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Ketvirtdalis kelio pažengta 
iš depresijos

Industrinis administratorius Johnson va 
kar kalbėjo Chicagoje, gindamas 
NRA ir smerkdamas jos kritikus

CHICAGO.—Vakar į Chica
go buvo atvykęs industrinis ad
ministratorius gen. Hugh. S. 
Johnson ir kalbėjo Chicagos 
prekybos butui ir Illinois fab
rikantų asociaęijai, aiškinda
mas NRA siekius.

Jis tarp kitko pareiškė, kad 
prezidentas Rooseveltas į šešis 
mėnesius visif ketvirtadaliu iš
traukė šalį iš depresijos gel
mių, kuriose ji buvo kovo m.

Johnson aštriai pasmerkė vi
sokią NRA kritiką, ypač tuos 
laikraščius, kurie visaip jai 
priešinasi, gąsdindami žmones 
diktatūra ir kitais baubais. Tie 

' laikraščiai esą taip ir primena 
pastipusias kates. Johnson iš
tikrino, kad jokios diktatūros 
nėra numatoma, jei bent žmo
nės, per kongresą, gali praves

ti griežtesnį aktą, negu dabar
tinis NRA aktas, jei dabartinis 
triukšmas ir žmonių mulkini
mas tęsis.

NRA yr« padariusi daug klai
dų ir dar daug jų padarys at
eity, bet ji dirba svarbų darbą 
ir nereikia prieš ją kovoti tuš
čiu triukšmu, primenančiu ra
ganių keliamą triukšmą ligonį 
“gydant“.

Laikraščiai daug rėkia, kad 
buk norima suvaržyti spaudos 
laisvę. Bet Johnson sako, kad 
niekas to nenori ir kad jis da
gi karo metif netikėjęs j spau
dos laisvės varžymą.

Dalį kalbos jis pasakė sėdė- 
c^amas, nes turi skaudamą kelį. 
Johnson dabar važinėja po cen- 
tralines valstijas laikydamas 
prakalbas už NRA.

pa-New Yorkietė Mrs. Rhoda Tanner Doubleday, kuri 
traukė teisman savo “mylimąjį“ Chicagos milionierių Harold 
F. McCormick (dešinėj), reikalaudama iš jo $1,500,000 atlygi
nimo už neišpildymą prižado ją vesti. Išrodo, kad bylos nebus 
ir kad bus bandoma geruoju susitaikinti be teismo.

SEKMADIENĮ AVI 
ACIJOS DIENA 
CONNECTICUTE

Lietuvos Naujienos
Lietuvoj kasmet 300 
kandidatų sterilizacijai

Danzigo senato pir 
mininkas įspėja 
tautų sąjungą

Redaktoriams užprotestavus 
prieš laikraščių uždarinėji
mą, liepia sąjungai nesikišti 
į Danzigo reikalus

nacius, kurie 
Danzigo rin- 

katalikų cent-

BERLYNAS, lapkr. 6.—Tauk
ių sąjunga liko įspėta, kad ji 
nesikištų i laisvo Danzigo mies
to vidurinius reikalus. Tas į- 
spėjimas tapo padarytas po 
to ,kai tautų sąjunga gavo pro
testą redaktorių dviejų Danzi
go laikraščių, kuriuos uždarė 
Danzigo nacių valdžia.

Uždarius laikraščius, katali
kų centro partijos Danziger 
Volkszeitung visa redakcija pa
bėgo į netolimą Lenkiją, bet 
socialistų Danziger Volkstimme 
redaktoriai nebėgo ir liko s už
imti policijos.

Ypač aštriai 
laimėjo pereitus 
kimus, kritikavo
ro laikraštis, nurodydamas, kad 
valdžia negalėdama delei tau
tų sąjungos protektoriato, at
virai smaugti politinius prie
šus legalėmis priemenėmis, 
stveriasi terorizmo.

“Mes netoleruojame Danzige 
presos, kuri kenkia valdžios į- 
sakymams”, sako Danzigo se
nato pirmininko Rauschning 
pareiškimas. “Tautų sąjunga 
kontroliuoja tiktai Danzigo už
sienio politiką ir neturi teisės 
maišytis j vidurinius' laisvo 
miesto reikalus. Danzigas gins 
savo teises visomis priemonė
mis. Tos dienos jau praėjo, 
kada internacionalinės valsty
bės galėtų maišytis j kitos vals
tybės vidurinius reikalus, net 
ir tokios mažos, kaip Danzi-

kiekvienas nepa- 
pilietis galėtų duo- 
skundą, tai Danzi-

gas. Jeigu 
tenkinantas 
ti sąjungai 
gas susilygintų su negrų res
publika”.
Grūmoja koncentracijos sto

vyklomis
Įspėdamas tautų sąjungą, 

karingas Danzigo stenato pirmi
ninkas karti? 
priešininkus, 
žmogus, kuris 
partijai, bus
išrautas ir padėtas tokion vie
non, kur 
gas”.

Iš šio 
ma, kad
šiasi j steigti koncentracij os sto • 
vykią—globojamą tautų sąjun
gos.

70,000 angliakasių 
streikuosią už dar- 
bo v. sutrumpinimą

Latvija išvarė nepa 
lankų naciams žy

dų rašytoją
Streikui ruošiasi Pennsylvanijos 

antracito angliakasiai Lacka- 
wana ir Luzerne pavietuose

jspėja ir nacių 
kad “kiekvienas 
priklauso centro 
be pasigailėjimo

jis butų nekenskmin-

pareiškimo sprendžia-
Danzigo naciai ruo-

Farmeriai sustabdė 
traukinį, paleido ga

bentus gyvulius
Gal prieš Iowa streikuojančius 

farmerius bus pasiųsta vals
tijos milicija

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

Nepastovus, galbūt lengvas 
lietus ar sniegas j vakarą.

Saulė teka 
4:38.

6:29, leidžisai

RYGA, Latvijoj, lapkr. 6.— 
Nacims palankus laikraštis Ri- 
gasche Rundschau praneša, kad 
New Yorko žydų socialistų 
dienraščio “Forverts” kores
pondentas Jacob Leschinsky li
ko išvarytas iš Latvijos už ra
šymą nepalankių naciams strai
psnių ir žinių.

Ateinantį sekmadienį, lapkri
čio 12 d., lakūno Juozo R. 
James-Janušausko aviacijos die
na bus Connecticut valstijoj —- 
MERIDEN, Conn., Meriden Air
port, labai patogioj vietoj vi
soms Connecticut lietuvių ko
lonijoms—Waterbury, Bridge- 
pcrt ir t.t. šios aviacijos die
nos rengimu rūpinasi Water- 
bury lietuv/ai ir deda visas pa
stangas, kad ji visais žvilgs
niais praeitų didžiausiu pasi
sekimu. O dėl pasisekimo ne
abejojama, nes Connecticut lie
tuviai yra labai susidomėję an
tru tranzatiantiniu skridimu ir 
nori asmeniškai pamatyti la
kūną James-JanuŠauską, kuris 
ateinantį pavasarį ruošiasi 
skristi iš Amerikos į Lietuvą, 
taipgi nori ir patys su juo pa
skraidyti.

Pradžia avaicijos dienos pro- 
gramo bus 12 vai. dieną.

Kitos aviacijos dienos bus:
Lapkr. 19 d. BOSTON, Mass., 

Norwood-Canton Airport.
Lapkr. 26 d.—-PITTSBURGH, 

Pa., Bettes Airport.
Lapkr. 30 d. (Dėkos Dieną) 

—CLEVELAND, Ohio, May; 
field Airport.

Visose jose dalyvaus lakūnas 
James-Janušauskas ir kiti la
kūnai, kurie parodys įdomiau
sių šposų ore ir taipgi vežios 
norinčius paskraidyti.

Visų Šių aviacijos dienių pel- 
nas _c,iną antram tranzątlanti- 
niam skridimui.

KAUNAS.—Spalių 6 d. buvo 
medicinos dr-jos susirinkimas, 
kuriame doc. • Blažys padarė 
pranešimą apie sterilizaciją. 
Pasak dr. Bložio, Lietuvoje yra 
nemaža žmonių, kuriems turė
tų būti uždrausta tuoktis ir tu
rėti vaikų. Tai psichiškai ne
sveiki žmonės. O tokių žmo
nių per metus prisirenka apie 
300, būtent: 200 bepročių ir 
silpnapročių paleidžiamų iš 
Kalvarijos prichiatrinės ligoni
nės, kiurių ligos yra paveldėji
mo pobūdžio; apie 30 psichi
niai defektyvių nusikaltėlių ir 
apie 70 defektyvių silpnapro
čių, epileptikų ir psichiniai ne
sveikų, kurie atleidžiami nuo 
karinės prievolės.
. Sterelizacija veikianti Ame
rikoj ir Šveicarijoj ,o nuo at
einančių metų pradžios įveda
ma ir Vokietijoj.

Pav., Amerikoj sterilizuota 
8,515 žmonių: 4,517 vyrų ir 
3,998 moterų. 1929 m. jau 29 
Amerikos valstybėse veikė tas 
įstatymas.

Po pranešimo buvo gyvos 
tuo reikalu diskusijos ir nu
tarta prie medicinos dr-jos kur
ti eugenikos sekciją.

Lapkričio pirmą penktadienį

Elektros tramvajus 
tarp Klaipėdos ir 

Girulių?
KLAIPĖDA.—Tarp Klaipėdos 

ir Girulių kurorto planuojama 
statyti elektros tramvajų. Mies
tas turi intereso išnaudoti dau
giau elektros jėgos, be to ap
rūpinti skaičių savo bedarbių 
darbu. Ta pačia proga Giru
liai butų sujungiami su Klai
pėdos elektros šviesos tinklu. 
Iki šiol Giruliai turėjo savo 
atskirą stotį, kuri vienok vi
siems reikalavimams neatatiko 
Susisiekimas su Giruliais iki 
šįol vyko autobusais ir didžiuo
ju geležinkeliu. Ar planai bus 
įgyvendinti, priklausys nuo fi
nansavimo sutvarkymo. Giru
lių kurortui' kasmet augant, su
sisiekimo priemonės su Klaipė
da visvien kada nors turės būti 
tobulinamos.

Kretingos-Palangos 
geležinkelio projektas
KLAIPĖDA.—“Lietuvos Ke

leivis“ praneša, kad šiomis die
nomis baigti tyrinėjimo darbai 
geležinkelio statybos projekto 
tarp Kretingos ir Palangos. 
Tyrinėjimo darbams vadovavo 
statybos techn. Jurevičius. Su
stota prie dviejų svarbiausių 
projektų, liečiančių patį išva
žiavimą iš Kretingos stoties:

nutarta šaukti kitą medicinos pietinės, arba šiaurinės. Tačiau 
r jabį numatytos linijos neišven-dr-jos susirinkimą.
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unijų vadais, 
nuomonę, kad 
greitai sutai- 
tų pasitarimų

Atgimsta senieji 
aukso ieškotojų 

miesteliai

Mussolini išstūmė 
Balbo iš ministe- 

rio vietos

Lėktuvas nukritoant 
namo; 6 žmones 

užmušti

DĖS MOINES, la., lapkr. 6. 
—Streikuojančių fermerių pi- 
kietuotojai užblokavo Chicago 
& North Westem geležinkelį 
ties Lawton, la. ir sustabdė 
traukiniu gabentus 8 vagonus 
traukiniu gabenamus 8 vagonus 
gyvulių ir išmetė kituos ūkių 
produktus.

Po šio įvykio gubernatorius, 
kuris pirmiau atsisakė siųsti 
prieš streikuojančius farmerius 
valstijos miliciją dabar / paskel
bė, kad milicija bus pasiųsta į 
visas vietas, kur vietų šerifai 
neįstengs stfvaldyti streikierių.

t

Neprisidėję prie streiko far
meriai, o jų yra didelė didžiu
ma, irgi organizuojasi, kaė 
ginkluotais būriais lydėti savo 
trokus per pikietuotojų eiles.

Ties Dakota City, Nebr. grei
tai važiavęs automobilius įva
žiavo j pikietuotojų sustabdytą 
troką. Vienas žmogus 
užmuštas ir trys sunkiai 
žeisti.

WILKESBARRE, Pa., lapkr. 
—šiandie turi prasidėti apie 
70,000 antracite angliakasių 
streikas Lackavvana ir ^Luzer- 
ne pavietuose—kietųjų anglių 
srityje,—už sutrumpinimą dar
bo valandų. Tečiaus John D. 
More iš New Yorko, techninis 
patarėjas nacionalei dsarbo ta
rybai mano, kad streikas bus 
trumpas. Po ilgos konferen
cijos su4 abiejų 
More išreiškė 
streiką pasiseks 
kinti ir kad po
angliakasiai sugryš į darbą nė 
nelaukdami galutino sprendi
mo dėl jų reikalavimų.

Thomas Maloney, distrikto 
prezidentas naujai suorganizuo
tos unijos, United Anthracite 
Miners of Pa., sako, kad ang
liakasių jau nebegalima sulai
kyti nuo streiko. Net jeigu4 ir 
butų draugiškai susitaikinta, 
tai planas vistiek turi būti pa
duotas patvirtinimui lokalų kon
vencijai, kurią tik rytoj butų 
galima sušaukti.

Moterų partija rei
kalauja lygių teisių

WILMINGTON, Del., 1. 6.— 
Nacionalės Moterų partijos 
metipė konvencija priėmė re
zoliuciją, kuri pakartoja rei
kalavimą lygių teisių mote
rims, kad tos teisės butų už
tikrintos pataisos prie kpnsti- 
tucijos ir kartu protestuoja 
prieš neva daromą moterims 
diskriminaciją valdžios tarny
bose.

liko
su-

WASHINGTON, 1. 6. —Val
džia šiandie pakėlė aukso kai
ną dar 17c ir už aukso unciją 

įmoka $32.34.

RAPID CITY, S. D., 1. 6.— 
Apgriuvę' ir jau senai’ negyve
nanti Black Hills aukso ieško
tojų miesteliai vėl pradeda at
gimti. Tie miesteliai išsis|a-r 
tė apie vidurį pereito šimtme
čio, kada vakaruose liko supras
tas auksas. Vėliau tie mieste
liai išmirė, kai aukso ištekliai 
sumažėjo ir pasidarė nebeapsi- 
inokantis dalykas auksą kast ar 
plauti iš upių.

Tečiaus dabar aukso kainai 
žymiai pakilus, vėl atsinaujina 
senovinis aukso ieškojimas ir 
plovimas ir užmiršti miesteliai 
vėl pradeda atgyti. Aukso ieš
kojimu daugiausia užšiima be
darbiai, kurie tikisi tuo nors 
kiek užsidirbti.

WINDSOR, Ont., 1. 6.—žai
džiant ponijos žaismę—kas pir
mas suras kur nors toli pa
slėptą “turtą“, . liko užmušta 
p-lė Hindle ir penki kiti žmo
nės sunkiai sužeisti, greitai 
važiavusiam automobiliui ne
spėjus pasisukti ir tris sykius 
apsivertus.

MASKVA, 1. 6.—Vakar Masr 
kvoj pasimirė Šen Katayama 
Japonijos komunistų vadas.

Balbo paskirtas gubernatorium 
šiaurinės Afrikos provincijos

Pirmos sniego and 
ros aukos

RYMAS, lapkr. 6. —Muso
linį padarė naujų reformų sa
vo kabinete išstumdamas iš jo 
aviacijos ministerį maršalą Bal
bo ir laivyno ministerį admi
rolą Sirianni. Jų vietas už
ėmė pats Mussolini, kuris jau 
ir taip savo rankose turėjo ke
lias ministerijas—karo, užsie
nio ir vidaus reikalų ir korpo
racijų. O dabar bus taipjau 
aviacijos ir karo laivyno minis- 
teris. Tas ministerijas vesti 
bus pastatyti pasekretoriai, kat
rie atsakys prieš Mussolini.

Balbo yra pagarsėjęs savo 
nuožmiu teroru ir prisidėjimu 
prie nužudymo socialistų ‘ vado 
Mateotti. Nesenai jis paskil 
bo atskridimu su visa eskadra 
į Chicago. Tas skridimas j 
padarė labai populiarų Italijo; 
ir todėl tvirtinama, kad dėl to

SHREWSBURY, N. J., 1. 
—Valstijos milicijos lėktuvas, 
valdomas Pietų Amerikos tyri
nėtojo ir fotografo Įeit. George 
P .Johnson, įskrido į negrų ap
gyventą namą ir eksplodavo. 
Kaip lėktuvas, taip ir namas 
liko sunaikinti liepsnų. Lėktu
vas taip smarkiai trenkė į na
mą, kad įkrito į rūsį. Liespno- 
se žuvo pats lakūnas ir kartu 
su juo skridęs serž. Poole. 
Taipgi žuvo keturi ar penki 
namo gyventojai, jų tarpe du 
vaikai, viena gyventoja ir vie
nas svečias. Vaikų motinos 
nesurandama— nė gyvos, nė 
jos lavono. '

6.

TRYS ŽUVO MEILIŠKOJ 
PAINIAVOJ

gia Glužės upelio. Antrasis li
nijos galas, t. y. pati Palan
gos stotis, irgi turi tris pro
jektus. Pagal vieną, butų sta
toma stotis pačiame mieste, ša
lia Kretingos gĮatvės, antras 
projektas stotį numato šiaurės 
rytų pusėje, maž daug kur yra 
policijos sanatorija. Trečiu pro
jektu—šiaurinėj Palangos pu’- 
sej—prie kapinių. Paskutinysis 
projektas butų patogiausias tuo 
atveju, jei valdžia sumanytų 
geležinkelį pratęsti iki 
sios uosto.

Lietuvos protesto 
Vokietijai

švento-

notos

Segod-

DENVER, Colo., 1. 6.— De
lei pirmos šį rudenį smarkios. .................... ... .
sniego audros ir šalčių bangos p?^u^iarurP°, J1S ir e5l? 
Rocky kalnuose žuvo jaų^trys vietos įiete °» nes> Musso irti 
žmonės M nemėgstąs konkurentų popuha-

Netoli Denver rastas sušalęs rume’
Dr. Pineaux iš Tucumcari, N. ^ten^la81 pa ?in \ 1 ta 1J°S‘ 
M. Vyras ir moteris užsimušė 
automobilio nęlaimėj, kuri įvy
ko delei slidžių nuo ^sniego ke- r 
lių.

______ _ i
LONDONAS, 1. 6.— Vakar Įgentiną, o dabar ir Balbo ne- 

staigiai pasimirė Edward F. teko ministerio vietos ir liko 
Wise, 47 m., Darbo partijos paskirtas' gubernatorium riėdi- 
kairiojo sparno vadas ir sovie- dėlės Italijos provincijos Li
tų Rusijos ekonominis pata- bya, šiaurinėje Afrikoje, 
rėjas

GIBRALTARAS, 1. 6.— Is-Į mos Cognė plieno kompa. 
panija prašys Angliją išduoti . .1
Ispanijos tabako karalių ir po
litinį kalinį Juan March, kuris OSCO, III., 1. 6.—3 plėšikai

Pinedo (kuris nesenai užsimu
šė New Yorke, bandydamas 

I keltis skridimu4! per Atlantiką) 
savo laiku buvo iškeltas į Ar-

LOS ANGELES, Cal./l. 6.— 
Automobilių biznierius ir baž
nytininkas Wm. Patrick Ley- 
den, 39 m., negalėdamas išsb 
narplioti iš meiliškos painiavos, 
nušovė savo meilužę Mrs. 
Wright, 35 m. našlę, bažnytinės 
sekmadienio mokyklos vedėją 
ir savo Simų Billy Leyden, 16 
m., high school mokyklos mo
kinį. Po to ir pats nusišovė. 
Liko dar LeycĮen žmona, kurią 
jis tik apie pora mėnesių at
gal vedė.

KAUNAS.—Rygiškė 
nia praneša, kad Lietuvos vy
riausybė per Berlyno pasiunti
nybę įteikė Vokietijos užsie
nių ministerijai dvi protesto 
notas, vieną dėl to, kad re
organizuojant Vokietijos jau
nuomenės organizacijas, Klai
pėdos krašto vokiečių jaunuo
menės organizacijos priskirtoj 
Rytprūsių rajonąn ir antra, 
kad karalienės Liuzos draugi
jos suvažiavime
buvo surengtos demonstracijos 
prieš Lietuvą.

Kaukėnuose

Vekseliu protestas rug
sėjo mėn.

KAUNNAS. — Per rugsėjo 
mėn. visoj Lietuvoj (be Klai
pėdos krašto) protestuota 10,- 
533 vekseliai 2,728,779,70 litų 
sumoje. ,

KALĖDOS NEBETOLI.

i

Adm. Siriaimi liko paskirtas 
preždentu valdžios subsiduoja-

a, pabėgo iš Ispanijos kalėjimo ir puolė vietos banką ir pabėgo 
[pasislėpė Gibraltare. pastvėrę ?2,500.

. ju S‘;.’ . ■ ■

,v» u '

Neužmirškite savųjų Lietuvoje . . . Sena motinėlė, sesu
tė, broliukas . , . Palinksminkite juosi Jie laukia jūsų 
dovanų I 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.
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NAUJIENOS, Chicago, III.

KORESPONDENCIJOS

Wilkes Barre, Pa

darbiniu

AUTHOR OF "HUDDLE

Mom

Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

and

Mrs.

you

2.00
2.00

5.00
5.00
5.00

Zaker K., Chicagb 
Zura J., Chicago

Todėl kom 
kofttrakk

10.00 
5.00 

,5.00
1.00

25.00
1.00
1.00
1.00

1.00 
1.00 
1.00 
2.00
1.00 
1.00

a fancy šilk evening 
Fifth Avenue in New

1.00
5.00
1.00
1.00

. 1.00
10.00

Atsišaukimus 
Lapelius. 
Korteles 
Programas 
Tikietus

get anything 
was nervous, 
worried her; 
over she left

Greičiausia 
Kelione į 

Senųjų Tėvynę

Cut me a nice piece o:' 
the best you’ve

Mom said, “that was only

$424.75
Pirmiau paskelbta $976.05

(Nuo liepos 18 d., 1933 m.) 
. Spalio 4 d., 1933 m.

Kita nepaprasta auka yra p. 
Vailokaičio iš Kauno. Tai bus 
bene pirmutine auka iš Lietu
vos. Lauksime ir daugiau aukų 
iš Lietuvos, iš visos Europos 
lietuvių.

LKF. Spaudos! Komisija, B.

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, etc.

'8 /anyhoyi. būt I Dpi 
lyrtle iš all right be- 

causė she’s so nice to help wait on 
you. Of course Julius alwa,

pareikalavo, 
pripa- 

organi- 
Bet Hudson Coal Co.

Bilas -
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

savo jausmus ir nuo 
i. a. Dariaus-Girėno rci 
Gal turėjote su jais ko

BREMEN
GRUODŽIO 7 D.

Naujos unijos simpa- 
ipikietuoti;

r, supranta- 
buvo daug susirėmimų. 

Kova tęsias jau 8-tą savaitę, 
iš vienos pures naujos unijos 
šimpatizatoriai, o iš kitos pu
sės senos unijos' viršininkai, 
anglių kompanija ir šteito po
licija. Taip tęsias darbininkų 
kova Scrantone.

SYNOPSIS
The old home town—tiny Athens 

in the midwest—is awaiting the re
tom of its mos t celebrated son, 
“Big Jeff’’ Randolph. for two sea- 
sons a national football sensation 
at famous Thorndyke, one of the 
most historic of eąstern universi- 
ties. Thorndyke influences had lured 
Randolph east because he had been 
a high school grid marvel. On vaca- 
tions, some of which he spent at 
home, Tommy (as he was known 
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, 
daughter of the town*s richest Citi
zen. had been Tommy’s high school 
gir) friend būt a rift had slowly 
come between them until the daz- 
zling Thorndyke hero had beccme 
enaraoured of Elaine Winthjop, 
artist and miRionaire’s daugnter. 
Two days before Christmas, TotnMy- 
notifies Mom that he wiD be nnable 
to come home as he is to be the 
g u ėst of Park Avenue friends; 
Athens abandons its banęuet plans, 
and it was a somewhat sad holi- 
day in the Randolph home with no 
other word from “my boy.” . . . 
Next day Mom hears neighbors at 
the butcher’s boasting of their gen- 
erous children; she shows them a 
handsome beaded bag saying 
Tommy had sent it to her. Later 
she receives a fancy šilk shawl 
from him . . . she means to keep 
it and wear it to his graduation.

prezidcnas 
paskelbė, 

kuriose iš- 
piliiai stovi 

Dabar tik reikia

ASMENINIAI VADOVAUJAMA

KALĖDINĖ EKSKURSIJA
1 LIETUVĄ 

Išplauks iš New Yorko populiariais 
Lloyd Ekspresiniais Garlaiviais

Draugijorps Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir .lietuviš
kąja ąntgalviais.

Viso ....... $1,400.80
šiame sąraše matome didelę 

auką nuo Lietuvių Piliečių Mo
terų Kliubo Pittsburghe, Soho 
dalyje. Tasai kliubas, kurio 
pirmininke yra p. Lelionienė, 
susitvėrė tik pereitą pavasarį 
ir pirmas jo darbas buvo tai 
surengimas kortų vakaro nau
dai Lietuvių Kambario Pitt. 
Universitete. Tas viešas korta- 
vimas įvyko 24 d. rugsėjo ir 
davė tokią didelę paramą Liet. 
Kambariui. Neužmiršime <to 
kortavimo rengėjų, neužmirši
me ir kortauninkų.

darbininkus, kurie simpatiza
vo arba buvo delegatai naujos 
unijos organizavime. Pirmiau
siai pasižymėjo Scrariton, 
Pedh., Ant’hracite anglių 'kom
panija, išmesdama iš darbo 55 
darbininkus, i Naujos unijos 
viršininkai pareikalavo, kad 
tie darbininkai britų priimti 
atgal į darbą. Bet anglių 
kompanija griežtai atsisakė 
naujos unijos Viršininkų rei
kalavimą pildyti. Naujos 
unijos viršiniinįai ,paskelbė 
streiką, kaipo protestą, kad 
sdgrąžintų seniems 
kairis darbą, t). M. W. of A. 
viršininkai paskelbė, kąd s trei
kas nclegališkas ir liepė eiti 
dirbti, 
tizatoriai 
neleidžia dirbti 
m a

Naujos unijos 
Thomas Maloney 
kad visds mainos, 
šaukta streikas 
uždarytos.
laukti steito ir federalės val
džios investigacįjos. Tuo tik
slu matijas unijos viršininkai 
sumanė šaukti specialę kon
venciją ir užkvietė gubernato
rių Pinchot, generolą Johnson, 
senatorių Wagner, Miss Pcr- 
kinš, miesto majorą Loveland 
ir kitus. Visiems telegramos 
išsiuntinėtos Spalių 28) d. Kon- 
vejicija Jįvyks spalių d() d./HO 
vai. ryto, Y. M. ,C. A., N. Mąin 
St. Kokios bus pasekmės, — 
pranešiu vėliau.

— Angliakasys, J

Kaip jau laikraščiuoie buvo; 
pranešta, kietų anglių 1-mas 
distriktas suorganizavo nau
ją .uniją po vardu Anthracite 
Mine Workers of Penn.

Suvažiavimas įvyko rugpiu- 
čio 7 d., 1933 m. Scranlon, Pa. 

Iškar- jĄtsįmesdami nuo U. M. W. of 
nes senos s unijos viršinin- 
visai nesirūpino darbinin- 

tik pataikavo

CHAPTER TWENTY-EIGHT
It was three or four days before 

Mom got things straightened up 
and back in their places again. The 
other neighbor ladies were busy at 
the šame thing, Mom guessed, as 
they didn’t take much time for a 
talk when any of them happened 
to meet. And the men-folks were 
alv/ays apt to be short-tempered 
after a big time likę that, what 
with their sleep upset and none of 
them young as they used to be.

“Yes,” Mrs. Johnson said, “only 
try and get them to admit it. When 
my Albert get’s a haircut and shave 
he štili thinks he's a she(k."

“As long as they don’t >try to act 
it, why it ain’t so bad,” Mrs. Flan- 
nigan added, "būt 1 could murder 
my Pat when he takes one of his 
notions to run his beard on my face 
—why it’s tough as a currycomb."

“It’s the šame way with my mis- 
ter,” said Mrs. Farrell. “būt you 
just got to humor ’cm when they 
get frisky. 1 don’t see you carrying 
your beaded bag, Mis’ Randolph?”

The others m o ve d over a little 
closer while pretending not to no- 
tice. Mom said, as though she had 
hardly paid any atteption:

“No, I put it away for Tommy’s 
graduation. 1’11 have to look swel 
when 1 go over there, you know.”

“I should say you will,” Mrs. 
Flannigan said, “among all them 
money’d people.”

“Well, when my Joie graduates,” 
said Mrs. Farrell, “I ain’t goin* to 
make no fuss or feathers about it.1 
1’11 just go with what 1 got/’

“Yes,“ said Mrs. Johnson, “būt 
you’re different from Mis’ Randolph' 
—your Joie don’t play football.”

“Huh,” said Mrs. Farrell “what 
good’s that football goin’ to do him 
when he gete out—anyhow, Mis* 
Randolph, I’d think that with two 
bags just the šame you might ūse 
one every day.”

‘ Mom said: “What do .you mean, 
tiro bags the šame?”
j "Why, you shoWed us the cne 

Tommy sent from New York—and 
then I heąrd Pete bought you one,

Mom hesitated, while the others 
could hardly hold in. Then Mom 
said: “Wbo said Pete bought one?**

“Why, I Just heard it around;. 
didn’t

Užgirtas skystas1 liuosnotojas (toks, 
kuris plačiai yra vartojamas dėl kūdi
kių) yra Dr. Ca!dweH’s Syrup Pepsin. 
Veikimas šio švelnaus liuosuotojo ne
ša geriausi? pagelbą kūdikiams ir su
augusiems taipgi.

Jūsų vaistininkas užlaiko Dr. Cald- 
vvell’s Syrup Pepsin. Narys N. R. A.

ar proza lietuvių ar anglų 
kalbomis. Laikas duodamas 
iki lapkričio 25 d. 1933. Siųs
kite :

Z. Jankauskas, VVS. rast., 
538 N. 12111 Srteet.

“Well,” Mom answered slowly, 
not that it’s anybody'e business

Mrs. Johnson 
not that I’m after in- 

Mis’ Ran- 
what was the other

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad puėfes 
yri >addiiiĮros?1 “

ing at Mrs. Johnson and Butcher 
Brown while she said it—“there is 
only one bag and Pete bought it 
from Myrtle at Julius’s.”

Mrs. Farrell looked at the other 
two with her sickly smile. They 
didn’t know what to do because 
Mom was smiling, too.,

“Būt,
the first present from Jeff." ‘

“My lands,” Mrs. Johnson gasped, 
while the other two looked at each 
other funny, “did he send you^an- 
other one?”

“Yes. I guess he was afraid his 
first one—the real one—might get 
held up in the mali so he told Pete 
to get me one so I’d be sure to have 
one for Christmas. Then, just after 
I left here the other day, 1 founc 
it at home."

Mrs. Johnson smiled at Mom, not 
looking at the other two, as if she 
had nothing to do with them. “Būt 
Mis’ Randolph—-why didn’t you say 
something?”

Mom began looking under the 
glass at the meat. “Oh," she said, 
“I’m not one of them that likęs to 
brag about what my children do 
for me 
loin steak, Butcher 
got.’’ She began humming

“Two presents, 
marvelled 
formation or anything 
dolph. būt 
one?’’

“Oh—just 
shawl from 
York. Judt grind up that piece of 
the tail, Butcher."

“Wasn’t that just grand of him?” 
Mrs. Johnson asked the other two. 
Mrs. Flannigan wąs trying to smile,

“Now,” Mom went on, “1 suppose 
somebody’U want to know what 
Pete got mo and what Jim got me, 
and what Uncle LoUie and Cousin 
Emmy got me, and what i got 
them.”

Mrs. Flannigan was s m i Ii n g 
apologeticafly: “Now. Mis’ Ran
dolph, it ain’t nothing likę that at 
all. 1 knew ai) the ; time Tommy 
wou!d never forget hia rnother."

MAnd whose busimas ts it even 
if he did?” Mota asked, štili not 
looking at Mrs. Farrell.

The othei1 ladies were neivops 
and excited and Butcher Brown be« 
gan tajkjng about his toiir nephews 
and the appetite they had, to cover 
|t UP- Then madiman put hia 
head in the door.

“Who’s on the pąn, now?’’ he 
asked.

“Go on, you’re the biggest gossip 
In town yourself,” Mirt. Flannigan 
said, “how ąboyt soma mail?"

“One letter for Mis’ Randolph,” 
he šaid, ‘tfrom New York.”

“Mušt be from Tommy,” 
Johnson saldi with augai in 
voice. -..'‘r”

Hudson ir Glen Alden Coal Co. 
iššaukta -į; streiką I

Nors nauja unija dar tik gy
vuoja netoli apie trys mėne
siai bet tarp angliakasių lošia 
svarbią rolę. J tą trumpą lai
ką beveik visų mainų lokalai 
persiorganizavo į naują uniją 
A. M. W. of Penn. Naujos 
Unijos viršininkai , matydami, 
kad didelė dauguma anglia
kasių su jais 
kad Hudson Coal Co 
žintų kaipo legališką 
zaciją 
viršininkai griežtai pareiškė, 
kad jie nieko bendro neturi su 
nauja unija, liet1 kontraktu 
jie turi padarę su U. M. W. of 
A., i“r kontraktas tęsis iki 1936 
m. 1 d. balandžio, 
panija negalinti
aužyti. Bet iš 'tikrųjų tas 

kon(raktas jau taikstantį kar
tų sulaužytas. Naujos unijos 
viršininkai, pasitarę su loka
lų komitetais, paskelbė strei
ką. Streikas tęšiiisi jau apie 
trys savaites. ^T^pat^padarė 
ir su Gięm Aldenf^dkl Co,, nes 
ir toji pareiškė taip, kaip ir 
Hudson Coal Co., — nepripa
žįsta naujos unijos ir stoja už 
senąją. Glen Alden ęoal, Co. 
streikas tęsiasi įjau įft-tą dieną. 
Taigi dabar yra trys streikai 
1-me distrikte. Bet senos uni
jos viršininkai per radid jr 
spaiulą sako, kad tie streikai 
yra nelegališki ir liepia ang
liakasiams eiti į darbą po po
licijos priežiūra. Pora (Jienų 
atgal senos unijos viršininkai 
buvo nuvažiavę į Harrisburg 
pas gubernatorių Pinchot pra
šyti daugiau policijos, kad 
norinčius dirbti angliakasius 
apsaugotų. Bet gubernatorius 
griežtai pareiškė, kad daugiau 
policijęš neduos, įlės gali už
tekti vietinės miestų policijos. 
Taigi atrodo, kad kova btis il
ga, nes Hudson Coal Co. jau 
vietos spaudoje paskelbė ap
garsinimą, kad paieško anglia
kasių į darbą. Be abejonės, 
Kompanija paskelbs ir kitų 
miestų spaudoje, kad nori an
gliakasių/ Tad ;parsergštų ki
tų miestų lietuvius darbinin
kus, kad nevažiuotų čion dar
bo ieškoti, nes mainieriai 
streikuoja.

kė asmeniškai, turite nusiėmę 
Su jais paveikslus ir tt., viskas 
reikalinga butų gauti 
pos iš visokių laikraščių pirm A., 
išskridimo ir sutikus jiems kai 
garbingą mirtį, jų paveikslai, ky reikalais, o 
labai pageidaujami. Kaip jau- anglių baronams 
tėtės lakūnams pirmą syk pri-| fKaip tik nauja unija susior- 
buvus “Vytauto Parkan”, jų gąnizavo tuojaus prasidėjo ko- 
sutikimas, pasimatymas, susi- va tarp senosios ir naujosios 
pažinimas, skrajojimas su jais unijos.
Ore ir PASKUTINIS su jais { Senosios unijos viršininkai 

10 d. 1933 m. Liet. Muzikalėj pasimatymas ir atsisveikini- su anglių kompanijos pagelba 
salėje “Gedulos Dienoje” ir mas? Rašyti galite eilėmis pradėjo mest iš darbo tuos

you. Of course Julius always wąits 
on me personai tfut/he usuafly telis 
Myrtle to go get the things.”

(To Be Continued) 
Copyright, 1932. by Frdnci» Wallace

Dl»tfibuted by King Fcoturea Ine.

Augų Stauskas A., 
Dayton, Ohio ......  $1.00

Banys A., per B. K. Ba
lutį, Lietuvos Pasiimt. 
Washingtope .. ....

Baržynskis A. J., Ch-go 
Bartis F., Chicago ___
Dabravalskis J. D. Ch?go 2.00 
Dargia J., Chicago ....
Dulakis N., Chicago .. 
Gribiene P., Chicago . 
Gricius A., Dayton, O 
Grigalunas J., Ch-go . 
Gudolite E M„ Ch-go 
Jacikas A., Chicago . 
Kazmer P. J., Ch-go . 
Kučinskas L., ’Chrgo 
Kultūros 'Ratelis, Ch-g0 10.00 
Lacewicz S. D., Ch-go 1.00 
Lierna‘tawicz A., Ch-go 2.00 
Liet, čiliečių Moterų kl.,

Soho, Pittsburgh .... 270.00 
Lith. University Club,

Chicago ..................
Lovicks S., Chicago .... 
Mackiewich J., Chicago 
Malelo P. K. Ch-go .... 
Marshall G., Pittsburgh 
Marshall L. A. Pittsb. ' 
Masulis A. N., Ch-go .... 
Masiškas P., Chicago .... 
Palak M., Chicago ......
/Petrauskas S. Ch-go .... 
Puzereckis R., Chicago 
Rokaitis J., Chicago .... 
Roman S., Chicago ..... .
SLA 208 kp. Ch-go .... 
Sakalas J., Dayton, O. 
Šimkus F. Chicago ......
Stankus P., Chicago .... 
Stulgen A., Chicago .... 
Vozbutas A., Chicago 
Vailokaitis J., Kaunas 50.00 
Vizbaras Chicago .... 1.00

Laikiną pagalbą, kurią kūdikiai gauna 
nuo syntetiškų ir j įprotį vedančių liuo- 
suotojų apsunkina vidurius ir tankiai 
įrituoja inkstus. Tinkamai prirengtas 
skystas liuosuotojas lengvai ir naturalii- 
kai išvalo vidurius. Nėra jokių ne
malonumų laike išėjimo arba silpnumo 
paskui. Jums nereikės duoti "dvigubą 
kiekį’’ diena arba dvi vėliaus.

Ar užkietėjimas vidurių pas kūdi
kius gali būt pataisytas? "Taip", sako 
daugelis motinų, kurios pasiekė išmin
tingo gydytojaus patarimą. 1. Pasirink 
gerą skystą liuosuotoją. 2. Duok 
jo tiek, kiek systema reikalauja. 3. Po 
truputį sumažink dožą iki viduriai ne
pradės veikti naturališkai be jokios pa
galbos.

Todėl prašome visų tų lie- 
Prašant Lietuvos Aero Klu- tuvių, kurie prisidėjo kokiu 

bui, Kaune, Lietuvoj, priduoti nors budu finansavimui žiivu- 
visas galimas žinias iš musų šių lakūnų ar tai darbu, ar pi- 
kolonijos veikimo aa. Dariaus- nigais, ar šiaip aukomis, pa- 
Girėno transatlantinio finan-| reikšti 
savimo reikalu, Jų Monografi-Įmonę a 
jai Leisti, Vilnai Vaduoti Są- kalu. < 
jungos komitetas, pasižadėda- kių pasikalbėjimų, jus aplan 
mas tai padaryti, šiuo kviečia 
Philadelphijos lietuvius ir 
tuos gerus žmones,, kurie da
lyvavo parengimuose rugsėjo 
11 d., 1932 m. “Vytauto Par
ke”, o vėliau vasario 18 d. 
1933 m. Liet. Muzikalėje sve
tainėje “Dariaus-Girėno” ba
liuje; gegužės 14 d. 1933 m. 
“Likite Sveiki” piknike “Vy
tauto Parke” ir paskui po 
įvykusios katastrofos, rugsėjo

ujienose
-

"Nope," John said, "ain’t from 
iim-*-some girl’s handwriting and 
t smėlis too sweet for Tommyi' 
lerd, smėli lt--pretty nice, huh?” 

“S|ome of his riėh friends, I bet," 
Mrs.' Flannigan said.

Mom took the letter carefully. It 
was a large, gray envelope and it 
did smėli sweet,'like the garden she 
iad always wanted. She put it i n 
įer apron pocket and gathered the 
/olds of her shawl about her.

"This mušt be from the giri he 
was telling me about," Mom said.

“A new giri, huh?" Mrs. John
son asked.

"Oh, I wouldn’t say a steady,” 
Mom explained, because she didn’t 
want it to get around and make 
Dorothy feel bhd, “she’s an artist 
and She drew his pieture.”

“An artist!" Mrs. Flannigan said.
“Sure," Mrs. Johnson explained, 

“likę the ones that draw the holy 
pictųres." . f V

”Well," said John, ^itehtag^įį*' 
pack to his back, “she vfon’r^?/? 
any holy pictųres from Tom.

“Go on, you," said Mrs. Johnson, 
“Tommy’s a good boy, ain’t he, 
Mis’ Flannigan?"

“He sure is," Mrs. Flannigan re- 
plied with enthusiasm. “my lands, 
Mis’ Randolph, what’U that young 
one of yours be Into next?”

Mom smiled and took the letter 
home with her, leaving a disap- 
pointed gallery at Butcher Brovvn’s. 
She was relieved, in a sense. glow- 
ing with a vietory over the gossips 
and she left that now they couldn’t 
say anything about'the bag because 
none of them could 
out of Pete; būt she 
too, because it had 
and now that it was 
the effect of the strain. Mom was 
not as young as she used to be and 
she didn’t likę ąuarreling; lt was 
only when it was forced on her that 
she took her part--and they had 
been after her all the time about 
something ever since Tųmmy dared 
to try to make a man of himself.

Well, Tommy Randolph was her; 
son and she would prdtėct him. •

Būt what was in the letter? » 
Mom would have loved to have1 

opened it at the store in front of 
all of them, just to make them mad- 
der; būt she wasn’t sure what was 
in it and she thought it best to pre- 
tend that getting a letter from ohe 
of Tommy’s rich friends was noth
ing new or unusual. She heard 
quick steps from behind. Mrs. 
Flannigan came up. 1

“I’m all out of breath/’ she said, 
"trying to catch up with you. I 
Just stayed long enough to tell that 
one what I thought of her." I

“You shouldn’t have bothered/*i 
Mom said. i

“Būt the idea of her trying to 
throw the blame on me and Myrt;” 
Mrs. Flannigan continued. swing- 
tng her gaunt frame along, "when 
she mado up the whole thing her 
own self."

“1 wouldn’t be surprised."
“She just tricd to put two 

two togethėr. She saw that bag in 
the window and started to hintin’ 
so 1 just asked Myrt, so 1 tfotild 
ėhut her up."

“And what did Myrtle say?"
Mrs. Flannigan smiled. “Well. the 

fact is, thinkin’ I >vas just after 
Information, she told me to just 
mind my own business because she 
never carried stuff opt of the store 
—and that’s the spittin' truth oi lt, 
Mis’ Randolph."

“Of course.” Mom replled, “U 
really isn't anything and a bpdy 
shouldn’t let themsehęes get both- 
ered by i 
glad to k

—... . ...... .
Garsinkitės

gan?” i
Mrs. Flannigan was flustered būt 

gavę Mrs. Farrell a dirty look While 
she tried to get out of it. “No, I 
didn’t say exactly, or any thing 
ikė that.” ‘

Mom let her squirm for a min
ute, then she said: “Well, Mis’ 
Flannigan, of course I ain’t going 
;o say anything, būt I just imagine 
Julius would be pretty mad if he 
heard Myrtle was carrying store 
business outside.”

“Myrt never said anything," Mrs. 
Flannigan claimed quickly.

“I ain’t saying she did 
said, “būt if it gets around that 
you’re telling things from out the 
store, that’s bound to go right back 
at Myrtle—you ought to be care- 
ful, Mis’ Flannigan."

“Anyhow," Mrs. Farrell asked, 
the comers of her crooked mouth 
pulling up until she looked likę a 
dog*snarling, “how about the two

SPECIALIAI
TRAUKINIAI 

stovinti šalimais 
garlaivio Bremer- I A
havene užtikrina Į- II 
labai patogią ke-1 < * 
lionę i LIETUVĄ. GRUODŽIO 16 D. 
Informacijų klauskit pas vietinius agentus arba
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Antradienis, lapk’r. 7, 1933

JUOKAI
gerai

KAS GALI LAIMĖTI DOVANAS?

fe’iW'

kurie 
buvo

ką nors 
turėjęs

Salhse” 
Lcipzig)

“Mano 
nepaimsi 
darbą ?”

“Gerai,

“Ką dabar veikia Šmitas?”
“Jis šiomis dienomis atidarė 

krautuvę.”
“Ar sėkmingai?”
“Ne, jį pagavo.”

(“Fliegende Blatter,”
Munich).

“Ko tamsta buvai taip ilgai 
ant laiptų?”

“Musų kaimynas pamėtė pi
nigų ir aš padėjau ieškoti jo.”

“Ar sėkmingai?”
“Ne, jis rado jį pats.”

(“Meggendorfer Blatter,”
Munich.).

“Knygos yra patogiausias ir 
pigiausias daiktas dovanoms.”

“Atsiprašau, aš dovanojau 
savo žmonai knygą ir tai buvo 
brangus juokas.”

“Kokia knyga tai buvo?”
“Audeklų katalogas.”

(“Meggendorier Blatter,”
Miunicb).

Mokytojas , (kalbėdamas te
lefonu) : “Tamsta sakai Tomi

AMERIKOS PIRMIE 
JI ATEIVIAI

Bilius Mur, musų vietinis 
skutikas, susijaudino besisku
sdamas prieš veidrodį vakar, 
ir kol jis pamate ką jis daro, 
jis pardavė pats sau tris bute
lius plaukams vandens ir ap
gavo pats save su grąža.

(“Washington Cougar’s
Paw”). Rusiška ir Turkiška Pirtis

DOUGLAS BATUS
3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietam ir draskos vanos, 
iwimming pool.

Ruaiika ir turkiSka. pinta moterims 
seredomii iki 7

Šimtui Naujienų draugų'džiaugiasi pirmesniuose kontestuose laimė
tomis dovanomis, o dar daugiaus džiaugsis po šio kontesto. Todėl šiuo- 
mi kviečiame Naujienų draugus ir drauges tuojaus užsiregistruoti i 
kontestantų eiles, ir tuomi pagelbėti padaryti ši kontestą tikrai pasek
mingu. Pažymint Naujienų 20 metų 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,

“Kažkas sake, jog aš 
atrodau.”

“Kuomet?”
“šiandien.”
“Ne. Aš manau, kai tamsita 

gerai atrodei.”
(“Black and Bhie Jay”).

Senoka ponia (kuri nori at
rodyti jauna): “Ar tamsta tuo 
tikėsi? Plaukų tvarkytojas per 
visą valandą raitė mano plau
kus šį rytą.”

Bičiulė: “Bet ar tamsta ne
buvai išėjus pasivaikščioti 
tuo laiku?” (“Le Moustiąue”,

Charleroi).

išsitobuli- 
i indijonai

“Bankas, kuriame aš 
pasidėjęs visus savo 
bankrutavo.”
žmona: “Koks geras 
tavo čekių knygutė

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

“Aš noriu labai nepaprastą 
automobilių.”

“Kaip patinka toks, už kurį 
tamsta sumokėtum grynais 
pinigais?”

(“Nebelspalter”, Zurich).

GYDO VISAS LIGAS VYR
NEŽIŪRINT KAIP
YRA. : . __ __________ . . .
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir i _ 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keelef ,Ąve. Tel. Crawford 5573

"“T.U IR MOTERŲ PER 28 METUS
____ UŽSISENĖJUS1OS ir NEIŠGYDOMOS JOS 

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
“ ‘ ’ i skausmus,

Rheumatizmas
Peties Skausmas

Krūtinei Šaltis
GREIT PALENGVINAMI

Yra tikru faktu, kad jus galite 
gauti palengvinimą į keletą minu
čių vartojant Dr. Levy Velvet Lotion 
nuo Rheumatismo, Neuritis, Lumba
go, Arthritis, sustingusių raumenų 
ir nąrių. Daugelis vartojo 
beveik viską be jokią pasekmių. 
Jus dabar galite pamėginti Dr. Levy 
Velvet Lotion sjj pilna garantija, 
kad gausite palengvinimą. Jeigu jis 
neparodys jums didžiausį pasisekimą 
—jeigu pirmas išmėginimas nepra
šąli ns didžiausius skausmus — jūsų 
pinigai bus sugražinti. Pamėgin
kite ji šiandien. Nelaukite. Visose 
vaistinyčiose arba prisiųskite 65c. 
krasos ženkleliais arba money orde
ri ir mes prisiusime jums paštu. 
Berdu Laboratories, 3000 N. Laramie 
Avė., Chicago, III.

Vyras: “Bet, brangioji, ko
dėl mes turime kviesti bičiu
lius papietauti kaip tik tre
čiadienį?”

žmona: “Virėja ypatingai 
pasidarbuos su pietumis — tą 
dieną jos sužadėtinio gimimo 
diena.”

(“Nagels Lustige Welt”,
Berlin).

Pirkėjas: “Pauktis, kurį 
tamsta pardavei man kaip ge
rą dainininką, nečiulbėjo per 
visą laiką, kai aš jį turiu.”

Pardavėjas: “O, jis yra la
bai protingas paukštis ir žino, 
kad už jį neužmokėta 
nenori čiulbėti skolon

(“Kikeriki,” Wien)Teta (svečiuose): “Kaip lai
kas bėga. Aš čia išbuvau ke
turias savaites ir jos atrodo 
kaip keturios dienos.”

Maža Elzi: “Bet tėvelis sa
kė, jog jam atrodo kaip ketu
ri metai.”

(“P’st”, Constantinople)

“Kodėl tu sakei Džo, jog tu 
vedei mane todėl, kad aš esu 
puiki virėja? Aš negaliu išvir
ti bulvių.”

“Bet man reikėjo kuo nors 
pasiteisinti.”

(“Hardware Age”).

buvo ir lietuvis ateivis. šis 
garbingas Lietuvos sūnūs, gal 
būt pirmas imigrantas iš Lie
tuvos Amerikoje, gimė vasa
rio 12 d. 1746 m. arti Novo- 
grudos meistelio ir netoli nuo 
Nemuno upės kranto, Lietu
voje. Jis paėjo iš senos, bet 
neturtingos lietuviškos šeimy
nos (pažiūrėk, The New Inter
national Encyclopaedia, tomas 
13, puslapis 351). šis pionie
rius ir laisvę mylintis lietuvis, 
dabar visiems gerai žinomas, 
buvo Amerikos kariuomenėje 
brigados generolas Tadas Kos
ciuška. Adu. N. Valasina.

“O, jeigu jis galėtų 
daryti, aš bučiau jį 
prie savo darbo.”

(“Der Gemutliuhe

“Aš nemanau, kad Mejerai 
taip pat gerai pasilaiko, kaip 
pirmiau.”

“Kodėl tamsta taip .manai?”
“Pastarą kartą, kai aš ten 

buvau, du žmones skambino 
vieną piano.”

(“Der Brummer,” Berlin).

pat antra imigracijos vilnis 
įtalpina indijonus, kurie apsi
gyveno Meksikoje, Vidurinėje 
Amerikoje ir Peru valstybėje, 
šioji antra grupė įtalpina in
dijonus labiausiai 
nusius. Paskutiniej 
ateiviai, rodos, buvo Athopas- 
can, kuris įsteigė savo sody
bas Alaskoje, vakarų Kanado
je ir dabartinėje Amerikos 
Jungtinių Valstybių Pacifiko 
okeano pakraščiuose.

Yra aprokavimas, kada bal
ti žmonės pasiekė šiaurinę 
Ameriką, Kanadoje buvo apie 
200,000 geltonai, tamsiai raus
vų žmonių ir 850,000 ant že
mės plotų, kur dabar yra Ame
rikos Jungtinės Valstybės. 
Kanadoje virš minėtas skai
čius įtalpina ir eskimus, kurie 
giminiuojasi Amerikos indijo- 
nams.

Pirmieji balti žmonės atėjū
nai, kurie pasiekė šiaurių 
Ameriką, buvo skandinavai, 
bet apie jų žygį pasaulio žmo
nija tuo laiku mažai težinojo. 
Gal tai buvo tie patys žmonės, 
kurie vedė prekybas su musų 
bočiais lietuviais, gyvenan
čiais tuomet pas Baltijos ju
rą. Jie atkeliavo 1000 ar 1003 
metais. Skandinavai pasiekė 
Amerikos rytinius pakraš
čius ir Kanados pietryčių jū
rių krantą.

Kristupas Kolumbus, ryte 
spalių mėn. 12 d., 1492 m. iš
lipo iš iriamos valties ant San 
Salvador salos, kuri yra į piet
ryčius netoli nuo Floridos val
stijos. Kolumbus manė, kad 
jis pasiekė rytinį kraštą Indi
jos. Tad, suradęs gyventojus, 
užvadino indijonais. Kolum
bus ir mirė nesužinojęs, kad 
jis atrado kontinentą du sy
kius didesnį už Europą.

Mums nereikia rūstauti, jei 
kas pavadina mus ateiviais. 
Galima priminti siaurai su
prantantiems, kad visų ame
rikonu bočiai buvo ateiviai. 
Amerika yra atėjūnų šalis.

Istorija rodo, kad jau spa-
Amerikoje

“Ko toks liūdnas?”
“Aš prapuldžiau penkių 

svarų sterlingų pinigą'”.
“Bet gal būt tamsta jį rasi.” 
“Aš žinau, kad nerasiu.” 
“Nebūk tamsta toks pesi

mistas—pažiūrėk visur.”
“Nėra reikalo — aš pražud

žiau jį arklių lenktynėse (pra
lošiau).” (“Le Moustiąue”

Charleroi).

Vyras:
turėjau 
pinigus,

Jauna
daiktas
namuose

(Lustige Kolner Zeitung)

Ji: “Kuomet knyga pasidaro 
klasiška?”

Jis: “Kai žmonės, kurie jos 
neskaitė, ima sakyti, jog 
skaitė.” • « (“Life”).

brangus bičiuli, ar 
mano sūnų į savo

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

Pirmieji ir visų seniausieji 
ateiviai Amerikoje buvo indi
jonai. Pažiūrėkime į žemlapį. 
Mes surasime vietą, kur apie 
Beringo juros kraštus, Azija 
yra arti nuo Šiaurių Ameri
kos.

Mokslo vyrai neabejoja, kad 
pirmieji žmonės, kurie pasie
kė šį kontireentą, atėjo iš Azi
jos. Jie perirklavo per Be
ringo juros prataką, arba gal 
irkluodami su savo laivėmis 
nuo vienos Alėtiiian salos į ki
tą salą persiirė Beringo jurą 
ir išlipo Alaskoje.

Amerikoje paprastai 
kalbama apie indijonus, kaipo 
“red men”. Takiau indijonai 
neturi raudonos odos. Jų odos 
spalva yra geltonai,tamsiai 
rausva ir panaši ’į kitų žmo
nių, kurie dabar gyvena Azi
joje.

Dr. Hrdlicka, įžymus moks
lininkas, surado Azijos ke
liuose kraštuose geltonai, tam
siai rausvus žmonės, kurie yra 
visai panašus į Amerikos in
dijonus. Žmonės, Tibetan 
genties, gyvenanti ant šonų 
Himalajų kalnų, turi beveik 
visai tokią odą, plaukus, akių 
formaciją, abelną sudėjimą ir 
net būdą kalbos, kaip Ameri
kos indijonai.

Nėra tikros žinios, kaip se
nai indijonų gentys atkeliavo 
iš Azijos į Šiaurių Ameriką. 
Yra manoma, kad pasiekimas 
Alaskos įvyko mažiausiai 10,- 
000 metų pirmiau nei pasau
ly žmonės mokėjo parašyti 
žodžius ir sakinius.

Pirmieji imigrantai, 
atėjo iš Azijos, rodos 
Algonąuin, Iroąuois ir Sioux 
indijonų gentės. Antra atei- 
vystės vilnis, rodosi, atnešė 
piliakalnių statytojų į viduri
nę, pietų ir rytų dalis žemės 
nlotų dabartinių Amerikos 
Jungtinių Valstybių. Taip lių 18 d. 1776

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

“Ką vaikas padarė su savo 
armonikėle? Ar jis galėjo ją 
praryti ?”

“įsikišo į burną ir žiuri ar 
grieš viduje, mama.”

(“Le Rire,” Paris).

------- -------------  ------- -------------•• ■ '■

Brounas turi dideles slogas 
šiandie ir negali ateiti į mo
kyklą? Kas čia kalba?”

Balsas (užkimęs): “Tai ma
no tėvas”.

• (“Staffordshire Sentinel”).

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Vardas ir pavarde
- Antrašas

A mitus
• ’■ ' ■ .r

VisUmimas '.
.M: -M ■ * A*

VAU LT
SAFETY DEPOSIT DĖŽES (Boxes) 

t $0 Efi Pa
metus taksos

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

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

VACEK & COMPIN
(steigta 1905

1751 West 47th St. (arti Wood St.)
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NAUJIENOS, Chicago, m.

pavyzdžiui, ad

SPALIŲ-LAPKRIČIO PERVERSMAS

Raseinių Fra-

laimė; kad neturi ragų

NUDARDĖJO

KAIP JĮ SUTRINTI

GRĮŠ “PO AUDROS

^5?

Leninas jėga su- 
socialdemokratus, 
įvedė kruviną te-

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
Ifl. Telefonu Cansl 8500.

neišdrįsta sakyti 
nėra už visus pui

Jeigu Rusijos liaudis butų galėjusi numatyti, į ką 
išsigims tas “galutinas paliuosavimas”, kurį paskelbė 
Leninas su Trockiu, pakeldami ginklą prieš laikinąją 
revoliucinę valdžią, ji vargiai butų nusilenkusi perver
smininkų valiai. Bet bolševikai buvo žadėję žmonėms 
visai ne tą, ką jie paskui jiems davė.

Jie žadėjo kraštui ūmią taiką, žemę ūkininkams, 
visišką žodžio, spaudos, susirinkimų ir organizacijų 
laisvę piliečiams, visuotinu balsavimu išrinktą valdžią 
ir greitą Steigiamojo Seimo sušaukimą. Svarbiausi kal
tinimai Kerenskio vyriausybei buvo tie, kad ji tęsia 
karą prieš Vokietiją, kad ji neleidžia savo priešams 
laisvai agituoti ir nešaukia seimo. Bet kai tik Leninas 
pasijuto turįs jėgą rankose, tai tie visi jo prižadai bu
vo užmiršti ir net pats laisvai renkamos žmonių val
džios principas buvo paniekintas, kaipo “atgyvenęs sa
vo amžių, supuvęs buržuazijos prietaras”.

Galų gale, pasibaigus pilietiniam karui, kurį Rusi
joje iššaukė bolševikų perversmas, 
triuškino visas opozicines sroves - 
socialistus revoliucionierius ir t. t. i 
rorą kovai su savo politiniais priešais

dė Lenino įpėdinis, Stalinas; “Zubrų” vietas žemės ūky
je užėmė valdžios komisarai, o ūkininkai kaip buvo 
skurde paskendę, taip ir tebėra. Jų skurdas po Stalino 
valdžia, gal būt, yra dar baisesnis, negu kad buvo po 
carizmo jungu.

net ir1 visi 
kai jie 

į kokią prieplauką 
žinote, tur-

iššaukti vėmimą, 
pavyko atgauti savo

‘kolchozuose’
rezultatas tos ūkio “kolekty

bus komitetas. . .. t
Tas komitetas jau veikia.

Vienoje kolonijoje po kitos, ren
giama aviacijos dienos, ir pub
lika visur priima lakūną su 
entuziazmu. Tai ko dabar nori 
Marijonų organas,-kurio atsto
vas atsisakė dėtis prie antro 
tranzatlantinio skridimo rėmė
jų? Jeigu jisai nenorėjo dėtis, 
tai kam jisai j tą dalyką kiša 
savo nosį ?

Jisai labai klysta, įsivaizduo
damas, kacl be jo “pabagaslovi- 
jimo” Amerikos lietuviai negali 
daryti tą, kas jiems patinka.

Leninas betgi buvo atlikęs vieną svarbų dalyką: ji
sai sunaikino dvarininkų luomą ir atidavė dvarų žemes 
valstiečiams. Rusijos revoliucija savo esme buvo žemės 
ūkio revoliucija. Vėlesnieji istorikai galės svarstyti 
klausimą, ar reikėjo to viso kraujo liejimo, kurį iššau
kė bolševizmas, idant butų nušluoti 200,000 “zubrų” 
(dvarininkų) ir Rusijos ūkininkai butų aprūpinti žeme. 
Bet ar ūkininkai Rusijoje šiandie turi tą žemę, kurią 
jiems buvo davusi revoliucija?

Ne. Dauguma Rusijos valstiečių dabar gyvena ne 
savo ūkiuose, bet valdžios dvaruose — “kolchozuose” 
ir “sovehozuose”. Tai — rezultatas tos ūkio ^kolėkty- 
vizacijos”, kurią negirdėtu istorijoje žiaurumu prave-

aš neturėjau jokių 
žinoma 
kiti — 

nerangus;

i (Tąsa)
“Aš jį gavau ačiū Savo se

nam draugui, į Blandly, kuris 
viskuom pasirodė nuostabiai 
geras. Tas pagirtinas žmogus 
tiesiog tarnavo mąno reika
lams ir, gailina sakytį, buvo 
man palankus L 
Bristolio gyventoj 
nująūt& 
mes plauksime

žodžiu, po 16 metų revoliucijos Rusijos žmonės 
šiandie vėl stovi prie to suskilusio lovio, kurio vietoje 
bolševikai jiems žadėjo pastatyti auksinį laisvės ir ma
terialinės gerovės palocių.

Tik vienu “atsiekimu” bolševikai gali pasigirti, tai 
— kad jų valdžia išsilaikė per 16 metų. Pradžioje ne
daug kas manė, kad jie išsilaikys 16 savaičių. Bet jų 
rekordas šituo atžvilgiu nėra jau taip nuostabus, atsi
menant, kad ir visa eilė kitų diktatūrų Europoje jau 
išgyvavo po dešimtį ir daugiau metų 
mirolo Horthy Vengrijoje (14 metų), Mussolinio Itali
joje (11 metų) ir t. t.

Žmones, nepratusius prie laisvės, smurtu valdyti, 
pasirodo, yra lengviau, negu suteikti jiems gerovę ir 
šmokinti juos demokratišku budu valdytis.-

Taigi bolševizmas nedavė darbo žmonėms nieko 
naujo. Bet darbininkų priešams jisai atliko milžinišką 
patarnavimą, suteikdamas jiems pavyzdį, kaip galima 
minias pavergti, apgaudinėjant jas veidmainingais obal- 
siais ir panaudojant prieš jas žiaurią jėgą. Jeigu ne 
bolševizmas Rusijoje, vargiai butų atsiradęs fašizmas 
/talijoje, Vokietijoje ir kitur.

. Tačiau ir bolševizmo ir fašizmo bendra šaknis yra 
tose sąlygose, kurias pagimdė pasaulio karas. Kol tos 
sąlygos (ir atatinkama masių psyekologija) nebus iš
gyvendintos, bolševikai ir fašistai turės pasisekimą. 
: Jet, jeigu pasaulis neįsivels į naują karo katastrofą, 
tai anksčiaus ar vėliaus turės paimti viršų taikos idė
jos. O jos yra pagrįstos asmens laisve ir demokratine 
visuomenės tvarka.

Šiandie sukanka 16 metų nuo to laiko, kai Rusijos 
bolševikai, vadovaujami Lenino, padarė ginkluotą su
kilimą ir nuvertė Rusijos laikinąją revoliucinę valdžią. 
Tas perversmas buvo įvykintas, be bolševikų partijos 
nutarimo. Eilinių bolševikų nuomonės Leninas visai 
nesiklausė. Jo sumanymui daryti ginkluotą “pučą” ne
pritarė net centro komiteto dauguma. Už tai Leninas 
ilgai pyko ant Zinovjevo, Kamenevo ir kitų savo parti
jos draugų, ir Lenino įpėdinis Stalinas vėliau ne kartą 
jiems prikaišiodavo tą “oportunizmą” ir “bailumą”.

Vyriausias Lenino bendradarbis perversme buvo 
Trockis, kuris buvo įtakingas ypatingai tarpe kareivių 
ir matrosų.

Tą bolševikų “pučą” atliko ne darbininkai, bet ka
riuomenės ir karo laivyno dalys. Organizuotųjų darbi
ninkų dauguma perversme nedalyvavo. Darbininkai 
fabrikuose buvo nustebinti ir susirūpinę. Pažymėtina 
yra tai, kad nė vienos dirbtuvės darbininkai nei Petro
grade, nei Maskvoje nepasiuntė nė vieno pasveikinimo 
“pdčo” vadams. Pramoninis Rusijos proletariatas tylė
jo, kuomet Leninas su Trockiu skelbė, kad buržuazijos 
viešpatavimas “pasibaigė” ir kad darbininkų klasė jau 
“galutinai pasiliuosavo” nuo kapitalizmo pančių!

III. under the act of 
1879.

timesnį koflegą Janaviškj klebo
ną kun. Kaulaitį ir tarp kitko 
kun. Pauliukas pasirūpino nu
pirkti iš vokiečių žandaro an- 
foršteino (vyresnio), žiūrint, 
labai tyraus ir patentuoto vy
no bdtelįuką. Bet kuomet ger
biamieji kolegos kunigai tik 
spėjo sakyto vyno po lašelį pa-

Savo sprendimą apie tą perversmą Rusijoje pada
rys istorija, kada bolševikiškas laikotarpis Rusijos re
voliucijoje bus pasibaigęs. Kolkas Rusiją dar tebevaldo, 
paviršium žiūrint, ta pati partija, kuri prieš 16 metų 
sudavė mirtiną smūgį besikuriančiai pirmajai Rusijos 
respublikai. Bet valdžios priešakyje stovi jau ne tie, 
kurie vadovavo lapkričio (pagal senąjį rusų kalendo
rių, spalių mėn.) sukilimui. Vyriausias vadas Leninas 
senai guli karste Maskvos Kremlio aikštėje, ir valdžia 
jo “stebuklingą” lavoną rodo publikai; o artimiausias 
jo bendradarbis Trockis gyvena ištrėmime, bolševikų 
apšauktas “renegatu” ir “kontr-revoliucionierium”.

Kuone visi kiti bolševizmo šulai, kurie pirmose po 
perversmo dienose “vykino socializmą” Rusijoje, yra iš 
savo aukštų vietų pašalinti ir diskredituoti.

Dabartinė Rusijos valdžia • yra asmeninė Stalino, 
generalinio partijos sekretoriaus, diktatūra. Jo galia 
yra neribota. Vargiai bent vienas Rusijos caras turėjo 
tiek galios, kiek jos dabar turi Stalinas.

tuos visus skau
Didžiojo Karo fak

(Tęsinys)
»

Nors ir be Vilniaus krašto, 
ankstybesnių ir šiandieninių 
skriaudų... Kas gi galės sumi
nėti, net ir mažame Tavo šalies 
kampelyje 
džiausiąs 
tus?...

Viename
baudos kalnely (Cibikalhy) pri
simenu iš 1920 metų’ vieno ku
nigo patalpintą į. savaitraštį 
“žemaičių žinios” 2 hr. tą bai
siųjų žmogaus sielos-kančių są
skaitą, kad jis ten 1917. metų 
ir 1918 metų laikotarpy, prieš 
sušaudant vokiečiams, yra iš- 
klausęs išpažinties 42 Asmenis 
visiškai niekuo neprasikaltusius 
musų ir rašų piliečius ir pilie
tes ne vyresnius per 30 metų 
amžiaus.

O kiek kitur?.. Ir kur balsas

“Redrlith”, aš staptelėjau 
slkai|‘ęs laišką, “gydytojui Li- 
'vesey tas nepatiks. Po. viskam 
piMkttro'ras visai išsiplepėjo.”

“Gerai, o kas gi turi dau
giau teisių ?”, urzgė girinin
kas. “Niekas negautų romo, 
manau, jeigu prokurorasi ne
kalbėtų už gydytoją.”

Aš atsisakiau visų savo pa
stangų, besiginčyti ir tęsiau 
skaitymą, be sustojimo:

“Pats Blandly surado His- 
paniolą ir gudriausiai vesda
mas derybas, nupirko jį už

ragauti, tuoj ėmė baisiausiose 
kančiose merdėti. Kun. Kaulai- 

’tis, pasikamavęs pusdienį nuo 
vokiečių žandarų duotų nuodų, 
mirė, o kun. Pauliukui, suradus 
priemonių 
vos vos 
gyvybę...

Subatos miestely vokiečiai 
žandarai pareikalavę iš netu
rinčio senelio Jurgio Vaitiškio 
ratų, vargšą primušė namie ir 
nuvarę pas t komendantą dar 
mušė. Iš komendanto pusgyvį 
vėl parvežė į namus ir radę 
jo 12 metų sūnų Stasį be ma
žiausio prąsikaltimo irgi pri
mušė ir po vienais marškiniais 
per Visą dieną Ventė kasti snie
gus.

Tėvas, žinoma, greit po to 
nuėjo į aną pasaulį, o sūnūs 
Stasys ir iki šiol tapo paliegęs, 
be sveikatos.

Pumpėnuose St. Rinkevičiui 
už išėjimą į laukus be kepurės, 
vokietis žandaras visam Rinke- v
vičiaus gyvenimui atėmė svei
katą ir sugadino veidą mušimo 
smūgiais.

(Bus daugiau)

Prieš kiek laiko “Naujieno
se” buvo nurodyta, kad sovie
tų valdžia pasiuntė oficialinę 
delegaciją į Turkijos nepri
klausomybės iškilmes, nepaisy
dama to, kad turkų diktatorius 
Kernai Paša komunistus karia. 
Buvo pažymėta tau) pat, kąd 
bimbininkų drganasrnet redak
ciniame straipsnyje išreiškė pa
garbą Turkijos diktatoriui, (ko
munistų korikui!), piešdamas 
jį didvyriu už tai, kad jisai 
laimėjo karą su Graikija.

Į tai atsakydama, “Laisvė” 
rašo, kad buvęs Vokietijos ka
ro ministeris Noskc ir buvęs 
Berlyno policijos viršininkas 
Zoergiebel buvę aršesni už tur
kų Kemalį, ir kad Grigaitis no
ri — karo prieš sovietų Rusi

nimai... Pavyzdin: Plungės 
valse., Ivinskio Vienkiemy pa
čiai šeimininkei įtarus savo ma
žametę tarnaitę pavogus pini
gus, vokiečiai žandarai griebė 
tos mažametės tarnaitės N. N., 
motiną drūtais lazdiniais muš
ti ir vėl, tai nualpus; gaivinti; 
iš numirusių perpilant visu ki
biru šalto vandens. Pagaliau 
paaiškėjo, kad kalbami pinigai 
gan saugioj vietoj buvo, tik 
pamiršti pačios šeimininkės...

Šimonių miestelyje klebonas, 
kunigas Pauliukas, 1917 .metais 
švęsdamas savo 25 metų kuni
gavimo jubiliejų, pasikvietė 
svečiuosna tais laikais savo ar-

Taip žioplai plepėti gali tik- : 
tai tie, kurie nesižino ką ple
pa. Na-gi sakysime, kad tie 
buvę Vokietijos valdininkai, iš 
tiesų, buvo toki baisus, kaip 
Brooklyno laikraštis apie juos 
pasakoja (nors nei Noske, nei 
Zoergiebel nėra nubaudę nė 
vieno komunisto už jų nuomo
nes arba už priklausymą parti
jai!), tai koks čia pateisinimas 
Maskvos komisarams? Reikėjo 
tuomet ir su Vokietija nesusi
dėk.

Faktas pasilieka faktu, kad 
komunistai, kurie skelbia, kad 
su “buržujais” negalima turėti 
nieko bendro, tikrumoje bičiu- 
liuojasi net su aršiausiais dar
bininkų engėjais.

Faktas yra taip pat, kad 
bimbininkai viešai užgyrė tur
kų karą (kuris buvo vedamas 
ne dėl Turkijos proletariato, 
bet dėl jos buržuazijos reikalų) 
ir to karo herojų. O jie visuo
met giriasi, kad komunistai jo
kiam buržuaziniam karui ne
pritaria.

čia tokio? Klerikalų to vien iš vokiečių žandarą, ran. 
ir jos spauda beveik | kų, šliaužo po žemę kaip kir 

gerų daly- 
ji nemato 

Tačiau, ne- 
visgi žen-

Marijonų “Draugas” jau ke 
lintu kartu giriasi, kad jisai I tų, kurie irgi bė jokio prasikal-i 
neremiąs antri) tranzatlantinio timo šiandie nevaldo rankų ir 
skridimo. Neremia, tai neremia | kojų, neteko akių, ausų ir pro- 
— kas čia tokio? 
partija 
niekuomet neremia 
kų, — ypač, jeigu 
progos pasinaudoti; 
paisant to, pasaulis 
gia prieky n.

Bet kada tasai organas rašo I 
apie “socialistų sauvaliavimą” 
ir šaukia “visuomenę” “pastoti^ 
kelią”, tai tenka pastebėti, kad 
jam dygsta ragai.

Pirmiausia, kas jam davė tei
sės visuomenės vardu kalbėti?

Antra, yra negražu skanda- 
linti po to, kai antro tranzat
lantinio skridimo sumanytojai 
(organizacinis komitetas ir pats 
lakūnas James-Janušauskas) at
karto tinai kvietė jį, laiškais ir 
žodžiu, prie to darbo* prisidėti.

Trečia, užuot akyplėšiškai 
smarkavus, reikėtų “Draugo” 
redaktoriui pavartoti šiek-tiek 
“common sense”. Ar yra toks 
autoritetas, kuris galėtų vie
nam arba kitam lakūnui už
drausti lėkti per Atlantiką? 
Sovietų Rusijoje, tur būt, yra,l 
nes tenai žmogus nė nosį nu
sišnypšti negali be Stalino ar
ba jo komisarų leidimo; gal 
būt, toks autoritetas yra* ir fa
šistiškoje Italijoje arba hitle
riškoje Vokietijoje. Bet Ame
rikoje — .-ne. ;

Kada anąmet užsimanė skris
ti per Atlantiką Lindberghas, 
jisai niekieno “pavelenės” ne
klausė. lĮsisėdo į aeroplaną —■ 
ūžt! ir nuskrido j Paryžių, ir 
nė vienam nė į galvą neatėjo 
tokia kvaila mintis, kad Lind
berghas turėjo pirma pasiklau
sti kokios nors partijos arba 
kokios nors religinės sektos, ar 
jam valia lėkti,'ar ne. Wilėy 
Post ir kiti garsieji lakūnai 
taip pat neprašė Marijonų lei
dimo ir palaiminimo savo žy
giams. Neprašė to ne nabašnin- 
kas Darius.

Taigi aišku, kad ne James- 
Jailušauskui niekas negali už- 
drįtisti arba duoti “leidimą” 
‘skristi j Kauną. Jeigu jisai no
ri, jaučias; pakankamai £abus 
ir nesibijo rizikuoti savo gy
vastim, ^itai to ir užtenka.

Bet ne mažiąu aišku yra ir 
tai, kad lakūnui niekas negali 
uždrąusti kreiptis į ką jisai no
ri su prašymu, kad jam padė
tu ftnansiškai. James-Janųšąus- 
kas faip i;* pkdarė. Jisai kalbė-

Užsisakymo kainai
Chicago je — paltu:

Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui

Chicagoj per iineėiotojua:
Viena kopija ——------
Savaitei ------- ---------- ——
Mėnesiui ——-----

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltui

Metams._________ —_ $7.00
Pusei metų ...........    8.50
Trims mėnesiams _________  1.75
Dviem mėnesiams ______ ___ _ 1.25
Vienam mėnesiui .. ........  75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginu)

Metams __ ______ _—------- - $8.00
Pusei metų __ ______ —------ 4.00
Trims mėnesiams____ ______ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

josi su įvairiais žmonėmis ir pė, pirma negu susidarė pašto 
su įvairių grupių atstovais, no
rėdamas patirti, kaip jie į jo 
sumanymą žiuri. Atėjo jisai ir 

j “Naujienas”. “Nkujierioms” 
sutikus jo sumanymą remti, 
buvo susitarta susižinoti su ki
tomis grupėmis ir asmenimis, 
nes pačioje pradžioje buvo pas 
James-JanuŠauską ir jo rėmė
jus nusistatymas, kad tas dar
bas turi eiti visai bėpartyvišku 
budu,- idant turėtų progos ja
me dalyvauti kiekvienas, kas 
tik geidžia. Nebuvo apleista ne 
viena bent kiek stambesnė gru-

Lietuvos universitetę profe
sorius Herbačiauškas išvažiavo 
iš Lietuvos ir atvykusiam jį 
palydėti literatų buriui stotyje 
pareiškė, kad Lietuvon jisai 
grįšiąs “tiktai po, audros”.

Bet “audrą”, žinoma, pada
rys kiti. P-as Herb,ačiauskas 
parvažiuos tada, kada jau bus
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niekniekį. Bristolyje yra gru
pė žmonių baisiai prietarin
gų prieš Blandly. Jie drįsta 
sakyti, jog šis teisingas sutvė
rimas darytų viską už pinigus, 
jig Hispaniola priklausė jam 
ipačiam ir kad jis, paskaitęs 
baisiai aukštą kainą man — 
aiškiausi šmeižtai. Bet nei vie
nas iš jų 
kad laivas 
kiaušis.

“Iki šiol 
kliūčių. Darbininkai 
—burių taisytojai 
buvo erzinančiai 
bet laikąs pataisė ir tą. O .lai
vo aptarnavimas, tai vargino 
mane.

(Bus daugiau)

į ■' > . ,■ .

Robert Louįs Stevenson.
i • • . ■ ■ - • ’

Ver^ė A. Kartanas

Turtu iSala
1 - . .
1 . . ■ i



IR AKTORIAI TURI BeDŲ SU ALIMONIJOMIS Lietuviai Daktarai

Ji gyvena

Apiplėšė viešbuti

Areštavo butlegerj
Graboriai

MADOS s Gydytojaivai

Žmona nušovė vyrą

letian Avenue

Nuo

Advokatai

JONAS PLONIS

TA BOULEVARD 919?

Ofiso

(Miestas ir valst.)

nėra 
anti-

Val. — 
Ketverga

Tai bent pasinaudojo iš 
užsidariusių bankų

Sulaukė 100 metų, 
nei karto rfebuvo 

kino teatre

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rocktvtll St.
Tel. Republic 9723

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

Rekomenduoja karo 
lauko teismų 
gengsteriamš 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 Sjt. * 

Tel. Boulevard 1401

’nas. Tuo budu, esu, bus gali
ma suvaldyti butlegerius.

Kitas svarbus klausimas, — 
tai kaina. Chicagoje norima 
dalykus sutvarkyti taip, kad 
kvortų degtinės butų galima 
pardavinėti po du dolerius.

Texas valstijos pilietis 
laimėjo farmų

Policmonas Edward Breen v •
pamatė jaunuolį, besidarbuo
jantį apie automobilių, ir da
vė įsakymų pasiduoti. Jau
nuolis tuoj pradėjo bėgti. Po
licmonas paleido kelis šūvius 
į viršų, bet jaunuolis visvien

Miestas rengiasi 
tvarkyti svaigalų 

pardavinėjimą

Rengiama bankietas 
. Vokietijos žydų 

naudai

METINftS MIRTIES 
SUKAKTUVES

SIUSKIT PEft
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

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

2400 W. Maditon St.
/ai. 1 ikii 3 po pietų, 6 iki 8 rak. 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunewick 0597

CHICAGOS
ŽINIOS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonai Virginia 0036

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

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

Policmonas nušovė 
jaunuoli

Reųletered Patent Attorney 
43-A Securlty Savings & Commerclil 

Bank Euildlng

(Dlrectly across Street from Patent Offlcei 
VVASIIINOTON. D. C. '

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

3004 — Prie darbo arba i mokyk
la eiti suknelė. Galima pasiūdinti 
iš naujoviškos vilnonės materijos. Ji 
pigi ir graži. Sukirptos mieros 11, 
13, 15 ir 17 metų amžiaus panelėm.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžiu 
prašome iškirpti paduotų blan
ku te arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

K. P. G U GIS
ADVOKATAS 

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

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vieną vakarų, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Monroe 3377

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Marųuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595

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

nedėliomis pagal susitarimų.

Teisėjas Thomas A. Green, 
kuris per paskutinius kelius 
mėnesius pasiuntė į kalėjimų 
26 gengsterius, pareiškė, jog 
gengsterių suvaldymui reikėtų 
įvesti karo lauko teismus. Esu, 
paprasti teismai tos rųšies 
kriminalistų negali tinkamai 
suvaldyti.

šaudyti, suvarydama penkias 
kulkas į savo vyrų. Vyras su
gniužo ant žemės ir neteko 
sąmonės. Jis tapo nugabentas 
į ligoninę, kur ir pasimirė.

Moteris bandė pabėgti, ta
čiau tapo policijos suimta, 
šeimyniška tragedija atsitiko 
adresu 1931 N. Leavitt st.

Mario Lies Wiltgen, 2085 
^stes av., sekamų šeštadienį 
apvaikščios savo 100 metų am
žiaus sukaktuves 
pas savo dukterį

Reporteriams Willgen pa-1 
reiškė, jog per visų savo gy
venimų ji nei kartų nematė 
“judžių”. Be to, dar pridūrė, 
kad nėra išgėrusi nei vieno 
stiklo alaus, nežiūrint to, jog 
gimė Vokietijoje ir ten išgyve
no 55 metus.

Juokais ji dar pridūrė, jog 
nemananti, kad jos ilgas am
žius pareina nuo negerimo 
alaus ir nematymo judžių.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Athland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

į, elektros* 
U Ropinėm dujim.'— Jeigu didžiuojatės dailumu ir tau- 
~ paaukite 

REPUBLIC 8340,

Ru. 6600 South
Phone Prospect 6659

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

1821 So. Haltted Street 
CHICAGO, ILL.

«1 DYKAI 
r- ' KNYGELI 
•'Record of !■> 
Nieko neimant

,:i. Sail- 
paelaptyle. 

rūpestingai pa>

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
5 diena lapkričio mėn. 1932 
m., sulaukęs 48 metu mažiaus, 
gimęs Tryškiu parap., Šiaulių

Paliko dideliame nuliudime 
moterj Uršulę, dukterį Heleną, 
2 sūnūs Joną ir Tavadorių.

Liūdnai atminčiai musą bran
gaus vyrę ir tėvelio bus lai
komos šv. Mišios, šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje, seredoj, 
lapkričio 8 (t., 1933 m., 8 vai. 
ryto. Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyt i pamaldas, o paskui ir j 
namus po num. 3612 South 
Wallace St. Mes Tayę; Musų 
brangusis vyrė ir tėveli nie
kuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes 
anksčiau ar vėliaus pas Tave 
ateisime. Lauk mus ateinant!

Ntiliudę lieka,
Moteris, Duktė ir Spnai.

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tek Bonlevard 5203 ir 8413 

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 Š. Halsted St., Chicago, III.

čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No....... ...............
’■ 1 i

Mieros ............................... per krutinę

Paul Stryck, 4339 Christiana 
av., tapo areštuotas pasauli
nėje parodoje. Pas jį rasta 21 
paintes degtinės. Stryck aiš
kinosi, jog tų degtinę jis turė
jęs pristatyti dėl “Street ot 
Paris”.

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

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

Šetadieniais sulig sutarties.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauiiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tek Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, I1L 
Tek Cicero 5927

Iš Chicagos užsidariusių 
bankų dvylika advokatų fir
mų iškolektavo .$590,290 už 
“legališkų patarnavimų”. Vie
na tik firma už tokį patarna
vimų paėmė $77,500.

Ar reikia tad stebėtis, kad 
užsidariusių bankų depozito- 
riai beveik viskų prarado!!

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA chicagoje

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

Tek Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Chicagos žydai rengia ban- 
kietų, kad sukelti pinigų savo 
tautiečių sušelpimui, kurie 
yra Hitlerio valdžios persekio
jami. Kiekvienas bankieto da
lyvis turės pasimokėtį $10. 
Bankietas įvyks šio mėnesio 
19 d.

Laika. daug reliktą 
prie patentų. NerizU 
knoklt vilkindami .u 
aptauKojlmu savo 
lumnnyinn. Prieini* 
kitę hraltlnl ar mo
deli dėl Initrukelln, 
arba rnlyklte 
NEMOKAMOS I 
fntFe "Bow to 
nln n Patent" I 

ventlon" formos. ____
n>. informacijas kų daryt!, 
rallnljlmal , laikomi l 
Greitai, atsargai 
tarnavimai.

Trys banditai apiplėšė Ce- 
dar viešbutį, 1118 N. State st. 
Laimėjo jie tik $12. Per pas
kutinius kelis menesius tas 
viešbutis buvo apiplėštas jav 
penkis kartus . Kai šį kartų 
plėšimas įvyko, tai viduje bu
vo ir policmonas, kuris pra
dėjo šaudyti į banditus. Ma
noma, kad vienas banditų bu
vo pašautas.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAffiELIS
756 W. 85th St

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

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai- k 
dotuvese ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
. CHICAGO, ILL.

J. F. BADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.* 
668 W. 18tZr St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart Ivtntadienio ir ketvirtadienio.

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 31st Street

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

isiais 10—12 dieną.

Garsus aktorius McClelland Barclay (kairėj) vedamas iš 
Bridgeport, Conn., teismo j kalėjimų iki jis galės užsistatyti 
$35,000 kaucijų.. Teisman jį patraukė jo buvusi žmona Nan 
Barclay (skritulėly), kuri sako, kad jis nesumokėjo jai $12,000 
alimonijos.

šiandien šešiose valstijose 
įvyks balsavimai dėl prohibi- 
cijos įstatymų atšaukimo. Ka
dangi ligi šiol jau pasisakė 33 
valstijos už “kilnaus eksperi
mento” atšaukimų, tai 
mažiausios abejonės, kad 
prohibicininkai laimės.

Dabar kyla klausimas 
liai to, kaip bus pardavinėja
ma degtinė. Tas reikalas pa
vedama kiekvienai valstijai 
tvarkyti savaip. Paprastai tų 
klausimų išsprendžia legisla: 
turų. Tačiau manoma, jog 
Illinois valstijos legislatura 
vargu suspės nustatyti kokius 
nors patvarkymus. O jeigu 
to nebus padaryta, tai Chica
gos miestas praves savo pat- 
valkymus. Miesto majoras 
stoja už tai, kad senovės sa- 
liunai nebebūtų grųžinami. 
Vadinasi, jis yra priešingas 
tam, kad degtinė hutų parda
vinėjama prie baro. Kiekvie
noje svaiginančių gėrimų įstai
goje turės būti stalai, kur žmo
nėms bus paduodama degtinė.

Majoras taip pat reikalaus, 
kad tos įstaigos nuo pirmos 
valandos pakties užsidarytų. 
Laisnis alaus ir degtines par
davinėjimui turėsiųs būti vie-

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 West 63rd St 
T<1. REPUBLIC 3100

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St 

CICERO. ILL.

DR. HERZMAN
— 18 RUSIJOS —

Gerai lietuviami žinomai per 35 me
tus kaipo patyrfi gydytoja* chirurgai U 
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. 18th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAŠ

4143 Archer Avenue

Otto Kropp smarkiai susi
barė su savo žmona Genevie- 
ve. Pastaroji tiek įtūžo, kad

DR. VAITUSH, DPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris estii 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Siunčiame Gėles per Telegramą pc 
visą pasaulį

L 0 VELKIS 
Kvietkininkas

Gėles Del Vestuvių, Bankietams ii 
Pagrabams

Pristatome į visas miesto dalis 
3316 So. Halsted St., Chicago. III 

Phone Boulevard 7314

• Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Pėrsikėlian j erdvesnę ir patogesnę vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nno 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos nuo
Nedėliomis 10 iki 12 vai

1028
st. * 

DR.J*l<WXtaAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso valandos 2 iki 4 Ir nuo 7—9 
vai. valote. Nėdėlįoj sUlįg sutarties 

2408 W. 63rd St.. Chicago

nuo 6 iki 
ryto

Pbone Boulevard 7042
P *7 VI?1/!?!LrXw« V JljjuILIj JLkj

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street * 
Valandos nuo 9 iki 8 vakare 

Sefedoj pagal sutarti.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

106 W. Monroe St, prie Clark 
Telefonai State 7860; valandoi &—6 

W. Side: 2M1 W. 22 St. (Cemak Rd) 
PanedUUo. Seredoi Ir Pfitny&oa vak. e iki • 

SUefoBM Oaaal ttLBg
Namai: 6459 S. Rpckvrell Streęį _ 

UtaratMko. Ketverto tr Bobatos vak. 7 Iki I 
Telef<ia*i BeputUo BMC

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

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

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

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl šermenų.

Nuliūdimų valandoje, pašaukite šių įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

DIDYSIS OFISAS 

4605-07 SO. HERMITAGB AVĖ.
Visi Telefonai YARDS 1741—1742 CHICAGO, ILL.

nesustojo bėgęs. Tųsyk jis šo
vė tiesiai į bėgantį. Jaunuolis 
krito vietoje negyvas.

Pasirodė, jog nušautasis jau
nuolis yra Ray Fager, 19 me
tų. Jis prieš kiek laiko bu
vo areštuotas už automobilių 
vogimų.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Athland Avenue \ 

Ofiso valandos:
10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 
iki 8 vai. Nedėl. nno 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

Leslie . C. McDonald, kuris 
Texas valstijoje turi 14,000 ak
rų žemės, atvyko į Chicago ap- 
ankyti pasaulinę parodų. Ke

lionė jam pilnai apsimokėjo. 
Mat, dalykas tokis: pasaulinės 
parodos vedėjai nutarė duoti 
Marinų Michigan valstijoje gi- 
liugingam lankytojui. Ligi 
sekmadienio parodų buvo ap
lankę beveik 22,000,000 žmo
nių. Betruko tik kelių tūks
tančių, kad tų skaičių pada
ryti. Ir štai pasitaikė taip, 
kad McDonald buvo paskuti
nis žmogus, kuris užbaigė 22,- 
000,000 lankytojų skaičių. Už 
tai Jis ir gavo fannų.

JĮ >.5 5'7 i'.'.I1 :f;I f'f i \ 1 j*, 's • ~

Seniausi Lietuvių Graboriai Chicagoje 
Eudeikiaus ypatiškas patarnavimas yra patenkinęs tukstantftis bęvelk 30 
metų. — Vieniųti|is Lietuvis (ąrabotius vartojantis fnoderniškg, . 
varomą, karaboną 
pumu laidotuvėse,

Lietuviai Daktarai
DR. C. KASPUTIS 

DENTISTAS
Grįio ii Europot ir vėl praktikuoja 

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

dieniais pagal susitarimą.

pe<ąi:MpM^

Juozapas Eudeikisir Tėvas 
5340 So. Kedžšfe Mmb.

Visi telefonai: REPUBUC 8340 
(Netupme ^ryš|ų sų firma tuo pačių VMdu)

Lietuvės Aku
Mrs. ANELIA K. JARUSH 

_ . Physical Therapy0 B Midwife 
6109 South Albany 

Avenue 
Pbone 

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.

PATENTS
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LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Šiandien įvyksta svarbus susi
rinkimas lakūno Janušausko 
reikalu

per krutinf

Dainininko K. P; 
žarskio koncertas

Kodėl jums nepaskelbti tą liuosą kamba
rį, butą, garadžtų? 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 neša geriausius rezultatus. Skelbimų 
kainos dabar labai temos. <

OKSAS EXPRESS
(raustau Rakandus, Pianus ir pristatau 

anglis už pigiausias kainas: 
$7.50 --------
$9.75,

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
•023 S. Halsted St 

(Jansen Stud.)

Res. 730 W. 62nd St. 
TeL Englewood 5840

Antradienis, lapkr. 7, 1933
prisirengusių northsidiečių lie
tuvių dainininkų, kurie padal
intos daug gražių dainelių dvi
gubame kvartete ir duete. Apie 
sveikatų kalbės Dr. Davidonis, 
M.D. Taipgi bus rinktinos mu
zikas ir kitokių gražių bei į- 
domių dalykų pasiklausyti. To
dėl malonėkite nepamiršti ūž- 
sistatyti savo radio.—Rep. A.

PASIRENDUOJĄ kampinis flatas 
6 kambariu, gerai Įrengtas, vanos, 
elektros šviesos, IV2 bloko nuo gat- 
vekarių, antros lubos, pečium ap
šildomas, renda visai pigi.

4359 S. Maplewęod Avė.

Golden Star Kliubo komisi
jos pertaisyta konstitucija bus 
svarstoma priešmetiniame su-

9W

Prisirašykite į musų apniks 

TEL. LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St
virš 20 metų 
Pažarskis dai-

AR JUSU STOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darbų už 

jūsų pačių kainą. Mes taipgi taiso
me rynas, “down spots” ir visokį 
blekės darbą.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Tarp Chicagoš 
Lietuvių

Jaunų Lietuvių 
Draugija

Pažarskis 
šo-

Marga, šilto materijolo 
Dabar visos mergaites ir 

dėvėti. Su- 
18, 20, taipgi

2928 
suknele 
moteris tokią megst 
kirptos mieros 14,. 1 . 
36, 88 ir 40 colių, per krutinę.

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

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, BĮ 
Prie Normai St.

Phone Vistory 3486

Kliubų ir Draugijų Sdsivieniji 
nio susirinkimas

Alexander Lehman 
SMUIKO MOKYTOJAS

Specialė • priežiūra gabiems 
mokiniams.

1234—KIMBALL BUILDING
Jackson ir Wabash

Business Chances
Pardavimui Bizniai_____

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

1435 So. Sangamon St.

Koncertinis radio 
programas

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

Sekretorė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris ar mergi
na prie namų darbo su gera reko
mendacija. Atsišaukite po 10 vai 
ryto. 4712 S. Ashland Avė., Tel 
Boulevard 7589. Dr. Vaitush.

šių asmenų, kaip vyrų, taip ir 
moterų. Totdel garbė jums visi 
dain i n kai ir j tisų vedėjui Ro
manui, taipgi ir leidėjams Pro
gress Furniture Co. krautuvei, 
kadangi tokie gražus lietuviš
ki programai kelia musų tauta, 
įdomu, kad Progress Furniture 
Co. leis šiuos programus ir at
eityje. Lauksime ir klausysi
me.—Reporterių Reporteris.

sirinkime. Komisija rekomen
davo Kliubui, kad spausdinti 
naujos konstitucijos neužsimo
ka, nes daug yra dar senos 
kostitucijos kopijų, o spausdi
nimas naujos konstitucijos 
brangiai kainuotų. Su tuo su
tiko ir susirinkimas. Komisija 
sakosi gerai pertvarkiusi kon
stitucijų ir jų priimti ilgai ne
ims laiko.

Listerine beveik moiae raliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais Šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerkle, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prtleidime Šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 Žmonių lai
ke 2% žiemos minėsiu pa
rodė, kad tie, kurie 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo Šalčiais, turėjo , % 
trumpesnius ir M Ungvesnius 

Msiplovč.

Šiandien nuo 7 iki 8 vai. va
karo iš stoties W.G.E.'S., 1360 
kilocycles, įvyksta nuolatinis 
antradienio radio programas, 
leidžiamas pastangomis Peoples 
Furniture Co. krautuvių.

Programo išpildyme dalyvaus 
dainininkė Genovaitė šidiškiu- 
tė-Giedraitienė ir grupė gera

LISTERINE 
re/feves

SORE THROAT

Dainininkas 
rengia didelį koncertų 
kius sausio 7 d. buvusioj Mel 
dažio svetainėj, 
po pietų.

Kaip žinoma, 
dainininkas K. 
nųoja lietuvių visuomenei. 

t

Koncerto rengimo komisija 
pasirūpino sutraukti ypatingai 
geras muzikales jėgas progra
mai išpildyti, žymiausių pro
gramų dalį išpildys pats p. Pa 
žarskis.

Anglis 
Spėriai Šiai savaitei:

F »

Tikros West Virgįnia 
Pocohontas Mine Run 

60% šmotais

*6.65
už toną t 

Garantuojame, kad busite 
Orderiai užsakyti

pristatomi tą pačią

Praeitų nedėldienj, kam lai
kas pavelijo ir kas turi radio 
savo namuose, turėjo tikro mo- 
lonumo girdėti gražų radio 
koncertų, kuris buvo transliuo
jamas iš stoties W.G.E.S. 11-ta 
valandų prieš pietus.

Mat, šis programas buvo duo
damas pastangomis Progress 
Furniture Co. krautuvės. Pro
gramų pasisekimas gal būt 
daug priklausė nuo jo vedė
jo. Vedėjas Jonas Romanas, 
pats būdamas lietuvių pirma- 
eilinis dainininkas ir gražaus 
meno kūrėjas, neskupauja pa- 

į stangų gerai prirengti šiuos 
programus.

Praeito sekmadienio progra
mas suaidėjo iš muzikos, poezi
jų, Kalbų, o daugiausiai iš 
gražių dainų. Muzika buvo 
graži, lietuviška. Moteriškė ai* 
p-lė, kuri sakė eiles-poezijas, 
labai gražiai jas išpildė. Taipgi 
programo vedėjas J. Romanas 
pateikė naudingų ir įdomių 
pranešimų ir dainavo solo la
bai jautringai gražias kompo
zicijas. O didžiausių programo 
dalį užpildė Progress kvarte
tas. Nors vardų nepatyriau, iš 
ko jie susideda, bet klausant 
jų dainavimo, tai buvo galima 
spręsti, kad tas Progress kvar
tetas ir duetas susideda išga

una aukštai muzikoje išsilavinu-

Grane Coal Co
5332 So. Long Avė.

Chicago. III.
TEL. REPUBLIC 8402

The Manjwith the Hoe” 
draugijos su

Amerikos poetas Edwin Marl-ham, parašęs garsiųjų poema 
su Mrs. Charles B. Spaulding, prezidente Friends of American Writers 

rengtame poeto pagerbimui bankiete Chicagoje.

rouirnp 

Night and Momlng to keep 
them Clean, Clear and Healtny 

Write for Free "Eye Care” 
or °Eye Beauty” Book

Murinę Co., Dept. H. S.,9 B. OhioSt.,Cliic.go

RENDON kampinė krautuvė — ga
tavai jrengta su moderniškai ta- 
vern fixčeriais. Labai gražiai išdeko- 
ruotas flatas užpakaly. Pigi renda 
Randasi ant 32-ros gatvės ir Au- 
burn Avė. Del informacijų kreip
kitės pas

I. NAUSIEDA. 
917 W. 33rd St.

arba pašaukite Boulevard 6899

Black Band 
Jacking $8.Q,0; Millers Creek 
Pašaukit LAFayette 8980.

Tel. Yards 3408,.
VICTOR BAGDONAS

_ Perkraustome ant vietos 
Nūvežamę ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKR AUSTYTO JAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III.

Financial 
Finansai-Paskolos

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

134 No. La Šalie St.

prie tos grei- 
draugijos, kuri 
reikia tikėtis, 
vaidins labai

Šaltis krutins j gerklėj gali
pasidaryti rimtas. Palengvink 
juos j B minutes su Mušte- 
role, pagelbsti praSalintl • iri- 
tacljft! Vartok SYKI I VA
LANDĄ, per penkias valandas, 
|os turės pagelbsti. Milijonai 
vartoja per metus. Reko
menduojamos gydytoju ir alau-

Pereitą trečiadienį, lapkričio 
1 d., Jaunų Lietuvių Draugija 
laikė savo susirinkimų bei tu
rėjo savo nariams maskaradų 
bei gražų programų su užkan
džiais. Prie progos buvo, su
vaidintas ir vieno akto veika- 
liukas, kuriame dalyvavo pa
nelės Aldona Abrosas, Ona Gu
das, Elena Dambras ir p.‘Bru
no Bruknis. Visi labai gražiai 
savo roles atliko,—malonu bu
vo net žiūrėti. Tikrai smagu, 
kad mes turime ne tik *gerų 
narių, bet ir gabių lošėjų. 
Draugija savo jaunais nariais 
tikrai gali pasididžiuoti.

Be to, programe labai gra- 
žiai pasirodė p-lės Elena Mar-| 
cinkiute, Elena Dambrauskai
tė, Birutė Kremianis, Elena 
Vespendris ir Vyt. Beliajus. 
Šokiams grojo mtfcų gabus mu
zikantai Louis Jiminez ir And
rius Narbutas.

Musų susirinkimai yra laiko
mi trečiadienio vakarais Wood- 
mano svetainėje, prie 33 ir 
Lime gatvių. Pradžia 7:30 vai. 
vakaro. Jaunimas yra ragina
mas prisirašyti 
tai augančios 
greitu laiku, 
tarp lietuvių 
svarbių rolę.

Tiek Chicagoš, tiek kitų ko 
lonijų lietuviai yra labai susi
domėję lakunu4 Janušausku ir 
jo sumanymu sekamų vasarų 
skristi į Lietuva ir baigti Da
riaus-Girėno pradėtų kelionę. 
Kad tas sumanymas galėtų bū
ti įvykintas, reikalinga siste- 
matijįkai dirbti. Reikalinga 
organizuotis ir visais budais 
dirbti, kad sukelti pinigų trans
atlantinio skridimo finansavi
mui. Ir juo daugiau 
dirbs, tuo lengviau bus 
tas tikslas atsįekti.

Musų Town of Lake 
ja, reikia manyti, prie trans
atlantinio , skridimo prisidės 
kiek tik galėdama. Kad visas 
darbas butų galima sėkmingiau 
varyti pirmyn, šiandien yra 
šaukiamas p. Wm. J. Kareivos 
svetainėje (4644 So. Paulina 
st.) viešas susirinkimas, ki»T 
bus plačiau* paaiškinta apie 
transatlantinį skridimų, o taip 
pat renkama valdyba musų ko
lonijoje tvarkyti skridimo rei
kalus. Susirinkimas prasidės 
7:30 vai. vakaro.

Taigi, gerbiamieji, visi esate 
kviečiami susirinkime daly
vauti. Kviečiame tiek paskirus 
asmenis bei vietos darbuotojus, 
tiek draugijų ir įvairių organi
zacijų narii/s. Jūsų atsilanky
mas ir patarimai yra pageidau
jama. Nepamirškite, kad su
sirinkimas įvyksta šiandien va
kare. Jokių kolektų nebus.

Kviečia , 
F. Raila 
V. P. Pierzynskis, 
J. Chepulis, 
VV. Kraučiunas, 
J. Gaižauskas, 
J. Žakas, 
Mrs. J. Chepulienė, 
Mrs. M. Sudeikienė, 
Wm. J. Kareiva.

Cęntro vice-pirm.
PASTABA: Išrinktoji kolo

nijos valdyba įeina į Centro 
komisijos patarėjus.

NAUJIENOS Patiem Dept. w
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No. 

Mieors ...............................

Bus priimama komisijos pa
taisyta konstitucija K. ir Drau
gijų Susivienijimo priešmeti- 

riiame susirinkime. Komisija 
sako, kad daug paragrafų rei
kėjo pertaisyti,: pakeisti nau
jais paragrafais. Bet ilgai 
neims ją priimti susirinkimui. 
Tos dvi suminėtos draugijos 
sekamais metafe bute kitaip 
tvarkomos. Tokios aplinkybės 
susidėjo, kad įstatai nebeatsa
ko draugijoms,-!- reikia juos 
biskį pakeisti. Pakeitimas bus 
narių naudai. Keičiant įsta
tus, nariai turėtu būtinai atsi
lankyti į tuos susirinkimui.

Ateinantį penktadienį, lapk
ričio 10 d., 7:30 vai. vakaro, 
Strumilos svetainėje, 158 East 
107 Street, įvyks Kliubų ir 
Draugijų Susivienijimo papras
tas susirinkimas. Bus svarsto
ma svarbus reikalai. Visų na
rių pareiga atsilankyti ir užsi 
mokėti mokesčius, jeigu jie yra 
pasilikę, bei atsivesti bent po 
vienų narį prirašyti prie Su
sivienijimo

(Adteaai)

Lapkričio 9 ir 10 Shindler 
teatre, Hufron ir Milvvaukee, 
Vytauto Beliajaus mokinės da
lyvaus programo ^pildyme 
Neopolitan draugijai (tai drau
gijai priklauso italai 
polio). Ta draugija yra žino
ma kaipo “La Gioconda”.

Smagu pastebėti, kad Be
liajaus šokių mokykla labai 
sparčiai progresuoja. Ji susikū
rė vos tik prieš šešetų mėnesių, 
tačiau* per tą trumpų laikų jau 
keliolika kartų pasirodė tarp 
lietuvių, dalyvaudama įvaduo
se parengimuose. Na, o dabar 
jau daro debiutų ir tarp sve
timtaučių. Mokinės, kurios 
šoks italų parengime, yra se
kamos: Elena Dambras, Birutė 
Kremianis, Edelė Gedvilas ir 
Genevive Vespendris.

Vyt. Beliajaus mokykla ran
dasi Woodmano svetainėje, 33 
ir Lime St. Pamokas įvyksta 
pirmadieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3 vai. po 
pietų ligi 9 vai. vakaro. Nuro
dytomis dienomis galima užsi
registruoti svetainėje.

—Suvalkietis.

Buy gloves wlth whot 
it savos . 

reikalo
kolei®. Uitenae Tooth P®«t®. dffi tabM partidaode' ai 
oKį ji valo ir apaaaco. k

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

Šį sekmadienį, lapkričio 12 d. 
2 vai. po pietų, West Pullman 
Park svetainėje įvyksta SLA. 
55 kuopos paprastas susirinki
mas. Btfs svarbių raportų, pra
nešimų, o taip pat bus svars
toma seni ir nauji reikalai. Vi
si nariai ir narės atsilanky
kite užsimokėkite mokesčius. 
Atsiveskite bent"po narį prira
šyti prie kuopos.

—Sekretorius.

į GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

už tnoa» 
Lambert P 
Louii, Mo.

Reduces COLDS

užganėdinti 
prieš piet, 
dieną.

B. GRIGAS
TEL. REPUBLIC 9875

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

IŠPARDUODAME visai naujus 
Kailinius Kautus, po vieną kiekvieno 
styliaus. Kai kurie truputi sutepti 
nuo čiupinejimo. Taipgi Kailiniai 
Kautai priimti i mainus. Dideli Bar
benai. $35 ir aukščiau. Economy 
Section, Miller & Co. 166 North 
Michigan Avė. Atdara vakarais.

Real Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimui 

wS^MWW*(**»rf*^lR*i^"aRi#*R**«4a«**M*********^******^****^^

MORGIČIU SAVININKAS PA
AUKAUS 5 kambariu nauja murini 
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.

Business Service 
Biznio Patarnavimu 

^o*ww*^*^rfwww^w^»ow^*^a*v^^^*a^^*^*************»  

NAMU SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. 'Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Męs 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. Šventadie
niais nuo 10 ryto ‘iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoje. > 

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951-2952 
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 met.
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