
No. 261

The First and Greatest Lithuanian Daily in America ^NAUJIENOS 
SZSL The Lithuanian Daily News

aš secoad-claaa matteri March 7, 1914 at the Post Office M Chicago„ ĮM®
amdeic Shę AcĮį of Mareliu . 1879

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Th« Lithuanian Daily News

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.» INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

NAUJIENOS
Th« Lithuanian Daily News

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
V 1 ■ — ■ !■ ■■■■ ■ ......   ■ ■ -n ... ■—/

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOU XX Chicago, UI., Pirmadienis, Lapkritis-November 6 d., 1933
--------------

Kaina 3c

Rytoj Bus Marina
ma Prohibicija

Panaikins nusikaltė
lių išdavimo sutartį 

su Graikija

LIETUVOS ŽINIOS
Sugautas Nemuno 

“piratas”
Ka

Antradieny šešios valstijos balsuos pro- 
hibicijos atšaukimą, trys daugiau, negu 
reikalinga visiškam prohib. panaikinimui

Rytoj bus numarinta nacio degtinę pardavinėti. Kitos 
nalė prohibicija, kuri buvo vi
soje šalyje įvesta keliolika me
tų atgal, priėmus 18-tą konsti
tucijos pataisą. Ji bus panai
kinta mažiausia 36 valstijoms 
pasisakius prieš prohibiciją ir 
ratifikavus 21-mą konstitucijos
pataisą, kuri atšaukia 18-tą 
(prohibicijos ) pataisą.

Ikišiol jau 33 valstijos pa
sisakė prieš prohibiciją ir iš
rinko valstijos konvencijas, ku
rios ratifikuos prohibicijos at
šaukimą.

Rytoj dėl prohibicijos atšau- 
kima balsuos dar šešios valsti
jos—trys daugiau, negu reika
linga prohibicijos panaikini
mui. Bytoj rinks valstijos 
konvencijas KeMtucky, South 
Carolina, North Carolina, 
Pennsylvania, Ohio ir Utah 
valstijos. Manoma, kad jos vi
sos, išėmus galbūt North Caro- 
liną, nueis su šlapiaisiais, nors 
Utah valstijoj mormonų baž
nyčia karštai remia prohibici
ją. Jei North Carolina ir nu 
eitų su prohibicininkais ir sau
saisiais, tai padėtis nepasikeis
tų, nes vistieks prohibicijos at
šaukimą ratifikuotų 38 valst. 
Tik North Carolina butų viena
tinė valstija, kuri butų pasi
sakiusi už prohibiciją, nes iki
šiol dar neatsirado nė vienos 
valstijos, kuri butų prohibiciją 
parėmusi.

Prohibicja pasinaikins tik 
gruodžio 5 d.

šešioms valstijoms rytoj iš
rinkus valstijų konvencijas 
prohibicijos atšaukimui, prohi
bicija visoje šalyje bus numa
rinta, bet dar nebus palaidota- 
panaikinta. Prohibicija gi bus 
panaikinta tik mėnesį vėliau1, 
kada visos šios valstijos for
maliai savo konvencijose pro
hibicijos atšaukimą ratifikuos.

Prohibicijos panaikinimas į- 
vyks tik gruodžio 5 d., kada 
jau 36 valstijos bus formaliai 
prohibicijos atišaukimą ratifi
kavusios. Tą dieną susirinks 
trijų, valstijų konvencijos. Iki 
tai djenai tik 33 valstijos bus 
atlaikiusios savo konvencijas.

Kaip tik 36 valstijų konven
cijos formaliai prohibicijos at
šaukimą ratifikubs ir prohibici
ja bus panaikinta gruodžio 5 
d. į vakarą, visai šaliai bus 
pranešta skambinimu varpais ir 
švilpimu dirbtuvių sirenų, kad 
jau sugryžo asmeninės laisvės 
dienos.

Daugelis valstijų pasiliks 
sausos

Prohibicijos panaikinimas dar 
nereiškia, kad jau visose vals
tijose bus galima atvirai par
davinėti degtinę. Tik 19 vals
tijų yra šlapios ir leis tuojaus

29 
valstijos turi įstatymus, kurie 
draudžia degtinės pardavinėji
mą. Daugelis tų valstijų tuos 
įstatymus pakeis ir degtinės 
pardavinėjimą legalizuos, te- 
čiaus daugelis jų pasiliks ir 
toliau sausos valsitjos, kaip 
daugelis valstijų buvo saugos 
dar prieš visuotinos prohibici
jos įvedimą. Tik dabar pati 
federalinė valdžia prižiūrės, 
kad į tas sausas valstijas ne
būtų įgabenama degtinė.
Chicagos paroda paminės pro

hibicijos marinimą
Chicagoje, kaip prohibicijos 

numarinimas, taip ir jos palai
dojimas bus labai triukšmingai 
paminėti.

Ant rytojaus po valstijų iš
rinkimo konvencijų, tai yra po
ryt, trečiadieny, lapkr. 8 d., 
Chicagos pasaulinėje parodoje 
bus švenčiama asmeninės lais
vės diena, kurioj alus ir už- 
tandžiai bus dalinami atsilan
kiusiems į parodą dykai. Tam 
;ikslui bravorai ruošiasi paau
koti 2,000 statinių alaus.

Bet d|ar triukšmingiau ruo- 
šiamąsi švęsti ''kai prohibicija 
bus visai panaikinta, po gruo
džio 5 d. Tą dieną rengiamąsi 
didžiausiu triukšmu paminėti, 
kokis buvo tik karo paliaubą 
paskelbus.

WASHINGTON, 1. 5 
dangi Graikija jau du sykiu 
atsisakė išduoti Samuel Insullą, 
valstybės departamentas įsakė 
Amerikos pasiuntiniui Athenuo- 
sc panaikinti Jungt. Valstijų 
sutartį s ir Graikija dėl nusikal
tėlių išdavimo.

Eina gandų, kad Jungt. Vals
tijos taipjau prašysiančios Grai
kiją deportuoti Insullą, pasi
remiant galbūt tuo, kad Insul- 
lo pasas yra panaikintas.

Žmogžudys Vokietijos pilietis.
Jonke ligoninėj jau mirė

Numato greitą Hit 
lerio puolimą

pirmininkas atstovų buto immigraci- 
tirti kaltinimą laikraštininko Victor

NEW YORK, 1. 5. — Į čia 
atplaukė Vokietijos prof. Wer 
nėr Hegeman, autorius dauge
lio knygų, kurias naciai sudegi | 
no. Jis mano, kad Hitleris iš
silaikys valdžioje ne ilgiau dvie
jų metų. Jis yra grynas vo-j 
kietis ir pabėgo iš Vokietijos 
parašęs aštrią kritiką Hitlerio 
režimo. O naciai, kaip jis pats 

I prisipažysta, kritikos nepaken
čia.

AVIACIJOS DIENA 
B1NGHAMT0NE 

PAVYKO

RIDDE.R,

Atstovas Dicksitein, 
jos komiteto, pradėjo 
Ridder, kad Vokietija prisiuntė į Ameriką tūlą Heinz Spank-
noebel vesti nacių propagandą ir kurstyti religinę ir rasinę 
neapykantą. Vokietijos ambasadorius Luithėr tvirtina, kad 
Spanknoebel neturi oficialių ryšių su nacių valdžia. Bet kada 
pradėta ieškoti Spanknoebelį, kad jį patį išklausinėti ir gal
būt deportuoti, jei butų buvę surasta, kad jis yra nusižengęs 
įstatymams, tai pasirodė, kad jis yra prapuolęs. Spėjama, kad 
jis Išdūmė Vokietijon, nelaukdamas iki Amerikos valdžia jį de
portuos. ’ • • *

Vokietis rakietoj iš
skrido į orą 6 mylias

Kaltina, kad naciai 
laužo Danzigo 

konstituciją

Valdžia dar už milio 
nūs dolerių pirks 

kiaulienos

Prezidentas prieši
nasi nustatymui ūkio 

produktų kainų
WASHINGTON, lapkr. 5. - 

Prezidentas Rooseveltas griež
tai atmetė planą nustatymiri 
kainų ūkio produktams, kurį 
atvežė penki centralinių vals
tijų gubernatoriai, atstovau
jantys streikuojančius f armė
nus.

Gubernatoriai tokiu prezi
dento nusistatymu yra labai 
nepatenkinti.

Wisconsino šerifai 
kovos pieno strei- 

kierius
MILWAUKEE, Wis., 1. 5.— 

Pietinio Wisconsino šerifai su
tarė visomis jėgomis kovoti 
streikuojančius pieno farmerius 
ir dėti visas pastangas, kad ke
liai butų atdari pieno prista
tymui. Jau įvyko keli susirė
mimai tarp šerifų depučiu ir 
pikietuotojų, kuriuose buvo 
panaudotos dujų bombos.

Ties Mayville iš žvyro duo
bės pavogta 600 lazdelių dina
mito.

sąjungos
Hjalmar 

laužo lais- 
konstituci-

Danzigo dąYbininkai padavė 
skundą tautų sąjungos komi 
sionieriui, nes naciai uždarė 
darbininkų unijas. 

#•-'
DANZIGAS, lapkr. 5. —Dan

zigo darbininkų delegacija pa
davė skundą tautų 
komisionieriui D|r. 
Rosting, kad naciai 
vo Danzigo miesto
ją, nes nacių valdomas senatas 
uždarė darbininkų organizacijas 
ir unijas, kaipo trukdančias 
naciams suorganizuoti gildąs, į 
kurias įeitų visi piliečiai. Už
darytosios darbininkų organiza 
ei jos buvo arba nepriklauso
mos, arba socialistų kontroliuo
jamos.

Komisionierius Rosting pri
žadėjo skuncįą perduoti tautų 
sąjungai.

Socialistų laikraštis Danziger 
Volkstimme ir katalikų centro 
Danziger Volkszeitung liko už
daryti dviems mėnesiams už 
kritikavimą senatoriaus Grei- 
ser kalbos, kurioj jis pareiš
kė, kad Danzige valdininkais 
gali būti nacių partijos nariai.

Keista nelaimė su automobiliu

Tuo tikimąsi sumažinti mėsos 
perviršių. Mera bus išdalin
ta bedarbiams

WAHINGTON, 1. 5. — Kad 
pagelbėti kiaulių augintojams, 
kaip paskelbė pati valdžia, ji 
mano išleisti dar $50,000,000 
supirkinėjimu*! kiaulių, kurių 
mėsa bus išdalinta reikalin
goms pagelbos šeimynoms.

Kiaulių pirkimas tęsis kelis 
mėnesius ir manoma supirkti 
apie 300,000,000 svarų mėsos, 
arba apie 3,000,000, gyvų kiau
lių, kad tuo sumažinti kiaulių 
perviršių ir pakelti kiaulių kai
ną.

Derybos su Anglija 
dėl karo skolų 

pakriko

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

Giedra ir šalta.
Saulė teka 6:28,

PLAUKIA LUOTELIAIS I 
PIETŲ AMERIKĄ

leidžias

KEOKUK, Iowa, 1. 5. -- Na
rys Minnesotos universiteto ag
rikultūros štabo Crawford Mc- 
Gilynn ir elektros inžinierius 
Reed Allen praplaukė pro čia 
dviem luoteliais. Tie abji luo
teliai—canoes—plaukia į Perų, 
Pietų Amerikoj. Pasiekę Mek
sikos įlanką jie mano plaukti 
pakraščiai ir tikisi Peru pasiek-

ROCK ISLAND, III., 1. 5.— 
Keith Crousotte liko sunkiai 
sužeistas nepaprastoj nelaimėj 
su automobiliu. Jo automobi
lių užgavo iš užpakalio kitas 
automjobiliite. Crousotte liko 
išmestas iš automobilio ir tai 
tokiu bucįu, kad jį pervažiavo 
jo paties automobilio užpakali
niai ratai.

VARŠAVA,, 1. 5.

Į lt j 20 mėnesių.

Penki 
Lenkijos karo aeroplanai vakar 
išskrido Maskvon, kad atsily
ginti už Rusijos eskądros apsi
lankymą Varšuvoj• Jft.*

LONDONAS, 1. 5. — Vokiečių 
išradėjas Otto Fischer, gauto
mis žiniomis, rakietoj pasikėlė 
į orą virš 6 mylias ir nusileido 
žemėn parašiutu.

Jau daug sykių buvo bandy
ta keltis rakietomis, bet vis 
nepavyko, šis bandymas buvo 
padarytas po priežiūra Vokie
tijos apsaugos ministerijos ir 
atliktas didelėj slaptybėj.

Skridimas įvyko Ruegen sa
loj, Baltijos juroj ir visa ke
lionė truko 10 min. ir 26 se
kundas. Fischer buvo pasie- 

į kęs 32,000 pėdų augšti/mą. Del 
greito rakietos kėlimosi jis bu
vo netekęs sąmonės. Bet kada 
rakieta pradėjo leistis žemyn 
jis atgavo sąmonę, parašiutas 
atsidarė ir jis gražiai nusilei
do žemėn.

KAUNAS, »p. 9. —Seštadie- 
nį rytą krimin. policija pada
rė nuodugnų užpulto baidoko 
apžiūrėjimą ir priėjo išvados, 
kad Jonkę užpuolė žmogus, 
gerai žinojęs užpultojo finan
sinius reikalus. Mat, Jonkė 
Kaunan buvo atvežęs baidoką 
anglių, tai plėšikas buvo įsiti
kinęs, kad Jonkė turi daug pi
nigų. Jonkės baidokas išplau
kė iš Kauno apie 15 vai. Plė
šikas pats būdamas baidoki- 
ninkas žinojo, kad Jonkė toli 
neplauks iš Marviankos laive
liu pasileido Nemunu žemyn 
ir priplaukė prie baidoko, 
kurį' užpuolė. Ir buvo tik vie
nas), nors Jonkienei buvo pa
sirodę keli banditai ir iš pra
džios taip buvo manyta, bet 
vėliau paaiškėjo, kad tai buvo 
vienas — Alfredas Kiauka, 
Tilžės gyventojas, Vokietijos 
pilietis. Kiauka, padaręs nusi
kaltimą, panemune, pro Lam
pėdžių kurortą, paplente su
grįžo Kaunan į žiemos garlai
vių uostą ir apie 1 vai. nak
ties savo baidoke “Boote” at
sigulė.

Kriminalinė policija iš rastų 
Jonkės baidoke daiktų aiškiai 
nustatė, kad Kiauka užpuolė 
Jonkę. Kiaukos tėvams 
džius Jonkės baidoke 
daiktus jie

BINGHAMTON, N. Y., lapkr. 
5. (Teelgrama “Naujienoms”). 
—šiandie |vykusi Lietuvių Avia
cijos Diena, dalyvaujant lakū
nui Juozui R. James-Janušaus- 
kui, pilnai pavyko. Gal ji ne
buvo tiek įspūdinga savo gau
sumu publikos, kaip kitose di
delėse lietuvių kolonijose, bet 
už tai ir Binghamtono koloni
ja yra mažesnė. Sulig savo di
dumo ji labai gražiai pasirodė. 
Lakūnas James-Janušauskas ne 
tik parodė gražių ir pavojingų 
šposų ore, bet dar pavežiojo 
virš 100 pasažierių. Pelno tranz- 
atlantiniam skridimui liks virš 
šimtinės.

Kitą sekmadienį, lapkr. 12 
d., aviacijos diena bus Meriden 
Airport, Meriden, Conn., arti 
VVaterbury, Conn. Pradžia 12 
vai. dieną.

Farmeriai tęsia 
streiką

paro- 
rastus 

kad 
Alfre- 
rastas 
mėly-

MARYVILLE, Mo., 1. 5. — 
Milo Rano, vadas National Farm 
Holiday Assn., paskelbė, kad jo 
organizacija tęs farmerių strei
ką visomis priemonėmis, net 
stveriantis smurto, jei bus rei
kalas, iki Roosevelto adminis
tracija išpildys farmerių rei
kalavimus.

daiktus jie pripažino, 
daiktai sunaus
do. Be to, Alfredas 
gerokai apdraskytas, su 
nėmis. Matyt, Jonkė smarkiai 
prieš banditą spyrės. O Jon- 
kienė imas už galvos ginčy
dama, kad Kiauka negalėjęs 
juos užpulti. Jis padėjęs Jon- 
kiams išplaukti iš Kauno, 
buvę geri bičiuliai, kartu au-

Nepasisekė nuversti 
Kubos valdžią Į

HAVANA, 1. 5.— Prezidento! 
Grau San Martin valdžia per-! 
gyveno aštrų krizį, bet jį atlai
kė. Nacionalistai bandė .val
džią nuversti ir buvo sudarė 
tokią padėtį, kad jau* buvo re
zignavęs ministerių kabinetas, 
nesitikėdamas išsilaikyti val
džioje.. Bet valdžiai atėjo pa- 
gelbon studentai, armija ir lai
vynas, kurie atsisakė priimti 
prezidento * rezignaciją ir val
džia išsilaikė. Tečiaus nacio
nalistai ketina nepaliauti ko
voję prieš valdžią, kad sugrą
žinti valdžion Dės Gespedes.

Kiauka prisipažino Jonkių 
baidoką užpuolęs. Jis su tė
vais ir seserimi taip pat važia
vo baidoku tarp Kauno ir Til- v «■ zes.

Jonkė šeštadienį Kauno li
goninėje mirė. Šiandien prieš 
pietus padarytas jo lavono 
skrodimas. Turima vilties, 
kad ir Bakučius užpuolę ban
ditai energingomis kriminali
nės policijos pastangomis bus 
surasti.

Del įsigeidimo išlošti
••• 60,000 lity...

Stato kempes darbo 
armijai

WASHINGTON,« 1. 5. -40,- 
000 dailydžių 46-se valsitjose 
didžiausiu paskubamu* stato 
kempes, kur bus sutalpinta žie
mos laikui 300,000 jaunuolių 
civilė darbo armija, kuri dir
ba prie miškų sodinimo ir 
prižiūrėjimo. .Bite pastatyta 
1,400 kempių ir bus sunaudo
to 300,000,000 pėdų lentų. Iki
šiol darbo armija gyveno šėt
rose.

Amerikietis pasikorė Francijoj

PASIMIRĖ NAKTINIŲ KLIU- 
BŲ KARALIENĖ TEXAS .

GUINAN

WASHINGTON, lapkr. 5. —
Anglijos karo skolų delegatas 
gryšta namo, neatsiekęs jokio 
susitarimo su prezidentu! Roo- 
seveltu ir deryboms visai pa
krikus.

Vakar įvyko Anglijos delega
cijos pasitarimas su preziden
tu Rooseveltu, bet nepasiekusi 
susitarimo derybos su Anglija
užsibaigė. VANCOUVER, B. C., Kana-

Kas ištikrųjų įvyko deryboseL &andie P° operaci- 
nebus skelbiama dar per kėlias nuo vidurių ligos pasimirė 
savaites. Manoma, kad Ang- v^s°Je Amerikoje pagarsėjusi 
lija pašildė nustatyti tam tik- naktinių kliubų karalienė Texas 
rą nedidelę karo skolų sumą, G'uinan> 48 m. Ji pagarsėjo 
kurią Anglija galėtų sumokėti, ne naktiniuose^ kliubuose, 
bet preziedntas tokį pasiulyma bet *r aktorė scenoje ir 

v 1 krutamuosiuose paveiksluose.
Ji gimė Texas valstijoj, bet 
muzikos mokslui baigė Chica-

ŠIMONYS, Panevėžio apskr. 
—Šimonyse trys moterėlės stf- 
sidėjusios nusipirko valstybės 
loterijos bilietą ir Šimonių baž
nyčioje užpirko mišias, kad lai
mėtų 60,000 litų. Viena tų 
moterėlių, Raukštonių Uįuba- 
konskienė spalių 10 d. paliko 
namie keturius mažus vaikus ir 
išsiskubino bažnyčion tų mišių 
išklausyti. Beskubėdama už
miršo ir degtukus paslėpti. Jai 
besimeldžiant vaikai sudegino 
trobas. Kad geri žmonės bu
tų vaikų neištraukę iš degan
čių namų, butų ir jie patys su
degę.

NICE, Francijoj, 1. 5.—Vie
tos hotely pasikorė Harry U. 
Briggs,K64 m. iš Cincinnati, O.

Manoma, kad jis pasikorė to
dėl, kad prasilošė Montė Carlo 
gembleriavimo urvuose. Deltos 
pačios priežasties bėgyje pa
starųjų 
dar cįd 
belgas.

48 valandų nusižudė 
žmonės—francuzas ir

LAGŪNA BEACH, Gal., 5. 
—Šmugelninkai uždegė pajūrio 
sargybos užkluptą laivą su deg
tine; Visa degtinė $100,000 
vertės, sudegė. Pasisekė iš
gelbėti tik 36 skrynias su deg
tine.

BUENOS^ AIRES, 1. 5. — 
Laikraštis Critica, kuris tan
kiai išreiškia valdžios nuomo
nę, sako, kad kaip tik Jungt. 
valstijos pripažins Rusiją, tai 
tą patį padarys ir Argentina^

atmetė.

WASHINGTON, 1. 5.— Vai- goję.
džia paskyrė $2,563,718 bedar- - -------
bių šelpimui keturiose valsti- OMAHA, Nebr., 1. 5.—■ Pir 
jose-—Maryland, Ohio, Kąnsas ma ąhięgo audra šį rudenį per 

ėjo per Nebraskos valstiją.

r,:

ir Colorhdo,
y>

-V

KALĖDOS NEBETOLI
Neužmirškite savųjų Lietuvoje . . . Sena motinėlė, sesu
tė, broliukas . . . Palinksminkite juosi 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 S0. HALSTED ST. ; Tel. (Janai 8500
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PASIREIŠKUS musų plačiojoje visuomenėje troški* 
muiA kad butų užbaigtas tas žygis, kuri taip gar

bingai pradėjo neužmirštamos atminties STEPONAS 
DARIUS ir STASYS GIRĖNAS, Chicagoje susiorgani
zavo AMERIKOS LIETUVIŲ TRANZATLANTINIO 
SKRIDIMO SĄJUNGA, tikslu finansuoti su visuome
nės pagelbaantrą skridimą iš Amerikos j Kauną.

ši organizacija yrą visai nepolitiška ir nepartinė. 
Į jos Valdybą, susidedančią iš 9 narių, įeina įvairių pa- 
žvalgų asmens, kuriems rupi vienas tiktai dalykas: 
sukelti pakankamai pinigų geram lėktuvui nupirkti, 
aprūpinant jį visomis moderniškomis įtaisomis, idant 
gabus lakūnas — “kitas sparnuotas lietuvis”, anot Da
riaus testamento žodžių— galėtų be sustojimo nulėkti 
į laikinąją Lietuvos sostinę įrodydamas tuo, kad savo 
pasiryžimu ir sugebėjimu technikos srityje lietuviai 
eina kartu su kultūringiausiomis pasaulio tautomis.

Visi ALTĄSS.valdybos nariai darbuojasi be atlygi
nu visuome- 
iuyių koloni-

nimo. Jau besiorganizuodama, jį

jose jr visoje _ ........... .
Aviacijos Dienos, kurių pelnas einą?į-antro tranzatlan- 
tinio skridimo fondą, ir kiekvienoje vietoje tie paren
gimai sukėlė nepaprastą entuziazmą publikoje, kuomet 
ji gavo progos susipažinti su lakūnu, kuris pasiėmė ant

ę auKoti patys ir ra- 
sumanymas pasisėk

ausiose Amerikos.
kolonijų buvo nurengtos „ didelės

tinio skridimo fondą, ir kiekvienoje vietoje tie paren
gimai sukėlė nepaprasta entuziazmą publikoje 
ji gavo progos susipažinti su lakūnu, kuris pas 
savęs to didelio ir pavojingo žygio atlikimą.

Mikolaš Narvid—Vice-Pirmininkas, 
2424 West 69th St,, Chicago, III.

'y' ? ! ,

/Antanas Vaivąda^Sękr^orius,
' 1739 So. Halstęd St., Chicago, III.
v

Justiną# Mackiewich—Kasierius,
2324 South Leavitt St., Chicago, III

A

f: ...r M;

Antanas Kartanas—Pirmininkas
2557 West 69th St., Chicago, III.

Pius Grigaitis—Vice-Pirmininkas, 
4420 Deyo Avė., Congress Park, III

* ■ • ■ . - * •'

- •

William J, Kareiva—Vice-Pirmininkas,
4644 South Paulina St., Chicago, III.

P-ia Ona Bytautas, 911 West 33rd St 
... f ■ Chicago, TU.

Antanas A. Dobbs, 11 South La Šalie S 
Chicago, III.

Davidonig,

AMERIKOS LIETUVIŲ^RANZATLANTINIO-
■ " SKRIDIMO SĄJUNGA'

A. G/. KARTANAS, Prezidentas 
ANTANAS S. VAIVADA, Sekretorius.

ii?yį-

i

Tas lakūnas tai—JUOZAS R. JAMES-J ANUSAU
SKAS, pagarsėjęs dviejuose Amerikos kontinentuose 
aviatorius, apie Kuri oficialiai rekordai ir spaudos atsi
liepimai liudiją, kad lygių J .
ši arba kuri nors kita šalis. Jisai yra pasiryžęs atei
nančiais metais leistis į tą didėlę kelionę oru, ir jo mi
sijai paremti mes esame pasiž 
ginti visus, kupie geidžia, kad 
tų, dėtis prie jo pykinimo.

, Taigi šiųomi mes atsišaukiame į Amerikos lietu
vių visuomenę, kviesdami ja talkon.. Kviečiame atski
rus asmenis ir draugijas stoti nariais į AMERIKOS 
LIETUVIŲ TRANZATLANTINIO SKRIDIMO SĄ
JUNGA, aukoti ir daryti parengimus antro tranzatlan- 
tinio Skridimo naudai. (Čekius ir Money Orderius pra
šome išrašyti A. L,T . Flight Ąss’n, vardu ir siųsti iždi
ninko adresu). .

Pasidarbuokime sutartinai per ateinančius šešis 
»f ar septynis mėnesius, kad apie pradžią vasaros jau ga

lėtume išlydėti “Lituanieą II” į musų gimtąjį kraštą!
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$65.31KORESPONDENCIJOS $178.22

Garsinkitės Naujienose

Butler

JUOKAI

PRASIDĖS GRUODŽIO 15 DIENĄ, 1933 METAIS IR

KONTESTANTAMS BUS DUODAMOS DIDELES DOVANOS, PAGAL PASIEKTUS LAIPSNIUS

KAS GALI LAIMĖTI DOVANAS?

dirba
gauna

tęsėsi
buvo

8 cylinderių naujas automobilius. 
$1,000.00 cash pinigais.

(“Faun”, Wien)

Žmona: “Keista, kad vyrai 
visuomet nori berniukų. Ma
no tėvas visuomet apgailesta
vo, kad aš buvau ne berniu-

A. M. W. o f Penn. s pedale 
konfere.ndja

Detroit, Mich. Avia
cijos Dienos lakūno 
Janušausko naudai 

atskaita

DETROIT, MICH. Lietuvių 
Aviacijos Diena, kuri įvyko 
Detroite, Mich., spalių 15 d., 
padidino lakūno J. R. Jaines- 
Janušausko skridimo fondų 
$152.33, kaip pasirodo iš že
miau paskelbtos atskaitos.

Įplaukos buvo sekamos z
Už įžangų ..........   $60.50
Už keleivių vežiojimo 

aeroplanais \............. $147.00
Už gėrimus ........... $123.05

Parengimas atnešė Amerikos 
Lietuvių Tranzatlantinio Skri

dimo Sąjungai $150.00 
pelno.

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svimming pool.

Rusiika ir turkilka pirtis moterims
■trečiomis iki 7 v. v.

Vyras: “Taip pat ir aš ap 
gailestauju.**

(“Kikeriki,” Wien)
“Ar Milieris mane myli? Aš 

girdėjau, kai jis, sakė tamstai 
vakar, kad jis apie mane ma^ 
no labai aukštai.**,

Viso išlaidų ..
PELNAS $152.33

Prie Aviacijos dienos suren
gimo Detroite daugiausiai pa
sidarbavo Dr. J. J. Jonikaitis, 
adv. J. P. Uvick, p. Antanas 
Strazdas, p. Chas. Stepanauc- 
kas ir jiems žymiai prigelbė- 
jp p. Uvickienė ir moterų or
ganizacijos, kurios ji yra pir
mininkė, pp. Kučinskas, Motu
zas, GirŠtautas, Besasparis ir 
didelis skaičius kitų, kuriems 
it lakūnas Juozas R. James- 
Janušauskas ir Amerikos Lie
tuvių Tranzatlantinio Skridi
mo Sų junga taria širdingų 
ačiū ir tiki, kad šį kilnų skri
dimo darbų ir toliau rems. N.

kad 
Mums 

kad 
teisingu keliu ir 
m mumis. Bet 
U. M. W. of A. 
nei žingsniu ne-

“Taip, bet mes kalbėjome 
apie tamstos amžių.’’

(“Orange Owl.**).

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.

Spalių 30 d. 10 valandų ryto 
prasidėjo Anthriacite Minės 
AVorkers of Pennsrylvania spe- 
cialė konferencija.

Thomas Maloney, naujos 
unijos prezidentą^ atidarė su
važiavimų kiek vėliau, negu 
buvo pažymėta, pareikšdamas, 
kad buvo pasiųsta telegramos 
gubernatoriui ir į Washingto- 
nų darbo deparfemenhj virši
ninkams, o taip pat vietiniam 
majorui Lovland ir teisėjui W. 
S. McLen kaipo NRA pirmi
ninkui. Tačiau ne nuo vieno 
negauta atsakymas, ar prisius 
atstovus J šių konferencijų, ar 
ne.

Sekretorius -Henry Schuster 
pranešė, kad viso delegatų da
lyvauja 511, atstovaudami virš 
50,000 angliakasių, nes vienas 
delegatas buvo renkamas nuo 
100 narių.

Publikos buvo du kartu dau
giau, negu delegatų. Potam 
trumpai kalbėjo Riaaldo Cap- 
pellini, šteito prezidentas, pa
reikšdamas, kad milžiniška di
džiuma angliakasių eina su 
nauja unija, ir kad kol šioji 
konferencija pasibaigs, tai pas 
senosios unijos viršininkus ne
liks nei vieno nario. Taipgi 
Cappellini pareiškė, kad šioje 
konferencijoje dalyvauja daug 
delegatų ir angliakasių, bet ar 
mes kviečiame policijų, 
mus apsaugotų? Ne. 
policijos nereikia todėl, 
mes einame 
angliakasiai 
žiūrėkite, — 
John Boylan 
žengia be policijos. Cappelli
ni sako, jog anų dienų J. Boy- 
1 n kalbėjo iš radio stoties

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. r. 
dijimą kraujo, odos, li|_ 
skausmus nugaroje, kosėjimą, geri _____ 
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.
420p <tWest 26 St. Kampas Kęeler Avė. Tel. Crawford 5573

apie angliakasių padėtį. Laik
raštininkas E. G. Smith pareiš
kė, kad dėsiųs visas pastangas, 
kad publikai nušviesti, kokia 
yra angliakasių padėtis. Smith 
pareiškė, kad John L. Lewis 
turi atvykti j Wilkes Barte su 
Labor departamento atstovais 
iš Washingtono ir išklausyti ki
tos pusės argumentus. Taigi 
lauksime penktadienio konfe-, 
rencijos, — ar per tas dvi die
nas bus padaryta koks progre
sas, ar ne. —Angliakasy^

Teisėjas: “Prižiūrėtojau, pa
sakyk tam vyrui, kad jis turi 
nusiimti savo skribėlę teisme”.

Prižiūrėtojas: “Bet, pone, 
tas vyras yra moteris*”.

(“P’st”, Constantinople).

Vardas ir pavardė .............................................................................
Antrašas ..... ..................... ..........................................................

' Amžius ........... ................................ .
Užsiėmimas ........................ ................................................................

Bičiulis: “Kodėl taip tams
ta neramus dėl savo sunaus 
dailininko?”

Naujai praturtę jusis: “Jis 
išvyksta kur nors į kaimų ir 
piešia purvinų senų vežimų, 
tuo tarpu kai mej turime pui
kų naujų Rolls-Royce automo
bilių savo nuosavame gara- 
džiuje”.

Nuo Išsinarinimų
Kuomet jums pasitaiko nikstelčti ko* 

Jm . rieią, iisinaripti ranką ar gauti 
dieglį j peęius ir kuomet skausmas jus 
ii proto varo, • tai iisitrinkite su 
ANCHOR Pain-Expe11eriu ir apdengkit 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu.

I kelias minutes skausmas pranyks 
ir palengvinimas bu* laimėtai.

Per su virš 60 metą Anchor Pain* 
Expel1eris buvo ir yra vyraujančią 
naminiu vaistu , greitam skausmu pa
lengvinimui. Visose vaistinėse kaina 
3 5 e. ir 70c.—skirtingo didumo bonkutčs. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženkli.

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos 
O

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ _PER 28METUS_

Špeciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 

mą ir paslaptingas

LAIPSNIS 1 — ........................v.....................  ......... -......  $15:00
LAIPSNIS 2 — ......................... ........... ...................‘....... ........ . $50.00.
LAIPSNIS 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
LAIPSNIS 6

Scrantone. Boylan stovi prie 
“maikio”, o iš šonų stovi po 
du poliemonu, o toliau stovi 
22 poliemonai.

Toliau Cappallini pareiškė, 
kad Boylan su kompanija in
formuoja Washintgono sena
torių Wagner ir kitus, kad se
nas kontraktas padarytas ir 
tęsis iki 1936 m. Bet jie ne
praneša, kad žmogus 
dvi savaitę mainose, o 
pėdės 19 centų.

Delegatas Mušto iš 
lokalo pareiškė, jog kai John 
Boylan užėmė prezidento vie
tų 1928 m., tai mainieriai gavo 
už 8 valandų darbų $9.00, o 
leiberiai $8.00, o dabar mai- 
nierys gauna $4.00, o leiberis 
$3.00. Ir tai, girdi, senas kon
traktas!

Kitas delegatas G. Moleski iš 
Pittston Coal Co., Ewen mai
nų pareiškė, kad senas kont
raktas rodo, jog mainierys tu
ri gauti už tonų $2.95 iki $3.00. 
O šiandie mainieriui moka tik 
28-40-42-50 centų už tonų. 
Delegatas J. Gustitus iš Exeter 
pareiškė, kad mainierys ir lei
beris išdirbo 10 dienų; mai
nierys gavo $5.75, o leiberis 
$4.00.

Baigiantis pirmos dienos 
antrajai sesijai, buvo įnešta 
per delegatus, kad sekretorius 
pasiųstų vėl antrų kartų tele
gramas į Wasbingtonų, guber
natoriui ir vietos viršinin
kams, kad pribūtų patys ar 
prisiųstų įgaliotinius į šių kon
ferencijų išklausyti raportų. 
O jeigu ir dabar negausime 
atsakymo ligi rytojaus, tai 
šaukti generalį streikų viso 
1-mo distrikto.

Antros dienos sesija 
. Gavo pranešimų nuo Mr.

M. B. Comerford NRA. šteito 
pirmininko. Prižadėjo išklau- pranešti Washingtono

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Viso įplaukų ..........  $330.55
Išlaidos buvo sekamos:'

Išmokėta Maycock Flyers/ 
inc...................... j...........  $52.00

Lakūno James kelionės 
išlaidos ir gazolinas 
aeroplanui .................  $21.50

Airportas .................  $1.00
Airportiii už aero

planų ............................. $5.00
Parašiutininkui ....... $15.00
Virvė airporto aptvė

rimui ........................  $4.00
Miltų maišas .............. $1.17
Gazolinas .'..........  $10.00
Alaus leidimas .........  $2.00
Bilietai ..................... $1.24

syti naujos angliakasių unijos 
viršininkų raportus. Taipgi 
dalyvavo laikraštininkas Er- 
nest T. Smith, “Times Leader” 
redaktorius ir kun. J. J. Cur- 
ran. Delegatų raportas.

Delegatas J. Hodacoski nuo 
Pine Ridge Hudson Coal Co. 
skaito: mainierys ir trys lei
beriai dirbo 8 dienas; priloda
vo 24% karų anglių, karas 
$1.00. Viso kartu $99.00. Mai
nierys trims leiberiams užmo
kėjo $81.66, kompanija at
skaitė už paraku ir kitokias 
išlaidas viso $17.33. Mainieriui 
liko už 8 dienas darbo 1 cen
tas. Kitas mainierys už dienų 
gavo 55 centus; už 2 dienas 
$4.27; 9 dienas $26.36; 11 die
nų $32.95.

Sekretorius praneša, kad dar 
negavę atsakymo nei iš Wa- 
shingtono, nei nuo gubernato
riaus.

Kiaulė ant dubeh’o f
Delegatas nuo Payne Mine 

Mills Coal Co. pranešė: Jei no
ri gauti darbų, tai matyk for- 
moną; turi pirkti kiaulę. Kai
na nuo $28 iki $75 ant išmokė
jimo. Delegatas išskaitė dubelj, 
kur kompanija atitraukia mai- 
neriui išlaidas. Ten pažymėta: 
kiaulė (pig) $2.00.

Prezidentas Thom Maloney 
pareiškė, kad jam yra žinoma 
ir jis galįs dokumentais įrody
ti, kad Woodwar ir Bliss mai
nos priklauso Glen Alden Coal 
Co. Jei nori gauti darbų, tai 
turi iš tam tikrų žmonių pirkti 
pianų už $900, ir darbai parsi
duoda nuo $10 iki $25.

Antros dienos sesija 
iki vėlumos. Pabaigoje 
manyta šaukt generalinis strei
kas, bet tarpininkaujant laik
raštininkui Ernest G. Smith ir 
kun. J. J. Curran sesijos liko 
atidėtos iki penktadienio ryto, 
tai yra lapkričio 3 d.

Kun. J. J. Curran, išklausęs 
delegatų raportus, prižadėjo 
ryt važiuoti j Washingtonų ir

ponams

Ponia (priimdama naujų 
tarnaitę): “Kaip ilgai tams
ta buvai savo pastarojoje vie
toje?”

Tarnaite (sutrikusi): “Ar 
savo pastarojoje vietoje? Aš 
—aš—aš ten visai nebuvau 
nuvykusi.”

(“Dorfbarbier”, Berlin).

šimtai Naujieną draugą džiaugiasi pirmesniuose kontestuose laimė
tomis dovanomis, o dar daugiaus džiaągsis po šio kontesto. Todėl šiuo- 
mi kviečiame Naujieną draugus ir drauges tuo jaus užsiregistruoti i 
konteptantą eiles, ir tuomi pagelbėti padaryti ši kontestą tikrai pasek- 
mingu. Pažymint Naujieną 20 metų sukaktuves ir laimėti dovanas ko
kią šiais laikais nelengva yra uždirbti ir sunkiausiu darbu. Nieko nelau
kę išpildykite žemiaus telpantį kuponą ir sugrąžinkite kartu su savo fo
tografija. Jusą fotografija laikas nuo laiko talpinsime Naujienose, 
kad jums pagelbėti savo apielinkėje įgyti žmonią užsitikėjimą.

NAUJIENOS, CKIcHgB, HL 
................  ............—r--r------------------ -  ■     

Išlaidos alui, ete
(prie gėrimų) ......

VAU LT
SAFETY DET0S1T DKES

1 |"A plas—
metus ChvU 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
I.teilrta 1905

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

PAIN-EXPELLER



Vokiečių kultūros faktai Lietuvoje
1879.

TIKSLAS IR PRIEMONĖ

Nežino

CNATLYVAS RAŠYTOJAS

18.00 
4.00 
2.00 
1.60

vokiečiams 
jų žandarai

yra senas
52 metų

džfos išspirti, Ir nuo tada vfetiį 
tautiiiinkui pdsilikb Lietuvą

no valdžią. Perversmo vadams 
susipykus tarpe savęs, klerika-

JAU BEVEIK LAIKASi 

....... ..  ■■ ■ i

šarangas, neatsižvelgiant j tat 
nors jų ' 
stropiausia 
buvo dirbamas. |917 
pių valsč,./ f71 *—’ 
Samatatiiij k. rnitfop baati už- 
kankifitte Ihiisų 'MKMž tiž tie-

adresuotas 
su priera- 

laiŠką

PATRIOTIŠKI” VAGYS

drąsus, žiaurus niek 
ir likusieji, ku

(tautininkų partijos
(t __ “N.” Red.).

mes nesuprantame, kodėl jam 
“negeda” tursintos bolševikams, 
kurie jį maišo su purvais. O 
gal jo moralybes supratimas 
yra toks: juo šuni'Škiau su ta
vim elgiasi, juo turi būti nuo
lankesnis ?

vai. net kardu sukruvino dau
gybę žmonių. Nuo vieno kito, 
per tokias arklių mobilizacijas, 
net ir rūbai nuo kūno nuaiže- 
jo. (Bus daugiau).

o aš gyvenau dvare, 
Redruth’o,

skraiste tarnauja 
iki neatsidu-

biausia ir patikdavo... Už tai 
kiekvienam vedančiam pro juos 
arklį, buVo įsakyta stipriai už
sinert! ant dešines rankos pa
vadį. O Raudondvaryj, Šeduvos

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

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

Jungtinių Valstijų socialistų 
partijos nacionalis komitetas 
šiomis dienomis turėjo suvažia
vimų, kuriame išrinkta nacio
nalis partijos pirmininkas. Vi
sais balsais ton vietoA tapo iš
rinktas milwaukietis Lęo M. 
Krzycki, kuris yra Amalgamėi- 
tų unijos generalės tarybos na-

dyti. žmonės savo atstovų dau
giau nebetenka,- liaudis Val
džioje balso nebeturi. Kieno gi 
naudai kraštas yra valdomas? 
Aišku, naudai tų, kurie valdo. 
Bet kuomet valstybė yra pasi
pelnymo įrankis jos valdovams, 
kuomet žmonių kontroles ant 
valdžios nėra, tai kas valdinin-

1917 ir 1918 metų laikotar
pyje dažnai į Josvainių bažny
čią, o kai kada ir į Krakių sek
madieniais pamaldų metu vo
kiečiai žandarai ateidavo mušti, 
žmonių. Pavyzdin: Josvainių 
bažnyčioje vienam N. N. iš Pa- 
vinkšnių kaimo Pernavos vals. 
akį iškirto, antrai Stasei Kali- 
naitei iš to paties miestelio ko
ją išdaužė. Iš Karonavos kaimo 
A. Jonaitis taip pat. primuštas 
šventoriuj į trečią,j dieną mite. 
Ir panašiai daug tam ten, tąi 
per galvą, tai per veidą, pečius 
ir rankas kliūdavo. Kai kada 
Krakėse šventadieniais sumos 
procesiją lydinčias paredkinin- 
kes — mergaites iš šventoriaus

"k,. žiniose” įdėta Lietuvos 
Social-Demokratų Partijos pra- 
nbiimas, kad partija Meko ben-

davo už trobesių kampų ir iš 
netyčių. puldavo 4 Aušti musų 
'žmones, į, turgau ar iŠ turghus 
važiuojančius. Visa tai buvo da
roma, bukkt>i už nettusi&nimą 
prieš juos kepurės.*.

Žinoma, jeigu jie taip troško 
muši) žmones visur ir visuomet 
kankinti įvairiais, budais, tai 
pasivarę prie savo žiauriausios 
baudžiavos darbų, kai kur tie
siog kailį lupdavo. Pavyzdin: 
Vosyliškės valsč. Bielozarb dva
re, Padubysio valsč. Pašiaušiu- 
kų Uvdre, panašiai ir kituose, 
butą dienų, kad nė vieno dar
bininko ai* , darbininkės f nepra
leisdavo įhępėrvarę įj per mūšio

- •.

nurodomas datba^ kub’ 
sąžiningiausia 

' m. Ver
piu įį vąUč.‘»/ Ukmergės , apskr.

nupirktas ir 
pluduriuoja 

inkaru ir gatavas 
Jus nebūtumėte ga- 

malonesnio

LEO M. KRZYCKI— SOČIA 
LĮSTŲ PARTIJOS PIR

MININKAS

Dar vis Pruseikai skauda 
širdį, kada jisdi pamato “Nau
jienose” kokią nepalankią ži
nią apie Kremlio įnamius ir jų 
tarnus, ir jisai rašo: “Gėdk”.

Ar žinia teisinga, ar ne, ji
sai ne Jiebando svarstyti, bet 
skubinasi demonstruoti savo 
“cnatą”. Pamokslininkauti, mat, 
yta daug lengviau, negu pro
tauti. Pažiūrėkite, kiek pasi
piktinimų, pasmerkimų ir pra
keikimų yra “ščyrųjų” literatų 
ir jų dvasinių brolių “kvašistų” 
rašiniuose! ?

Mes M Prus^ik^ 
cnata yra 100% Čysta. Tik

(Tęsinys)
Palėvenės dvare Subačiaus 

valsč. už nuskintas tris nuosa
vų žirnių ankštis vokietis žan
daras Dominiką Gurklį mušęs 
ir visaip žudęs pusę dienos, pa
galiau peršovė dešinę ranką, 
kiek palūkėjęs peršovė abi ko
jas, dar kiek palūkėjęs peršovė 
per vidurius.

Grindžių kaime, Kelmės vals. 
prieš pat išeinant 
iš Lietuvos, du iš 
deliai savo garbės paaukštini
mo, kad lietuviai ilgiau juos 
paminėtų, dažnai eidavo per 
kaimus musų žmonių kankinti. 
Lietuviai kalbamos apylinkės 
gerai juos pažino ir pajutę pa
vojų, begdaVo kuo toliausia nuo 
plento į miškus, palikę Dievo 
valiai namus ir gyvulius.

Ėet nelaimė kaip tai vieną 
kantą J. Turauskas ir S. Raš
kys buvo užklupti savo namuo
se. Visų pirma vokiečiai žanda
rai apglušino jiems galvas šau
tuvų buožėmis, paskui surišę 
jiems rankas ir kojas, smaigs
tė ir užlaužė po kiekvienų ran
kų ir kojų nagų nusmailintus 
peiliu sausos apušies medžio 
adyklius, o kuriam nagui adyk- 
lis buvo perstiprus, tai tas at
siveždavo iš pat šaknų nuo 
piršto, paleisdamas kraują 
čirkšliu. Kai kurie vietiniai ne
toliese buvę pasakoja, jog juo
du taip baisiai šalike nuo kan
čių, kad ir dangus*jų balsą ga
lėjo išgirsti. Bet vokiečiai žan
darai j tą šauksmą! nekreipė dė
mesio, pagaliau išrengė juodu 
iš drabužių nuoguįj ir nuo ko
jų iki galvos vyniojo juos į 
spygliuotas vielas,, nuo kurių ir 
užbaigė mirtimi daugiau pen
kių valandų savo tos nelaimin
gosios dienos baisųjį kankini-

(Tąsa)
“O kas gi jis yra?”, šaukė 

prokuroras. “Tamsta, pasakyk 
vardą to šunies.”

“Tavęs,” tarė gydytojas, nes 
tu negali suvaldyti fiavo lie
žuvio. Ne rites vieni teŽinoriie 
apie tą ddkuriieritą. Tie Žmo
nės, kurie užpuolė užeigą Šią 
naktį, 
šai, iš tikro
rie buvo ant laivo ir daugiau, 
drįstų sakyti, buvusių netoli, 
jie visi yra prisiekę, žut-but, 
surasti turis pinigus. Nei vie
nai iš- mus neprivalome vie
nas bent kur eiti kol nebusi- 

(me ant jurų. Zigmontas ir aš 
busime sykiu kol ‘kas. Tu pa- 
siidk Joyce ir Hurtter jodamas 
į Bristolį ir, nuo pirmutinio 
lig paskutinio, nei vienas iš 
inusų neprivalome nei kvapo 
ištarti apie tą, ką mes rado
me.”

“Livcsey,” atšovė prdkuro- 
ras, “tu visuomet tiesą šakai. 
Aš busiu tylus/kaip kapas.”

numeryje rašo, 
partijos konflikto 
laikraščiu iš partijos 

redaktorius J. 
, “Raidės” spaustuvės 
Atigustinavičius ir Lie- 
banko tarnautojas J.

Nesutikimas su laiKkaš 
TININKA1S

davimą užkluptus vokiečių žan
darų dar nekultus savo rugius 
ir kviečius laukuose, vokiečiai 
žandarai, pasikvietę dar savų 
kareivių talkon, vietoj nušovė: 
Adomą Žilinską, Kazį Sakalau
ską, Juozą Žilinską, Yralą Sa
kalauską, Jurgį Jasionį, Vero
niką Novikaitę ir Utkytę. O 
Praną Noviką nukankino kalė
jime, kuriame kartu su juo apie 
metus vokiečių žandarai kama
vo beveik visos kalbamos apy
linkės visiškai niekuo nenusi
kaltusius vyrus.

Plungės valsč., Kalniškių kai
me vokietis žandaras neva pirk
damas nuo A. Gariuno arklį 
sumokėjo jam geroką sumą pi
nigų, pagaliau padavęs jam pa

laikyti savąjį aridį peršovė buk 
tai už užsimojimą pavogti jo 
arklį, ir vėl atsiėmęs iš negyvo 
savo sumokėtus už arklį ir dar 
kelis kart daugiau velionio pi
nigų, kuriuos buvo jau anks
čiau pastebėjęs, nujojo savo 
keliu.

Kaip Raseiniuose, Seredžiuje, 
Veliuonoje, Čekiškėje ir kituose 
Vokiečių susibūrimo punktuose,

• » I

į kuriuos jie dažnai per savo 
seniūnus suvarydavo arklių mo
bilizaciją, kur vokiečių žanda
rai kartu su saviškiais karei- 
viais savo kariškos tvarkos vir
šininkų pakurstomi, -mušė, ne- 
veizėdami kur klius, lazdomis 
kiekvieną pro jų štabą arklių 
vediną musų pilietį ar pilietę ir 
visi išvien užsiversdami galvas, 
aukštyn kvatodavo, bliovė, kuo
met musų žmogelis sti perskėl-’ 
ta galva, išmušta ranka ar kį>- 
ja, parmestas šokančio arklio 
ant žemės, raitėsi alpdamas nuo 
sopulių. O dar didesnė nelaimė 
tam, kuris negalėdavo greit at
sipalaiduoti pavadžio, nes mu- 
šariias gyvulys, lygti kaip ir 
žmogus, šokdavo bėgti ir val
kiodavo po žemę, arba vietrij 
permindavo, kas vokiečiams la-

Aš keliauju į Bristolį.
Prisirengimui į jurų kelionę 

murhs užėmė datigiriu laiko, 
negu, prokuroras buvo įsi vaiz
davęs, ir nei vienas iš pirmes- 
riiųjų planų 
planas .pasilaikyti 
save
■kaip mes buvome nutarę. Gy
dytojui teikėjo važiuoti Lon- 
'donan ieškoti pavaduotojo, 
kuris rtžimTų 1 jri praktiką; 
fprolturoras stropiai dirbo Bri- 
štrii’yje 
globoje girininko, 
beveik kaip kalinys, bet gi ku
pinas sapnų, apie ^juras ir bai
siai žavingų ilgėjimų- keistų, 
nežihofrių salų bei nuotykių. 
IŠtišris valandas, be pertrau
ki), aš nagrinėjau žemėlapį, 
pakol neatsiminiau vinų maž- 
riibžių. Sėdėdamas girininko

Pasklidus gandui spaudoje, kad Amerikos valdžia 
ketinanti pavesti N RA kontrolę į pramonininkų rankas, 
prezidentas Rooseveltas pareiškė, kad valdžia iš savo 
rankų kontrolės nepaleis. Pramonininkai esą nekompe- 
tentiški tinkamai reguliuoti biznį.

Prie tos progos, jei tikėti korespondetų praneši
mais, prezidentas pasakė dar, kad NRA ne tik nebusiąs 
likviduotas, bet busiąs padarytas pastoviu. Po dabarti
nių laikinų NRA taisyklių ateisianti pastovi NRA for
ma, kurios tikslas busiąs įvykinti “naujosios dalybos” 
principus.

Tie principai esą toki: pramonė turi būt perorgani
zuota ir vedama kolektyvizmo pagrindu; krašto paja
mos turi būti taip paskirstytos, kad samdytojai gautų 
mažesnę, negu dabar, o samdiniai (darbininkai) dides
nę, negu dabar, pramonės vaisių dalį.

Rooseveltas tačiau užtikrinęs spaudos atstovus, kad 
tuo tarpu jisai nedarysiąs griežtų pakeitimų savo eko
nominiame programe, nes jisai žinąs, kad aukščiau pa
minėtus galutinus tikslus tuojaus pasiekti negalima. 
Pirma negu bus įvykintas tas ekonominio gyvenimo 
pertvarkymas, reikėsią dar daug pasimokinti ir patirti.

Tai. butų teisinga mintis. Vienu užsimojimu pa
keisti per ilgus metus įsigyvenusią ekonominę krašto 
sistemą yra neįmanoma. Bet jeigu prezidentas tikrai 
siekia tą, ką apie tai praneša Washingtono korespon
dentai, tai kokias jėgas jisai mano tam pavartoti?

NRA yra peremtas tariamu darbdavių ir darbinin
kų kooperavimu. Bet darbdavių pusėje tas “kooperavi- 
mas” yra tokios rųšies, kad darbininkai turi nuolatos 
streikus skelbti, idant darbdaviai butų priversti pildyti 
jų pasirašytus kodeksus. Ir tai dar tik pradžia. Dar 
vargiai bent vienoje stambesniojo pramonėje kapitalis
tai pajuto nors koki apsunkinimą dėl tų patvarkymų 
apie darbo valandas ir darbininkų algas, kurie buvo iki 
šiol įvykinti.

O kas bus, jeigu toliau pramonės bosai pajus, kad 
NRA iš tiesų apkarpo jų pelnus, ir jie pastatys keterą? 
Ar valdžia galėtų juos visus prispirti šokti pagal gen. 
ėlohnsono dūdelę? Abejotina.

Tos didelės atmainos ekonominėje krašto sistemoje 
galėtų būti pravestos tiktai tokios valdžios, kuri nepri
klauso nuo kapitalistų. O Rooseveltas juk buvo išrinktas 
he be kapitalistų pagelbos. Stambiausieji jo rinkimų 
fondo aukotojai buvo bankininkai ir pramonės korpo
racijų viršininkai. Kai jisai juos supykins, jie ims rem
ti republikonus.

Tiems, tikslams, kuriuos skelbia “naujosios dalybos” 
pranašai, reikia stiprios darbo žmonių organizacijos.

kambaryje -prie liepsnojančios 
ugnies, savo vaidentuvėje aš 
prisiartindavau prie salos iš 
visų galimų pakraščių; aš 
išieškojau visą salos paviršį; 
aš užlipau tūkstantį kartų tą 
aukštą kalvą, kurią jie vadino 
Žiūronu ir nuo viršūnės ma
čiau nuostabiausių, bet ne
vienodų reginių. Kai kada sa
la buvo tirštai apgyventa lau
kiniais žmonėmis, su kuriais 
rnes kovojom; kai kada buvo 
pilna pavojingų žvėrių, kurie 
medžiojo mus; bet visuose 
mano įsivaizdavimuose nieko 
aš nemačiau taip keisto bei 
tragiško, kaip tikruose musų 
nuotykiuose.

Taip ir slinko savaitė po 
savaitės, kai' vieną gražią die
ną atėjo IdiŠkas, 
gydytojai Livcsey 
ša, “Jeigu jo nebus 
gali atplėšti Tarnas Redrufh 
arba jaunasis Ha*wkins.” 
Klaūsydairii to įsakymo^ riies 
radorhe, tiesą pasakius, aš ra
dau.
tėsiiska’itė bent kokį 
raštą, išskiriant spausdintą— 
sekančių svarbių žinių:

“Senojo Irikaro Užeiga, 
Kovė 1 d. 17—m.

“Brangus Livėsėy, 
dainas ar tū esi dvare, ar te- 
besi Loridonc, aš sintt«a po 
laišką į abi vietas.

“Laivas jau 
prirengtas. Ji 
nuleistu 
pladkti.
Įėję įsivaizduoti 
laivo—kūdikis galėtų valdyti 
jį—dviejų šimtų tonų; vardas 
Hispaniola.

(Bus daugiau)

dro neturinti su “ABC” laik
raščiu, ir 'įspėjimas partijos 
nariams, kad jie tame laikraš
tyje negalį dalyvauti “be savo 
organizacijos komiteto žinios ir 
sutikimo”.

Liaudininkų dienraštis tame 
pačiame numeryje rašo, kad 
dėl to 
“ABC’ 
pasitraukę jo 
Vilkaitis 
vedėjas 
tuvos 
Dagys.

nes girininkas vargu
rarikris

Prieš tai ^socialistų partijos 
pirmininku 
ųult, kuris neseniai 
Hiilųufto partijos 
Stovėjo Victor L. 
Eugene V. Debs.

Leo M. Krzycki 
socialistų veikėjas, 
amžiaus.

, Priežastis veikiausia 'bus ta, 
kad j valdžios vietas Lietuvos 
respublikoje įsiskverbė didelis 
skaičius tokio elemento, ku
riam Lietuva'1 terūpi tiktai tiek, 
kiek ji jiems naudinga. Per 
eilę metų Lietuvą valdė, su ka
ro stovio pagelba, krikščionys 
demokratai. O nuo kada jie bu
vo pasidarę Lietuvos laisvės 
šalininkai? Kol Lietuva buvo 
po caro valdžia, kunigai liepda
vo žmonėms džiaugtis, kad Jo 
Didenybė caras Mike laiko lie
tuvius po savo “šviesia” globa. 
Kunigai nesidrovėdavo bažny
čiose iš sakyklų keikto tuos, 
kurie kovojo prieš caro valdžią, 
ir kai kurie stambus kunigijos 
šulai (pav. pralotas Olšauskas) 
net išdavinėdavo caro priešus 
policijai. •

Už nepriklausomą Lietuvos rekvizuodavo.
valstybę klerikalai ėmė stotoj Arba būdavo turgadieniais 
tiktai tada, kai Rusijoje ir Vo- kaip pavyzdin: Josvainių miės- 
kietijoje įvyko revoliucijos. Bi- tęlyj, Krakėse ir kituose pana- 
jodami patekti po kuria nors Šiai vokiečiai žandarai pasislėp- 
revoliucine valdžia, jie pasisa-;
kė už Lietuvos atsiskyrimą 
nuo kitų valstybių -s- idant Lie
tuvoje jie galėtų susisukti sau 
lizdus ir smagiai gyventi, Daį 
vatkų balsais pasigavę valdžią 
j savo godžius nagus, jie sulin
do ir sukišo saviškius-į valsty
bines įstaigas ir šeiminiiikavo 
Lietuvoje iki 1926 inetų.

Trumpam laikui Lietuvos 
darbo žmonės, buvo , nugalėję 
klerikalus, ir daugybei jų vadų 
tuomėt buvo . iškeltos baudžia
mosios bylos už įvairius ktiini- 
nališkus nusidėjimus. Bet atėjo 
kita klika jiems j pagelbą: tau
tininkai. Su armijos karininkų 
pagelba jie bendrai įvykino

uvo Morris Hill- 
mirė. Pirm 
priešakyje 

Berger ir

“Vienybėje” jris redaktorius 
Juozas Tysliava rašo apie paš
to valdybos direktorių inž. Ad. 
Sruogą, kuris neseniai buvo 
sugautas pavogęs daug pašto 
ženklų.* Girdi:

“Lietuvoje vėl susekta di
delė afera. Suimtas ilgame
tis pašto valdybos direkto
rius inž. Ad. Sruoga, speku
liavęs pašto ženklais. FalŠy- 
vus pašto ženklus jis duoda
vęs pardavinėti įstaigoms, o 
tikruosius — speciališkiems 
savo agentams. Sruoga, ma
tyt, pajutęs, kad jam ren
giama pirtis, pasidarė labai 
aktingu 
veikėju
Bet tas nieko nepadėjo. Kas 
kartą vogė, tas visados va
gis — senovės graikai saky
davo. Lietuvoje jau ne vie
nas toks ‘patriotas’ nunešė 
valstybės pinigų. Daug jų 
sučnie, bet dar daugiau pa
bėgo, arba kitokiais budais 
išsisuko. Daugelio Lietuvos 
valdininkų patriotizirias tik 
tiek vertas, kiek jie gali pa
sivogti valstybės pinigų.

“Dabar jaii butų galima 
suskaityti visą ištisą litaniją 
Lietuvos žmonių, kurie turė
jo progos būti ministeriais 
ir... kalėjime. Ką darysi. Se
nas lotynų posakis — sic 
transit gloria mundi — da 
ir dabar tinka.”
Tai, deja, tiesa. Vargiai ku

rioje šalyje per taip trumpą 
jos gyvavimo laiką toks didelis 
skaičius aukštų valdininkų (mi- 
nisterių, direktorių ir t. t.) tū
lojo kriminališkų bylų už val
stybės pinigų vogimą- ir eikvo
jimą, už, kyšių ėmimą ir pana
šius nusidėjimus, kaip Lietu
voje. Kcdėl taip? Lietuviai juk, 
tu r būt, nėra palinkę į sukty
bes labiau už kitas tautas.

nei gydytojo 
manę pas 

negalėjo išsipildyti,
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atsteigus Lietuvos Viduje lais
vę, iš jos valštybiriių įsthigų 
galės būt iššluoti įvairus prisi
plakėliai, kurie šiandie po “pa
triotizmo 
savo kišeniams 
ria kalėjime.
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Kasperų automo

Advokatai

6138

sužeista 
kuriai

yra
pas-

yra pati 
perskelta

Thousands 
prefer it to 
mayonnaise!

Sunkiausia 
Kasparienė,

Greitasis North Sliore elek- 
trikinis traukinys prie Sheri- 
dan Old Elm stoties užvažiavo 
ant automobilio, kuris subirėjo

Nepriklausomieji ir to 
liau pieną pardavinės 

po 8c. už kvortą

Tel. Cicero 2109 it 859 J

Antanas Petkus

Lafayette 3572

Ciceriėtis rastas nužu 
dytas automobily

Pašovė ginče dėl pa 
imto kreditan 

gasolino

Viri Telefonai YARDS 1741—1742

Bridgeporto Bučerių Sąjun 
gos susirinkimo

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Athland Alfe 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockivell St. 
TtL Republic 9723

bet jos sako, kad jos 
padengsiančios tų pa- 

kainos ukinin- 
dar turėsian- 

pelno. Tuo tarpu didžio-

DR. A. L. YUŠKA 
2422 TV. Marguette Rd. 

kampa* 67th it Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliotais pagal suskatintą.

CIĮICAGOS 
ŽINIOS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

galva ir užgauta krutinę.
Taipjau sunkiai sužeista Miss 

Dorothy Keliam, 20 m., 7646 
S. Spaulding Ąvę., kuri važia
vo kartu su Armaliu.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Paliko automobilių ant 
geležinkelio bėgių ir 

nuėjo miegoti

7 žmonės sužeisti 
dviem automobiliam 

susidūrus

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victo

Kensingtonietis užmuš 
tas automobilio

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

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

Tel. Boulevard 1401

Stikney laukuose rastas au
tomobily nužudytas, manoma, 
Angelo Alogni, 37 m., 1336 S. 
48 Avė., Cicero, nesenai atvy
kęs iš Detroito. Jo rankos ir 
kojos surištos, visas kūnas su
žalotas ir peršautas, rastas 
įsuptas į drabužį ir įkištas į 
"rumble seat” jo paties auto- 
mobiliaus. Kadangi nežinoma, 
kad jis butų turėjęs kokių 
nors ryšių su gangsteriais, tai 
manęiųa, kad jis veikiausią 
l|ko. nužudytas už palaikymų 
meiliškų ryšių su vedusia mo
terimi, kurios laiškas rastas 
jo kišeniuje.

kampas Halsted St. 
Valandos nuo JO

'kt d—t • • .

756 W. 35th St.
(Cor. of 35th 8 Halsted Sts,) 

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

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

TeL Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Geriausia Kalėdų 
dovana

Lietuviai Daktarai 
Amerikoj Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

K. P. G U GIS
ADVOKATAS 

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

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

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

SLA. 226 kp. susirinkimai 
įvyks antradieny, lapkr. 7 d., 

,7:30 v. vak., Associated House, 
2150 W. North Avę. Visi na
riai malonėkite pribųti, nes su
sirinkimas bus labai svarbus. 
Tarp kitko bus nominacijos 
SLA. Pildomosios Tarybos. Pri- 
sirengkite nominuoti geriau

sius kąndidatus, nes nuo gerų 
ir sąžiningų viršininkų daug 
priklauso organizacijos gero-

• Antras syąrbus dalykas, tai 
konstitucijos klausimas. Kon
stitucija dabar yra spausdina
ma SLA. organe “Tėvynė” ir 
visi nariai turėtų ją atidžiai 
perskaityti ir persvarstyti, kad 
galima butų pakeisti netinka
mus punktus, jei tokių atsiras
tų. Tik kai visi rūpinsimės 
savo organizacija ir domėsimės 
jos reikalais, organizacija ga
lės augti ir bujoti. .

Petras A. Bogdanov, pirmi
ninkas Amtorg Trading Corp., 
sovietų Rusijos pirkimo ir par- 
davimo agentijos Amerikoje, 
New Yorke, kuris eina kaip ir 
nęoficialio sovietų Rusijos at
stovo Amerikoje pareigas.

Kvietkininkas
Gėles Del Vestuvių, Bankietams ir 

. Pastabams
Pristątome i visas miesto dalis

3316 So. Halsted St., • Chicągo, III.
Phone Boulevard 7314

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

Septyni žmonės liko sužeisti 
dviem automobiliam susidūrus 
prie Cicero Avė. ir 79

Vienu automobiliu 
Mrs. Gertrude Kasper, 
5743 S. Homan Avė., 
ras

š| antradienį įvyks svarbus 
SLA. 226 kp. susirinkimas

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 Republic 7868

A KRAFT-PHENIX PRODŲCT

J saldainių sankrovą
E. 55 St., gerai pasirėdęs jau
nas vaikinas, nusipirko svarą 
saldainių ir suvalgė gerą por
ciją šaltakošės. Po to jis pri
žiūrėtojai atstatė revolverį ir 
pasiėmęs iš registerio $20, pa-

užsidarymą, pranešė kad 
visos bučernės prisilaiko 
patvarkymų ir užsidaro 

Kostumeriams tai

Iš Garfield Pk Liet. Paš. 
Kliubo

Garfield Parko Lietuvių Vy
rų ir Moterų Pašelpinio Kiiu- 
bo. susirinkimas įvyko spalio 8 
dieną.

Priėjus prie raportų pasiro
dė, kad buvęs Kliubo narys G. 
Palilonis rastas pakartas ar 
pasikoręs. Nors jis nebuvo 
užsimokėjęs kliubui mokesnių, 
bet vistiek kliufbas nutarė iš 
kasos išmokėti $50 pakasy
noms.

Lapkr. 4 d. Lawler Hali, 3939 
W. Madison St., kliubas bus 
surengęs smagų balių, kuriame 
nariai gražiai pasilinksmino 
ir jaukiai praleido šeštadienio 
vakarą.

Ateinantis kliubo susirinki
mas jvyks toj pačioj svetainėj 
lapkr. 12 d. —Kliubo Narys.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS \ 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet «sti sąži
ningas it nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui skyrių.

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

Tel. Renwood 5107 
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

Siunčiame Gėles per Telegramą, po 
visa pasaulį

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistai
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastim: galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karutį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę, Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyila atkreipiant į mo
kykloj vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 y. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę/ Pigaus* kaip buvo pirmiaųs.
Daugeįy atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kaiąos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

.Phone Boulevard 7589

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Athland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų k Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

į šipulius ir liko išnešiotas peni 
200 pėdų.

Traukinio, darbininkai šoko 
ieškoti lavonų, nes tokioje ne
laimėje niekas negalėjo išlik
ti gyvas. Tečiaus visų nuoste- 
bai jokio lavono nesurasta.

Tik nuėjus į 'štotį rasta ra
miai miegantis Harry Bhemke, 
28 m. iš Zion City. Pasirodė, 
kad Bbeinke, važiuodamas na
mo, panorėjo miego, tad pasi
statė automobilių ant geležin
kelio bėgių, o pats nuėjo į 
stotį miegoti. Daktaras rado, 
kad Bhemke buvo gerokai įsi- 
gęręs.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Moaroe 3377

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 
2506 West 63rd St 

Te L REPUBLIC 3100

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų zTel.: Prospect 1930

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidptuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbų busite Užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago 
SKYRIUS!

1439 S. 49 Ct, Cicero, Iii. 
T.L Cicero 5927

DR. HERZMAN
— IS RUSUOS —

' *1—4, nuo 6 iki 
Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto Dr. Suzana Slakis

Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligų 
4145 Archer Avenue
Ofiso Tel, Lafayette 7337 

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

Šctadieniais sulig sutarties.

Geriausia dovana, kokia jus 
galite suteikti savo brangie
siems senojoj tėvynėj, yra 
jūsų pačių atsilankymas Ka
lėdų šventėms. PijaĮej^itę su 
jais Kalėdų šventes! Kuo il
giau* jus buvote, nuo jų atsi
skyrę, tuo brangesne bus ši jū
sų dovana.

Prisidėdami prie Scandinavi- 
an-American Linijos Kalėdi
nių ekskursijų, “United States” 
laivu, išplaukiančiu iš New 
Yorko lapkr. 2,5 d., ar “Frede- 
riek VIII” ląiva, jšplaukiąnčiu 
gruodžio 9 d., jus tuTėsjte, ma
lonią, greitą ir, įdomią kelionę. 
Didelis laivas perplaukia abi 
juras—Atlantiką ir šiąurės, ju
rą be bereikalingų persėdamų 
ir sustojimų.

Dar yra vietų abiejuose lai
vuose, bet jau laikas jas už-

Juozapas Euttalkis ir Tėvas
5840 So. Kedzie AH

Visi telefonai: REPUBLIC 8340 
. (Neturim. n tylu.

Kazys Lewandowski, .35 m., 
maliorius, 1.39 E. 118 St., liko 
mirtinai sužeistas automobilio 
prie 1.30 ir Cottage Grove Avc. 
gatvių, gryžtant iš medžiok
lės. Automobilistas pabėga 
nesustojęs ir taip greitai, kac 
niekas nespėjo pastebėti jo 
laisnį. Lewandowski pasimi
rė Roseland Community

Frank Norbut,. 4? m-, 1713 
Keenon St., liko pašautas i de
šinįjį petį susiginčijus su 
Roxee garažiaus, 907 W. 35 
St., naktiniu sargu Ąntoji Bui- 
vas, 51 m. Ginčas kilo dej 
to, ar Norbutas gali gauti ga
solino ant kredito—-bargan.

!• ‘ ZO’LP
GRABORIUS 

1646 46th St. 
Tel. Bonlevąrd 5203 ir 8413

akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 

moterų ir vaikų pagal naujausius mc- 
toduA’ <X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 13th St., netoli Morgan St, 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgde Park 6755 ad Central 7464

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

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31 st Street

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

* niais 10—12 diena.

W. Side: 2201 W. 22 St (Cermak Rd)

„M.' .

Xsl*toau BoputUa ®0W

IGNACAS SIMANAVICIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 2 dieną. 7:30 valandą 
vakare 1933 m., sulaukęs 60 
metų amžiaus, gimęs Luokės 
parin)., Telšių apskr., Biržuvė
nų kaimas.

Paliko dideliame nuliūdima 
moterį Barborą, 3 dukteris Ma
rijoną, Vincentą ir . Amiliją, 
gimines ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas, randasi 1 
W. 112 PI.. Roseland, III..

Prakalbas pasakys Sylv. Be- 
neckas per 2 dienas, šeštadie
ny ir sekmadieny kaip 7:30 v. 
vakare.

Laidotuvės jvyks pirmadieny 
lapkričio 6 dieną, 2 vai. po 
Dietų iŠ namu bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Ignaco Si mana vi- 
čio giminės, draugai ir pažjs- 
tanji esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris. Dukterys ir Giminės
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Juozapas Eudeikis ir 
Tėvas, Tel. Republic 8840.

Tel. Cicfto 3724. Koplyčia dykai

Eudsikiaus ypariškas patarnavimas yra patenkinęs tukstąnčips bevejk 30 
metų. Vi«»intiW LUtuvb Graboriųą riektu
varomą, karaboną su šoniafm durim. — Jei^u, didžiuojatės dailumu ir tąų- 
pųmu ląįdotųvise, *r . > , > <

J. F. R ADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

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

CHICAGO, ILL,

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Bridgeporto Bi/čerių Sąjungos 
susirinkimas įvyko spalio 25 
d., Liet. Auditorijoj. Atsilankė 
nemažai narių. Pereito susi
rinkimo nutarimai priimti. Tam 
tikra komisija, kuri prižiūri bu- 
černių 
dabar 
NRA 
laiku, 
nepaprastas dalykas, bet 
ki.'i ir jie pamatys, kad 
yra tikrai geras dalykas.

Buvo atsilankęs narys komi
sijos rengimui krikštynų — 
Auburn Avė. pervardijimo j 
Lituanica Avė., pagerbimui žu
vusių lakūnų Dariaus ir Girė
no. Bučeriai, kurie noriai re
mia tautinius darbus, sutiko 
prisidėti ir prie šio darbo.

Bučeriai taipjau nutarė ren
gti vakarienę ir puikiai sve
čius pavaišinti. Bučeriai eina 
prie vienybės, o susivieniję ga
lės ir daug gero patiems kos
tumeriams padąryti, pardpoda- 
mi prekes kuopigiausia. Tik 
reikia, kad dau’giau bučerių pri
sidėtų, tai ir darbas butų leng 
vesnis. Sekamas susirinkimas 
įvyks lapkr. 23 d.—Bučeris.

Physical Therapy
Midwife 

6109 South Albany 
Avenae 
Phone 

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

važiavo 
27 m., 
jos vy 

keli jų draugai, kurie 
gryžo iš Luna alinės prie 111 
ir Cicero gatvių.

Į juos įvažiavęs Charles Ar
malis, Jr., 26 m., 4916 S. Kee- 
ler Avė., kurks buk nesustojęs 
ir apvertęs

Ofi«o telefonas Prospect 1028 
Rez. ir ofisas 2859 S. Leavitt St. 

DR. J.t 0WARSK AS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso valandos 2 iki 4 ir nuo 7~r9 
vai. vakąre. Nėdėlįoj sulig sutarties 

2403 W. 63rd St„ Chicago

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue
Nepriklausomos mažosios 

pieninės, kurios pardavinėja 
pieną sankrovose, ir toliau 
pieną pardavinės po 8c už 
kvortą ant vietos, be pristaty
mo į namus. Nors ir jos da
bar turi mokėti brangiau už 
pieną, 
pačios 
kėlimą pieno 
kanis ir vistiek 
čios 
sios pieninės tuojaus pasisku
bino pieno kainą pakelti iki

GRABORIUS it 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
it , apielinkėje. 

Didelė it graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

. MARTINAS GAIDELIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 3 dieną, 10:35 vai. 
naktj 1983 m., sulaukęs puses 
amžiaus, gimęs Švenčionių ap., 
Daugėliškiu parap., Talukiškių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliūdima 

moterį Juozapiną, po tėvais Ži- 
čkaitė, dukter; Stanislavą, 4 
posūnius Leoną, Kazimierą, Jo
ną ir Stanislovą ir podukrę 
Ludvisę, brolį Joną ir jo šei
myna ir gilinės, o Lietuvoj se
serį Oną ir broli Sylvestrą.

Kūnas pašarvotas randasi 
4438 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės jvyks ąjjtradiepy 
lapkričio 7 dieną, 8:00 vai. ry
to iš namu i šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
vėliojo sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv.Kazimiero kapines.

Visi a. a. Martino Gaidelio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikt! 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame

Moteris, Dukfž, Posūniai, 
Podukrė, Brolis ir Giminės. 
Laidotuvėse patarnauja grab. 

J. F. Eudeikis, tel. Ya?ds 1741

Tie nariui kurie esate uŽsih 
kę su duoklėmis, malonėkite 
pribūti į susirinkimą duokles 
užsimokėti, kad neprarastumet 
^narystės teisių.

Sek. Ben. Aluzas.

Td. Yards 1829

DR. G- SERNER
dl / Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
// Ištaiso.

Phone Hemlock 2061

Dr, JOSEPH KELL A 
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKIUS
756 W. 35th St.

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

Tel. Victory 5904
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9.

Nedėldieniais fugai sutarti.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakar* • 
Seredoj pagal sutartį.

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St. 

CICERO, ILL.

b

Saldainius mėgstąs 
plėšikas

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau i erdvesnį ir patogesne vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
rŠventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KABN* , • • < . . - . į *4

4631 South Athland Avenue 
Ofiso valandos:

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

Rez. Telepbone Plaza 3200

siaakyti, jei manote važiuoti. 
Kreipkitės prie artimiausio 
agento, ar į linijos raštinę. Jie 
'maloniai sukeiks visas 
imacijas.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
' ' įstaiga chicagoje

J. Fė EUDEIKIO gįra^oriy įstaiga yrą seitiauąia, tart 
^augiausia šeriąęmį, todėl gali pigiau patąrąąąti. »

J. F., EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
’ turi (rengęs grabų dirbtuvę.

Puikiausios, moderniškai (rengtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl šermenų.

Nuliūdima valandoje, pašaukite šią istaigą,

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

DIDYSIS OFISAS - 
4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ. 

' cjucąGo,

Lietuviai Dautarai
DR. C. KASPUTIS 

DENTISTAS
Grįšo ii Europos ir vii praktikuoja 

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

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

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

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

Namų telefonas Brunswkk 0597
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ir Tranzatlantinio 
Skridimo Sąjunga

RENDON kambarys blaivam, šva
riam žmogui, prie mažos šeimynos. 
6631 So. Rockwell St 2 lubos.

Prisirašykite j musų spulki 

TEL. LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St

visokių 
apie tą 
žinoma, 
protau- 
Jci ką

Trečiadieny M< 
mokinių tėvai laikys :&sirin 
kimų •*

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

savo
Mat koks keistas pro 

tų Rusijos agentų

pasi- 
gentkartėms, 
pirmtakunas

Mom vrasn’t sure būt she thought it was a faney shawl, this 
Christmas gift from her famous son, Tommy . . •

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
•023 S. Halsted St

(Jansen Stud.)
Ret. 730 W. 6 2 nei St. 
Tel. Eng!ewood 5840

DRAPERY AND UPHOLSTERING 
SERVICE CO. M, A. Laberdia, sav. 
Langams užlaidus, taipgi valome fi- 
rankas ir langams užlaidas. 6821 So. 
Western Avė. Republic 5780, Chica-

Tarp Chicagoš 
Lietuvių

Business Chances
Pardavimai Bizniai

PARDUOSIU savo puse biznio už 
$150. Turiu išvažiuoti į Lietuvą. 
Restauracija ir alus.

1435 So. Sangamon St.
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Ateinant; trečiadienį, lapkr 
8 d., 1 vai. po piet, Įvyks regu
liaria McKay vteŠbsios mokyk: 
los, kuri randasi 
Fairfield Avė 
organizacijos— 
ers Assn. 
bus socialis 
nariai bus vaišinami kava iri 
sausainiais. Tą mokyklą lan
ko labai daug lietuvių yaikų, 
todėl ir prie tėvų organizacijos 
priklauso daug lietuvių, svarbu 
tad yra, kad tėvai lankytų sa
vo organizacijos susirinkimus 

| ir domėtųsi mokyklų veikimu*.
Lapkr. 22 d. manoma rengti 

Ibunco ir kortų partiją Mrs. 
Bergman namuose, 7184 So. 
Maplewood Avė. z

Mrs. Lenz, pirmininkė ir 
komiteto nariai. lankys moki
nių tėvų-namus, kad prirašyti 
naujus narius.

Prezidentu tapo išrinkta Mrs. 
H. Moss, vieton pasitraukusios 
Mrs. Hannagim

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

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

Financial 
Finansai-Paskolos

CASH už jusu morgičius ir Real 
Estate bondsus, ateikite pas mus dėl 
geriausios kainos. Kambarys 316, 

» 134 No. La Šalie St.

naujienų ' 
Pinigų Siuntinio Skyrius at
daras kasdiė mio 8 V. ryto 
Iki « vnl

• no “ v.
' .n- IT ;rmteradt

Alexander Lehman 
SMUIKO MOKYTOJAS 

Specialė priežiūra gabiems 
■ mokiniams.

1234-KIMBALL BUILDING 
Jackson ir Wabash

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. 33r< Št., Chicago, UI 
ormal St.
ristory 3486

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

prie 69 ir 
.mokinių tėvų 
Farents-Teach- 

sutsirinkimas. Tai 
susirinkimas ir

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai______

SYNOPSIS
The old home town—tiny Athens 

in the midwest—is awaiting the re
tam of its most eelebrated son, 
“Big Jeff” Randolph for two sea- 
gons a national football sensation 
a t famous Thorndyke, one of the 
most historic of eastern nniversi- 
ties. Thorndyke Influences had lured 
Randolph east because he had been 
a high school grid marvek On vaca- 
tions, some of which he spent at 
home. Tommy (as he was knqwn 
to his Mom and Pop and other ad- 
miring Athenians) was “the glass 
of fashion and the mould of form” 
and . . . an airy arbiter of house- 
hold manners. Dorothy Whitney, 
danghter of the towp’s richest Citi
zen, had been Tommy’s high school 
giri friend bot u rift had g|$w|y 
tome between them unti! the daz- 
zling Thorndyke heyo had become 
enamoured of Elaine VVinthrop, 
arti s t and daughter of a Wall 
Street magnate. . . . Two days be- 
fore Christmas, Mom receives a 
■pečiai delivery from Tommy in- 
forming her he can’t come home 
būt mušt spend the holidays #ith 
some Park Avenne friends. It broke 
op the tovn’s banųuet plaus and 
east a damper on the Randolph 
family dinner.... Mom tried to be 
cheerful, būt all she coald think of 
was every Christmas before • . . 
and all his toys . . . and all the 
noise little Tommy used to make.

CHAPTER TWENTY-SEVEN
Nothing was ųuite right. Steve 

hnd her father there and Tommy 
away somewhere among strangers. 
If Pop and Uncle Louie would only 
have s t a r t e d an argument it 
vouldn’t have seemed so dead. 
Uncle Louie did say something 
about them not even hearing from 
Tommy būt Pete shut him up ųuick. 
The n Uncle Louie took the best 
picce of the breast which he knėw 
Pop lik e d būt Pop let him go; and 
when Uncle Louie said that now 
there wouldn’t be any banųuet and 
Pop wouldn’t get to make his 
speech, after all, Pop said 'raus 
mit the banųuet and Uncle Louie, 
too, and he said it in such a way 
that Uncle Louie didn’t answer and 
everything was ųuiet for the ręst 
of the meal.

Afterward Pop went out and so 
did Uncle Louie and Pete and 
Steve’s father went to the garage 
to see how the coal fire was and 
Mom and Steve started to clean 
up; būt Mom felt so bad Steve told 
her to go lie down and she covered 
her up and petted her. Later, when 
Pop came in and saw her lying 
down he made a hot toddy and 
stood there while she drank it even 
though Mom hated the taste of 
whisky; būt it did warm her up 
and she felt better and was up and 
around to help Steve warm up the 
leftovers for supper.

All evening, until the lašt min
ute, Mom waited; būt — nothing 
came.

She was glad when Christmas 
was over.

The next day at Butcher Brown’s, 
the neighbor ladies were all tired 
out from the day before. Mrs. 
Flannigan was the most excited, 
though. Her Buddy had come home 
from the Navy in the afternoon, 
surprising them all.

“You could have knocked me over 
with a feather,” she said, “when 
Myrt said, 'Mother, there's »«me- 
body here to see you;* and 1 went 
in and there was this big man 
standing in the dark where I 
couldn’t make him out very Veli— 
and here it wae my little Buddy 
and he waa bigger than me or 1iis 
Dad either; and here the U*t I 
heard of him he was in China, the 
raseal—and do you know, be eadse

Lietuvių Moterų Draugijos Apšvie- 
tos mėnesinis susirinkimas įvyks 
antradieny, lapkričio 7 d., Sandaros 
svetainėje, 814 W. 33rd St. 8-tą vai. 
vakare. Visos narės malonėkite atsi
lankyti skaitlingai, nes turime daug 
reikalu aptarti draugijos labui.

Sekretorė.

IŠPARDUODAME visai naujus 
Kailinius Kautus, po vieną kiekvieno 
styliaus. Kai kurie truputi sutepti 
nuo čiupinėjimo. Taipgi Kailiniai 
Kautai priimti i mainus. Dideli Bar- 
genai. $35 ir augščiau. Economy 
Section, Miller & Co. 166 North 
Michigan Avė. Atdara vakarais.from Philadelphia in a air-o-plane; 

I likę to died when he told me that. 
He looks grand.”

“Yes,” said Mrs. Johnson, “I 
guess I saw him before you did. 
I just happened to be looking out 
when he drova up in the taxi.”

“Oh, well,” Mrs. Farrell said, 
“children sure make a lot of trouble 
around Christmastime būt I guess 
it’s worth it to have them. My Joie 
brought me home a real solid silver 
eleetrie coffee percolator from 
money he made himself, mind you.”

“My Buddy,” Mrs. Flannigan 
added proudly, “brought me the 
makin’s of the swellest šilk dress, 
all the way from China, mind you.”

“My, ain’t that grand,” Mrs. Far
rell said. “Your Tommy didn’t come 
home for Christmas, did he, Mis’ 
Randolph?”

Mom smiled a little. “No, he sent 
word at the lašt minute thąt he 
couldn’t ųuite make it—he had to 
go to New York to see about a big 
job and they wouldn’t let him get 
away.”

“My, that’s too bad,” Mrs. Flan- 
hlgan said, “it mušt have been ter- 
tible lonesome without him.”

Mrs. Farrell said: “I suppose he 
Sent you something, though?”

All of them were watching her. 
Mom špoke slowly: “Why of course 
—4t came lašt night, all the way 
from New York.”

She showed them the b 1 a c k 
beaded bag, very aristocratic-look- 
ing, which she was carrying.

“My,M said Mrs. Johnson, “that’s 
ftne.” ’

“It sure is,” said Mrs. Flanni
gan.

“Yes,” said Mom, “I likę it.”
Mom took her packages and 

walked out. What they didn’t know 
wouldn’t burt them.

Būt, when she had gone, Mrs. 
Farrell- was saying: “You know, it’s 
funny, būt I saw a bag just likę 
that in Julius’s window—ten-sixty.”

Mrs. Johnson nodded, her little 
black eyas sparkling. “So did I— 
1*11 bet Tommy never sent lt at all. 
I bet he never sent her nothing, 
the big falše alarm.”

*1*11 bot that’s what Pete got 
her,” doid Mrs. Farrell.

Mrs. Flannigan nodded her bony 
head.“X*ll just ask Myrt”

Crane Coal Co
5332 So. Long Avė, 

Chicago, III.
TEL. REPUBLIC 8402

Wben Mom got home a pack- 
age was waiting on the table, a 
parcel post. Mom put down the gro- 
ceries hurriedly* and examined it. 
The address was typewritten; būt 
it came from New York; the date 
was blurred būt Mom put on her 
glasses and made it out—Grand 
Cent. Annex, N. Y., was around 
the circle and In the middle Dec. 
22, 6:30 P.M. It had been mailed 
in time and likę as not had laid in 
the postoffice all night—būt then 
they had to have their Christmas, 
too.

Her flngers were neyvous and 
her heart was beating fast as Mom 
eut the štring and. paper—she al- 
ways saved pieces of string from 
packages and put them in the little 
drawer in the kitdhen table. It was 
vvrapped in very fine paper and the 
room was full of its soft noise as 
Mom took it off—it was almost aa 
soft as šilk. Then Mom stopped 
for a minute and just looked—she 
had never had such a rich-looking 
piece of šilk in her house and was 
almost afraid to touch it; she went 
to the sink and washed her hands; 
then, carefully, piekėd it up from 
the boxa and unfolded it It was so 
big she had to hold it high to keep 
it off the floor.

Mom wasn’t sure būt she thought 
it was a fancy shawl; carefully, so 
that it might not pick up any dust 
from her dress or hiKr, she held it 
over her shoulders likę the matrona 
did in the pietures in the Sunday 
papers and looked in the glass at 
herself. •

She smiled and nodded to herself 
in the mirror; and the Mom in the 
mirror understood; then, before 
anybody should come and see her, 
Mom carefully folded it in the box 
again. Cousin Emmy would, want 
to borrow it the first thing; būt it 
would never be used until his 
graduation. He was a foolish boy 
to spend all that money on his 
mother. She wanted to ory — būt 
Pop would be coming in anytime 
and would think she was erazy 
altogether and ask her what there 
was to cry about.

* O fašistai...
Pas fašistus dėl to paties 

skridimo tai tikra batalija, 
Chicagoš kapitonas ir jo sėb
rai New Yorke nieko kito ne
beįmato, kaip tik socialistus, 
vagystės, apgaulystės. Skridi
mo Sąjunga surys visus lietu
viškus pinigus Amerikoj... Iš 
bolševikų pasiskolino melagy
stę, kad Chicagoj atsibuvu- 
sioj aviacijos dienoj komite
tas suvogė tūkstančius dolerių. 
Tas pats rašytojas.ir rengėjas 
nieko nesako apie atsibuvusią 
aviacijos dieną naudai pa
minklo pastatimo žuvusioms 
lakūnams Dariui ir Girėnui. 
Pagal p. .Turgėlos pranešimus 
ir “Draugą” ten publikos dau
giau dalyvavo, o kurgi tas pel
nas paliko, nes pelno daug ma
žiau liko negu pirmojoj avi-

Tei. Y>td« 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežami ir į tolei n i as vietas 
Supakavimas, Storage, Ctatiną 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

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

Lindbergbai buvo pasitikti 
Maskvoj su didžiausiomis ova
cijomis. Tas “Vilnies” edito- 
rialų rašytojas visai pamiršo, 
kad Lindberghas yra Ameri
konas, ir kad Amerika yra 
viena tvirčiausių imperialisti
nių šalių pasaulyj. Mat jis 
nulėkė pas rusus, tai viskas 
pražūna ir imperializmas, ka
riški prisirengimai, etc.

Bet kad lietuvis nori prisi
dėti prie tokio pat skridimo, 
kaip kad Lindberghas, tai čia 
jau visos žmonijos piktybės 
randasi, tuo pasidaro darbi
ninkų kliasos išnaudojimas, 
imperializmas. Karas ir kiti

acijos dienoj t Mat čia pagal 
kapitono protavimą, dalyvavo 
jojo įsivaizduota visuomenė, 

ten rengė vagyrf.
o , .
Ir meluoti per akis, kad ko

kie .ten bedarbiai socialistai 
ima algos 40 dolerių į savaitę 
iš surinktų aukų. Gali taip ra
šyti tik žemiausiai nupuolęs 
žmogus doroje. Bolševikai 
jau seniai nustojo padorumo 
ir papratę iš išmaldų gyventi. 
Pas juos jafi seniai viskas su
gedo ir baigia griūti.

Negali iš jųjų ir padorumo 
tikėtis. Bet katalikai it kiti 
pretenduoja prie padorumo. 
Jeigu jų spauda 
tokius melus, tai 
gu keista.

Tranzatlantinio
Sąjunga yra suorganizuota išl 
plačios lietuviškos visuomenės. 
Tą parodo aviacijos dienų ren
gimas po plačias Amerikos 
lietuvių kolonijas.

Dariaus ir Girėno darbas 
musų jauniems lietuviams la
kūnams suteikė daug energi
jos. Kiti visai buvo užmiršę, 
kad jie paeina iš lietuvių tau
tos. Pasirodė, kad pas mus 
randasi daug gerų lakūnų. 
Vienas iš jųjų tai yra Janu-! 
Šauskas-James patyręs pilnai! 
savo amate. Jis pasirjžo už
baigti Dariaus ir Girėno pra
dėtą kelionę. Lietuviai nori 
prisidėti prie Žmonijos progre
so, kad ir jiems tektų truputis 
tos garbės, kurią ir kitų tau
tų lakūnai gauna. Tai nėra 
rengimasis prie karo, kaip kad 
bolševikai šaukė. Jei taip bu
tų, tai mes viską turėtumėm 
prakeikti, kad tik yra naudin
ga žmonijai. Oriai vininkystė 
suatrina vieną tautą su kita. 
Išsivysčius orlaivininkysiei 
pradeda išnykti pagieža vie
nos tautos prieš kitą.

ii; i
Lietuvių tauta|yra neturtin

ga, pas lietuvius nesiranda 
turtingų žmonių, kurie galėtų 
duoti dideles , sumas pinigų 
naudingiems ? sumanymams. 
Pas mumis reikia ^kreiptis prie 
plačios visuonjięn^s, kad su
kėlus reikalingą sumą kapita- 

įvykinti šį tiklą. 
Skridimo Sąjunga susideda iš 
koinpetehtiškų • žmonių, su 
lakunu Janušaųsku-James," ku
ris tam darbui pilnai tinka. 
Protaujančioji visuomenė tu
rėtų nepaisyti visokių plepe- 
riųj kurie kerštus varinėja. 
TuMm sudėti tam reikalingą 
sumą pinigų ir paremti musų 
jaunus lakūnus,' kurie nori 
prisidėti savo patyrimais prie 
žmonijos progreso.

P. Miller.

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

J. OKSAS 
2649 West 43rd Street

kėm žinių, kada jie pers- 
kris. Sulaukėm. Bet nei vie
nas nesidžiaugčm jų nelemtu 
likimu. Ncflidžjaugiam j prisi
minę savo nerangumo. Tas 
parodo, kad mums laukti ne
reikia suvertus darbą ant ki
tų veiklesnių ’r tikėtis
kad jie visa tai padarys. O 
rpes, ot taip sau gražiai pa
kalbėsime. Pagirsime jų dar
bus. Pasidžiaugsime lakūno 
gabumais ir viskas.

Kaip aukščiau minėjau, to 
neužteko kai Darius ir Girė
nas skrido ir to neužteks kai 
Janušauskas skris. Mums rei
kia visiems stoti prie to dar
bo. Visiems Amerikos lietu
viams. Visiems profesiona
lams, amatninkams, verslinin
kams ir paprastiems darbi
ninkams ir reųiti finansiškai 
sulig Savo išgalės. Tavo pa
aukotas doleris ar keli užtik
rins pasisekimą perskristi At
lantidą. Užtikrins gyvybę to 
drąsuolio, kuris stato save pa- 
vojingon kelionėn. Užtikrins

darbus mes 
ALTASS” a t- ♦o kas mums bclie-

Kai tik tapo pradėtas dar
bas priruošimui antro skridi
mo Janušausko-James į Lietu
vą, musų bolševikai per savo 
spaudą pradėjo šaukti, kad tai 
imperialistinis darbas ir ne
vertas rėmimo. “Vilnies” re
daktorius parašė editorialą, 
kad tai Dariaus orlaivis buvo 
kariškas, kuris galėjo mėtyti 
bombas ant darbininkų galvų 
ir rėmimas tokio skridimo tai 
reiškia rėmimas karo kuris 
yra rengiamas • prieš So
vietų Sąjungą. Ten 
baubų buvo prirašyta 
skridimą. Seniai yra 
kad musų bolševikai 
ja užpakaliniu protu.

3354 — Mergaitei 
jos mokyklon eiti suknele.

Tarp Amerikos lietuvių da
bartiniu laiku pasirodo viena 
iš svarbiausių pareigų, tai pri
siruošimo darbas antram skri
dimui per Atlantiką. Tuo rei-l 
kalu daugiausia rūpinasi Ame-Į 
rikos Lietuvių Tranzatlantinio 
Skridimo Sąjungos atstovai. 
Taipgi prisideda profesiona
lai ir kiti visuomenės veikėjai. 
Viena iš svarbiausių pareigų 
jiems tai yra aiškinti, visuo
menei šio žygio svarbą. Su
pažindint, kokia svarbią rolę 
vaidins ir kaip didelę įtekmę 
turės šis antras skridimas per 
Atlantiką Amerikos1 lietuvių 
išeivijos gyvenime. Ir tuo pa
tim kartu kviesti kliubus ir 
šiaip įvairias lietuvių kuo
pas, kad stotų į bendrą dar
bą — rengtų įvairias pramo
gas, kad tuo budu sukelti rei
kiamą sumą pinigų, dėl nau
jo, tvirto lėktuvo. Rengti avia
cijos “dienas”, kad įtuo supa
žindinti lietuvių visuomenę 
su lakunu ir jo patyrimais 
[skraidyme. Prirašyti narius į 
Amerikos Lietuvių Tranzat
lantinio Skridimo Sąjungą ir 
šimtai kitų darbų.

Tuos ir kitus 
skiriam atlikti 
stovams 
ka veikti? Ar tik žiūrėti, kaip 
jie rūpestingai darbuojasi? 
Ar laukti iki Janušauskas nu
skris į Lietuvą per tą platų 
Atlantiko vandenyną? Laukti 
iki visas darbas bus atliktas, 
—tada mes katutes paplosi
me, kad viskas gerai nusise
kė? Ar verta laukti, tą 
mums praeitis parodo: Mes 
bene didžiumoj laukėme kada 
Darius ir Girėnas rengėsi skri
sti per Atlanįiką. Lau-

. valę.
ryto w I v. P p 

ilh‘“"Ti ir ii

33.54
vilnonas materi- 

Sukirp
tos mieros 8, 10, 12 ir 14 metų am
žiaus mergaitepi.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan-' 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiui parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
-vyzdžio /kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartų su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujięnesi Pšittern Dept., 1739 

[So. Halsted St., Chicago, III.

garbę lietuvių tautos žmo
nėms, tarp visų šios žemės 
gyventojų. Ir tuo patim kartu 
užtikrins, kad pats esi tas 
žmogus, kuris supranta šio 
reikalo svarbą , ir permatai, 
kokią svarbią rolę orlaivinin- 
kystė loš ateityje ir prisidė
damas keliais doleriais 
rodysi ateities 
kad buvai tai 
prie tobulinimo orlaivininkys 
tės. —F. Bulatu.

daro su dešine, nežino ką vei- galai 
kia kaire. Pažvelkime dabar kad lietuvių tauta 
kada Lindberghas su stfvo An- 
rie atskrido pas bolševikus į 
Maskvą, Maskvos bolševikai 
nešaukė, kad čia atskrido pas 
mus imperialistas, kuris nori 
mumis užkariauti, bet šaukė, 
kad tai atskrido žmonijos su
nūs, kuris daro progresą orlni- 
vininkystčj ir neša naudą vi
sai žmonijai. %

Lindberghas ^angelas", o
Janušauskas....

Real Estate For Sale 
Namal-ŽemS Pardavimui

MORGIČIU 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 1382.

* 176 W. Adams St.

______________ raUJlENOS,
Visi gerai supranta, 

nenori ir
negali nieko užpulti, ji tik no
ri kad jos niekas neliestų, kad 
ji galėtų savo kraštą tvarky
ti pati.
tavimas
Kad ir mažas kūdikis turėtų 
juoktis iš tokio redaktoriaus.

HatJ My Boy! "
hų FRANCIS WALLACE 
J AUTHOFt OF "HUDDLE"

NAUJIENOS Pattem Dept
1739 S. Halsted St., Ch

Čia/ įdedu’ 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No.

Mieors per krutini

Business Service
Biznio Patarnavimat

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musq biuras suteiks patarimas namų sa
vininkams reikale nesosip/atimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų it 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. Šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. Įžymus namai originaiio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs "šame jau Šiuo adresu virš 40 metų




