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Prohibicija Atmesta 36iu Valstijų Balsavimu
Galutinai Prohibicija Bus 
Atšaukta Gruodžio Mėnesį
Vakar dėl prohibicijos atšaukimo balsavo 
6 valstijos. Prohibicija liko numarinta, 

bet dar tebėra nepalaidota
Pirmosios vakarykščių balsavimų žinies rodo, kad prohibi

cijos priešininkai laimėjo Pennsylvanijos ir Ohio galbūt North 
Carolina ir South Carolina. Tečiaus 'pastarosiose dviejose vals
tijose daviniai yra neaiškus. Utah valstijoj balsavimai užsi
baigė tik 9 vai. vakare, todėl iš ten balsavimo davinių dar nėra. 
Ji yra abejotina valstija. Kentucky tik šiandie balsus skaitys, 
bet neabejojama, kad joj laimėjo šlapieji. Tokiu budu vakar 
vistiek mažiausia 36 valstijos atmetė prohibiciją ir ji lieka at
šaukta.

Vakar šešių valstijų gyven
tojai pabaigė marinti prohibi
ciją ir ji liko numarinta, iš
renkant tų valstijų konvenci
jas, kurios prohibicijos atšau
kimą ratifikuos ir ją galutinai 
palaidos gruodžio 6 d.

Ikišiol jau 
pasisakiusios 
Bereikėjo tik 
panaikinimui,
noma pilnų vakarykščio ^alsa
vimo davinių, bet nėra mažiau
sios abejonė^kad prohibicijos 
priešininkai laimėjo bent Iri
ose valstijose. Bet tiek ir 
tereikia visiškam prohibicijos 
panaikinimui.

Prohibicijos atšaukimas va
kar buvo balsuojamas Ohio, 
Pennsylvania, North Carolina, 
South Carolina, Kentucky ir 
Utah valstijose.

•Sausieji jau nebesitiki su- 
trukrtyti prohibicijos atšauki
mą. Jie vien norėtų laimėti 
nors vieną valstiją, kad prohi-

33 valstijos buvo 
prieš prohibiciją. 
trijų valstijų jos

Nors dar neži-

Streikuojantys far 
meriai sudegino 

tiltą
DĖS MOINES, Iowa, 1. 7.— 

Farmerių streikas priima vis 
rūstesnį pobūdį, streikieriams 
pradėjus naudoti smurtą.

Šiandie tapo sudegintas jau 
antras . geležinkelio tiltas. Su
degintasis tiltas yra Illinois 
Central geležinkelio ties Meri- 
den. Vakar gi liko sudegintas 
tiltas ties James, la.

MaskvaMASKVA, 1. 7.
šiandie švente 16 metų sukak
tuves bolševikiško perversmo, 
švenčiama buvo daugiausia ka
riuomenės paradais, kad paro
dyti bolševikiškos Rusijos kari
nį stiprumą. Taipgi „buvo ir 
kalbų, kuriose buvo pasmerk
ta Japonija. Ypač'karinga kal
ba prieš Japoniją pasižymėjo 
premjeras Molotov.

KAS BUS PROHIBICIJĄ PANAIKINUS?
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CONNECTICUT LIE
TUVIAI LAUKIA 

JANUŠAUSKO
WATERBURY, Conn., 1. 7. 

—Visos Connecticut valstijos 
lietuviai su dideliu susidomėji
mu laukia atvykstančio lakunb 
Juozo R. James-Janušausko, ku
rio aviacijos diena ateinantį 
sekmadienį, lapkr. 12 d., Me- 
riden Airport, Meriden, Conn. 
Vieta yra labai patogi visoms 
Connecticut lietuvių koloni
jos ir todėl laukiama daug sve
čių.

Prognamo pradžia 12 vai. die
ną.

Triukšmingi rinki
mai New Yorke; 
Tammany pralaim.
Tam many Hali gengsteriai te

rorizavo balsuotojus ir par
tijų darbuotojus; sumušė ko
munistų kandidatą

NEW YORK, lapkr. 7. — 
Dar toli nepilnos žinios rodo, 
kad New Yorko meru išrink
tas fuzionistų kandidatas Fio- 
rello H. La Guardia.

bicijos atšaukimo ratifikavimas 
nepraeitų vienbalsiai. Ikišiol 
gi dar nė viena valstija nėra 
pasisakiusi už prohibicijos pa
laikymą, nors balsavo ir dau
gelis labai sausų valstijų.

Nors jau 36 valstijos prita
rė prohibicijos atšaukimui, bet 
prohibicija nebus panaikinta iki 
susirinks tų valstijų konvenci
jos ir formaliai ratifikuos kon
stitucijos pataisą, kuri atšau<- 
kia prohibiciją.

Iš vakar balsavusių valstijų 
neabejojama, kad Ohio, Penn- 
sylvania ir Kentucky pasisakė 
prieš prohibiciją. Kentucky val
stijoj balsavimai buvo kruvini 
ir keli žmonės liko užmušti ir 
sužeisti. Ten tik Šiandie bus 
skaitomi balsai.

Kitose trijose valstijose irgi 
galbūt šlapieji laimėjo. Bet čia 
balsavimai ėjo labai lygiomis 
ir negalima bite tikrai pasakyti 
kas laimėjo iki bus suskaityti 
visi balsai.

Šiandie Chicagos pa 
rodą švęs prohibi
cijos atšaukimą

CHICAGO.— šiandie Chica
gos pasaulinėje parodoje bute 
švenčiama prOhibicijos atšauki
mas. Iš tos priežasties parodo
je bus dalinamas dykai alus ir 
užkandžiai. Tam tikslui tapo 
įrengta 20 specialių barų. Bus 
ir šeši benai palinksminimui 
svečių.

III. atstovų butas pri 
ėmė šelpimo bilių

leidžiasi
>. v.. v i

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

Giedra, maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 6:80, 
4:87.

j ; •imis

Vakar įvykęs šešių valstijų balsavimas galutinai numarino prohibiciją, nes jau mažiausia 38 
valstijos pasisakė prieš prohibiciją. Kas bus prohibiciją panaikinus? Kaip valstijos kontroliuos 
svaigalų pardavinėjimą? Prohibicija bus visiškai panaikinta tik gruodžio 5 d., kada jau 36 
valstijos bus formaliai ratifikavusios prohibicijos atšaukimą, šis žemėlapis aiškiai parodo kaip 
kuri valstija kontroliuos degtinės pardavinėjimą prohibiciją panaikinus. Dešimt valstijų (pažy
mėtų raide A) jau turi priėmusios naujus įstatymus dėl svaigalų pardavinėjimo. Penkios val
stijos (pažymėtos raide B) sugryš prie senųjų prieš prohibiciją buvusių įstatymų. Trys raide 
C pažymėtos valstijos dabar neturi įstatymų, bet turi komisijas, kurios tuos įstatymus ruošia, 
šešios valstijos (pažymėtos raide D) turi komisijas paruošimui naujų kontrolės įstatymų. Ki
tos šešios (E) prižada rūpintis kuogreičiausia pakeisti esančius įstatymus. Washington valsti
ja, kuri visą laiką buvo sausa, neturi jokių įstatymų dėl svaigalų. Likusios' 17 valstijų ir to
liau laikysis esančių prohibicijos įstatymų (reiškia, ir toliai! pasiliks visiškai sausos) iki legis- 
laturos priims naujus įstatymus. S \ . 7
.............. - "■ 1 ............ -

Rusijos užsienio rei
kalų komisaras Lit
vinov jau Amerikoje
Išlipęs New Yorke tuo jaus iš

vyko Washingtonan pradėti 
derybas su prezidentu Roo- 
seveltu dėl pripažinimo Ru
sijos

Anglija sumokės tik 
$7,500,000 skolos 

I

SPRINGFIELD, III., 1. 7.— 
Po ilgo prieŠinimos ir trijų bal
savimų, valstijos atstovų bu
tas šiandie 103 balsais prieš 45 
priėmė gubernatoriaus Horner 
pasiūlytą bilių bedarbių šelpi
mui ateinančią žiemą.

Valstijos senatas jau pirmiau 
tą bilių priėmė.

Bilius numato išleisti už 
$80,000,000 paskolos bonų be
darbių šelpimui.

=3Sėss=...............

farmų kredito administracijas 
gub. Henry Morgenthau, Jr. ir 
Hull specialis pagelbininkas ir 
ekspertas Rusijos reikalais Wil- 
liam’ Bullitt susirinko valstybės 
departamente pasitarti dėl Ru
sijos pripažinimo. Po to Hull 
nuvyko į Baltąjį Namą pasi
tarti su prezidentu Rooševeltu.

Tikimąsi, kad Litvinov at
vyks į Washingtoną apie 4 vai. 
po piet ir tuojaus vyks į Bal
tąjį Namą pasveikinti prezi
dentą. ;

Bus dedamos visos pastan
gos apsaugoti Litvinovą. Sto
ty jo traukinį pasitiks didelis 
būrys policijos. Pašaliečiai j 
stotį nebus įleidžiami, vien tik 
turintys tam tikrus pasus, į

Litvinov jau Washingtone
WASHINGTON, 1. 7. —Mak

sim Litvinov specialiu trauki
niu atvyko į Washingtoną 3:45 
vai. po piet. Stoty jį pasitiko 
valstybės sekretorius Hiril, pre- 
zidento atstovas Mclntyre, 
Turkijos ambasadorius Muhtar 
ir daug kitų augštų valdininkų. 
Muhtar yra buvęs ambasado
rium Maskvoj ir yra asmeniš
kas Litvinovo draugas.

Policija apart dignitarų nie
ko prie Litvinovo neprileido, 
net ir korespondentų. Iš stoties 
Litvinovas liko nuvežtas tiesiai 
į Baltąjį Namą

r " • . ’ ’ ’ ' <. •■ > .
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Anglija panaikino 
muitų karo 

paliaubą

LA PAZ, Bolivijoj, L 6. — 
Oficialia Bolivijos pranešimas 
sako, kad arti 800 Paragitejaus 
kareivių Žuvo mūšy prie Arce 
forto, Gran Chaco raistuose.

(Paraguajfcite pranešimas sa
ko, kad jie tame mūšyje persi
laužė per Bolivijos eiles).

ra: k, ■ ■.je.s -s

NEW YORK, lapkr. 7. —So
vietų Rusijos užsienio reikalų 
komisaras Maksim Litvinov 
šiandie laivu Berengaria at
plaukė į Jungt. Valstijas ir tuo
jaus išvažiavo traukiniu į Wa- 
shingtoną, kad pradėti derybas 
su prezidentu1 Rooševeltu dėl 
Amerikos pripažinimo sovietų 
Rusijos. \ '

Uoste laivą pasitiko vyriaus 
sias protokolininkas valstybės 
departamento James C. Dunn. 
Litvinovui tapo suteikta visa 
pagarba, kokia yra paprastai 
suteikiama pripažintos šalies 
ministeriui. Laive Litvinovą 
taipjau pasitiko ir didelis bū
rys laikraštininkų ir fotogra
fų. Litvinov laikraštininkams 
perskaitė ilgą pareiškimą Ru
sijos pripažinimo klaiteimu, iš- 
reikšdamas viltį, jog Amerika 
po \16 metų svyravimo dabar 
Rusiją pripažins ir kad atstei
gimas normalių santikių tarp 
dviejų didelių valstybių ilgai
niui prives prie tikrojo nusi
ginklavimo.

Po to Litvinov liko išsodin
tas iš didžiojo laivo ir perkel
tas į mažesnį, kuris nuvežė į 
New Jersey, kur sėdo į traukinį 
vykti Washingtonan.
Prezidentas konferuoja su pa-

> tarėjais
WASHINGTON, 1. 7.— Lit

vinovui lipant iš laivo įvyko 
skubus pasitarimai* tarp valdi- mi ikį rytdienos, nes Kentucky 
ninku dėl Amerikos-Rusijos 
santikių. neskąitoma—skaitymą atided

Valstybes sekretoriais Hull, ma rytdienai.
- ;

•kur jis bite 
prezidento Roosevelto svečias.

—_______

LONDONAS, 1. 7. — Ang
lija viešai paskelbė, kad ji nuo 
šio laiko atsižada muitų karo 
paliaubos.

Apie tai paskelbta atstovų 
bute ir atsižadėjimas tuojaus 
įeina galion. Muitų karo pa
liauba buvo padaryta tuoj prieš 
ekonominę konferenciją, pasiti
kint kad tai pagelbės stabili
zuoti ekonominę pasaulio būk
lę. Muitų karo paliauta rei
kalavo Jungt. Valstijos.

Kaip varžosi dėl darbo
KAUNAS.—Šiomis dienomis 

Aleksote, Minkaitekio g-vė 2 
nr. įvyko krur j ožiškos varžyti
nės -nugriauti šakensteino nu
griuvusį sandėlį. Varžytinių 
dieną prisirinko apie 300 dar
bininkų. Už nugriovimą san
dėlio buvo pasiūlyta 150 litų, 
bet patys darbininkai varžyda
miesi dėl darbo sutiko ir nu
griovė už 28 litus.

Du užmušti Kentuc
ky rinkimuose

. ----------
HARLAN, Ky., 1. 7. — Du 

žmonės liko užmušti ir trys 
gal mirtinai sužeisti rinkimų 
muštynėse Laymah miestely.

Kentucky balsavo šiandie pro- 
htbięijos atšaukimo klausimu 
ir rinko niekttrius valdininkus. 
Balsavimo daviniai nebus žino-

valstljpj' balsų tą pačią dieną

•

WASHINGTON, 1. 7. —Pre
zidentas Rooseveltas paskelbė, 
<ad derybos su Anglija karo 
skolų klausimu užsibaigė be jo
do susitarimo.

Gruodžio 15 d. Anglija turė
tų svftnokėti Jungt. Valstijoms 
$117,000,000 nuošimčių ir sko
los. Tečiaus tą dieną ji sumo
kės tik $7,500,000.

Prezidentas sako, kad jis tą

dęjei to .neskaitys Angliją 
mokėjusia -^defaultavusia 
linii.

Anglija nemokėjo pilnos 
lies skolos ir birželio mėn. 
da ji sumokėjo tik $11,000,000 
sidabru. Dabar gi Anglija mo 
kės Amerikos pinigais.

Galima spėti, kad Anglijos 
pavyzdžiu paseks ir kitos ša
lys, kurios nėra skolos išsiža
dėjusios.- Taip veik visos mo
kančios šalys padarė ir per
eito birželio mėn., sirmokėda- 
mos tik nedidelę dalį savo sko-

Anglijos mokėjimą priims ir 
“r ne- 

ša-

da-
Ta-

56 žuvo Japonijoj
TOKIO, 1. 7. —Sniego aud

ra šiaudinėse jurose pridarė di
delių nuostolių ir daug gyvas
čių pražudė.

Iš Otaru gauta žinia, kad 
Heiyel Maru No. 7 laivas, spė
jama, paskendo ties Odomari 
su visa savo įgula iš 44 žmo
nių.

12 žmonių žuvo žvejų 
paskendus ties Aomori.

RADO AUKSO

laivui

TOKIO, 1. 7. —Japonija sten
giasi prikalbinti Ritei ją sumar 
žinti savo armiją Siberi jo j, kai
po įtinkamą gestą” pagerini
mui' Rusijos-Japonijos santi- 
kių. $ Tuo reikalu Japonijos už
sienio reikalų ministeris Hiroto 
jau veda derybas su Rusijos 
'ambasadorium Jurenevu.

LOS ANGELES, Cal., 7. — 
Mokyklų taryba nutarė nu
griauti 10 mokyklų, kurios bu^- 
vo apgriautos laike pereito že
mės jfebėjimo.

■ ---------------------- į-----------------------------------

LOUISVILLE, Ky„ 1. 7. — 
šios dienos rinkimuęse Kentuc-

Žmones ir 5 liko ‘sunkiai 
žeisti.

. . ' ■

MANCOS, Colo., 1. 7. —An- 
gilakasys Charles Starr iš Ki- 
tanning, Pa. ir jo partneris 
Gilmore skelbia, kad jie sura
dę Red Arrow aukso kasyklą, 
iŠ kurios jie į dieną iškasą aųk- 
so už $4,000.

NEW YORK, lapkr. 7.— šian
die New Yorkas ir jo priemies
čiai rinkosi naują merą. Dar 
nežinia kas yra išrinktas, bet 
jau dabar yra aišku, kad gar
siosios Tammany Hali kandi
datas O’Brien (dabartinis me
ras) rinkimus pralaimėjo. 
Svarbiausios lenktynės ėjo tarp 
fuzijos kandidato La Guardia 
ir “atgavinimo” (švaresnių de
mokratų) kandidato McKee.

Gyventojų susidomėjimas rin
kimais buvo labai didelis ir 
dar pirmą kartą New Yorko is
torijoj užsiregistravo virš 2,- 
300,000 balsuotojų, iš kurių 
šiandie balsavo virš 2,000,000. 
~**ftitys rinkimai praėjo labai 
triukšmingai. Paskilbusi sukty
bėmis Tftmmany Hali, kuri New 
Yorką valdo nub senų laikų, 
nesutiko gražiuoju rinkimus 
pralaimėti, bet stvėrėsi visų 
teroristinių priemonių, kokias 
ji naudojo seniau rinkimams 
laimėti. Jos gengsteriai puldi
nėjo balsuotpjus, partijų dar- 
butojus ir rinkimų prižiūrėto
jas. Ypač teroristai siautė 
biednuomenės apgyventuose 
distriktuose. Susidarė tokia pa
dėtis, kad fuzionistai jau ta
rėsi šauktis gubernatoriaus 
Lehman pagelbos, kad jis pri
siųstų valstijos miliciją suval
dyti tuos gengsterius ir leisti 
ramiai užbaigti rinkimus.

G,engsteriai tarp kitų sumu
šė komunistų kandidatą į me
rus Robert Minor ir išmetė jį 
viduriu gatvės. Vienoj vietoj 
balsavimo vietos darbininkas 
liko sumuštas iki be sąmonės.

Visi rinkimų kapmanija bu
vo labai triukšminga ir aitri. 
Ypač aštriai piovėsi McKee ir 
O’Brien, nes McKee laimėjimas 
reikštų mirtį Tammany Hali. 
Tvirtinama, kad jei laimėtų La 
Guardia, remiamas republiko- 
nų, tai Tammany Hali gal ne
daug pralaimėtų, nes galėtų 
patylomis persiorganizuoti be 
diktavimo rooseveltinių demo
kratų, nedaug pakeičiant savo 
sudėtį—ir toliau pasiliekant tuo 
senuoju Tigru.

SAN DIEGO, Cal., 1. 7.
Garsi dainininkė
Schumann-Heink staiga susir
go ir tapo išgabenta j Mercy 
ligoninę.

Ernestine

SHEPERDSVILLE, Ky., 1. 
7.—Walter Ricketts, 12 m , 
prigėrė Long Liek upely, kai 
jis įkrito į vandenį tuoj po to, 
kai jį išgelbėjo jo patėvis James 
Close.

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

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

ky valstijoj liko užmušti 5

W39 Si HALSTED ST
NAUJIENOSsu-

TeL Canal 8500
■



KĄ ŽMONĖS MANO j

SLA. 60 kuopos rei
kalai

Grand Rapids, Mich.'— Ger
biamieji, tūlas laikas tam at
gal mes parašėme tam tikrą 
pareiškimą, dėl ko musų kuopa 
tapo suskaldyta. Tas musų 
raštas pašalinėje spaudoje til
po, bet musų organo “Tėvynės” 
redaktorius, matyt, tą raštą 
patalpino j gurbą. Gal dėlto, 
kad ten buvo teisybė parašyta. 
Bet mes manome, kad SLA 
nariai patėmijo “Naujienose” 
ir “Keleivyje” tą musų apra
šymą ir suprato, kodėl musų 
kuopa tapo suskaldyta.

Kaip tuose laikraščiuose bu
vo minėta, buvusi musų kuopos 
valdyba suskaldė musų kuopą 
ir pasitraukė į naujai organi
zuojamą savo kuopą, bet pali
ko savo vieną žmogų, būtent, 
finansų raštininką A. Bernotą, 
kad tasai kiek galėdamas kenk
tų musų kuopai susitvarkyti. 
Ir tas žmogus, kiek galėdamas, 
kliudė visuos reikaluos, kad 
tik musų kuopa neprieitų prie 
tvarkos, iki musų kuopos na
riai tiek įniršo, kad ilgiau jau 
negalėjo pakęsti tokio A. Ber
noto elgesio ir griebėsi priemo-

■  ——...... . . .

apie 
pasa- 
buvo

Priimkite 
Aspirin

Paskui Žiūrėkite į ^iuos
Paveikslus —•

Jie Parodo Kodėl 
Tikras

BAYER ASPIRIN 
yra žinomas kaipo Greičiau

sia ir Saugi Pagelba nuo 
Skausmo

I DVI SEKUNDAS, DABOKIT 
ANT SUSTOJIMO 

Tikra Bayer Aspirin Tabletka 
Išsiskirsto ir Pradeda Savo

Darbą.

[meskite Bayer As
pirin T abi e t ką į 
stiklą vandens

Kaip ji pasiekia 
stiklo dugną ji jau 
išsiskirsto

I I .............  .

žėruotą pašalipti iš sekreto
riaus vietos. Pavyzdžiui; rug
pjūčio susirinkitne buvo paduo
tas skundas prieš jį tik už 8 
narių duoklių nepasiuntimą, 
bet rugsėjo susirinkime, susi-1 
dejus Visai eilei prasižengimų, 
kuriuos matėte šio straipsnio 
viršuje, A. Bernotas liko visai 
pašalintas iš sekretoriaus vie
tos. Taigi, jeigu skundas butų 
paduotas iš rugsėjo susirinki
mo, teismas butų išspręstas 
kuopos naudai. Nors teismas 
ir nerado reikalo priversti A. 
Bernotą, kad jis atiduotų kuo- 
<pai ^knygas ir kitą turtą, bet 
mūsų kuopa su juom vis vien 
nekooperuos ir skaito jį paša
lintu nuo rugsėjo susirinkimo 
iš sekretoriaus vietos.

Mums nesuprantama, kodėl 
musų kuopa taip ponui S. Ge
gužiui pasidarė netrepna, kad 
jis prieš ją griebiasi tokių žy
gių. Musų kuopos tūli nariai 
mano, ikad ją gal visai siekiami

NAUJIENOS, CKčagO, fit
..   I i i   'II        —■»

Prezidentui, ma- kimo. Jeigu Prezidento patvar
kymu kuopa nepatenkinta, ji 
f^aii- apeliuoti j visą Pildornąją 
Tarybą; .o prieš P. Tarybos nu
tarimą /galima apeliuoti į sei
mą. Tai, žinoma, gali užimti 
d&ug laiko, bet tokią tvarką 
nustatė SLA konstitucija ir ji 
yra privaloma kuopoms. Red.)

suspenduoti.
tomai, fkur kas brangesnis jb 
žmogds, negii visa kuopa, ne
žiūrint to, kad *tas žmogus .ir 
kažin kokių klaidų darytų. Ta
čiau mes nemanome, kad SLA. 
nariai leis musų kuopą taip Vi
sai sunaikinti.

šitą straipsnį šiušiame j pa
šalinę spaudą dėlto, kad pir
mas musų apT&tymas nebuvo 
“Tėvynės” , talpinamas; tai ne
sitikime, kad !ir šitas tilptų.

Pirm. Jurgis Lagiurkas 
Vice-pirm. Feliciją Edkins 
Fin. rast, J. F. Smilgis 
Užr. rašt. Anelė Masduląitė
(Atrodo, kad centras, iš tie

sų, negerai elgiasi, daugiaus 
atsižvelgdamas į vieną asmenį, 
negu į visą kuopą. Bet kuopa 
irgi padarė didelę klaidą, ban
dydama teismo. > kėliu ' pašalinti 
finansų sekretorių. Jiuopos. vir
šininkus •‘‘įvesdina^ &LA ;Pre-

ką rengiasi prie koncerto, kad 
sudainuoti kaip galima geriau, 
iet tuo pačiu laiku tapo pa
kviestos ir apsiėmė dalyvauti 
musų šauniausios dainininkės.

Trečiadienis, lapkr. 8; 193Š

shos ir aplinkinių miestų lie
tuviams, kad jokiu budu ne- 
praleistute progos dalyvauti ta
me koncerte, nes drąsiai galiu 
pasakyti, jog kito tokio kon
certo vargu trumpoje ateityje 
besulauksime. —žinovas.

JUOKAI
KORESPONDENCIJOS!

>1 III ■'■!>........ ........... ................. ............................. ................

Kenosha, Wis.
Dailės Ratelio koncertas

Sekamą sekmadienį, lapkri
čio 12 d.. German-American 
Hali įvyks Dailės Ralelio ne
paprastas koncertas. Gal pirmą 
kartą sykiu pasirodys Wiscon- 
sino lietuvių geriausios jėgos, 

•zidentas, todėl vjršįnibko ^aša- Nekalbant apie tai, 'jog Dailės 
linimui reikia Ptezifięnto šuti- Ratelio choras jau por ilgą lai-

Teisėjas: “Tamsta kaltina
mas tuo, kad buvai girtas ir 
sviedei puodą su rožėmis į 
savo žmoną. Ar tamsta turi 
ką nors pasakyti pasiteisini
mui?”

Kaltinamasisi: “Taip, tai bu
vo ne rožių puodas, bet tul
pių — jos mėgiamiausių gė
lių puodas.”

(“Le Moustique”, Charleroi).

Turiu galvoje pirmiausiai 
p-ią Oną Jankienę, kuri yra ge
rai žinoma kenoshiečiams dai
nininkė. Daugiau to: ji yra ži
noma ir Cfricagos lietuviams, 
kadangi prieš porą metų daly
vavo “Naujienų” didžiuliame 
koncerte.

“Kiek tu metų, mažas žmo
gaus?” '

“Aš ne žinau. Motinai buvo 
dvidešimts šėšeri, kai aš gi
miau, bet dabar ji tik dviejų 
dešimčių keturių.”

(“Excelsior,” Mexico City). z

nių, kad jį pašalinti iš fin. raš
tininko Vietos. RugpiuČio susi
rinkime 'buvo paduotas skun
das prieš jį už nepasiuntimą 
trijų naujų duoklių į centrą. 
Kad jis daugiau kuopai neda
rytų kliūčių, itai tapo suspen
duotas iki teismas įvyks. Bet 
A. Bernotas su įkuopos tarimu 
visai nesiskaitė ir dirbo savo 
darbą. Nuo rugpiučio susirin
kimo iki rugsėjo susirinkimo 
tiek susidėjo apkaltinimų prieš 
A. Bernotą, kad jau skundo 
nepakako, kuris gal butų tęsė
si iki seimui. Todėl paduota re
komendacija, kad A. Bernotą 
visai pašalinti iš flnartsų rašti
ninko vietos ir kad finansų 
knygas ir kitokį turtą A. Ber
notas turi grąžinti kuopos pir
mininkui į 24 valandas. O jei 
A. Bernotas to nepadarys, tai 
patraukti jį į teismą.

Pirm negu kalbėsime 
teismą, mes čia norime 
kyli, dėlko A. Bernotas
pašalintas iš fin. raštininko vie
tos.

1. Neatsilyginusių narių per
kėlimas į naują kuopą.

2. Nesutvarkymas mokesčių, 
kurie randasi pas iždininką, 
taip kad už mirusius narius 
reikia antrą kartą mokėti;

3. Agitavimas narių už kuo
jos skaldymą;

4. Neteisingas liudijimas ant 
afideivito, kad T. Aleksynas ir 
W. Morris negautų ligoje pa
šalpą;

5. Neteisingai išgavimas pa
skolos be visos valdybos prita
rimo tokiems nariams, kurie 
dirba;

6. Perdaug paėmimas nuo na
rių mokesčių;

7. Nepranešimas kuopos susi
rinkimui apie valdybos bondsus; 
valdyba gal ir dabar nėra už- 
•bondsuota. • **• •-» '

Tai už šituos prasikaltimus 
kuopos susirinkimas A. Berno
tą pašalino iš finansų rašt. vie
tos, bet jis atsisakė atiduoti 
kuopos turtą, todėl tapo pa
trauktas į valdišką teismą. O 
p. S. Gegužis, SLA preziden
tas, ii* sekretorius Vinikas, vie
toje kad paraginti A. Bernotą, 
idant jis atiduotų kuopai kny
gas ir kitą turtą, liepė A. Ber
notui nusisamdyti advokatą 
centro sąskaiton. Bernotas tai 
ir padarė, — nusisamdę ir da 
nepigų advokatą.
A. Bernotas, kodėl 
giasi, atsakė, girdi, 
— man nekaštuoja
centras užmoka, tai aš galiu 
provotis. . .

Todėl, gerbiamieji SLA na
riai, pagalvokite, ar leistinas 
tokią dalykas, kad du P. T. na
riai apgynimui savo kolegos 
garbės švaistytų musų pačių 
sudėtus pinigus dėl advokato 
pasisamdymo. Protestuokite 
prieš šitokį elgesį, ypatingai S. 
Gegužio, y kad jis ateityje ne
drįstų taip bereikalingai mėtyti 
musų pačių pinigus. Beveik 
kiekviename SLA seime siūlo
ma pakelti nariams mokestys, 
nes masiniai narių sirgimai ir 
mirtys tuština tuos fondus, o 
juos papildyti nėra iš kur. Na, 
o tuo tarpu eikvojama šimtai 
dolerių visai bereikalingiems 
teisino reikalams. Argi nariai 
gali ilgiau tai pakęsti?

Pravartu
“Tėvynė” 
straipsnius 
Pavyzdžiui,
išpiltas straipsnis vardu “Teis
mas palaikė SLA konstituciją”. 
Tiesa, kad teismas neprivertė 
A. Bernotą atiduoti kuopai 
knygas. Bet teisinas taipgi ir 
kuopą neprivertė, kad A. Ber
notą; palaikytų sekretorium ir 
ant toliau/Nors teismo proce
dūra buvo labai vienpusiška, 
bet musų skundėjų irgi pada
ryta klaida, pavedant tą skun
dą advokatui ne iš to tusirin- 
kimo, kur bėvo nutarta A,

•Paklaustas 
jis taipu el- 
o kas man, 
nei centas;

SYNOPSIS
The old home tovvp—4iny Athens 

in the midwest—is ąvvaiting the re- 
turn of> its most Celebratcd son, 
“Big Jeff“ Randolph, for tvvo sea- 
sons a national football sensation 
at famous Thorndyke, one of the 
most historic of eastern universi- 
ties. Thorndyke influences had lured 
Randolph east because he had been 
a high school grid marvel. On vaca- 
tions, some of which he spent at 
home, Tommy (as he vvas known 
to his Mom and Pop and other ad- 
miring Athenians) vvas “the glass 
of fashion and the mould of form” 
and . . . an airy arbiter of house- 
hold manners. Doro t h y Whitney, 
daughter of the town’s richest Citi
zen, had been Tommy’s high school 
giri friend būt a rift had slovvly 
come betvvecn them until the daz- 
zling Thorndyke hero had become 
enamoured of Elaine Winthrop, 
arti s t and daughter of a VVall 
Street magnate. . . . Tommy is 
coming home for Christmaa^Athans 
Is astlr with pfėparadOTrreFT'm?-’ 
timonial d’I n n e r. . ' . . Biil his 
Park Avenue friends keep ,Tommy 
in New York, the town banquet for 
him is called off. and gloom per- 
vades the Randolph family dinner. 
. . . Poor Mom! She telis neighbors 
that Tommy sent her a handsome 
beaded bag būt it is recognized as 
one bought by Pete. . . . Mean- 
while she received a fancy šilk 
shawl from Tommy būt that bag 
matter . . . well, Mom is saved 
some embarrassment w h e n the 
mailman gives her a handsomely 
scented letter, postmarked N e w 
York, right in the butcher’s before 
the neighbors. One of them is 
pleading with Mom en route home 
fearing lest her daughter, Myrtle 
Flannigan, Ipse her job in Julius’s 
store (the tovvn atelier) for telling 
of Pete’s purchase. Mom, as alvvays, 
is tolerant. ...

Koncerto rengėjai, kiek <teko 
patirti, dar žada turėti ir siur
prizą. Tačiau apie tai gal bus 
progos pranešti vėliau. O da
bar noriu tik priminti Keno-

“Ar pajauninimo kursas su
teikė ką nors gero tamstos 
žmonai?”

“Taip, ji jaučiasi dvidešimt 
metų jaunesne ir atrodo de
šimt metų senesnė.”

(“Boston Transcript”).

If 1 •
Ui ’KZJLjh

Flcrr’c, chame of the neighborhoipu in too short 
s mere brazen all the time . . ,

rts.and gdtting

Chicago Mail Order Ekonomijos Outleto

SENSACINGAS
LAPKRIČIO IŠPARDAVIMAS

Mail Order divizija mums įsakė išparduoti' jų stako pervirši šio sezono 
naujausius iki paskutinės minutės BRANGIAUS ĮKAINUOTUS KAU
TUS — TODĖL VISI TURI BŪT IŠPARDUOTI! Tai yra jūsų proga 
nusipirkti naujus Hollywood pagirtus stylius, puikius, šiltus, stylingm 
kautus. Pratuštinimo kainomis pačioj pradžioj sezono. PIRKITE 
DABAR IR TAUPYKITE!

KAUTAI
Del 

Moterų

Tas kas J
atsitinka 
tuose stikluose

atsitinka jūsų skilvyje.

Greitesnė Pagalba Da
bar Nuo Skausmo

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

Pastebėkite, kaip Bayer Aspirin 
Tabletka pradeda išsiskirstyti • į 
dvi sekundas po to, kaip ji susi
duria su drėgnumu—jutų skilty
je, atsitinka tas pats, kaip kad jus 
matote viršui stikle.

Todėl. Bayer Aspirin Tablet
ka “tuojaus sulaiko” ir bjauriau
si galvos skaudėjimą ar neuritis 
į keletą minučių po priėmimui.

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

Todėl — visuomet sakykite — 
“Bayer'Aspirin,” kuomet pirksiu.

» Tupmį jus busite tikri gauti 
Greita palengvinimą i ir Saugumą * 

f^ies. į

her 
shc 
the

in-

prisiminti, 
pliekia ilgiausius 

prieš mysų kuopą. 
“Tėvynės” No. Ą2

CHAPTER TWENTY-NINC
Mrs, Flannigan’s smile was so 

painful it was noble. Mrs. Flannigan 
was proteeting her young one, too, 
Mom thought; well, mothers were 
all alike. They worked and they 
slaved and sometimes they got 
credit and sometimes they didn’t būt 
that made no difference. When Mom 
looked at some of the others in the 
neighborhood she vvas proūd to work 
her fingers to the bone for 
Tommy. Mom vvondered how 
would feel if she had any of 

j others. < ■ ,
Take Buddy Flannigan, for

stance, Who ran off to the Navy and 
into goodness-knows-what by this 
time; and that Myrtle, \vith her 
Sharp nose and sharp eyes and so 
proud, although nobody evor did 
know what the giri had to be proud 
of. Tommy had said it was an in- 
ferior complex which Mom didn’t 
understand, and she never asked 
Tommy ųuestions, either, because 
she didn’t vvant him to know his 
mothcr was so ignorant.

And then Florrie Johnson, the 
shame of the neighborhood, get- 
;ing worse all the timo and moro 
6razen; and her ov/n mothėr trying 
to carry it off as thcugh Florrie 
were just “hlgh-spirited.”

Alone in the house at lašt (Mrs. 
iFlannigan had ajmost forced her 
way in and Mrs. Johnson had 
atopped on the poreh for awhile, 
too) Mpm oponed the letter. Inside 
the envelope was some colored lin- 
ing so pretty and bright that Mom 
thought she’d likę to ha ve a room 
papered with it, although she had 
hcard ;the socięty p.eople were get- 
tihg &wy frdtn wall paper—Mom 
hoflod they wo#ld beoaųąe it got 
dirty and was sučh a nulšftnce 
either to clean or repapęV. *

A Soft, 8woot smėli camė from 
the letter. Perfuine was one of 

Jady-like tfrings Mom had 
noVer fbotWWdf^vith-, 11W maroels 
and fancy underwear, būt which 
•He would have llked if she’d nave 
•M the money and the timbf bot 
bringing tfp two boys and loąking

after Pop and Uncle Lcuie kept a 
woman busy—and Pop v;ould have 
laughed, anyhovz, and asked if she 
was getting “ęow-kottish,” or one 
of those other things .tho men likcd 
to say. . <

Būt just for a-momont, with her 
eyes elosed, the subtle -perfume 
filled her senses and liftod her into 
another existence vvhere Mom saw 
the strangest things; things she 
had seen in store windowfc and in 
advertisemėnts and stage Ipictures, 
things which were for wojnen.who 
could afford to be fėmipinė btlt not 
for womcn likę Mom. She knew, in 
that moment, she had always 
vvanted them; likę ąhe hą$ ahvays 
wanted a daughtor, even though 
šhe had never lot herself think of 
them; and she let herself hope; 
wl)ile her. eyes were elosed, that 
some day, eveh though she vvouldn’t 
be young and prėtty as thčy de- 
served, some dąy she tootild have a 
v/hole roomful of nice things— 
maybe vvhen Tommy got cnt of 
school and all of them fich.

Then Mom o pene d h*Or eyes, 
laughcd a little at herself because 
they vvere a little vvot; ųuiekly she 
stole a glance in the mirror and 
smiled, sort of pleasantly, at her
self; for Mom knėw, when she f eit 
as she f eit just then, that she vvas 
prettier, that she wąe almost young 
again; sho vvas sorry Pop vyash’t 
there to catch the moment because 
maybe he’d feel tovvo.rds her then 
as she folt toward' him just dfte.r 
he had had a haircut and a shave. 
He looked young aghip, likę the 
handspmė boy she had mivrried; 
and they seemed to eiip for a sto- 
len moment from the ever length- 
ėhing ghadows of the .pvison of age.

Sha read the įetter, vvritten has- 
t|ly būt delicatoly'—Mom. k'n e w 
Murlaįne vyas roftnaęl; she knew it 
vvas Martine because she ahvays 
rpad the signatare of a lottei flrst 
vvhen she didn’t know who fhad 
wi’iUep; it: ,ąnd Mojn cried

it, lifte įetter w.aš 8*6 bedu- 
tiūii; > ' ' I ; ••■a i; ‘1...

“My dear Mrs. RąpdOįph (it 
spid): I so vvąųt to thąnk you for 

,0>ė loan of yout hund&ome son foC 
• t|ie holidaye. Ho U so įadordble that 
J knovv how you mpst j)ave jnissed 
him. He was miserikble vvithout you 
on Christnlas DAy btit I Kopa we 
jvere at least partialiy . sub<į|«fUi in

keeping him cheerfųl.
*‘I hope your gift reached you in 

time. It *vvas.sp' much fun shopping 
for it .and 1’11 be unhappy if you 
,did not likę it because he left the 
finai choice to me and it vvas a ter- 
rific responsibility.

“I hope, very soon, to have the 
pleasure of meeting you and Jeff’s 
father, who is, L am certain, a 
charming and delightful person; 
būt I know-1 cannot begin to bring 
to you the. plėasure which your 
son has broųght to us.”

c That vvas vvhere Mom broke right 
down. To think that a fine and 
beaųtiful giri likę that, Mom.knevv 
she vvas almost peyfect, should 
vvrite a letter likę tnat to Mom 
and Pop just because they vvere 
Tommy’s parents. It only vvent to 
show vvhat people who really mat- 
tercd thOught about him and made 
Mom all i the more determined to 
pąy no atteption at all to vvhat the 
knockėrs and jealous-hearted people 
in Athens said or did.

When Pop came home she shovved 
the letter to him. He put on his 
glass.es and started to read it; his 
head turned a little sidevvise and 
that eye dropped a littlo.

Mom vvaited.
Pop said: “Sho vvrites a gobd 

hand.”
Mom vvas disąppointed, “Būt 

vvašn’t it a boautiful letter?“
Pop said: “She’s just fecding us 

a lot.of boloney.”
Mom knev then that he vvas just 

as ticlded as shę; būt Pop had an 
idea he vvouldn’t be manly or some- 
thing if he shovved Hs feelings. To 
prove it he said: “Well, let’s eąt.“

Thsre came a letter from Tommy 
a fewK dpys lųter and it was filled 
with vavings about Marlaine and 
her bėaūty and her talent and her 
3oul; and he vvent into great de- 
tails about her clothes. Mom 
couldn’t resist the temptation to 
take this letter to.Butcher Brovvn’s; 
ąpd y/hen ėp^ropriately wheedlėd, 
shp rįad'the right paris of it,' never 
mėiitioning the part at the end 
ivhere Tdinmy. askOd for twenty- 
five doll^rp becauset hė had had to 
buy Marlaine a nice presėht . . . 
what, the gossips didn’t know 
vvouldn’t hurt them. x

(To Be Contitiued)
Copyright. 1932. by I'Taiięl* Wąlhee 
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Mažulėlių Savaitė 
įžymiausioji vieta dėl kūdikių. 
Jus galite juos pilnai aprengti 

ir sutaupyti pinigų 
Didžio nuo 2 iki 6 metų, 
šilti Chinchilla Setai—Kautas, 
Kepuraitė įr( Ąntblauz- $0.49 

dės, pilnas setas .....
Berniukų šilti;Dvigubi ant krti* 
tinės Overaūtai—>Spe- $0.99
cialiaį įkainuoti “
Grynu Vilnų Svedėriukai, Nau
joviškų Spalvų 
tiktai .......................
Broliuko ir Sesutės 
Jersey Rūbeliai ....

69c 
69c 

Mažulėlio šilti Bunny
šliperiukai ...................
‘ ‘ ‘ Minkš-

•M 5'

Gražus nauji
Kautai 

Sepsacingonlis 
Sutaupomis 

•Brangiais Kai
liais Padabinti 

•Hollywood 
Styliai

■ šiltu Pamušalu 
Tarpeliuose 

•Populiariški 
Materijolai

Moterų ir,. Merginų 
ČEBATUKAI

Suodės, Blizganti, Kids, $ *f .49
Saike ir Cuban kulnimis ■

Mažulėlio čebatukai su 
tais Fadais — Specialiai — Di
džio 1-4 — Pirmi Žingsniai — 
Tiktai šiai

Sniego Siutukai—Kaip tik kas 
reikalinga kad palaikyti $ 4 .99 
juos šiltai ....................... ■
Ateikite anksti — Atsiveskite 
vaikučius su savimi ir apreng- 
kite iuos sutaupant daug pini
gu šiame Ekonomijos Outlete.

SKRYBĖLIŲ SPECIAL 
Pasfebėtipas pasirinkimas nau
jausių rudeninių stylių ir spal
vų dėl mažų ir didesnių galvų. 
Pheasant efektu, Kepi Krowns, 
kraped Turbanai, — tik ka iš
pakuoti dėl šio didelio 
Lapkričio Išpardavimo ” v v

Moterų ir Merginų 
SVEDERIAI

Siurprizo pąsiulijimas kuris 
jus begalo
nustebins ............ ..........

“ATSILANKYKITE Į OUTLETĄ TŪKSTANČIŲ BARGENŲ

CHICAGO M A I L O R DEK
ECONOMY OUTLET

511 So. Paulina St.
Tarpe Harrison ir Congress Streets

MARSHFIELD “L“ IR GATVEKARIS IKI PAT DURŲ.
Atdara Kasdien 8 ryto iki 6 v., Ketvirtadienio ir šeštadienio vakarais iki 8:30

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

.Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 2Š METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUS10S ir NĘIŠpYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimų kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite Čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
JJedėliojnis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler A ve. Tel. Cravvford 5573

SMEB

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS ----------

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD<<™ 
arti St. Louis Avė. Tfl. Kcdzie 8902

Vanoi. lietaus ir dtuskos Vauoa. 
svvimming pool. ,

Rusiška įr turkiška pirtis moterims
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Musų komunistai be galo ir 
krašto mulkina darbininkus ir 
stengiasi juos įtikinti, jog Ru
sijoje žmones turi politinę lai
svę. Kartas nuo karto man 
tenka tuos bimbinių melagysčių 
žemčiūgus “Naujienose” pašiep
ti. Bimbimams tatai labai ne
patinka.

Diena iš dienos Brooklyno 
komisarėliai kalba Amerikos 
lietuvių darbininkams, kad 
buk sovietuos© sėkmingai 
budavojimas socializmas.. 
čiau tuo pačiu laiku jie 
švenčia labai daug vietos 
ginimui bolševikiškos tvarkos; 
stengiasi įrodyti, jog Stalino 
valdomoje karalystėje kaniba
lizmo ir bado nėra.

Klausimas kyla
nebuvimas jau reiškia socializ
mą? Visai ne. Bolševikiški 
chorai senai dainuoja: “komu
nizmas jau gyvuoja”. Komu
nizmas gyvuoja, o socializmas 
vis dar tebebudavojama! Tur 
būt, socializmas bus pabuda- 
votas tik tada, kai komuniz
mas paliaus gyvavęs....

vra

ar bado

Rokas Mizara labai piktai 
kalba pie Marksistą. Primeta 
jam, kad jis nematąs darbi
ninkų skurdą ir vargą šioje 
šalyje. Jis rašo: “Deja, Gri
gaičio Marksistas ant tiek ap- 
jakęs, kad jis tų dalykų ne
įžiūri! Jis tą sistemą remia 
ir palaiko!”

Vaje tu mano, kaip baisu! 
Well, tavorščiui Rokui bus 
pravartu priminti, jog Marksi
stas Amerikos ir viso pasaulio 
biednų darbininkų vargus ir 
skurdą jau mato nuo 1909 m. 
Didysis “revoliucionierius” Mi
zara dar nebuvo lankęs Pet
rausko tautišką konservatori
ją, o jau Marksistas tuo laiku 
buvo sekiojamas žandarų.

Skirtumas tarp Maksisto ir 
Mįzaros yra tas, kad Marksis
tas mato tiek vienų, tiek kitų 
darbininkų skurdą ir vargus,

o Mizara mato tiktai, kg nori 
matyti arba tai, kg jam lie
pia Maskvos dėdės- matyti.

Mizara apie Lenino mauzo
liejų rašo sekamai: “Duryse 
stovi du raudonarmiečiai. Tai 
garbes sargyba! Ir čia stovi 
dieną — naktį, stovi nesijudin
dama”.

Vadinasi, mirusis Leninas 
ne tik kankino Rusijos žmo
nes gyvas būdamas, bet ne
duoda jiems ramybės nei nu
miręs. Du kareiviai turi sto
vėti dieną ir naktį išsitempę, 
kaip stygos, ir dagi nesijudin
dami, prie mirusio Lenino ka
po. Kuriems galams reika
linga kankinti tie kareiviai? 
Tik senovės despotai pasižy
mėdavo tokiais triukais.

O štai kitas Mizaros išmin
ties perlas: “Gydo susirgusius 
širdies ir nervų ligomis dar
bininkus”.

Taip Rokas apibudina “cu- 
dauno” narzano vandenį. Bet 
tai juk yra šlykščiausios pu
šies šarlatanizmas. Kiekvie
nas sąžiningas daktaras pasa
kys, jog tokio “stebuklingo 
vandens”, kuris galėtų širdies 
ir nervų ligas pagydyti, visai 
nėra.

rublių menesiui ir didesne 112 Teisino, nuštrofūoti jį ant 10 
rublių mėnesiui

Reiškia, jeigu žmogus skur- Ruščiakui. Prieš išvažiuosiant

mokamos, tėra tik mas akinius, kurį taipgi nu- 
jštrofavau ant 21 rublio. Ak- 
Iron, Ohio, trys lietuviai: M. 
Bulevičius, K. Janeliunas, Jur- 
geįiunas. Žmones atrodė, kaip 
žmonės, bet pasirodė minkšti, 
kaip molio motiejai... Bulevi- 

jčius sumanė pasivažinėti, va- 
įkacijų laiku, po. Lietuvą. Su
grįžęs, pradėjo įsivaizduoti, 
kad visa Sovietų Sąjunga sto
vi prieš jį ir nori paskandin
ti jį. Žmogus, pasiėmęs viską, 
kas jam priklausė, ir išmovė 
fašistų Lietuvon. Janeliunas 
žmoną su dukteria pasiuntė

les pensij
visokiems komisarams, o dar
bininkai turi pasitenkinti vien 
tik trupiniais.

Buviisis amerikietis Krasau
skas, kuris dabar Leningrade 
sakosi gavęs teisėjo “džabą”, 
apie iš Amerikos nuvykusius 
į Rusiją komunistus “Laisvė
je” rašo sekamai: “Furman, 
kuris važiuodamas pamiršo 
New Yorke jauną pačią ir kū
dikį — apsiašarojęs, po keliū
tos dienų grįžo atgal, nepra
dėjęs dirbti. Newyorkieties 
Zanin,* pasivažinėjęs po šalį 
ir pagautas vagiant svetimas 
daržoves, grįžo atgal. Newyor- 
kietis Letherman, bijodamas 
pradžios karo S. Sąjungos su 
kapitalistinėmis šalimis ir gąz- 
dindamas kitus, grįžo atgal. 
Ruščiak, prisimezdamas save 
ligoniu, grįžo atgal su šeimy
na. Rozemberg, kiaurai persi
gėręs A. D. F. politika, nusi
bankrutavęs galutinai politi
niai, dasikovojęs iki despera
cijos, grįžo su moteria atgal. 
Kurčausky, Rud ir dar kelia- 
tas grįžo. Karikės, nenorėda
mas S. Sąjungoje sutepti ran
kų i — išvažiavo. Prieš išva
žiuojant sukėlė muštynes, už 
kurias aš buvau priverstas,

Lietuvon sveikatos jicškoti. 
Po metų suvirš laiko sugrįžo 
ir ištempė jį patį, neva kad 
pailginti Amerikos pasportg”.

Tokius tai dalykus pasako
ja “teisėjas” Krasauskas apie 
komunistų partijos narius, ku
rie nuvyko į bolševikų “rojų” 
apsigyventi. Vieni verkdami 
grįžo Atgal, kiti buvo “štrofuo- 
jami”, o treti, paragavę lietu
viškos duonos, padus pasipu- 
stę, spruko pas Smetoną. Ai
šku, kad ne iš gero jie. tai da-

JUOKAI
Žmona: “Ar tu iškirpai iš 

laikraščio tg straipsnį “Kaip 
gyventi iki 100 metų?”

Vyrąs: “Taip, tavo motina 
neturį jo perskaityti.”

(“Ulk,” Berlin).

Svečias: “Aš sakau, padavė
jau, aš įsitikinęs, jog negera 
negražiai atsiliepti apie senes
niuosius?”

Padavėjas: “Taip aš girdė
jau, pone.”

Svečias: “Tuomet aš tylėsiu 
apie šį viščiuką.”

(“VVorcester Daily Times”)

Marksistas.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

KALĖDOS
SENOJ TĖVYNĖJ

Mintis apie Kalėdas beabejo sukelia sma
gius atsiminimus ir pagimdo norą švęsti 
šias šventes su giminėmis ir draugais se
nojoj tėvynėj. Prlsijungkite prie musų 
personaliai vadovaujamų ekskursijų.
Specialus išplaukimai iš Netv Yorko

ALBERT BALLIN Gruodžio 9
ST. LOUIS .......... Gruodžio 12

Puikus Susisiekimas Traukiniais 
H Hamburgo į Lietuvą.

I ABI PUSI, NEW 
YORKAS—KAUNAS, 

TREČIA KLASE

Dėl platesnių informacijų rašykite į vietinį agentą arba

Mizaros knygos 37 puslapy
je skaitome: “Senatvės pensi
ja, paprastai, yra pusė jo pa
skiausiu laiku gautos algos, 
bet ji neturi būti mažesnė 20 kaipo pirmininkas Draugiško

Greitai Susidomėkite Inkstų Ar Puslęs 
Nereguliarumais.

JEIGU jus vargina pūslės nereguliarumai, 
kurtus strėnų skaudėjimas ir jautimasis 

nuvargusiu, nervišku, prislėgtu, paeiną delei 
pakrikusių inkstų ar pūslės nereguliarumų, 
nevilkinkit.

Vartotojai visur atsideda ant Doan’s 
Pilis. Giriamos per daugiau kaip 50 metų. 
Rekomenduojamos visoje šalyje.

Doan’s Pilis .uC
‘t". * ■ ■ J* ' frvį#*. If i »

SUTVARKYKITE
PER TELEFONU
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išvažiavę užB Jeigu jus gale savaites esate 
miesto ir norite pabūti dar dieną ar dvi ilgiaus, 
pašaukite savo namus sutvarkykite tai per te
lefoną. Telefono pašaukimas tankiai prašalins 
nereikalįhgus rūpesčius ir nesmagumus, ir tam 
reikia tiktai miputš laiko ar panašiai. Ir atsi
minkite, kad jūsų telefonas laikys jus artimam 
ryšyje su jūsų draugais gyvenančiais už mies
to, kuomet jus busite namie. Telefono pašau
kimai yra greitus, aiškus ir nebrangus.

HAmBURG-AMERICAN LINE
177 N. Michigan Avė., Chicago

Greitas Patarnavimas ir Žemos Ratos
Mes Siunčiame Pinigus į Lietuvą Kasdien.

Lietuvis p. SEDEMKA patarnaus jums.

VACEK & COMPANY

NAUJIENŲ” 20-ties METU JUBILIEJUS
DIDELES DOVANOS!!

KONTESTANTAMS BUS DUODAMOS DIDELES DOVANOS, PAGAL PASIEKTUS LAIPSNIUS

LAIPSNIS 1
LAIPSNIS 2

$15.00
$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 eash pinigais
LAIPSNIS 5 — 8 cylinderių naujas automobilius.
LAIPSNIS 6 — $1,000.00 cash pinigais.

Šimtai Naujienų draugų džiaugiasi pirmesniuose kontestuose laimė
tomis dovanomis, o dar daugiaus džiaugsis po šio kontesto. Todėl šiuo- 
mi kviečiame Naujienų draugus ir drauges tuo jaus užsiregistruoti į 
kontestantų eiles, ir tuomi pagelbėti padaryti šį 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, 
kad jums pagelbėti savo apielinkėje įgyti žmonių užsitikėjimą. 
, J'• • ■ ’ .
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KAS GALI LAIMĖTI DOVANAS?

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.

rardas ir pavardė 
Antrašas .....
Amžius .....

k' ■ • .. • ■ •
•
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Užsiėmimas



turėdamas

KOMISARAS LITVINOVAS AMERIKOJE

TREČIOSIOS PARTIJOS

vėliau

FILIPINUOSE

.(Bus daugiau)

AUSTRIŠKAS FAŠIZMAS

BAUDŽIA SAVIŠKIUS

Jonas Trelawney.
Aš tau nepasakiau

$8.00
4.00 
2.00 
1.50

tikras « 
fiur&do

prezidento Roosevelto “išminčiai ir pažval 
Tų komisaro Litvinovo komplimentų pa

būtumėt ECsi 
vien iš • pasi

tovsko tvirtovėje. Paskui teis
mas juos pasmerkė už “valsty 
bes išdavimą”.

IR JIS KALBA APIE “VISUO 
MENĖS PASITIKĖJIMĄ”

PABĖGO LENKŲ VALSTIE 
ČIŲ VADAS WITOS

eina' kasdien, išskiriant 
Idžia Naujienų Ben- 
[alsted St. Chicago,

NAUJOJI ESTIJOS VALDŽIA 
ATŠAUKĖ CENZŪRĄ

kitokia#, nėjgti

andarams
zova-

užsiima žemdir- 
yra ūkininkas, 

gali parduoti savo ūkį

kuri rodo viso 
armotas, tankus ir t. t. Pavyz

ATYDAI
Naujienas Kalima' gauti

Kiek tu 
Ne vien se- 

praeities laikais, bet ir

Hitlerio gaujos, yra
žiaurus,

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos; 
yra naudingos.

sekmadienius. ; 
drovi, 1789 S. ____
III. Ttkfotug Canal 8500.

“Elta” rašo, kad iš Lenkijos 
pabėgo j Čekoslovakiją buvęs 
lenką ministeris pirmininkas, 
valstiečią partijos vadas, Witds. 
Jisai ketinąs Prahoje įsteigti 
emigrantų organizaciją kovai 
su Pilsudskiu.

Witos ir keli kiti žymus 
Lenkijos politikos veikėjai bu-

“L Aidas” praneša, kad 
Kauno miesto ir apskrities ko-

DETROITE JVYKS SOCIALIS 
TŲ KONVENCIJA

mendanfas uždarė trims me
nesiams “Tautos Balsą”. Jo re
daktorius nubaustas 500 lt. pi
nigine pabauda arba 1 mėn. 
kalėjimo už įdėtą paskutinia
me numeryje straipsnį, kur 
“įžeidžiami valdžios atstovai ir 
viešoji dorovė”.

Tą “Tautos Balsą” leidžia 
tautininkai, rodosi voldėmtrinio 
krypsnio. Sblotoniniai baudžia 
voldėmarinitis.

kilo iš 
(“krikščionių socia- 

kurios lyderis

RUGSĖJO mėn. 9 “KUL
TŪROS” numeris atėjo — 
galima gauti Naujienose, 

t Kaina 45c. Turinys labai 
turtingas ir įdomus. Prade- 
duntnuę moksliškų straips
nių, literatuos, baigiant 
politika; aprašyta ir pra
nešta vislias, kas | naiūj austa 
pasauly.

I . •
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šalia originali© itališko fa
šizmo yra dabar da. ir vokiškas 
ir austriškas fašizmas. Vokiš
kas fašizmas, kurį vykina ru
dosios 
blausiausios rųšies 
akyplėšiškas, barbariškas

Austrijoje fašizmas 
klerikalų 
lų”) partijos 
per ilgus metus buvo. kun. Sei- 
pelis. Tos partijos vadai prieš 
keletą metų suorganizavo pu- 
siau-karišką miliciją “heim- 
wehr” (namų sargybą) dau
giausia iš ūkininkų ir smulkių
jų miesčionių agrikultūros pro
vincijose. Kelis kartus ta mili
cija grasino pulti sostinę Vie
ną, kurią valdo socialdemokra-

BALSAVIMO TEISĖ MOTE 
RIMS

parlamentą jisai paleido atostd- 
gų ir atrodo, (kad tas parlamėn- 
tas daugiau" nebebus sušauk
tas.Dollfuss ketina jo vietoje 
įvesti parlamentą; susidedantį 
iš luomų atstovų. Vadinasi, vi
si krašto gyventojai bus pada
linti f tam įtiktus luomUs — 
ukiiilnkų luomą, pramoninihkų 
ir pirklių luomą, darbininkų 
luomą ir t. i. Tie liiomai pas
kui rinks po tam tikrą skaičių 
atstovų, kurie visi kartu suda
rys luomų rumus. Be to, dar 
bus aukštesnieji • parlamento 
rūmai arba senatas.

ši sistema yra atžagareiviš- 
ka. Ji atgaivina ? viduramžių 
luomus, kurie dabartinėje vi
suomenėje nebeturi prasmės. 
Luomai senuose laikuose buvo 
realus dalykas, nes kiekvienas 
luomas turėjo skirtingas teises. 
Pavyzdžiui, bajorai turėjo ki
tokias teises, negu ūkininkai;

Estijoje po visuotino balsa
vimo, kuriuo pakeičiama kraš
to konstitucija, senoji valdžia 
atsistatydino. Naujo ininisterių 
kabineto priešakyje stovi Pa
eis (kuris eina kantu ir prezi
dento pareigas).

Pastebėtina, kad seime, bal
suojant pasitikėjimą valdžiai, 
už ją balsavo ir socialistai. Jie 
pareiškė norėję, kad greičiau 
pasibaigtų vyriausybės krizė.

Naujoji Estijos valdžia at
šaukė preliminarinę spaudos 
cenzūrą. Sulig tos cenzūros 
tvarka,, laikraščių leidėjai tu
rėdavo pristatyti kiekvieno lei-

Filipinų 
manymą, 
moterims

Pernai metais už moterų bal
savimo teisę pasisakė Filipinų 
atstovų rūmai. Tas bilius ta
čiau turi antru kartu pereiti 
atstovų rūmuose, kadangi pra
ėjo perilgas laikas po pirmo 
balsavimo. * ;

Demokratinė idėja tuo budu 
ir Filipinuose daro pąžangą.

P. P. S. — Havvkins ga 
pernakvoti pas savo motiną

dinio kopiją cenzoriui prieš 
spausdinant laikraštį, kas, žino
ma, laikraščius labai apsunkin
davo.

senatas priėmė su- 
kuriuo suteikiama 

balsavimo teise.

Aš ėsti puikiausioj sveikatoj 
bei dvasioje, valgau, kaip jau
tis, miegu, 
nei minutę 
pakol nepamatysiu 
dervuotus1 
čiusaplink laiVo burių keltu
vą. Į jurą! Po plynių su tais 
turtais! Vien jurų garbė ap- 
fAvaigiho manb galvą. Tad, 
Livesey, skubėk, nei valandos 
nesugaišk, jeigu tu gerbi 
mane.

Lai jaunasis HawkinS tuo
jaus eina pasimatyti su savo 
motina, pasiėmęs Redruthą 
už sargą; tada abudu visu 
greitumu skubinkite į Bristo-

Vakar atvyko į Jungtines Valstijas sovietų Rusijos 
užsienių reikalų komisaras, Maksim Litvinovas. Pasie
kęs Amerikos krantą, jisai perskaitė pareiškimą spau
dai, kupiną komplimentų šiai “didžiai Amerikos res
publikai” ir 
gų platumui 
siskaitę, musų komunistai netrukus gal ims Rooseveltą 
garbinti savo laikraščių editorialuose taip, kaip nese
niai jie garbino Turkijos “herojų” Kemali Pašą.

Aišku, kad Maskvos pasiuntinys stengiasi padaryti 
kaip galint geresnį įspūdį į Amerikos visuomenę. Jisai 
savo pirmam viešam pareiškime ne tik išgyrė Roose
veltą ir Amerikos techniką bei jos didelę pažangą pra
monės srityje, bet ir teisino “atsilikusią ir tamsią” Ru
siją, kuriai po septynerių metų (!) karo teko pradėti 
naują statybą ant griuvėsių. Jisai, žinoma, nepasakė, 
kodėl bolševikiškai Rusijai teko kariauti septynerius 
metus, kuomet pasaulio karas tęsėsi viso ketverius me
tus ir trejetą mėnesių.

Juk Leninas 1917 metais žadėjo duoti Rusijai tai
ką tuojaus, kada jisai organizavo savo pučą prieš laiki
nąją revoliucinę valdžią (Kerenskio vyriausybę), kurią 
jisai smerkė už tai, kad ji nori tęsti karą. Bet prakti
koje išėjo taip, kad bolševikų valdomai Rusijai teko 
kariauti trejus metus ilgiau, negu kitoms šalims.

Tikros taikos bolševikai, iš tiesų, nestengė duoti 
Rusijai dar iki šiol. Diena iš dienos jos valdžia skelbia, 
kad sovietų šalį užpuls “pasaulio imperialistai”, ir ji 
be paliovos ragina gyventojus mokintis karinio muštro 
ir aukoti krašto gynimo reikalams. Kada sovietų val
džia rengia kokią didelę iškilmę, tai visuomet pirmoje 
vietoje maršuoja “raudonoji” armija, 
kius karo pabūklus 
džiui, vakar Maskva minėjo spalių-lapkričio perversmo 
sukaktuves, ir korespondentai praneša, kad tas minėji
mas buvo daugiau panašus į militarinj paradą, negu į 
ką kita.

Svarbiausias tikslas užmezgimo santykių tarpe so
vietų Rusijos ir Jungtinių Valstijų veikiausia bus už
tikrinti taiką Rusijai. Pavojus sovietų šaliai šiandie 
grasina daugiausia iš japonų pusės. Bet japonai dešim
tį kartų pagalvos, pirma negu jie drįs pulti Rusiją, 
kuomet ji bus susiartinus su galingąja Amerikos res
publika. Todėl komisaro Litvinovo atvykimas j Jung
tines Valstijas reiškia daug daugiau, negu vien tik nau
jus, prospektus Amerikos bizpiui.

Tačiau ir šito dalyko negalima niekinti. Amerikos 
pramonei ir žemės ukiui reikia naujų rinkų, o Rusija 
kaip tik yra tokia šalis, kurioje beveik visko trūksta, 
pradedant duona ir baigiant mašinomis. Tiesa, Rusija 
yra be galo biedna. Jos valdžia, besteigdama “komuniz
mą”, sunaikino ilgų metų žmonių sutaupąs ir pavertė 
visus savo valdinius ubagais. Bet Rusija turi daug ža
liavų, kurias gali suvartoti Amerikos pramonė.

Įsteigus ekonominį kooperavimą tarpe šitų dviejų 
milžiniškų šalių, turėtų pakilti gerovė ir Rusijoje, ir 
Amerikoje.

Norman Thoinas įnešė ir na- 
cionalis socialistų partijos ko
mitetas nutarė, kad neseniai 
susiorganizavusi “Farmer-Labor 
Political Federation” ir League 
for Independent Political Ac- 
tion yra priešingos darbininkų 
reikalams organizacijos ir so
cialistai negali joms^Priklau-

Dabartinė Austrijos valdžia, 
kurios priešaky stovi klerika
las Engelberg Ddllf tiss, kovoj a 
prieš Vokietijos hitlerininkus. 
Ne dėlto ji kovoja, kad ji butų 
priešinga Hitlerio barbarizmui, 
bet daugiausia dėlto, kad-’d^ 
džiosios valstybėj Juoda pasko
lų Austrijai. Jeigu Vokietija 
aneksuotų (pri j uhgtij) 1 Austri
ją, tai franeuzai ir anglai dau
giau Austrijai nebeduotų pini
gų ir ji: šųbahk^O.;

Tačiau kancleris Dollfuss ža
da Austrijoje įsteigti savotiš
ką fašizmo tvarkį, senąjį vi
suotinu balskViinU Y išrinktąjį1 BbSt

Sekanti Amerikos 
partijos konvencija įvyks Det
roito mieste,, 1934 metų gegu
žės mėn. pabaigoje.

Partijos skyriai ir , kuopos 
yra raginami prieš 15 d. sau
sio patiekti įnešimus ir rezoliu
cijas konvencijos dienotvarkei.

“Am. Lietuvis” sako, kad fa
šistus vadinti fašistais galį tik 
politikieriai, kurie nėra verti 
mažiausio visuomenės pasitikė
jimo.

Tur būt, p. Kybą laiko save 
vertu didelio visuomenes pasi
tikėjimo. Šiandie jisai pučia į 
fašistų1 dūdų. O,dar ne taip se
nai jisai važinėdavo su bimbi- 
niais komunistais bosu iš 
Worcestcrio į SLA. seimus 
“darbininkišką” poziciją ginti. 
O komunistų pakaliku jisai pa
sidarė, iškrypdamas iš “aidobl- 
izmo”.

Užsisakymo kalnai
Chicago je — vaitu: 

klotams 
Pusei metų ••••••••••••••••••••••••I 
Trims mėnesiams 
Dviem minėdama — 
Vienam menesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ____ -----—
Savaitei ~
Minėsiu! ______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštai

Metams___________  $7.00
Pusei metu _____________ 8.50
Trims mėnesiams---- ------------ 1.75
Dviem minesiams___________1.25
Vienam mėnesiui _______ ..... .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metu 4.00
Trims minesiams____ _____ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

(Tęsinys)
Iš žaunių vienkiemio, ‘ Gela

žių parapijos nežinia už ką vo
kiečiai žandarai A. Tdlkevičių 
kažkur išvežė, kurs ir šiandie 
negrįžo, o jo moterį baisiai pri- 

socialistų įmušė, kuri ir iki- šiam laikui 
nepagyja.

Plavėjų kaime, Salaku valsč. 
Zarasų apskr. žusinienę Juzę 
už pasibeldimą rusų belaisviui 
į jos gyvenamų namų 
vokiečiai žandarai ' mušę iki 
merdėjimo, išvežė ją į Gardiną, 
kur vargšė, kankinama įvai
riausiomis bausmėmis ir muši
mo smūgiais dviejų metų bė
gyje, grįžo pamišusiu protu, su
laužytais ir vėl sugijusiais ran
kų ir kojų kaulais,-išvagotu už
gijusiu žaizdų veidu ir išrau-

• 5 

tais plaukais.
Iš Betygalos Pr. Vaitkų, pa

vėlavus jam tik kelioms minu
tėms, vokietis žandaras primu
šė ir įvevtę į t ratfts tik gyvą 
pavarė arklius išrv Burbiškiu 
dvaro į namus.

* > f.

Iš Maskvitų km., Kurizniuką 
J. primušė arti mirties ir per 
pusę pakorę virvėmis po tam 
tyčia nugenėtu kaštonu, Bur
biškiu dvare vokiečiai žanda
rai išlaikė kybantį 6 valandas 
ir liepė jo tėvui vežtis namo.

Kurizniuką kankino už tai, 
kad jam ąriant lūžo plūgo ge
ležinis. 

f

Prienų valse., Gminų kaime 
Baltrų Bylą ir jo 18 metų sū
nų Juozą už nesugavimą sku
biai paleistų į lauką savo dvie
jų avių vokiečiams 
kurie pririšę juodu prie 
dom genamų arklių, raiti vil
ko aūkštelnikus žeme 10 kilo
metrų, kol tų nelaimingųjų nu
garoj. liko nuogi kaulai...

Seredžiaus valsč. iŠ Klausu
čių kaimo dar tik 14 metų am
žiaus tuomet turėjusį Joną 
Dapkų anksčiau minėto Bulato 
užsiundinti vokiečiai žandarai 
taip baisiai sužalojo mušimo 
smūgiais jam visą kūną ir su
ardė sveikatą visąp amžiui, 
kurs šiandie pusiau pamišęs dė- 
liai mažiausio pavojaus linkęs 
tik verkti.

Butkiškės parapijoj, Paskis- 
tonių vienk. Mykolas Survilą 
Juozas Vaivada, tos pat parąp.

■ Kuniškių kaime Pranas Jurgki-
■ tis, kaip daug daug aukotų
■ tam, kas galėtų grąžinti jiems

P. s
kad Blandly,1 jeigu mes negrį
žime iki pabaigos rugpiučio 
niėnesio, pasiųs laivą pasitik
ti mus. Jis surado tinkamą 
laivo valdytoją — storžieviš
kas vyras, gaila, bet visomis 
kitomis ypatybėmis 
turtas. Jobas Silvės 
labai atsakantį laivo valdyto
jo pavaduotoją, žmogų vardu 
Arr65v. Aš ^tuKū vieną laivo 
porilėtinį, mokantį dūduoti, 
Livesey; tad viskas bus kaip 
Ant kariško laivo, arti musų 
puikaus' Hispaniola.

\ Aš buvau pamiršę#, pasa
kyti, kad SilVėr yra pas?tu
rintisžrtjbgus; aš pats žihau, 
kad jiš turi einamąją bankinę 
sąskaitą, khribš jis niekados 
įiebuVo čėkiai# išsėmęs. Jis 
palieka savo žhioįią pVižiu^ėji- 
rtiui užeigos bizniu o ji yča 
gana gyva moteris, tad mes 
du viengungiai nebusime kal
tinami, jeigu įtarsime, kad jo 
žmona, nemažiau už jo ne
sveikatą, Jgrąžiha i' jį vėl ju
romis bastytis.

(Tąsa)
> t ♦ sA ,*.4 1 ’ •

“Aš pareikalavau lygiai dvi 
dešimt vjrrų 
menyje salės gyventoju ’#, jurą 
plėšiku*1' ir tuos nepakenčia
musprandužūš — aš turėjau 
bai#ybį rtąiesčių' ar nukąsiu 
bent' pušę tuzino; kai mane 
ištikb' labai nepaprastd lai- 
iriė, duodafnd man lygidi tokį 
vyrą,' kokfo man reikėjo.

“Aš buvhti aht laivo; kai iš 
netyčių užVčdžiŪU' kalbą su 
jUO. AŠ patyriau, jog jis btivO 
būVęs sėtiAš jūreivis; dabar 
užlaiką# užeigą, žihąR visus 
senus jurų žmones Bristolyje, 
pfažud^Š Aėvo sveikatą bebu- 
daihhs aht sausūnios ir norė
jęs gėrė# virėjo vietos ant lai
vo, kad'vėl gaVlis progą buli 
ant jurų. Atėjęs jis tą rytą į 
pajūrį, sakėsi, pakvėpuoti s-u- 
raūs jutų kvapo.

Iš to aš baisiai susijaudinau 
—jus taip pat 
jaudinę — ta< 
gailėjiin, nieko nelaukęs, aš 'jj 
pasamdžiau laivo* ;virėju. Jis 
vadinasi Ilgasis Jonas Silver, 
praradęs vieną koją*; bet tą 
trukumą aš priėmiau už reko
mendacija, nes jis ją pražudė 
gindamas savo tėvynę nemir
tino ' HvaWke‘ konltfndoje. Jis 
negauna pensijos, Livesey. Į- 
sivaizduokite, kokiame ap
verktiname amžiuje meti gy
vename !

; Taigi, tamsta, aš maniau 
tėsutadęs virėją,1 bet vėliau 
pasirodė, kad aš suradau visą 
laivo aptarnavimą. Tarp senio 
Šilver ir manęs, į keletą dienų 
mudu sūrihkome visą kbinpa- 
niją žiauriausių seną. jurei- 
ylą, kąx gdlIMd įšiVaizdiioti — 
■rtfegražįs pažiūrėti, bet iš ją 
veidą išraiškos^ baisiai drąsąs 
vyrdi? Aš sakau, mesr- galėtu
me atsilaikyti ir prieš šarvuo
tą laivą.
f Ilgasis Jonas pašalįno du ir 
iš tą šešių ar septynių, ku
riuos aš buvau paėmęs. Jis 
tuojaus man prirodė, kad jie 
tebuvę tik nesūraus vandens 
valkatos, kurių reikėsią bijoti 
bilė kokiame svarbesniame 
atsitikime.

■■ nu. ................... ..
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Turtų Sala

visiškai tuomet nėprasikaltu- 
sieYns atinitą sveikatą vdkiėčių 
žahdarų. Ir kiti ir kiti. ŠilhkU 
rasti miestą, miestelį, priemies
tį ii* kaimą, kur butu tuo ar 
kitu bildu niekas niio vokiečiu 
Žandarų nenukentėjęs, arba ne- 
nukentėj dši. 

t •

Kas link vokiečfiį’ žiaiimhoLO' 
bendrai; kai km* dar badavo ir 
panašių pasireiškimą,' PaVyž- 

duris, din: 1914 m. lapkričio 3 d. jie 
nukovę Butkiškės parapijoj, 
Uzbotų lauke ir: kitur rusą ka
reivius, taip ilįfAi šiiihigydavo 
ią kratydavo durtuvais, kol vi
sas žmogaus kuna# atsiskirda
vo nuo kablų; Mėtais1 
taip pat jie pasielgė Girkalnėš 
ir Ariogalos laukuose, rinkda
mi iš kovos lauko savo nukau
tuosius ar anksčiati ' palaidotus; 
kuomet rasdavo ar atkasdavo 
ne vokietį kareivį, bet kitos ku
rios nots pilietybės.'Afba ; gy* 
vus. ir maža tesužeištus kasda
vo į žemę, pavyzdin: N Mečių ir’ 
Pamfilo laukuose prie pat Du
bysos, Ariogalos valsč., kurie 
pusiau, užpilti žemėmis šaukė 
pagalbos rankas iš žemių kel
dami.

Lietuva, Lietuva!, 
kentėjai ir kenti 
nosios 
dabar geriausių šių dienų gal
vočių išmokslintame amžiuje...

(Galas)

ukiiiidkai 
miestiečiai. Bet dabar civilizuo
tame pasaulyje tie teisių skir
tumai yra^ p^nfeikinti. žmogus, 
kuris' šiandie 
byste1 ii* todėl 
ryto 
persikraustyti į miestą ir pa
tapti pirkliu arba amatinitikU 
ir imtis kokios nors profesijos, 
jeigu jisai yra išėjęs tam tikrą 
mokslą. .

Taigi ta klerikalo Dollfusso 
idėja yra grynas absurdas.* Bet 
jam, matyt, rupi surasti kokį 
nors būdą sulaikyti socializmo 
stiprėjimą. Visuotinuose rinki
muose Austrijos socialdemokra
tai gauna daugiau kaip 40% 
visų balsų,’ ir už keleto metų 
jie gali’ laimėti* daugumą par
lamente. DollfuSšo “skymas” 
veikiausia yra sugalvotas tuo 
tikslu, kad socialdemokratų au
gimui butų užkirstas kelias.

Vokiečių kultūros takiai Lietuvoje

Aš ėsti puikiausioj

kaip rąstas, bet aš 
nebusiu linksmas, 

savo senus 
jūreivius trepsin-

t * r •h •**1237
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skaičiumi darbinin-

Lietuves Akušeres

Kenwood 5107

6 iki 8 valandai vakare.

Graboriai

his
8

po

ir

Naujam biznyje Or. Slrikol'is

Pbone Canal 6122

Plečkaičiu-

■*

Dirbtuvės mažai tedirba, ir tai 
su mažu skaičium darbininkų

skaudžiai 
gyvento-

Nepasekmingiais užsibaigimas 
pasekmingos grybavimo eks
kursijos .

tas 
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pa- 
au- 
pa-

Tręčiadienis, lapkr. 8, 193
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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

* Napių Tel.: Prospect 1930

M r. P. nurodo priežastis kodėl 
nereik’a apgailestauti

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir ./nedaliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6631 So. California Avt.

Telefonas Republic 7868

banditas stovės toje
vietoje ir lauks kitos

Tokiam žmoguj aš
neeit į gatvę, nes visur

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

kampas 67 th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

4631 South Athland Avenue
Ofiso valandos:

10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 
iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telcpbone Plaza 3200

DENTISTAS
6558 So. Western Avenue 

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. 
Nedėliomis sulig sutarties. 

CHICAGO, ILL.

SIMON M. SKUDAS 
GRABORfUS IR BALSAMUOTOJ^S 

Patarnavimas geras ir nebrangus. 

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

nedarbas 
Clearingo 
darbininkus, taip ir 
Kai kurie iš lietuvių 

randasi bedarbių ei-

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Who can 
i n

4605-07 SO^HERMITAGE AVĖ.
Viri Tririonri YARDS 1741—IfO CHICAGO. ILL

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė. 
CHICAG9, ILL.

forget 
voice and 

as he 
“So long, old

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Rtt. 6600 South Artetian Avtnut 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Haltttd Strttt 
CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai

I. J. ZOLP
GRABORIUS ’ 

1646 West 46th St, 
Tel. Boulevard ^5203 Ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dyka:

DR. V. A. ŠIMKUS
.. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ..
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

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

Tel. Boulevard 1401

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

Tel.
VALANDOS: 

nuo 9 Iki 11 valandai ryte; 
nuo 

apart lutntaditnio ir kttoirtaditnio.

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. Tre£iadieniais ir 

Šetadieniais sulig sutarties.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. Tel. Canal 5174 

CHICAGO, ILL.

A couple of Sundays 
are told, Amelia and 
Helen were wa)king 
park. All węnt well untill
Amelia noticed a little grass 
snake slinking aeross the walk.

“Lobk, a green snake!” she 
gasped.

Tel? Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Aki* 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
įstaiga chicagoje

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

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

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

Nuliudimo valandoje, pašaukite šių įstaigą.

J. F. EUDEIKIS

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
i

Pbone Boulevard 7042 T A

DR. C. Z. VEZEL’ISlDr. JOSEPH KELLA
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
arti 47tb Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakar*
Seredoj pagal sutartį.
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N Atr JIE UOS, Chicago, m.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Pirmiau^ įstaigą užlaikė Ra
kauskas. M< Janulevičienė yra1 
sena ‘‘N-nų” skaitytoja.

Bedarbė tekėsiančia 
tarp Clearingo apie- 

linkės gyventojų

CIJEARING.—Clearingas yra 
žinomas kaipo centras dirbtu
vių, Chicagos pietvakarių mies
to dalyje. Ten randasi daug į- 
vairių išdirbinių dirbtuvių, bet 
šiandien jos labai mažai dirba, 
o tos kurios dirba, tai tik su 
sumažintu 
kų.

Reiškia, 
palietė ir 
ji.-s, kaip 
biznierius, 
jau senai
lėse ir nežino kada jie gaus 
vėl savo jėgas parduoti darb
daviams už mažą atlyginimą. 
Situacijos Clearinge nepagelbė
jo nei NRA.

—Senas Petras.

Dėl lietuvių banditų 
ir jų aukos apgailes
tavimo dėl įvykio

BRIDGEPORT.— Kiek laiko 
atgal vienas lietuvis skundėsi 
per “Naujienas”, kad jis buvo 
banditų auka, ir labai apgai
lestavo, kad jo užpuolikas bu
vo lietuvis. Toks atsitikimas 
neturėtų būti apgailestaujamas 
dėl įvairių priežasčių.

Pirmiausiai, tas parodo, kad 
mes neesame atsilikę nuo sve
timtaučių ir turim . banditų, 
kaip ir policistų ir visokių kitų 
profesionalų. Kitas dalykas, mu
sų lietuviai dažnai nusiskun
džia, kad musų jaunimas neiš
pasakytai suamerikonūjęs ir ne
bemoka lietuviškai kalbėti.

šis incidentas parodo, kad tai 
netiesa. Musų jaunimas moka 
gerai lietuviškai ir nesigėdija 
lietuviškai kalbėti atlikdami 
netgi piešimo aktą ar ką kitą. 
Taigi nemažos svarbos yra 
laktas, kad proga pasinau’dojo 
lietuvis, o ne koks “airišius” 
Murphy.

Nuo lietuvių banditų nuken
tėjęs ragina ir kitus panašiai 
nuskriaustuosius parašyti apie 
užpv/olimus (Jienraštyję, kad ir 
kiti žinotų apie pavojingą vietą 
ir nuo jos tolintųsi. Bet 
patarimas nekiek vertas, 
argi 
čioje 
kos ? 
tariu
plėšikų galima sutikti. Saugiaus 
namie učpečkyje.—Mr. P.

PIRMYN
SHARPS and FLAtS
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...And, during the small 
hours of the morn 
wrote “finis” to that

Amerikos lakūnas Kapt. Ben- 
nett Griffin, kuris mano skris
ti be sustojimo apie visą pa
saulį ir tą ilgą kelionę padary
ti j pusketvirtos dienos. Jis 
vartosiąs nepaprastą lėktuvą. 
Skristi jis mano ateinantį ge
gužes mėn.

Su grybais automo
bilio nepavaryši; tai 
patyrė p.p. šeštokai

CLEABING.—J. šeštokai, ku
rie užlaiko valgomųjų daiktų 
krautuvę ir alinę, 5654 West 
64th Place, išvažiavo grybau
ti apie 70 mylių nuo skerdyk
lų sostinės į miškus. J. Šeš
tokienė sako radusi daug gra
žių ir didelių grybų ir pasigė
rėjusi miškuose tyru oru, bet 
grįžtant namo visus ištiko ne
laimė.

Dar gana toli nuo Chicagos 
ir kitų miestelių, laukuose, ir 
pradėjus temti, išsibaigė auto
mobilio gazolinas. Žinoma, ka
ras sustojo ir nebevažiuoja. O 
jau tamsu, vakaras...

Nesimato nei ūkininkų, nei 
miestelio ,nei mašinos* prava
žiuoja. Grybautojus pradėjo 
apimti baimė. Bet jiems be- 
diskusuojant klausimą kaip bu
tų galima grįžti Chicagon be 
gaso, lyg iš dangaus iškritęs 
pasirodė trokas, "kuris vežioja 
gazoliną po mažus miestelius. 
Būdamas “geras saųiarietis”. 
šoferis sustojo, pripildė šešto
kų automobilį gazolinu, o šie 
linksmi parvažiavo namo.

—Senas Petras.

Pirmyn 
long 

planned Nite Club Party. To 
the satisfaction of Rainova 
Gardensi and the chorus, it 
was a success. To the joy of 
all participating it was a 
party long -to be remeinbered 
for its mastei* of ceremonies, 
Frank J., for its floor-shOws, 
for the continual “Shvatski, 
you got it.”

Oh, those floor-shows! As 
Fį'ank put it, “do you call that 
amateurish?” Some acts were 
funny, others dramatic, some 
rowdy, others romantic —and 
they were all good; No, “goodfj 
is not the word... “sv/ell” 
sounds bettor...

The Shoius.
The Rimkus sisters started 

the program with a duet, šin- 
ging two inumhers. We ihave 
heard them singing together 
before, so were not surprisėd 
when they went over big... 
Then Frank announced that 
“a very old member of the 
chorus will now sing a little 
number. He is getting old, so 
be gentie with liim.” Every
body was delighted when he 
himsclf turned out to be that 
aged gentleman... And then 
the chorus and some of the 
others were given opportuni- 
ty to note what changes time 
makes in our lives. Cleo “the 
giri who used to sing clas- 
sical numbers only” had turn
ed out to be a torch singer! 
Which goes right with her red 
hair... She gruffed out “My 
Man” and encored with “The 
St. Louis Blues”. That ended 
the first show,,„

LilTle Helen, a nymphlike 
figure in a pink gown added 
romance to the evening with 
two songs and an impromptu 
dance of her own creation ih 
between... Whitney then did 
bis bit with Frank assisting 
him.
throb 
tears in his eyes 
singing

it’s time to say good-hye”? 
And the sorrovvful figure 
Frank cnt as he was listening 
to him. I can’t go on... it’s all 
too sacL.. And variety again. 
Hėlen and Berlha theii did 
what we think was a harem 
dance. If not, we will be cor- 
rected. This group ended 
with the new trio, Anicetta S’, 
Albina T., and Estelle R. 
They haven’t been together 
long, būt they’ll click.

Comedy was brought into 
the third act with Brooks. 
Būt then comedy is always 
brought in with Brooks. We 
have heard that. speech now 
for the fifth time, būt the 
audience never fails to roar 
when he brings in his pet 
“blusos”. Of course, silly, we 
don’t mean he hasv them. 
Brooks had also started the 
“Shvatsky, you got ?it”, and it 
kępt on all night.

Onuks and Aldona G. then 
added more ' levity with 
“Who’s afraid of the big bad 
wolf”, with Frank as the wolf. 
And, to end the shows, the 
girls put on a football game. 
The team was comprised of 
Bslelle R., Lillian, Helen D., 
Cleo, Mary G., Helen B: Du- 
ring their maneuvers they got

together long ehough to show 
everybody that each had a 
etter printed on their backs 

and that these letters were 
PIRMYN. ' Very good, very 
good, and nothing ‘ amateur- 
sh. Būt Brooks regrets that 

nobody šang “My Forgotten 
7an.”

Suicide.
While discussing suicidč 

with some chorus members 
Cleo said that students of 
music rately commit suicide. 
She might have added, how- 
ever, that , freąuently their 
neighbors do..........—Aldutė.

I

I eat my peas with honey, 
I’ve done it all my life.

They do taste kind of funny, 
Būt it keeps them on the 

(knjfe.

“Let it alone,” she was cau- 
tioned, ‘it might be as 
gerous as a ripe one!”

DR. VAITUSH, OPT, 
LIETUVIS 

Optomettically Akių Specialistas
Palengvins aktų įtempimą, kuris esti 

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

giau kaip, pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

dan-
Lietuviai Daktarai

ago, we
Little

in the

A

Marijona Janulevičienė 2-me» 
nesįu atgal nupirko gražią aliJ 
nę adresu 5617 West 63rd Fl.

ALDONA PLEČKAIČIUTfi
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 6 diena, 4:45 valandą 
Vak. 1933 m., sulaukus 23 me
tu amžiaus, gimus Maryville, *■ 
III. sausio 17, 1910.

Paliko dideliame nulfdiine 
mylimiausius tėvelius Joną ir 
J ieva Plečkaičius* broli Algir
dą, seserj Marijoną ir švogerį 
A. Dereškevičių, giminės, drau- ’ 
gus ir draugės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
pas tėvelius 3524 Lowe Avė.; 
Chicago, III.

Laidotuvės įvyks 
lapkričio 10 dieną, 
piet iš namų bus 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Aldonos 
tės giminės, draugai ir pažįsta- 
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. i '

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Jonas ir Jieva 
Plečkaičiai, Brolis Algirdas, 
Sesuo Marijona ir švogeris 
A. Dereškevičius.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. Eudeikis • ir Tėvas, 
Tel. Republic 8349. ,

MIKOLAS JONUŠAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 7 dieną, 6 valandą f 
ryto 1933 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Kve- 
damiu parap.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Marijoną, du sūnūs Ka
zimierą ir Leoną Lietuvoje, o 
Amerikoje du sunu Juozapą ir 
Aleksandrą, dukterį Kazimierą 
Miller ir žentą Aleksą ir gimi
nės.

Kūnus pašarvotas randasi J. 
J. Bagdono koplyčioj 2506 W. 
63rd St.

Laidotuvės įvyks subatoj lap
kričio U dieną. 8:30 vai. ryte 

dS koplyčios i Gimimo Panelės 
šv. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
ūž velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas i šv. Kazimiero ka- ; 
pinas.

V i ai a. a. Mikolo Jonušos gi
minės. v draugai ir pažįstami 
esat 'ndošitdžiai kviečiami da« 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame 
ŠUftąi. Duktė, žentas ir Giminės 

LMidotuvėse patarnauja grab. 
J.J.Bagdonas, tel.Republic 8100

p. Aleksas Milleris 4268 So. 
Westerh Avė. rūpinasi laidotu-

Since the customers are 
ting a little lazy, we will 
have to eut the column short. 
And, anyway, we are at this 
moment 20 minutes late with 
it.

get- 
just

Quote Dept.
woman who burns allThe 

her love leters lives nekt door 
to the man who can quit smok- 
ing without the slightest in- 
convenience.—F. T. SEARIGHT.

Rehearsal Friday as usual. 
An extra rehearsal Tuesday, at 
Gage Park, ,with the orchestra. 
We mušt be prepared for the 
Kęstutis Club affair. Start at 
7:45—sharp...

—Jacųues Grandmesnil.

A. JMONT VTD, 1ML D.
. West Town State Bank Bldg.

2400 W. Maditon St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai. >

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

DR. MARKERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau { erdvesnę ir patogesnę vietą
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Pbone Boulevard 8483

Ofiio Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

dūdt A 011

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

Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30
Ncdėldieniais pagal sutarti

Ofiso Tel. Boulevard 5914 

l)R NAKEUS 
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3189 S. Lowe Avė.

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

Nedėldieniais ragai sutarti.

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 

8 Midwife 
6109 South Albany 

Aventu 
Phone 

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

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ii 
akušeris.
* Gydo staigia* ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų- it vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisu*.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., nttoli Morgan SL 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hgdt Park 6755 ar Ctntral 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Athland Aot.t 2 lubot 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Midway 2880

Siunčiame Gėles per Telegramą 
visą pasaulį

L O V EIKIS
Kvietkininkas

Gėlės Dė| Vestuvių, Bankietams
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis
3316 So. Halsted Stf, Chicago, III.

Phone Boulevard 7314

111 v— -t***

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse, kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS!

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

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
• jr .apielinkėje. 
Didelė ir jgraži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.
—-........... ........... —

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- 

niais 10—12 dieną.

Advokatai

Seniausi Lietuvių Graboriai Chicagoje 
Eudeikiaus ypatiškas patarnavimas yra patenkinęs tūkstančius beveik 30 
metų. — Vienintėlis Lietuvis Gtaborius vartojantis modernišką, elektros 
varomą, karaboną su šoninėm durim. — Jeigu didžiuojatės dailumu ir tau
pumu laidotuvėse, — pašaukite j y į

REPUBLIC 8340/ ir p«0itiktįnkit«.

Juozapas Eudeikis irTėvas
5340 So. Kedzie Avė;

Visi telefonai: REPUBLIC 8840
(Neturime ntyifa eų firma tuo ptfiu vaidų)

J. J. BAGDONAS 
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukit*. Man* 
2506 West 63rd St • 

Tel. REPUBLIC 3100

Tel. Cicero 2109 ir 859 J 

Antanas Petkus 
Graborius 

koplyčia dykai 
4830 West 15th St 

CICERO, ILL.

Lietuviai^Daktarai 
DR/ C. KASPUTIS 

DENTISTAS
Grįio U Europot ir vėl praktikuoja 

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

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD 9199

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS:

127 N. Dearborn St.,Roomi 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 vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avt. 
Tel. Boulevard 2800 

Jta. 6515 So. RocktvaU St. 
Tel. Republic 9723

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rez. ir ofisas 2359 S. Leavitt St. 

Tel. Canal 0706
DR. J.KO WARSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso valandos 2 iki 4 ir nuo 7—9 
vai. vakare. Nedalioj sulig sutarties 

2403 W. 63rd Stn .Chicago

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7060: Valandos &—B

W.fiide: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd)
PanedfiUo. Seredos Ir Pčtnyttot rak. e Iki » 

Telefoną* Oaaal 6132
Namai: 6459 S. RockvfeH Streei 

Utarnlako. Ketrereo ir Suoatos vak. 7 Iki C
Teutonas Bevutlis >ew
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INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRAAutomobilio nelai 
mėj užmuštas lietu 

vis W. Martinkus

(county), vakar buvo rastas ne
gyvas krūvoje automobilio griu
vėsių, šalę valstijinio kelio No. 
59, ant Fox ežero kranto.

Spėjama, kad jis neteko au
tomobilio kontroles ir Įvažiavo 
j ravą, kurį pasiekęs automo
bilis apvirto, Martinkų užmuš
damas.

Sukako 2-jų metų sii 
kaktuves nuo Alton 

so Žuko mirties

Šiandien SLA.■ 139 
kuopos susirinkimas

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

<023 S. Halsted St 
(Jansen Srud.) 

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

Prisirašykite i musų spulk* 

TEL. LAFAYETTE 1083

PARSIDUODA alinė su visais Įren
gimais. kambariai gyvenimui. Biznis 
išdirbtas, teisingas pasiulijimas nu
pirks, priežasti pardavimo patirsite 
ant vietos, 1508 So. 49 Avė., Cicero, 
Illinois.

Parko 
Pašalpinio 

pirmadienio 
Įsibrovė kelios 

kur

Makalų gyvenimas 
komplikuojasi

KAMBARYS rendon dėl vedusios 
poros, apšildomas su visais patogu
mais. 7131 So. Mozart St., Chicago, 
Illinois.

Marųuette Parkas J 
R. Janušausko skri

dimo reikalu

AR JUSU STOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darbų už 

jusu pačių kainų. Mes taipgi taiso
me rynas, “down spots” ir visokj 
blekes darbų.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Pirmadienio laidoje, Ameri
kos Lietuvių; Tranzatlantinio 
Skridimo Sąjungos atsišaukime 
įsibrovė labai nemaloni kląida. 
Vietoje Mrs. Ona Bytautiene, 
turėjo būti Mrs. Bronė Bytau
tienė. Atsiprašome!

Ketvirtadienj vakare šaukia
veikėjų ir organizacijų dar
buotojų susirinkimą Pudzi-
velio svetainėje.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Lavonas rastas automobilio 
griuvėsiuose prie Fox ežero

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

Dr-tės Palaimintos Lietuvos susi
rinkimas jvyks lapkričio 8 d. 8 vai. 
vak., Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
Malonėkite i laikų pribūti ir užsi
mokėti mėnesines ir pomirtines mo
kestis. Tame susirinkime bus prie
inamos moterys ir merginos. Narių 
moterys gali įstoti be Įstojimo mo
kesčio.

Taipgi šiahie susirinkime bus ren
kanti darbininkai ant baliaus, kuris 
Įvyks lapkričio 26 d. Lietuvių Audi
torijoj. ' Valdyba. ,

PASIRENDUOJA kampinis flatas 
6 kambarių, gerai įrengtas, vanos, 
elektros šviesos, 1% bloko nuo gat- 
vekarių, antros lubos, pečium ap
šildomas, renda visai pigi.

4359 S. Maplewood Avė.

MARQUETTE PARK.—-Mar- 
ųuette Parke susidaręs inicia
torių būrelis ketvirtadienį va
kare, rytoj, šaukia žymesnių 
veikėjų ir organizacijų darbuo
tojų susirinkimą J. Pudzivelio 
svetainėje, 2650 West 69th st., 
antro lietuvių tranzatlantinio 
skridimo reikalu.

Susirinkime bus plačiau kal
bama apie skridimą, apie lakū
ną Janušauską, kuris planuoja 
sekantį pavasarį įvykinti skri
dimą ir, bendrai, apie A. L. T. 
A. S. S. organizaciją. Po kvie
timu pasirašo sekami asmenys:

J. Pudzivelis, Wm. Buishas, 
M. Narvid, ALTASS centro 
vice-pirmininkas; A. A. Dobbs, 
ALTASS valdybos narys ir A. 
G. Kartūnas, ALTASS pinni-

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVIČIA

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

Phone Vistory 3486

išpuošta žieminių parengimų 
sezonui.

Nors nuo kūdikio mirties 
praėjo 2 metai, bet kaip p. 
Balčiūnienė, motina, ir A. Bal
čiūnas, patėvis, negali užmiršti 
sūnelio, kuris tebūdamas :visai 
jaunas, parode didelių gabumų 
žymes ir kuriam-tėvai planavo 
plačią karjerą.

Bet nelaimingoji mirtis at
ėmė jo gyvybę ir šiandie jau 
du metai kaip jis, visų myli
mas, ilsisi šaltoje žemelėje.

Nors niekas nėra amžina ir 
visi miršta laikui atėjus, bet 
tėvų .širdys negreitai randa ra
mybę po tokio skaudaus smū
gio.—Senas Petras.

vieni metai

Subatoj, lapkr. 11, 1933 va
kare, įvyksta Am. Legiono Da
riaus-Girėno Posto 271 šeimy
niškas vakaras, J. Juškos svet., 
2417 W. 43rd St. Programas 
bus įvairus: bus “Installation 
of Officers”, muzikalė programo 
dalis bus išpildyta žymių dai
nininkų, ir kitokie įvairumai, o 
po visų ceremonijų bus šokiai 
prie geros muzikos.

Yra kviečiami visi šio posto

Alexander Lehman 
SMUIKO MOKYTOJAS 

Speciale priežiūra gabiems 
mokiniams.

1234-KIMBALL BUILDING 
Jackson ir Wabash

Miscellaneous 
. j, įvairus______

2 MERGAITES neturi žieminių 
kautų; gal kokia mielaširdinga po
niutė padovanotų joms tuos rubus. 
Didis 18 ir 20. Tos, kurios butų 
tokios geros teiksis pašaukti Stewart 
5277, už ka busime labai dėkingos.

William Martinkus, 58 metų 
amžiaus lietuvis, kuris gyveno 
apie dvi mylias į vakarus nuo 
Lake Vilią, Lake , apskrityje

Buvo užmuštas automobilio ne 
laimėje, prie 95th ir Went 
worth Avė.

žinioje apie Garfield 
Lietuvių V. ir M 
klubo parengimą, 
laidoje, taipgi 
klaidos. Adresas vietos, 
įvyko parengimas, turėjo būti 
3929 West Madison st., o ne 
3939* Madison street. Korespon
dencija buvo suvėluota per viet. 
žinių vedėjo neapsižiūrėjimą. 
Korespondencijos autorius tame 
yra visai nekaltas.

Tel. Yards 3408, 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežamo ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III

ROSELAND.— Lapkričio 5 
d., sukako dvieji metai kaip ta
po užmuštas automobilio ne
laimėje ,prie 95tos ir Went- 
worth avenue, Alfonsas Žukas, 
jaunas vaikutis, kurio paveiks
las tilpo “Naujienų” šeštadie
nio laidoje.

Alfonsas— tai sūnūs p-ios 
Balčiūnienės, kuri su p. A. Bal
čiūnu dabartiniu laiku užlaiko 
buvusią Strumilos dabar Bal
čiūnų svetainę, kuri yra naujai

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Ežpertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rehdauninkų reikalais. Męs 
nettirime, skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 Vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

SLA kuopa No. 313 šiomis 
dienomis turėjo susirinkimą, 
kuriame įvyko organizacijos 
pildomosios tarybos narių no
minacijos. Rezultatai buvo se
kami :

Į SLA prezidentus F. Bogo- 
čius, Boston, 9 balsus.

Į SLA Vice-Prezidentus J. 
Mažiukna, Pittsburgh, 9 bal.

į SLA Sekretorius Vinikas, 
New York, 9 bal.

Į SLA Iždininkus K. 
Chicėgo, 9 bal.

Į SLA Iždo Globėjus 
kužiutė. Chicago, 9 bal., 
činskas, Binghamton, 9

Crane Coal Co 
5332 So. Long Ave< 

Chicago. III.
TEL. REPUBLIC 8402

nariai, jų šeimynos,' draugai ir 
drauges, kandidatai j Dariaus- 
Gįrėno posto narius ir kiti mu
sų posto prieteliki bei rėmėjai, 

šis įvykis yra pradžia 2-rų 
metų šio musų posto sėkmingo 
gyvavimo. Nor
yra tai trumpas laikas, beit vis
gi galima jau pasidžiaugti savo 
nuveiktais darbais. —Komisija.

ROSELAND.—šįvakar, lapk. 
8 d. SLA. 139 kuopa turės su
sirinkimą. Susirinkimas bus 
laikomas paprastoj Palmei* 
Parko svetainėje, 7:30 v. va
kare.

Visi kuopos nariai prašomi 
dalyvauti susirinkime ir užsi
mokėti mokesčius, kad. nelik- 
tu*mėt suspenduoti. Taipgi yra 
daug svarbių dalykų kaip kuo
pas taipgi ir centro, kurie bus 
svarstomi. Todėl pageidauja
ma, kad visi nariai dalyvautų 
susirinkime.

—A. Narbutas, org.

Bud riko krautuves sekma
dienio radio programai buvo 
labai interesih^i į Makalų šei
mynos gyvfehiiiųiS darosi vis la
biau komplikuotas ir žingei
dus, labai /patįaiikiAntis klau
sytoją, o mužika|ė 'dalis 
gramo buvo .papuošta 
mis A. S. Pociau^ dainomis, ku
rias vykusiai sudainavo šv. Jur
gio Choro Mergaičių dvigubas 
Trio, po vadovyste p. Pociaus, 

čia kalbu apie pirmos vai; 
prpgramą, WCFL., 970 k. Gi 
8-tos vai. ryto programas, iš 
tos pačios stoties ,buvo—kaip 
ir paprastai—švelnus, rimtas, 
papuoštas aukštos rųšies re
produkcijomis.

Rytoj (lapkr. 9), kaip ir 
kiekvieną ketvirtadienį, bus 
Budriko krautuves didžiulis, 
visos valandos radio progra
mas. Sprendžiant iš praeities, 
patartina kiekvienam lietuviui 
jo atydžiai pasiklausyti.

—Grinorius.

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

pilnai 
Orderiai užsakyti 

pristatomi tų pačių

Nuo Reumatlškų Skausmų
Reumatlikų skausmų kentljlmal yra 

greitai palengvinami vidutiniu iitryni- 
mu geliamų vietų su ANCHOR Palu- 
Expellerlu. Kai tik iitrineito skauda
mas vietas Šiuo patikDtlnu vaistu, tuo- 
lauš jausite maloni* illumg, kas liudys, 
kad rain-Expelleris dirba savo darbų.

Nesikanklnkite, kuomet Pa!n-Extxd- 
lens nugali skausmą tokiu pastebėtinu 
greitumu. Visose vaistinėse kaina 3So. 
ir 70oz—skirtingo didumo bonkutls. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženkll.

Anglis
Special šiai savaitei:

/ Tikros West Virginia 
Pocohontas Mine Run

d 60% šmotais

6.65
už tonų

Garantuojame, kad busite 
užganėdinti, 
prieš piėt, 
dienų.

B. GRIGAS
TEL. REPUBLIC 9875

Financial 
Finansai-Paskolos

CASH už jūsų morgičius ir Real 
Estate bondsus, ateikite pas mus dėl 
geriausios kainos. Kambarys 316,‘rys 1332.

134 No. I,a Šalie St 176 W. Adams St

Furniture & Fixtures 
___ .Rakandai-Įtaisai

VARTOTAS 6x8 bučerio baksas 
aržuolas ir kempinė, kaip naujas 
Marmoro kauteriai, svarstyklės, slice- 
ris, grinderis ir regjsteris, pigiai. 
Lengvus išmokėjimai.

4704-06 So. Halsted St.

Real Estate For Sale 
Namai-Žcmė Pardavimui

MORGIČIU
AUKAUS 5 kambarių nauja murini 
bungalow — karštu vandeniu šildo
mas, kaina $2750 už cash, (reikės 
mokėti taksus ir special. Rašykite 
p. Schuler arba atsišaukite. Kamba-

Miscellaneous for Sale
________ Įvairus Pardavimai________

IŠPARDUODAME visai naujus 
Kailinius Kautus, po vienų kiekvieno 
styliaus. Kai kurie truputį 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.

Help Wanted—Malė
J-*-,- - - PyReikia _ -----

REIKALINGAS bučeris, kuris kal
ba lietuviškai ir angliškai dirbti pėt- 
nvčiomis ir subatomis. Atsišaukite 
telefonu Hemlock 0496.

Business Chances
Pardavimui Bizniui________

PARDUOSIU savo pusę biznio už 
$150. Turiu išvažiuoti į Lietuvų. 
Restauracija ir alus.

1435 So. Sangamon St.

PAIN-EXPELLER

BAKING 
POWDER

MILLIONS OF POUNDS ŪSE D 
BY OUR GOVERNMENT

J FOR BETTER BAKING ’ 
AT LESS COST ŪSE THE 
ECONOMICAb^EFFICIENT




