDOS: Pirm., Antr. ir Penkt. nuo 9 v. ryto iki 6 vai. vakaro 

ir Ketv. ir šeštadieny nuo 9 v. ryto iki 9 vai. vakaro.

VACEK & COMPANY
įsteigta 1905

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

Kiekis skystaus liuosuotojo gali būt 
mieruojamas. Jo veikimas gali būt kon
troliuojamas. Prie jo nepriprasite; jums 
nereikės imti “dvigubą kiekį“ diena ar 
dvi vėliaus. Neigi Švelnus, skystas 
liuosuotojas irituos jūsų inkstus.

Tinkamas skystas liuosuotojas gerai 
išvalys vidurius, be jokių nesmagumų 
laike išėjimo arba vėliau.

Netinkami liuosuotojai laikys jūsų 
vidurius užkietėjusiais iki jus juos var
tosite!

Pripažintas skystas liuosuotojas (toks, 
kuris yra plačiai vartojamas dėl suau
gusių ir kūdikių) yra syrup pepsin. 
Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin yra pres- 
kripcija, ir yra pilnai SAUGUS. Jo 
veikimas yra paremtas ant senna—na- 
tutaliskas liuosuotojas. Žarnos nepa
sidarys priklausomos mto šios pagal
bos. kas atsitinka nuo liuosuotojų. ku
riuose yra mineralinių gyduolių. Klaus
kite savo vaistininko Dr. Caldwcll’s 
Syrup Pepsin. Narys N. R» -A.

symas yra įrengiamas pilnai Jr
—nieko daugiaus nereikės pirkti. Arba, jeigu jus norėtumėte patys įsi
taisyti savo instaliaciją pamatykite mus—tulšis ir planus galite gauti 
pas mus dykai.

Colonlnl 
i Kadlato- 

.rlal

Žemiausios

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietau* it draekoa vanos, 
«wimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterimi 
■eredomii iki 7 v. v.

KARŠTO VANDENS ARBA GARO BOILERIAI 
No. W52J (vidutinei CK7 ir
bungalow) .....   I virš.

Asbestos Dangtis 
Parsiduoda 3-jų 

pėdų ilgio*
1 -inch. 
1%-lnch. 
1%-lnch.
2 4nch. 
2’/t-incb. 
S -lnch...!4c

7c 
Sc 
9c 

10c 
12c

.CįicagojJ^įnos-----^pkaiivjiž^etlą
ŠILDYMO PLANTV 

PATAISOMS
Mea turimo didžiausi pasirinki
mą Chicarojo grdtų, durų, colis, 
Ir pataisymui dalių dol visokių 
furnusų, bolerių ir pečių — že
miausiomis kainomis. Taipgi vi
sokiems raditatoriams pataisymui 
dalis.

Karštas vanduo greit 
ir ekonomiškai. įtal
pa 100 galionų

$13.75!

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIC,
Specialistas iš 

Rusijos

2118 <2 S STATf AT.
' ■ J’ Viclnry 24&4 : 
t *06-O* WEST 22ND ST. 
/ nu-ni/u/r 2454-—C«c*ro

RA 3945 4V MNCOLM AVI. 

■t 591Z-M W. OROiO *Vt

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS 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 metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

2118 SOUTH STATE STREET
Gaukite Dykai Apskaitliavimą 

šiandien!
DIDŽIOJI KRAUTUVĖ

■ r|- lMi.W .1 . W m -*• ■ ”•- •* -M*’-M "III M • M" * . MM

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

“NAUJIENŲ” 20-ties METU JUBILIEJUS
PRASIDĖS GRUODŽIO 15 DIENĄ, 1933 METAIS IR TgSIS IKI GEGUŽES 15 DIENĄ 1934 METAIS

DIDELES DOVANOS!!
KONTESTANTAMS BUS DUODAMOS DIDELĖS DOVANOS, PAGAL PASIEKTUS LAIPSNIUS.

Vardas ir pavardė
Antrašas

Amžius

"ir * ’i

Užsiėmimas
e • • .• • ••»

Šimtai Naujienų draugų džiaugiasi pirmesniuose kontestuose laimė
tomis dovanomis, o dar daųgiaus džiaugsis po šio kontesto. Todėl šiuo- 
mi kviečiame Naujienų draugus ir drauges tuojaus užsiregistruoti į 
kontestantų eiles, ir tuomi pagelbėti padaryti šį kontestą tikrai pasek
mingu. Pažymint Naujienų 20 mėtų sukaktuves ir laimėti dovanas ko
kių šiais laikais nelengva yra uždirbti ir sunkiausiu darbu.. Nieko nelau
kę išpildykite žemiaus telpantį kuponą ir sugrąžinkite kartu su savo fo
tografija. Jūsų fotografija laikas nuo laiko talpinsime Naujienose, 
kad jums pagelbėti savo apifelinkėje įgyti žmonių užsitikėjimą.

šias dovanas gali laimėti darbštus vyrai ir moterys, nenustodami savo 
kasdieninio užsiėmimo. Tiktai kasdieną išeidami po kelias valandas pas 
savo draugus bei pažįstamus parinkti Naujienoms prenumeratų ir ap
garsinimų. •

2
3 — Laivakortė į Lietuvą ir geležinkelio bilietas į vieną pusę.

LAIPSNIS. 4 — Laivakortė į Lietuvą ir geležinkelio bilietas į abi puses.
Nenorinti važiuoti Lietuvon, galės gauti cash pinigais.

LAIPSNIS 5 — 8 cylinderių naujas automobilius.
LAIPSNIS 6 — $1,000.00 cash pinigais.

KAS GALI LAIMĖTI DOVANAS?

LAIPSNIS
LAIPSNIS
Laipsnis

$15.00
$50.00
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New« 

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

1739 South Halsted Street 
Tdephont Canal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratesi
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside oi Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per eopy

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
III. Takfonaa Canal 8500.

Užsisakymo kainai
Chicago je — paštu:

Metams _________________  $8.00
Pusei metų ____ __ ___ ........... 4.00
Trims mėnesiams ---------  2.00
Dviem mėnesiams  -----—— 1.50
Vienam mėnesiui .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija — 8c
Savaitei-----——.......................... 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams............... ............  $7.00
Pusei metų _________——— 8.50
Trims mėnesiams 75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui  __ w—. .75

Lietuvon ir kitur ušsieniuose 
(Atpiginta)

Metams -------------- $8.00
Pusei metų —__________ — 4.00
Trims mėnesiams------ -------  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

jama, ir pelnai iš to biznio augino kriminalistų gaujas 
ir tvirkino visą politinį krašto gyvenimą.

Gerai, kad to slogučio Amerika, galų gale, nusi
kratys. Bet iš tų 13 metų “kilnaus eksperimento” yra 
pamoka, kad tie, ką moralybės skraiste prisidengę ban
do žmones išganyti policininko lazda, daro visuomenei 
daugiau žalos, negu naudos.

Vokiečių kultūros faktai Lietuvoje
t __________ _ ____________' 4

Tai reikia žinoti kiekvienam 
lietuviui

BRITANIJOS VALDOVAI NUSIGANDĘ

Britanijoje tik-ką įvyko daugiau kaip trijuose šim
tuose miestų municipaliniai rinkimai. Juose labai dide
lių laimėjimų turėjo Darbo Partija, kuomet visos kitus 
partijos gavo skaudžių nuostolių. Dar nesuskaičius vi
sus balsavimų rezultatus, pasirodo, kad darbiečiai pa
didino savo atstovų skaičių miestų tarybose 175-iais, 
tuo tarpu kai konservatoriai prakišo 106 vietas, libera
lai prakišo 28 vietas ir nepriklausomos grupės — 41.

šitos rinkimų pasėkos yra tuo labiau reikšmingos, 
kad neseniai Darbo Partija sumušė konservatorius pa
pildomuosiuose rinkimuose į parlamentą East Fulham 
distrikte (Londone), kur iki to laiko dar v niekuomet 
nebuvo išrinktas darbininkų atstovas.

Britanijos politikieriai, matyt, yra nusigandę to
kiu balsuotojų nuotaikos pakrypimu į Darbo Partijos 
pusę. Vienas Amerikos korespondentas sako, kad tie 
rinkimų rezultatai yra “nelaimę pranašaująs l ženklas”.

Nelaimę jie pranašauja dabartiniems Britanijos 
valdovams. Kai ateis naujo parlamento rinkimai, tai 
kapitalistinės partijos Britanijoje, gal būt, bus visai 
nušluotos.

P. S. Šis straipsnis jau buvo parašytas, kuomet 
atėjo pilnesnių žinių apie trečiadienio rinkimus Angli
joje. Jos sako, kad Darbo Partija laimėjo viso 197 vie
tas Anglijos ir Wales’o municipalitetuose (buvo per
renkamas vienas trečdalys atstovų daugiau kaip tri
juose šimtuose miestų). Konservatoriai prakišo 131 
vietą, ir 66 vietas prakišo liberalai kartu su nepriklau
somomis grupėmis. Aišku, kad Britanijos žmonių ne
pasitenkinimas dabartine valdžia ir buržuazinėmis par
tijomis yra labai didelis.

Pastebėtina tačiau yra tai, kad iš to stipraus Bri
tanijos masių pakairėjimo jokios naudos negauna “vie
ninteliai darbininkų liuosuotojai” komunistai. Komu
nistų partija visoje Britanijoje dar neturi išrinkusi nė 
vieno aldermano!

ĮDOMI RINKIMŲ KOVA NEW YORKE

New Yorke kilo balsuotojų “maištas” prieš senuo
sius to didmiesčio gaspadorius, Tammany Hali. Mero 
rinkimams šalia Tammany Hali kandidato O’Brien’o, 
kuris yra dabartinis New Yorko meras, viena demo
kratų frakcija išstatė McKee kandidatūrą; o griežtes
nieji Tammany Hali priešai nominavo į merus pažan
gų republikoną, buvusį kongreso atstovą, La Guardia. 
Sc)3ialistai gi pastatė savo kandidatu gabų asmenį 
Charles Solomon.

Rinkimams besiartinant, paaiškėjo, kad varžytinės 
eina daugiausia tarp La Guardia ir McKee, kuomet iš
tikimasis Tammany Hali tarnas, O’Brien, jau atsidūrė 
trečioje vietoje. Žinomas savaitraštis “Literary Digest” 
padarė “šiaudinius balsavimus” tarpe savo skaitytojų, 
ir iš paskelbtų to “balsavimo” rezultatų matyt, kad La 
Guardia turi su viršum keturis kartus daugiau šalinin
kų, negu O’Brien, o McKee — su viršum tris kartus 
daugiau.

Tuo budu atrodo, kad didžiausiojo Amerikos mies
to administracija, galų gale, išsprūs iš nagų tai supu
vusiai politiškai mašinai, kurios šeimininkavimas New 
Yorke buvo pavyzdys visiems parazitams ir kyšinin
kams.

BILIŪNAI PRAŽUDYTŲ PAJAMŲ

Besibaigiant “sausajai” erai Jungtinėse Valstijose, 
apskaičiuojama, kad vien tik taksomis per 13 metų 
prohibicijos federalinė valdžia pražudė 3 bilionus, ku
riuos ji butų galėjusi paimti nuo degtinės pardavinėji
mo. O kiek tokių nuostolių turėjo valstijos ir mįestų 
valdžios?

Dėlto, kad moralybės reformininkai norėjo su įs
tatymų pągelba padaryti Amerikos žmones blaivais, tąi 
valdžia per 13 metų spaudė iš gyventojų mokesnius 
visokiais budais, idant butų padengtas tas nuostolis, 
kuris jai darėsi, negaunant taksų nuo svaiginamųjų gė
rikų prekybos. Ir prie to valdžia dar išleisdavo kasmet 
šimtus milionų dolerių prohibicijos agentų užlaikymui, 
byjoms prieš nusidėjusius prohibicijos jstątymui ir 
įėjimams; Tuo gi tarpų dėgtinė vistiek buvo pąrdąyjn^

Nesenai išėjo iš spaudos Juo
zo Caplinsko knyga “Gyvenimo 
miglose”, kurioje surinkta dau
gybė Didžiojo karo vokiečių 
okupacijos Lietuvoje faktų.

Štai kai kurios J. Caplinsko 
knygos ištraukos, kuriose pa
tiekiami okupacijos laikų fak
tai :

“Ariogaloj vokietis žandaras, 
pastebėjęs turgadienyje gražes
nę merginą Z. Augaičiųtę iš 
Ant vejų kaimo, puolė prie jos 
meilintis, ši leidosi Dubysos pa
kalnėmis bėgti, bet vokietis 
žandaras ketvirtame kilometre 
nuo miestelio privijo ją ir pri
klaupęs peršovė. O rytojaus 
dieną atėjęs dar su dviem sayo 
kamarotais į nelaimingosios bų- 
dynę (šermenis) pamėgdžiojo 
jos verkiančius tėvus, budynės 
giedorius spiaudydamas į veidą 
ir pačiai mirties aukai, gulin
čiai ant lentos... Betygalos pa
rapijoj Burbiškiu dvare N. N. 
už pavėlavimą jų pačių pava- 
ryton baudžiavon vokiečiai žan
darai pririšę prie medžio plakė 
vieliniais (dratiniais) rapnikais 
daugiausia per pririštas rankas 
ir kojas, nuo kurių tuoj nusmu
ko oda ir gyvos mėsos ir pasi
rodė nuogos ii' kruvinos tik 
gyslos ir kaulai belikę, O kad 
nebūtų girdimas nelaimingosios 
aukos pasigailėjimo prašantis 
cypimas, tai patys pamėgdžio
dami garsiai bliovė įvairiais 
balsais, kad peršaukt jos mir
ties šauksmus. Pagaliau, paste
bėję, kad jų aukoj ‘.gyvybės 
ženklo nebėr, tai atpalaidavo 
ją, a jos motiną nuo kito greti
ma^ stovinčio medžio, kurią 
vofuečių žandaras tam tikslui 
pavarė važiuotą ir pririšo šalia 
savo plakamos dukters baisėtis 
jos kančiomis ir mirtimi, ir ga
lop parsivežti ją negyvą į na
mus... Pernaravos parapijoj 
Kupsčių kaime A. Rimkų už 
susimalimą naminėmis girnomis 
putrai ruginių miltų vokiečiai 
žandarai, primušė buožėmis, 
surišo užpakalyj rankas ir pa
korę per pažastis po ąžuolo ša
ka išlaužė po vieną abiejų ran
kų pirštus, pagaliau sukalė kū
jeliu atsinešę iš jo paties tro
bos septynius uknolius į kaktą, 
iš kurių šeši uknoliai teko jau 
negyvam...

Kuzmiškyje, Ragovytės Ko 
maro dvaro palivarke Panevė 
žio valsč. vokiečiai žandarai pa
stebėję nepaprastai daug fizi
nių jėgų turint P. Pašiuną, 28 
metų amžiaus, varė jį kasdien 
dvaran ar miškan prie neapmo
kamo darbo pusnuogį tyčia to
lei, kolei pernelyg sunkiais dar
bais, badu ir šalčiu vargšą nu
kankino. P. Pašiunas nors ir 
buvo labai stiprus, bet netur
tingas, užtat atidirbęs vokiečių 
žandarams dienomis, per nak
tis jis prašinėjo iš sąvo aplin
kinių kaimynų ir pažįstamų ap
mokamo dąrbo ir šiltesnio rū
bo, nes ne yien jią pats, bet jo 
maži vaikai ir žmona palikti 
lūšnelėje kentė šaltį ir mirė 
badu...

Nors ir mėgindavo kai kas 
iš nuvargintos vokiečių okupan
tais apylinkės duoti jam kur 
nors šiltesnį ryzą, bet nuėjus 
prie varomo darbo, vpkiečiai 
žandarai vėl atimdavų šaukda
mi: “Je, je! Tu ir teip perdaug 
štyvaa”.

Antkalnes kaime Paežerėlh,
parap. šakių ap. vidudieny prie 
5, 7, 9 ir 12 metų vaikų, kur 
N. N. motįną keįąri vokiečiai 

kareiviai pasiguldę kieme

po kryžium išniekino moteriš
kę visi paeiliui buk užtai, kad 
jos vyras buvo paimtas j rusų 
kariuomenės eiles. IŠ Palėvenės 
bažnytkaimio Dom. Lipinską ir 
St. Kimšą vokiečiai žandarai 
nušovė užtai, kad juodu paklau
sė vokiečių vyresnio (anfor- 
šiteino), kur galima butų pereit 
svetimos valstybės rubežių, kad 
išvengus vokiečių žandarų spau
dimo ir bado? Tarp Nevėžio 
upės ir Lebedžių kaimo krū
mokšniuose Karalgiric platybė
se 1916 mt. vokiečiai žandarai 
užklupę išsikastoj oloj belindin- 
čius du rusų belaisvius, tuoj 
jiems pavarius iš mūsiškių 
žmogų, buvo atvežta gerokai 
šiaudų prie vietos olos landynės 
ir padegta taip, kad pagelbstint 
tos dienos vėjui karšti šiaudų 
durnai glėbiais ėmė virsti oran 
iš antros tos olos landynės.

Tuodu, kuriuos galima pava
dinti nelaimingieji, iš troški
nančios olos nebėgo, tik matyt 
ten buvusią, patverę tampomą 
armoniką, garsiai griežė ir dai
navo savo liaudies tradicinę 
dainą: “Poslėdni nynečni dė- 
nioček guliaju svami ja drųz- 
ja” (Paskutinę šios dienos die
nelę vaikštau su jumis drau
gai.).,' į

šiaudų ugnis plėtės vis didyn 
ir karštyn, kai armonikos ir 
belaisvių balsai aidėjo vis silpr 
nyn, ir graudyn, .kol pagaliau, 
lyg ilgu ir didingu kilnios sie
los verksmu virtę užgeso. Vo
kiečiai žandarai tą visą laiką 
rūkė cigarus ir uzVersdami gal
vas aukštyn kvatbjo, kol da
vus ženklą musų-žmogus išvil
ko iš olos po vieną abu negy
vus lavonus, kuriuos tiek pasi
gailėjimo vertus tuo momentu, 
dar taip-daug spardę vokiečiai 
žandarai paliko.

Iš to paties Karalgirio vien
kiemio lūšnelės Juozą Bambuo- 
čių užklupę vok. žandarai be- 
kuliant spragilu nuosavų pupų 
pėdus, iš kurių vienas vokiečių 
žandaras išgrobęs iš rankų jam 
tą patį spragilą, mušė juo ne
žiūrėdamas kur kliir. užmušti
nai, o kad žmogelis neiškentęs 
spragilo smūgių svirdojo tolyn, 
tai užtai buvo peršautas per 
vidurius ir vietoj merdėjo. O 
antras iš žandarų išsitraukęs iš 
batų aulo misinginį šaukštą, 
kurio kotu, nors mirštančiam 
išvertė abi akis ant kaktos.

Butkiškės parapijoj Joną 
Krasauską ir M. Petrauskienę 
už praėjimą pro jų trobužes 
rusų belaisvių vokiečių žanda
rai prigrudę pilną aslą buteli
nių stiklų šukių, vedžiojo juo
du basus po tas šukes, kolei vi
si kojų padai suaižėjo. Paga
liau M. Petrauskienę peršovė, 
o J. Krasauską išvežė į Vokie
tijos kalėjimą įvairiausių būdų 
kankinimais nužudė.

Tos pat parapijos Joną Ga- 
liiiauską ir Bronių Vasiliauską 
už neleidimą išniekinti vienam 
savo dukters, antram — savo 
sesers buvusiam vokiečių špio- 
nųį Broniui Vędegiui, kurio už- 
tai atvesti vokiečių žandarai, 
buk tąi šautuvų ieškoti, atmu
šė abiem šautuvų buožėmis 
plaučius, išdaužė pečių (men
čių) kaulus. Pagaliau įmetė j 
kalėjiimą, kur per. savaitę 'kas- 
dįe pritąikindąmi jų galybei 
baisiausių kankinimų dožą abu 
nuvarė į aną pasaulį. ,

Seredžiaus ( parapijoj i vokįę- 
čiai žandąrai, savo seniūno vo
kiečio Bujoto, turėjusio kai į 
ką blogą akį ir dar prieš karą

žeiką ir Joną Dapkų, ir baisiau
sia visus sužaloję mušimo smū
giais, Joną Dapkų paliko, o 
tuos tris nusivežę į Jurbarką, 
sušaudymo vieton, ; pasiūlijo 
jiems dovanot gyvybę, jei jie 
ką tai prisipažinsią. Bet jie vi
si niekuo nebuvo prasikaltę ir 
nežinojo ką prisipažint, o šalia 
to jau ir ne visi butų galėję 
prisipažinti, nes iš jų tik vie
no veidas dar truputį buvo pa
našus j žmogaus, kurs įtem
pęs savo paskutines jėgas su
šveplavo per išdaužytus dantis 
ir žandakaulius: “šaudykit, 
šaudykit greičiau! Juk mes jau 
mirštam ir sopulių neiškenčįam, 
šaudykit!” Pagaliau dar tų tri
jų nelaijningųjų pajuokimui pa
siuntė jų tėvams šio turinio te
legramą: “Jūsų sūnus nekalti, 
tik pėranksti įvykdytas spren
dimas, galit atsiimt juos šal
tus.” Veltui serediškiai dar iš 
karto nesupratę vokiečių žan
darų po visą Lietuvą tų per- 
anksti įvykdytų sprendimų, ku
rių yra vienas tikslas, kad kuo- 
daugiausia musų išžudyt, bū
riais rinkosi, prašė vokiečių 
žandarus, kryžiavojos prieš 
juos ir įvairiais budais įrodinė
jo jiems tų nelaimingųjų ne
kaltumą... manydami, kad jiems 
teisybė reikalinga. Stulgių pa
rapijoj A. Skrodenį, Juozą Mi- 
kiną ir Br. Jankų už nepaste- 
bėjimą prajojant Tauragės 
plentu ir nespėjimą nuimt ke
pures prieš vokiečius žandarus, 
kurie visus tris mušė iki mer
dėjimo, pagaliau nupiaustė au
sis, išbadė akis, nulupi nėjo ran
kų ir kęjų nagus ir nusivežę į 
Skaudvilę vos gyvus surištomis 
rankomis, suguldė aukštelnikus 
ant žemės, ir perdėję visiems 
per vidurius slegiantį storą 
rąstą, degino malkų ugnimi ko
jas, kol visi trys numirė...

Iš Vaiguvos Joną Simanaųs- 
ką už sukliudymą priešpriešiais 
važiuojant vokiečiams žanda
rams ratu, kurie metę ant jo 
kaltę taip baisiai mušė, kad 
kaulai yisi buvo sutriuškinti 
bemušant" ir 'tesmaugiant,1 'pa
galiau nusigabenę nelaimingąjį 
į Šaukėnus, kurio muskulai dar 
vis trukšiojo reikšdami gyvy
bes žymes, užritino paguldę 
ąukštelniką trys vokiečiai žan
darai didelį akmenį ant kruti
nės. Vienas iš tų vokiečių žąn- 
darų apžergė tą akmenį, kad 
nenuvirs tų į salį, o kiti du su

mis galvą ir į didelę žaizdą vir
tusį visą kruviną veidą užpylė 
žemėmis. ^Panašiai kaip ir Ra
seinių Prabąndos kalnelyje 1918 
m. kad šaudoma nenorėjo pa
siduoti mirčiai, kaip kalbamas 
Simanauskas, viena mergaitė, 
kuri priėmus į širdį 15 kulip- 
kų (kulkų) šaukdama: “Aš ne
kalta! Aš nekalta! Atkeršys 
jums kiti!” rausės iš duobės į 
viršų ir brizgino savo šiltu 
krauju dideles žemių velėnas, 
kurias vokiečiai žandarai vertė

ant jos iš visų pusių Įnirtę, o 
kiek mušė ją prislėgdami tom 
pačiom šautuvų buožėmis ir 
rodės jau niekuomet ta širdis 
nebeišvys šio pasaulio, bet štai 
ji vėl dar kartą pasikelia ant 
duobės, griebia į glėbį čia pat 
stypsantį medžio stulpelį ir ta
rusi dusliu balsu: “įmonės ma
ne apleido! — buk nors tu šal
tas medi mano amžinu draugu”, 
— ir krito ten, iš kur daugiau 
niekuomet nebepasikeis...

(Bus daugiau)

Robert Louis Stevenson. Vertė A. Kartūnas

Turtų Sala
(Tąsa)

Prokuroras ir aš žiūrėjome 
per jo petį, kai jis atskleidė 
knygutę, nes gydytojas Live- 
sey maloniai pasikvietė mane 
nuo stalo, prię kurio aš val
giau, patenkinimui mano 
smalsumo bęnagrinėjant kny
gutę. Ąnt pkrmo puslapio bu
vo kįek |rumpų užrašų, tokių, 
kaip žmogus praleidimui lai
ko arba praktikai, plunksna 
pribraižo. Vienas buvo vardas, 
kaip ąnt, rankos odos išbraižy
tas, “Vincas Bonos, tąi ję įsi
vaizdavimas;” toliau ;b,uvo 
“Ponas V. Bones, kapitono 
padėjėjas.” • “Nebėra romo”. 
“Jis gavo prie Palm Key”; ir 
daugiau nuotrupų, daugiausia 
atskirų žodžių ir viriai nesu
prantamų. Aš negalėjau išlai
kyti nežingeidavęs, kas jis bu
vęs ir ką “jis gavo.” Greičiau
sia bent kas gavo peiliu iš 
užpakalio. .

“Nedaug ką tegalima pasi
mokinti iš to,” tarė gydytojas 
Livesey, versdamas lapus.

Sekapčiuos dešimt ąr dvyli
koje puslapių buvo geisti už
rašai. Ant vienos eilutės galo 
buvo užrašyta data, ant kito 
galo' suma pinigų, kaip pa
prastose sąskaitų knygose; 
bet, vietoje paaiškinimų, čia 
buvo prirašyta nevienodo 
skaitliaus kryželių. Pavyzd
žiui, birželio mėnesio 12 die- 

į

ną, 1745 m., aiškiai buvo ma
tytį, kad laikas buvo suėjęs
atjnokejimui septynioadešinits 
syarų sterlingų skolos bent 

smegenis siekiančiomis žaizdom kam, bet likvidavimas tebuvo

paženklintas tik šešiais kry
želiais. Be abejones, keliuo
se tų užrašų buvo pridėta ir 
vietų vardai, kaip “prie Ca- 
raccas”; arba tik geografiški 
paženklinimai, ilgis bei plotis 
“62° 17’ 20”, 190 2’ 40”. ”

Užrašai tęsės beveik per 
dvidešimt metų ir skirtingų 
užrašų suma vis didėjo, laikui 
bėgant, o ant galo buvo sudė
ta bendra suma, po penkių ar 
šešių' klaidingų sudėjimų ir 
buvo prirašyti šie žodžiai, 
”Bones ir jo Jmiva.”

“Aš nieko neišskaitau iš to,” 
tarė gydytojas iLivesey.

“Dalykas yra taip aiškus, 
kaip vidurdienis,” šaukė pro
kuroras. “Tai yra juodašird- 
žio vižlo sąskaitų knyga. Tie 
kryžiukai reiškia vardus lai
vų ar miestų, kuriuos jie nu
skandino arba apiplėšė. Su
mos, tai nedorėlio dalys, o 
kur nebuvo aišku, jis pridėjo 
bent ką paaiškinimui. Prie 
Caraccai, dabar; matote, čia 
jie bent kokį nelaimingą lai
vą įlipo prie to pakraščio. 
Dieve gelbėk žmones, valdžiu
sius tą laivą — jau seniai ko
ralas iš jų.” >

“Tiesa!”, tarė gydytojas. 
“Mat,' ką reiškia būti keleiviu.’- 
Tiesa! Matot, ir sumos didėjo, 
kai jis kilo range.”'

Knygoje mažai ko daugiau 
tebuvo iešskiriant keletą geo
grafinių paženklinimų vie
toms, ant tuščių lakštų, į pa
baigą, ir buvo lentelė paverti
mui prancūziškų, angliškų ir 
ispaniškų pinigų į supranta
mą vertę. (Bus daugiau).

DU SęBRAI

gyvenusio Lietuvoj, nurodomi, 
pasirinko iš Motiškių kaimo ke- 
turis žaliuku^ vyru?: Ka?. ši- 
uisn?li4, •Prazj, Jupa Mą-
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D r. Strikol’is
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Lietuvių muzikantų 
bėrio “Lietuva” ren
gto pikniko atskaita

Balepunas Juline Y 
Dochkus Anna 
Gulvaitis John 
Juškiene Aniele 
Piantkowska Agniescka 
Rackiene K 
Sabas John 
Silu’sky Ona

metui , 
varomą
pumu laidotuvėse/

.AVE.
CHICAGO. ILL.

Naujienybe lietu
vėms moterims

Bridgeporto 
kolonijoje

756 W. 35th St
(Cor. of 35th 8 Habted Sts.> 

Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8x30
Nedėldieniais pagal sutarti

lonias kelias valandėles. Gėles 
vestuvėms parūpino gėlininkas 
Loveikis, 33rd ir Halsted St.

——Buvęs.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Nurodo įvairias ydas, kurias 
pastebėjo begyvendama Kau
ne ir kitur.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

kias pramogas, kad sukėlus pi
nigų užlaikymui.

Jeigu norite, kad musų vai
kai nebėgiotų bereikalingai gat
vėmis, ateikite ir paremkite šią 
įstaigų. Fellowshipi House ad
resas yra 881 West 33 Place. 
Išpardavimas prasidės nuo 10 
vai* ryto iki 9 vai. vakaro.'

—M. Z.

Apsivedė M. Mačiu 
kevičiute ir
B. Kinney

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

P-ia. IL Katkevičienė 
sako esanti nusivy

lusi Lietuva

Siunčiame Gėlės per Telegramą po 
visą pąsaulj

Gydytojas ir Chirurgas
OfiiM! 4645 S. ASHLAND AVE.

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

Fellbwshipi House šiandieni 
yrat rengiamas Išpardavimas 
vartotų drabužių, “rummage 
sale?, šioj jstaigoje susiren
ka daigiausiai> lietuvių; vaiku
čiai, nes randasi, knygynas, įy 
vairus žaislrii, mokyklėlės, etc. 
ir jie ten linksmai ir pavyzdin
gai praleidžia liiiosas valandas.

Ta vieta yra gerai žinoma vi
sai Bridgeporto kolonijai. Jo
je suaugusios moterys yra mo
kinamos anglų kalbos, piliety
bės. Taipgi randasi ir svetai
nė, kurioj Moterų Piliečių Ly
ga laiko susirinkimus ir teikia 
pilietybės * pamokas.

Butų labai geras darbas, kad 
lietuvės atsilankytų ir nusipirk
tų reikalingų dalykėlių, nes tas 
prigelbėtų šiai įstaigai* tęsti 
darbų. Fellovyship House nėra 
valdžios užlaikoma, bet priva^ 
čių žmonių, kitfrie rengia visor

Viso išmokėta ....... $100.10
Liko ....................... $44.25
Kadangi jokio pelno nebuvo, 

o tik nedidelis uždarbis, tai mu
zikantai visus $44:25 paskyrė 
lakūnų, Dariaus-Girėno pamink
lo fondui. Pinigai randasi pas 
beno iždinįnkų Kąstį Janušaus-

; BURNSIDE.—Spalių 29 d., į- 
vyko p-lės M; Mačiukevičiūtės 
ir B. Kenney vestuvės. Po 
■“mazgo užmezgimo” bažnyčioje 
įvyko pokilis, kariame didelis 
skaičius susirinkusių iškilmingai 
atšventė įvykį, reikšmingų tų 
dviejų jaunų žmonių gyveni
me.

Geros gaspadinės, paukščiai, 
atgabenti iš Indianos, kurs juos 
užaugino drg. Orintai ir “van
denėlis” troškulio numalšini
mui, be to, linksmos prakalbė- 
lės to įvykio proga, sutaikė vi
siems atsilankiusiems labai i ma-

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

prie šio 
kaip tai: 

“Naujienoms” ir 
J. F. Budrikui, 

JPeoples ir Pro- 
Motinai Elenai”, 
, p-iai Marei ML

4631 South Ashland Avsnus. 
Ofiso valandos: 

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

Rez. Telephone Plaza 3200

L. M: Beno piknikas įvyko 
rūgs. 17 d. Birutės darže. Pel
nas skirtas Dariaus-Girėno pa- 
minklo fondui.

Įplaukos
Prie baro į registerį $84.60
Už įžangų .................. 25.80
Už “šaltkošę” .......... 15.60
Už saldainius .............. 11.70
Už užkandžius ........... 6.65

cusiemsj Ačiū; ir publikai,, nors- 
ir neskaitlinga buvo. Bet prir 
skaitant $12.50 už parduotus 
Dariaus-tGirėno paveikslus vi^ 
gi piknikas atnešė virš pusės 
šimtb dolerių; į EL-G4 paminklo 
fondą,

L. B. Pikniko Komisija.

J. J. BAGDONAS 
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Palaukit, Matu 

2506 West 63rd St 
T«l. REPUBLIC 3100'

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus^

718 W. 18th St
Tel. Monro* 3377

Šie laiškai yra atole ii Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina i 
vyriausi!! paštą (Clark ir AdAmi 
gatvių) atsiimti, Reikia klausti prit 
langelio, kur padėta iškaba “Adver> 
tised W<ndow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERĮ, kai| 
kad Šiame surašė pažymėta.

Res. 6600 South ■ Artesian Avenos 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Lietuva liks laisva ir demokra
tiška šalimi. Malonioje nuo
taikoje mums besikalbant at
vyko ir daugiau svečių p. Šva
bas su žmona, taipat p. A.Fi- 
rantienė su sunumi ir kiti. 
P-ia Bučinskienė, p-ios Katke
vičienės sesutė, paruošė pui
kių vakarienę laike kurios sve
čiai buvo vaišinami visokiais 
skanumynais, o prie to su iš 
Lietuvos parvežtais gardžiais 
suriais ir skilandžiais. Laike 
vakarienės buvo ir programė- 
lis. Svečias detroi lietis p. Mo
tuzas pasakė gražių- prakalbė
ję, p. Katkevičienė “grinor-

VINCENTAS GRYBAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 2 dieną, 6:15 valandą 
ryto, 1933 m. sulaukęs 40 metų 
amžiaus, gimęs Šurpių kaime 
Kaimelio parap., šakių apskr*

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliudimo 

moterį Marijoną, (lukteri Ade-» 
lę, posūni Walterj, 2 pusbrolius 
Frank ir Jurgi Domikai ir 2’ 
brolienes ir giminės, o Lietu- 
voj motiną, brolį Juozapą, bro
lienę.

Kūnas pašarvotas, randasi ■ 
3403 So. Wallaęe St. Telefonas 
Boulevard 2869.

Laidotuvės ivyks pirmadieny 
lapkričio 6 dieną, 8:30 vai. ry« 
to iš namų i šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos u5 
včlionio sielą, o iš ten bus ntv 
lydėtas i šv. Kazimierų kapines.

Visi a. ą. Vincento Grybo gi-, 
minės, draugai ir pažįstami/ 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą i/ 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame. 
Moteris, Duktė. Posūnis. 
Pusbroliai, Brolienės ir Giminės 

Laidotuvėse patarnauja grab. 
JJ.Bagdonas, tel, Republic3100

ka”, taippat įspūdingai pakal
bėjo, o p.. Katkevičius su p. 
Švabu dailiai padainavo. P-lė 
Buchinskaitė paskambino pia
nų, Ir taip linksmai laikų; 
leidome- pas draugiškus pp/ 
Katkevičius. Atėjo gili naktur 
žė ir nenoroms turėjome skir
tis. R. £

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

Tel. Kenvood 5107 
VALANDOS:

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

«p«rt Iventadienio it ketvirtadienio.

Motuzu, kuris bu- 
Detroito apžiu- 
parodų ir taip- 
savo kaimynus 
kuriais neteko

K. P. G U G IS
ADVOKATAS 

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

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

Gyveninio vieta 
3323 South Halsted Street 

Te L Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8:30 vah kiek

vieną vakarą, išskyrus ketvergį 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

DR. A. L. YUŠKA
2422 VV. Maęųuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 - 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

I. Ji ZOLP
GRABORIUS 

1646 Wėst> 46tH St. 
Tel. Boulevard) 52031 it 8413 

1327- So. 49th Ct. 
Cicero. 3724. Koplyčia dykai

ačiū “Naujienoms” už suteiki
mų daug vietos garsinimui va- 
taro,. įPėoples Furniture kom
panijai už veltui pagarsinimų 
vakaro per radio, taip pat pp. 
Tūpikaičiams ir publikai už 
skaitlingų atsilankymų, Joniš
kiečių Klubo biznieriams už 
parėmimų. Pirmų šio sezono 
vakarų skaitome pilnai nusise
kusiu,, juo labiau, kad jonišldę- 
čiai pramynė pįrmus žingsnius 
savo parengimuose sulošę savo 
spėkomis veikalėlį, kur visais 
žvilgsniais išėjo nusisekusiu.
1 Už komitetų R. š.

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1-—3 ir 7—8 
Seredomis ir ’ nedėliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Rėpublic 7868

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Kadangi trečiadieny jau til
po reporterio aprašymas “Nau
jienose” apie atsibuvusį Joniš
kiečių L. K. Klubo vakarų, aš 
noriu pažymėti tik tuos daly
kus, kuriuos reporteris pralei
do arba pamiršo. Visų pirma 
pažymėsiu, kad dainininkams, 
duetui ir solistams akompana
vo p-lė Sylvia Saboniutė. Juo
zo Poškos monologas “Grino- 
rius” buvo labai gerai atliktas 
ir publika turėjo daug juoko. 
P-lė Burduliutė,. Joniškiečių 
Klubo jaunuolių skyriaus narė, 
kaipo pradinė dainininkė, be to 
turėjo didelį šaltį,, bet visgi ji 
savo stipriu alto balsu sudai
navo porą dainelių gana vyku
siai ir publikai jos dainavimas 
patiko. Užbaigus teatrą, buvo 
pakviestas pratarti keletą žo
džių svečias joniškietis ir vi
suomenės darbuotojas p. F. Mo
tuzas iš Detroito. P-as Motu
zas savo jausminga prakalbėle 
pasveikino Joniškiečių L. K. 
Klubą už jo nuveiktus gražius 
darbus labdarybės ir kultūros 
dirvoje ir palinkėjo joniškiečių 
darbuotojams dar daugiau pa
sišventimo ir aktyviško darbo, 
kaip apšvietoje, taip meno sri
tyse. Taip pat priminė Lietu
vos joniškiečius, kaip jie 1901 
metais žiniunų kaime surengė 
spektaklį, perstatė teatrą “Aud
ra Giedroje”. Pasirodė pirmi 
spindulėliai po Rusijos caro le
tena vaitojančios liaudies Jo
niškio padangėje. To teatro 
rengėjai, pavyzdžiui, Vincas 
Preikštas, gaudomi žandarų, 
slapta turėjo išbėgti iš Lietu
vos, Kitaip grųsino kalėjimu. 
Taip pat prisiminė apie1 skulp- 
torių-piešėją joniškietį’. Adomą 
Varną ir kitus joniškiečių įžy
mius veikėjus. Pagalios prisi
minė apie joniškietį Benediktų 
Vaitekūną, lietuvių teatro ve
teraną. F. Motuzas sako, jeigu 
aš gyvenčiau Chicagoje, tai su 
visa siela stočiau prie joniškie
čių ir dirbčiau tą kilnų darbų, 
kokį dirba Joniškiečių Klubas. 
Jis džiaugės klubo susirinkusia 
publika ir dideliu svetingumu- 
draugiškumu.

Šiuomi vakaro rengėjai taria
me didelį ačiū muzikaliom pro- 
gramo ir teatro dalyviams, ypa
tingai ačiū p. VaitekunuL taip 
pat darbininkams pp. Rim- 
džiams, pp. Gasparaičiams*, Vin
cui Linkai, B. Barniškiui ir ki
tiems, kurie nuoširdžiai darba
vosi vakarui. Taipgi tariame

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

Namų Tel. Ryde Park»3 3 95
Vai. — 9 —12 ryto, Antradieniais ir 
Ketvergais 4 —8 vak. Trečiadieniais ir 

Šetadieniais sulig sutarties.

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Athland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Res. 6515 So. Rockvvetl St. 
Tek Republk 9723 >

Ladiavidi ir Simus
LIETUVIS' GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauriai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mueų 

darbu ; busite užganėdinti. 
Tek Canal 2515 arbk 2516

2814 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUSi

1439 S. 49 Ct., Cicero, DL 
T«l. Cicero 5927

J. F. BADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
į Palaidoja už $25.00 ir augščiaų 

Modemiška koplyčia dykak 
668 W. 18th St. Tek Canal 6174 
' CHICAGO, ILL.

Pbysical Tberapy 
8 Midwife 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone 

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

Pereitų šeštadienį (spalių 
28 d.) su visuomenės darbuo
toju p 
vo atvykęs iš 
reti pasaulinę 
pat aplankyti 
ir draugus su 
matytis per 14-kų metų, turė
jau progos atsilankyti svečiuo
se pas įžymių lietuvių veikėjų 
p. Katkevičienę, 4.348 South 
Sacramento Avė.

P-ia Katkevičienė apie dvi 
savaitės kaip sugrįžus iš Lie
tuvos. Ji prabuvo Lietuvoj 
viso 16 mėnesių. Per tų laikų 
teko daug prisižiūrėti. Gyve
nus tūla laikų savo gimtinės 
kaimelyj, bet daugiausiai pa
čiame Kaune.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191 

Dr. A. A. ROTH 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyrišky,. Vaikų ir visų 
4 chroniškų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

arti 31st Street
Valandos: 10—11 vai. ryto, 2—4, 
7—9 vai. vak. Nedėliomis iš šventu

mais 10—12 dieną.

Ofiso telefonas Prospect: 1028
Rez*. ir« ofisas - 2859 ■ S.’ Leavitt' St* 

Tėl. Ganai 0706
DK. JtK0> ARSK AS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
Ofiso valandos- 2 iki 4 ir nuo 7--0 
vaL vakaro, Nedėlioj - sulig, sutari '

Viso įplaukė $144.35
Išmokėta: P-iai Makutienci 

už alų, pap.sų, ledą, šaltkošę, 
priejuostes, rankšluosčius ir žu
vusius stiklus ............... $69.40

Už “kietąjį” gėrimą.... $6.00
Už saldainius ir cigarus $5.50
Tikietai ................
BučeriuL...............
Orkestro išlaidos
Komisijos išlaidos

Tariame širdingiausį aciu vi 
siems prisidėjusiems 
pikniko surengimo, 
laikraščiams 
“Draugui”, , 
“Margučiui”, 
gress Co.>, “ 
Radio Klubui 
kutienei, Vytautui Bieliajui ir 
jo grupei, p. Aleksai už paau
kojimą- 200 bulkučių, p-lėms 
Vodmaniiitėms ir jų draugei už 
pasidarbavimą prie saldainių ir 
šalt košės. Taipgi dėkojam < mu
zikantams kaip grojusiems, 
taip ir kitą darbą darže atli-

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA 
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.

P-iai Katkevičienei labai ne
patiko burliokiška — aristo
kratiška dvasia tarpe valdinin
kų ir augštesnios inteligenti
jos, kuri viešpatauja. Valdinin- 
kėliš gauna per mėnesį algos 
200 litų ir gyvena viešbutyje. 
Moka už 2 kambarius 150 li
tų mėnesiui. Žinoma, turi ir 
tarnaitę. Nedraugiškumas, iš
sipūtimas, rankų bučiavimas 
labai p. Katkevičienę erzino. 
Vargšė ta Lietuva, nešvarumo, 
vargo pilna, o biurokratišku
mo dar daugiau. Sako, norė
jau aplankyti savo idėjos 
draugų, kuris sėdėjo Kauno 
kalėjime. Ėjau vienų kartų, 
ėjau kitų kartų, bet neleido. 
K. Katkevičienė, veikdavo vi
sokiose tautiškose organizaci
jose, dirbdavo sykiu ir tėvy
nės labui, bet kuomet sugrįžo 
i tų šalį dėl kurios daug savo 
energijos išaukavo per dau
gelį metų, pamatė visai ne tų 
ko tikėjosi. Sako, likau ap
vilta Lietuva.

Lietuvos darbininkija, de
mokratiško ntisistatymo žino-

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 42 vai. ryte, nuo 2 iki 4' 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 yaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną, 

Phone Midvay 2880'

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas-per-35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas lt 
akušeris*

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

Ofisas ir Laboratorija* 
1025 W. 18rZ> St., netoli Morgan Sh 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgde P ar k 6755 ar Central 7464

BARBORA WESTFALL
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 1 dieną, 1 valandą 
naktį, 1933 m., sulaukus senat
vės amžiaus, gimus Lietuvoje 
Judrėnų miestelyj.

Amerikoj gyveno nuo 1914 m.
Paliko dideliame nuliudime 

dukterį Oną Meagher, žentą 
John Meagher ir giminės, o 
Lietuvoj dukterį Marijoną Ju- 
čius ir žentą Joną.

Kūnas pašarvotas randasi L 
J. Zolp koplyčioj, 1646 West 
46 St.

Laidotuvės įvyks sUbatoj lap
kričio 4 dieną, 1 vai. po piet. 
iš koplyčios bus nulydėta i 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Barboros >Westfall 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, žentas ir Giminės,

Laidotuvėse patarnauja gra- 
bortus I. J. Zolp, Telefonas 
Boulevayd 5203.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

nuo 6 iki 8 
ryto

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ir 

Pagrabanis
Pristatome i visas miesto dalis

3316 S6. Halsted St., Chicago, III.
Phone BbUlėvard 7314

DR. MARGERIO
I PRANEŠIMAS
persikėliau į erdvesnę ir patogesne vietą 

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

ir nuo-6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

T ekfonas Y arda r 113 8

Stanley P. Mažeika 
Grabortus ir 

Balzamuotojas.
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama, 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Tel. Cicero 2109. h 859 Jr

Antanas Petkus 
Grabortus1 

koplyčia dykai 
4830 West 15th St 

CICERO, ILL.

Sukėlė virš $50 į; žuvusių lakū
nų fondą

ĮSTAIGA CHICAGOJE.
J. F; EUDEIKIO- graboriifc įstaiga yra seniausia, turi 

daugiausia Šermenų, todėl gali pigiau patarnauti.

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

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys;; koplyčios su 
vargonais DYKALdėl šermenų.

Nuliudimo valandoje, pašaukite šių Ištaigų.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS ;

DIDYSIS OFISAI

4605-07 SO. HERMH
Vhi YARDS 1741—17-»|«

Phone Boulevard' 4139 
A.. MASALSKIS 

Musų, Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale.. visuomet esti sąži
ningas ir 'nebrangus to- 

kad neturime iš- 
užlaikymui skyrių.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W* Monroe St., prie Clark 
Tifonas State 7660: VaUndoe O—S

W. Side: 2201 W. 22 St. (Cerrank Rd) 
pimodaUo. Beredos te PStnyMoe vak. 0 W I

Telefoną* OsaU 6122
RockirelI Sfreel „__ __ __ _____ v W <

TelMciBM Beperiu esoo

Kviečia jias j Eellowship ' House 
“Rummage Sale”, kuri įvyks 
šiandien^

DL C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Pbo« HEMLOCK 7828

Tel. Ykrdr. 1829

DR. G. SERNER
Pfitaikb Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas iri Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 

. Nedaliomis 10 iki 12 vai

Lietuviai Daktarai
DR. C. KASPUTIS 

DENTISTAS
Grįžo U Europos ir vėl praktikuoja 

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

dieniais pagal susitarimą.

Tel. Lafayette 3572
»įi Jį Liulevičius 
lįlri GRABORIUS" ir 
Oy BALSAMUOTOJAS 

Patarnaują Chicagoje
|pr it i apielinkeje.

Didelė' ir graži 
koplyčia dykai.

■■r4092. ARCHER AV.

Vai.—8:30 A: M. iki 8:30 P. : 
—Nedėlioj.' 9—1 

Tel. HARison 0751 
PASTOVIĄ! ŽEMOS KAINOS

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts.)' 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

Tel. Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo .2-4, nuo 7-1 

Nedėldieniais pagal sutarti.

Seniausi Lietuvių GraboriuFOlflcagoje 
as ypatiškąs patarnavimas yrą patenkinęs tukstąnČius. bevelk 30 
- Vienintėlis' Lietuvis Graborius* vartojai^is moderniškib elektros 
karaboną. suišoniųėtn; durim. —■ Jeigu didžiuojatės dailumu ir 

^"pe^ukite i H

RBPŪBUCfS34^^persiH1^nMtiJ ? I '

Juozapas EudeB ii Tėvas 
5340 So* Kėdzie AriKr 

Vjtei telefonai: KEPUBLIC 8340, 
(Nąturiitįą sn f Urną tbo jąrrjį)

■11 ' ...................................i Telefonas Yards 0994

DR. V. A. ŠIMKUS Dr. MAURIGE KAHN
.. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki

vai.. Nedėliomis nuą 10 iki 12 
3343 South Halsted St.

į Tel. Boulevard 1401

[ Lietuviai ^Daktarai
' A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 W. Madison St.

Vžl. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Seeley 7330

Namų telefonas Bruncwick 0597

į
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CLASSIFIEDADS
kalbės

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Kviečia visus Komitetą*

MADOS MADOS

uz
For Rent

NORTGAGE BANKERS

PYČES
Pakelis 9c

2608 West 47th St
2 1 sv. kenai 17c

Pakelis 10c

5 sv. 22c
3 šmotai 13c

KO JUS LAUKIATE?
LUX Flakes
LUX Flakes

RINSO
LIFEBUOY Toilet Soap

Mes ,priimam visus Pašalpos Groserio Orderius. PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.

PASAUKITE

(Adresas)

plačiau

Svaro 
kenas

N. Radis reiškia pa 
dėką jo dukrelės lai 
dotuviy dalyviams

'‘.t.

Socialistų partija 
kiekvieną penkt. 
rengia prakalbas

Dėkoja visiems, kurie atidavė 
paskutinj patarnavimų Vio
lai Riadytei

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Town of Lake kolo 
nija lakūno Janu

šausko reikalu

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

Peter Conrad
Fotografuoju jurą na

muose arba studijoj 
<023 S. Hateted St

(Jansen S tu d.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tek Englewood 5840

VIRTI ŠPAGETAI “Beech-Nut1

Prisiraiykitc j musų spulk* 

TEL. LAFAYETTE 1083

pačių kainą'. Mes taipgi taisome lynas, 
"down spotsr

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

BRIGHTON PARKE pardavimui 
bučemė ir grosernė ant Maplewood 
Avė. Atsišaukite Tel Lafayette 0185

Jeigu esate buvę naktiniame 
khrbe, tai žinote, kad tai yra 
smagiausia pasilinksminimo vie
ta, skiriama vien tik tam, ktfd

“AUNT JEM1MA” BLYNŲ MILTAI

DYKAI! 2 tuzinai Clothes-Pins su 3 pakeliais 
“LA FRANCE” Vartokite su Muilu .....

tinio gyvenimo vaizdelį.
Tai dar pirmas tokis paren

gimas pas lietuvius ir verta bu
si visiems, kad tikrai linksmai 
praleisti vakarą, kurį ilgai po 
to minėsite.—bk.

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
n§ lietuviu apgyvento] apielinkėj už 
pigia kainą. 3401 S. Aubum Avė.

RENDON 6 šviesiu kambarių fla- 
tas su maudyne $16.00. Atsišaukite 

1534 S. Central Park Avė.

S. L. A. 313 kuopos susirinkimas 
jvyks penktadieny, lapkričio, 3 d., 7 
vai. vak. 2121 N. Westem Avenue. 
Nariai ir narės malonėkite visi pri
būti, nes jvyks galutinas nutarimas 
apie bunco ir card party, kurios turi 
įvykti lapkričio 18 d. Taipgi bus 
nominuojami kandidatai i Pildomąjį 
Komitetą. Sekr.

Lapkr. 5 d. ji įvyks Ramova 
Gardens svetainėje

šitokį linksmą naktinio klu
bo vaizdą duos Chicagos Lie
tuvių Choras “Pirmyn” atei
nantį sekmadienį, lapkričio [ 
d., Ramova Gardens, 3508 S 
Halsted St. (2-ras augštas) 
kur jis rengia “Nite Club Par-

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, D1
. Prie Normai St.
Phone Vistory 34§6
SIUSKIT^ 

NAUJIENAS 
PINIGUS UERJVON

MODERNIŠKI BARAMS FIXčERIAI 
L’MUS PRISTATYMAS

14 pėdų Alaus Barai, labai moderniš
ki veidrodžiai ir šviesos, cold piping, 
work tables, kabinetas, pilnas įren
gimas už $217.50. — Krautuvėms 
fixčeriai dėl kiekvienos vietos. Mes 
išmainome. Ant lengvų išlygų. — 
Didžiausias pasirinkimas Chicagoje.

JULIUS BENDER, Ine.
910-915 W. Madison St. Monroe 1710

MILNUT” prirengtas MILKAS AukSt- ke"

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas 
laikys savo mėnesini susirinkimą 
penktadieny, lapkričio 3, 1933, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St., 7:30 vai. vak. Visi kliu- 
biečiai kviečiami būtinai atsilanky
ti, nes bus rinkimas darbininkų dėl 
Metinio Baliaus, kuris bus lapkričio 
25, Auditorijos svet., taipgi yra ki
tų svarbių reikalų aptarti.

A. Kaulakis, rašt.

PARDAVIMUI groserne, delicates- 
sen, cigarų ir visokių smulkmenų 
krautuvė. Savininkas apleidžia mie
stą, parduosiu labai pigiai. 5756 S. 
Carpenter St Savininką galima; ma
tyti visada.

5059 So. Wells St.

Kviečia visus i “Pir c.

myn” choro “Nite 
Club Party”

PARDAVIMUI 4 kambarių bun- 
galow su 4 lotais ar vieną už $1850. 
Kreipkitės laišku J. Zenewich, 6050 
S. Normandy Avė.,* Chicago. III.

Alexander Lehman 
SMUIKO MOKYTOJAS 

Specialė priežiūra gabiems 
mokiniams.

1234—KIMBALL BUILDING 
Jackson ir Wabash

Šiandien Kari Borders 
tema “What About 

Unemployed?”

Draugija Lietuvos Dukterų rengia 
baliunų šoki su išlaimėjimu šešta
dieni lapkričio 4 d. Liet. Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St. Pradžia 7 vai. 
vak., Įžanga 25c ypatai su baliunu. 
Kviečia visus lietuvius ir lietuvaites 
skaitlingai atsilankyti. Komitetas.

širdingai dėkoju visiems 
draugams ir pažįstamiems, ku*- 
rie aplankėte ar dalyvavote ma
no mylimos dukrelės laidotuvė
se. Viola mažai turėjo laiko 

susipažinti su Ameri- 
ypač Chicagos lietuvių

gyvenimu, bet visgi atsisvei
kinti ir suteikti jai' paskuti
nį patarnavimų atsilankė virš 
700 žmonių. Tai įvyko dėka 
“Naujienoms”, "Sandarai” ir 
“Margučiui”.

Dėkoju artimiems draugams 
už nuolatinį lankymą velionė* 
sunkioje ligoje, pp. Barisius

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš 
kas Kliubas laikys mėnesini susirin
kimą penktadieny, lapkričio 3 d., 
7:80 vai. vak. Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj,. 3138 So. Halsted St. Visi 
nariai malonėkite laiku pribūti, nes 
randas daug svarbių reikalų kuriuo# 
būtinai turime aptarti, kurie esate 
pasilikę su mokesčiais, ant šito su
sirinkimo malonėkite apsimokėti.

S. Kunevičia, rašt.

REAL ESTATE
Bizni# pamatuota# teisingumą

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Mrs. Muriel McCormick Hubbard patraukė teisman savo 
motinos Mrs. Edith Rockefeller McCormic (jau mirusios) tė
vą, garsųjį aliejaus magnatą John D. Rockefeller, Sr. Byloje 
kaltinama, kad jis permainęs jos motinos $14,000,000 “trust 
fund” sąlygas, ko jis neturėjęs teisės daryti. Keturios septin
tos to fondo dalys priklausančios skundėjai.

Čia bus viskas, kas tik yra 
naktiniame klube: ir daininin
kai, ir šokėjos, ir muzika, ir 
juokai, viskas ką gali difoti tik 
tokis didelis musų jaunimo 
choras.

Pradžia 7 vai. vakare. Ir 
kaip tik visi susės prie stalų 
ir bus paduota skani vakarie
nė, prasidės programas, kuris 
tęsis iki toli po vidurnakčio, 
paliekantv didelius protarpius 
pačiai publikai pasišokti ir 
pasilinksminti. O šokiams grieš 
orkestras—Stephens Revelers.

Skirtumas btfs tik tame, kad 
naktiniame kliube vakarienė 
ir visa pramoga kainuoja ke
lius dolerius, o čia visą tai 
kainuos tik 60 c., su tikrai ge
ra lietuviška vakariene.

Kurie buvote naktiniame kliu
be, tie žinote kiek čia bus įvai
riaspalvio margumyno, o ku
rie dar nebuvote—ateikite į 
šių Pirmyn Choro partiją pa
matyti linksmiojo amerikoniško 
(tik jau čia sulietuvinto) nak-

Ukėse, ruduo yra didelio darbi- 
mečio laikas. Javai surenkami nuo 
laukų, padedami žiemai arba išsiun
čiami j turgų. Tai yra didelio link
smumo laikas. Ūkininkai surerika 
vaisius, kurie yra pasekme daugelio 
mėnesių vargingo ir sunkaus darbo, 
— sėjimo ir auginimo.

Pas mus miestuose, ruduo taipgi 
yra smagus 'sezonas. Mes taipgi 
kartu su ūkininkais švenčian)e, link
smindamies ir džiaugdamies jų pa
sekmėmis. Parės, karnivalai ir kitokie 
pasilinksminimo vakarai rengiami 
visur.

Ir kaip paprastai, maistas lošia la
bai svarbia role. Pirmiausia jis tu
ri būt šviežus ir skanus ir be abejo 
kainos turi būt priimtos atidon. Ir 
suprantama yra labai svarbu kur 
jus ta maistą nuperkate, todėl, kad 
sankrovos, kurios yra moderniškos 
ir prisirengusios tikrai gerai patar
nauti, gali jums parduoti gera mais
tą prieinamomis kainomis. ’

' “Midwėst Stores0 sankrovose jus 
gausite pilną pasirinkimą šviežių vai
sių ir daržovių, taipgi naujai ke- 
nuoto maisto. Savininkai Midwest 
Stores sankrovų pilnai yra prisiren
gė patarnauti visiems savo kostu- 
mieriams ir didelis rudenines išpar
davimas dabar laikomas visose san
krovose.

Dabar yra tinkamas laikas pripil
dyti jūsų lentynas. Kainos yra 
prieinamos ir maistas yra naujas ir 
šviežias. Tik pažvelgkite i “Mid- 
west Stores” skelbimą šios dienos 
laikraščio S laidoje. šis skelbimas 
pagelbės jums pasirinkta tuos daly
kus, kurie jums yra labiausiai reika
lingi, ir jisai jums pagelbės paly
ginti kainas.

Ankščiaųs ar vėliaus, jus taippat 
kaip ir tūkstančiai kitų sužinosite, 
kad jus galite Midvvest Stores san
krovose nusipirkti geriausi maistą 
už pigesnę kainą. Apsk.

Ramygalos Aido Kliubas laikys sa
vo susirinkimą penktadieny, lapkri
čio 3 diena, J. Barausko svetainėj, 
juvusio Meldažio 2144 W. 23 Place, 
3 vai. vakare. Kviečiame visus atsi
lankyti. Ramygalietis.

Simano Daukanto Draugija laikys 
mėnesini susirinkimą sekmadieny, 
lapkričio 5 dieną šių metu 12 vai. 
dieną. Lietuvių Auditorijos svetai
nėje. 3133 So. Halsted St.

Nariai malonėkite būtinai pribūti, 
nes yra svarbių reikalų svarstimui, 
taipgi kurie esate pasilikę su mokes
tines tai būtinai privalote apsimokėti.

P. K. rašt.
Lietuvių Piliečių Brolybes Kliubo 

Amerikoj susirinkimas ivyks sekma
dieny, lapkričio 5 d. 1 vai. po pietų 
Jono Garbužo svetainėj, 8749 South 
Halsted St. Visi nariai prašomi at
silankyti laiku, nes bus renkami dar
bininkai dėl baliaus, kuris bus lapkri
čio 12 d. 1933 m.

W, Didžiulis prot. rašt.

Crane Coal Co 
5332 So. Long Ave< 

Chicago, III.
TEL. REPUBLIC 8402

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia____

JAUNA arba senesnė pergina 
prie namų darbo. Geri namai, turi 
būt ant vietos. 6213 So. Troy St. 
Hemlock 4685.

SPECIALŪS VERTYBĖS!!
“MIDWEST STORES”

Rudeninis išparda 
vimas

6-to Kongresinio Distrikto 
Socialistų - partija kiekvieną 
penktadienį, Culturre Center, 
3228 W. Roosevelt Road (neto
li Kedzie Avė.), rengia paskai
tas įvairiais dienos klausimais, 
kurias skaito žymus socialistų 
ir kitų srovių lektoriai.

Pradžia 7:30 vai. vakare, į- 
žanga dykai.

šį penktadienį skaitys Kari 
Borders, pirmininkas Workers’ 
Committee on Unemployed. 
Skaitys temoj: “What About 
the Unemployed?”

Suprantantys anglų kalbų 
kviečiami šias paskaitas lan
kyti. Tel. Yardi 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežam: ir. j tolesnis# vietas 
Supakavimaj, Storame. Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ  AS 
3358 So. Halsted St. Chicago. III

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

J. OKSAS 
2649 West 43rd Street

2969' — Naujos vilnonės, juodos, 
raudonos arba mėlynos materijos su 
auksiniais taškeliais'. Viršus ir apie 
rankoves galima pasiūti vienos spal
vos materiją, tai iškels suknelės gro
ži. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 29* 
taipgi 86, 38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vienų [ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa-i 
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti piniguų arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pąttern Dept., 1739 
So. Halsted St, Chicago, III. 

' '
NAUJIENOS Patcern Dept. 

1739 S. Halsted St<

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No.

Mieors per krutini

(Vardas ir pavardė)

Dienų naktinio klubo nėra. 
Gyvenimas jame pradeda virti 
tiktai sutemus. Tada suužia 
jis kaip bičių avilys. Progra
mas eina vienas paskui kitą 
margesnis, įvairesnis už kitą 
gražesnis ir linksmesnis— šo
kiai, dainos, juokai, viskas čia 
susipina į vienų raibą margu
myną. Ir nenurimsta naktinio 
klubo klegėsis iki auštant.

To prašo Lietuvos žmonėsr 
^pataria Lietuvos banb

Viešas susirinkimas, Toįvn of 
Lake Kolonijos, P. Wm. J 
Kareivos svetainėj, 4644 So 
Paulina SI.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Pašelpinio Kliubo balius ivyks 
šeštadienyje, Lapkričio (Nov?) 4, 
1933 Lawler Hali, 3929 W. Madison 
St. šis vakaras bus vienas iš sma
giausiu ir galėsite smagiai pasi
šokti prie geros Steponavičiaus mu
zikos. Taipgi norinti įstoti i Kliu- 
bą šiame vakare bus priimti lig 25

Mes žemiau pasirašę, šau
kiam Town of Lake patrijotiš- 
ką visuomenę į šį susirinkimą, 
tikslu plačiau apkalbėti ir ar
čiau Susipažinti su antru 
Tranzatlantiko Skridinio rei
kalais ir lakiniu J. James- 
Janušausku, kuriame dalykai 
bus plačiau paaiškniti ir ant 
vietos renkama valdyba musų 
kolonijos tiems reikalams 
tvarkyti. .*

Taigi, gerbiamieji, visi esa
te kviečiami šitame svarbia
me momente kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyti, vyrai, mote
rys ,draugysčių bei klubų val
dybų nariui arba pavieniai. 
Čia jūsų atsilankymas ir svar
bus patarimai bus labai nau
dingi. Taigi nepamirškite 
antradienio' vakare, lapkričio 
(Nov.) '7 dieną, 7:30 vai. va
kare. Įžanga veltui, kolektų 
nebus.

Kviečia,
/ F. Raila,

V. P. Pierzynskis,
J. Chepulis,
W. Kraučiunas, 
J. Gaižauskas, 
J. Žakas,
Mrs. J. Chepulienė, 
Mrs. M. Sudeikienė, 

» Wm. J. Kareiva, 
Centro vice-pirm.

PASTABA: Išrinktoji kolo
nijos valdyba įeina į Centro 
komisijos patarėjus.

Firantienei ir S. Lauraitis ir 
eitoms. Viola maloniai kalbė
josi iki paskutinės minutės. 
Kelias dienas prieš mirtį ji jau
tėsi labai silpnutė, o gal nu
siminė, kad nebeilgas gyveni
mas. Ret nenorėjo ji manęs 
graudinti, ir mėgino visomis 
jėgomis tai paslėpti.

Kartą prieš mirtį ji man 
sako šiais .žodžiais:, “Papa, jei 
aš kartais numirčiau, tai tu ma
ne aprengk baltai, ir jokų kitų 
papuošalų, apart gėlių į kars
tą nedėk. Palaidok mane Tau
tiškose kapinėse”.

Viola mylėjo gėles ir pirmieji 
jos piešiniai buvo gėlės, už ku
rinės būdama gimnazijoje ga
vo pirmą laipsnį. Paskutinė
mis dienomis, sirgdama, ji nu
piešė kelias gėhVtes.. Gal todėl 
jai ir mirus buvo prisiųsta la
bai daug vainikų ir įvairių bu
kietų. Nekurie draugai iš to
limų rytų prisiuntė man už
uojautas liūdnoje valandoje.

Noriu išreikšti padėkų kalbė
tojams, dainininkams ir muzi
kams. Taipgi dėkoju* graboriui 
J. J. Bagdonui už draugišką, 
jausmingą, ir malonų patarna
vimą. Dar kartų vįsiems ma
no mylimos dukrelė^ lankyto
jams ir laidotuvių dalyviams 
tariu širdingą ačiū!

—N. Radis.
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FRENCH’S” PAUKŠČIŲ SRKLOS Dykai 10c pakelis Biskvitu 14c

FRENCH’S” PAUKŠČIŲ ŽVYRAS

Kruopiškiu Progresyvis Kliubas lai
kys susirinkimą sekmadieny, lapkri
čio 5 d., 10 vai. ryto Morning Star 
Kliubo buveinėje 1654 N. Damen Avė. 
Prašome visu narių pribūti, randasi 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi rei
kės išrinkti darbininkus dėl Kliubo 
baliaus, kuris atsibus lapkričio 25 d. 
S. Krenciaus svetainėje, 4600 South 
Wood St.

V. čepulevičius sekr.

MEST

3 pak. 25c 
“SFMINOLE” Minkšta kaip vata “Bąthroom Tissue 4 rolės 25c 
SPICED HAM “Midwest” ............................  Svaras 27c

»■’ •

(Miestas k valstija)'
m.....................  I UI IIIH ■M1IMIMMII SIllZ

LUX Toilet Soap
RINSO ................

2 maži pak. 17c 
Dideli pak. 21c 

.....  3 šmotai 19c

22 uncijų džiogas 14c
.... Svaro džiaras 17c

BLYNŲ SYRUPAS “Midwest,>
TYRAS MEDUS “Midwest” .......

crr “Yellow Label” Maži pak. 8c % sv.LIFTON S JUODA ARBATA .................. pakelio
DYKAI — 1 Pakelis su kiekvienu 2 pirkiniais 

“MY-T-FINE” Dezortas Chocolate, Lemon Vanilla ......  2 pak. 17c

LUNCHEON MEAT “Midwcst” ......................... . Sv. 24c

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimai

MORGIČIŲ SAVININKAS PA
AUKAUS 5 kambarių nauja mūrinį 
bungalow —■ karštu vandeniu šildo
mas, kaina $2750 už cash, reikės 
mokėti taksus ir special. Rašykite 
p. Schuler arba atsišaukite. Kamba
rys 1332.

176 W. Adams St.

JONATHAN OBUOLIAI Puikus .....
MUILAS “Justice” Didelės Vertybės

Maži pak. 2 už 15c 
... Dideli pak. 19c 
.............. . 3 už 17c

Business Service 
Biznio Patarnavimas 

****^**^*^******^^w*#**www*swwwww^^www***a**^w^e  

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
lininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Ezper- 
tų patarimas visose namų savininkų ir 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. Įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
* Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau iiuo adresu viri 40 metų

QUAKER” OATS Greit03i°' SUTpS
Midwest” Puinkios Californijos Dideli 

Riekutės ar Pusės No. 2^ ken

IŠPARDAVIMAS!
Pūtnyčioj ir Subatoj, Lapkričio-Nov. 3 ir 4
Tankai

uU liul 1 SVARO f'
■ KARTONUOSE

Furniture & Fixturea 
Ralcandai-Itaisai

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

SALMONAS Paikus
ORANŽIAI “SUNKIST” Labai dideli .........

Tarp Chicagos 
Lietuvių




