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Fordas Laimėjo Kovą Del 
NRA Kodekso

-------------
WASHINGTON, D. C., lapk. 

12.—Tūlas laikas atgal Henry 
Ford atsisakė priimti NRA. ko
deksą, taikomą automobilių iš- 
dirbystei reguliuoti.

Trumpam laikui po to pa
skelbta, kad kai kuriems val
džios departamentams reika
linga automobilių ir trokų. 
Kad valdžia juos pirksianti iš 
tų išdirbėjų, kurie parduos 
juos prieinamiailsiomis išlygo
mis.

Varžytinėms norėjo prisidė
ti ir Fordas. Bet vyriausybės 
atstovai pareiškė, jogei jis ne
busiąs priimtas, ba nepripažįs
ta NRA. kodekso.

Fordas tuomet pareiškė pro
testą tokiai 
tikai.

Praėjusį šeštadienį generalis 
šalies komptroleris McCarl iš
nešė nuosprendį,, jogei Fordas, 
kaip ir kiti automobilių išdir
bėjai, turi teisę dalyvauti var
žytinėse, kad gauti valdžios 
kontraktą.

Pasak McCarlo, NBA ko
deksas automobilių pramonei 
esąs įstatymas. Todėl ir For
das turi 
laikyti, 
davtnfų, 
nepildąs
nenusižengiąs NBA. kodeksui 
ir todėl turi būti priimtas į 
varžytines valdžios kontrak
tams gauti.

Reiškia, imtinėse sif prez. 
Roosevelto administracija For
das laimėjo šį “raundą”.

kodekso dėsnių prisi- 
Bet, girdi, nesą jokių 
kurie rodytų, kad jis 
tų dėsnių. Taigi jis

vyriausybės poli-

Litvinov užtruks ii 
giau Amerikoj

Streikininkai užėmė 
didelį plentą

REIKALAUJA MILIŪNO DOL. Už PRARASTĄ SVEIKATĄ

E>OOTH

patraukė teisman Metro-Goldwyn-Mayer korporaciją,

Išdinamitavo du na 
mus ryšy su mai- 

nierių kova
WILKES BARRE, Pa., lapk. 

12.—šeštadienį dinamito eks-' 
plozija apdraskė čia dar du na
mus. Nužiūrima, kad tie na
mai buvo dinamituoti ryšy su 
mainierių kova .

Kovojantys prieš John Le- 
wisą mainieriai buvo paskelbę 
streiką. Konferencijoj tarp šių 
mainierių. vadų ir senatoriaus 
Roberto F. Wagnerio buvo pa
daryta sutartis baigti streiką. 
Mat senatorius Wagner priža
dėjo atsiųsti vyriausybės ko
misiją į streiko vietą padėčiai 
ištirti, jeigu streikas bus at
šauktas.

Išleista atsišaukimas į 
į nierius, kad jie atsiųstų 
delegatus į konferenciją
madienį formaliam priėmimui 
plano streikui likviduoti.

mai-
savo 
sek-

Astuoni sukilėliai 
pasmerkti mirti

rei-

SĖKMINGA AVIACI
JOS DIENA
WATERBURY

Vakar vakarą (sekmadienį)' 
“Naujienos” gavo pranešimą 
apie sėkmingą lietuvių aviaci 
jos dieną Waterbury, Conn. 
Prnešimas sako:

“Dar viena sėkminga diena. 
150 pasažierių pavėžyta. Gryno 
pelno padaryta virš 300 doler 
rių, Diena buvo giedri, bet 
sniegas ant žemės. Siunčiu 
laišką su platesniu aprašymu.

—James-Janušauska^/’

Hitlerininkai laimėjo
Vokietijos rinkimus

VV’ASHINGTON, D. C., lapk.
* 12.—Daugiau konferencijų tu

rėjo Amerikos užsienio reika
lų minitserija su M. Litvinovu. 
Mažiau vilties reiškiama, kad 
Suv. Valstijos tuojatf pripa
žins Rusiją. Įvairia* detalės ir 
platus raportai reikalaują aty- 
desnio studijavimo Rusijos- 
Amerikos santykių, ne kad iš 
karto manyta.

Pačiam Litvinovui teko kreip
tis į Maskvą dėl instrukcijų.

Litvinov
galėsiąs apleisti 
Valstijas ateinantį 
Dabar tačiau tapo 
ir jo vieta laive 
kuris išplaukia 
Europą.

Vienok ir rusų 
Suv. Valstijų užsienio ministe
rijos viršilos tvirtina, jogei 
Rusijos pripažinimas esąs už
tikrintas. Ir nužiūrima, kad 
formali sutartis bus padaryta 
šią savaitę.

tikėjosi, kad jisai 
Suvienytas 
trečiadienį.

• kanceliuota 
Berengaria, 

trečiadienį j

atstovai ir

AUSTIN, Minu., lapkr. 12. 
—Pasak dienraščio “Chicago 
Tribūne”, streikieriai užėmė di
delį mėsai pakuoti Hormel & 
Co. plentą. Sukeltose riaušėse 
streikieriai išviję lauk kompa
nijos viršininkus.

šerifas Ira Syck-*pranfešė apie 
įvykį gubernatoriui. Jisai įspė
jo, kad vietos vyriausybė netu
rinti pakankamos jėgos tvar
kai atsteigti, ir prašė atsiųsti 
miliciją.

šeši šimtai (iš 2,500 kom
panijos samdinių) ^treikierių 
paėmė plentą po susirėmimo su 
policija ir šerifo padėjėjais.

Policija ir šerifo padėjėjai 
nešaudė į minią, nors vartojo 
buožes ir ašarines bombas.

Plentą užimant trys asme
nys tapo sužeisti.

Streikuojantys darbininkai 
reikalauja algas pakelti 10 nuo
šimčių.

Nesenai inuvių aktorė Edwina Booth 
kalaudama miliono dolerių atlyginimo už prarastą sveikatą. Ji vaidino “Baltosios Dievaitės” 
rolę Almoje “Trader Horn”, kuri buvo filmuojama Afrikos raistuose. Ji kaltina, kad delei kom
panijos agentų nerūpestingumo ji Afrikoje apsikrėtė kokia tai paslaptinga tropikų liga, ku
rios daktarai nepajėgia išgydyti. Ją ta liga kankina jau kelinti melai ir ji vis eina silpnyn, taip 
kad ji nebegali toliau dirbti filmose. O ir iš viso ta filmą pasirodė nelaiminga. Vos p-lė Booth 
sugryžo Amerikon, ją patraukė teisman vieno toje Almoje vaidinusio aktoriaus žmona, kad ji 
buk paviliojusi jos vyrą. Paskui ji susirgo tropikų džiunglių karštlige, kurios Amerikos dak
tarai nepajėgia išgydyti. Be to vienas iš to-veikalo svarbiausių aktorių tapb valdžios depor
tuotas už nelegališką sugryžimą į Ameriką/ Jis pasisakė esąs Amerikoje gimęs ir gavo Ame
rikos pasą, bet vėliau teisme išsiaiškino, kad jis yra gimęs Rumunijoj ir kad jis nėra Ame
rikos pilietis. ,

HAVANA, Cuba, lapkr. 12. 
—šeštadienį karo teismas pa
skyrė mirties bausmę penkiems 
aviatoriams ir trims armijos 
kapralams už tai, kad jie daly
vavo sukilime prieš prezidento 
Grau San Martin vyriausybę 
praėjusį trečiadienį ir ketvir
tadienį.

Republikonai ata
kuojaprez. Roose- 
velto adm. darbuotę

BERLYNAS, Vokietija, lap. 
12.—Sekmadienį buvo Reichs
tago narių rinkimas ir balsavi
mas nacių taktikos užsienio po
litikos klausimuose.

Balsavimo rezultatai 11 vai. 
vakaro buvo tokie: 23,583,5575 
balasi paduota už Reichstago 
kandidatus; 1,754,326 balotų
paskaityta sugadintais. Plebes- 
cito balsavime deliai Hitlerio 
užsieno politikos paduota 24,- 
205,998 balsų, užgiriančių ją, o 
1,157,035 balsai nepritariantys 
jai.

Pasak “Chicago Tribūne” ko
respondento, ankstyvosios ži
nios apie balsavimų eigą rodė 
92.9 nuošimčius už nacių kan-

93.9 
Hit-

Areštuoja nužiūrėtus 
šnipus

Neramumai Kuboje 
nesiliauja

Italija pasitraukė iš 
nusiginklavimo 
konferencijos

Austrijoj paskelbta 
karo stovis

Litvinovo brolis - 
kriaučius Califor-

HELS1NGFORS, Suomija, 1. 
12.—Vakar vietos policija areš
tavo 12 asmenų nužiūrėtų už
siimant šnipinėjimu. Viso areš
tuota, * kartu su pirmesniais, 
apie 20 asmenų. Suomijos vy
riausybė ieško Rusijos šnipų.

Čia graboriams prastai
BLOOMINGTON, III., lapkr. 

12.—šioj apielinkėj esąs mies
telis Frederick priskaito 350 
gyventojų. Miestelio klerkas 
Roscoe Stephens užregistravo 
tik vieną mirtį nuo gegužės 3 
d. 1932 metų iki šiam laikui. 
Sakoma, kad Frederick savo 
gyventojų sveikatos žvilgsniu 
stovi priešaky visų kitų Illi
nois valstijos miestų ir mies
telių.

HAVANA, Cuba, lapkr. 12. 
—Pastarųjų dienų sukilimas 
Cubos sostinėj Havanoj tapo 
sutriuškintas. Cubos vyriau
sybė paskelbė, kad ir kitose 
šalies dalyse padėtis aprimsta. 
Tačiau4 dabar ateina žinių, kad 
visa apielinkė prie Puerto Padre 
apimta sukilimo.

Ginkluotų sukilėlių būriai 
veikia prie Punas Tuhas ir 
Mayard. Sukilėliai veikia prie 
Sagna, Tanamo, Chaparra ir 
kitur.

Valdžios garnizonas buveinėj 
Holąuin prisidėjo prie sukilė
lių. Susirėmimų tarp valdžios 
kariuomenės ir sukilėlių įvyko 
Santiago mieste.

Du bernaičiai išskrido 
Ycataną tyrinėti

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Dalinąi apsiniaukę ir Šalčiau: 
gal kiek snigs rytmetį; smar
kus vakarų ir šiaurvakarių vė- 
jai. !

■ ■
MM' FU? •

GENEVA, lapkr. 12.— Pra
ėjusį šeštadienį, Italija prane
šė, kad ji ištartfkia savo dele
gaciją iš nusiginklavimo kon
ferencijos laikomos Genevoj. 
Politikai prisibijo, kad kartais 
Italija nepasitrauktų ir iš tau
tų lygos.

Diktatorius Mussolini 
kartėmis yra pareiškęs, 
tautų lyga esanti bejėgė 
kįla koks kryzis.

Italų delegacijos pasitrauki
mas iš nusiginklavimo konfe
rencijos nėra pilnas. Italijos 
delegatai ,'pasiliks (kdnferenci- 
joj kaip “tėmytojai”.

VIENNA, Austrija, lapkr. 
12.—Austrijoj paskelbta karo 
padėtis. Kanclerio Dollfuso 
vyriausybė aiškinasi padariusi 
tą žygį tikslu apsaugoti šalį 
nuo grūmojančio perverto.

nijoje

kart 
jogei 
kada

Rezignavo patarėją 
taryba maisto pro
duktams kodeksus 

išdirbti

WASHINGTON, D. C., lapk 
12. 
partijos komitetas išleido pa
reiškimą, kuris smarkiai kriti
kuoja demokratų vyriausybės 
darbuotę.

Anot to pareiškimo, remia
mo ištraukomis iš vyriausybės 
raportų, Roosevelto adminis
tracijos veikimas esąs priežas
timi to, kad pramonė smun
ka. Administracija nepajėgu
si ne farmerių padėties page
rinti. Abelnai, demokratų par
tijos vyriausybė nesugebėjusi 
išpildyti, prižadus duotus rin
kimų kampanijos laiku.

Nacionalis republikonų

didatus j Reichstagą, o 
nuošimčiai balotų užgyrė 
lerio politiką.

Ieško $100,000,000 
lyginimo

at-

Visi pralaimėjo karą 
—pareiškė karo 

ministeris
WASHINGTON, D. C., lapk. 

12.—šeštadienį minėtą Pasau
linio Karo mūšių paliauba — 
Armistice day. •,

Arlington kapinėse prie ne
žinomo kareivio kapo kalbėjo 
karo departamento sekretorius 
George H. Dern. Jisai tarp 
kitko pareiškė, kad j ne viena 
šalis karo nelaimėjo, kad visi 
prakišo jį.

WASHINGTON, D. C., lapk. 
12.—Įvairių šios šalies maisto 
produktų pramonių biznis sie
kia $12,000,000,000 per metus. 
Maisto produktų pramonei kon
troliuoti tapo paskirtas admi
nistratorius ir parinkta pata
rėjų taryba. Tai buvo pada
ryta šį pavasarį,

Dabar patarėjų taryba rezig
navo. Sakoma, kad taryba re
zignavus dėliai to, jogei val
džia perdaug povai veikusi mi
nėtoms pramonėms kodeksus 
išdirbti. Kitas aiškinimas yra 
tas, kad taryba negalėjusi su‘- 
sitai'kinti kai kuriais svarbiais 
klausimais.

NEWARK, N. J., lapkr. 12. 
—Du bernaičiai, abu po 16 me
tų amžiaus, išskrido aeroplanu 
iŠ Newarko j Yucataną, kuris 
sudaro pietinę Meksikos dalį. 
Jaunųjų aviatorių tikslas yra 
tyrinėti kalbamą apįelinkę,

Bernaičių vardai yra Ęob 
Buck,' pilotas, ir Jo draugas. 
Robert F. Nixon. Buck, nors 
tik 16 metų, bet jai* pasižymė
jęs kaip savo amžiui aviato
rius. M !1X

Septyni žuvo sniego 
audroj

ROCHESTTER, N. Y., lapk. 
12.—šeštadienį vakarinė New 
Yorko valstijos dalis pergyve
no pirmą šiemet sniego audrą, 
Per dieną prisnigo apie^pefi- 
kius colius sniego. Vietomis 
sutrukdyta trafikas. Dėliai pū
gos žuvų septyni asmenys.

Partneriai dalins pieną 
už dyką

Hearsto dienraštis ’ “Chica- 
gos American” penktadienio 
(laupkr. 10 d.) laidoj paduoda 
tokią žinią:

Mažiukėj drabužių siuvykloj 
San Francisco mieste Louis Pa- 
lonsky, 63 metų, prosijo dra
bužius. Kriaučius tarė: 

“Aš esu Maksimo brolis”. 
Palonsky gyvena San Fran

cisco mieste jau! dvyliką metų. 
Jisai tęsė savo kalbą:

“Gaila, kad mane suradote. 
Aš norėčiau užbaigti savo lie
kamas dienas nepastebėtas. Nes 
mano gyvenimas bus primięrUo- 
jamas Makso karjerai. O jis 
yra didelis žmogus šiandie.

“Man nesinori kalbėti apie 
musų jaunystės dienas, kai 
mudu žsiisdavome Bielostoko 
gatvėse. Tatai gali padaryti | 
nesmagumo broliui.
\ “Mtfsų šeimos pavardė buvo! 
Palonsky. Aš visuomet jospri- 
silaikiaiu. Mes buvome bied- 
ni. Iri kadangi buvome orto
doksinių pažiūrų žydai, mums 
teko daug kentėti jaunystėje... 
Priežastis, kurios dėliai Max 
pakeitė savo pavardę, buvo ta, 
kad hu«o jaunystės dienų jis , , ...... : v
buvo, be paliovos persekiojamas 14abar Park areštuotas ir yra 
politiniai”. kaltinamas Antro laipsnio gal-

---------------- važudyste (manslau^hter).

La Guardia išvyko 
atostogoms

, NEW YORK, N. Y., lapkr. 
12.— Naujai išrinktas New 
Yorko meras F. La Guardia 
su žmona išvyko dešimties die
nų atostogoms laivu Pennsyl- 
vania.

Stiklo šukelė parodė 
: užmušėją

APPLETON, Wisc., lapkr. 12. 
— šioj apielinkėj streikuoja 
farmeriai, pieno farmų savinin
kai. Kai kuriais atvejais far- 
meriai, neturėdami kur dėti pie
ną, išversdavo jį.

Dabar betgi Walter M. Sing- 
ler, farmerių kooperatyvo ’ va
das, pareiškė, kad ateity far
meriai, kol streikas tęsis, da
lins suvartotojams pieną už 
dyką, ažuot “dumpuoti” jį.

Neteko vietos už apgy 
nimą žydų

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
12.—Iškelta byla Arberhri H. 
Wiggin, buvusiam Chase Na
tional banko New York direk
torių tarybos pirmininkui. Byla 
taipgi iškelta 
direktoriams, 
rimą atgauti 
ken tėjusiems 
tional banko. Taip Wig-
gin, kaip direktoriai skun
de yra kaltinami eikvojimu ban
ko tu'rto ir betvarkiu jo rei
kalų vedimu. Skundas paduo
ta New Yorko valstijos Supe- 
rior teismui.

ir 135 to banko
Tuo žygių no- 

$100,000,000 mi
deliai Chase Na- "

Taip 
direktoriai

Pataisos darbas prie 
Laisves Stovylos 

New Yorke
WASHINGTON, D. C., lapkr. 

12.— Washingtono vyriausybė 
nutari padaryti pataisas prie 
Laisvės StOvylos New Yorke. 
Pataisos kaištuos apie $25.000.

Vevay, Ind„ lapkr. 12.—Vals 
tijos vieškely No. 56 rasta la
vonas Joe Earls, kurį užmušė 
automobilis. Prie lavono pa
stebėta šukelė stiklo. Ta šu
kelė tiko tūlo CĮay Park auto
mobilio vienai lempai. Dėka tb

-y-i.-'-. 'inr "

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
12.-4-Tapo pašalintas iš vietos 
žymus Berlyno pastoris Nie- 
maeller už tai, kad buvo prie* 
šingąs žydų persekiojimui Vo
kietijoj.

Niemaelleriui negelbėjo 
tas faktas, kad jjs pats yra jau 
ilgą laiką nacių partijos. narys.

Gali būti čempionu 
----c----

LOS ANGELES, Cal., lapkr. 
12.—Robert H. Thieme yra 101 
metų amžiaus, šeštadienį jis 
buvo pakrykštytas bažnyčioj. 
Jis buvo vedęs 15 kartų ir 15 
kartų liko našlys. Galima sa
kyt, Thieme yra savo rųšies 
čempionas.

■■■■■—■ .......................... ..... . .................... ................................. ............... ■ m V M**-

KALĖDOS NEBETOLI... ■ '
Neužmirškite savųjų Lietuvoje 
tė, broliukas ...
dovanų! Pasiųskite jiems keletą dolerių.

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

i . . . Sena motinėlė, sesu- 
Palinksminkite juos! Jie laukia jūsų
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Pasauliniame kare

Pirmadienis, lapk. 13, 1933

Demokratų ir republikonų su 
smukimas. •—*■* Miesto rinki< 
muose socialistai laimėjo.

šiame mieste man teko iš
gyventi apie 23 metus. Per vi
są tą laiką, kaip piliečiui pri
dera, stengiausi sekti ir su
prasti vietos politiką bei reika
lus. Buvo įdomu stebėti, kaip 
miesto valdininkai švaisto iš 
piliečių mokesčiai surinktus pi
nigus neva visų gyventojų la
bui. Bet juo tolyn, tuo aiškiau 
visiems darėsi, kad politikieriai 
vyriausiai rūpinasi savo asme
niškais reikalais ir stengiasi 
kiek galima labiau pasinaudoti.

Per paskutinius 20 metų prie 
miesto reikalų tvarkymo sto-

vėjo tai demokratai, itai repub- 
likonai. Bet tiek vieni, tiek ki
ti nieko gero nepadarė. Tiesa, 
prieš rinkimus jie žadėdavo vi
sokių reformų ir pagerinimų. 
Bet vos tik įsigaudavo į šiltas 
vietas^ tuoj savo pažadus už
miršdavo.

IPer 20 metų besimainydami, 
republikonai su demokratais 
tiek visokių suktybių pridarė, 
kad, pagalios, piliečiai nebeteko 
kantrybės. Net ištikimiausi tų 
partijų šalininkai pradėjo pa
stebėti, kad ne viskas tėra tvar
koje. Pastebėjo jie, kad jeigu 
reikalai ir toliau taip tęsis, tai 
miestas neišvengiamai bus pri
vestas prie bankroto.

Vietos socialistai jau nuo se
nų laikų nurodinėjo gyvento
jams, kad miesto šeimininkai

tarnauja tik savo gerovei irt 
nieko nepaiso apie tai, kas gali 
atsitikti su namų savininkais 
bei kitais piliečiais. Socialistai 
ragino piliečius, kad jie pada
rytų republikonų ir demokratų 
šeimininkavimui galą.

Daug laiko ėmė, kol piliečiai 
suprato, kad jie yra mulkinami 
ir apgaudinėjami demokratų ir 
republikonų politikierių. Bet 
kai jie tatai suprato, tai tiems 
politikieriams pasakė, kad jie 
išsikraustytų lauk iš miesto ro
tušės.

Prieš dvejetą metų įvyko 
miesto rinkimai. Socialistų 
kandidatas į merus .įvarė labai 
daug baimės politikieriams. Jis 
surinko 15,000 balsų, ir sumušė 
į dulkes republikonų kandidatą, 
kuris gavo tik 9,000 balsų* 
Šiaip taip atsilaikė demokratai, 
kurių kandidatas gavo' 17,000 
balsų. Vadinasi, laimėjo rinki
mus tik 2,000 dauguma.

Tai buvo skaudus smūgis 
abiejų partijų politikieriams. Ir

HAT/ My Boy!"
bu FRANCIS WALLACE

■7 AUTHOK Of “HUDOLB“

SYNOPSIS
The colorful career of “Big Jeff” 

Randolph, now a national football 
hero, has been traced from his 
humble home in tiny Athens, a mid- 
west factory town. through high 
school gridiron stardom that m adė 
him a magnet for scouts from big 
coileges and through two years of 
backfleld glory as a superstar at 
Thorndyke. rich and historic east- 
ern university. He’s the idol of fan- 
dom, the pet of society, the envy of 
back • home nelghbors, and "my 
boy” to his adoring Mom and Pop. 
To the former, he’s štili her little 
Tommy and to father, well ■ 
Tom’s manners and clothes annoy 
the Veteran glassworker who se- 
cretly. however, rates his boy on a 
par with Pop’s supreme political 
favorite, Al Smith. Before Thom- 
dyke had put a high hat sort of 
halo on him, Tommy's best giri 
was Dorothy Whitney, daughter of 
the richest and most important 
Citizen in Athens. Būt in New York, 
Tommy has met Elaine Winthtop, 
society artist and daughter of a 
\Vall Street magnate. Tommy 
spends most of the summer as as- 
sistant at a boys’ camp and be- 
comes greater than ever i n the 
early season games of his senior 
year. . . . Everyone’s talkin’ of 
Thorndyke’s Corning game wlth 
“the Yales”. . . . Times are getting 
hard, būt Mom doesn’t worry much 
about Tommy. thinking of Elaine 
and her Wall Street father; she also 
thinks of Dorothy.

CHAPTER THIRTY-TWO •
Sometimes Mom couldn’t help 

wondering about Dorothy and if 
she wasn’t sorry she had been so 
snippy. She and Tommy weren’t 
exactly mad; they špoke and all 
that; būt he hadn’t gone to see her 
when he was home in the summet. 
Cousin Emmy said they had run 
into each other one night at the 
Sugar Bowl and had talked real 
nice būt were kind of strange likę 
each one was afraid to take the 
lead. Mom couldn’t say anything 
against Dorothy herself: she was 
always real nice with Mom anc 
was certainiy a pretty gir) and al- 
ways came home with the latest 
styles from over east; and she hac 
a crowd around her house all the 
time although they said she was 
štili going steady with Ahė boy 
from Smithville. Mom saw him 
with her one night. He was ai 
right enougb būt was kind of short 
and stumpy-like. Mom liked big 
men. Likę Pop—and Charite Whit- 
ney. Uncle Louie was kind of thin 
and scrawny and was gettinj 
hump-backed. Pat Flanntgan ant 
even Cousin Emmy’s man were big, 
too. Mrs. Johnson’# Hen was jus ; 
so-so—būt any of them'were bettet 
than the banty*rooster aeross the 
Street.

'Well,” said Jerry Randai), “it’s 
the Kid’s lašt game.”

“Hovv about the Toumainent of 
Roses?” Charlie Whitney asked.

“No roses—I hąve a feeling that 
the Bulldog is mad.”

j “Ifll be a football game," Charlie 
agreed- ’ „‘

It was—although at. the begin- 
ning it looked likę another person- 
ally eondueted tour of triumpb .led 
by the great Jeff Randolph.

n Randolph kicked off and went 
down to tackle Harlow on the - Eli 

\ 12e>yąr4 line. In two plays Harlow 
made flve yards ąnd .then kiekeČ 

/to Barton, the Thormįyhe quarter- 
back, who was dovned on 'bis 40- 
įyard line, • in attacking territory, 

however. v .
į‘Now—let’s go,” Charite called. 

Dorothyjrazed at him fondly, Her 
i D4d vvas a boy again M tM#6 
į games; for this miich wąs she 

i • thankful to Tommy Randolph. \ • 
Į The attack was slow starting. 
I Yale linomen piled up two playp: 
t then they became too anrious and

were off-side twice and- Thorndyke 
was in Eli territory without half- 
trying. Luck continued with the 
Pilgrims. Tommy made six yards 
at center and an Incompleted pass 
was ruled complete because of in- 
terference for a flrst down on the 
28-yard line.

Yale was flustered and indecisive 
now. The Thorndyke attack clicked. 
Randolph and Barton alternated, 
carried the bąli to the seven-yard 
line as the Pilgrim stands rioted. 
With fourth and two to go, Tommy 
pounded through the middle for flve 
yards and a flrst down on the three- 
yard line.

‘^Vhat was that about the Bull- 
dog?” Charlie asked.

Jerry shook his head. Dorothy 
almost believed he wanted Yale to 
win. Dorothy didn’t care much— 
būt it was Tommy’s lašt gamą.

“Touchdown!” the Pilgrim crowd 
called loudly.

Tommy bowled into the line. It 
piled up. The white-shirted referee 
piled into the crowd, came up with 
the bąli, waved his arm frantically 
tovvard the Thorndyke goal. It was 
Yale’s bąli. 4

“Hmm—Tom’s not a fumbler—” 
Charlie Whitney said.

Harlow kicked out on the flrst 
down. Barton returned 24 yards, 
diagonally, for a flrst down on the 
16-yard line.

“We’ll get it now,” Charlie said 
confldently.

Būt they didn’t get it. In four 
plays Randolph and Barton gained 
nine yards. Yale’s bąli again.

“And that,” said Jerry Randai!, 
“is what the sport writers refer to 
as the great Blue wall.”

Charlie said nothing. Dorothy 
felt he was slightly annoyed at 
Jerry’s attitude tovvard his own 
team. She was slightly annoyed 
herself.

This time Harlov didn’t kiek at 
once—he'faked a kiek and ran nine 
yards around the end. Working to 
get out of the hole the Yalfe quar« 
terback mixed his plays cleverly— 
even tried a short pass deep in his 
own territory—and he moved his 
team up to the 40-yard line before 
he had to punt. It was a good punt 
Harlow kicked and bounded outside 
on the Thorndyke 17-yard line. The 
period ended.

“Well!" Charlie Whitnfey mused. 
“Did 1 say this was going to be a 
football game?”

Neither side could gain effectlve- 
ly, The Yale line, encouraged by its 
turo stands at the goal stripe, threw 
back the Pilgrim forwards anc 
pounced upon Randolph before he 
could get started. The stalwart 
Thorndyke line was eųually stub- 
born on defense. Then Harlow was 
hurried, got off a short punt anc 
Thorndyke had flrst down on the 
Yale 42.

“Now we’ll go—come on, Toml” 
Charlie called.

Tom tried. He made eight yards 
in three plays. He had to kiek and 
it was out on the 18-yard line. Har- 
low tried two plays būt was stop- 
ped—and puflted to midftold.

This time Barton gambled. He 
faked an end run and then threw 
a long pase down the middle; Ran
dolph vvas leading it and sUrted 
bapk to cateh the bąli-—būt Verger, 
El| nąlfbaėk, came aeross the fleld,' 
beat 'tom’ to lt with ą leaping catch 
ąnd Yale vvas again out of the hole 
with flrst down on itą 33-yard line. 
Iri three plays the vibrant Bulldogs 
had a flrst down in midfleld būt a 
penalty threw them back to their 

’Sfi. Thep- Har!ow\gdt off a long, 
bounding punt thąt rolled to the 
kidelin^ ’ ąway frąm Barton, and 
out of boūnds op fhe, PiJgTim 23- 
yard line. <• •

“1 told you the Bulldog was 
mad,” Jarry obeery^d.

, Again Barton gam|>ledr*Hę Called 
ą ąuick kiek from: mnning forma- 
tfon; būt Verger, smelling tfle pjay, 
darted back, caught it on the fly 
an/Tprevented the roli which Is the 
Virtue of the play—and Yale had

irst down on its 44. In three plays 
they were Into Pilgrim territory; 
then Harlow kicked out of bounds 
on the Thorndyke 12-yard line. J 

“And so,” observed Jerry, “our 
backs are to the wall.” /

“You seem to likę it,” Dorothy 
observed. >

“No—būt I can’t seem to work ' 
up much of a passion against this 
threat to the fair name of dear old 
Thorndyke.” y

Barton tried a running play to 
get out of the hole būt fumbled; 
Randolph recovered on the nine- 
yard line. This time he punted high 
and far to the Yale 48. i

“Good boy Toml” Charlie said 
quietly. Dorothy vvanted to pat his 
hand. She felt grateful to Tom Ran- . 
dolph for the moment—in a manner ' 
he vvas pinch-hitting for her. Re- , 
gardless of what he really thought, 
it vvas pląin to Doroth^pat, in his 
secret heart, that was Charlie 
Whitney’s son out there on the 
fleld. ii .

“Come on, Tommy!” she called. iį 
Būt Tommy got no chance. Yale j 

suddenly threvv off its fetters and 
got hot. A 12-yard gain by Verger; 
a 25-yard pass on flrst down, fool- 
ing Tommy Randolph himself; two 
yards; seven yards in a tvvisting 
dash by Harlpw—Verger again for 
flve and a flrst down on the four-1: 
yard line; no gain and a fervent 
Thorndyke cheer—then the center 
of the line opened and Harlovv ] 
bounced far into the end zone for 
a touchdowp. j

Appalled by the suddenness of lt, 
Dorothy said nothing. Jerry’s 
pursed lips were hard to fathom. 
Charlie vvas somewhat bevvildercd 
and a bit dovvncast. Dorothy had1 
never seen much emotion in her j 
father in the normai course of life. i 
It vvas a bit odd that it took a foot
ball game and one of his employe’s 
children to make her feel pity for 
her Dad. į

Tommy vvas lined up under the^ 
goal posts. į|

It vvas, Dorothy realized, the flrst 
time she had ever caught him in ’ 
an attitude of defeat. II

Tommy vvas straining against it;’ 
flghting mad; talking to his meą.' 
The vvhistle blew and they swarmed 
out to block the kiek būt it went 
over their up-stretehed arms. The, 
score was Yale 7, Thorndyke 0. t

“Well,” said Dorothy, “have you: 
worked up any passion yet?” ;

She vvas half-inclined to pounce 
upon him; Jerry vvas entirely tooi 
faithful to the college tradition of! 
nonchalance; there were times when 
even a gentleman mušt be stirred. į 

“l feel inkles,” he confessed. ■ 
“After all—” |

In a very fevv minutes Jerty felt 
more than inkles. Harlovv kicked 
off over the end zone. Thorndyke 
put the bal! in play on the 20-yard 
line—and on the flrst play the zing-| 
ing Yale linemen crashed through I 
the Thorndyke line as through wet.l 
blotting paper and nailed Tom fori 
a nine-yard loss. There vvas noth-1 
ing to do būt punt. Tom placed his1 
men for proteetion, droppėd farl 
back and. though hurried by the 
uproarious Bulldogs, got off.ajiighl 
kiek to the Thorndyke 43-yard line J

There the snaky Verger cąught - 
it, seemed trapped by the two 
Thorndyke ends būt elutied them 
and was off through the flltered 
fleld on a richpcheting coųrse that 
quiėkly brought him past the nine, 
Thorndyke men vvho hadi gene dovvni 
under the punt; only Barton, thel 
lašt blocker, and Tom Randolph1 
were in his path—he skimmed by 
Barton with ,the špeefl of a nervous 
eel, Randolph ffbt hitą from the 
side and bąrąly held to his toe as 
the slippery Eli wriggled. He had 
returned 32 ^ąrils to the 12-yard ' 
line.* Ąnotfler touchdovn Seemed 
imminent. ' J . ,

The teams lined up—būt botpre 
the bąli could be ’ flassed the gun 
sounded vvhich ended the half, i

Dl»trlbuted oy King Features Syndkato, Ine.
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tuo pačiu laikų pasarga iš gy
ventojų puses, kad tie politikie
riai “pasitaisytų”. Juo labiau, 
kąd socialistams jau ir tada 
pasisekė pravesti vieną narį j 
miesto tarybą ir išrinkti dų še
rifus bei vieną narį į šviesimo 
tarybą.

Tačiau pasirodė, jog senieji 
politikieriai yra labai suram
bėję. Jie manė, kad ir ateityje 
jie galės piliečius' už nosų va
džioti. Nieko jie. nepaisė ir el
gėsi kaip tinkami. Ir labai 
skaudžiai apsigavo. Paskuti
niuose rinkimuose jiems tapo 
užduotas tokis smūgis, nuo ku
rio jie negreit atsipeikės.

Demokratai, kurie per pasku
tinius keturis metus valdė 
miestą, įjrieŠ rinkimus stvėrėsi 
šlykščiausių ’ priemonių. Maty
dami, kad didžiausias jiems 
pavojus grūmoja iš socialistų 
pusės, jie pradėjo vesti demar 
gogišką agitaciją, gąsdindami 
žmones nebūtais dalykais. Gir
di, jeigu socialistai laimės, tai 
visos dirbtuvės išsikraustys iš 
miesto; visos bažnyčios busin- 
čios uždarytos.

Skleidė jie ir daugiau viso
kių nesąmonių vietos laikraš
čių apmokamuose garsinimuo
se. Savo nešvariai agitacijai 
panaudojo ir radio. Bet tai bu
vo tik tuščios pastangos, šį 
kartą žmonės nepabūgo baubo.

Lapkričio 4 d. lankėsi pas 
mus Daniel Hoan, Mihvaukee 
miesto mėras, "Vietos socialistai 
surengė jam prakalbas. Prakal
boms buvo . paimta Central 
High School auditorija, kur 
telpa 3,500 žmonių. Klausytojų 
tiek susirinko, kad prisikimšo 
pilnutė auditorija. Ne tik sė
dynių 
vietos 
įvesti 
didelė 
gatvėje.

pritruko,', bet nebebubo 
nei kur stovėti. Teko 
garsiakalbius, kadangi 
mimąit žmonių stovėjo 

. NdS Qps pasitaikė 
šaltokas, tachtų lauke stovin
tys žmonės ąū -atsidėjimu* klau- 
sėsi Hoan’o kalbos.

Pirmiausiai* drg. Hoan atsakė 
vietos politikieriams į jų pra
simanymus, kad buk socialistai 
tvarko miesto reikalus taip, jog 
dirbtuvės ItĮ#' kraustytis lauk. 
Jis nurodėmiestą, 
kurį valdo socialistai., Republi- savo daiktus, 
konai ir demokratai prieš savo 
pralaimėjimą j taip pat skelbė, 
jog socialistaiųs laimėjus . dirb
tuvės pradės kraustytis iš 
miesto. Bet, kaip tikrumoje at
sitiko? Faktai rodo, jog iš 
Milwaukee ne tik neišsikraustė 
senosios dirbtuvės, bet per pa
skutinius kelioliką metų įsi
steigė daug naujų. Tarp Ame
rikos miestų Milwaukee stovi 
pirmose eilėse, kur daugiausiai 
dirbtuvių įsisteigė.

Kai dėl bažnyčių griovimo, 
tai Hoan pasakė štai ką: kai 
socialistai atsistojo prie miesto 
valdžios, tai Milwaukee mieste 
buvo 191 bažnyčia, šiandien jų 
priskaitoma 282. Su religiniais 
žmonių įsitikinimais, pareiškė 

Į neturi nieko 
kiekvienam žmogui

Hoan; socialistai 
bendro

*

jie pripažjsta sąžinės • laisvę.
Jeigu, sakė Hoan, Washing- 

tonas, Jeffersonas ir Lincolnas 
galėtų atsikelti iŠ kapų ir su
sipažinti su musų laikų demo
kratų1 ir republikonų “patrio
tiškais” politikieriais, tai iš gė
dos grjžtų atgal j kapus.

Ir reikia tiesą pasakyti, kad 
tų “patriotiškų” politikierių 
darbais turi pasipiktinti kiek
vienas padorus pilietis.

Sekmadienio rytą Hoan kal
bėjo iš New Yorko per radio. 
Jo kalba buvo trumpa, bet la
bai jausminga. Kalbėjo taip 
pat ir Norman Thonias. Jo kal
ba buvo pašvęsta Eugene V. 
Debs’o septynių metų mirties 
paminėjimui. Trumpai ir su
glaustoj,e formoje jis atpasa
kojo Debs’o kilnius darbus ir 
jo kovą už socializmo idėją.! 
Amerikos darbo žmonių istori
joje, sakė jis, Debs’o vardas 
pasiliks amžinai.

Suminėjo Thomas ir tuos 
Debs’o išsireiškimus karo me
tu, už kuriuos jis tapo pasiųs
tas į kalėjimą.

I *

Kalbėdamas dienos klausi
mais, Thomas pareiškė, jog nė
ra vilties, kad dabartinė depre
sija greitu laiku pasibaigtų. 
Esą, šioji žiema darbo žmo
nėms bus dar sunkesnė, negu i 
praeitoji. Nežiūrint to, kąd ■ 
Amerika turi tiek kviečių, jog 
nežino, ką su jais daryti, be
darbiams bus ir vėl lemta ba
dauti.

Tokie tai dalykai pas mus 
dėjosi prieš rinkimus. Rinki
mai jau praėjo. Socialistai su
silaukė tokių laimėjimų, kokių 
jie ir patys vargu tikėjosi. Bet 
kadangi apie rinkimų rezulta
tus panašiau kitoje korespon
dencijoje, tai apie juos čia dau
giau nieko ir nesakysiu.

A. J, Viznis.

Vyras: “Bet, brangioji, kam 
rašai savo laiške 29-tą dieną, 
kuomet dar tik 12-ta?”

Žmona: “Bet, brangusis, aš 
jį duosiu tau įmesti į laiškų 
dėjutę”.
(“Der Wahre Jakob“, Berlin).

Vikiai pasistatė vasarna
mį, bet kiekvieną sekmadienį 
jie mieste.

Bičiulis: “Kodėl jus nesi
naudojate vasarnamiu?“

Vikis: “Mes negalime — jis 
tiek kainavo kol pastatėme, 
kad mes neturime pinigų mu
sų kelionėms, ten nuvykti”.

(“Der Gemuetliche Sachse“, 
Leipzip).

AI'V v —^5*^*T**7~

r“Ko tu verki, Fricai?“ 
.“Mokytojas nubaudė niane 

už nežinojimą,, kame yra Pi- 
renejai.”
.‘.‘Labai gerai padare — kitą 

kartą žinosi, kame palieki

(“Der Walire Jakob“; 
Berlin).

Spirutualistas: “Ponia Šmi
tiene, tamsios miręs vyras lie
pia tamstai eiti namo“.

Šmitienė: “Liepia? Tai ne 
mano vyras“. .

)“Karikaturen“, Olso).

“Kaip tamsta gauni tiek 
daug pinigų iš savo vyro?“

“Visai paprastai — aš sa
kau, jog norėčiau grįsti pas 
motiną ir jis duoda man ke
lionei“.

(“Tcxas Rangcr”).

Mokytojas: “Jeigu tu stovė
si veidu į šiaurę, ką tu turėsi 
savo kairėje rankoje?“

Bili: “Pirštus“.
(“Glasgow Evening Citizen“).

“Tamstos žmona laimėjo 
pirmąją dovaną. Kodėl ji 
atskakė ją imti?“

“Ji buvo tokia nereikalinga 
tai buvo darbo tarbelė”.

(“Faun”, Wien).

Nuo Sustingusių Sąnarių
Niekas taip nepadarys lanksčiais jū

sų sustingusius, skaudamus sąnarius, 
kaip geras, vikrus iisitrynimas su 
ANCHOR Pain-Expclleriu. Įtrinkite 
užtenkamai Pain-Expelierio ir apnikite 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais iitrinkite Pain-Expelleriu 
vakarais ir rytais iki palengvės.

Pain-Expeileris yra labai persisun
kiančiu per odą ir jus galite patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutčs.

PAIN-EXPELLER
1 ______ _______ •' '. V*/ <

$175.00 
šios plovyklės sumažinta kaina yra 

$133.50

PEOPLES FURNITURE CO

Pardavėjos visoj pietų 
vakarinėje miesto dalyje! 

Šią savaitę siūlo 
i nepaprastai

Mažas kainas ant 
Maytag Plovyklų

Naujos, pagerintos ir pagražintos Maytag plovyklčs čia parsiduoda 
didžiai suniažintom kainom.

Su Aluminum

.... . 109.50
Su Parceluotu

75.90
Ant lengvų išmokėjimų

MAYTAG iš Peoples Ęųrniture Co. Krautuvės, ga 
kainą. Didelė nuolaida Uą ployykl^.. s t J??. į.;

Perkant
teisingą
Lengvus išmokėjimai. Ilgiausia garancija. Skubiausis patarnavimas!
Pirkte sau Maytag ar kitokią plovyklą kur dauguma Chicagos 
lietuviai perka.

Pirkite dabar — taupykite!

SOUTH | ARGESTSTOEEi

HOME8
4177-83 ARCHER AVĖ con RICHMOND ST 2536-40 W 63"* ST. & MARLEWOOD AVĖ?

2536-40 W. 63rd Street 
4179-85 Archer Avenue

Del demonstracijos ar informacijų, telefonuokite llemlock 
8400 arba Lafayętte 3171.

LINKSMŲ KALĖDŲ 
PASIŲSKITE PINIGUS LIETUVON DEL 

ŠVENČIŲ PER 
VACEK O. CO.

Greitas Patarnavimas ir Žemos Ratos 
Mes Siunčiame Pinigus i Lietuvą Kasdien 

Lietuvis p. ŠEDEMKA patarnaus jums.

VACEK & COMPANY
Įsteigta 1905

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

VVISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS. JOS 
YRA? ^peciališkai 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. 
Nedaliomis nue 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

■, J ’.s. ■'
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KĄ ŽMONES MANO
pagalba

(Demokratija)

Vertes

Vertesme

$100.00 užVertes

Lietuvos Naujienos

HOOVER

mm

CASHPRICE

11 tūbų už

Midget Radios po

'VB DO OUA PAftT

THE TWO ORPHANŠ
VV\ \_OOK\bTj 
OMEJe.A 1 
FOUV£-1XAF 
C\_OV£Fž‘ j

THE LIFETIME ALUMINIIM 
WASHER THAT SOLO

FOR TEARS AT $175.00

THE WASHER YOU'VE 
ALWAYS WANTED TO OWN

SIUSKTT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

VJHQ
ims house?? ivfe 

THOSE. ’&VBA'VS'.'THEN

ir saulei pasitikėjimas — 
isagalinga

kamus valstybes iždui ir savi' 
valdybėms mokesčius. Pasiro 
do, kad tas ūkininkas 1928 m 
sumokėjo 166 zlotus ir 41 gro 
šį (1 zlotas lygus 88 liet, cen 
tams), o 1932 m
27 gr. Taigi, suma, bendrai pa
ėmus, nėra didele, bet kai žinai 
žmogus, kad musų ūkininkas 
negali niekur jų uždirbti, tai ji 
pavirsta tiesiog milžiniška. Juk 
šiuo metu

ATLANKYKITE SAVO APIELIN- 
KfiS DEAtERIUS 

KVORKA FURNITURE 
1549 W. Chicago Avė. 

PROGRESS FURNITURE 
3222-26 S. Halsed St. 

PEOPLES FURNITURE 
4179*85 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St,

Oficiališkai kalbama apie 
bado pavojų

■ Į (MM 105) 

REDUCED TO

HOTHtH BŪT 
B\_UE SK\tS . FROM 

NOW ON U ,

Vilniaus kraštas di
deliuose ūkiškuose 

sunkumuose

Vilnija bado išvakarėse

šių metų Vilniaus krašte ja* 
vų derlius daugelj apvylė, o 
valdančiose lenkų sferose sukė
lė nerimą. Spalių 14 d. Vilniaus 
dvarininkų monarchistų orga
nas “Slowo” įsidėjo pasikalbė
jimų su Vilniaus ūkio ruinų 
vicepirmininku, pilsudskines 
Seimo frakcijos nariu Br. Veh- 
dziagolskiu, kuris šitaip apibu- 
tino šių mėtų derlių:

“žemkenčiai javai, kol nebu
vo nukirsti, atrodė visai geri 
Blogiau buvo su vasarojų. Avi
žos ir miežiai dėl šalčių ir lie
tingos vasaros žymiai nuken
tėjo, ypač dorojimo metu. Su
prantamas dalykas, kad ir grū
do vertė nukrito. Su bulvėmis 
yra dar blogiau. Apskritai rei
kia pasakyti, kad bulvės šie
met, menkai derėjo. Kai kurie 
ūkininkai turėjo šiokį tokį der
lių, bet yra tokių, kurie ir sėk
los negalėjo surinkti. Dar dau
giau. Yra vietų, kur bulvės vi
sai nedygo. Kai kuriose apskri
tyse tas gali būti bado prie
žastimi, nes, kaip žinia, bulvės 
— tai pagrindinis musų krašto 
liaudies valgio produktas.

Grudai nebeteko apie 50% 
savo vertės. Viso šito akivaiz-

1b prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

THE WASHER THAT 
M ADE THE NAME MAYTAG 

WORLD FAMOUS

Įrodykite patjs sau kodėl mili- 
* jonai žmonių nusipirko Maytag 
Skalbyklas. Vartokite šią Maytag 
savo namuose. Išmėginkite ją sa
vo skalbiniams. Padarykite su 
ja visoki bandymą. Jeigu ji grei
čiau neišskalbia — jeigu ji švel
niau neskalbia, ir prie to , bėra 
nuodugnesne — jeigu jums neiš- 
rodys, kad ji yra puikiausia skal
bykla, jus kada nors matėte, ne
atsižvelgiant i kainą — nelaiky
kite jos. Išmėginimas jums nie
ko nekainuos. Atsilankykite arba 
telefonuokite dėl dykai jūsų na
muose demonstracijos.
Kiti Maytags taip pigiai kaip $75.90 

THE MAYTAG COMPANY 
Išdirbėjai

Newton Įsteigta 1893 Iowa

Lenkų spauda ėmė šiuo me
tu aimanuoti dėl konsumeijos 
suvartojimo Vilnijoj sumažėji
mo. Vyriausias šio krašto su- 
vartotojas — sodietis 
ras

BY FAR 
THE FINEST WASHER

nevykdė. Antrame lenkų seime 
žemės reforma buvo nutarta, 
bet taip kad žemes tegali įsi
gyti įtik tas, kuris ir be refor
mos gali įsigyti, nes yra tik 
laisva dvarų parceliacija.

Musų krašte lenkų politika 
turėjo ir tebeturi imperialisti
nių tikslų. N. Lietuvoj lenkų 
dvarai nemaža nelenkų sulen
kino. Dėl to
Lenkijoj į dvarus daugelio žiū

rima, kaip į tvirtą lenkybes 
ramstį tarp nelenkų.

Lenkams atrodė ir (tebeatrodo 
tiesiog negalimas dalykas, kad 
lenko dvaras atitektų lietuvių 
ar gudų bežemiams, žemės 
ūkio politika, kurios laikosi 
lenkai, mums, lietuviams, visais 
atžvilgiais žalinga. Toji žala 
matyti kad nors ir iš to, jog 
musų krašte nutarta palikti 
dvarams po 400 hektarų, kai 
įtuo tarpu 
gyvenamuose 
mažesnė.

Kita to skurdo priežastis yra, 
žinoma, mokesčiai. Tai našta, 
prieš kurią ūkininkas nebegali 
atsilaikyti.

Mokesčių našta sunkiausia.

Šiuos žodžius rašančiam teko 
apskaityti 10,35 ha ūkio sumo-

Ar Varšuva suteiks Vilniaus 
kraštui pagalbą?

Vilniaus krašto ukininkams- 
sako Vendziagolskis
visuomet buvo aktuali ir rei
kalinga. Bet ne viena Vilnija 
reikalinga pagalbos. Reikia tu
rėti omeny visos valstybės ūki
ninkų būkle ir nereikia per 
daug apsunkinti vyriausybės 
padėties reikalaujant pagalbos. 
Reikia konstatuoti faktinė da
lykų padėtis ir visu rimtumu✓ 
susumuoti visos valstybės ja-

neda- 
jokių savo ūky didesnių 

darbų, nevykdąs gyvenime ūkio 
žinovų patarimų, nestatąs nau
jų trobesių, gyvenąs lūšnose, 
nemokąs privačių skolų, neper- 
kąs degtukų, cukraus, žibalo, 
kavos, gyvuliams druskos.

Sodiečiai jau ne gyveną, bet 
tik vegetuoją

Gen. Želigovskio organas 
“Przegląd Gospodarczy ziem 
polnocno wchonich” (taip va
dina lenkai okupuotą Lietuvą) 
š. m. 24 num. tiesiog rašo: Ro
dos, konsumeijos atžvilgiu Vil
nijos gyventojai tegali konku
ruoti tik su labai žemos civi
lizacijos gyventojais. Suvarto
jimas šiame krašte visiškai su
mažėjo. Tuo metu, kai 1932 
m. apskritai imant kiekvienas 
Lenkijos gyventojas pirko ta
bako už 17 zlotų, Vilniaus kraš
te tik už 8,4 zl.; Lenkijoj vie
nam gyventojui suvartoto cuk
raus tenka 9,06 klgr., Vilnijoj 
— vos 4,3 klgr.; Lenkijoj spi
rito vienas žmogus sugėrė 0,7 
ltr., Vilnijoj 
kijoj pirkta 
klgr., Vilnijoj

Vilniaus 
kurie yra daugumoj 
miai, bežemiai 
kinti viena ekonomine krize ir 
jai suversti visa kaltė, kaip tai 
nori daryti lenkai, negalima. 
Svarbi to viso priežastis, be 
abejo, yra ta, kad mažažemiai 
ir bežemiai sodžiaus gyventojai 
neaprupinti žeme.

Lenkijos vyriausybė, žemės

\S TH\S CHILT) 
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\meaku\ug??cah n
BE. THAV ACHUAASH 
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vų derlius, kurio balansas nors 
ir neigiamas butų, nereikia to 
dąlyko išpusti, nereikia daryti 
naujų valstybei sunkumų, o 
daugiau savim pasitikėti ir pa
tiems manytis.

Iš antros betgi pusės sunku 
užmerkti akys. Nenoriu būti 
pranašas, bet per daug 'nesu
klysiu pasakęs, kad
kai kuriose apskrityse žiemos 
mėnesiais grės bado šmėkla.
Nė vienais metais nebuvo 

tokia vėlyva rugių sėja, kaip 
šiemet ir todėl yra pavojaus, 
kad ir kitais metais žiemken

čių javų derlius bus blogas?’
Tiek pasakė dvarininkų laik

raštininkui Vilniaus ūkio rūmų 
vicepirmininkas, Seimo atst. 
Vendziagolskis.

Vilniaus Lietuvis.
Vilnius, 1933. X. 15 d.

toji norma lenkų 
vietose žymiai

“THOR” 1934 SKAL
BYKLA, .....................
MOGLIS (prosymo 
mašina) ......................

RADIO su daug patogumų, kurios ge
rai pagauna tolimas stotis, 1934 metų,. 
10 tūbų, tiktai ^39 00

69 JO 
79.00

TVAEVRf FLACkV. i VUU 
kSooh

DYKAI prosymo lenta, muilas ir pin 
tinę “clothes b«Rket.”

..... ■ ............... ....... > .

PAS

Budriką Kainos Nepakeltos!
Nors dolerio vertė užsieniuose yra vos 62 centai, kas reiškia, kad 
prekių kainos kils, Budrikė krautuvė yra prisipirkus daugybę 
prekių, kurias parduoda dar senomis kainomis.

COVAVbC RA TO
ŠOU TO AH

H\CE.

TO LV-T

“HOOVER” dulkių valytojas Model 105 
parsiduoda nupiginta $4 OIE 
kaina, tiktai .................. |

Geriausia Dovana Šei
mininkėms!

Galima pirkti mokant tik po $1,00 
savaitėje.

Pirmatr demokratiją prie 
pavasario lyginau todėl, kad 
valstybė savus valstybės tar
nautojus dažnai pakeičia nau
jais tarnautojais. Lietuviai 
net patarlę turi: “Nauja šluo
ta gražiai šluoja”. Kaip nau
ja šeimyninke stengiasi na
mus gražiau išpuošti ir asme
niniu švarumu viršinti buvu
sią šeimininkę. Meksikoje .ša
lies konstitucija neleidžia ša
lies prezidentui pasilikti Vie
toje ilgiau, negu vieną termi
ną. Nuolatinis keitimas valsty
bes tarnautojų yra demokramy
bės pavasaris ir idealis visuo
menės geroves apsaugojimas. 
Niekas taip labai negadina 
žmogaus, kaip valdymas kitų 
žmonių. Kas tik ilgą laiką pa
būva “išaugštintoje”, vietoje, 
visuomet daugiau ar mažiau 
megalomaniją apserga. Seno
vėje žmonių valdovai net save 
dievais išsivaizduodavo. Tą 
pat matome ir musų dienose: 
Mussolini, Pilsudskį, Stalin, 
Hitler, na, ir musų susnųdęs 
Antanas Smetona paskui seka. 
Visi įvardinti asmens apsirgo 
megalomanija. Paniekino žmo
nes, ir neteisėtais budais, ku
ris kaip išmanydamas, įsi
skverbė nuolatinėn valdžion, 
nes save lygiais kitiems pilie
čiams nenori pripažinti. Iš 
Antano Smetonos Prezidentui 
Roosevt’ui į tūlus klausimus 
atsakymo galima matyti 
musų Antanėlį sergantį 
galomanijos liga. “Mano 
dzin”...“mano valstybė”..

(Bus daugiau)

Žmonių valdžia tinka ly
ginti prie pavasario. Pavasa
ris, tai neturtingiausia meto 
dalis. Pavasarį visko stokuo- 
ja; grudus ažuot duonai skir
ti, sėjama dirvon ir darbu 
prakaitu dar palaistoma. Pa
siaukojimas ateičiai, busimai 
gerovei, žydėte žydi. Žemei 

beri
bis. Viltis visagalinga, kas 
akies mirksnis ugdoma atgi
jusios gamtos pavyzdžiu. Pa
sėti grudai sprogsta, želia; 
medžiai sodnuose žydi, kve
pia; kam lemta augti, tary
tum regimai auga ir tobulėja. 
Rudens ir žiemos sunaikinti 
buvusieji augmens, it mirusių
jų palaikai, gyvųjų augmenų 
sunaudojami kaipo trąša.

Demokratija lygiu budu mi- 
susiųjų turtuolių turtus skiria 
valstybės iždan, bendros pa
žangos reikalams. Kuris val
stybės kampelis pažangoje at
silikęs, laimingesnių apielin- 
kių talkavimas ir valstybės iž
do pagalba tinkamon pažan
goj! grąžinamas. Kiekvieno 
piliečio laisva iniciatyva dirb
ti visuomenės gerovei, ne tik 
kad nevaržoma, bet jam dar 
gyvam esant atžymėjimo ir di
dvyriškumo pagarba visame 
krašte viešai garsinama; tokis 
asmuo visiems pavyzdžiu sta
tomas.

- 0,47 ltr.; Len- 
geležies — 3,04 
——• tik 0,68 klgr.

krašto gyventojų, 
mažaže- 

skurdo išaiš-

Vilnijos ūkininkų vienintelis pa
jamų šaltinis tėra iš javų, 

kurių kaina labai nupuolusi. 
'Pav. rugių pūdas provincijoj 
galima nupirkti už 1,40—1,60 
zl. Taigi, kiek tokiam ūkinin
kai reikia parduoti rugių mo
kesčiams apmokėti? Tai, nieko 
nuostabaus, kai Švenčionių ap- 
skr., Daugėliškio valsčiuj nuo 
š. m. kovo 1 d. ligi liepos 1 die
nos, renkant pirmąją mokesčių 
ratą (dalį), buvo aprašyti 108 
ūkininkų judomasis tuntas.

Todėl visai suprantama, ko
dėl aimanuoja lenkų laikrašti
ninkai, Vilniaus gyventojai 
skursta, Vilnius miršta, nes 
Vilniaus miesto gyvenimas yra 
tampriai susijęs su provincijos 
gyvenimu.

JOS. F. BUDRIK, Ine. 1
3417-21 So. Halsted Street Boulevard 4705 ir 8167

Deimantiniai žiedai yra brangi dovana 
kiekvienam.

’25”.... ’i 2.50
25.00
50.00

Padedant $1.00 rankpinigių, daiktus 
palaikome iki Kalėdų.

BUDRIK JEWELRY STORE
3343 So. Halsted Street.

ŽMONIŲ RINKTA 
VALDŽIA

Abiejų mašinų verte 00
Budrikas parduoda ftft
abidvi už ..................... OOaUU
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ADMINISTRACIJOS NUOLAIDUMAS

Tarp Nacionalio Gaivinimo Administracijos (NRA) 
ir automobilių fabrikanto Fordo buvo kilęs aštrus gin
čas — dėlto, kad Fordas atssakė pasirašyti automobi
lių pramonės kodeksą. Bet pereitą šeštadienį generalis 
kontrolierius McCarl pareiškė, kad Fordas galįs nesira- 
šyti kodekso, bile tik jisai pildys kodekso taisykles.

Tuo tarpu svarbiausias nesutikimo punktas tarpe 
NRA ir Fordo — darbininkų teisė daryti kolektyves 
sutartis — dar vis nėra išspręsta. Fordo kompanija iki 
šiol nesutinka tartis su darbininkų išrinktais atstovais. 
Pasirodo, kad klausime, kuris liečia darbininkų teises, 
valdžia lengvai nusileidžia kapitalistams.

Tačiau “pasaulio revoliucijos” idėją Maskva seniai Iš
metė į gurbą. Juk komunistų internacionalo kongresas 
jau nebuvo šauktas per penkerius metus! |

Kas kita skolų ir kreditų klausimai, ypač kreditų. 
Stalino keliaujantieji agentai visą laiką kame nors kau
lija paskolų. Tai jie važiuoja į Franciją, tai į Vokietiją 
(pas patį Hitlerį!), tai Londoną — ir vis prašo pasko
linti pinigų sovietų valdžiai. Kada jie negauna pasko
lų grynais pinigais, tai jie siūlosi “pirkti” užsienių pre
kes į bargą. Su tokia misija dabar atvyko į Ameriką 
ir “tavorščius” Litvinovas. Reikia manyti, kad dėl nau
jų paskolų Maskvai jisai daugiausia ir derasi su Ame
rikos valdžia, todėl ir tas “pusvalandis” pasidarė toks 
ilgas. Už paskolą jisai prižadės Amerikai viską, kadan
gi jo bosai Maskvdje yra “broke”. Jeigu Dėdė Šamas 
atsisakytų sovietams skolinti, tai visas Stalino “socia
lizmas” neilgai trukus eitų ant Imitacijos.

Mums betgi atrodo, kad bus geriau, jeigu jie susi
derės. Kai bus užmegsti prekybos ryšiai tarpe dviejų 
;okių didelių šalių, tai ir ramiau bus pasaulyje, ir .biznis 
dek pagerės.

bar irgi tautininkas.
“Rokiškio tautininkų, tėvas 

dabar Utenoj notaru, tapo iš
mestas iš tautininkų tik dėl 
to kad ji mėgino elektros 
klausimą sutvardyti demo
kratišku keliu. Amerikos 
tautininkai už tą butų tik 
pagyrę (kurie tautininkai bu
tų taip pasielgę? — ‘NN,” 
Red.). Amerikos .tautininkai 
yra laisvų pažiūrų, o Lietu
vos tautininkai pusklęrikaliai, 
Yra ir Lietuvoje gerų tauti
ninkų, ypač karių' tarpe, bet 
nedaug.”

• Tas korespondentas žino apie 
Amerikos vadinamus tautinin
kus tiek, kiek apie kiniečius. 
Jisai, matyt, painioja demokrą- 
tinius tautininkus (Lietuvos 
vai. liaudininkų pritarėjus) su

tais “šimtaprocentiniais” tau
tininkais, kurie garbina fašiz
mą. Kalbai apie tą fa^iątpo- 
jantį gaivalą, kaip apie “idealis
tus”, yra vieni juokai.

Bot Kriukelio nuomone apie 
Amerikos tautininkus neturi 
reikšmės* įdomu, ką jisai pa
sakoja apie Lietuvos tautinin
kus, kuriuos jisai pažįsta. Pasi
rodo, kad jų dauguma yra kar
jeristai ir grašiagaudos. Dau
gelis jų yra persimet&iai iš 
bolševikų.

Šis pastarasis faktas mums 
nėra nuostabus, nes komunis
tai ir fašistai juk skelbia tą pa
tį “principą”: diktatūrą. Ir, ži
noma, diktatoriais jie patys no
ri būti. Tai despotų ir godišių 
principas.

Bet 
vie- 
buti 
šiaip

virtęs tikru 
lokys, dras- 
t. Medžioto- 

ir padovano-

BALSAVIMO KOMEDIJA

Vakar Vokietija “rinko” atstovus į naują reichsta
gą (parlamentą) ir kartu balsavo, ar ji pritaria, ar ne 
Hitlerio nusistatymui, kad Vokietija nebedalyvaus Tau
tų Sąjungoje ir tarptautinėje nusiginklavimo konferen
cijoje, iki jai nebus pripažinta ginklavimosi lygybė. Ra
šant šiuos žodžius, dar nežinia, koki buvo tų balsavimų 
rezultatai. Bet iš anksto galima pasakyti, kad Hitleris 
“laimėjo”.

Rinkimų balotuose buvo tiktai “nacių” užgirtieji 
kandidatai. Balsuoti už kitus kandidatus buvo uždraus
ta. Kritikuoti valdžią^arba valdančiąją partiją yra nu
sidėjimas, baudžiamas ilgais metais kalėjime arba už
darymu į koncentracijos stovyklą (kur kaliniai yra kan
kinami i? žudomi).-Visa opozicinė spauda yra pasmaug
ta. Visos opozicinės organizaęijos uždarytos, o jų turtas 
konfiskuotas.

“Naciai” ne tik uždraudė balsuoti prieš valdžią, bet 
jie atvirai grasino terorizuoti ir visus tuos, kurie susi
laikys nuo balsavimo. Kiekvienam asmeniui, atlikusiam 
balsavimą, buvo duodama guzikai su užrašu “Ja” (taip). 
Kas neturi prisisegęs to guziko, to gyvastis yra pavo
juje.

Šitokiomis begėdiškomis smurto priemonėmis Hitle
riui, žinoma, buvo nesunku “pergalėti” savo beginklius 
priešus. Bet ko vertas toks balsavimas? Ir kam jisai iš 
viso reikalingas valdžiai, kuri skelbiasi į balsavimus vi
sai netikinti?

Ta balsavimo komedija tai tik naujas būdas pasity
čioti iš žmonių ir parodyti pasauliui, kad Vokietija 
šiandie yra milžiniškas kalėjimas, kuriame žmogaus ir 
piliečio teisėms nebeliko vietos.

GANA ILGAS “PUSVALANDIS”

Vaikai, Išauginti Vilką Ir Mešką

Apžvalga
RINKIMAI READINGE, PA.

Pereitą antradienį buvo mies
to administracijos rinkimai ir 
Reading’e, Pa., kur prieš 
keletą metų valdžia jau buvo 
socialistų rankose, šį kartą vėl 
laimėjo republikonų ir demo
kratų “fuzija” (blokas), šitos 
dvi kapitalistinės partijos, su- 
sidėjusios į daiktą, gavo apie 
11,50,0 balsų, kuomet socialistai 
surinko beveik 9,000.

Socialistai laimėjo visus urė
dus, išimant taksų kolektoiiaus 
vietą, Kenhorst Borough, iš- 
rinkadami šiuos asmenis: Ho- 
ward M. 
urėdą,

i Burgess 
Gensemer 

teisėjo, 
auditorius,

Moser — 
Theodore 

taikos 
George Moyer — į
ir Lester S. Himmelberger, 
Charles Smith, Clarence Sear- 
foss, George H. Stoudt — į 
miesto tarybą.

Kadangi kiekvienoje Read- 
ingo wardoje bloko kan
didatai sumušė socialistus ne
didelėmis balsų daugumomis, 
tai yra vilties, kad ateinančiuo
se rinkimuose socialistai pa
ims viršų ant abiejų kapitalis
tų partijų.

SOCIALISTŲ PASISEKIMAS 
GENEVOJE

DARBIEČįJŲ JE’GOS STIPRĖ
JA BRITANIJOJE

Pereitą savaitę įvyko dvejetas 
papildomų rinkimų į Britani
jos parlamentą. Abejuose dis- 
triktuose Darbo Partijos balsai 
žymiai padidėjo, palyginant su 
visuotinų rinkimų rezultatais, 
o valdžios partijų balsai nusmu
ko.

Skipfon distrikte darbietis J. 
(P. Davies gavo 14,157 balsus, 
konservatorių kandidatas 18,- 
136 b., liberalas 9,219 b., komu
nistas 704. Per visuotinus par
lamento rinkimus konservato
rius tame distrikte buvo laimė
jęs 14,960 balsų daugumą, Da-| 
bar iš tos daugumos pasiliko 
tik 3,979 b.

Kilmarnock distrikte laimėjo 
MacDonaldo “tautinis darbinin
kas”, bet jo balsų dauguma šį 
kartą buvo daug mažesnė. Val
džios kandidatas paėmė viršų ant 
darbiečio tik dėlto, kad atskirą 
•kandidatą išstatė bolševikojan- 
čioji Nepriklausomos Darbo 
Partijos frakcija, susidėjusi su 
komunistais, šios dvi “revoliu
cinės grupės, atitraukė nuo 
Darbo Partijos tiek balsų, kad 
praėjo MacDonaldo žmogus. 
Tuo budu kairieji nepriklauso- 
miečiai ir koAiunistai, darbinin
kų klases “vienybės” vardu, 
padėjo laimėti “nacionalei” 
valdžiai.

Komisaras Litvinovas, keliaudamas į Jungtines 
Valstijas, sakėsi galėsiąs išspręsti per pusę valandos vi
sus ginčijamus klausimus pasikalbėjime su prezidentu 
Rooseveltu. Bet pereitą savaitę jisai tarėsi su valstybės 
sekretorium ir su prezidentu per tris dienas, ir dery
bos dar vis nepasibaigė.

Apie ką jie kalbėjosi, spaudoje neskelbiama. Bet 
galima numanyti, kad buvo paliesti ir senųjų skolų, ir 
naujų kreditų • klausimai. Kai kurie laikraščiai dažnai 
kartoja, kad Amerikos valdžia turinti gauti griežtą 
prižadą iš Maskvos, kad šioje šalyje nebus “bolševikiš
kos propagandos”. Jeigu Rooseveltas ir jo patarėjai 
derasi dėl šito dalyko, tai jie bereikalingai gaišina lai
ką. Bolševikų propaganda Amerikoje yra tuščias muilo 
burbulas, nes ji niekam nėra pavojinga. Ji gana daug 
žalos padarė pirmaisiais keliais metais po karo, dalinai 
sudemoralizuodama darbininkų organizacijas, daugiau
sia tarpe ateivių. Bet komunistai pradžioje turėjo savo 
partijoje 50 ar 60 tūkstančių narių, o dabar — po 14 
metų' “bolševikiškos propagandos” -
tūkstančių narių! Juo ilgiau ta propaganda tęsis, juo 
labiau Amerikos žmonės bus nuo bolševizmo apdrausti.

Ir pačiai Maskvai komunizmas seniai neberupi. Tie- 
* sa, Rusijoje Stalinas neva “budavoja socializmą”, sta

tydamas valstybės lėšoipis dideles dirbtuves ir naikin
damas privatinius ūkininkus sodžiuje. Bet šito “būdavo- 
jimo” tikslas tik apsaugoti nuo griuvimo Stalino dįkta- 
tųrą, nes ir mažas vaikas gali suprasti, kad, paėmus 
savo kontrolę pramonę ir žemės ūkį, valdžia bus stip
resnė, negu kad turėdama savo rankose tiktai “politiš
ką aparatą” (administraciją, policiją ir kariuomenę),

wĮg...................

jie nebeturi nė 10

Neseniai Šveicarijos didmies
tyje Ciuriche (Zuerich) socia
listai laimėjo didelę pergalę, 
žymiai padidindami savo balsų 
skaičių, palygint su pirmes- 
niais rinkimais, ir pravesdami 
daugumą atstovų į miesto par
lamentą. Pabar ateina žinios 
apie rinkimus Genevos kantone 
(kantonas Šveicarijoj tai daug 
maž tas pat, kas šteitas Ame
rikoje). *

Buvo renkami atstovai į kan
tono legislaturą. Rinkimų kam
panijoje fašistiška “Union Na- 
tionale” vedė šlykščią propagan
dą prieš socialistus. Rezulta
tas buvo tas, kad fašistų skai
čius nusmuko nuo 15 ant 9, o so- 
ealistų partija laimėjo 8 nau
jas vietas, pravesdama 45 atsto
vus, vietoje 37, kuriuos ji tu
rėjo senam j ame seime. Visos 
buržuazinės partijos kartu da
bar turės jau tik 55 atstovus. 
Kadangi buržuazinė partija ne
gali tarp savęs susitaikyti, tai 
socialistai, kaipo stipriausia 
partija, gal būt, įeis į kantono 
valdžią.

šitie rinkimai turi nepapras
tos svarbos dėlto, kad prieš dve
jus metus Genevoje, Tautų Są
jungos sostinėje, įvyko kruvi
nas susirėmimas tarpe socialis
tų ir kariuomenės, kuomet pa
staroji be jokios provokacijos 
ėmė šaudyti į socialistų prieš
karinę demonstraciją. Gene
vos teismas tuomet apkaltino 
socialistų laikraščio redaktprių, $

• Leon Nicole, uz “kurstymį į/ie : 
riaušių”, ir jisai buvo nuteis- ... 
tąs į kalėjimą. Tik dabar, prieš

* pat kantono rlnkįmus Nicole 
išėjo iš kalėjimo.' Balsuotojai

■ pejf rįnkįmus Pką jie1 
,’mano apie teismo sprendimą...

TAUTININKAS APIE 
TAUTININKUS f

Romėnai turėjo vieną labai 
gražų padavimą apie savo val
stybės pradžią. Dar prieš Ro
mos miesto įkūrimą Italijoj di
džiausias miestas buvęs Atya 
Longa. Kai numiręs to miesto 
karalius Prokas, Alba Longa ir 
apylinkės ėmę valdyti du jo sū
nus: Amulius ir Numitoras. 
Bet broliai varžęsi valdžios ir 
Amalius nužudęs Numitoro sū
nų, dukterį padaręs vaidilute, 
o patį brolį ištrėmęs. Tačiau 
dievų valia Rėjai Silvijai, Nu-, 
mitoro dukteriai, gimę du sū
nus. Išsigandęs Amulius liepęs 
nužudyti Rėją Silviją, o jos su*- 
nūs įmesti Tiberio upėn. Bet 
tarnams pagailę įmesti mažu
tėlius nuogus upėn, todėl jie 
padirbtinę lovį, į kurį ir įdė- 

į ję vaikus. Jie tikėjosi, kad vai
kai ir taip žus, nes upė tpo 
metu buvusi patvinusi. Bet at
sitikę kitaip: upė nuslugusi ir] 
vaikai nepaskendę. Ir štai lo
vyje gulinčius vaikus užtikusi 
vilkė. Ji, motinos jausmų ve- 
damari,vjikų nesudraskiusi, bęt, 

I atvirkščiai^ paėmusi juos savo 
globon ir penėjusi. Taip vaikai 
ilgą laiką augę vilkės priežiū
roje, Bet kartą jutos užtikęs 
vienas piemuo,’ Faustujus, ir 
nuo vilkės atėmęs. Jis juos par
sinešęs namo ir su žmona ėmę 
auginti. Tai buvę Romulas ir 
Rėmas, kuriems vėliau? buvę 
lemta įkurti naują didelį mies
tą, vėliau tapusį imperijos so
stine

Ar šitas romėnų padavimas 
yra tikras, ar ne, sunku nusta
tyti. Bet jeigu tai bųtų tik ir 
gražus padavimas, vis dėlto jis 
labai teisingai atvalzdutoja, kad 
žmonių vaikai gali būti išaugi
nami ir įvairių gyvulių. Isto
rija žino daugelį atsitikimų 
kuomet mažyčiai, dažniausiai 
vos gimę žmonių vaikai, tam 
tikroms aplinkybėms susidėjus, 
patekdavo į gyvulių rankas ir 
čia būdavo išauginami. Dau
giausia yra atsitikimų, kuomet 
vaikus yra pasigrobusios ir iš
auginusios beždžionės. Bet taip I 

|pat yra nemaža atsitikimų, kuo
met vaikai yfa patekę į kitų 
gyvulių, vilkių, lokių, avių ir 
kt. tarpą ir čia su tais gyvu
liais išaugę.

Prieš keletą metų šiaurinėj 
Indijoj medžiotojai, bemedžio
dami vilkus, viename urve užr 
tiko kažkokį sutvėrimą, kuris] 
kaukė keistu, ne vilkišku bal- 

j su4. Medžiotojai nutarė ištirti, 
ar urve tikrai yra vilkas, ar 
kitas koks žvėris. Po ilgų ir di 
dėlių pastangų pagaliau pavy
ko tariamąjį vilką iš urvo iš* 
traukti gyvą< Ir kas gi pasiro
dė? Ogi tai butą paprastų pa
prasčiausio žmogaus vaiko,

Romą.

prieš daugelį metų vienai vie
tinei šeimai dingo mažytis vai
kas. Kadangi apylinkėse buvo
ja daug įvairių žvėrių, tai, ži
noma, buvo palaikyta, kad vai
kąs pateko į žvėrių nagus ir 
buvo sudraskytas. Nustatyta, 
kad anutomęt dingusysis vaikas 
yra tas pats dabar vilkų urve 
rastasis. Taigi matome, kad 
vaikas tikrai pateko į žvėrių 
nagus, bet tik jis buvo ne su
draskytas, o išaugintas.

, Vaiką, žinoma, mėgino atgal 
1 “sužmoninti”. Bet tai nebepa
vyko: vaikas — vilkas nieko 
neėdė, visą laiką kauke, dra
skėsi ir po kiek laiko žuvo.

Daugelis panašių atsitikimų 
yra buvę Afrikos, Amerikos, 
Sibiro ir kituose miškuose, kur 
yra daug įvairių žvėrių. Taip 
pat yra žinoma keletas panašių 
atsitikimų ir Europoj, net ir 
musų Lietuvoj.

XVI amžiaus vidury, apie 
1661 metus, bemedžiojant po 
Lietuvos miškus, anuomet dar 
didelius ir vos įžengiamus, kar
tą užtikta , du vaikučius, kurie 
žaidė su meškomis (lokiais). 

[ Medžiotojams, žinoma, tai buvo 
labai nuostabus dalykas, todėl 
nutarta vaikus susigauti gyvus.

Bet tai buvo nelengvas daly
kas, nes vaikai kartu su lokiais 
gynfsi iki paskutiniosios, 
pagaliau po didelio vargo 
ną vaikutį, kuris galėjo 
kokios 10 metų amžiaus,
taip pavyko sučiupti. Pasirodė, 
kad vaikutis yra 
lokiu: rėkė kaip 
kėši ir t. t. ir t. 
jai vaiką atvežė
jo kunigaikščiui. Buvo parink
ti žmonės, kurie turėjo išmo
kyti ^vaiką kalbėti. Bet visos 
pastangos nuėjo niekais: nors 
vaikas po sugavimo išgyveno 
dar virš 10 metų, bet kalbėti 
jis jau nebeišmoko. Taip pat 
jis nebeišmoko ir žmoniškai 
vaikščioti: ant dviejų kojų jis 
vaikščiojo tiktai prievarta ver
čiamas, o šiaip dažniausiai mė
go bėgioti keturiomis. Rūbų 
baisiausiai nekentė ir kai tik 
galėdavo, tuoj 
davo.

Labai keistą 
šakoją vienas 
ninkas. Kartą jis buvęs nuvy
kęs Airijon (Irlandijon). Ir 
štai kartą jis užtikęs laukinių 
avių byry jau paaugusį žmo
gų, kuris bėgiojo, kaip avis ke
turiomis, graužė žolę, mekeno 
ir t. t. žmogus — avis, žino
ma, po didelių pastangų buvo 
sugautas. Ir tikrai pasirodė, 
kad jis jau daugiau yra gyvu
lys, negu žmogus. Kalbėti, kaip 
paprastai nemokėjo nė vieno 
žodžio, o tik kaip avis meken
ti, Įr kas nuostabu, jo kūnas 
jau buvo pradėjęs apželti kaž
kokia šiurkštoka vilna (kadan
gi jis rūbų nedėvėjo, o žiemo
mis vis dėlto būdavo šaltoka, 
tai pats organizmas matyti, 
taikėsi prie aplinkybių). Muš
tis rankomis kaip žmonės, jis 
visiškai nemokėjo, o kai supyk
davo, tai dumdavo galva, kaip 
avinai. Pastebėtina, kad jo 
kaktoj buvo išaugę jau net po
ra kietų guzų, kaip avinams 
ragai. Jokio žmoniško maisto, 
o ypač- mėsos, jis neėmė, o 
graužė vien tik žolę. Tai bu- 

• vo, galima sakyti, tikras žmo
gus — avis.

I (Bus daugiau)

juos n ud rask ĮT

atsitikimą pa- 
olandų mokgli-

Roberf. Lauis Steuenson. Vertė A. Kartūnas

Turtų Sala
Buvęs nuolatinis ‘‘Vienybes” 

korespondentas Lietuvoje, P. 
Kriukelis, rašo viename laik
raštyje (“V-be” jjam dabar 
jau pasidarė “trepna”) apie 
Lietuvos valdančios partijos šu
lus ir veikėjus:

“Amerikos tautininkai ide
alistai (amerikiečiams tai 
bus didelė naujiena. — “N.” 
Red.) ir tikru patriotizmu 
jie persiėmę iš meilės savo 
tėvynei. Lietuvos tautininkų 
dauguma yra tik tolei patrio
tai' iki jie algas ima. Su tar
nystės dingimu dingsta jų 
visas ųątriptizmas, nes jie 
tautininkais tapo tada kai tik 
gavo sėstis į valdišką • suolą. 
Pažįstu savo vietoj tris .to
kius asmenis: matininką, po
licijos, viršįninką ir gelžkelia 
stoties viršininką. Kai tas 
matininkas dar buvo vals
čiaus raštininkėliu jis buvo| 
uolus komunistas, pats kli
juodavo ant sienų ‘Visų ša
lių darbininkai, vienykitės’. 
Dabar tas ponas užima aukš
tą vietą ir yra Kaune vienos 
tautininkų kuopos vadas.

į ; ‘‘Antras, kuris dabar tar-v __ _____  ____
nauja Radviliškio ruožte sto-įtiktai visiškai sužvėrėjusio, JisTstuį. “Tu ir aš turėtume pui- 
ties , yiršipinku, Rokiškyje

(Tąsa)
Aš šitai leidžiu jAm aiškiau

sioje šviesoje nuo mus visų 
pabėgti! Taigi, Hawkins, buk 
iinan teisingas prieš kapitoną. 
Tu tesi bernelis, bet tu esi 
•taip šviesus, kaip nauji dažai. 
Aš tą pamačiau tuojaus, kai 
tu įėjai, O dabąr štai mano 
padėtis: Ką gi aš galiu veikti
šlubuodamas su Liio pagaliu? 
Kai aš buvau sveikas jūrinio- [ 
kas, aš bučiau pasigavęs jį, 
papurtęs,' Žinomą; p dabar—M 

O tada jis fdąiga sustojo ir 
jo žandas pakrypo, lyg jis bu
tų kažką atsiminęs.

I “Ogi užsakymas!”, jis surė
kė. Trys eilės romo! Ar ne
virpės mano lazda, kad aš 
visiškai užmiršau užsakymą!” 

Ir, parpuolęs ant sėdynės, 
jis taip juokės jog net ašaros 
pasirodė ant jo skruostų. Aš 
negalėjau atsilaikyti nesijuor 
kęs; ir mudu juokėmės, kol 
visa užeiga vėl pradėjo skam
bėti.

“Nagi, koks brangus senas 
[jurų veršis aš esu!”, jis tarė, 
I nusišluostydamas savo skruo-

ties viršininku, Rokiškyje I 
buvo labai žiaurus maisto ko
misaras. Jis rodė visą komu
nistišką žiaurumą ir ne vie
ną gerą Lietuvį į kapus nu
varę. taurininkas, ii 

f “Trečioji kuris fKauj^o 
yra policijbsy viršininku, pir
miau buvo Rokiškio revUėmo 
vyriausis sekretorius, ir 6ol-
seviuų mine Iieu ūmu puc- į vjtaauvvi, nvMU mumu vmnao Į juųnuo
ya^A buvo įbrukęs Įlw Atsidurti tokioje sąlygosę,įtąį4oi, rimtas klausimas; įr

savo elgesiu buvo virtęs viU kiaį sugyventi, Hawkins, nes 
ku‘: staugė taip, kaip staugiu aš pasiimsiu savo paliuodiji- 
vilkai, draskėsi, kandžiojo, plc-1 mą, kad gavus jūreivio rangą, 
še medžiotojų rubus ir fc t. įBett susitvarkykime, pasirengi 
Vaiką reikėjo stipriai suraišio- [kįųie ęiti. Pareiga tai pareiga, 
ti, nes šiaįp jokiu* budu įiebu- Taip , negalime juokauti. Aš 
vo galima M sutaldyti. ‘ Kalbėti, ] užsidėsiu savo su gaiduku 
žinoma, nę vieno* yiepįntelįo Į skrybėlę i£ žygiuosiu šalę ta- 

į Žodžio nemokėjo, be paprastų Įyęs pas kapitoną Trelawney 
__   __ I vilkiško staugimo. Vėliau imtajpranešiu šį atsitikimą. Nes, 

šeyikų laike net man prie- tyrinėti, kokiu budu vaikas ga- atsiminkite, jaunas Havvkins.

nie tikėtis tuo pasigirti. Ir tu 
pats neturi kuo pasigirti, ar 
ne? Negudrus esame abu. Bet 
tas mano užmiršimas apie už
sakymą gėrimų, tai jau nesu
prantamas.”

Ir jis vėl pradėjo juoktis, o 
dar taip nuoširdžiai, jog aš, 
kad ir nesuprasdamas to juo
ko, taip kaip jis suprato, vis 
dėl to buvau priverstas juok
tis sykiu su j\o.

Musų trumpoje kelionėje 
pajūriu, jis pasirodė man įdn- 
miausis kompanijonas, pasa
kodamas apie visokius laivus, 
kuriuos mes praėjom, apie jų 
paišymą, kiek svorio į juos 
galima buvo prikrauti, kokiai 
tautai katras priklausė, aiš
kino man kokie darbai buvo 
atliekami ant atskirų laivų — 
kaip ant vieno buvo krauna
mos prekės, o iš kito buvo iš
kraunamos, o trečias jau bu\u 
pasirengęs išplaukti į jurą; ir 
protarpiais jis pasako man 
mažų anekdotų apie laivus ir 
jūreivius arba atkartojo bent 
kokį jūreivišką išsireiškimą, 
kol aš tinkamai neišmokau jo. 
AŠ pradėjau suprasti, jog šis 
tai bus geriausis man jurų 
bendras, kokį galima rasti.

Nuėję į užeigą, mes radome 
prokurorą ir gydytoją, 
besėdinčius, baigiančius 
ti kvortą? giros, kurioje 
duonos pluta; pabaigę 
jie turejo eiti apžiūrėti 
laivą.

(Bus daugiau)

vėliavą ir įsakė ją nešif. Da: Ir štai pasisekė sužinoti, kad nei tu, nei aš, manau, negali-
■ ............................ ...................................................................... ...
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

T-*--—.—*'N.,,., 

naujus pritaisus, kurie nau
dingi prie skalbimo. Juos ga
lima įsigyti įvairiose įstaigose, 
tarp kitų, Peoples Furniture 
Co., Progress Furniture Co., ir 
kitose lietuvių • įstaigose. (Apg.)

Rengia įdomų vaka
rėlį lakūno Janušau
sko skrid. naudai

Sako, pražuvęs Wil 
liam Brusokas; 
netekęs darbo

Iniciatyvą ima Toum of Lake 
organizacija “Lietuva”

Jo draugai Bridgeporte įvairiai 
spėlioja apie pražuvimų

BRIGHTON PARK—T0WN 
OF LAKE — ŠĮ trečiadienį 
vietinė lietuvių organizacija, 
Teatrališkas Klubas “Lietuva” 
rengia “Card ir Bunco Party” 
Hollywood svetainėje, 2117 W. 
43rd Street, antro tranzadanti
nio skridimo į Lietuvą naudai.

Tai bus pirmas viešas pa
rengimas lakūno James-Janu- 
šausko skridimo reikalu, apart 
Aviacijos Dienos Ford Air- 
porte, ir, tikima, kad jame 
dalyvaus didelis skaičius Town 
of Lakečių ir Brighton par- 
kiečių. Renginio komitetas, 
kuriame yra ir A. L. T. A. S. 
tf. centro vice-pinnininkas

BRIDGEPORT. — Draugai ir 
pažįstami Bridgeporte paskuti- 
niomis dienomis pradėjo rūpin
tis ir nerimauti dėl likimo Vin
co (William Brusoko, 3351 So. 
Halsted Street, kuris pražuvo 
nuo trečiadienio ir daugiau ne
pasirodo.

Jie spėlioja, kad jis netekęs 
darbo (dirbo tūlam auditoriui), 
labai susirūpinęs ir tapęs be
veik desperatiškas.

N.R.A. ir bolševikai

Williani J. Kareiva, deda pas=.. 
langas, kad vakaras butų pir
mos rūšies 
8:00 v. v. 
kviečiami
Yuška suteikė svetainę veltui, 
o kėdės ir stalus parūpino F. 
F. Kucharskis.

“success”. Pradžia
Visi nuoširdžiai

dalyvauti. P-as

Maytag Įneša rinkon 
naujas, pagerintas 

skalb. mašinas
šiandien Maytag Company 

Newton, Iowa, Įneša Į rinką 
naujas, žymiai pagerintas skal
bimo mašinas, nepakeldama 
jų kainų —- o pagerindama ko
kybę. Mašinos turi’ įvairius

Žiūrėkite sako, 
R. A., kuris nori 
į vergiją padėti.

pradėjo visur

................ ..............į... nT .m.yi............ m, 

sai, ir darbinmkiŠlfos organi
zacijos tą supranta, kąd; tik 
sustiprinus savo organizacijas 
galės pasekmingiau vęąti ko
vą prieš kapitalistus.. Už tai 
ir jie dabar streikuoja. Mat, 
bolševikus ima piktumas, kad 
darbininkai ne puola į jųjų 
ant popieros esančias unijas, 
bet rašosi Į pačių darbįninkų 
seniai sukurtas unijas. Užtai 
bolševikai ir meluoja, 'kad da
bartiniai streikai tik prieš 
N.R.A. o ne už unijas.

Bolševikai bijosi, kad jųjų 
koks “memberis” nepaklaustų, 
kur tie nariai musų popierinių 
unijų? Rooseveltas su savo 
N.R.A. bolševikams gadina biz
nį gerindamas darbo sąlygas 
dirbtuvėse. Pas bolševikus 
kuo blogiau, tuo geriau, nes 
bolševikiškas biznis reikalau
ja-

Už tai nenuostabu, kad bol
ševikų spaudos darbininkai ne
nori skaityti. Pavyzdžiui, “Dai
ly Worker”, neužbaigė vieną 
vajų sukėlimui 40,000 dolerių 
tuoj pradeda kitą vajų. Katras 
vienas gali suprasti kiek toks 
laikraštis turi skaitytojų.

Trumpoje ateity bolševikai 
rengia farmerių suvažiavifną 
Chicagoj. Tam suvažiavimui 
jau esančios rezoliucijos paga 
mintos ir “šiur” bus priimtos su 
u'žgyrimu. Stalino karalystės 
“Kolchozų” ir tik vienas far
merių. išganymas esąs tverti 
tokius pat kolchozus, kokie 
yra pas Staliną.

Delegatus j suvažiavimą bol
ševikai jau medžioja po Madi- 
son gatvę ir reikalauja Chica- 
gos gyventojų, kad tuos bied- 
nus farmerius kas nors priim
tų “ant burdo” laike suvažiavi
mo. Tokiu budu bolševikai ti
kisi gauti zuikio pyrago far
merių vardu iš savo papeš 
Stalino.—P. Miller, 

t

NAUJIENOS, Chicago, UI.

TheEngiishColumn

For Christmas to the 
Old Country

Line

James G. McDonald iš New 
York, kur j tautų sąjunga pa
skyrė vyriausiu komisionierium 
organizavimui pagelbos pabė
gusiems iš Vokietijos žydams. 
Komisija veiks nepriklausomai 
nuo tautų sąjungos.

VARIUOSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Be oporaoiloB ar įSlrBklmu. Be priverstino 
poilsio. Sis paprastas gydymąsi* narnle leid
žia i artis atlikti savo reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek panose, kad 
esate priversti gulėti (lovoje. Tokiame atsiti
kime, Ęmęrald Oil veikla taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kojų žaizdas, sumažinti auti* 
nimtiB ir pasalinti visus skausmus, kad jus 
į trumpą laika firalfisite atsikelti. Tiktai 1m- 
kykltfls lengvų nurodymų ir jums tikrai pa
gelbės. Jūsų aptiokininkas nepasllalkya jusq 
pinigu, jeigu nenorkalte.

Scandinavian-American 
has just sent puft a beautiful 
and artistic Christmas Poster, 
featuring their Christmas sail
ings this year on the S. S. 
“United States” from New 
York Nov. 25th and “Frederik 
VIII” from New York Dec. 9th.

Poster depiets the arrival of 
the lašt year’s Christmas ship, 
“Frederik VIII” to the Home 
port and is. full of life and 
exsitement. A large sign hung 
over the pier welcomes the 
passengers with words: “VVEL
COME HOME”. Flags flutter, 
bands play and hum of jolly 
conversation is heard every- 
where. A crowd of tens of 
thousands of people is waiting 
as fėverishly as the passengers 
for the moment when the ship 
is fastencd to the pier. Some

Lietuves Akušeres

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS .

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvins akių {tempimą, kuris esti

expect their children 
their wives or husbands, bro- 
thers or sisters, or friends. 
They are all imbued with fever 
caused by the hope of reunion 
after many years separation.

Similar festive reception is 
waiting the passengers on oitf 
Christmas excursions also this 
year, and all are vvelcome to 
jOin these joyous sailings. Make 
;hat long desired trip to the 
old country THIS YEAR and 
make your decision N0W!

Further particulars from ai! 
ocals steamship tiekei agents 

or direct from the Line’s own 
officers.

others . Lietuviai Daktarai

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

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. C. K KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

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

2400 W. Madison St.
Va t 1 - iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesni ir patogesnę vietą

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Pbone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASII
B

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

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

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKEL1S
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th « Halsted St*.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

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

Nedėldieniai* pagal sutarti.

ONA VALANTIEJIKfi
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 10 dienų, 7:30 valan
da ryto 1933 m., sulaukus 18 
metu amžiaus, gimus Chicago, 
111.

Paliko dideliame nuliūdimo 
motinų Antanina Rimkienė, pa
tėvį Leonų Rimkų, brolį Vin
centa. seserį Leoną, dėdė Vik
torą Motus ir (riminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
8819 So. Houston Avė., South 
Chicago, III.

laidotuvės įvyks utarninke 
lapkričio 14 dieną, 9:00 vai. 
ryto iš namų j šv. Juozapo pa
rapijos bažnyčia, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
vėlianės siela, o iš ten bus nu
lydėti į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Valantieji- 
kės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliudn. liekame.
Motina, Patėvis, Brolis, 
Sesuo, Dėde ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius L J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

Pas bolševikus tai tikra ma
lu nialienė kritikavime Roose- 
velto N. R. A. Paprastai bol
ševikai sarmatinasi pasakyti 
savo pasekėjams kaip ištikrų-
jų dalykas yra. Tokiu bildu 
jie užsiima melavimu, bliofi- 
nimu ir mulkinimu tų darbi
ninkų kuriuos jie turi po sa
vo globą. Pradėjus veikti 
N. R. A., vietoj išaiškinti sa
vo skaitytojams kas tas N.R.A. 
yra, tuojaus griebėsi kritikuoti 
ir tą kritiką pasidarė jųjų 
spaudoj tikras chaosas. Man 
teko skaityti “Vilnyj” kiek 
laiko atgal korespondenciją iš 
Roselando. 
koks tas N. 
darbininkus 
Darbininkai
streikuoti prieš įvedimą N.R.A. 
Kelios* dičnos atgal “Vilnies” 
redaktorius taippat rašo savo 
editoriale buk tai visi streikai 
jam išrodo kyla dėl N.R.A. ir 
dar tas patsai redaktorius apie 
tą N.R.A. prirašo visokių nesą
monių.

Pirmiausiai, visi dirbanti 
žmonės Amerikoj gerai su
pranta, kad, N.R.A. atgaivino 
darbininkus suteikdamas jiems 
valią organizuotis į unijas ir 
N.R.A nustato darbo valandas 
dirbtuvėse. Darbininkai ne
streikuoja prieš N.R.A., bet 
streikuoja prieš tuos kurie ne
pildo N.R.A. Dabartiniai 
streikai daugiausiai visi eina 
dėl unijų pripažinimo, jeigu 
darbininkai nori pasinaudoti 
ta proga, kurią jiems suteikia

Iš dabartinios demokratų 
valdžios negalima tikėtis, kad 
ji suteiktų didelių gerybių ne
organizuotai darbininkų klc-

PENKIŲ METŲ • MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Thousands 
prefer it to
mayonnaise!

l* O* -•Sėt _

A KRAFT-PHENIX PRODUCT

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Speciali atydh atkreiptam i 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.

Pbone Boulevard 7589

Mrs. ANELIA K. J ARUSI!
Physical Therapy 

Midwife 
6109 South Albany 

Avenue 
Phone 

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

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 Western Avenae 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamudtojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika- 
lamsv Kaina ' prieinama.

.3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartj.

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELL A
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Įvairus Gydytojai

Tel. Yarda 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akiniai 

Kreivas Aku 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto
8

Siunčiame Gėles' per Telegramų 
visa pasauli

po

Kvietkininkas ‘
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams 

\ Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

3316 So. Halsted St., Chicago, III.

ir

J, F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 TV. 18tb St.. TeL Canal 617^ 

CHICAGO, ILL.

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St.

Tel. Monro. 3377

Ret. 6600 South Arteeian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

BARBORA SNAUKŠT1ENE 
po tėvais Jaunaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 10 dieną, 7 valandą 
vakare 1933 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Tauragės ap., 
Švėkšnos parap., Koncaičių kai
mo.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

savo mylima dukterį Teklę, se
serį Marcijoną, Švogerį Anta
ną Kuricius ir sesers sūnų 
Prancišką Klumbiu ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4639 8o. Rermitage Avė.

Laidotuvės įvyks antradieny 
lapkričio 14 dieną, 8 vai. ryto 
iš namu i šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines. •

Visi a. a. Barboros SnaukŠ- 
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
sutelkti > jai paskutini patarna- 
vima ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Duktė, 8e*uo, švogeris.
Sesers Sūnūs ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
J. F. Eudeikis. tel. Yards 1741.

KAČINSKASMOTIEJUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 13 d. 1928 m.
Mylimas broli, penkių metų' 

bėgyje įvyko daug permainų, 
musų gyvenime, daug ką pa
miršome, bet Tavęs niekuo
met negalime užmiršti.

Tavo mirčia sužeistos širdis 
da ne užgijo ir niekados ne
užmiršime Tavęs.

Mylimas broli ilsėkis ramiai 
ir neužilgo mes pas Tave atei
sime.

Nuliūdę liekame,
Seserys ir Gimines

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA CHICAGOJE

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

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

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

Nubudimo valandoje, pašaukite šių .įstaigų.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

DIDYSIS OFISAS
4605-07 SO. HERMITAGE A VE.

Viii TiUrnl YARDS 1741—1792

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.

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

Namų Tel. Hyde Park 3395
- 9 —12 ryto, Antradieniais irVai. —- !

Ketvergais 4 —8 vak. Trečiadieniais ir

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

CHICAGO, ILL

Seniausi Lietuvių Graboriai Chicagoje 
Eudeikiaus ypatiškas patarnavimas yra patenkinęs tūkstančius beveik 30 
metų. — Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką, elektros 
varomą, karaboną su šoninėm durim. — Jeigu didžiuojatės dailumu ir tau
pumu laidotuvėse, —- pašaukite > . (

REPUBLIC 834Q, ir persidkrinkį^ '•!. į!

Juozapas Eudeikis ir Tėvas
5340 So. Kedzie Avė.

Visi telefonai: REPUBLIC 8840 
(Neturime sąryšių su firma tuo Įp^ip vardu)

Šetadieniais sulig sutarties.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
it apielinkėje. 

Didelė it graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER A V.

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

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

Tel. Boulevard 1401

9

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 13
Rez. Telepbone Plaza 3200

Dr. Strikolls
I. J. ZOLP 

GRABORIUS 
1646 West 46th St. 

Tel. Boulevard 5203 ir 8413 
1327 So. 49th Ct.

Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofiuu 4645 S. ASHLAND AVĖ, 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
▼ak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospere 1930

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyrišky, Vaiky ir visy
■ chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
arti 31st Street

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

niais 10—12 dieną.

Advokatai

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:*

1439 S. 49 Ct., Cicero, UL
T«l. Ck.ro 5927

J. J. BAGDONAS 
^Lietuvių Graborius 
Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mant 
2506 West 63rd St.

Tel. REPUBLIC 3100

Phone Ganai 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Lžetuyiai^Daktarai
DR. C. KASPUTIS

DENTISTAS
Grįžo ii Europos ir vėl praktikuoja 

■> senojoj vietoj.
. 2-6 P. M.

Sekmadieniais ir ketvirta
dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
T.L BOULEVARD .9199

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS:

127 N. Dearbom St.,Rooms 1431-1434 
Telefonai Central 4410-4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310

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

■> senojoj vietoj.[
VALANDOS: 10-12 A. M. 
7-9 P. M. -

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Re*, 6515 So. Rockivell St, 
Tel. Republic 9723

Tel. Cicero 2109 it 859 J 

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4880 West 15th St 

CICEROt ILL.

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

Tel. Canal 0706

DR. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso valandos 2 iki 4 ir nuo 7—9 
vai. vakare. Nedėlioj sulig sutarties 

2403 W. 63rd St„ Chicago

JOHN B BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

10B W. Monroe St.. prie Clark 
Telef0D&8 State 7680: Vala&do* V-L*

W. Side: 2201 W. 22 St. (Cerm&k Rd)
PaaedSUo. Seredo* ir Pdtny&o, a 9

’fetefoaa*
Namai: 6459 S. Rodnrell Stveri

Ul*rnl>k<. vergo b *nb»U« 7 Ud |
BcpulUt 9900



CLASSIFIED ADS

PRANEŠIMAI

Ramygalos

MADOS

ATSIŠAUKIMAS
į NA UJIENŲ draugus

GERBIAMI DRAUGAI:

Personai

3106 SO

JUS LAUKIATE?

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.
TR:JA

PASAUKITE

šokiai
Dance”

visų 
3317

Lietuviai aludžių sa
vininkai v i e n i j ašį: 
steigia organizaciją

IŠ Ramygaliečių Ai
do Klubo darbuotės

Šiandie Chicago j pra 
deda kampaniją su 

kelti $4 milijonus

TARDAVIMUI vagykla su namu 
arba be namo, 6 kambariai užpakaly 
dėl pagyvenimo. 5642 W. 65 St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Pinigai renkami labdaringoms 
organizacijoms bedarbių šel
pimo darbams. (

avenue. 
į krau- 
apiplėš- 
‘dideles

Tarsis, kaip praša 
linti gengsterius iš 

dženitorių unijos

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumą

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

■ ■

Į Senąjį Kraštą Ka 
ledų ir Naujų Me

tų šventėms

SIUSKIT PEk
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

‘A •

h'vę 
šventes namie i 
Jėl smulkmenų 
“Naujienų 
turv.

šižadėjo sudainuoti kelius so
lo nuomerius pamarginimui.

Bravo naujieji ramygalie- 
čiai. Labai malonu matyti ir 
girdėti naujus talentus musų
būrelyje. Ramygalielis,

, Jeigu kas turi nedaug var
totą, gerame stovyje lengvą 
coupe automobilj, kurį norėtų 
parduoti, praneškite apie tai T. 
Rypkevičiui, “Naujienose”.

Jeigu Tamsta nori pėsinaudoti šita proga, tai prašom 
tuojaus mums apie savo sutikimą pranešti 
siųskite kartu ir savo fotografiją. 
"Naujienas", kad Tamsta sėkmingiau 
konteste. v

Ryt vakare šaukiamas 
d žemi ori ų susi rinki m as 
IV. Roosevelt Rd.

Vardas duotas Šiam aludžių 
susivienijimui “Litbuanian 
Beer Tavern Owners Associa- 
tion of Cook County” — lie
tuviškai “Lietuvių Aludžių Sa
vininkų Susivienijimas .. Cook 
Apskrity”.

Pakeltas 
alaus

Prisirašykite j muią apniki 

TEL. LAPAYETTE 1083 

2608 West 47th St

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darbą už 

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
‘ 3216 So. H ai s te d St. .

Tel. Victory 4965

Tadas Marcinkevičius 
draugas nubausti už policis 
to nužudymą lietuvės Valu 
šienės krautuvėje

Automobilių savinin 
kųdomei

Peter Conrad
Fotografuoju Jutų na

muose arba studijoj 
<023 S. Hateted St

(Jansen Srud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

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

Ateinančiais metais NAUJIENOS švęs savo 20 metų jubi
liejų. Tų sukaktuvių geresniam pažymėjimui yra rengia 
mas didelis kontestas, kuris prasidės gruodžio mėnesio 
15 d. 1933. Kontešto tikslas bus gauti naujų skaitytojų 
ir skelbimų dienraščiui. Šitam darbui reikės bent 100 
kontestantų.

šiandien, lapkričio 13 d., 
Cbicagojc prasideda kampani
ja sukėlimui $4,000,000 įvai
rioms labdarį*ngoms organiza
cijoms, kurios varo šelpimo 
darbą tarp bedarbių šeimynų. 
Kampanijos priešakyje sto
vi organizacija “Community 
Fund, Allied Chicago Chari- 
ties, Ine.”.

Žiemai artinantis tie pini
gai būtinai reikalingi, kad ap
rūpinti nelaiifiingasiąš šeimy
nas kuru, rūbais, medikale 
priežiūra, etc., Iš tų $4,000,000 
pusė jau yra pažadėta.

To prašo Lietuvos žmonėsr 
fiįp pataria Lietuvos banksr

Jaunas lietuvis pasmerktas į kalėjimą 
visam amžiui

Financial 
Pinansai-Paskolos

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

134 No. La Šalie St.

klausimas dėl
pakalbėjus nutarta

DRAPERY AND UPHOLSTERING 
SERVICE CO. M. A. Laberdia, sav. 
Langams užlaidus, taipgi valome fi- 
rankas ir langams užlaidas. 6821 So. 
Western Avė. Republic 5730, Chica
go, III.

išėmė draudimą (injunetion) 
apie kurį buvo rašyta “Nau
jienose” ankščiau.

LANKYK 
MOKYKLĄ!
Svarbiausia dalykas musų gyveni
me yra mokslas. Visokiais bu
dais galima pasimokinti; bet sėk
mingiausias išsimokinimas yra 
mokykloje. Lankymas mokyklos 
nušyiečia protą, auklėja darbštu
mą, stiprina valią, suteikia galią 
sėkmingai kovoti su gyvenimo 
sunkumais. Gerai rašyti ir skaity
ti savo kalboje turėtų1 mokėti 
kiekvienas lietuvis, šioje šaly gy
venantieji pridera susipažinti su 
anglų kalba. Visiems gerai žino
ma, I 
reikia

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Kad kontėstantams butų lengviau gauti prenumeratų, 
"Naujienos" duos skaitytojams didelių nuolaidų.

Kontestantai gaus už pasidarbavimą stambias dovanas 
-cash pinigais, -laivakortę į Lietuvą ir naują 8 ailinde- 
rių automobilį. Stambiausia dovana, bus $1,000.00 
grynais pinigais. J 7

šiuo Tamsta esi kviečiamas stoti į kontestą. Pašvęs- 
gajėsi 

kokią 
sunkiausiu

Nutarta netoleruoti slaptų lan 
dynių, 
zuotis 
Jonas 
Janulis ir čerienė 
liuke; 
of Lake 
Grajauskas
• Nutarta užkandžių klausi
mą, rinkimą organizatoriaus ir 
nekuriuos kitus klausimus ati
dėti iki sekamam susirinki
mui.

Sekantis susirinkimas įvyks
ta lapkričio 15 d., ant^ą va
landą po piet, Geo. M. Cher- 
naucko svet., 1900 So. Unįon 
avė. Kviečiami visi aludžių 
savininkai skaitlingai atsilan
kyti. Juozas Kuzmickas,

damas tik dalį savo atliekamo klaiko, Tamsta 
pelnyti brangią dovaną arba didelę sumą pinigų 
šiais laikais nelengva yra uždirbti 
darbu.

Tamstos greito atsakymo, pasiliekame 
Su augšta pagarba,

laišku. Pri- 
Mes Ją įdėsime į 
galėtum darbuotis

OKSAS EXPRESS
(raustau Rakandas, 

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

PAIEŠKAU apsivedimui našlio 
arba senbernio; aš esu našlė, ne- 
biedna, 40 nt amžiaus. Rašykite i 
Naujienas, Box 49, 1739 So. Halsted 
St., Chicago, III.

per kratinę

Trečiadienį, 8tą dieną lap- 
kričio-November įvyko pirmas 
susirinkimas Geo. M. Cbernau- 
cko svetainėje, 1900 So. Union 
Avė., Chicago. Dalyvavo še- 
šiolika asmenų. Vietoj išrink
ta valdyba (tuolaikinė) Geo« 
M. Chernauckas, pirmininkų 
ir Juozas Kuzmickas, raštinin-

Crane Coal Co
5332 So. Longf Avė, 

Chicago. III.
TEL. REPUBLIC 8402

Pianus ir pristatau 
Black Band

Hlacking $8.00; Millcrs Creek
Pašaukit LAFayette 8980.
J. OKSAS 

2649 West 43rd Street

2944 — Mergaitei margo materijo
to suknelė, balta bliuzka ir aksomi
nis švarkutis. Tai praktiškas ir šil
tas rūbas mokyklon eiti. Sukirptos 
mieros 6, 8, 10 ir 12 metų amžiaus 
mergaitėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, į ažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus Urba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattepi Dept., 1739 
So. Hafeted St., Chicago, III.

Scandinavian • American 
Line šiomis dienomis išsiunti
nėjo agentams gražius ir artis
tiškus plakatus, kuriuose gar
sinama dvi kalėdinės ekskur
sijos į Lietuvą laivais, S. S. 
“United States”, iš New Yorko 
lapkričio 25 d., ir “Frederick 
VIII” iš New Yorko gruodžio 
9 d.

WEST SIDE
Aido Klubas turėjo savo susi
rinkimą lapkričio 8 d., kuris 
buvo skaitlingas ir pilnas gy
vumo; Tame susirinkime pri
sirašė keletas naujų narių — 
jaunuolių.

Besvarstant įvairius reikalus 
nutarta surengti vakarą su šo
kiais lapkričio 23 d 
pakrikštyti “Barn 
vardu.. Veikalėlyje, kuris bus 
pastatytas tą vakarą, apsiėmė 
dalyvauti . naujai įstoję jau
nuoliai, o p-lė Garuckaitė pa-

Tel. Yards 3408, 
VICTOR BAGDONAS 

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

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III

Nutarta pilnai organi- 
- išrinkta komisija iš: 
šeštokas — Clearing; 

18 apie- 
Page-Račkus — v Town 
; Jonas Petrošius ir 

Marąuette.

Kalėdoms. Praleiskite 
skubinkitės, 
kreipkitės ‘ 

laiyakorčių agen-

Įsirašė sekanti nariai: Jonas 
šeštokas, 5654 W. 64 place, 
Jonas šurmari, 733 W. 18 str., 
Juozapas Janulis, 670 W. 18 
str., P. Page, 1616 W. 47 str., 
F. Račkus, 1616 W. 47 st., Jo
nas Sanauskas, 1944 N. Oakley 
avė., Petronėlė Čerienė, 549 W. 
18 str., Pranas Anglickas, 
1928 Canalport avė., Juozapas 
Grajauckas, 6230 So. Racine 
avė., Jonas Petrošius, 5959 So. 
Racine avė., Tadeušas Petro
šius, 1634 W. 69 st., William 
Zikas, 2119 So. Halsted str., 
Geo. M. Chernauckas, 1900 So. 
Union avė.

DEL LIGOS parsiduoda arba išsi
maino kendžių, icecream ir Chile 
Parloris priešais viešą mokyklą da
rantis gerą biznį. 242 W. 51 St.

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

Gavę Tamstos sutikimą stoti į kontestantų eiles, pri 
siusime Tamstai kontešto taisykles ir visas informa
cijas, 

laukdami iš

Plakatuose atvaizduojamą 
ekskursantų sutiktuvės sena-* 
me kraite su orkestrais, bc- 
nais, miniomis žmonių, kurios 
ištiesusios rankas į atvykstan-* 
čius ilgisi juos pasveikinti, po 
ilgų metų nesimatymo. Žmo
nos laukia vyrų, motinos ii* 
tėvai sūnų, dukterys tėvų, sc^ 
šerys brolių. Visur sujudi
mas, ūpo pakilimas, linksmu
mas. l

Tokios tai sutiktuvės laukia

Vadinsis ^Lithuanian Reer 
Tavern Oioner Associaįion 
of Cook Counly”.

Teisėjo Charles F. Molthro' 
p*o, kriminaliame teisme, j uty 
penktadienį vakare rado du 
jaunus žmogžudžius kaltais po- 
licisto William D. Lundy nu
žudyme ir paskyrė jiems 99 
metų kalėjimo bausmes.

Nuteistieji yra Tadas Marcin
kevičius, 26 m., lietuvis ir jo 
draugas Mayczek, kuriems pro
kuroras John Leonard Murphy 
reikalavo mirties bausmės. Pro
kuroras išreiškė apgailestavi
mą, kad jury parodė susimy- 
lėjimą nevietoje ir sako, kad 
tų dviejų žmogžudžių šaltai ir 
beširdiškai įvykintas prasižen
gimas reikalauja aukščiausios 
bausmės.

Nuteistuosius atstovavo ad
vokatai James M. Burke ir W. 
W. O'Brien ir jie pareikalavo 
naujo bylos svarstymo, kuris 
klausimas bus galutinai išspręs
tas kitą ketvirtadienį. v

Nužudytas gruodžio 9 d.
Policistas Lundy, 27 metus 

išbuvęs toje tarnyboje, buvo nu
žudytas lietuvės Veros (Veroni
kos) Valušienės (Walsh) krau
tuvėje, pereito gruodžio 9 d., 
4312 South Ashland 
Abu piktadariai atėjo 
tuvę tikslu savininkę 
ti ir atimti nuo jos 
sumas pinigų, kurias ji laikiu
si, kad išmainyti savo klien
tų čekius”, bet netikėtai už
tikę poheistą, kuris tuo laiku 
krautuvėje šildėsi

Chicagos Lietuvių Auditorijos 
Korp. Direktorių ir Draugijų Atsto
vų susirinkimas bus pirmadieny, 
lapkričio 13, 1933 Auditorijos svet. 
Todėl visi direktoriai ir atstovai 
būtinai atsilankykite i šį susirinkimą.

A. Kaula'kis, rašt.

jot “Hands up”, piktadariai tuo
jau paleido šuvius j policistą, 
pirm negu jis spėjo išsitraukti 
revolverį ar sujudėti.

Nubaigtieji mėgino teisin
tis, priduodami teismui įvai
rius alibi’s, kad jie buvo kito
se vietose laike piktadarystės 
jvykinimo, bet nepasisekė su
kelti abejonės teismo akyse 
dėl jų kaltybes.

Teisme buvo ir nuteistųjų 
žmonos, kurias apėmė isterija, 
kuomet nuosprendis buvo pa
skaitytas. Patys nuteistieji už
silaikė ramiai. Teisme taipgi 
buvo nužudytojo policisto žmo
na ir dukterys, kurios išreiškė 
pasitenkinimą dėl nuospren
džio.
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NAUJIENOS
1739 S. Halsted Su Chicagd, III
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Čia {deda 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No. 
Mieros ................ ........i:
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Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

IŠPARDUODAME visai naujus 
Kailinius Kautus, po vieną kiekvieno 
styliaus. Kai kurie truputį sutepti
nuo čiupinejimo. Taipgi Kailiniai 
Kautai priimti i mainus. Dideli Bar- 
§enai. $35 ir augščiau. Economy 

ection, Miller & Co. 166 North 
Michigan Avė. Atdara vakarais.

Ryt vąkare progresyviški 
Chicagos Fiat Janitors* Union, 
Local No. 1, nariai šaukia vi
sų narių susirinkimą svetainė
je, adresu 3317 West Roosevelt 
Road, 1:30 pp. kad aptarti 
aktualius organizacijos .klausi
mus.

Tarp kito ko bus kalbama, 
kaip išmesti iš unijos gengte- 
rių elementu, kuris turi užė
męs svarbiausias vietas ir ei
linius narius terorizuoja. Mi-

Stfšukę tinge dalyvaus nariai,; kurie atidėti sekamam susirinkimui, kiekvieno, kuris važiuos į Lie

Business Service 
Biznio Patarnavimai

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Mūšų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Mes 
nęturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. Šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

, VARTOTAS 6x8 bučerio baksas 
aržuolas ir kempine, kaip naujas. 
Marmoro kauteriaj, svarstykles, slice- 
ris, grinderis ir registeris, pigiai. 
Lengvus išmokėjimai.

4704-06 So. Halsted St.

sėkmingai A kovoti

ti savo kalboje

venanįieji pridera susipažinti su

. kad mokintą žmonių būtinai 
—ų ir jie yra labai |>rangųs.

AMERIKOS 
Lietuvių Mokykla
"? :j. halsted st.

KONTEŠTO VEDĖJAS
f
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