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Naujas Sukilimas 
Kuboje

“Klnaus eksperimen 
to” pasėkos

Prohibicija Amerikai kainavo 
$35,500,000,000; tapo nužu
dyta 2,650 žmonių

Tammany Hali Pralaimėjo 
Rinkimus New Yorke

Susirėmime su sukilėliais žuvo 32 žmonės 
ir 100 tapo sužeista

HAVANA, Kuba, lapkr. 8— 
Vėliausiomis žiniomis, sukilimas 
dar nenuslopintas. Miesto gat
vėse eina krūvini susirėmimai. 
Sukilėliai kelis kartus tapo at
mušti. Siaučia didžiausia pani
ka. Kiek žinoma, jau žuvo 32 
žmonės ir apie 100 tapo su
žeista. Karo laivai bombarduo
ja kareivių stovyklas. Amerikos 
laiavi išplaukė į saugesnę vie-

Va-HAVANA, lapkr. 8. — 
kar čia vėl prasidėjo naujas 
sukilimas. Iš kalno buvo skel
biama, jog sukilimas įvyks vi
durnaktį, tačiau jis prasidėjo 
pustrečios valandos vėliau.

Trys sukilėlių lėktuvai skrai
dė apie Columbia stovyklą, kur 
randasi pelkininko Fulgencio 
Patinta armijos štabas. Buvo

numesta kelios bombos. Prane
šama, kad sukilėliai rengiasi 
bombarduoti prezidento palocių, 
nors prezidentas Grau San 
Martin dabartiniu laiku gyvena 
ne palociuje, bet savo reziden
cijoje.

Havanos miesto apylinkėje, 
sakoma, sukilėlių randasi nuo 
6,000 ligi 8,000. Be to, jie tu
ri ir keletą lėktuvų. Sukilimui 
vadovauja buvusieji armijos 
seržantai, kurie stoja už tai, 
kad butų grąžintas buvusis pre
zidentas Carlos Manuel de Ces- 
pedes.

Tai jau trečias sukilimas, ku
ris Kuboje per paskutinius tris 
mėnesius. Pirmas sukilimas j- 
vyko rugpiučio 12 d. ir užsi
baigė tuo, kad diktatorius Ge- 
rado Machado turėjo skubiai 
apleisti šalį, kad nepatekus į 
revoliucionierių rankas.

Farmerių vadas Milo Reno (kairėj) tariasi su trainmenų 
brolijos prezidentu A. F. Whitney, ieškoųamas organizuotų 
darbininkų paramos farmerių programui.

Amerika turi 4,500, 
000 galionų senos 

degtinės

Japonai sako, kad 
rusai išžudė 200 

kiniečių

Kentucky balasvi 
muose žuvo 15

Pasaulio paroda ta 
po prailginta

žmonių Atsidarys sekamais metais

Slapieji laimėjo rinkimus

LOUISVILLE, Ky., lapkr. 8. 
Balsavimai dėl ‘ prohibicijos at
šaukimo buvo labai neramus. 
Keliose vietose įvyko kruvinų 
susirėmimų. Harlan kautntėje 
trys giminaičiai susikivirčijo 
ir pradėjo šaudytis. Visi jie 
žuvo nuo kulkų. Buvo susi
šaudymų ir kitur. Kiek- žino
ma, penkiolika žmonių tapo 
nušauta ir apie tiek sužeista.

Nors dar pilnų davinių nėra, 
liet fitrodo, kad ir Kentucky 
valstija pasisakė už prohibici
jos atšaukimą. Tačiau šios 
valstijos balsavimai nesudary
tų didelio skirtumo, kadangi 36 
valstijos jau atšaukė prohibici 
ją. Utah buvo 36-ta valstija, 
kuri atmetė “kilnų eksperimen
tą”.

CHICAGO.— Pasaulio paro
dos prezidetnas Fufus C. Dawes 
vakar pareiškė, jog tapo nu- 
tarta pasaulio parodų atidaryti 
ir sekamais metais. Atsidarys 
birželio 1 d. Ji busianti 
šaunesnė, negu* buvo šiais 
tais.

dar
me-

Gen. Ludendorff 
remsiąs nacius

Vengrijos naciai puola 
žydų studentus

BUDAPEST, Vengrija, lapkr. 
g.—Nacių būrys puolė univer
sitetą ir išvaikė žydų studen
tus. Niekas rimtai nebuvo su
žeistas. Riaušės tęsiasi.

Hitlerininkai veikia 
Kanadoje

ir

MONTREAL, lapkr. 8.— 
paskutines kelias dienas 
pradėjo veikit savotiški naciai. 
Iš nakties kelių žydų krautu
vės tapo “papuoštos” svastikos 
ženklais,—ant langų buvo nu
tepti raudoni svastikos kryžiai.

Per 
čia

MIUNICHAS, lapkr. 9. — 
šiandien sukanka lygiai dešim
tis metų nuo to laiko, kaip čia 
vienoje aludėje gen. Erich Lu
dendorff, Hitleris ir dar keli 
sugalvojo padaryti “pučą” ir 
nuversti tuolaikinę vokiečių vy
riausybę. Iš pučo išėjo tikra 
komedija ir Hitleris atsidūrė 
kalėjime, kur jam palyginamai 
neilgai teko sėdėti.

Vėliau santykiai tarp Hitlerio 
ir generolo Ludendorff labai 
atšalo. Net kai įvyko pervers
mas ir Hitleris tapo diktatorius, 
Ludendorff vis dar nepaliovė 
savo laikraštyje kritikuoti na
cių politiką. Kadangi Hitleris 
jokios kritikos negali pakęsti, 
tai prieš kiek laiko įsakė užda
ryti ir Ludendorff’o leidžiamą 
laikraštį/

Tačiau dabar pranešama, jog 
nesusipratimai tapo išlyginti ir 
gen. Ludendorff remsiąs na
cius. Manoma taip pat, kad 
tas kaizerio generolas susitai
kins ir su prezidentu Hnden- 
būrgu, kurį jis vadino išdavi
ku už tai, kad tasai sutiko bū
ti prezidentu.

Gen. Ludendorff yra aršiau
sios rųŠies monąrchistas ir kai
zerio garbintojau.

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
7.—Prieš prohibicijos įvedimą, 
būtent, 1919 m.,. Amerikos 
žmonės išgėrė 167,000,000 ga
lionų degtinės. Tačiau dabar
tiniu* laiku viso senos degtinės 
Amerikoje tesiranda tik 4,500,- 
000 galionų. Kadangi prohibi
cija jau f ak tinai yra atšaukta 
ir už kelių savaičių bus pradė
ta pardavinėti degime (whis- 
ky), tai dabar galvojama, kaip 
raikės patenkinti amerikiečių 
troškulį.

Senos degtinės kiekis yra la
bai mažas, kad jo ilgai galėtų 
pakakti. Todėl pardavinėjimui 
senoji degtinė bus atskiečiama 
su alkoholiu. Tuo būdu iš vie
no galiono degtinės bus galima 
padaryti net penkis.

Ižc’p departamento apskai
čiavimu ,liepos 31 d. sandėliuose 
buvo 18,846,133 galionai deg
tinės. Bet iš to kiekio tik 4,- 
500,000 galionų yra keturių me- 
;ų senumo ir tinka pardavinė
jimui. Be to, Amerika dar tir- 
ri 224,728 galionus romo, 305,- 
061 galioną “džinės”, 1,768,809 
galionus “brandy” ir 22,311,164 
galionus alkoholio.

TOKYO, |apkr. 7.— Iš Bar
bino pranešama, kad japonai 
rengiasi pradėti tyrinėjimą dėl 
nužudymo 290 Manchukuo pi
liečių. Esą, dar spalių mėnesį 
rusai puolė Petrovskio kaimą, 
kuris randasi netoli Blagovieš- 
čensko, ir paskerdė 200 Man
chukuo piliečių. Kaimas buvęs 
dviem atvejais užpultas ir puo
likai dėvėję sovietų kareivių 
uniformas.

Nors minimas kaimas randa
si rusų teritorijoje, tačiau ja
ponai visvien rengiasi daryti 
tyrinėjimą, kadangi nužudytie
ji gyventojai buvę išimtinai 
kiniečiai.

Įspėja , laikraščius

Džiaugiasi atgavęs 
“Mėlynų arą”

GARY, Ind. lapkr. 7. —Vie
tos biznierius Theodore Raku
tis, kuris yra “roadhouse” sa
vininkas, prieš 'kiek laiko ne
teko “Mėlyno aro”, kadangi 
jis nepildė NRA patvarkymų. 
Būtent, vertė savo darbininkus 
ilgas valandas dirbti.

Laikraščiai apie tą 
bai daug rašė. Tatai, 
labai pakenkė bizniui
tis tuoj pradėjo stengtis, kad 
vėl atgavus “Molyną arą”. Ty
rinėjimas parodė, jog jis dabar 
pilnai prisilaiko NRA patvar
kymų. Todėl iš Washingtono 
tapo įsakyta jam ženklą sugrą
žint!,

Rahutis, esą, prisipažinęs, kad 
per tą- laiką, kai jis, nutraukęs 
santykiui su NRA, 
per pusę nupuolęs.

įvykį la- 
matomai, 
ir Hahu*

Laimėjo iš vaistininko 
$500

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

Iš ryto galima itkėtis snie
go arba lietaus; po pietų šal-go arba lietaus; po 
čiau.

Saulė teka 
4:86.
i/’' "/

6:32 leidžiasi

CINCINNATI, O., lapkr. 8. 
—ArthUr E. Souders 1980 m. 
užėjo j aptieką išsigerti “džin- 
džerėlio**. Nuo to gėrimo jis 
tapo suparaližuotas. Dėliai to 
jis iškėlė vaistininkui bylą. 
Teismas nusprendė ,kad nuken
tėjusiam vaistininkas turi su- ♦ v.mokėti $500.

,lįįĮt

jo biznis

INDIANAPOLIS, Ind., lapkr. 
7.—Indianos Associated Press 
susirinkime kalbėjo E. H. Har- 
ris, Amerikos laikraščių leidė
jų organizacijos sekretorius. 
Savo kalboje jis pastebėjo, jog 
laikraščiai turi budėti, nes ki
taip jie gali netekti spaudos 
aisvės. 

. . * t".- ' ■ ‘.f
Harris nurodė, jog jau dabar 

vyriausybė kontroliuoja radio 
stotis. Esą, sekamas jos žings
nis busiąs įvesti cenzūrą laki- 
raščiams ir žurnalams. Taip, 
girdi, atsitiko Europoje. Pa
vyzdžiui, Hitleris per radio pa
gavo į savo gardą žmones, o 
vėliau sunaikino spaudos lais
vę.

KAUNAS.—Kaunjo policijos 
vadas Jankauskas suskaičiavo, 
kad šiuo metu Kauno miesto 
turinčiam 120,009 gyventojų, 
yra apie 1,000 prostitučių.

Antiprobibicininkų organiza
cija, kuriai vadovauja Ira L. 
Reeves, paskelbė savo raportą 
kuris aiškiai rodo, jog dėl pro
hibicijos vykinimo per pasku
tinius tryliką su viršum metų 
Amerikos žmonės turėjo mil
žiniškų nuostolių. Organizaci
jos statistikos departamęntas 
sako, jog, bendrai imant, pro
hibicija ’ kainavo tris dešimts 
penkis ir pusę biliono dolerių 
pinigais ir 2,650 žmonių neteko 
gyvasties.

Kai sausio 16 d. 1920 m. įėjo 
į galią prohibicijos įstatymas, 
tai vyriausybė ne tik ’ neteko 
pajamų už svaiginačius gėri
mus, bet dar turėjo samdyti 
visą armiją agentų, kurių par
eiga buvo žiūrėti, kad nebūtų 
pardavinėjamas munšainas. Per 
tuos tryliką su* viršum metų, 
sako statistikas Wm. T. Biesel, 
vyriausybė butų surinkusi mo
kesčiais už svaiginančius gėri
mus, $11,988,000,000. Vienok 
ji ne tik tų pinigų negavo, bet 
dar iš savo iždo išleido $132,- 
958,530 prohibicijos vykinimui.

Kiti nuostoliai susidarė -dėl 
muitų netekimo. Priegtam tū
kstančiai žmonių buvo teisiami 
ir siunčiami į kalėjimus už 
prohibicijos įstatymų laužymą. 
Teismai ir laikymas nusikaltė
lių kalėjimuose irgi kainavo 
milionUs , dolerių. Valstijos ir 
miestai-turėjo apie šešis bilio- 
nus ir pusę nuostolių. Tokią 
sumą pinigų 'jie butų surinkę 
mokesčiais už svaigalus. Butle- 
gerių pelnas 
Biesel, per 
vai pasiekė 
dolerių.

Apskritai
Amerikai kainavusi 10 bilionų 
dolerių daugiau, negu pasaulio 
karas.

Reikia dar paminėti ir tą 
faktą, kad prohibiciją vykinant 
tapo nužudyta šimtai žmonių. 
Per tryliką metų, Biesel ap- 
skaičavimu, ’ žu*vo penki šimtai 
su viršum prohibicijos agentų 
ir du tūkstančiai su viršum ci
vilių žmonių,—viso 2,650.

ir korupcija, sako 
tuos metus leng- 
dvylikps bilidnų

imant, prohibicija

Socialistas Jasper McLevy tapo išrinktas 
Bridgeport, Conn. meru

NEW YORK, lapkr. 8. — 
Paskilbusi Tammany Hali, ku
ri per ilgus metufe kontroliavo 
New Yorko miestą, vakarykš
čiuose rinkimuose tapo sutriuš
kinta. Tammany demokratų 
kandidatas ir dabartinis meras 
O’Brien atsidūrė trečioje vietoj, 
tesurinkdamas vas 586,100 bal
sų. Miesto mėru tapo išrink
tas “fiuzionistų” kandidatas, 
Fiorello La Guardia, kuris ga
vo 858,551 balsą. “Atgaivini
mo” demokratų kandidatas Mc- 
Kee, kuris po Waker’io pasi
traukimo per kai kurį laiką 
ėjo mero pareigas, surinko 604,- 
045 balsus. Už socialistų kan
didatą Charles Solomon buvo 
paduota 63,450 balsų.

Rinkimai praėjo nepaprastai 
triukšmingai. Daugelyje vietų 

i įvyko susirėmimų, kadangi 
Tammany gengsteriai bandė te
rorizuoti balsų prižiūrėtojus.

Dėl pečiaus eksplozi
jos žuvo penki vaikai

Nusižudė buvusis Insul- 
l’o bičiulis

BRIDGEPORT, Conn., lapkr. 
8.—šio miesto rinkimuose lai
mėjo socialistas Jasper McLe 
vy, kuris tapo išrinktas meru’. 
Jis gavo 6,000 balsų daugumą, 
sumušdamas demokratų 
publikonų kandidatus.

ir re-

Miesto
Frank

DETROIT, Mich. — 
mėru tapo išrinktas 
Couzens, Jungtinių Valstijų se
natoriaus sūnūs. Naujas meras 
yra tik 31 metų amžiaus.

YOUNGSTOWN, O., lapkr. 
8.——Vienų namų virtuvėje čia 
eksplodav.o pečius. Penki yąi-4 
kai žuvo. Vaikų motina, p-ia 
Pete, skaudžiai apdegė. Tačiau 
manoma, kad ji pasveiks.

Visi žuvusieji vaikai buvo 
gana jauni,—vyriausias jų dar 
nebuvo devynių metų amžiaus.

Areštavo penkis finan- 
nes įstaigos vedėjus

PITTSBURGH, Pa. — šio 
miesto meru tapo išrinktas Wil- 
liam McNair, kurį rėme Roose- 
velto demokratai. Jis sumušė 
John S. Herron, Meliono remia
mą republikonų kandidatą.

Daugelyje ir kitų miestų bu
vo renkami^ merai. Apskritai 
imant, demokratai laimėjo. Di
džiausias jų pralaimėjimas — 
tai New Yorkas.

Žada darbą 4,000,000 
žmonių

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
8.—Prezidentas Rooseveltas pa- 
čkejbė, jog tuoj^bus pradėta 
viešieji darbai, kurių vykinimui 
federalė valdžia yra paskyrusi 
$400,000,000. Tiems darbams 
atilkti ligi lapkričio 16 d. busią 
reikalinga 2,000,000 darbinin
kų. O iki gruodžio 15 d., esą, 
dar bus priimti 2,000,000 darbi
ninkų.

New Yorko brokeris iš
eikvojo $50,000

>NEW YORK, lapkr.’ 7. —čia 
tapo suimtas ir pasodintas į 
kalėjimą Noel H. Berman, bro
kerių firmos prezidentas. Jis 
kaltinamas yra tuo, kad iš sa
vo klijentų įsurinkęsį $5Q,000 
ir juos išeikvojęs.

Nubaudė advokatą L. 
Purėnienę

...... ...... ...

KAUNAS.—Kaimo karo ko
mendantas Šaladžius nubaudė 
žinomą visuomenės veikėją ad
vokatą Liudą Purėnienę 300 li
tų arba 14 parų ^rešto už jos 
straipsnį vardu “Kaip dirba 
Šnipė9, įdėtą pažangiam laikraš
ty “Darbo Balse’*

;į'įį , į. ? ■■■ <■

MADISON, Wis., lapkr. 8.— 
Tapo sirimti penki šio miesto 
stambios finansinės įstaigos 
vedėjai už šmugelį. Kaltinami 
jie yra pardavinėjimu menkos 
vertės šėrų ir morgičių.

Tarp areštuotų randasi ir 
Edward B. Steensland, Union 
Trust kompanijos prezidentas 
ir žymus finansininkas. Kiek
vienas suimtųjų turės užsista- 
tyti $5,000 kaucijas ligi teis
mo.

Paryžiuje gyvenantys
Amerikiečiai džiaugiasi 

dėl prohibicijos at
šaukimo

LOS ANGELES, lapkr. 7.— 
čia nusižudė Edwin A. Davis, 
kuris pirma gyveno Chicagoje 
ir buvo Insull’o Middle West 
Utilities kompanijos vice-prezi 
dentas ir kontrolierius.

Vyriausia nurižudymo prie
žastis buvo ta, kad dėl susite
pimo jsu Insull’u jis niekur ne- _....... ...................
galėjo gauti atsakomingos tar-h 15 dieną naktį plėšikai buvo 
nybos. Velionis buvo 52 metų isiveržę j žiežmarjų žydų liauti, 
amžiaus. bankų, iškurio pagrobs, tik

. 945 it. gaisrininkų pinigų, gu-
Čekoslovakljoje nubau-1 Įėjusių stale ir aųkų dėžutę su 

de hitlerininką nežinomu kiekiu litlų. Ndte- 
1—T---------------v. 1 ganioj j spintoj buvo apie šeše-

PRĄHA, lapkr. 8.— Frednch tūkstančių litų, bet vagys 
Leonhard, vokiečių nacis, ku- nesugebejo jos išlaužti, o tik 
ris birželio mėnesi tėpo areš- SUgadin0 užraktus. Policija pie
tuotas už bandymą Čekoslovaki
joje išvogti pabėgusį vokiečių 
komunistą, tapo teismo pasiųs
tas penkiems metams į sun
kiųjų darbų kalėjimą.

VIENNA, Austrija, lapkr. 8. 
-—šimtas apsiginklavusių fašis
tų išvaikė mitingą, kifraime 
kalbjo Winkler, * buvusis vice
kancleris. Mušdami susirinku
sius lazdomis, jie šaukė, kad 
Starhėmberg turęs būti diktato
rių.

>
> y 

n? t'

fe. I

Apiplėšė Žiežmarių 
bartką

Išnešė pusdešimto lito ir aukų 
dėžutę

ŽIEŽMARIAI—Iš . spalių 14

PARYŽIUS, lapkr. 7. —Kai 
čia paaiškėjo, jog dar trys vals
tijos pasisakė už prohibicijos 
atšaukimą, tai amerikiečiai tą 
žinią labai džiaugsmingai pasi- 

prie barų 
įvykį 
dabar 
namo.

ap-
ir

tie 
ap- 
vy-

tiko. Jie susirinko 
ir triukšmingai tą 
vaikščiojo. Girdi, 
mes galėsime grįžti

Mat, dalykas toks, kad
amerikiečiai buvo priversti 
leisti Jungtines Valstijas 
riausiai dėl nusikaltimų prieš 
prohibicijos įstatymus.

Policija nušovė deg
tindarį

JURBARKAS.—Netoli Jur
barko policija sužinojo, kad du 
kaimiačiai verda slaptai deg
tinę. Juos suimant Antanas 
Tamošaitis pradėjo bėgti. Tu-> 
metšūvį

šikų kol kas dar neišaiškina, ir jį užmušė vietoje.
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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. vaL 
Nedėldleniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.NAUJIENOS

1739,;SO. HALSTED st TeL Canal 8500
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Binghamton, N. Y
Lietuvių Aviacijos Diena 

gerai pavyko

Lakūnas James - Janušaus
kas atskrido pas mus savo lėk
tuvu iš Scrantono lapkričio 3 
d. Jį pasitiko Bennett lauke 
J. Buchinskas, V. Charna, inž. 
B. čižauskas ir vietos anglų 
spaudos reporteris. Tą pačių 
dienų vakare, tapo surengta 
draugiška vakariene susipaži
nimui su lakūnu, pas p. Bela- 
zarienę. Ant rytojaus James- 
Janušauskas iš Arlingtono Mo
telio kalbėjo per radio. Jis 
trumpai ir tiksliai nušvietė lie
tuvių Aviacijos Dienos svarbų.

Nors Binghamtono lietuvių 
kolonija yra neperdidelė, vie
nok lapkričio 5 d. pavyko pui
kiai. Kadir oras buvo šalto
kas, tačiaus žiūrovų susirinko 
arti 4(Mk Atmokėjus Aviaci
jos Dienos visas išlaidas, pęl- 
n.o liko $160. Norinčių orlai
viu paskraidyti padangėse bu
vo tiek daug, kad Janušauskas 
ir vienas vietos lakūnas vos 
patenkino visus.

Pasibaigus teatrui ore, visa 
valdyba, lakūnas ir darbinin- 
kai-kės, kurie dirbo Aviacijos 
lauke, s usirinko pas p. J. Mike- 
lionį. čia p. Mikelionicnė vi
sus pavaišino skaniais valgiais. 
Už tai tariu ačiū. —M. Balčaitis

Airportas ....:..............  7.12
Gazolinas ...i.................. 7.00
Parašiutininkas .:......... 15.00
Lakūnas Beardstea .... 48.00 
Įvairios išlaidos ..........  3.35
Iš aukščiau paduotos atskai

tos matoma, kad pelno nuo 
aviacijos dienos liko apie $160; 
Turint gaivoje musų nedidelę 
kolonijų ir tą faktų, kad oras 
pasitaikė labai Šaltas, tai visai 
nebloga. —Vietinis.

gm*bės rėmėjui butų nustatyta 
25 dol., bet ne $100, kaip kad 
dabar yra.

Tuo susirinkimas ir baigtai 
Komiteto sekretorius

Julė Arbačiutė-
(Sitų lawrenctečių patarimų 

pasvarstys ALTASS valdyba.
t \ Re<L>

Brooklyn, N. Y
Verdantis puodas

šiuo laiku Brooklynas yra 
tikras verdantis puodas: pra-

» Lawrenee, Mass
Lawrence kolonija ir J.

James-Janušausko 
skridimas

R

Binghamton, N. Y
Lietuvių Aviacijos Diena 

pasisekė gerai

Aviacijos parengimas, galima 
sakyti, nusisekė labai gerai. 
Oras buvo šaktas, bet nesnigo 
ir nelijo. Aviacijos laukan su
sirinko gana nemažas būrys 
žmonių, iš kurių 110 skraidė 
orlaiviu. Skraidymų oru teko 
nutraukti apie 5 valandų,, ka
dangi pasidarė tamsu, o prifg- 
tam pradėjo po biskį ir snigti.

Vėliau tiek įsismagino snig
ti, jog snigo per visą naktį. Ir 
ne tik per naktį, bet dar ir da
bar tebekrinta sniegas. Jeigu 
taip tęsis ir toliau, tai lakūnui 
Janušauskui vargu bebus gali
ma skristi j New Yorką.

Reikia pasakyti, jog šioje ko- 
’onijoje lietuviai pasirodė gana 
frerai, — į aviacijos dienų susi
rinko visokių pakraipų žmo
nės. Buvo ir bolševikų, ir ka
talikų ir kitokių.

Lakūnų Janušauskų pasitiko 
miesto majoras Milės M. Smith 
ir kiti miesto viršininkai. Pra
vartu taip pat bus pastebėti, 
jog aviacijos dienų rėmė ir vie
tos kunigas.

Iš aviacijos dienos pelno liko 
apie $160. žemiau paduodu ir 
atskaitų:

Įplaukos:
Įžanga ...................
Pas. pavažinėjimas 
Auka ....................

$71.25
177.00

1.00
Išlaidos:

Apgarsinimas per radio 
(trys dienos) ... $9.00

Lawrenso kolonijos lietuviai,, 
jvertindhnif J. R. James-Janu- 
šausko antrų skridimą Lietu
von, Tautiškos parapijos kvie
čiami, nutarė surengti prakal
bas ir tam tikslui išrinko ko
mitetų; Jo sąstatų sudaro 4 
Tautiškos parapijos nariai, du 
nuo Susivienijimo kuopos, trysi 
nuo Lietuvių Piliečių KHubo ir 
vienas nuo korporacijos ir prie 
to įeina vietiniai veikėjai: Dr. 
Mikolartis, kun. M. Valadka, J. 
Urbša, Dr. Aleksa.

Komiteto laikinuoju pirmi
ninku išrinktas Dr. Mikolaitis, 
sekretorium panelė Julė Arba- 
čiutė ir iždininku Julius Pesli- 
kas.

Spaudos reikalu rūpintis pa
vesta kun. M. Valadkai, pane
lei Arbačiutei ir Dr. Mikolai- 
čiui.

apiakai bos turės ir pamargi- 
nimų. Lawrenso lietuviams ži
nomas dainininkas Kazys Vo
lungevičius ir 
gražių dainelių, 
tiškos parapijos 
kestras pagros.

Kadangi rudens laikas nėra 
patogus rengti trumpomis die
nomis atvirame ore aviacijos 
reikalu 'programų, todėl vieti
nis komitetas po ilgų diskusi^ 
jų, kaip butų galima sukelti! 
didesnę sumų pinigų, per įne
šimų panelės Julės Arbaičiutės, 
nutarė vienbalsiai prirašyti 
kuodaugiausiai j Amerikos Lie
tuvių Trans-Atlantinio Skridi
mo Sąjungų narių. Tas kiek
vienam lietuviui, norinčiam prie 
to prisidėti, nesudaro sunku
mo, įmokant du doleriu, kurie 
be jokio išskaitymo eina tiesio
giniam tikslui, šis Lawrenso 
lietuvių įnešimas gali duoti 
daug naudos, nes tai yra leng
viausias būdas prikalbinti žmo
gų prie to kilnaus darbo prisi
dėti. ’

Nekurios organizacijos yra 
jau paskyrusios tam tikslui po 
kelis desėtkus dolerių, kaip tai: 
Susivienijimas, Tautiška Para
pija.

Nutarta komiteto susirinki-» 
me, kad darbas butų varomas 
ir ateityje, padedant centrali- 
niam komitetui Chicagoje.

Prie progos* buvo užsiminta, 
kad centraliniam komitetui bu
tų pranešta, jog nekuriu kolo
nijų lietuviai' pageidauja, kad

kiti padainuos 
lietuvių Tau* 
jaunuolių or-

Nacionalė Kailinių Savaite
JEIGU JUS SVAJOJATE APIE NAUJ& KAILINĮ 

KAUTĄ — 1034 STYLIAUS— 
Tai Šią savaitę jus R galite nusipirkti!
PIRKITE TIESIOG

‘
NORTHERN SEAL
BEAVERETTES

(Dažytas Coney)
MARMINKB
SJLVER MUSKRAT

GERA NUOLAlilA UŽ JŪSŲ 
SKN4 KAILINĮ KAUTĄ.

nuo išdirbki v:

VERTĖS IKI 
$125.00*

AMERICAN BROAbTAlL,f|f| 
Padabintas *« SQUIRREL ..............  <W*UU!
IIUDSON SEAL (Dažytas fiH
MŪSKRATY,................ ................; I

Al JAAi

Atdara valdais iki 9

Pastebėtiną® paeirinkirnas kitokių gražiausių nau
jų Kailinių Kautų.

Rašyta garantija su kiekvienu kautu ir dykai 
atorage ant 2 nietų. •

CALIFORNIA FUR C0.
162 N. State SL

/ 10-tos lUboF Butler Bldg.
v. v. Nedėliomianuo 10 vak ryto iki 4

_______ ________________ Ketvirtadienis, lapk. 9,
Bridgęport, kaipo didesnių lie
tuvių kolonijų. Valdyba apsi
ėmė energingai pasidarbuoti ir 
net į didesnes vietas su auto 
skelbimus išvažioti. Skelbimai 
labai gražiai padaryti: dideli 
anglų kalboje, tinkami į krau
tuvių langus, o mažesni lietu
vių kalboje.

Nutarta, jog po aviacijos 
dienai, kuri prasidės 1 vai. po 
pietų Meriden Airport ir tęsis 
iki sutemstant, dar surengti 
prakalbas su užkandžiais ir ki
tais pamarginimais Waterbury- 
je lietuvių salėje, ar kokioj 
amerikonų hotelio salėj, kaip 
jau valdyba matys parankiau
sia. Ta pramoga su artimesniu 

| susipažinimu su lakunu Janu
šausku prasidės apie 8 vai. va
karo; kur ji įvyks, tai galuti
nai bus pranešta Aviacijos Die
nos aerodrome, Mcridene.

Po visų prirengiamų darbų 
dar buvo užklausimų apie kai 
kurių musų laikraščių abejones
ir “kokių ten socialistų party- dėjus. —Dal. Atstovas.

___________________________________________ 1----------—-------- -

tVšrkyti Aviacijos Dienos rei
kalus- Smagu buvo dalyvauti 
ir jaustis tarp būrio susipratu- 
sių ir patriotingų1 lietuvių. Per
rinkta A. D. valdyba, kurion 
pateko pirm. Dr, Stanislovaitis, 

daugiau*' jis nepasakė, vice-pirm. T. Matas ir J. Suo
pis, sekr. O. Ažunariu-tė, ižd. 
Krugelis ir dar darinkta trys 
iždo globėjai. Visas prirengia
mas darbas eina .sklandžiai ir 
sėkmingai. Vietos amerikonų 
laikraščiai labai gražiai apie 
'lietuvius rašo iir transatlantinio 
skridime idėją remia. Daugiau 
net remia, negu musų pačių lie- 
Tuiviškai spauda (turiu minty 
fašistiškų, klerikališkų ir bolše
vikiškų).

i
; šiame susiriiikime daugiau
sia dalyvaiw žmonių iš Wa- 
terbury, Ansonia ir po* keletu 
iš Union City, Oakyille> Derby 
ir,, rodbs, vienas iš Hartford. 
[New Britain, kuris visada pa
sižymi kultūriškais darbais, at
stovų kažin kodėl neprisiuntė. 
Nebravo net iš New Haven ir

(viškai kalbėti. Bet, esą, seka
mas kalbėtojas Busiąs ameri*- 
kortas ir kalbėsiąs 'angliškai.. 
Tuoji ' pasijodb ir kalbėtojas; 
Vyrukas be včenosi rankos. 
Pr>fdeda ir jis savo maldą. Ir 
i kkd'
kaip tik visokiausiais budais 
išniekino socialistui Ot, j'cigu 
socialistų nebūtų, tai Ameri
koje tuoj, butų sukurtas, “dar
bininkams rojus*’.

Pristatoma kalbėti ir tre
čias kalbėtojas, būtent, Bim
bos komisaras Siurba. Pačio
je savo kalbos pradžioje jisai 
pareiškė, jog patiksiąs sočia*-

kalbos, prakalbos ir dar kartą Rstug, ramybėje, o kalbėsiąs
prakalbos. Rengia jas visi, 
Ras tik nori ir kas tik gali. 
Rengia demokratai, rengia re- 
publikonai, rengia socialistai, 
žinoma, neatsilieka nei komu- 
mstai. Na, o jeigu komunis
tai kalba, tai kodėl tą pat ne
daryti ir sklokininkams? Iš 
tiesų, kodėl ?

t Štai prieš kiek laiko skloki- 
ninkai surengė prakalbas to
kioje vietoje, kur paprastai ne
daug žmonių teatsilanko. O 
ypač jeigu parengimą turi 
biinbiniai. Tačiau sklokinin- 
kams pasisekė kur kas geriau, 
■negu ščyriemsieins. Pas juos: 
susirinko nemažas būrelis 
žmonių, iŠ kurių vienas kitas 
ir “Naująją Gadynę” užsirašė. 
Bimbiniams tai baisiai nepa
tinka. Bet ką daryti, kad jų 
kromeliui žmonės pradeda ne
bepritarti. Matomai, bimbi- 
iniains nebepagelbsti nei kau- 
kaziškas vanduo.

, ------o-----
r “Laisvėje” pastebėjau, kadi 
lapkričio 1 d. įvyko tu laik
raščio svetainėje milžiniškos 
prakalbos. Einu pažiūrėti. 
Atvykau į svetainę apie 8 vai. 
Žiuriu, — apie keturi suaugę 
žmonės ir apie penkiolika jau
nų žydukų, kurie“ kelia did- 
žiausį triukšmą. Vaikai, tai 
vaikai — iš jų daugiau nie ne
galima reikalauti. Bet tikėtis, 
kad jie šioje šalyje galės re- 
ivoliuciją sukelti, 
iPerdaug.

Apkaišė tuos vaikus &u' vi
sokiais plakataisy.-^aįp^Lietu- 
voje karves prieš Sekmines, ir 
išleido lauk. Paskui atėjo jau
na mergina su susuktais plau
kais ir atidarė susirinkimą. 
Girdi, dabar jums pakalbės 
mokytoja Ješkevičiutė. Kalbė
sianti ji angliškai.

Maniau, kad tai bus toji pat 
mergina, kuri savo ląįjęu Bim
bai žandus išprosino, bet pa
sirodė, kad klydau. Na,' ir 
pradėjo ji kalbėti, 
tikriausias užsuktas gramafo- 
nas. Beria žodžius be susto
jimo. Tik komunistai geri, o 
visi kiti niekai. Ypač baisus 
esą socialistai. Žiūrėkite, gir
di, kas dedasi socialisto Hoan 
valdomoje Milwaukee. Ten jo 
įsakymu poliemonai darbinin
kams cįaužo galvas. Bedar
biams duodama labai mizerna 
pašalpa. Tokia pašalpa, ku
rios jokiu budu nepakanka 
žmogui pragyventi.

Visai kitaip, girdi, yra Min- 
pesotos mieste, kur majoru 
tapo išrinktas komunistas. Ten 
randasi 10,000 bedarbių ir jie 
visi gauna po $20 per savaitę. 
Todėl visi darbininkai priva
lą remti komunistus.

Klausau ir galvoju sau: jei
gu taip kalbėtų paprastas bol
ševikiškas ignorantas, tai jam 
butų atleistina. Tame atvejy
je butų galima pasakyti, -

' leisk jam Viešpatie, nes neži
no, ką dąro. Bet čia juk mo
kytoja, kuri visgi šį tą privalė
tų žinoti. O jeigu nežino, tai 
visgi galėtų patirti, sakysime, 
kad ir apie tą patį Minncso- 
tos miesielį, kurį valdo koniu- 
nistas. >

Pirmiausiai tas miestelis iš 
viso teturi tik apie . keturis 
tukstančus gyventojų. Tad po 
šimtį pypkių, kurt ten galėj- 
jo atsirasti IdįOGO bedarbių? 
Tai panelei mokytojai ir me
luojant reikėtų nors šiokio to
kio saiko prisįląikyti, 
į Prakalbų vedėju, pasiteisina, 

jog. J»ęksyto- v> 
ja Ješkeviįriulė , galinti Jtotu- JŲ atstovų susfriilkunas

tai jau

Ot, tikrų

at-

apie kapitaKstus if kaip jie 
darlntiinkus Nie-

i ko ypatingo nepasakė, bet nors 
šiek tiek švariau kulbėje

Man? tikrai juokingai atro
dė, kaip tie Maskvos davatkos 
sielojasi. M anksto skelbė, kad» 
tai Imsiančios milžinrškos pra
kalbos, o išė,įi©> tikras nesusi
pratimas. Kent jsums teko ma
tyti “milžiniškose, prakalbo* 
se” tik 33 asabas? Tai toks 
skaičius tedalyvavo pas lais- 
viečiuSv Vadinašii. iiusigyve- 
no visai. Nepasiroide net “Lai
sves” štabo žmonės padidinti' 
tą mizerną skaičių. Tiesa, 
Bimba negalėjo prakalbose 
dalyvauti, kadangi jis buvo iš
vykęs į vakarinei valstijas pa- 
sikalėdoti.

Kalboms pasibaigus, buvo 
pranešta, kad sekąmos prakal
bos įvyksiančios lapkričio 3 d. 
Vargšai komunistai sumanė 
pakenkti socialistų prakal
boms, kurios tą pačią dieną 
buvo rengiamos 
are Garden.

------o
Plėšiniai Brooklyne ne tik 

nesiliauja, bet.vis labiau didė
ja. štai šiomis ^ienomis ban
ditai įėjo į Berkovič krautuvę 
įir pradėjo šeimininkauti. 
Krautuvės savyiįnkas bandė 
pasipriešinti. Laike susirėmi
mo baditai jį pašovė. Be to, 
pašovė dar tris žmones ir pa
bėgo. Vienoje vietoj plėšikai 
užpuolė troką ir privertė drai- 
yerį važiuoti į tamsių vietą. 
'Po to jie draiverį ir jo pagel- 
bininkų uždarė j tamsų skiepui 
ir išlaikė juos ten net tris va
landas. Per tą laiką plėšikai 
iškraustė iš troko šilką, kurio 
vertė siekiusi net penkiolikų' ■ N; ■ tūkstančių dolerių.

----- o-----
Prieš keletą dienų policija 

surado nužudytų žmogų. Pra
dėta vesti tyrinėjimas. Pasi
rodė, jog tą žmogų nužudė sa- 
hunininkas su savo bartende- 

buvęs tokis: 
ir saliuninko 
grąžos iš do- 
ir muštynės,

dison Squ

riu. Dalykas 
tarp* kostumerio 
kilęs ginčas dėl 
lerio. Paskui 
Padarinyje kostumeris tapo 
užmuštas.

-----o-—
Į policijos stotį atėjo baisiai 

suvargusi ir nudriskusi moteris 
,ir, paprašė pagalbos. Nespėjo 
policija ištirti, kame dalykas, 
kaip moteris,pakrito ant žemės 
ir apalpo. Ji tuoj tapo nuga
benta į ligoninę. ' Paaiškėjo, 
kad ta moteris jau per ketu
rias dienas nieko nevalgė. Ka
dangi neturėjo pastogės, tai 

nakvoti par-
daugi neturėjo 
priversta buvo 
kuose.

Tai štai kokie 
si musų turtingame mieste.

- ---o|_
Man rodosi, kad musų socia

listų 19 kuopa privalėtų su
rengti prakalbas. Kiti nuolat 
rengia prakalbas, tadv Ir mes 
neprivalome snausti. prieg* 
tam juk musų vajus dar neuže 

?sibaigė, todėl prakalbos butų 
itin pageidaujamos. Pagalvį* 
kime apie Ui, kad vėliau ne
būtų jokių. nesusipratimų.

— Krank Lavinskas

dalykai deda-

F

i

Waterbury, Conn.
Aviacijos Dienai Rengti 
Komiteto susirinkimas 

:-----
, Lapkr. 6 d. Lietuvių Kliubo 
’sąleje įvyko Aviacijos Dienos 
komiteto ir sykiu visų draugi-

J ■> t. n

!

viškų komitetą Chicagoje”, ku
ris rūpinasi antru transatlanti
niu skridimu, bet valdybai ir 
vienam kitam iš pašalinių pa
aiškinus, visi įsitikino, jog tai 
visos musų tautos reikalas, 
tautiškas darbas ir visų lietu
vių veikiama kaipo Amerikos 
lietuvių ir partyviškumui, ar 
srovinėms ginčams neturi būti 
vietos. Inkorporavimas Trans
atlantines Sąjungos užgirtas 
kaipo saugumui ir geresniam 
prisiruošimui antram skridi
mui ir sykiu visai ateičiai.

Connecticut lietuviai, išsky
rus keletą atskirų asmenų, bet 
ir tai mažai, aukavusių Da
riaus-Girėno skridimui, nėra 
prisidėję ir, galima sakyti, nie
ko nenuveikė, taigi dabar jau 
visiems yra proga atsiteisti ir, 
žinoma, kiek buvo matyti iš šio 
susirinkimo, visi yra energin
gi ir visi sėkmingai veikia, kad 
tik kuodaugiausiai antram skri
dimui pagelbėjus, kapitalo su-
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My Boy!/z
1 bu FRANCIS WALLACE 

J AUTHOR. OF "HUDDLE"
n

tempered for her.
The letter had to be ,answered 

and it had to be done up brown; 
būt how to do it was the thing 
which worried her. Pete always 

Fwrote most of her letters as he had 
|’a pretty good hand and had a cute 
I w»y of putting things together, in 
tfact one of his teachers had said 
he even shpwed writing talent when 
Pete was leaving school and the 
teachers wanted him to stay. Būt 
what did Pete know about a re- 
fined gir! likę Elaine — and Mpm 
couldn’t tell him to write some of 
the things she wanted to say be
cause Pete always reneged when it 
came to boosting Tommy too much 
because he said that only made 
people sore and they got so tired 
of hearing nice things a b o u t 
Tommy they would get to hoping 
somebody knocked his block off.

Dorothy Whitney was the one 
„„„ who could do it. Būt Mom could 

A^nnnU hardly ask Dorothy to write a note 
P , Į to the giri who was beating her 

| time. Dorothy was only h u m a n 
and she wouldn’t likę it. Mom was

- SYNOPSIS
, The old home town—tiny Athens 
In the midwest—is awaiting the re- 
turn of its most celebrated son, 
“Big Jeff” Randolph, for two sea>- 
sons a national football sensationl. 
at famous Thorndyke, one of the 
most historic of eastern universi-Į 
ties. Thorndyke influences had lured h 
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- 

jmiring Athenians) was "the glass 
J of fashion and the mould of form”Į 
and . . . an airy arbitdf* of house*! 
hold mannerS. Dorothy Whitney,|

' daughter of the tovn’s richest Citi
zen,. had been. Tommy’s high school

■ giri friend būt a rift had slowly 
came between them until the daz-Į 
zling Thorndyke hero had become 
enamoured of Elaine Winthrop,Į 
a r ti Si and daughter of a WaUI 
Street magnate. .. . . .
dąys before Christmas, T o m m y I 
notifies Mom that he will be un-.
įajrfe to come home as he is to be ..... - .. . .
th» suėst ot Purk Avenue friends; », >«’« 30rry for Dorothy; būt after 
AtHetisabandons ils banquet ptans, a giri tau .
atidi iPwas a sotmirhat stųl holiday town and hardly to be com- 
in the Randolph home with no other 

< word from “imy boy.’‘... Next'day 
i Mom hears neighbors at the butch- 
cr’s boasting of t h e i r generous 
children; she shows them a hand-

• sbme beaded bag saying Tommy 
had sent it to her. Later she re- 
ceives a fancy šilk shawl from him 
.. . she means to keep it and wear 
it to his graduation. . . . Sadness

i which came to the Randolph family 
iwhen their boy stayed in New York 
. over the holidays is lifted consid* 
erably when Mom receives a won- 

. derfully scented, sweetly phrased 
letter from Elaine, her Tommy’s 
big city girk Pop calls that mes- 
sage **a lot of baloney” (Al Smith

' was his big idol). However, Mom 
i gets a fine letter from Tommy ... 
' she reads much of it to neighbors Į
at the butcher’s, būt not its “touch- 
ing” end ($25 to help pay for The 
Gorgeous One’s latest present)....

pared to ą real artist who lived on 
į Park Avenue and was in the Sočiai 
Register, Tommy said.

I There was Steve—būt Mom had 
I an idea Steve knew more about the 
inside of a car than composing the 
right kind of a letter to a delicate 
and sweet perąon 1 i k.e Elaine— 
Mom had an idea Elaine mušt 
look something likę Dorothy Whit- 
ney’s mother when that sweet little 
person first came to town. For a 
minute Mom vvondered i f she 
vveren’t being unfair to Dorothy to 
feel this way about Elaine; būt 
then, she knew that Tommy would 
do what he wanted anyhow and 
marry vvhom he wanted, and what 
was good enough for him was good 
enough for his mother. Mom 
couldn’t help thinking, then, of 
what a fine wedding it would be in 
New York, with the girls all in 
white and the men in their swal- 
low-tail coats and plug hats, with 
Tommy coming out of church smil- 
ing down at Elaine likę the hand- 
some young men always did in the 
Sunday papers. Mom had alwayš 
taken an interest in the doings o: ’ 
the society people and here wasn’t 
her own Tommy mixed up with 
them. Ho was sūrely a wonderfu

CHAPTER THIRTY
( Mrs, Flannigan and Mrs. John
son were very flattering to her 
face; būt Mom had no sooner 
elosed the door behind her than 
they fought for the floor. Mrs. 
Johnson was quickest:

“Sot she has a soul—now ain’t Į son.
that interesting — here I always i And there was anothęr reason 
thought females didn’t have any.” why Mom didn’t want to bąli things 

“Well,” Mrs. Farrell said, “if she up right at the beginning with a 
wants to keep on with all them I poor letter that would make a bad 
Paris clothes, she’d better not get impression. This sweet giri mušt 
hitn. Playin’ golf all the time won?t go on believing that Tommy’s par- 
pay for them.” ents were really what she thought;

V “And she’s an artist,” Mrs. John- and Tommy mušt not be ashamed 
f f son addod, “wėll, if what I read of his mother’s letter.

about them wild parties in Green- Finally Mom figured it out.
,Witch Viliage is true I wouldn’t She couldn’t ask anybpdy else to 
want ono of them in my 'fąmily.” write for her; and though she knew 

l! Mrs. Flannigair and Mrs, Farrell what she wanted to say, štili, she 
exęhanged ąuick gjances which couldn’t compose it just ’the way 
agreed that, as far as that wentJ she wanted to;-and she wrote a 

. Mrs, Johnson had? plenty to bother poor hand anyhow, and her writing 
about in^ her own family right now; paper all came. from the five-and- 
even old Butcher Brown smiled a ten.
little down over his nose, which was So she bought a nice pieture- 
35 rod and big, as a piece of the card with a pretty verse about it 
mea(t he was eutting. They said he being so nice to have thought of 
drank blood and that’s ,what gavę her; and she put it in an envelope 
him that compleaion. with a fancy lining and had Mabel

I “Weil, anyhuw,” Mrs. Fhrrell Durst, who wrote the prettiest 
said, “I always say that never a hand |n. town and štili had a cer- 
Bird flew so high it didn^t have tą tificątp from the Palmer Method, 
coma down to eat.“ wrlte the address. Then Mom

i The throe of them walked out bought a little bottle of the best 
toget,her. Butcher Brown looked af- perfume at the five-and-ten and 
ter tliem and saidito bis cat—it was carofully let one drop inside the 
so big they said Įt was parti tjab- įenvelope so it would smėli pretty 
hit-— ... j'., Lwben Elaine opened i^.

“Arid how thėy’^e llvlng for tfiht Then Mom walked Kome with a 
day, ĄiborUM ’ Lfeeling of great contentment, a sat-

Everybody said that was a funny psfaction of having cro^sed another 
n<w C0 give a cat—Alberti Būt difficulb brldge.
wban ha was feehng good he jKould Tommy was going to be proud of 

,«t»nd up on the chair and bo«. They his Mom.
said Rųtchąr Brown thought the It was Friday night when Pop 
world of hlih. l ahvays liked beans and Mom had

Moąt around in a sort of a left” them fcooking on the stovu
dkie and cvėn a little short-4while she weht downtown. Shė

smelt them bumfng long before she 
;ot to her own gate and hurried in 
o turn the fire out and stir them 

up to get the bumt ones off the 
bottom.

Pop and Uncle Louie were argu- 
ng. Mom lošt her temper. “The 
louse could bura down over you 
;wo and you’d šit there arguing,” 
she said. “Couldn’t you smėli these 
>eans burning?”

“He,” Pop replied, štili oblivious 
of beans, “thinks he knows all 
about artists.” . (,

Uncle Louie wagged his head. 
“Pm tėllln* you none of them are 
any good.”

“We’d have a better supper if 
you knew more about beans,” Mom 
said in some disgust.

Pop laughed: “He does know 
more about beans.”

Uncle Louie snorted. “I know 
plenty about them artiste and mod- 
els, too. I’ve seen plenty of them in 
burley-Q shows.”

“You should be ashamed to admit 
it,” Mom said, pouring out the 
beans into a big pan and skimming 
off the black ones. She put in a 
little sugar and vinegar to take off 
the burnt taste.

>“And what’s more,” said Uncle 
iLouie^ “when we was at the Wash- 
•i n g to n convention a bunch of us 
went with some of them after the 
show.”

Mom said, štili a little short: “If 
you hadn’t thrown so much of your 
money ąway on women likę that 
when you were young, you’d be 
better off now.” (

Uncle Louie took it as a compli* 
ment: “Maybe,” he admitted, thus 
confessing a shameful past, “būt 
there ain’t nothin’ about them fast 
women I didn’t find out.”

“Yeh,” Pop said, filling his bowl 
with beans and reaching for the 
heel of the bread—Pop always liked 
the heel and lots of butter with his 
beans—“I bet you just raised ned 
on a bass drum.” <

* 4 *

It was a bad kind of a winter. 
Pete would never bother to wear 
rubbers and he got to slopping 
around in the water at the garage 
and picked up a cold. Mom warned 
him about it getting worse all the 
time bu^ he wouldn’t pay any at- 
tention until finally he came home 
one night with his eyea watering 
and all filled up with it and this 
time when Mom told him to go 
right to bed he didn’t have any- 
thing to say so Mom knew then 
he was siek. So she fixed a real 
hot bath and then wrapped him 
up in blanksta and Pop made a 
h. t toddy although he was com- 
plaining all the time about how 
the drys had made it so that a 
man couldn’t even have a good 
drink of hot toddy if, he wąs siek 
withoiit paying four prices to the 
doctors for a prescrfption and that 
the doctors were as bad as the 
bootleggers and politicians and 
drys and all of Hiem were get
ting rich on it while the poor mąn 
suffered. z

Unclę Louie said Pop better be 
careful talking that way about the 

.dOCtors as' they were great ones 
to stiek together likę the masons 
and one of these times Pdp nright 
want one in a hnrry and! he’d be 
out in the cold; and Pop said if 
you shook a two-dollar bill in front 
ofjthem the whole pack would como 
runfiing. Mom made them both be 
štili and sent them downstairs a s 
what Pete needed as a good 
swęat and a sleep. Mom thought 
there was nothing likę a good 
sweat to break a cold. So she bun- 
djed him up and turned out the 
light and told him' to try and 
sleep | he told her not to worry 
about him because he’d be all right 
In the morning. Mom had a kind 
Of a fujiny" feeUng; It was< strauge 
to see Sete in bed because he was 
always emo1 of the up-and-doing 
kind.

. (To JJc.Contlnucil). .
CbffN iąbu J«82į by 5

Dhtributed by Kmg Feature* Syadieate, Ine.
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Imigrantų proble 
mos

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Minimum algos ir valandos 
plieno industrijoj

Klausimas. Kokios yra mini
mum algos darbininkams ir 
maksimum valandos geležies ir 
plieno industrijose po NRA ko
deksu ?

Atsakymas. Įvairios mini
mum algos, įsteigtos dvidešimt 
vienam jiistriktui, nuo 25 cen
tų pietuose iki 40 centų j va
landą, Pittsburge, Youngs- 
towne, Clevelande, Detroite, 
Toledo, Chicagoje ir Kolorados 
distriktuose. 15% padidėjimas 
aprūpintas tiems darbininkams, 
kurie liepos 14 d. 1933 m. jau 
gavo įsteigtas ratas dėl papras
to darbo. Maksimum valandos 
nustatyta iki 40 valandų į sa
vaitę per šešių mėnesių laiką, 
arba 48 valandos (šešioms die
noms) kiekvienoje savaitėje.

Aktorių kodeksas
Klausimas. Ar aktoriai ir 

chorų dainininkai aprūpinami 
kodeksu? Kokios yra jų mini
mum algos?

Atsakymas. Kodeksas aprū
pina kelias minimum algas ap
dengiant teatrališką industriją. 
Tos minimum algos mainosi to
dėl, kad visi miestai ne vieno
do didumo, ir visi perstatymai 
arba veikalai nustato įvairias 
bilietų kainas. Minimum algos 
aktoriams turint daugiaus kaip 
dviejų metų patyrimo mainosi 
nuo 40 iki 50 dolerių į savai
tę. paskutinė alga mokama, jei
gu veikalo augščiausia kaina 
yra $4.50 arba daugiaus. Mi
nimum rata dėl choro narių vyko į Ameriką, bet -po ištyri-

mainosi nuo $25 iki $35 į sa
vaitę.

Naturalizavimas deklaranto 
našlės

Klausimas. Mano vyras išsiė
mė, pirmas popieras, bet pilnai 
neišpildė savo pilietystę, ka
dangi numirė. Ar teisybė, kad 
aš galiu vartoti jo pirmas po
pieras mano naturalizavimui ?

Atsakymas* Teisybė, jeigu tik 
tavo vyro Declaration of In- 
tention (pirmos popieros) ma
žiau kaip septynių metų senu
mo. Tokiame atsitikime gali 
išpildyti natūralizacijos petici
ją (antroms popieroms) neiš- 
siimdama pirmų popierų. Jeigu 
atvykai po birželio mėnesio 29 
d. 1906 m. tai turėsi išgauti 
atvažiavimo certifikatą, kuris 
parodo tavo legališką įvažiavi
mą nuolatiniam apsigyvenimui 
Su v. Valstijose.
Svarbumas sugrįžimo leidimo

Klausimas. Ketinu išvažiuoti 
užsienin, bet iŠ anksto norė
čiau apsirūpinti apie sugrįžimą 
atgal į Ameriką, jeigu tenai 
man gyvenimas nepatiktų. Ar 
turiu išgauti sugrįžimo leidi
mą? Atvykau į Su v. Valstijas 
daugiau kaip 20 metų atgal ir 
neatsimenu laiką, kada atvažia
vau ir laivo vardą, 
daryti ?

Atsakymas. Jeigu 
be sugrįžimo leidimo,
prašyti nekvotinės vizos kaipo 
sugrįžtantis apsigyvenęs atei
vis į vienus metus, ir turėsi 
paduoti dieną pirmo atvažiavi
mo į šią šalį ir vardą laivo. Ta 
nekvotinė viza tau kaštuos net 
$10, kuomet sugrįžimo leidimas 
kaštuoja tik tris dolerius. Kar
tais žmonės mano, kad jie iš- 
tikro atsimena, kada ir ant 
katro laivo jie pirmą kantą at-

Ką turiu

išvažiuosi 
tai turėsi

nėjimų arba paieškojimų ran
dama,, kad jų vardai visai ne
užrašyti rekorduose, 
atsitikime jie negali 
dimo sugrįžti į Suv. 
Nelabai senai vyras, 
šioje šalyje net per trisdešimts 
metų, išvažiavo į Europą be 
sugrįžimo leidimo, nes jis keti
no tem apsigyventi. Bet išgyve
nęs tenai tik trumpą laiką, ma
tė, kad bus geriaus sugrįžti at
gal į Suv. Valstijas ir jis nu
vyko pas Amerikos konsulą 
prašyti nekvotinės vizos; jis 
išbuvo užsieny] 14 mėnesių. 
Jam ta viza atsakyta, ir bied- 
nas žmogus negalėjo sugrįžti.

Aplikacijos dėl federalių pasko
lų nuo Home Owners Loan 

Corporation
Klausimas. Kaip žmogus gali 

gauti federalę paskolą atmokė
ti morgičių ant namo? Ar rei
kia pasamdyti advokatą tam 
tikslui ?

Atsakymas. Reguliariškas bū
das žmonėms, kurie ieško pa
skolos iš Home Owners Loan 
Corporation, yra pasiųsti pra
šymą į distriktinį ofisą apskri
tyje, kur gyvena. Tam tikslui 
yra tam tikros blankos, kurias 
galima gauti už dyką. Nereik 
jokios legaliŠkos pagelbos. Jei
gu negalėtum išpildyti tą apli
kacijos blanką, tai tau 
ofise pagelbės be jokio 
kėjimo.

Vaikų darbas 
Klausimas. Mano du 

dar neturėdami 16 metų am
žiaus prisideda prie Šeimynos 
užlaikymo, šeimynoje yra net 
septyni vaikai. Pereitą savaitę 
abudu pametė darbus, nes įsta
tymas draudžia vaikų darbą. 
Ar nėra mums kokios nors pa
gelbos? i

Tokiame 
gauti lei- 
Valstijas. 
išgyvenęs

tame 
užmo-

vaikai

»...l|WUil»ĮRW ■!■■<■■■■ ■.»! il"i ........................................ .
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kas, kurį įvardinau savo pir
moje pilietystės peticijoje, ap
leido miestą ir neketina grei
tai sugrįžti. Turiu kitą liudinin- 
ką> Ar aš turiu pranešti Natū
ralizacijos teismui* apie permai
ną?

Atsakymas. Tas nėra svarbu. 
Tik pavyk ant išklausymo su 
paujais liudininkais. Bet visi 
tūri būti pilnai kvalifikuoti A- 
nperikos piliečiai gėrę charak- 
teriaus, kurie tave turi pažinti 
per mažiausia penkis metus ir 
tave tankiai matyti per tą lai
ką. Kaip tamsta žinai, jie turi 
SU savim nusinešti pilietystės 
darodymus.

Apšvietos reikalavimai 
pdlietysteik* "■ c •’ • ' • 9

Klausimas. Kiek turi žmogus 
pinoti apie valdžią ir Amerikos 
istoriją, imdamas pilietystės 
egzaminą. Ar yra teisybė, kad 
nekurtuose distriktuose New 
Yorke egzaminai yra labai sun- 
kųs?

Atsakymas. Bureau of Natu- 
rąlįzation išleidžia knygutes pi- 
Jietystės kandidatams ir tose 
knygutėse aprašo paprastus ap
švietus reikalavimus pilietysteb 
Foreign Language Information 
Service, 222 Fourth Avenue, 
New York City, išleidžia “How 
Jo Become a Citizen of the 
United States”, kuri turi net 
10Q klausimų ir atsakymų apie 
pilietystę. Ta knygutė parsi
duoda už 25 centus kopija.

Atsakymas. Turi gauti korte
lę iš United States Custom 
House, Bovvling Greėn ir 
Broadway. Be kortelės tave ne
leis prie prieplaukos. Tas kor
teles galima už dyką gauti. Jos 
duodamos giminėms ir drau
gams atvažiuojančių pasažierų.

[FLIS].

NUGA-TONE SUTEIKS 
JUMS NAUJĄ SVEI- .

KATĄ
NUGA-TONE Mitvlrtlna viaokina orranu* . 

ftmoįraUH Hyatcmoje, pataiao apetitą, aurefru- 
liuoja virtkinlino aparatą ir viduriu*. Su
teikia naujų apfkų raumenima, nervų «y«te- 
inai ir padaro ją tvirtesne. Pasrclbati kur 
kiti vaiatai nepareitojo, paaekmca tų repų 
valytų puHirodya tiktai j keletu dienų po var
tojimui.

NUGA-TONE parduodama* viaoae raistiny. 
CHoae. Žiūrėkite kad rautumėte tikrą 
NUGA-TONE. nepriimkite ’pavadoutojų.

Yankee f°°eds Doodle
3455 SO. HALSTED STREET
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Atsakymas. Paliuosąvimai nuo 
minimum melų, kai} nors Šei
myna baisiai reikalauja tos 
pagelbos, neleidžiama. Bet Fe- 
deral Emergency Relief Admi
nistracija pranešė savo darbi
ninkams specialiai svarstyti 
pašalinimus nuo darbo vaikų, 
kurių algos beveik užlaiko šei
mynas.

’ / 1 ■

Permainymas svečio stovį
Klausimas. Atvykau į šią šą- 

lį k^ipo svečias. Nelabai senai 
ištekėjau už Amerikos piliečio. 
Ar i^as man teikia teisę pasi- 
liktį^Suv. Valstijose nuolat?

Atsakymas. Ne. Raportas, 
kuris buvo nesenai paskelbtas^ 
ŠaRo, kad tas galimas dąiktąš, 
bet tas raportas yra klaidin
gas. Turėsi apleisti Suy. Val
stijas. Bet teisybė, kad pagal 
nesenai išleistų instrukcijų ta
vo vyras galės paduoti petici
ją dėl nekvotinės vizos, (ant 
form 683), kuomet tamsta dar 
esi šioje šalyje, ir ne kaip pra
eityje buvo daroma, kuomet 
reikėjo laukti pakol žmogus iš
važiuoja, pirm negu galėję pta? 
šyti įleidimo. Kuomet tik vy* 
ras gaus pranešimą iš Washing- 
tono, kad nekvotinės vizęs iš
davimas autorizuojamas, tai ga
lėsi išvykti į paskirtą šąlį, kur 
turėsi asmeniškai nuvykti pas 
Amerikos konsulą, kad išgauti 
vizą. Tokia kelionė į svetimą 
šalį neišvengiama, kuomet sve
čias bando permainyti savę stę- 
vj ir nori būti regulįariŠku
imigrantu. Vyras lengvai galėsi Pilietystės aplifcantas turi 
parūpinti arba išgauti nekvoti-ltyokėti anglų kalbą ir jis turi 
nę vizą nuolatiniam apsigyve-Į mokėti pasirašyti vardą angliš- 
nimui, nes tamsta esi $męna kai. Turi kiek nors žinoti apie 
Amerikos piliečio. Suv. Vai. valdžios formą ir

Permainymas natūralizacijos fe. say° tval?^osf.ir “ 
. [valdžią. Jis turi žinoti apie Suv,

nuuminKų Valstijų istoriją. Teisybė, kad
Klausimas. Vienas liudinin-j per pereitu^ kelis metus nuo 

---------------------- '---------- -' ■ jąplikantų reikalaujama, kad jie 
ggna daug žinotų apie miestų 
ir apie vietinę valdžią. Vienas 
iŠ geriausių būdų prisirengti 
pyie tų egzaminų yra lankyti 
specialias vakarines pilietystės 
klases. Tokiąs klases beveik vi-

Isi miėstai”hiri. I ' * » *
Bedarbio pašalpa New Yorko 

1 valstijoje

Klausimas. Ar man negalite 
[pranešti apie “bond issue” klau- 
rsimą, kurį ketina New Yorko 
mfestas įvesti bedarbių pašal- 

rpai ?
i Atsakymas. “Proposition No. 

V’, kurį New Yorko valstijos 
[žmonės balsuos lapkr. mėn. 7 
d., autorizuoja valstiją išleisti 

Įbonus net iki $60,000,000, kai- 
[po valstijos' dalis bedarbių pa
lšai pa i. Tąs leistų valstijai pa
skirti apie trečią dalį, apie 

[$4,000,000 į mėnesį visiems vie- 
[šos pašalpos iškaščiams New 
[Yorko valstijoj. Taipgi gautų 
fęderąlės pagelbos, nes sutiktų 
ąų reikalavimu, kad kiekviena 

I yalątija turi nešti savo dalį pa- 
šąlpinių atsitikimų.

Inžinierystės klasės
Klausimas. Ar man galite 

[pranešti ar klasės organizuoja
ma New Yorko ir kituose mies- 

I tuose nedirbantiems prasilavi- 
Įniipųi technikoje ir inžinierys- 
tės srityje.

[ Atsakymas. Tokie kursai pa- 
įšildyta New Yorke, West Side 
Ųoptinuation Sęhool, 208 West 
I8th Street. Įima garinių ir 
Diėsel inžinus, degimo, įkaiti
mų ir ventiliacijos, oro pritai- 

[kyipo ir atšaldymo studijavi
mą. Įvairiuose dideliuose mies- 

huqse randasi mokyklos augu- 
ąiems, kur mokina technikos

Į Leidimai prie prieplaukos 
prieiti

■ --f.
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LINKSMŲ KALĖDŲ 
PASIŲSKITE,PINIGUS LIETUVON DEL 

ŠVENČIŲ PER 

VACEK co.
Greitas Patarnavimas ir Žemos Ratos 

Mes Siunčiame Pinigus į Lietuvą Kasdien, 
Lietuvis p. SEDEMKA patarnaus jums.

VACEK & COMPANY
įsteigta 1905 <

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŲRlKT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. . Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėlidmis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė.. Tel. Crawford 5573
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Klausimas. Mano sesuo at

vyksta į New Yorką ateinant 
šeštadienį iš Lietuvos. Ketinu 
Nuvykti jos pasitikti. Ar iš 
guosto turiu gauti leidimą pri- 
ęiti prie prieplaukos ?

Rusiška ir Turkiška Pirtis I
DOUGLAS BATHS .

3514-16 W. ROOSEVELT ROADtf
arti St. Louis Avė. TeL Kedzle 8902 1

Vanos, lietaus ir druskos, vanos.

ka pirtis moterims
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PROHIBICIJOS ATŠAUKIMAS
kad Suchano

IMMII

SVEIKATOS SKYRIUS
Vert# A. KartūnasRobert Louis Stevenson

nr r c i1 urtų bala

VIS

RAIŠAS

žmonija pil

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

nuo difteri
pigus be

kaip 
neva

APSISAUGOJIMAS NUO TU 
LŲ LIMPAMŲJŲ LIGŲ

Rašo Dr. S. Biežis, gydytojas 
ir chirurgas, Chicago, III. ,

partiją. 1924 
pasiųstas kai- 
užsieninės so-

BOSTONIECIŲ ATYDAI 
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M,

.šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri.
AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJA

Kad Belmostrojo darbai ta
po. atlikti sėkmingai, tai tik 
ačiū čekistams. Taip sako ur- 
mihinkų profesorius Loėvicki. 
Štai jo žodžiai: “Čekistai mo
kėjo sujaugti bolševikų reįka-

New Yorko balsuotojai pakėlė maištą prieš Tam- 
many Hali “mašiną”, kuri per dešimtmečius kontrolia
vo to miesto administraciją ir plėšė jo gyventojus nuo
latiniu mokesnių kėlimu ir kyšių ėmimu. Mero rinki
muose Tammany Hali kandidatas O’Brien atsidūrė tre
čioje vietoje. Jo artimiausias kompetitorius McKee, ku
ris žadėjo demokratų partiją tame mieste “reformuoti”, 
taip pat pralaimėjo, ir išrinktas tapo pažangus republi- 
konas Fiorello H. La Guardia (reikia ištarti, kaip La 
Gvardia).

šitie rinkimai buvo įdomus keliais lygiai atžvilgiais. 
La Guardia yra italas. Dar pirmas toks atsitikimas 
stambiausiojo Amerikos didmiesčio istorijoje, kad jo 
administracijos priešaky atsistotų italų kilmės/žmogus. 
Iki šiol tą miestą valdydavo paprastai “geri katalikai” 
airiai. La Guardia, be to, yra masonas.

Savo karjerą politikoje La Guardia pradėjo, kaipo 
socialistų simpatizatorius. Nors jisai įstojo į republi- 
konų partiją, bet jisai pasiliko gana artimas darbinin
kų organizacijoms, (Jr kongrese jisai kovojo prieš 
Coolidge’o ir Hooverio administracijas. Dabartinėje 
rinkimų* kampanijoje abudu La Guardia oponentai iš 
dešinės smerkė j j, kaipo “socialistą” ir “radikalą” ir 
net kaipo “bolševiką”. Bet balsuotojų minios nenusi-

NEW YORKO MAIŠTAS PRIEŠ POLITIŠKĄ 
MAŠINĄ

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, .1789 S. Halsted SŪ. Chicago, 
I1L Telefonu Caaal 8500.

rioje aš gyvenau visą laiką 
nuo pat savo gimimo dienos, 
ir tai brangiai 
ral Benbow“ - 
naujai nuspalvuot
vo man taip brangi. Paskutine 
mano mintis, tai buvo apie 
kapitoną, kuris taip dažnai 
vaikščiodavo pajūrio kopo- 
mią, užsidėjęs savo su gaidu
ku skrybėlę, su randu ant 
skruosto it nešinas savo žal
vario teleskopą. Momentą vė
liau musų kelias pasisuko ir 
aš'jau nebemačiau savo ne

gando. Juo labiau jisai buvo denuncijuojamas už radi
kalizmą, juo darėsi populeriškesnė jo kandidatūra.

Tai rodo, kokia tendencija šiandie reiškiasi Ameri
kos žmonių miniose. Kapitalistinė spauda bando tuos 
rinkimų rezultatus išaiškinti taip, kad žmonės esą ne
patenkinti Roosevelto administracija ir grįžtą prie re- 
publikonų. Bet La Guardia išrinkimas veikiausia reiš* 
kia, kad žmonės nori dar griežtesnės politikos, negu ta, 
kurią veda dabartinė Amerikos valdžia. Moralis laimė
jimas teko ne konservatyviems republikonams (prieš 
kuriuos La Guardia visuomet kovojo), bet tiems pro- 
gresistams, kurie tik iš bėdos priklauso republikonų 
arba demokratų partijai, nematydami kitokiu budu*pro- 
gos turėti pasisekimą politikoje. Jų įtaka dabąr/ tur 
būt, sustiprės ir Washingtone. <

žinoma, stebuklų tikėtis iš La Guardia .negalima. 
Yra net pavojaus, kad jisai eis į kompromisus su se
nųjų partijų politikieriais (ypač republikpnais), norė
damas ir toliaus pasilaikyti savo aukštoje vietoje. Bet 
jisai jau atliks didelį patarnavimą New Yorkui, jeigu 
jisai iššluos iš to miesto administracijos" graftą ir ko
rupciją. Tai butų geras pavyzdys ir kitiems Amerikos 
didmiesčiams.

Visi dar atsimena, 
Maskvoje buvo teisiami 
14 socialdemokratų. Apie tai 
viso pasaulio šelpiami komu
nistai rėkė, kaip už liežuvio 
pakabinti. “Laisvė“ įdėjo strai
psnį vardu “Menševikų išpa
žintis Maskvos teisme“. Bet 
štai tame pąt straipsnyje ji 
nenoromis išsipįepėjo, pasaky
dama, kad “Suchanovas 1923 
metais padavė aplikaciją įsto
ti į komunistų 
metais jis buvo 
po redaktorius 
vietų spaudos“.

Iš to matyti, 
vas buvo komunistų partijos 
narys ir dagi užsieninės so
vietų spaudos redaktorius. Va
dinasi, savo žmogus. Bet ne
žiūrint to, bimbiniai pakrik
štijo jį socialdemokratu ir ne-

dar mažai 'apie tai težino ir, ži
noma, kol k^s dar visai mažai 
tesinaudoja. Reikia priminti, 
kad škarletina yra labai žiauri 
liga, nuo kurios daug miršta. 
Gi iš. pagijusių didelis nuošim
tis lieka paliegėliais visam am
žiui.

Skiepai prieš šią ligą; taipgi 
leidžiami po oda iš viso penkis I 
Sykius vienos savaitės protar
piais. šie skiepai nepavojingi, 
nuo jų vaikai visai neserga ir 
šiaip jau sveikatai nieko ne^ 
kenkia. Todėl jų bijotis niekam 
nereikėtų, šiuos skiepijimus ga
li atlikti bile gydytojas.

Apie raupus jąų rodos nerei
kėtų nei kalbėti, nes skiepiji
mo pagalba ši liga visai išnyko 
iš tų vietų, kur skiepijimas si- 
jstęmatingai ir nuodugniai atlie
kamas. Tačiau, dar randasi to
kių apylinkių, kame į tai neti
kima. štai viename vidurvaka- 
rinių valstybių mieste, kame 
skiepijimas nepraktikuojamas 
sistematiškai, susirgimų bei 
mirčių skaičius aukštas. 
Sulig šių skaičių, proporciona- 

Į liai gyventojų skaičiui, New | 
Yorke 1931 metais turėjo su
sirgti raupais 85,000 žmonių. 
O, ištikrųjų, tik vienas susirgi
mas teatsitiko tais metais. Tai 
kokis skirtumas, kurį padarė 
re kas kitas, kaip tik uolios 
pastangos apsisaugoti atatinka
mu skiepijimu.

Kaip šiandien susirgimas rau
pais didelė retenybė daugumoj 
civilizuotų kraštų^ taip, reikia 
turėti vilties, atsitiks su difte- 
rija ir škarletina, nes medici
nos mokslas jas pilnai užka
riavo. Nuo žmonijos tinkamo 
pasinaudojimo priklausys prak
tiškos sėkmės. Taigi, nebijoki
te savo vaikų skiepyti. (

(Tąsa)
Jus galite įsivaizduoti, kaip 

tas laiškas sujudino mane. 
Aš buvau pusiau pakvaišęs iš 
džiaugsmo; ir jeigu aš bent 
kada neapkenčiau žmogaus, 
tai juo buvo senis Redruth, 
kuris nieko daugiau neveikė, 
o vien tik išmetinėjo ir ap
gailestavo. Bile vienas iš jo 
pagelbininkų su džiaugsmu 
butų pasikeitęs vietomis su 
juo; bet tokia tai buvo-proku
roro valia, o prokuroro va
lia jiems buvo įstatymas. Nie
kas kitas, apart Redrutli’o, 
nebūtų išdrįsę bent žodį ištar-

Kuone visos limpamos ligos 
yra gana pavojingos. Surirgus 
bile viena iš jų, dažnai prisei- 
na gerokai pasikankinti. Mir^ 
tingumas būna visuomet pusė
tinai aukštas, rimtų komplika
cijų įvyksta gerokas skaičius, 
kas neretai palieka ligonį pa
liegusiu visam amžiui. Svar
biausia yra tai, 'kad niekas iš 
anksto negali nustatyti; kuriam 
ir kada pareis susirgti, nebent 
tinkamai apsaugotas dabar ge
rai žinomomis priemonėmis. 
Turiu tai omeny, visų tėvų tu
rėtų būti pareiga iš ankstą ap
rūpinti savo vaikučius nuo ga
limų susirgimų. ’

Tiesą pasakius, medicinos 
mokslui dar iki šiol nepasisekė 
surasti užtikrintus budus, kad 
apsaugoti nuo visų limpamųjų 
ligų. Tačiau, kai kurios rimtos 
ligos šiuo atžvilgiu veik pilnai 
nugalėtos, apie ką čia ir pasi
kalbėsime.

Difterija, viena iš tų limpa-1 
mųjų ligų, kuri praeity išpio- i 
ve nesuskaitomą daugybę vai
kų,’ pastaruoju laiku, ačiū ata
tinkamiems skiepams, susirgi- 
gimų ir mirtingumo skaičius 
labai sumažėjo. Sulig statisti
kų, per pirmą ketvirtmetį šių 
metų mirtingumas nuo šios li
gos siekė 2.9 iš' kiekvieno 100,- 
000 gyventojų, t. y. mažiau 
negu trys iš to skaičiaus. Gi 
prieš dešimtį metų per tokį pat 
laikotarpį ir iš tokio pat gy
ventojų skaičiaus mirčių butą 
22, t. y. daugiau nei septynis 
ir pusė sykių. Tai stebėtina ir 
įdomi pažanga į palyginamai 
tokį trumpą laiką. Tačiau, su
lig medicinos žinojimo, mirtin
gumas nuo šios ligos galimas 
visai pašalinti, jei 
nai kooperuotų.

Apsisaugojimas 
jos labai lengvas, 
efektingas. Tam tikslui paga
minti skiepai įleidžiami po oda 
du sykiu vienos savaitės pro
tarpy. Iš to jokio pavojaus nė
ra, o vaikas ilgam laikui apsau?j| 
gojamas nuo susirgimo. Geriau* j 
šią vaikus skiepyti dar labai' 
jaunus, pradedant net nuo vie-J 
nų metų amžiaus. Tėvai tai tu
rėtų labai gerai įsitpmyti ir 
nevilkinant vykdyti, jei jie iš
tikrųjų savo vaikučius myli bei 
linki jiems geros sveikatos.

Apie Škarletiną galima veik 
tą patį pasakyti. Apsisaugoji-|iavįm|l8 su aUgšta technika*/ 
mui nuo šios ligos irgi yra jai reikšmingi žod-
atatinkami skiepai, kurie suras-hiąį/ Vadftiąsi, 100,000 kalinių 
ti gerokai vtatt,negu nuo dif*įbpVo čekistų verčiami dirbti 
tėrijds ir, aiškus dalykas, dar? pęt *88 valąndas be pertrau* 
nesuspėjo reikiamai išsipopu* Tai niekas daugiau, kaip 
liarizįuoti, Tat plačioji liaudis'tik vergiją. Kuomet čekistai

Klausimas dabar gali kilti, 
kodėl Rokas Mizara taip uo
liai gina Stalino despotizmą 
ir įvestą valstiečiams bei dar
bininkams vergiją? Atsakymas 
labai lengvas,—Maskvos agen
tas kitaip ir'negali'elgtis. Sa
koma juk, kad kas moka pi
nigus, tas ir. ponas.

štai ką Mizara rašė “Lais
vėje“ Vasario 21 d. 1931 m.: 
“Pirmiau juk buvo skelbiama, 
kad bolševikai viską atiduo
da Maskvai. Kuomet tas obal- 
sis nudėvėtas, nes pamatyta... 
kad Maskva ne tik nieko ne
nori, bet dar teikia kitų kra
štų darbininkams“.

Susilaukę iš Maskvos para
mos tokie “dideli“ darbininkų 
vadai, kaip Mizara, žinoma, 
ir priverkti yra , kartoti visa 
tai, ką jiems padiktuoja Sta
linas ir jų leitenentai. >

.— Marksistas.

senai “Admi- 
kai ji buvo 

ji nebebu-

ja jau bus mirus. Nesvarbu, kad po to dar galės pra
eiti kelios dienos, iki valstybės. sekretorius ją oficialiai 
“palaidos”. Numirėlis, kad ir neužkastas į žemę, 
tiek yra negyvas. .Valstybės sekretoriaus paskelbimas 
yra tik formalumas, kuris juridinės (teisinės) reikšmės 
neturi.

Po to, kai 36-ta valstija nubalsuos, tam tyčia .su
šauktoje konvencijoje, kad prohibicijos atšaukimas yra 
ratifikuojamas, prohibicijos, kaipo federalinio įstatymo, 
daugiaus nebebus, ir nė vienas žmogus daugiau nebega
lės būti baudžiamas už svaigiųjų gėrimų darymą arba 
pardavinėjimą, 
įstatymo, draudžiančio tą biznį.

Illinois valstija ir 30 su viršum kitų valstijų prohi
bicijos įstatymų neturi. Todėl jose jau gruodžio 5 d. 
prasidės atvira alkoholio prekyba. Ar ji bus kokiu nors 
budu reguliuojama, kolkas dar nežinia. Iki gruodžio 
5-tos įvairus šteitai gal priims tam tikrus įstatymus to 
dalyko tvarkymui.

Bet tos valstijos, kur prohibicija gyvavo dar prieš 
18-jo amendmęnto priėmimą, pasiliks “sausos” ir po 
gruodžio 5-tos. Tik jose tuomet prohibicija jau bus pa
remta valstijos įstatymu, o ne federaline ko.nstitucija 
ir ne Volstead’o aktu.

Maskvos “Pravda“ rašo, kad 
“virš 100,000 buvusiųjų pra
sikaltėlių buvo < sutraukta į 
vieną vietą. Jų tarpe buvo iš
vystytas milžiniškas politinio 
švietimo darbas. Bet prfe dar
bo — mes pasikeitėme. Musų 
pažvalgos pasidarė kitokios. 
Kada prie 13-to perlaido pa
sireiškė atsilikimas (“pro- 
ryv“), tai musų brigada dir
bo be pertraukos 38-as valan-

buvo dadėjęs bent kiek rakan
dų — svarbiausia, tai motinai 
puiki patogi kėdė su šalintais 
rąmsčiais, padėta bufiete. Jis 
buvo jai suradęs jaunuolį, 
kaipo mokinį, kad jai netruk
tų pagalbos; man išėjus.

Tik pamatęs tą bernelį, aš 
pirmą kartą supratau savo 
padėjimą. Iki to laiko aš te
svajojau apie savo sekančius 
žygius, o nei kiek apie namus, 
kuriuos aš rengiausi apleisti, 
o dabar, pamatęs tą nerangų 
svetimą bernelį, kuris turėjo 
pasilikti prie motinos mano 
vietoje, pirmą kartą aš ap
siašarojau. Aš prisibijau, kad 
aš išmokinau tą vaikėzą šu
niško paklusnumo; kai jis bu
vo dar visai nepratęs prie 
darbo, aš suradau šimtą pro
gų pamokinti bei sudrausti jį 
ir aš nesibijau pasinaudoti 
tomis progomis.

Praslinko naktis ir sekan
čią dieną, po piet, Redruth’as___ F______  _ _

• aš vėl pėsti buvome kelio- Andelman, 284 Tremont SL, 
nėję. Aš pasakiau sudie savo Boston, Mass.

Pašto vežimas pasivijo mus 
jau prieplaukoje, prie “Royal 
George,“ ant šilo. Aš buvau 
suspaustas tarp Redruth’o ir 
kito buinaus seno džentelmo- 
no ir, nežiūrint, kad vežimas 
gana greitai važiavo ir kad 
nakties oras, buvo šaltas, aš, 
tur būt, iš pat pradžių pradė
jau snausti, o vėliau kaip se
no jis nemiegojau, vežimui 
betraukiant tai aukštyn į kal
vas, tai vėl žemyn į lankas ir 
pravažiuojant viena po kitos 
stotis; nes, kai mane, pagaliau 
pabudino, tai tik uždavę man 
smūgį į šonkaulius ir tik tuo
met aš atsimerkęs pamačiau, 
kad mes jau ramiai stovėjo
me prie didelio namo, miesto 
gatvėje, o diena jau seniai 
buvo išaušusi.

“Kur dabar mes esame?“, 
aš paklausiau.

“Bristory“, atsakė Tanias.
“Išlipk.“

Ponas Trelawney buvo apsi
stojęs užeigoje toli nuo mies
to, prie prieplaukos, prižiurę? 
jimui darbo ant laivo. Da
bar mes turėjome pėsti eiti į 
tą vietą, o man buvo labai 
smagu eiti keliu kuris tęsėsi 
pajūriu šalę eilių visokio di
džio ir visokių tautų laivų. 
Viename laive jūreiviai dai
navo besidarbuodami, kitame 
vyrai buvo viršūnėje, aukštai 
virš mano galvos, lyg ant siū
lų kabantys, kurie atrodė bu
vę nestoresni už vortinklius. 
Nors aš visą savo gyvenimą 
praleidžiaif pajūry, dabar mėrrt 
rodės, kad aš iki šio laiko nie
kad nebuvau buvęs arti jurų.

(Bus daugiau)

Užsisakymo kainai
Chicago je — paltu:

Metams
Pusei metu •»••••••• •••••«•«••• ••••••
Trims mėnesiams ■■■■■....i
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui______

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija-------------- -
Savaitei 
Minėsiu!

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metama....... ...............  87.00
Pusei metu 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams —__ _____ 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpili

Metams
Pusei metu ----- -
Trims mėnesiams
Pinigus reikia l

Orderiu kartu su

varo “švietimo darbą“ ir jun- pasigailėj 
gia bolševikų reikalavimus su 
aukšta technika, tai nesunku 
sau įsivaizduoti, kaip visa tai 
atliekama.

žygiavome j “Admiral Ben- 
bow,“ o ten aš radau motiną* 
sveiką ir gerai nusiteikusią. 
Kapitonas, buvęs' priežastimi 
liek daug, nesmagumų, jau 
buvo nuėjęs į tą vietą, kurioje 
nedorėliai nurimsta. Proku
roras jau buvo viską atremon
tavęs, o viešuosius kambarius ir 
ir iškabą naujai nutepęs ir H

Antradienį dar šešios valstijos rinko delegatus į 
specialines konvencijas 21-jo konstitucijos amendmento 
patvirtinimui (tas amendmentas atšaukia 18-jj amend- 
mentą). Ne mažiau kaip trijose tų valstijų dauguma 
balsavo už prohibicijos atšaukimą (ketvirtoje valstijo
je balsai dar nesuskaityti). Kadangi pirmiau jau buvo 
pasisakiusios už prohibicijos atšaukimą 33 valstijos, tai 
reikalingas valstijų skaičius 21-ai pataisai prie konsti
tucijos ratifikuoti jau yra.

Gruodžio 5 dieną susirinks konvencijos tų valstijų, 
kurios dar nėra atlikusios formalio ratifikavimo, ir rei
kia tikėtis, kad tą pačią dieną jos priims rezoliuciją, 
patvirtinančią prohibicijos atšaukimą. Kiekviena kon
vencija, be abejonės, tuo jaus pasiųs į Washingtoną pra
nešimą apie rezoliucijos priėmimą, ir kai valstybės sek
retorius matys, kad jau yra 36 valstijų patvirtinimai, 
tai jisai paskelbs, kad 21-is konstitucijos antendmentas 
įėjo į galią, t. y. kad prohibicija tapo iš Jungtinių Val
stijų konstitucijos išbraukta.

Pas daugelį žmonių tačiau kyla klausimas, kiek 
laiko reikės laukti, iki Washingtone bus gauta žinia 
apie valstijų konvencijų balsavimus ir iki valstybės 
sekretorius oficialiai paskelbs prohibicijos laidotuves? 
Bet tas klausimas neturi svarbos. Teisių atžvilgiu, pro
hibicija bus panaikinta, kai tik 36-ta valstija ratifikuos 
21-jį amendmentą. Vadinasi, jeigu valstijų konvencijos, 
kurios susirinks gruodžio 5 dieną, priims ratifikavimo
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dundulienė ir jos 
grupė rengs pramo
gą ALTASS naudai
Dadar turi maršrutą po įvai

rių draugijų vakarus

Dundulienė ir jos artištų gru
pė paskutini n* laiku sukuopė 

• savo jėgas ir didesniu ryžtumu 
darbuojasi meno srityje. Daro 
repeticijai mokinasi kiekvie
ną dieną p. P. Skurkio namuo
se, kad kuogeriausia atvaizduot 
dramatiški meno kuriniai.

Pakrantėse”. Simano Daukan-’ 
to draugijos parengime, kur at
silankė skaitlingai publikos į 
Lietuvių Auditorijų.

Praeitą sekmadienį kitos pa
šaipiuos organizacijos koncerto 
perstatė veikalą, "Gyvenimo 
Verpete”. Taipgi skaitlingai 
publikos dalyvavo ir lošimo ei^ 
ga pavyko puikiausiai.

Ateinantį sekmadieni Lietu
vių Auditorijoj Vytauto Drau
gijos parengime jie stropiai* 
rengiami pastatyti trumpą vaiz
delį iš Chicagos lietuvių gyve
nimo “Paieškojimų Biuras” ir 
“Sodine”.

Po šio maršruto grupė pasi
žadėjo surengti vieną iš šau
niausių koncertų ir visą pelną 
skirti “ALTASS” fondui, finan
savimui antro skridimo. Kada 
ir ki?r tas nepaprastas vakaras 
bus rengiamas pranešime vė
liau. —F. Bulaw.

me Lietuvių Piliečių. Brolybės* 
khJbo susirinkime pirmininkas 
A.. Zalagėnaa pranešė liūdną 
žinią, kad mirė narys Mykolas 
Yurkus^ antras iš musų tarpo 
į trumpą laiką prasišalinęs na- 
irys. Klubas pasirūpino vėlio
mis laidotuvėmis, išmokėjo pa- 
imirtinę ir nupirko gražų bukie
tą gėlių.—Klubo veikėjui.

RADI O
RADIO GRAŽUS PROGRA

MAS LINKSMINO 
KLAUSYTOJUS

Prieš porą savaičių jie tu<- 
rėjo geras pasekmes, suvaidin
dami dramą, “Naktis Baltijos

Mirė LPB. klubo na
rys Mykolas Yurkus

BRIDGEPORT. Paskutinia-

Iš Lietuvių Piliečių 
Brolybės klubo 

darbuotės
BRIDGEPORT. — Brolybės 

klubas rengia draugišką vaka
rėlį sekmadienį, lapkričio 12 d. 
7 v. v. Sandaros svetainėje, 
814 West 33rd Street, buvusio 
Univeral State Banko name. 
Visų kviečiame atsilankyti ir 
linksmai praleisti laiką. Nau
jiems nariams prisirašymas į 
klubą be įstojimo mokesties.

—Kl. Veik.

Geras “strelčius” iš 
vyko 300 mylių 

medžioti

Praeito antradienio vakare, 
stotis WGES. oro bangomis ir 
vėl perdavė gražų ir įdomų ra- 
dio programą.

Šį syk| dainavo radio žvaigž
de, G. šidiškaite-Giedraitiene, 
kuri savo balso malonumu ža
vėjo kiekvieną klausytoją. M.' 

I Malonis sudainavo solo gražią 
dainelę ir duetą sykiu su‘ V. 
Čivinsku.

*
Taipgi, gana gerai išlavintas 

dvigubas kvartetas ir duetas 
vadovaujami muziko M. Kuly. 
Apie sveikatą kalbėjo Dr. Da
vidonis, M. D., ir pateikė daug 
naudingų patarimų. Prie to 

paveikslų rinktina muzika, įdomus pra
kuri at- nešimai apie musų visuomenės

gramai jau yra nuolatiniai tę
siami penkti metai, pasirižimu 
lietuvių įstaigos, Peoples Fur- 
niture z Co. krautuvių, 2536-40 
W.#63rd Street ir 4179-85 Ar
cher Avenue. Tai yra vienos 
didžiausių ir seniausių lietuvių 
kooperatyvių krautuvių Ameri
koje, užlaikančios visokias pre
kes, kas tik reikalinga dėl nar 

j mų, kambarių aprūpinimo.—N.

YourtyES
Night and Morning to keep. 
thetn Clean, Clear and Healthy

Write for Ffee “Eye Care” 
or *‘Eye Beauty” Book 

Murina Oo.,Dept-H. S.. 9 K. OhioSt.,Chi«t<»

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

We»t Towa State Bank Bldg. 
2400 W. Maditon St.

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

Namų telefonai Brunswkk 0597

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS 

trsikžiiau j 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 

Phone Boulevard 8483

Persikėliau į erdv

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. RERtASH
756 W. 35th St 

(Cot. of 35th a H.lmd Su.) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedėldieniah pagal sutarti

■^jj

Garsi krutamųjų 
aktorė Mae Murray, 
siskyrė nuo savo vyro, Gruzi-1 parengimus ir prekybinius nuo- 
joa princo David Mdivani. Bro- tykius ' suteikė klausytojams 
liai Mdivani visi yra vedę tur-paug ko gražaus ir naudingo 
tingas amerikietes, kurios nuo kiekvienam girdėti ir žinoti.

I A . W • » 1 1 • • V*
jų tankiai bėga.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos' Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

MIKOLAS JONUŠAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 7 dieną, 6 valandą 
ryto 1933 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Kvė
darnos parap.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Marijoną, du sūnūs Ka
zimierą ir Leoną Lietuvoje, o 
Amerikoje du aunu Juozapa ir 
Aleksandrą, dukterį Kazimierą 
Miller h- žentą Aleksą ir marti 
Uršulė ir giminės.

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

Laidotuvės įvyks subatoj lap
kričio 11 d-, 8:30 v. r. iš kop
lyčios i Nekalto Prasidėjimo 
Panelės šenčiausios parapijos 
bažnyčia 44th St. ir ; South 
Fairfield Avenue, kurioje at
sibus jredulinRos pamaldos 
už vėlionio sielą, o iŠ ten bus 
nulydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Mikolo Jonušos gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame 
Sunai, Duktė, žentas ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja grab. 
J.J. Bagdonas, tel.Republic 3100 

p. Aleksas Milleris 4258 So. 
. VVestern Avė.' rūpinasi laidotu

vėmis.

ALDONA PLEČKAIČIUTP

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 6 dieną, 4:45 valandą 
vak. 1933 m., sulaukus 23 me
tų amžiaus, gimus Maryville, 
111. sausio 17, 1910.

Paliko dideliame nubdinie 
mylimiausius tėvelius Joną ir 
Jievą Plečkaičius^ brolį Algir
dą, seserį Marijoną ir švogerj 
A. Dereškevičių, giminės, drau
gus ir draugės.

Kūnas pašarvotas, 
pas tėvelius 
Chicago, III.

Laidotuvės 
lapkričio 10 
piet iš namų bus nulydėta j 
Tautiškas kapines.

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

Nubudę liekame,
Tėvai, Jonas ir Jieva 
Plečkaičiai, Brolis Algirdas, 
Sesuo Marijona ir Švogeris # 
A. Dereškevičius.

laidotuvėse patarnauja gra
borius J. Eudeikis ir Tėvas, 
Tel. Republic 8840i J ■ • i

randasi
3524 Lowe Avė.,

įvyks pėtnyčioj, 
dieną, 2 vai. po

CICERO.—čia visi gerai ži
no, kad Joe šemetas.yra “num- 
ber one” “strelčhis”. Jam pau
kščius, vilkus šaudyti, tai kaip 
F. Lukoševičiiri grybus rauti.

šiomis dienomis J. šemetas 
išvažiavo medžioti apie 300 my
lių nuo Chicagos ir nėra abe
jonės, kad parvež daug plunks 
nuotų aukų. Daug jų ir rei
kės, nes šį šeštadienį jo sve
tainėje, 1500 South 49th Avė., 
įvyks šauni “parė”, kur atsi 
lankiusius vaišins tais paukš
čiais. Jeigu netikite 
lankykite.—Aš Busiu.

Garsinki!es “N-nose”

Ačiū jų leidėjams, šie pro-

Lietuves Akušeres

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Bd.
Phone HEMLOCK 7828

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAMELIS
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th V Halsted SU.) 
Gyvenįpio vieta 3139 S. Lowe Avė.

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

Nedėldieniab pagal sutarti.

atsi-

Laiškai Pašte
šie laiJkai yra at4J« H Euroęoa 

£am jie priklauso, tesrul nueina ' 
vyriausiji paštą (Clark ir Adam: 
ratvių) atsiimti. Reikia klausti prh 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
cised W*ndow” lobėj nuo Adams gat
vės, r«SH«ant laiško NUMERI, kai! 
cad Šiame sąraše pažymėta.

12
13
15

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialletas
Palengvins akių {tempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karšti, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystf. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas, Speciaič 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

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Pbysical Therapy 

® Midwife
6109 South Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252
, Patarnauja prie gim-

dvmo namuose ar li- 
Šoninėse, duodu ma- 
ssage. eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims it mergi
noms patarimai do
vanai.

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. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Graboriai

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandoi nuo 9 iki 8 vakare 
Sertdoj pagal sutartį.

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig sutarties.
CHICAGO, ILL.

Plungei Kazu 
Salin Chas. 
Vezis Tofilis.

PROBAK

Telefonas Yards 1138 . •

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

BalzamUotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

, Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUB 
Telefonas Virginia 0036

Įvairus Gydytojai

ALBERT P. DOLAN
To our darling son and bro- 

ther Albert P. Dolan who pas- 
sed away -eight years ago to 
day Nov. 9, 1925.
In life we did our best for you 
In death we have done the šame 
Heart of our life is buried deep 
Under the sod where you are 

asleep.
Beloved

Mother, Father and Brother.

BARBORA VIGRAČIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 8 dieną, 9:00 valandą 
ryto, 1933 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Tauragės ap., 
Kvėdarnos miesto ir parap.

Amerikoj išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nubudime 

3 dukteris Lizzie Ford .Kathryn 
Suchan, Emma Smith, ją vy
rus ir šeimynas ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
1824 So. Peoria St.

laidotuvės i vyks šeštadieny, 
lapkričio 11 dieną, 9:00 vai. 
ryto iš namų i Švenčiausios 
širdies parapijos bažnyčią. 19 
ir Peoria gatvių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapines,

Visi a. a. Barboros Vigra* 
čienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimu ir atsisveikinimą^

Nubudę liekame,
Dukterys, Jtr Vyrai, 
šeimynos ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Butkus, Tel. Canal 
3161.

suteikia 
barzdaskutyklos 

komfortą : 
skutimos 

namie -

| - Tel. Yaėds,1829>

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Aku 
. / Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

J. F. RADZIUS
Incorpotated \ 

LIETUVIŲ GRABORIUS ' 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 13th Št. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

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

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 .«• 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

Siunčiame Gėles per Telegramą po 
visa pasauli

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Monro. 3377

Rea. 6600 South Artetian A venos 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ, 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL. *

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas U 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų' ir vaikų pagal naujausiu me
todus X-Ray ir kitokiu elektrų prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025--W. IStb St.. netoli Morgan Si.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 Central 7464

Dr. Sužana Slakis
4729

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ir 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

3316 So. Halsted St., Chicago, III.
Phone Boulevard 7314

-- — ----------- ------------------- ----------- ■ -............. ,

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA (TIK'ACOJK

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

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kūną 
turi (rengęs grubų dirbtuvę.

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

Nuliūdima valandoje, pašaukite šią jstaigą.

J. F. EUDEIKIS
* DIDYSIS OFISAS

4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.
‘ CHICAGO, ILL.Viii Telefonai YARDS 1741—1742

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

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

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

šetadieniais sulig sutarties.

ir 
ir

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
South Athland Aot., 2 fohoe 

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. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dhną 

Phone Midway 2S80

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS if 
BALSAMUOTOJAS

Patarnauja ChicagojeJ 
it ' apielinkčje.

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

i 4092 ARCHER A V.

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

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

', Tel, Bočlevard 1401 v

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Athland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 iki 6 vai. NedėL nuo 10 &i 12
Rez. Telephone Plaza 3200

Dr. Strikol’is

Stanley Bortkevfcz .
Persiskyrė su šiuo pasauliu antradieny, lapričio 7 d.; 

2:57 vai. vakare, 1933 m., sulaukęs pusės amžiaus; gi
męs Lietuvoj. Paliko dideliame nubudime dukterį Bernlce, 
3 sūnūs — Walterj, Vludiolovą ir Leoną, 2 marčias — 
Lucile ir Jeapnette ir gimines. Runas pašarvotas randasi 
Henryk Patka’s koplyčioj, 4800 S. Hermitage avė.

Laidotuvės įvyks penktadieny, lapkričio 10 d., 9 vai. 
ryto iš koplyčios į Bohemian St.’ ęirul Metodeus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stanley Bortkevicz giminės, draugai ir par 
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame Duktė; Sunai, Marčios ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius Henryk Patka, tel. 

Yardsi 8713.
1

Seniausi Lietuvių Graboriai Chicagoje 
Eudeikįąus ypatiškas patarnavimas yra patenkinęs tūkstančius beveik 30 
m<tų, Vienintelis .Lietuvis Graborius vartojantis modernišką, elektros 
varomą, karaboną su šoninėm durim*. —- Jeigu .didžiuojatės dailumų ir- tau
pumu laidotuvėse, — pašaukite ’ , . „. ' . ► / •
* * * f x ■ .»• ; ■* , •

* REPUBLIC 8>40? y įp«ri4^įtf. U

Juozapas Eudei ki sir Tėvas
5340 So. Kedzie Avė.

Visi telefonai: REPUBLIC 8340
(Netudmf sąryšių su firtųa tuą pačių valdu)

I. J. ZOI.P 
GRABORIUS « 

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

> 1327 So. 49th Ct.
T«l; Cicero ' Koplyčia dykaiI .............. .
Lachavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS | 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
krReikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
TeE Canal 2515 arba 2516 •

I 2314 W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUS:

,1439 S. 49 Ct, Cicero, I1L
TaL Cicero 5»27

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
vak. Nedėlioj pagal sutari irtą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820

. Namų Tel.: Prospere 1930

&

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31 st Street

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

niais 10—12. dieną.

Advokatai

.. ■ f
M

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 
2506 West 63rd St, 

Tai. REPUBLIC 3100
i..... ..............        '•......... ..

Tel. Cicero 2109 ir «5ftJ

Antanas Petkus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Telefonas Republic 7868

' Lietuviaipaktarai 
DR, C. KASPUTIS 

DENTISTAS
GrĮšo U Europai ir vii praktikuoja 

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

dieniais pagal susitarimą.

3835 So. Halsted St.
t,Į. BOULEVARD »1»»

i< .. *.. ........ .. mm..... . '.. ..... —įminiu.

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS:

127 N. Deatbom St.,Room» 1431-1434
Telefonai Central 4410-4411 1

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tek Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto-

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Athland A ve. 
Tel. Boulevard 2800

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

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St. 

CICERO, ILL,

Ofiso* telefonas Prospect 3028 
Ręz. ir . ofisas 2859 S. Leavitf SI.

Į • Tel- Canal 0706

DR. J. KOWARSKAS
| GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
Ofiso valandos 2 iki 4 ir nuo 

Ival. vakare. Nedėlioj sulig suUrlies 
2403 W. 63rd St„ Chicago

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

W<

. Ketverto



Milžiniškas Aviacijos Balius
Pasitikti Naujiems Metams, 

kurie, be abejonės, bus įrašyti 
stambiomis raidėmis istorijos 
puslapiuose, KAIPO LIETU
VIŲ ANTRO TRANZATLAN- 
TINIO SKRIDIMO METAI, — 
rengiama milžiniškas aviacijos 
balius.

Tam tikslui Amerikos Lietu
vių Tranzatlantinio Skridimo

Suorganizuotas A. L 
T.A.S.S. skyrius 

Town of Lake 
kolonijoje

Išrinkta veikli valdyba iš įvai
rių organizacijų atstovų

TO\VN OF LAKE — Town 
" of Lake lietuviai, draugijų at

stovai ir šiaip žymesni žmo
nes. suorganizavo vietinį Ame
rikos Lietuvių Tranzatlanti
nio Skridimo Sąjungos skyrių, 
rupintis antro tranzatlantinio 
skridimo į Lietuvą reikalais.

Gyvas ir įspūdingas susirin
kimas šiuo reikalu užvakar 
įvyko Wm* J. Kareivos sve
tainėje. 47 ir Paulina sts, kur > 
susirinko būrys žmonių suin
teresuotų antro skridimo rei
kalu.

Po trumpų kalbų, kurias pa
sakė Wm. J. Kareiva, centro 
vice-pirmininkas ir vakaro ve
dėjas Antanas Kartanas, pir
mininkas A. Vaida sekretorius 
ir kai kurie kiti dalyviai, bu
vo išrinkta skyriaus valdyba, 
į kurią įeina sekami asmenys:

RANGUS TABAKAS ? k-

Sąjungos valdyba paėmė Ash
land Auditoriją gruodžio 31 die
nai. Bus užkandžiai, įdomus 
muzikalis programas Ir pra
kalbos.

Organizacijos ir atskiri as
mens yra kviečiami tą vakarą 
nedaryti jokių parengimų, bet 
ruoštis praleisti laiką kartu su 
musų lakunu James-Janušaus- 
ku Ashland Auditorijoje.

pirmininkas;Wm. Kareiva
G. Kaminskas ir Kaz. Kolalis, 

tė — sekretorė; K. Shukis — 
finansų sekretorius; iždinin
kas .1.Žakas ir A.Paliulis ir W. 
Kraučiunas — kasos globėjai.

Susirinkime dalyvavę, tarp 
jų adv. J. J. Grish ir kiti na
riai, didžiumoje atstovai nuo 
įvairių draugijų, karštai kal
bėdami, išreiškė pasiryžimą 
kuo daugiausiai ir kuo ener
gingiausiai dirbti šiame antro 
skridimo tikslui, kad iki se
kančios vasaros pradžios dar
bas butų baigtas ir galėtume 
lakūną išlydėti į Kauną. Visi 
pakartotinai pabrėžė, kad šis 
darbas yra prakilnus, lietuvių 
darbas ir visi lietuviai jį kai
po tokį rems.

Pranešimas taksų 
mokėtojams

Tūkstančiai žmonių yra ne
mokėję taksų 1928, 1929 ir 
1930. Del kokios priežasties 
nėra svarbu, bet aš noriu pra
nešti lietuviams, kad jus gali
te pasigelbėti patys sau.

State’s Attorncy’s Office, 
507 County Bldg., mes duoda
me šitokią pagalbą: tuos tris 
.pasilikusius taksus galima iš
skirstyti į mėnesinės mokestis, 
po tam tikrą sumą, nuo $20 ir 
daugiau, kiekvieną mėnesį. 
Me? užvadinam tai “6 year 
plan”. Aš nustebau, kad mu
sų lietuviai šito fakto nežino, 
kad galima jums pagelbėti, 
tai yra, pagal sutartį šteito ad
vokato ofiso ir namo savinin
ko. ' ■

Mano patarimas yra toksai: 
atsilankykite į.Steito Advoka
to ofisą, 507 County Bldg., ir 
galite pasiteirauti, klaust ma
nęs apie virš minėtą praneši
mą. Vėliau gal pranešiu apie 
1931 taksus, šiuom laiku mu
sų ofisas dar nenusprendė kas 
daroma su 1931 taksais.

Charles P. Kai.

Dr. H. Wisnow ofi
sas naujoje vietoje

Persikėlė j 4800 West Cermak 
Road; pirmesnis ofisas sudegė

CICERO. — Kiek laiko at
gal prie kampo 22nd (Cermak 
Rd.) ir Cicero avenue įvyko 
didelis gaisras, kuris sunaikino 
kelias krautuves ir ofisus. Tarp 
liepsnų sunaikintų ofisų* buvo 
ir lietuvės dentistės, Dr. H. 
Wisnow ofisas, žuvo visi bran
gus instrumentai, naujas roent- 
geno spindulių aparatas ir auk
sas dantims. Nuostoliai sieke 
apie $5,000.

Dabar nukentėjusi Dr. H. 
Wisnow įrengia ofisą 4800 W. 
Cermak Road, kitęje gatvės 
pusėje nuo senojo ofiso. Dabar 
yra įdedami nauji instrumen
tai. (Sp).

NATO1EN0S, M
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Gerai pasisekė Uni- 
ty Club’o šokių 

vakaras
Organizacijai liko gerokas

T0WN OF LAKE — Unity 
Club šokiai, įvykę organizaci
jos svetainėje, 4558 South 
Marshfield avenue, gerai pasi
sekė ir publikos ir finansiniai 
atžvilgiais. Tik po vidurnak
čio išsiskirstė linksma publi
ka, kuri smagiai praleido lai
ką prie geros šokių orkestro 
muzikos. <

Prie šio parengimo surengi
mo darbavosi komisija, Wm. 
Kareiva, A. Šedys ir J. Bukš- 
nis. Prie vakaro pasisekimo 
ir linksmumo, bene daugiau
siai prisidėjo žymesni vietos 
biznieriai, “goOd fellows”, į 
kurių tarpą įeina Chas Maro* 
zas, A. Krikščiūnas, B. Pier- 
zynskis, G. Stakauskas ir St. 
Petkus. ■ 4

šis klubas Visuomet rėmęs 
kilnius darbūs ir prisidėjęs 
prie D.ariaus ir Girėno skridi- 
dimo su $80.00 auka, žada ir 
rengiasi aukoti ir antram skri
dimui, kurį planuoja įvykinti 
lakūnas J. R. Jamcs-.Tanušaus- 
kas. — N.

Austras apie Hitlerį 
Chicagos Forume
Sekmadienį, lapkr, 12 d., po 

pietų Chicagos Forume kalbės 
žymus Vienos gyventojas Dr. 
Paul L. Dengler, apie Austri
ją ir Hitlerį, kodėl Austrija 
priešinasi hitlerininkų vadui.

Chicagos Forum adresas yra 
32 West Randolph Street. Pra
džia 3:15 pp.

Apiplėšė lietuvio 
Juozo Pusnecko 

namus; pavogė $50
Vakar18 APIELINKR 

pavakarį grįžęs namo iš darbo 
Juozas Pusnevkis, 712 West 
17th Place rado savo buto du
ris išlaužtas, visus kambarius 
išverstus ir daugelį daiktų su
daužytų. Vagies ar vagių 
braustasi po visus pakampius.

Neradę pinigų, kurių ten ir 
nebuvo, vagiliai pasiėmė visus 
geriausius lietuvio rubus ir 
juos išsinešė. Nuostolių apie 
$50.

The English Column j

“Birutė”
“Birute” has moved to new 

headųuarters. Rehęarsals are 
being held cvery Thursday 
night at Mark White Sąuare, 
30!h and Halsted Sts. Bridge 
port, in the main hall.

New members are welcome 
to join with this the oldest 
Lithuanian chorus in the United 
States.

We would be pleased to ha ve 
all of the old members back. 
Especially all of the members 
who were with “Birutė” from 
the beginning. , Bring along 
as many new members as you 
wish. Everyone is welcome to 
join “Birutė ”.

Mr. J. Byanskas “Birutės” 
capable director has outlineda 
program fbr this season. A 
surprise avvaits everyone Thurs
day night Nov. 7th at 8:00 
P. M. Sharp.

“Jaunoji Birute ” Girls’ Club 
joined lašt week.

Everybody to Mark White 
Sųuare 30th and Halsted St. 
Thursday night Nov. 7th at 
8:00 P. M.

—B-tė,

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

PRANEŠIMAI
Kriaučių Lokalas 269 A. C. W. of 

A. susirinkimas j vyks pėtnyčioj lap
kričio 10 d. Amalgamąted Centro 
name. 383 So. Ashland Blvd., 7:30 
vai. yak, Malonėkite dalyvauti visi, 
nes ivykš nominacijos valdybos dėl 
.1934 metų, tad yra pareiga visų da
lyvauti. — Valdyba.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotai teisingumo

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prhirašykitc j musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

Peter Conrad
Fotografuoju jurų na

muose arba studijoj 
•023 S. Halsted St.

(Janaen Srud.)
Rei. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

Alexander Lehman
SMUIKO MOKYTOJAS

Specialė priežiūra gabiems 
mokiniams.

1234—KIMBALL BUILDING
Jackson ir Wabash

Ketvirtadienis, lapk, 9, ’33

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

2649 West 43rd Street

The Bridgeport 
Knitting Shop

Neriam plonus ir storus vilnonius 
svederius dėl vyrų, moterų, merginų 
ir vaikų.

Neriam vilnones pančiakas dėl mo
terų ir yyrų. Taisopi senus svede
rius.

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVIČIA

504 W. 33rd St., Chięago, D1
Prie Normai St.

Phone VICTORY.3486

CLASSIFIEDADS
Business Service 

fiiznjo Patarnavimai

NAMU SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkaia. Maža narinė mokestis. 
Expertu patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Męs 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
3 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.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darbą už 

jusu pačių kainą. Mes taipgi taiso
me rynas, ”down spots” ir visokj 
blekčs darbą.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III.

DAILYDĖS DARBAS ir “Weather 
Stripings”, Pašaukite mus dėl žemų 
kainų. Mes padarome “weather 
stripings”, caulting ir dailydės dar
bą. Vincennes 8442 arba Radcliff 
7698.

Furniture & Fistures 
Rakandai-Itataai

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.

Anglis
Special šiai savaitei:

Tikros West Virginia 
Pocohontas Mine Run 

60% šmotais 

’6.G5 
už toną

Garantuojame, kad busite 
užganėdinti. Orderiai užsakyti 
prieš piet, pristatomi tą pačią 
dieną.

B. GRIGAS
TEL. REPUBLIC 9875

------------------ ------------------ ............■■ ?■-................ • I _ _

pilnai

' jį CLASSIFIEDADS

Miscellaneous 
Įvairus

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

Miscellanęous for Sale 
Įvairus Pardavimai

IŠPARDUODAME visai naujus 
Kailinius Kautus, po vieną kiekvieno 
styliaus. Kai kurie truputi sutepti 
nuo Čiupinėjimo. Taipgi Kailiniai 
Kautai priimti i mainus. Dideli Bar- 
genai. $85 ir augščiau. Economy 
Section, Miller & Co. 166 North 
Michigan Avė. Atdara vakarais.

For Rent
PASIRENDUOJĄ kampinis flatas 

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

4359 S. Maplewęod Avė.

Financial 
Finansai-Paakolos

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

184 No. La Šalie St.

Business Chance*
'Psidnv*mui Bizniai_____

: PARDUOSIU savo pusę biznio už 
$150. Turiu išvažiuoti i Lietuvą. 
Restauracija ir alus.

1435 So. Sangamon Si.

Visuomet iahakas

imas LAUKIATE?
American Tobacco Company sandėlių vaizdas R orlaivio, prie Reidsville, N. G

V I
Šimtas milijonų dolerių vertes

• <

puikaus prinokusio turku
sukrauta Lucky Strike išdirbęjų

tabako

šitokiuose puikiuose sandeliuose — 
atviruose švelniems pietų vejame— 
milžiniška atsarga parinkto turkų ir 
naminio tabako sendinama ir noki- 
narna. 27 atskiros tabako rūšys, 

nes tik geriausia

*itfs toasted ” <
net GERKLES APSAUGOS — DEL GERESNIO skoiw>

tabakas naudojama k pagaminti jūsų 
Luckies taip apvalius, taip kietus, taip

galų. Štai kode! Luckies visuomet tokie 
lengvi, tokie švelnus*

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

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.

PASAUKITE

CANAL 8500

y ¥




