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MADISON, Wis., lapkr. 14.—

vakaro sprogo

kad

KALĖDOS NEBETOLI

Isla 
tur*

HAVANA, Cuba, lapkr. 14. 
—Prmadienio
Grau San Martin turėjo ilgą

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
14.—Republikonas Iowa valsti 

Dickinson pa-

Kita 
departa 

La 
žalos

sužeisti.
bomba ekspliodavo 
mentinėj krautuvėj 
de Cuba. Padaryta 
tui apie $25,000.

Nors vyriausybė skelbia, 
armija pasiliekanti ištikima jai, 
tačiau ji pagalios prisipažino, 
jogei “keletas šimtų kareivių” 
perėję į sukiėlių eiles.

vakarą prez. x

ikontėrenciją SU šalies- armti°f<-Bonkos su* kerosimi mėtyta į

iki 
sa- 
va- 
va-
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Laukiama Johnsonopirmininko

nesiliauja

Į tą konferenciją planuojama

duos valstijai

Žemės

t
&

A.
'<1

BEACH, Cal„ lapkr. 
lengvi žemes smūgiai

WASHINGTON, D. C., lapk. 
14.—Laukta, kad kaip šiandie 
NBA administratorius Johnson

Fordą. Laukta, kad ir Fordas1 
busiąs Washingtone savo pu 
sei apginti.

Bet ar bus Fordas Washing- 
tone, ar ne, o Johnson ketinąs
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VIENNA, Austrija, lapkr. 
.—Suv. Valstijų atstovas

pirmasis lor- 
bute. Jisai nuro-

Norėjo parduoti savo laikrodį 
valdžiai •

Abelnai giedra ir šalta; stip- 
šiaurvakarių vėjai, suma- 
dienos laiku.

Šalies konstituciją gali 
nemažai reikšmės Šiais 
takų ieškojimo laikais.

11 metų amžiaus marti sugrįžo 
į mokyklą }
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WASHINGTON, D. C., lapk. 
13.— Suv. Valstijų kongreso 
komisija pradėjo tyrinėjimą Stalino dovanos, kurias atvežė M. Litvinov j Suvienytas Valstijas, kad gauti Rusijos pripažinimą 
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Didžioji Britanija sta
tysianti daugiau laivų

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
14.—Didžiosios Britanijos vy
riausybė paskelbė šiandie, kad 
ji mano statyti didesnius lai
vus, prisilaikydama 1930 m. 
laivynams sutarties. O staty
sianti tuos laivus, kad pasivy
ti Suvienytų Valstijų ir Japo
nijos laivynų statybą.

šį pareiškimą padarė Sir Bol- 
ton Meredith Eyres Monsell. 
admiraltijos 
das, atstovų

Pataria valstijos 
krautuvėms parda

vinėti alkogolį
HARRISBURG, Pa., lapkr. 

14.—Gubernatorius Pinchot va
kar kreipėsi į valstijos legisla- 
turos specialę sesiją patarimu 
kontroliuoti alkogolinių gėrimų 
pardavimą Pennsylvania valsti
joj per valstijos krautuves 
(statė cooperated stores). O pa 
darytus iš pardavimo alkogoli 
irių gėrimų pelnus jis patarė 
skirti bedarbių sušelpimui, mo
kyklų fondų papildymui ir se
neliams pagelbai teikti.

Gubernatoriaus apskaičiavi
mu. jeigu butų uždėta taksų 
po $2 ant galiono įvairių alko 
golinių gėrimų, dabar išdirba
mų valstijoj ir laikomų san
dėliuose iki panaikinimas pro- 
hibicijos įeis galion, tatai tuo
jau duotų .$25,000,000 pajamų 
valdžiai. O esą $1.00 taksų ant 
galiono po to, kai prohibicija 
taps atšaukta,
dar $25,000,000 kas metai.

Sulig* gub. Pinchoto planu-, 
tam tikra valstijos taryba ope
ruotų alkogoliniams gėrimams 
pardavinėti krautuves žinomas 
kaip “Pennsylvania liąuoi 
stores“.

šios krautuvės galėtų daug^- 
menų kainomis pardavinėti ne
ribotą kiekį gėrimų viešbu
čiams, restoranams ir kliubams. 
Visiems kitiems alkogoliniai gė
rimai butų pardavinėjami 
smulkmėnėmis.

Gerti tose krautuvėse butų 
uždrausta.

Chieago, UI., Trečiadienis, Lapkritis-November 15 d., 1933
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Kapitalistams iiiilitmal, 0 draugams “pinacai

dė, jogei Sus. Valstijos ir Ja
ponija budavojančios didesnius 
kruizerius.

Britanj ios vadai, ypač mili- 
taristai, veik nepaliaujamai ro
dė išgąsčio nuo to laiko, kada 
prez. Rooseveltas pradėjo vy
kinti Suvienytų Valstijų laivy
no programą.

Kaip ir paprastai ,kaltė dėliai 
platinimo laivyno programų 
suverčiama ant kitų.

Prasidėjo nazių dar 
buotės Suv. Valstijų 

se tyrinėjimas

Vokietijos nazių 
Amerikoj.

Pasak komisijos 
Dicksteino, Vokietija paskyru- 
rusi 14,000,000 markių ($5,- 
383,000) nazių organizacijoms 
ugdyti Suv. Valstijose.

Dickstein be to pareiškė, 
kad daugelis nazių organizato
rių po priedanga atlankymo ne
samų tikrenybėj “tetų“ ir “dė
džių“ įvažiavo į šią šalį pro
pagandos tikslais.

Organizatoriai imą po $12.00 
iš asmens nazių “armijai“ pa 
laikyti Suvienytos^* Valstijose.

Naujos priemonės 
darbui parūpinti

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
14.—Prez. Roosevelto adminis
tracija dedanti pastangas per
kelti 2,000,000 bedarbių, gau 
nančių pašalpą į reguliarį dar
bą su* reguliariai gaunamu už- 
mokesniu

Kad suteikti tiems bedarbiams nusiginklavimo 
užsiėmimą, federali;

Numatoma vien pen
kių stambiųjų vals
tybių nusiginklavi
mo konferencija

Mussolini paleido Ita 
lijos atstovų butą

I l ■...

ROMA, Italija, lapkr. 14. — 
Mussolini šiandie paskelbė palei*- 
dimą Italijos atstovų buto. Tai, 
pasak jo, esąs pirmasis žinks- 
nis programe taikomame tam, 
kad įsteigti “korporatyvę“ vals
tybę, kurioj didelė galia pri*- 
klausysianti nacionalėms pra- 
monės gildijoms.

Mussolini padarė;tą pareiški

215,000 darbininkų 
sugrįžo darbui 

New Yorke

mą nacionales gildijų tarybos 
mitinge.

šios Mussolinio kalbos Italių 
joj laukta jau nuo kurio laiko, 
kaip užbaigos parlamentinės 
tvarkos, kuri pasak jo, esant! 
atgyvenusi savo dienas.

Mussolini savo kalboj davė 
“patarimų“ ir kitoms valsty* 
bėms, kaip atsiekti jo “korpo- 
ratyvės“ valstybės ‘tobulinimo’’

Republikonas sena 
torius ruošia biliu 

NRA atmesti
NEW YORK, N. Y., lapkr. 

14.—Apie 215,000 New Yorko 
darbininkų įvairių pramonės1 jos senatorius 
šakų, kurie per pastantošiuš reiškė vakar, kad jis ruošiasi 
tri smėnesius buvo išėję strei- įnešti į ateinančią Suv. Vals- 
kuoti, sugrįžę į darbą dėka tijų kongreso sesiją bilių, ku- 
NRA komisijos tarpininkystėsJ rio tikslas bus atmesti Natio- 
Taip raportavo apie padėtį Nev nal Recovery Act dėsnį jstei-

ižll^ikirtirnn Pnrdll York<> gubernatorius Whalen gūsį NRA.
U i NRA. administratoriui Jolinsa- Pasak senatoriaus, jisai nori, 

nui. kad šalies pagirios praeitų juo
greičiausia. Ir jo' bilius bir- 
siąs tinkamiausia gyduolė, ko-

Suv. Valstijos įspėjo 
Austrija neper

sekioti žydų

Francija prisibijo 
naujo Europos karo

PARYŽIUS, Francija, lapkr. 
14.—Paul Boncour, Francijoš 
užsienio reikalų ministeris, kal
bėdamas atstovų bute pareiš 
kė, jogei dabartinis vokiečių 
nusistatymas esąs persisudęs 
abejotinomis galimybėmis. Ji* 
sai dar pastebėjo, kad tas vo
kiečių ūpas “yra gal būt pa 
vojum Europos pastovumui 
(stability)”.

drebėjimas Cali- 
fomijoj

14
Austrijoj neformaliai, bet griež
tai įspėjo šalies gyventojus, 
kad jie neteksią Amerikos už
uojautos ir paramos, jeigu ug
dysią ansemitizmą.

Esą, 95 nuošimčiai Ameri
kos gyventojų yra arba pabė
gėliai nito persekiojimų arba 
ainiai žmonių, kurie perplaukė 
vandenyną dėliai tykibinių ar 
rasinių persekiojimų.

Jie todėl negalį kooperuoti 
draugiškai su tokia šalim, kur 
žmonės yra persekiojami dėliai 
jų prigimties.

Illinois piliečiai gaus 
$413,000,000 uždary
tų bankuose pinigų

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
14.—Kad išgelbėti svyruojančią 

. > kfonferenciją 
vieškelių Genevoj, numatomą* jogei bus 

biuras pąkvietė’ atskirųi valsti’ dedamos pastangos šaukti spė
ju vieškelių komisijas išdirbti cialę konferėnciją iš penkių 
nors po šešius (mažiausia) pro- stambiųjų valstybių atstovų.* 
jektus 3,000 šalies • pavietų 
(counties) keliams taisyti. Tie kviesti Suvienytas Valstijas, Di- 
projektai busią finansuojami 
iš federalių fondų. Jiems vy 
kinti paskirta apie $90,000,000.

Kaip šiandie Washingtone į- 
vyksianti konferencija guber
natorių, municipalitetų mėrų,i 
esančių visuomenes > tarnyboje 
inžinierių ir visuomenės dar
buotojų, kad pagreitinti suma^ 
nymą padėti į darbą minėtus 
2,000,000 bedarbių.

džiąją Britaniją, Franciją, Ita
liją ir Vokietiją. Konferenci
jai vieta nužiūrima Londone.

šie planai paaiškėjo Didžio
sios Britanijos atstovų buto 
debatuose ryšy su įnešiau pa- 
šiulymo pasmerkti - MacDonal- 
do vyriausybės nusiginklavimo 
politiką.

Įnešimas pasmerkti vyriau
sybę atmesta 409 balsais prieš 
54.

prez.Rooseveltui ant stalo. 
Ir tegul prezidentas galutinai 
išsprendžia, ar administracijai 
verta tęsti kovą su Fordu, aū 
priimti jį kaip NRA narį, nors 
jis ir atsisakė- kodeksą pasi
rašyti.

Nauji eiepai (serum) 
tuberkulioziui gydyti

; Sugadino pieną kero
simi

viršila Ftrlgencio Batistą. Tar
tasi apie priemones neramu
mai likviduoti.

Havanoje vėl trys jūreiviai 
užmušta ir penki civiliai gy 
ventojai sužeista. 175 asme 
nys įkalinta.

Apie 10 vai. 
bomba Athenos kliube. Penki' 
asmenys rimtai

vežimus gabenančius pieną į 
pienines. Kerosinu sugadinta 
nemažai pieno. Policija areš
tavo keletą streikuojančių far
merių. Farmerių streiko ve
dėjai pareiškė, kad pikietavi- 
mas bus tęsiamas toliau.

Turtingų nudistų nekliudoma

Varžosi dėl permitų ai 
kogolinius gėrimus 

pardavinėti

CHICAGO, lapkr. 14.—Home 
Owners Loan Corporation pir
mininkas John Ę. Fahey pra
ėjusį pirmadienį pranešė, kad 
Illinois valstijos gyventojai, už
sidariusių bankų depozitįbriai, 
netolimoj ateity gaus bendrai 
$413,000,000 savo depozitų. 

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

Žymus Amerikos libe
ralas susilaukė 77 

metų amžiaus
WASHINGTON, D. C., lapk. 

14.—Suvienytų Valstijų aukš
čiausio teismo nariui, teisėjui 
Louis D. Brandeis, pirmadienį 
suėjo 77 metai amžiaus.

Teisėjas susilaukė daugybę 
pasveikinimų tą dieną.

Jis yra liberalių pažiūrų žmo
gus, ir jo liberalės pažiūros 
Šalies konstituciją gali turėt 

naujų

LONG 
14.-—Duf 
justa čia vakar 1:29 valandą 
popiet.

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
14.—Daugiau kaip 3,000 asme
nų, kurie nori pardavinėti čia 
alkogolinius gėrimus pradedant 
ateinančiu mėnesiu, susirinko 
prie ofiso tarybos alkogoliniams 
gėrimams kontroliuoti.

Bet permitų blankų dar ne
gauta iš Albany. Pagailos blan- 
kos aplaikyta, ale tik 250.

Kada atsilankiusieji sužino
jo apie tai, jie sukėlė tikrą su
irutę. Minia nustūmė j šalį 
tris policininkus dabojusius 
ofiso duris, išlaužė duris ir 
įsiveržė į ofisą. Daugiau poli
cijos pribuvo ir suvarė minią 
į kitus trobesio kambarius.

Pritaria žemoms fe- 
deralems taksoms 

ant svaigalų
WASHING(TON, D. C., lapk. 

14.—Prez. Roosevelt ir komite* 
tas, kurio žiniai pravesta alko* 
golinių gėrimų, klausimai, turė
jo pasitarimą Sakoma, admh 
nistracija pritarianti žemoms 
federalinėmis taksomis ant al» 
kogolinių gėrimų—ne aukŠtes 
nėms kaip $2.00 galionui—kad 
palaikyti gėrimus pigius ir pi 
gurnu išvaryti butlegeriito iš 
biznio.

SHELTON, Conn., lapkr. 14. 
—Dr. Stephen J. Maher yra ži
nomas kaip tarptautinis auto
ritetas tuberkuliozui (džiovai) 
gydyti. Daktarų suvažiavimui 
Sheltone jis pasakojo apie ban
dymus padirbti naujus čiepus 
(serumą), kurie, susidūrę su 
tuberkuliozio bacilėmis, gami
na pragašitingą toms bacilėms 
rukštį.

Skaitlingi eksperimentai su 
tais čiepais duodą pageidauja 
mų kovai su tuberkuliozu re
zultatų. Jisai apie savo eks
perimentus , pranešęs dviems 
kitiems specialistams. Tai ir jų 
dviejų eksperimentai su tais čie
pais davę teigiamų pasekmių.

Farmeriai nutarė 
streikuoti

MINDOM, Minn, lapkr. 14.- 
Aštuoniose pietinės Minnesota 
dalies kauntėse 60 fermerių at> 
Stovų vakar nubalsavo remti 
nacionalį ir Minnesota valstijos 
farmerių streiką.

BOSTON, Mass., lapkr. 14.— 
Masachussetts valstija yra ži
noma kaip Amerikos puritonų 
tvirtovė.

Vienok generolas Daniel H. 
Needham, valstijos policijos 
komanduoto jas, vakar pareiškė, 
kad jisai nesimaišysiąs į nu
distų kempės darbuotę, kuri 
randasi prie Otis.

Toj kolonijoj gyvens protar
piais keletas Harvardo aristo
kratų, daktarų, aktorių ir net 
pora kunigų.

Kiek Nidoj šiemet va
sarojo

Klaipėdiškiai rengia 
Estijoj fabriką *

įvedė socialistą Brid- 
geporto merą

. II MII UI . ....................

BRIDGEPORT, Conn., lapk. 
14.—Connecticut valstijos pir
mas socialistas meras, Jaspei t 
McLevy, tapo įsodintas (inau 
gurated) j ofisą vakar, lapkri 
čio 13 d. Įėjo taipgi į miesto 
tarybą 12 socialistų alderma- 
nų, kurie ’tačiau nesudarys ta
rybos didžiumos.

Prašo mok&ti pensiją 
sužalotiems veteranams

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
10.—Padaryta atsišaukimas į 
prez.' Rooseveltą, kad butų at
naujintas mokėjimas pensijų 

perdaug jau skiriasi amžiumi,’ sužalotiem# karo veteranams.

OKLAHOMA CITY, Okla., 1. 
14.—Vienuolikos metų amžiaus 
mergaitei, Dorothy Halsell, te
ko atsidurti teisme. Skirybų 
teismas panaikino jos vestuves 
su T. J. Halsell, 67 metų am 
žiaus farmerių. Ęitą dieną 
mergaitė sėdėjo jau? suole pra
dinėj mokykloj.

šeimyninį HąlselFių gyvenimą 
suardė įsimaišymas p-nios Ma- 
bei Bassett, labdarybės ir pa
taisų komisionieriaus, kuria 
pasirodė, kad kalbamoji pora

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
14.—Tūlas Oklahomos farmeris 
nugirdo, jogei Suv. Valstijų val
džia yra nutarusi supirkinėti 
adksą. Taigi jis atsiuntė į Wa- 
shingtoiių seno auksinio laikro
džio lukštus, kad valdžia juos 
nupirktu.

Tačiau Washingtono valdinin
kai atsakė fermeriui, kad val
džios programas ,yra supirkinė
ti tik naujai iškastą auksą, o 
ne seną.

KLAIPĖDA.—Keletas klaipg- 
diškių, jų tarpe vienas inžinie
rius, yra pakviesti Estijoj j- 
rengti specialų metalo padir
bimo fabriką, kurį finansuoja 
viena vokiečių emigrantų in- 
dųstrininkų* grupė.

Kaip žinia, keletas tokių pa
siturinčių emigrantų ir Klai
pėdoje planuoja įsteigti naujų 
įmonių.

KLAIPĖDA.— §iais metais 
Nidoje nuo gegužės 15 d 
rugsėjo 22 d. ilgiau negu 
vaitę laiko vasarojo 5,474 
sarotojų. Trumpesnį laiką
sarojusių, manoma, buvo apie 
2,500, taip kad iš viso šią va
sarą Nidą aplankė apie 8,(MM) 
vasarotojų. Juodkrantėje iki 
rugsėjo mėn. apsilankė gy
venusių ilgiau negu savaitę 2,- 
425 vasarotojai ir Žymus skai
čiuj gyvenusių mažiau kaip sa
vaitę. Palyginu^ su praeitais 
metais, vasarotojų skaičius Ni
doje šiemet buvo gana žymus.

Dėl gazo kjlančio iš že
mės žuvo 16 asmenų

--------- -----H-

VIGQ, Ispanija, lapkr. 13.— 
šešiolika asmenų mirė ntfo ang
lies gazo kįlančio iš žemės 
miestely Sėlio. Nemažai kitų 
žmonių rimtai susirgo.

h'

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

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. Tel ( anai
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Didžioji Britanija sta 
tysianti daugiau laivų

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
14.—Didžiosios Britanijos vy
riausybė paskelbė šiandie, kad 
ji mano statyti didesnius lai
vus, prisilaikydama 1980 m. 
laivynams sutarties. O staty
sianti tuos laivus, kad pasivy
ti Suvienytų Valstijų ir Japo
nijos laivynų statybą.

Šį pareiškimą padarė Sir Bol- 
ton Meredith Eyres Monsell. 
admiraltijos 
das, atstovų

pirmasis lor- 
bute. Jisai nuro-

dė, jogei Sus. Valstijos ir Ja
ponija budavojančios didesnius 
kruizerius.

Britanjios vadai, ypač mili- 
taristai, veik nepaliaujamai ro
dė išgąsčio nuo to laiko, kada 
prez. Rooseveltas pradėjo vy
kinti Suvienytų Valstijų laivy
no programą.

Kaip ir paprastai ,kaltė dėliai 
platinimo laivyno programo 
suverčiama ant kitų.

Pataria valstijos 
krautuvėms parda

vinėti alkogolį

Prasidėjo nazių dar 
buotės Suv. Valstijo 

se tyrinėjimas
HARRISBURG, Pa., lapkr. 

14.—Gubernatorius Pinchot va
kar kreipėsi į valstijos legisla- 
turos specialę sesiją patarimu 
kontroliuoti alkogolinių gėrimų 
pardavimą Pennsylvania valsti
joj per valstijos krautuves 
(statė cooperated stores). O pa 
darytus iš pardavimo alkogoli 
nių gėrimų pelnus jis patarė 
skirti bedarbių sušelpimui, mo
kyklų fondų papildymui ir se
neliams pagelbai teikti.

Gubernatoriaus apskaičiavi
mu, jeigu butų uždėta taksų 
po $2 ant galiono įvairių alko 
golinių gėrimų, dabar išdirba
mų valstijoj ir laikomų san
dėliuose iki panaikinimas pro 
hibicijos įeis galion, tatai tuo
jau duotų $25,000,000 pajamų 
valdžiai. O esą $1.0Q taksų ant 
galiono po to, kai prohibicija 
taps atšaukta,
dar $25,000,000 kas metai.

•Su‘lig* gub. Pinchoto planu, 
tam tikra valstijos taryba ope
ruotų alkogoliniams gėrimams 
pardavinėti krautuves žinomas 
kaip “Pennsylvania liąuoi 
stores“.

šios krautuvės galėtų daug^ 
menų kainomis pardavinėti ne- 
ribotą kiekį gėrimų viešbu
čiams, restoranams ir kliubams. 
Visiems kitiems alkogoliniai gė
rimai butų pardavinėjami 
smulkmėnėmis.

Gerti tose krautuvėse butų 
uždrausta.

■**»**■
Chicago, III., Trečiadienis, Lapkritis-November 15 d., 1933
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Kapitalistams tnilkm&L o draugams “pinacai

darbuotės

pirmininko

WASHINGTON, D. C., lapk.
13.— Suv. Valstijų kongreso 
komisija pradėjo tyrinėjimą Stalino dovanos, kurias atvežė M. Litvinov j Suvienytas Valstijas, kad gauti Rusijos pripažinimą 
Vokietijos nazių 
Amerikoj.

Pasak komisijos
Dicksteino, Vokietija paskyru- 
rusi 14,000,000 markių ($5,- 
383,000) nazių organizacijoms 
ugdyti Suv. Valstijose.

Dickstein be to pareiškė, 
kad daugelis nazių organizato
rių po priedanga atlankymo ne
samų tikrenybėj “tetų“ ir “dė
džių“ įvažiavo i šią šalį pro
pagandos tikslais.

Organizatoriai imą po $12.00 
iš asmens nazių “armijai“ pa 
laikyti Suvienytose-Valstijose.

Naujos priemonės 
darbui parūpinti

Numatoma vien pen
kių stambiųjų vals
tybių nusiginklavi- 
mo konferencija

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 269

Mussolini paleido Ita 
lijos atstovų butą

I 1 Ii

ROMA, Italija, lapkr. 14. — 
Mussolini šiandie paskelbė paleb 
dimą Italijos atstovų buto. Tai, 
pasak jo, esąs pirmasis žinks- 
nfs programe taikomame tam, 
kad įsteigti “korporatyvę“ vals
tybę, kurioj didelė galia prh 
klausysianti nacionalėms pra- 
monės gildijoms.

Mussolini padarė'tą pareiški

215,000 darbininkų 
sugrįžo darbui 

New Yorke
NEW YORK, N. Y., lapkr.

duos valstijai
Suv. Valstijos įspėjo 

Austriją nęper- 
sekioti žydų

Francija prisibijo 
naujo Europos karo

VIENNA, Austrija, lapkr. 
14.—Suv. Valstijų atstovas 
Austrijoj neformaliai, bet griež
tai įspėjo šalies gyventojus, 
kad jie neteksią Amerikos už
uojautos ir paramos, jeigu ug
dysią ansemitizmą.

Esą, 95 nuošimčiai Ameri
kos gyventojų yra arba pabė
gėliai nūn persekiojimų arba 
ainiai žmonių, kurie perplaukė 
vandenyną dėliai tykibinių ar 
rasinių persekiojimų.

Jie todėl negalį kooperuoti 
draugiškai su tokia šalim, kur 
žmonės yra persekiojami dėliai 
jų prigimties.

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
14.—Prez. Roosevelto adminis
tracija dedanti pastangas per
kelti 2,000,000 bedarbių, gau 
nančių pašalpą j reguliarį dar
bą si? reguliariai gaunamu už- 
mokesniu

Kad suteikti tiems bedarbiams 
užsiėmimą, federalis vieškelių 
biuras pąkvjetė ’ atskirųi valsti' 
jų vieškelių komisijas išdirbti cialę konferdnciją 
nors po šešius (mažiausia) pro- stambiųjų valstybių atstovų, 
jektus 3,000 šalies • pavietų! Į tą konferenciją planuojama 
(counties) keliams taisyti. Tie kviesti Suvienytas Valstijas, Di- 
projektai busią finansuojami džiąją Britaniją, Franciją, Ita- 
iš federalių fondų. Jiems vy liją ir Vokietiją. Konferenci- 
kinti paskirta apie $90,000,000.

Kaip šiandie Washingtone į- 
vyksianti konferencija guber
natorių, municipalitetų merų,f 
esančių visuomenes . tarnyboje 
inžinierių ir visuomenės dar
buotojų, kad pagreitinti suma1- 
nymą padėti į darbą minėtus 
2,000,000 bedarbių.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
14.—Kad išgelbėti svyruojančią 
nusiginklavimo konferenciją 
Genevoj, numatomą, jogei bus 
dedamos pastangos šaukti spe- 

i iš penkių

liją ir Vokietiją.
jai vieta nužiūrima Londone.

Šie planai paaiškėjo Didžio
sios Britanijos atstovų buto 
debatuose ryšy su įnešinįu pa
siūlymo pasmerkti • MacDonal- 
do vyriausybės nusiginklavimo 
politiką.

Įnešimas pasmerkti vyriau
sybę atmesta 409 balsais prieš 
54.

Varžosi dėl perimtų ai 
kogolinius gėrimus 

pardavinėti

mą nacionalės gildijų tarybos 
mitinge.

šios Mussolinio kalbos Italir 
joj laukta jau nuo kurio laiko, 
kaip užbaigos parlamentines 
tvarkos, kuri pasak jo, esanti 
atgyvenusi savo dienas.

Mussolini savo kalboj davė 
“patarimų“ ir kitoms valsty* 
bėms, kaip atsiekti jo “korpo- 
ratyvės“ valstybės ‘tobulinimo’’

Republikonas sena 
torius ruošia biliu 

NRA atmesti
WASHINGTON, D. C., lapkr.

14..—Apie 215,000 New Yorko' 14.—Republikonas Iowa valsti 
darbininkų įvairių pramonės1 jos senatorius 
šakų, kurie per pastaruosius reiškė vakar, kad jis ruošiasi 
tri smėnesius buvo išėję strei- įnešti į ateinančią Suv. Vals- 
kuoti, sugrįžę į darbą dėka tijų kongreso sesiją bilių, ku- 

. tu NRA komisijos tarpininkystės J rio tikslas bus atmesti Natio-
Laukiama Johnsono Taip raportavo apie padėtį Ne^ nal Recovery Act dėsnį jstei- 

susikirtimo su Fordu ^alen. ^^natoriaus jisai nOr-
JL <*octn čvllcluUl lauoj Jloctl 11U1 

kad šalies pagirios praeitų 
greičiausia. Ir jo' bilius 
siąs tinkamiausia gyduolė,

WASHINGTON, D. C., lapk. 
14.—Laukta, kad kaip šiandie 
NBA administratorius Johnson

NRA. administratoriui Johnso- 
nui.

atkreips ataką prieš Henry Neramumai Cuboje kiQ jis žino
Fordą. Laukta, kad ir Fordas; 
busiąs Washingtone savo pu 
sei apginti.

Bet ar bus Fordas Washing- 
tone, ar ne, o Johnson ketinąs

nesiliauja
HAVANA, Cuba, lapkr. 14. 

—Prmadienio vakarą prez. 
Grau San Martin turėjo ilgą

Dickinson pa1-

<■» 
juo 
bu 
ko-

Sugadino pieną kero 
sinu

& « Mes. armijos
prez. Roosevetm . ant stalo. viršila Flflgencio Batista> Tar. ..
Ir tegul prezidentas galutinai . . vezimu__ ;;n; tasi aPle priemones neramu- Dienineišsprendžia, ar administracijai 
verta tęsti kovą su Fordu, ab 
priimti jį kaip NRA narį, nors 
jis ir atsisakė' kodeksą pasi
rašyti. f

Nauji depai (seram) 
tuberkulioziui ’ gydyti

PARYŽIUS, Francija, lapkr. 
14.—Paul Boncour, Francijoš 
užsienio reikalų ministeris, kal
bėdamas atstovų bute pareiš 
kė, jogei dabartinis vokiečių 
nusistatymas esąs persisudęs 
abejotinomis galimybėmis. Ji* 
sai dar pastebėjo, kad tas vo
kiečių ūpas “yra gal būt pa 
vojum Europos pastovumui 
(stabili ty)”.

Žemės drebėjimas Cali- 
f orai joj.

Illinois piliečiai gaus 
$413,000,000 uždary
tų bankuose pinigų

CHICAGO, lapkr.' 14.—Home 
Owners Loan Corporation pir
mininkas John JI. Fahey pra
ėjusį pirmadienį pranešė, kad 
Illinois valstijos gyventojai, už
sidariusių bankų depozitįorįai, 
netolimoj ateity gaus bendrai 
$413,000,000 savo depozitų.

■ ........................ ..............................................

Žymus Amerikos libe
ralas susilaukė 77 

metų amžiaus

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
14.—Daugiau kaip 3,000 asme
nų, kurie nori pardavinėti čia 
alkogolinius gėrimus pradedant 
ateinančiu mėnesiu, susirinko 
prie ofiso tarybos alkogoliniams 
gėrimams kontroliuoti.

Bet permitų blankų dar ne
gauta iš Albany. Pagailos blan- 
kos aplaikyta, ale tik 250.

Kada atsilankiusieji sužino
jo apie tai, jie sukėlė tikrą su
irutę. Minia nustūmė j šalį 
tris policininkus dabojusius 
ofiso duris, išlaužė duris ir 
įsiveržė į ofisą. Daugiau poli
cijos pribuvo ir suvarė minią 
į kitus trobesio kambarius.

11 metų amžiaus marti sugrįžo 
į mokyklą ,

Pritaria žemoms fe- 
deralėms taksoms 

ant svaigalų
WASHING)TON, D. C., lapk. 

14.—Prez. Roosevelt ir komite* 
tas, kurio žiniai pravesta alko* 
golinių gėrimų, klausimai, turė
jo pasitarimą Sakoma, admh 
nistracija pritarianti žemoms 
federalinėmis taksomis ant ab 
kogolinių gėrimų—ne aukŠtes 
nėms kaip $2.00 galionui—kad 
palaikyti gėrimus pigius ir pi
gumu išvaryti butlegeriits iš 
biznio.

SHELTON, Conn., lapkr. 14. 
—Dr. Stephen J. Maher yra ži
nomas kaip tarptautinis auto
ritetas tuberkuliozui (džiovai) 
gydyti. Daktarų suvažiavimui 
Sheltone jis pasakojo apie ban
dymus padirbti naujus čiepus 
(serumą), kurie, susidūrę su 
tuberkuliozio bacilomis, gami
na pragašitingą toms bacilėms 
rukštį.

Skaitlingi eksperimentai su 
tais čiepais duodą pageidauja 
mų kovai su tuberkuliozu re
zultatų. Jisai apie savo eks
perimentus pranešęs dviems 
kitiems specialistams. Tai ir jų 
dviejų eksperimentai su tais čie
pais davę teigiamų pasekmių.

Norėjo parduoti savo laikrodį 
valdžiai

įvedė socialistą Brid- 
geporto merą

vakaro sprogo 
khube. Penki 

sužeisti. Kita 
departa

Isla

MADISON, Wis., lapkr. 14.— 
>š si? .kerosimi mėtyta į 

vežimus gabenančius pieną į 
pienines. Kerosinu sugadinta 
nemažai pieno. Policija areš
tavo keletą streikuojančių far
merių. Farmerių streiko ve
dėjai pareiškė, kad pikietavi- 
maš bus tęsiamas toliau.

Turtingų nudistų nekliudoma

mai likviduoti.
Havanoje vėl trys jūreiviai 

užmušta ir penki civiliai gy 
ventojai sužeista. 175 asme 
nys įkalinta.

Apie 10 vai. 
bomba Athenos 
asmenys rimtai
jomba • ekspliodavo 
mentinėj krautuvėj La 
de Guba. Padaryta žalos tur* 
tui apie $25,000.

Nors vyriausybė skelbia, kad 
armija pasiliekanti ištikima jai, 
tačiau ji pagalios prisipažino^ 
jogei “keletas šimtų kareivių” 
perėję į sukiėlių eiles.

.j.

Farmeriai nutarė 
streikuoti

,WINDOM, Minn, lapkr. 14.- 
Aštuoniose pietinės Minnesota 
dalies kauntėse 60 farmerių ab 
Stovų vakar nubalsavo remti 
nacionalj ir Minnesota valstijos 
farmerių streiką.

BOSTON, Mass., lapkr. 14.— 
Masachussetts valstija yra ži
noma kaip Amerikos puritonų 
tvirtovė. (

Vienok generolas Daniel H. 
Needham, valstijos policijos 
komanduotojas, vakar pareiškė, 
kad jisai nesimaišysiąs į nu
distų kempės darbuotę, kuri 
randasi prie Otis.

Toj kolonijoj gyvens protar
piais keletas Harvardo aristo
kratų, daktarų, aktorių ir net 
pora kunigų.

Kiek Nidoj šiemet va 
sarojo

§iais metais
iki 
sa- 
va-
va-

Klaipėdiškiai rengia 
Estijoj fabriką

KLAIPĖDA.—Keletas klaipė
diškių, jų tarpe vienas inžinie* 
rius, yra pakviesti Estijoj ;- 
rengti specialų metalo padir
bimo fabriką, kurį finansuoja 
viena vokiečių emigrantų in- 
dustrininkų* grupė.

Kaip žinia, keletas tokių pa
siturinčių emigrantų ir Klai
pėdoje planuoja įsteigti naujų 
įmonių.

KLAIPĖDA.
Nidoje nuo gegužės 15 d 
rugsėjo 22 d. ilgiau negu 
vaitę laiko vasarojo 5,474 
sarotojų. Trumpesnį laiką
sarojusių, manoma, buvo apie 
2,500, taip kad iš viso šią va
sarą Nidą aplankė apie 8,01X1 
vasarotojų. Juodkrantėje iki 
rugsėjo mėn. apsilankė gy
venusių ilgiau negu savaitę 2,- 
425 vasarotojai ir žymus skai
čius gyvenusių mažiau kaip sa
vaitę. Palyginus su praeitais 
metais, vasarotojų skaičius Ni
doje šiemet buvo gana žymus.

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
14.-*~Tiilas Oklahomos farmeris 
nugirdo, jogei Sitfv. Valstijų Val
džia yra nutarusi supirkinėti 
aiiksą. Taigi jis atsiuntė j Wa- 
shingtoftą seno auksinio laikro
džio lukštus, kad valdžia juos 
nupirktu.

Tačiau Washingtono valdinin
kai atsakė fermeriui, kad val
džios programas .yra supirkinė
ti tik naujai iškastą auksą, o 
ne seną.

BRIDGEPORT, Conn,, lapk, 
14.—Connecticut valstijos pir
mas socialistas meras, Jaspe< 
McLevy, tapo įsodintas (inau 
gurated) j ofisą vakar, lapkri
čio 13 d. Įėjo taipgi į miesto 
tarybą 12 socialistų alderma- 
nų, kurie tačiau nesudarys ta
rybos didžiumos.

Prašo mokėti pensijų 
sužalotiems veteranams

WASHINGTON, O. C., lapkr. 
10.—Padaryta atsKauMmas j 
prez. Rooseveltą, kad butų at- 
naujintas mokėjimas pensijų

OKLAHOMA CITY, Okla., 1. 
14.—-Vienuolikos metų amžiaus 
mergaitei, Dorothy Halsell, te
ko atsidurti teisme. Skirybų 
teismas panaikino jos vestuves 
su T. J. Halsell, 67 metų am
žiaus farmerių. Kitą dieną 
mergaitė sėdėjo jau suole pra
dinėj mokykloj.

šeimyninį HąlselFių gyvenimą 
suardė įsimaišymas p-nios Ma- 
bei Bassett, labdarybės ir pas- 
taisų ; komisionieriaus, kuriai 
pasirodė, kad kalbamoji pora

WASHINGTON, D. C., lapk. 
14.—Suvienytų Valstijų aukš
čiausio teismo nariui, teisėjui 
Louis D. Brandeis, pirmadien 
suėjo 77 metai amžiaus.

Teisėjas susilaukė daugybę 
pasveikįnimų tą dieną.

Jis yra liberalių pažiūrų žmo
gus, ir jo liberalės pažiūros 
Šalies konstituciją gali turėt 
nemažai reikšmės^ Šiais naujų 
takų ieškojimo laikais.

LONG BEACH, Cal., lapkr. 
14.—Du lengvi Žemės smūgiai 
justa čia vakar 1:29 valandą 
popiet.

Abdnai giedra ir Šalta; stip
rus šiaurvakarių vėjai, suma- 

os laiku perdaug jau skiriasi amžiumi.J sužalotiems* karo veteranams

' "''j V ■' ■

Dėl gazo kjlančio iš že
mės žuvo 16 asmenų
VIGO, Ispanija, lapkr. 18I 

šešiolika asmenų mirė nito ang
lies gazo kįlančio iš žemės 
miestely Sėlio. Nemažai kitųmiestely Sėlio. Nemažai 
žmonių rimtai susirgo.

Įį:

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

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. TeL Cniial SM»
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KORESPONDENCIJOS
Brooklyn, N. Y.

Musų margumynai
Brooklynui tenka atiduoti 

kreditas, — jis turi labai “kul
tūrišką” komunistišką baublių 
sosaidę. Ta sosaidė labai gra
žiai baubia visiems tiems, ku
rie nepritaria neklaidingam Sta
linui ir Bimbos linijai. Tikrai 
taip, štai lapkričio 5 d. vienas 
kriaučių lokalas surengė politiš
ką mitingą ir pakvietė įvairių 
partijų atstovus kalbėti.

Kai nuvykau į svetainę, tai 
mitingas dar nebuvo prasidė
jęs. Vienok neužilgo pirminin
kas paskelbė, kad jau yra kal
bėtojai nuo Tammany Hali, 
McKee demokratų, LaGuardia 
šalininkų ir komunistų. Esą, 
tik nėra nei vieno, kuris išdės
tytų socialistų poziciją. Tąsyk

munistus, išnaudoja darbinin
kus. Socialistai nei kiek nesą 
geresni už demokratus ir re- 
publikonus. Jų vadas Norman 
Thomas esąs melagis ir dar ki
toks. Jis milionierius. Girdi, so
cialistus remiu bankininkai ly
giai taip pat, kaip ir O’Brien’ą.

Pagalios, suteikiama žodis so
cialistui. Atsistoja F. Lavins- 
kas. Ir kai tik jis atsikėlė, tuoj 
visas komunistiškas štabas su
judo ir pradėjo baubti. Lavin- 
skas, eidamas į estradą, papra
šė tavorščių, kad jie dar dau
giau pabaubtų.

Buvo tiesiog juokinga: komu
nistai visai nopažjsta Lavinsko 
ir jam dar nepradėjus kalbėti 
(vadinasi, nežinodami, ką jis 
pasakys) užtraukė savo muzi
ką. Toks jau bimbiškas natū
ras: jie negali iškęsti nepadai-

aš parašiau raštelį, prašydamas, savo bu-bu himno kiek- 
pirmininko, kąd man butų leis- nePu&a j J M
ta tarti vienas kitas žodis apie 
socialistų nusistatymą šiuose 
miesto rinkimuose.

Pirmininkas mielai suteikė tą 
malonę. Pristatydamas kalbėti 
komunistą, jis pareiškė, jog 
atsirado kalbėtojas ir iš socia
listų pusės.

Kalba komunistas. Tai visai
jaunas vyrukas.
pradeda atakuoti kapi'talis-
Smerkia visas partijas. Gir- 
vis-os partijos, išėmus ko-

dar 
šiai 
lūs. 
di,

Pirmiau-

Žiūrėkite 
| Šiuos 

Paveikslus
Jeigu Jus Priimsite Aspirin

Jie Parodo Kodėl 
Tikras

BAYER ASPIRIN 
yra žinomas kaipo Greičiau

sia ir Saugi Pagelba nuo 
Skausmo

Į DVI SEKUNDAS, DABOKIT 
ANT SUSTOJIMO

Tikrą Bayer Aspirin Tabletka 
Išsiskirsto ir Pradeda Savo 

Darbą.

Įmeskite Bayer As
pirin Tabletką į 
stiklą vandens

NAUJIENOS, Chicago’, UI

tai vargu

kiekvienas jų gaunąs per savai-i 
tą $20 pašalpos.

Tuo tarpu tas “cudaųnas” 
miestas viso neturi nei penkių 
tūkstančių gyventojų. Kokiu 
budu ten galėjo atsirasti net 
10,000: bedarbių,
ir pats Stalinas begalėtų išaiš
kinti. Ir kuomet komunistai 
drįsta tokius absurdus skelbti, 
tai šiek tiek protaujantys žmo
nės į juos pradeda žiūrėti kai
po į paprastus bloferius, kurie 
visai nesiskaito su faktais.

» » »
Teko girdėti per radio kal

bant vieną demokratų senato
rių. Jis labai džiaugėsi, kad 
socialistai New Yorke neprave
dė savo kandidatą į mėrus. Vi
sas jo džiaugsmas buvo parem
tas asmeniškais sumetimais: 
girdi, praeityje socialistai jam 
labai daug pakenkę balsavimuo
se.

Trečiadienis, .lapk. 15, 1933

Kaip 
stiklo 
issiskirsto

ji pasiekia 
dugną jt jau

Tas kas Į > . j 
atsitinka 
tuose stikluose

atsitinka jūsų skilvyje.
Greitesnė Pagalba Da 

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

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

Todėl, Bayer Aspirin Tabltt- 
ka “tuojaus sulaiko” ir bjauriau
si gaivos skaudėjimą ar neuritis 
j keletą minučių po priėmimui.

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

Todėl — visuomet sakykite — 
“Bayer Aspirin,” kuomet pirkaite. 
Tuomi jus busite tikri gauti 
Greita palengvinimų ir Saugumų 

y' ii ..tikrosios Bayer rųiies.

•dūdą. Lietuviui demokratui ei
nant kalbėti, visi komunistiški 
vaikai laikė 
čias. Na, o 
su “bu-bu”.

Kad pas 
nėra senso, 
tas, jog jie kiekvieną skaito 
buržuju, kuris nepritaria Bim
bai. Koks gi gali būti buržujus 
iš Lavinsko, kuris jau trys me
tai randasi bedarbių eilėse?

Susidėjus tokioms aplinky
bėms, žinoma, nieko, kito nebu
vo galima daryti, kaip tik pa
dėkoti komunistams už jų labai 
“kultūrišką” pasielgimą bei su- 
dainavimą “bu-bu” himno. Pas
kui dar'tarti kelis žodžius apie 
rinkimus. Balsuodami už so
cialistus, jus nepadarysite klai
dos.

Kadangi vėl pasigirdo “bu
bu”, tai Lavinskas patarė ko
munistams balsuoti už savo 
kandidatą. Balsuodami už jį, 
visvien padidinsite. ,rądįj^iškų; 
balsų skaičių. ‘Paskui jis padė
kojo publikai už “ramų užsi
laikymą”, o “Laisvės” davat
koms už “bu-bu”.

Kai prakalbos pasibaigė, tai 
jau buvo 6 vai. vakaro. Bet 
žmonės vis dar nenorėjo skir
stytis. Gaila, kad socialistams 
nebuvo žinoma, jog jiems bus 
leista kalbėti, 
Įima geriau prisirengti.

tt » «
Rinkimai virte virė ir išvirė. 

Mėru tapo išrinktas La Guar- 
dia, italų kilmes pilietis. Jis 
tai ir sudarys, taip sakant, sa
vo kabinetą. Tammany kandi
datas O’Brien jaučiasi labai nu
siminęs. Demokratai, kurie rė
mė McKee, irgi nekaip jaučiasi.

Rinkimai praėjo nepaprastai 
triukšmingai. Tammany gengė 
dėjo visas pastangas, kad ne
paleisti miesto kontrolės iš sa
vo rankų. Jų gengsteriai tero
rizavo balsuotojus ir balsų da
botojus. Keli La Guardia šali
ninkai buvo sumušti. Bet nie
ko negelbėjo nei tos priemonės, 
— sukčių gengė tapo iššluota.

Šiais rinkimais socialistams 
dirva nebuvo labai dėkinga. 
Gyventojai buvo žut-but pasi
ryžę sutriuškinti Tammany, 
todėl daugelis balsavo už radi
kalą La Guardia, kuris savo 
laikais su socialistais palaikė 
gana artimus ryšius. Nežiūrint 
to, socialistų kandidatas į mė
rus, Solomon, surinko apie 
65,000 balsų. Tuo tarpu apie 
komunistus dar visai nieko ne
sigirdi. Matomai, jie pasirodys 
labai mizemiškai. Reiškia, visa 
jų triukšminga agitacija nuėjo 
niekais. “Vienatiniai” darbinin
kų1 draugai neranda pritarimo.

Nieko stebėtino: jie savo ne
įmanomais blefais toli negali 
nueiti. Pavyzdžiui, prieš kiek 
laiko pas mus viena karšta ko
munistiška davatka, kuri net 
esanti mokytoja, papasakojo 
apie “eudauną” Minesotos val
stijoje miestą, kur mėruktapo 
išrinktas komunistas. Tame 
mieste esą 10,000 bedarbių ir

sugniaužę kumš- 
Lavinską palydėjo

komunistus visai 
rodo jau tas fak-

butų buvę ga-

, Bethląhem 
j pirmininkas,

» » » 
šiomis dienomis sutikau vie

ną žmogų, kuris kreipėsi į 
“Laisvę”, kad įdėtų gana pa
triotišką garsinimą apie važia
vimą į Lietuvą. “Laisvė” atsi
sakė >tą garsinimą dėti. Girdi, 
už dolerį mes negalime parsi
duoti Lietuvos patriotams ir 
garbinti Vytautą.

Butų viskas tvarkoje, jeigu 
štai neužilgo po to nebūtų pa
sirodęs “Laisvėje” didžiausias 
garsinimas judžių, kurie vaiz
duoja visokius Lietuvos “pa
triotus” bei Dariaus-Girėno iš
kilmingas laidotuves, čia nepar- 
siduoda už dolerį, o čia ėmė ir 
parsidavė!

Well, kai “Laisvei” pakiša 
kelis dolerius, tai ji tuoj ir apie 
savo principus pamiršta.

» » »
Vieną gražią dieną sumaniau 

patirti, kiek kioskuose (stan- 
duose) parsiduoda lietuviškų 
laikraščių. Sužinojau, kad arti
miausias laikraščių pardavinė
tojas per dieną išleidžia nuo 
trijų ligi šešių “Laįąvės”^kępi- 
jų, “Keleivio” per'šąvaįtęį 120, 
“Naujosios Gadynes”’— 25, 
“Vienybės” — nuo 15 ligi 25 
ir “Saulės” nuo 3 ligi 6.

Well, well, 
tiek jau 
“Saulės” 
nes man 
duodavo
bet kai laisviečiai 
vėti už dyką nuo kriaučių gan
ius overkoutus, tai lietuviai ne
benori nei jų laikraščio skai
tyti.

Myron C. 
Steel korpoi 
kuris turėjo pasitarimą su pre
zidentu Roosevelt ir NBA vir
šininkais dėl pripažinimo uni
jos korporacijos kontroliuoja
mose kasyklose. . ,

Oną Vaitkui tę, o “gražuoliu” 
—Joną Maaadunškj.

—Buvęs baliuje.

likti ilgiau ir koncertuoti vie
tinėje lietuvių svetainėje.

Koncertan susirinko daug 
žmonių. Sujaudinti žmonės 
klausėsi jo dainavimo ię kar
štai jam plojo po kiekvienos 
dainos. Jie butų galėję klausy
tis jo ir per visą naktį. Ypa
tingai publikai patiko “Kur
Bakūžė Samanota”, daina 
apie Motinėlę ir “Kur gimiau 
ir augau.”

‘ Juozo Babravičiaus balsas 
skambės musų ausyse per il
gus- laikus ir jį visuomet atsi
minsime. Omaha lietuviai yra 
labai dėkingi artistui už at
silankymą musų. mažoje kolo
nijoje. Taipgi turim padėkoti 
kum Juozui Jusevičiui Už pa
kvietimą dainininko. Kun. Ju- 
sęvičius yra visų lietuvių my
limas ir netrukus sukaks 3 
metai kai jis veikia musų ko
lonijoje, atvykęs iš Ghicagos. 
.Jokiu budu nesutiktume jį ati
duoti atgal Chicagai, nes jis 
dirba ir tautinį darbą ir myli 
savo tautą. Pereitą pavasarį 
sukako 2 metai kun. Juscvi- 
’čiaus buvimo Omahoje, šv. 
Antano parapijoje.

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

Visi lietuviai, nežiūrint pa- 
žvalgų ar tikėjimo, suteikė 
savo tautos mylėtojui naują 
Plymoutb automobilį. Omaha 
lietuviai taipgi gražiai sugy
vena ir veikia iš vieno ir, ma
nau, veiks taip ir ateityje. 
Bengs Aviacijos Dieną Oma

ha je Janušauskui.
Netolimoje praeityje įvyko 

visų lietuvių viešas susirinki
mas, kuriame buvo nutarta 
surengti aviacijos dieną Da
riaus ir Girėno paminklo nau
dai, taipgi ir dėl lakūno Janu
šausko. Dienos dar nepaskir
tos. Omaha neatsiliks nuo ki
tų kolonijų. —Omahietis.

Nuo Peršalimų Krutinėję
Vienas skubus būdas sulaužymui per* 

žalimo krutinėję, tai geras iisltrynimas 
su ANCHOR Pain-Expelleriu visos 
krutinės ir po to apdengiant krutino 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu. Šito
kia gydymasis paliuosuoja susikimiimg 
krutinėję visokiu glįtumų ir skrepliu*

Neapleiskite pergalimus krutinėję, nes 
dažnai jie priveda prie pavojingų Ilgu, 
kaip plaučių uždegimas, influenza, gri
pas ir kt. Tuojaus iisitrinkite Pain- 

. Ęjępelleriu, Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c,—-skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

PAIN-EXPELLER

Omaha, Nebr
Tautų Karnivalas”, J. Babra 

vičius ir kitos žinios.

Buy gloves wlth what 
it savęs

BBr» reikalo moseu BOe ar 
daugiau, kad rauU varu daalk 
koletą. LlilertM Tooth Pašte, 
didetie lubae parsiduoda ui 
fcfto JI valo ir apšauto au
tis Be to raute sutaupiau 
M. ut kurtuos rauta ausipirk- 
M pirštinaites ar k« kita. 
Lavbert Pharvaaca) Oo.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

YOVR EYES 
Night and Moming to keep 
them Clcan, Clear and Healthy 

Wrlte for Free “Eye Care** 
or “Eye Beauty” Book

Marine Ce« Pert. H. S*,9 E. Ohie St.,Chk«to

hat/ My Boy!"
bu FRANCIS WALLACF
J AUTHOH. o F "HUDOLB"

Laisve” žmonės 
teįdomauja, kaip ir 

taradaika. Vietos žmo- 
sakė, jog pirma parsi- 

nemažai “Laisvės”, 
pradėjo de-

» » » 
i 

Lavinskas sako, kad
neatsiras kontestantų, 
stos į kontestą ir platins Brook- 
lyne “Naujienas”.

Komunistams bus. “gevalt”, 
— jie dar ščyriau galės traukti 
savo “bu-bu” himną.

F. Lavinskas.

jei či& 
.tai jis

Indiana Harbor, Ind
Sis tas iš musų kolonijos gy

venimo.

Indiana Harbor Moterų dr- 
gija ir parapijos lyderis nuta
rė surengti balių ir jame išrin
kti gražiausią vietinę lietuvai
tę ir gražinusį vaikiną. Jau
nuomenė, išgirdusi apie tokią 
“naujienybę”, susigrūdo į sve
tainę lapkričio 5 d., kuomet 
tas balius įvyko, kad pamaty
ti tąs “gražiausias at abas.”

Buvo gražaus jaunimo. Bet 
parapijos lyderis su davatko
mis paskutiniojo minutėje su
šauktame kokuse, skiepe, nu
tarė, • kad gražuolės negalima 
rinkti, tai nepadoru, bet rei
kia išrinkti tokią merginą ir 
tokį jaunuolį, kurto ištikimi 
bažnyčiai, lanko mišias ir yra 
“geri” — jų supratimu.

WcU, ir išrjnko “gražuolę” 
ne dėl grožio ar "gerumo,” 
bet už tai, kad jos tėvai žy
miai prisideda prie parapijos 
finansiniai ir niekuomet ne
užmiršta kjebono nors pa
tys gana vargingai gyvena.

“Gražuolė” dųvatkos ir Ly
deris, o ne v publika išrinko■ • : ■

žymus 
kelias 

angliš-

Tėofilė

Spalių 16-21 dd., šv. Vin
cento De Paul draugija suren
gė didžiulį parengimą “Pa- 
geant of Nations” .miesto au
ditorijoje. Parengime dalyva- 
vavo visos tautos ir vijos pa
rapijom, viso apie 33 parapijos 
ir 8-ios tautos. ,

Tautos turėję po vieną va
karą tame pąręngįine. Lietu
vių vakaras įvyko spalių 20 d. 
Jis buvo užpildytas dainomis, 
šokiais ir virvių traukimu, 
“tug o’war”. To vąkaro su
rengimui daugiausiai ^pasidar
bavo Bladas Alį^onias, . kun. 
'Juozas JdisęvįČiu&yr-.Addlftas 
Leonavičius. Publikos į paren
gimą atsilankė npie 8,000.

Į programą įėjo Juozo Bab
ravičiaus dainavimas, 
dainininkas sudainavo 
dainas lietuviškai ir 
kai. Publikai labai 
Prie piano buvo pz
Maslauskaitė, (Mrs. kirisella). 
šokius išpildė jaunos mergai
tės, pasirėdžiusios tautiškais 
rūbais. Kelius klasinius nume
rius atliko jaunutė 8-nių metų 
Betty Jane Biliūnas.

Lietuviai virves traukimo 
čempionai. '

Virvių traukime lietuviai 
nugalėjo visas tautas ir laimė
jo čempionatą. Kiekviena tau
ta turėjo šešių vyrų komandą. 
Pirmiausiai lietuviąį nugalėjo 
čekus, vėliau poličmonų ko
manda, kurioje buvo ir pats 
policijos komisionierius My- 
ers. Paskutinį vakarą* lietu
viams teko traukti virvę dėl 
čempionato su ' kroatais. Nors 
buvo paskirta 10 minučių 
traukimui, lietuviai (įveikę 
kroatusv į penkias minutes, Su 
didelėmis ceremonijomis ir 
šauksmais lietuviai paliko 
čempionais. Lietuviui virvės 
traukėjai buvo kap. Edt Akro 
mas, Antanas Jablomkis, Ste
pas Kanstantinavičius, Albir 
nas Bulota, Ričardas Akroi- 
mas ir H, Orentas, Daugiau
siai triūso virvės traukimo ko
mandos suorganizavime ir 
pratimuose padėjo Bladas 
(Ed) Akromas >- komandos 
kapitonai

Po rungtynių buvo sureng
tas vakaras lietuviams virves 
traukimas, kuriame dalyvavo 
ir kroatai. J parengimą įėjo 
šokiai, v vakarienė ir trumpos 
prakalbos, Kalbėjo kun. Juse- 
yįčius. Trumpai kalbėjo iy 
kapitonas , Akromas , į pad|k°" 
damas saVę^ktffifaild^MŽ UP
kapitonas A Akimiiąs , įpadfl 
damąs sdV6#k<^faildiį^nž * < 
delip darbo atlikim?-“-’

SųžavČli J. Babravičiais 
vietiniai lietuviai gavę (pro

gą išgirsti artistą J. Babravi
čių fduimiąjant into^to audito^ 
ryįfc įprašė daiggfcko. patrf

SYNOPSIS
The eolorful eareer of “Big Jeff" 1 

Randolph, now a nailonai football 
herų, haa been traced from his 
humble home in tiny Athens, a mid- ( 
vest factory town, through high 
schooi gridiron stardom that made 
him a magnet for scouts from big 
colleges and through turo years of 
backfield glory as a superstar at 
Thorndyke, rich and historic east« 
era university. He’s the idol of fan- 
dora, the pet of society, the envy of 
back - home ndghbors, and “my 
boy" to his adering Mom and Pop. 
To the former, he’s štili her little 
Tommy and to father, well—— 
Tęm’s manjiers and clothes annoy 
the Veteran glassurorker urho se- 
cretly, however, rates his boy on a 
par With 7 Pop*I supreme political

/ halo hun, Tommy’s best giri 
was Dorothy Whltney, daughter of 
the riehest and most important 
Citizen in Athens. Būt in New York, 
Tommy has met Elaine Winthrop» 
soeiety artist and daughter of a 
W»U Street magnate, More glit- 
tering ev*r w*8 “Big Jeff” as 
a semor.but In the finai game on 
Thovndyke’s schedule. Yale gets a 
14<?g |«ad in the third ųuarter. Capt. 
Randolph’s Pilgrims seemed doomed 
when an Eli Hneman calls “Jeff” 
aą pro”. , : . That was the 
spąr^ that touęhed the TNT. r . . 
Randolph went berserk . , . the 
Pilgrims are now in touchdown 
distapce. pounding the Bulldogs....

CHAPTER THIRTY-FOUR
Within their 15-yard line the 

Yale defense stiffened — a fourth 
down pass went into the end zona. 
Yale had the bąli; būt the Bulldogs 
could do nothing with it; the surg- 
ing Filgrim fonvards threw back 
two charges—Harlow’s punt was 
hurried and Barton returned it to

. thoYafe45.
, . Again the pounding continued— 
aąd the Thorndyke gains became 
bigger; the orowd awęke to the 
threat; when the period ended it 
was Thoradyke’e bąli on Eli’s 16- 
yard line with one yard to ipake 
on fourth down.

”This is the play that counts,” 
Charlie Whitney said, Jerry nodded. 
“Čęmę on, Jeff, oM boy—show ’em 
your stuff.” Dorothy, almost shiver- 
in» in e^citement, seUed Jerry’s 
arm, clung to it,

Tommy made three yards.
Thorndyke was jubilant, on the 

fleld and in thę stąnds; on the next 
play Tommy started wide, sucked 
the tacklers in, tossed laterally to 
Barton and then dashed Strąight 
for the oomar in( time to take out 
two men at one swipe as Barton 
drąggad another over the goal.

Tho kiek for goal w»s bloeked.
The score was Yale 14, Thorn« 

dyka 6.
The Thorndyke stands moaned 

while Valę was exultant. It would 
take mote ‘than one touchdown to 

. tie; Yale waa reęeiving the kicfcoff; 
at th« worst it could hold the bąli, 
ętal) for time-

’ Tommy kieked off over the goal 
liną, Yale pat tha In on 
its 20. Rąrlow and Verger were 
thrown back; Thorndyke’s line was 
charglng so fast Harlow docided to 
play. and punt on third dpwn; 
Įt went oųtside on the Pilgrhn 42, 

The 70,000 spectators were tense. 
Thomdyke’e attwk had, been' ąn 
ųnstątfpablp juggęrnaut; could Ran- 
dolph keep it faovingįf

It stalledš; a finit down pass was 
almant fotampted; Randolph was 
čtopped—then, whllę Ygle began to 
breto easior, Tomųiy thrgw a long 

\ paso down the middle; Bgrton M 
the bąli a yard too f ar, tprued to 
catęh tti Harlow, coming to Inter-

i judga ran to the spot
y ■ V :■ •

on fourth down.

where the men collided, wąved his 
arm down the fleld — interference 
was ruled and Thorndyke had first 
4own on the Yale 24.

"The goda are wlth us," Jerry 
cried warmly. “Let’s go!"

Yale was protesting the decislon; 
the officials huddled; the Interfer
ence had been plainly unlntentional 
būt it had been illegal. The ruling 
stood.

Tommy made six; Barton three 
—then, lining up ąuiekly, Tommy 
was off at left end, far to the left, 
almost without interference, on a 
quick reverse which had caught the 
stampeded Bulldogs flatfooted. He 
scored standing up; and this time 
he kicked the goal.

Yale 14, Thorndyke 13.
As the Pilgrims ran excitedly 

back to their 40-yard line to kiek 
off, the diėwd, all Standing now, 
looked to the clock on the score- 
board. There were four minutes left 
to play.

Dorothy was hanging on her fa- 
ther’s arm now as Tommy’s kick- 
off again sailed over the end zone. 
Yale put the bąli in play on its 20- 
yard line once more—could not gain 
in two plays and again punted. Bar
ton caught the bąli on the dead run 
and was off down the aide lines, eut 
back into the fleld and seemed 
headed into the clear spąco on the 
opposite side of the fleld—būt he 
was brought down by Grogan with 
a desperate sidesweep. First down 
on the Eli 88.

"Pass B’ The Thorndyke crowc 
wailed. Tommy faded back. lobbed 
a short one into the flat—turo, des
perate Yale men reached for it. col
lided—and the bąli hit the ground. 
A univęrsal groan gulped from the 
mass voice of the crowd. Tommy 
tried his end sweep again būt was 
stopped.

“Pass!" And this time Har!ow 
leaped high in the air and inter- 
cepted on his 40-yard line.

The action continued swiftly— 
Harlow, faking a punt on first 
down, ran ten yards and crossec 
midfieJd; he tried two running 
plays, stalling for time—then dar* 
ingly gambled with a pass which 
Barton almost intercepted būt 
could not quite reach. Harlour 
kicked out of bounds on the Thorn
dyke 17-yard Une.

Charite looked at the clock. Turo 
minutes to go.

“That’s the end," he said, dės* 
pairingly. “That one point will beat 
us,"

Yale was vibrant now—knockec 
down a pass; stopped Tommy on a 
sureep — then Tommy, w o r k i n g 
quickly tq save time, dropped back 
and threw an undisguised pass 
strąight dowti the fleld; Yale had 
the receivers intelligently covered 
—būt Barton made a quick, des
perate, sidelong lunge and caught 
the bąli as he sprawled—held it.

First down on the Yale 40—the 
stands were up again. Substitutes 
ątreamed on the fleld for both teams 
—one of them a hulking, awkward 
tackle. There was no doubt about 
the play to be called—Yale spread 
to protect against the pass, covered 
the eligible men — būt the bąli 
floated along near the side Ii ne s; the 
awkward tackle -galloped along, 
ęompletely ąlone—he reached for . 
lt, hugged it wlth the grace of an 
alephant, The head llnesnąan ran 
tp the.spot as players from both 
teams gathered excitedly. The 
referee talked to the hęad linesman 
for a moment, then «wung his arm 
toward the Yale goal.

Charlie Whitney cried i "That 
tackle was eligibje—what a spot 
to pull it—if there’s only time. 
Come on, Tommy,"

A substitute was rushing out 
from the Thorndyke bench. Tommy 
waved him back. Thorndyke tined 
UP* Barton took bis position ten 
yards back pf the center* The bąli* •

was on the 17-yard line, almost di- 
rectly before the goal poete.

The crowd waited, hushed. Ęvery- 
body knew.

Thorndyke was gambling on a 
fleld goal.

Tommy dropped a few yards be- 
bind Barton. Yale massed to rush 
through —c Thorndyke dug in to 
block the frantic Bulldogs.

The bąli was passed; Tommy 
kicked it—high and true over the 
poste. with ten yards to spare! >

Thorndyke 16, Yale 14.
Dorothy, warm tears streaming 

from willing eyes, found berself 
kissing her father. She cried im- 
pulsively to Jerry.

“Did you get excited?”
Jerry shook his head in amase- 

ment. “Frank Merriwell is back.”
Dorothy turned to watcb the riot- 

ing čtewd/7reddy was juthping up 
and down, waving his shaggy arma, 
one of them holding a sihrer flask 
aloft. Elaine Winthrop was gather- 
ing the folds of her coat, preparing 
to leave. She smiled, sleepily, at 
Dorothy. •

That night the vietorious alumni 
and studentą of Thorndyke were 
celebrating. Dorothy sat at a small 
table witb Jerry and her father. 
Expectancy hung over the hubbub.

Then, as if by signal, a mighty 
cheer swept through the bąli room. 
The orchestra swung into the 
strains of the Thorndyke Victory 
March.

Jeff Randolph had arrived; he 
danced with Elaine Winthrop; his 
face was flushed and he seemed 
embarrassed; būt he did not smile. 
Elaine was almost gaspingly love
ly, her slim eurves only faintly dis- 
guised in a sheath of white satin. 
Tommy, seeing Dorothy and her 
father, stopped at their table; the 
tnusie ceased and they sat down.

“Nice going, Jeff," Jerry said.
“Thanks. Jerry."
Charite Whitney rested his hand 

on Tom’s shoulder for a momentų 
then brought a flask from under 
the folds of a napkin and poured 
a drink. “Take it, Tom—it’ll do you 
good."

He looked tiredi his eyes were 
dead and lustreless; his face was 
bruised; one eye was slightly 
puffed. Dorothy avoided his gaze 
until it became embarrassing; then 
she met his eyes.

“WIB you dance, Dot?"
She had not danced with him for 

three years; he mpved freely, 
faultlessly; she f eit smaller in bis 
arms; she realized how much be 
had grown in that time. People 
were watching them; calling to

n.
•You’re ąuite the hero, Tom."

“We were lucky."
“I’m greatly honored. Every gir) 

here is enyying roe.”
“Flease, Dot—not tonight.”
His voice was gentie; sincere; 

she fėlt the warm stręngth of his 
arms and melted into his mood. It 
was strangely peaceful; the muslc 
and the people and the place drifted 
away,

“Tom—"
“Yes?”
“Why are you so nice tonight?”
“Why are you?’r
“Becapįe yoų werė su majvellous 

today, I silpnose*”: r •
MApd if ' i nądn’t bpen?”
Somathitag m his voice annoyed 

her. She lifted her head aną said 
swiftly: “Listen, Tom Randolph, if 
you think—"

He smiled inąujgently as he 
wouM et a cnild of whom he 
fond, caught her olose and danced 
furiouąly, as he had when t^ey 
were in high school, When they re
turned to the table Dorothy was 
suddenly aware that her father, 
Etninę wid Jerry wore vvatebing 
them‘curiously.

a
■
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Anekdotai
vese

Quivers

JUOKAI

Stella Puida

Bet aš manau

SHARPS and FLATS

vra ant

Kartę

KONTESTANTAMS BUS DUODAMOS DIDELĖS DOVANOS, PAGAL PASIEKTUS LAIPSNIUS

KAS GALI LAIMĖTI DOVANAS?

kardinolas Vaughn 
bankietė sėdėjo gre- 
rabino Dr. Felix Ad-

atsakė 
didysis 

Jis ban-

didžiojo 
Francis- 

Nusigan-

He Punta For ’Em 
One pair of

Quote Dept.
A thing which f adės
With no outward sign
Is the flower

...................................    $15.00

. ................................. ........... •...... ........  '....... $50.00
Laivakortė i Lietuvą ir geležinkelio bilietas i vieną pusę.
Laivakortė i Lietuvą ir geležinkelio bilietas j abi puses.

Louie Ziana, Probably
Texas Guinan’s shoes will be

Steph’ens and his Revelers are 
playing on the šame date at 
thė šame place. Everybody i s 
going; why nol you and your 
friends also? A good con- 
cert, good dance muši c, and 
plenty of enjoyment is pro- 
mised to all. If you have not 
heard.yet, tbe date is the 19th, 
the place, the Lithuanian Audi
torium.

BEWARE OF DOG 
Abandon all bope, ye wbo 

enter liere, 
For herein you will find 

cuts most severe;
None will tins column save, 

none will it spare.
Therefore, tho* bit most hard; 

ye necd not care.
Ann Onymous

Šimtai Naujienų draugų džiaugiasi pirmesniuose kontestuose laimė
tomis dovanomis, o dar daugiaus .džiaugsis po šio kontesto. Todėl šiuo- 
mi kviečiame Naujienų draugus ir drauges tuojaus užsiregistruoti į 
kontestantų eiles, ir tuomi pagelbėti padaryti šį kontestą tikrai pasek
mingu. Pažymint Naujienų 20 metų sukaktuves ir laimėti dovanas ko-

Garsus aktorius George Ar- 
liss gavo nuo senos farmerės 
Illinois valst. laišką, prašantį 
fotografijos. Laiškas buvo 
toks nuoširdus, pilnas pasigai
lėjimo artisto talentu, kad jis 
išrinko geriausią savo foto
grafiją, ją pasirašė ir pasiun
tė senutei. Už dešimties die
nų fotografija liko sugrąžinta 
su laišku, kuriame senutė sa
kosi labai pasigrožėjusi jo at
vaizdu, labai norėjusi jį pasi
laikyti, bet ant voko (konver- 
to) ji radusi užrašą: “Sugrą
žinti į 10 dienų George Arliss”, 
tad su dideliu apgailestavimu 
ji gražinanti fotografiją.

LOŠT
the night of Pirmyn 
at Ramova pardens 
retiirn šame to the 
coach 
be a hard winter.

Der Kaptink

Stfnday is the 19th 
Kęstutis Club is sponsoring s 
concert and dance at the Lith
uanian Auditorium on the 19th. 
Pirmyn Chorus, with its many 
soloists and group is giving a 
concert at the Lithuanian Au
ditorium on the 19th. GeorgeDuc to circumstances, wė 

were not able to attend Fri
day *s rehearsal. Conseąuently, 
we received an interesting bit 
of correspondence, į parts of 
which follow:

Dear Jacąues:
The proofs of the piclures are 
ready. (Probably some of us 
wish they weren’t). Our dear 
teacher is again the most pro- 
minent, which leaves grounds 
for an argument as to how 
one persop can be the outsan-

pants 
party 

Please 
football 

And hurry. It’s gonna

And after lašt nite’s reheąr* 
sal with the orchestra we are 
all sėt to sing at the Kęstutis 
Club’s Concert and Dance at 
the Lithuanian Auditorium 
this Sunday. Lašt nite’s re- 
hcarsal proved that the tenors 
are štili a little bit off (Voice 
in tbe gallery: "As always”) 
būt Friday will fix them up. 
That’s right, Chuck, we do 
send the column to bed on 
Monday or Tuesday morning 
at the latest

liautojo ir sako 
žmogus visai pamišo! Reikia 
skubiai jį išgabenti ligoninėn“.

“Brangioji ponia“, 
patarnautojas. “Tai 
dainininkas Caruso. 
do savo balsą, kad pamatyti 
ar neprarado jis jį šioj kotas 
trofoj“.

A MELLOWDRAMMER 
By Blurpkevich

The dark stranger had been 
watching Mr. Stephens through 
narrowed eyelids for some time. 
His forehead was distorted in 
questioning wrinkles. The cor- 
ners of his mouth tvvitched 
nervously. Mr. Stephens, ob- 
livious of the serutiny, calmly 
smoked a cigar.

With apparent sudden deci- 
sion the stranger straigthten 
ed, hitehed up his beit, and 
tapped the other’s shoulder.

“Say,“ he said, “why do you 
smoke cigars without bands?“

Mr. Stephens surveyed him 
appraisingly, and then said, 
defiantly, “I enjoy a quiet 
smoke“.

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

no that’s no joke 
Komachi was a' .Ja

Garsus piešėjas James Mc- 
Neil Whistler kartą Londone 
užtiko labai purviną mažą lai
kraščių pardavėją. VVbistler 
nusipirko laikraštį ir paklausė 
vaiką: “Kaip senai pardavinė- 
ji laikraščius?“

“Trys metai“, atsakė vaikas.
“Tai kiek tau metų?“ 
“Septyni“.
“Išrodo, tu esi daug senes- 

nis .
“^Je, man tikrai septyni me-

Mcrgaite (telefonu): “O, po
nia, grįšk namo. Aš sumai
šiau dalykus. Radio visas 
apsidengė ledu ir elektrinis 
šaldytuvas dainuoja “Konstan
tinopolį“.

(“Liverpool Exprcss“).

turės. (Rcmember the Fair). 
Aldona Valutis will take ,or- 
ders for piclures. The purcha- 
sing price is $1.00.

...Chuck M. wants to know 
what becamc 
office gailio 
promiscd for the night of the 
party. (Ed.’s Note: Be morc 
observing, Chuck, Pleeez—).

...They (the pietures) were 
not so creditable. The chorus 
as a whole appears very sober 
and lifeless on them. There 
are probabilitieš of retaking 
them.

LAIPSNIS 1
LAIPSNIS 2
LAIPSNIS 3
LAIPSNIS 4

Nenorinti važiuoti Lietuvon, galės gauti cash pinigais
LAIPSNIS 5 — 8 cylinderių naujas automobilius.
LAIPSNIS 6 — $1,000.00 cash pinigais.

Friday is the lašt rehearsal 
for the Kęstutis Club affair. 
Don’t fail to be there. As usual, 
the place is G.age Park, the 
time, 7:45—sharp.

Jacąues GrandmesniL

Ono 
panesc poet of the 9th century

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

Ką tik vedusių dvejetas ką 
tik išėjo , iš imizejaus.

Nuotaka: “Kame mes ką tik 
buvome, brangusis? Ar tai 
buvo paveikslų galerija, ar 
skulptūros paroda?”.

(“Liverpool Echo“).

of the post- 
our president

Kada buvęs Austrijos armi
jos komanduotojas velionis 
gen. Galgotzy buvo dar pulki
ninku, kartą jis kitą pulkinin
ką pavadino asilu. Tasis pa
reikalavo viešo atsiprašymo. 
Pasirėdęs paradinėj uniformoj 
Galgotzy išėjo prieš kareivius, 
pasveikino įžeistąjį karininką 
ir pasakė: “Aš gailiuos, kad 
aš jus pavadinau asilu”.

Vėliaus susitikęs karininką 
privatiškai, jis išnaujo atsipra
šė ir pridūrė 
kad jus padarėt klaidą reika
laudami viešo atsiprašymo“.

“Kodėl?“ paklausė karinin
kas.

“Dėlto, kad ikišiol tik jus ir 
aš žinojome, kad aš maniau, 
jog jus esate asilas. Dabar 
gi tą žino visa armija“.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietam it druskos vano». 
iwimming pool.

Rusiika ir turkiška pirtis moterims 
, . tr rėdomi* iki 7 y. v. ...
t, m 114iaiiiimiiii u........... ... o ,

vardas ir pavardė
Antrašas —

Amžius .....
Užsiėmimas ....... .

Porfirk) Diaz diktatoriau- 
jant Meksikoj, visoj šaly siau- 

plėšikų gaujų, 
plėšikų .gauja 
valstijoj, kuri 

Pagalios

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

heart of man 
world ’
Ono No Komachi

PER HAMBURGĄ
Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu 
Į ABI PUSI, NEW YORKAS-7^.5C 
KAUNAS, TREČIA KLASE i ■ W _
Savaitiniai iėplaukimai. Patogus geležinke
liais susisiekimas iš Hamburgo. Informaci

jų kreipkitės į vietinius agentus arba

A. “Brooks” Pome 
Good boys love their sisters 
So good have I grown
I love others boys’ sisters 
As well as my own.

F. J. P.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

TAS STRĖNŲ SKAUDĖJIMAS
Galbūt įspėja pakrikusius ink- 

stus ar pūslės įdegimą 
GREITAI susidomėkite aitriu strėnų

diegimu, su pūslės nereguliarumais ? m
ir jautimu nuvargusiu, nervuotu, be ūpo. 
Tai galbūt įspėja kokį inkstų ar pus- 
lės pakrikimą.

Vartotojai visur atsideda ant 
Doan’a Pilis. Pardavimas milionų 
dėžučių kasmet parodo Doan’g popu- 
liariškumą. Jūsų aptiekininkas turi 
Doan’s. •

Doan’s Pilis

Tai atsitiko laike 
žemės drebėjimo Saji 
co daug metų atgal, 
dę svečiai bėgo iš St. Francis | “Aš netikiu, kad tu butum 
hotelio, kuris siūbavo kaip galėjęs tiek išsipurvinti į sep- 
laivo stiebas audroje. Visur tynius metus”. . 
viešpatavo didžiausias sumiši- ----------
mas. Didžiausiais laiptais bė 
go labai nusigandęs žmogus, viename 
kuris visą laiką šaukė: “Do, ta žydų 
re, ini, fa sol-Do, re, m i, fa, ler. 
r !“. “Dr. Adleri”, kada aš ture

Moteris pribėgo prie patar- siu smagumo paduoti < jums dirig on two*Acotrsecutive pic

................  .. ....—i-................ ......  
filled by none other than Cleo 
Stone. (Ed.’s Note: The girf 
who used to sing only classical 
numbers.) By the way, Cleo, 
Hoosier Man.

mingu, Pažymint Naujienų 20 metų sukaktuves ir laimėti dovanas ko
kių šiais laikais nelengva yra uždirbti ir sunkiausiu darbu. Nieko nelau
kę išpildykite žemiaus telpantį kuponą ir sugrąžinkite kartu su savo fo
tografija. Jūsų fotografija laikas nuo laiko talpinsime Naujienose, 
kad jums pagelbėti savo apielinkėje įgyti žmonių užsitikėjimą. ’ 

■'n ' ' • !

Žiūrėk, tas kumpio”, pašiepiančiai tarė 
kardinolas.

Rabinas atšovė gi:
“Jūsų šventenybės vos tū

lė daugybė 
Ypač atkakli 
siautė Pueblo 
nesidavė išnaikinti 
pats Diaz asmeniškai išvyko 
kovoti tą gaują. ^Ekspedicija 
buvo sėkminga ir jai pasisekė 
sučiupti patį gaujos vadą. Plė
šikų vadas liko pririštas prie 
asilo ir išvežtas apskričio mie
stan. Atvykus į miestą gen. 
Diaz sustabdė vaiką ir paklau
sė, kur jis galėtų rasti fefe 
(merą). Vaikas išvertė akis, 
pažiurėjo į generolą ir į suim
tąjį ir atsakė 
asilo“.

•r. V’b?*- \
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Robert Louis Stevenson. Vertė A. Kartonas
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LIETUVIŲ LITERATŪRA

SMURTAS IR PROPAGANDA

par-

rašytojams rupi

TARPTAUTINĖ GINKLAVIMOSI KONTROLĖ

' v? . ’■ :'|
į;O

silpnas provinci- 
atmieštas senti- 
arba atšipusio- 

meilės temomis.

8c 
18c 
75c

M® ,|

musų žmo- 
nenusibodęs 
stilius mu- 
Kad beveik 
rašytojai be

prieš — 2,052,100, ir sugadinta

redaktorius tei- 
kad kitų Euro- 

garsiai 
laiku,

$8.00
4.00 
2.00 
1.50

.75

Apžvalga
>11, I .................................   »■■■■■■ II Į|

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovl, 1789 S. Halsted St. Chicago, 
IU. TsMoms Caasl 8500.

praeitį, kada Lietuva buvo stip
ri valstybe, turėjo savo kuni
gaikščius ir kariuomenę. Jie tą

ark-
Tai kas pardūo- 

Tai bu- 
Atka-

perka, 
pa

gyvenimą? 
Tėvai gau- 

vaikai išsi-

Užsisakymo kainai
Chicago je — paltu:

Metams_____
Pusei metų ____ —
Trims mėnesiams______
Dviem menesiams 
Vienam minėsiu!

Chicagoj per ižnešiotojus: 
Viena kopija ..........—.

Savaitei ...... -..........
Mėnesiui----------

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj, 
paltu:

Metam*__________    87.00
Pusei metu---------------- 8.50
Trims mėnesiams---------------- 1.75
Dviem mėnesiams __ ________ 1.25
Vienam mėnesiui _________  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ............----------- ----- $8.00
Pusei metų ........    4.00
Trims mėnesiams ...... ... .—— 2.50 
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
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The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
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Subscription Rates:
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of Chicago, IU. undar tbo act of

Trečiadienis, lapk. 15, 1933

iai visos sutartys dėl nusiginklavimo arba ginklavimo
si sumažinimo turės mažai reikšmės, nes kiekviena val
stybė, kuri tik norės, galės ją laužyti.

Žiauriu smurtu sutriuškinęs visas opozicines parti
jas ir be atodairos vartodamas propagandos tikslams 
valstybės įstaigas, radio ir spaudą, Hitleris “laimėjo” 
pilną pergalę sekmadienio balsavimuose. Ne tik jo už
sienių politika, bet ir jo kandidatų sąrašas buvo pa
tvirtinti milžiniškomis balsų daugumomis.

Kiek buvo paduota balsų iš viso ii* kiek balsavo už 
ir prieš, žinoma, niekas tikrai negali pasakyti, kadangi 
balsus skaitė vieni tik “naciai”, o sąžiningumo iš jų ti
kėtis negalima. Pranešama, kad balsavimuose dalyva
vo 43,425,529 žmonės ir kad už Hitlerio politiką paduo
ta 40,583,430 balsų;
789,999 balotai. Reichstago rinkimuose rudųjų kandida
tų sąrašas (kitokio sąrašo nebuvo) gavęs daugiau kaip 
39 milionus balsų, o prieš sąrašą balsavę 3,348,125 žmo
nės.

Šitos skaitlinės, pakartojame, gal būt, yra gryna 
falsifikacija. Valdžia, kuri nesisarmatija daryti tokius 
humbugus, kaip reichstago padegimo “byla”, nesustos 
ir prieš balsavimų rezultatų klastavimą, jeigu tie re
zultatai bus jai kokiu nors atžvilgiu nepatogus. Tačiau 
tas faktas, kad balsavimuose dalyvavo daug žmonių, 
atrodo, yra tikras. Užsienių laikYaščių korespondentai 
praneša apie ilgas eiles žmonių, stovėjusių prie balsa
vimo vietų ir laukusių progos paduoti savo balsą.

Vadinasi, visuotiną balsavimą Hitleris pavartojo, 
kaipo priemonę parodyti pasauliui, kaip “tauta” jį “re
mia” ir jo politikai “pritaria”. Turėdamas savo rankose 
ginkluotą jėgą ir įrankius publikos opinijai kontroliuo
ti, jisai gali Vokietijoje šeimininkauti kaip tinkamas. 
Ar ilgai jo šeimininkavimas tęsis, nežinia, bet tuo tarpu 
yra aišku, kad greitu laiku jo diktatūra nebus nuversta.

Prieš Hitlerio atėjimą Vokietijos komunistai saky
davo, kad darbininkai tuojaus sukils, kai tik valdžia 
pateks fašistams. Tą pat sakydavo ir “pasaulio prole
tariato vadai” Maskvoje. Šituo komunistų įsitikinimu 
buvo paremta visa jų taktika Vokietijoje. Jie skelbda
vo, kad “naciai” esą nepavojingi, nes darbininkai jų 
valdžios “nepakęs”; todėl reikią visas atakas atkreipti 
prieš socialdemokratus ir prieš “buržuazinę” 
ką. O kur dabar tas “proletariato sukilimas”? 
Nė patys komunistai, kurie paskutiniuose 
reichstago rinkimuose buvo gavę beveik 6 
balsų, nebando sukilimų daryti, — nebando,
nėra jokios vilties Hitlerio teroro mašiną nugalėti.

Kovodami prieš respubliką, komunistai paruošė 
dirvą ne proletarinei revoliucijai, bet proletariato ver
gijai po Hitlerizmo letena. Ir ne komunizmas Vokieti
jos darbininkus iš tos vergijos išvaduos. Darbininkai 
išsivaduos tik patys savo pastangomis, kovodami už 
atsteigimą demokratijos ir už demokratinį socializmą.

respubli- 
Jo nėra, 
laisvuose 
milionus 
kadangi

“Vienybė” taip apibudina lie
tuvių literatūrą:

“Iki karo lietuvių literatū
roje buvo aprašinėjami, dau
giausia, sentimentališki, jau
smingi dalykai. Poetai dai
nuodavo arba apie lakštinga
lėlę, apie mergelę lelijėlę, 
apie žaliąsias rūteles, arba 
apie Lietuvos praeiti, apie 
Kęstučius, Birutes ir kitus 
kunigaikščius. Tuo metu, kai 
jvairių Europos tautų rašy
tojai garsiai kalbėjo | žmo
niją, Lietuvių literatūroje te
beskambėjo 
jos balsas, 
mentalizmo 
mis tėvynes
Dar ir šiandie kai kurie (I 
.— “N.” Red.) musų žmonės 
nesupranta, kad tėvynės mei
lė ne nuvalkiotuose žodžiuo
se, o realiuose kūrybos dar
buose. Daugeliui 
nių da ir dabar 
‘savęs glostymo’ 
sų literatūroje, 
kievienos tautos
pasigailėjimo kelia savo žmo
nių ydas, plaka visuomenę 
dėl jos ištižimo, žadina tau
tos, o kartu ir visos žmoni
jos sąžinę, tai mes ir galvoti 
nenorime.”

Vienas konstruktyviškiausiųjų sumanymų, kilusių 
tarptautinėje nusiginklavimo konferencijoje, yra tas, 
kad kiekvienos valstybės armija, ginklai ir tvirtovės 
butų po tarptautine priežiūra. Priežiūros tikslas yra 
užkirsti kelią slaptam ginklavimosi didinimui.

šis sumanymas pradžioje buvo atkreiptas daugiau
sia prieš Vokietiją, kadangi jau seniai eina gandai, kad 
Vokietija slaptai rengiasi prie naujo karo. Bet greitai 
paaiškėjo, kad vieną Vokietiją pastatyti po tokia prie
žiūra butų negalima. Ji nieku budu nesutiktų, kad ki
tos šalys darytų revizijas jos ginklų sandėliuose, o pa
čios savo ginklų niekam nerodytų. Todėl sumanymas 
buvo pakeistas* tąja prasme, kad tarptautinę ginklavi
mosi kontrolę reikia įvesti visoms šalims, kurios pri
ims nusiginklavimo konferencijos nutarimus.

Ginčai tuo klausimu da ir dabar tebeina Genevoje, 
nežiūrint to, kad iš konferencijos pasitraukė Vokietijos 
valdžia. Užvakar tuo klausimu smarkiai susikirto so-

duodami, kad žmonės tais lai
kais buvo geresni, išmintinges
ni ir drąsesni, kada Lietuvos 
nevaldė “maskoliai”.

O tuo tarpu kitos tautos, 
kuriose ne sodžius, bet mies
tas vadovauja, jau seniai yra 
taip užimtos dabarties reikalais, 
darbais ir kovomis, kad apie 
praeitį svajoti joms nebėra ka
da. Praeitį tyrinėti jpš pavedė 
specialistams istorikams. Jų 
poetai ir romanų rašytojai ima 
temas iš dabartinio gyvenimo 
— iš viso to ekonominių, socia
linių ir politinių santykių sū
kurio, kuriame dauguma mu
sų rašytojų dar visai nesiori- 
jėntuoja. Jie dar vis bando ra
šyti stiliumi ir tonu senųjų 
sentimentališkų liaudies dainų 
arba idealizuodami tą, kas at
gyveno savo amžių.

Bet jau yra talentingų ir ki
tokios rųšies poetų bei rašyto
jų. Tik romantizme ir senti
mentalizme išaugintas musų 
skaitančiosios publikos skonis 
dažnai trukdo teisingą jų įver
tinimą.

Reikia tikėtis, kad netolimo
je ateityje ir lietuvių literatū
ra pasidarys tokia, kaip kitų 
kultūringųjų tautų.

jos pergyventų paskutinių va
landų yra aiškiai pažymėtas 
ant jos vargo nukankinto vei
do ir dar bus raudonos žymes 
pirštų ant jos kaklo, ar mėli- 
na peilio žaizda nugaroje.

Niekas neklausia jokių klausi-.kapitonas 
mų. Tėvas nesirūpina, o vie-' 
tos policija tik džiaugiasi, kad 
ji nieko nežino apie įvykį. 
Nieko gero iš to neišeitų, vien 
nesmagumai.

H. R. G ola

Vergija Chinijoj

Tikra tiesa, kad lietuviai yra 
sentimcntalistai, romantikai ir 
“savęs glostytojai”. Kodėl? Ar 
dėlto, kad jų širdys jautresnės, 
negu kitų tautų žmonių? Var
giai. Prancūzas, anglas, vokie
tis, rusas ir t. t. jausti gali 
taip pat gyvai ir giliai, kaip ir 
lietuvis. Bet ki<tų tautybių min
tys ir jausmai yra atkreipti j 
kitokius dalykus, negu lietuvių. 
Jų poetams ir 
kitokios temos.

“Vienybės” 
singai pastebi,
pos tautų rašytojai” 
kalbėjo į žmoniją” tuo 
kada musų poetai dainavo apie 
mergeles lelijėles ir apie pra
eitas viduramžių gadynes. Lie
tuviai yra sodiečių tauta. Jie 
per ilgus laikus gyveno terito
rijoje, kuri sudarė dalį didelės 
ekonomiškai atsilikusios žem
dirbių valstybės. Iš kartos į 
kartą mažai kas tesikeitė Lie
tuvos žemėje ir kaimyniškose 
(bet valstybinėmis sienomis ne
atskirtose) šalyse, žmonių gy
venimo santvarka tenai atrodė 
tokia pat amžina, nesikeičianti, 
kaip gamta. Todėl lietuvių po
ezijoje gamtos vaizdai ir vaiz
dai iš asmens arba šeimos gy
venimo taip intymiai (artimai) 
susipynė į daiktą. Paukščių ir 
augmenų vardais vadinama 
žmonės — “mergelė lelijėlė”, 
“bernelis balandėlis” ir t. t. — 
ir žmonių jausmai, ' vidujiniai 
pergyvenimai yra lyginami prie 
gamtos įvykių: motina verkia 
taip, kaip Nemunėlis teka; var
nas krankia, pranašaudamas 
mirti, ir panašiai.

Gamtiškiausias dalykas žmo
guje yra jo jausmai. Visuome
niniai santykiai priklauso ne 
gamtai, bet dirbtiniam, dauge
lio žmonių pastangomis sukur
tam pasauliui, šitas pasaulis 
buvo iki paskutinių laikų dau
gumai nesuprantamas. Todėl ir 
lietuvių poezija piešė daugiau
sia įmonių jausmus. Jos ne tik 
tonas, bet ir jos turinys buvo 
sentimentališkas.

O išėjusieji iš Rietuvių liau
dies inteligentai buvo romanti- 

j kai. Svajodami apie 'tautinę

(Tęsinys)

“Mane pasamdė, tamsta, 
taip vadinamų slaptų įsaky
mų, vairuoti tą .laivą tam po
nui, kur jis palieps,” tarė ka
pitonas. “Nieko blogo tame. 
3ct dabar aš žinau, kad kiek
vienas ant šio laivo /langiau 
žino už mane. Tai nevisai 
teisinga, ką jus pasakysite?”

“Žinoma, kad jums tas a- 
jeina ir aš palaikau jūsų pu

sę,” tai e gydytojas Livesey.
“Ir vėl, kalbėjo kapitonas, 

“aš duži no jau, kad mes plau
kiame turtų ieškoti — išgir
dau iš savo darbininkų, įsi
vaizduokite sau. Taigi turtai 
yra gan pavojingas daiktas; 
aš nemėgstu turtų ieškojimo 
celionės bile kokiame atsiti
kime; o labiausia, man tokios 
celioriės nepatinka, kai jos 
yra paslaptingos ir kai (atsi
prašau jūsų, pone Trelawney) 
as sekretas jau pasakytas 
papūgai”.

“Ar tai Silver yra papūga?” 
paklausė prokuroras.

“Tai taip ir galima išsirei
kšti,” * tarė kapitonas. “Jis 
pliurpė, aš norėjau pasakyti. 

Mano supratimu, nei vienas iš 
, ūsų, ponai, -nežinote, ką jus 
darote; bet aš pasisakysiu, ką 
aš manau t— ar mirti ar gy
venti ir kova 
gių.”

“Tas viskas 
drįstu sakyti,

aišku ir 
visai, teisingai 

apibudinta/* ? atsake-: gydyto- 
as Livesey. “Mes rizikuoja

me; bet mes daugiau žinome, 
negu jus manote. Antra, jus 
sakote, kad jums nepatinka 
laivo darbininkai. Ar jie nėra 
geri jūreiviai?”

“Jie man nepatinka, tams
ta,” atkirto kapitonas Smal- 
lett. “Ir, aš manau, tai turėjo 
būti mano paties reikalas pa
sirinkimas sau darbininkų, 
jeigu jau prie to priėjome

vietų Rusijos atstovas su Japonijos atstovu. Pirmasis ‘Lietuvos nepriklausomybę, ku- 
reikalavo, kad nusiginklavimo kontrolės dalyke nė vie-;5?^ _buvo_ Palal^Juji 
nai valstybei nebūtų daroma išimties, tuo tarpu 
ponas Šato pareiškė, kad jo saliai butų be galo sunku 
tokiai kontrolei pasiduoti. K—---- ---- ** V*į. |MUU Ut lUUJ Ull t ItUĮ)

Jeigu tarptautinės ginklavimosi priežiūros nebus, jJraeilj idealizuodavo, įafvaiz- vaičįą prieplaukoj,

,*•>

Varžytinės (licilacija). 
nusitariau patirti kas yra 
duodama.

Nesimatė nė jaučio, nė 
lio, nė asilo,
dama iš varžytinių? 
vo paaugęs berniukas, 
riu, drebančiu balsu licituoto- 
jas šaukia dėl augštesnių pa
siūlymų. Riebus pietų chinic- 
tis, kuris stovėjo nuošaliai 
nuo visos minios, pasiūlė du 
žo daugiau — apie penkis 
centus. .. Ą .. .

Vaikas tapo parduotas be jo
kių sąlygų, einant esamais 
įpročiais ir patapo to vyro 
nuosavybe. Aš buvau nuste
bintas ir savo sąnkeleviui iš
reiškiau savo pasipiktinimą.

Man kalbant su pasipikti
nimu, chinietis Hsian-sin šyp
sojosi ir tik papurtė galvą. “O, 
tamsta, nėra reikalo taip kalr 
būti. Ar jus žinote kodėl tas 
atsitinka? Jus sakote, kad 
priežastis nedaro skirtumo. 
Taip, bet vaikai yra patenkin
ti, jei kas nors juos
Kitaip, kaip jie galėtų 
matyti platesnį 
Abi pusės pelno, 
na užmokėsiu, o 
gelbsti nuo skurdo savo tėvų 
namuose.

Kas atsitinka su berniuku, 
ypač su mergaite, kurie būna 
parduodami turtingam pietų 
chiniečiui už kokius du iki 
penkių dolerių? Berniukai 
dirba kaipo tarnai pas kaimie
čius, arba juos nuperka tur
tingas chinietis, kad padidinti 
skaičių savo kuli (paprastų 
darbininkų), kuriuos persam
dė kitiems. Bet jie nėra taip 
noriai perkami, kaip mergai
tės, kurių likimas yra daug 
baisesnis. Beveik visos mer
gaitės, ilgainiui, patenka į ku
rį nors uostą, kur jos gyvena 
“gėlių laivuose”.' Tai, ištik
tųjų, yra tik šios krašto Švel
nesnis pavadiųim'hs tam tikros 
rūšies namų. Tos valtys stov 
smirdančiose prieplaukose, 
saugomos sužvėrėjusių vyriš
kių, kurie yra apmokami sa
vininko ir kurie toje valtyje 
neldinlingbms mergaitėms ne
leidžia turėti nors kiek lai- 

« v .

s vės.
Jei auka išdrįsta kada nors 

pasipriešinti, ji būna sumuša
ma iki arti mirties. Jei jos 
troškimas laisvėsi vistiek ją 
nugali ir antrą kąrtą, arba jei 
ji bandys pagerinti savo skur
dų. likimą bandydama sųšiži 
tpitjg su išoriniu pasauliu, ta 
greit jos» lavonas bus surastas 
plųduriuojant tarp tūkstančių

Baisumas

“Gal būt ir reikėjo tau pa
čiam pasirinkti darbininkus”, 
atsakė gydytojas. “Mano drau
gas, gal būt, turėjo vestis jus 
su savim; bet tas neapsižiūrė
jimas, jeigu tą pavadinsime 
taip, buvo ne su intencija pa
darytas. O tau nepatinka ir 
ponas Arrow?”

“Ne, tamsta. Aš tikiu, jis 
yra geras jūreivis; bet jis yra 
perdaug liuosas su darbinin
kais, kad iš jo butų geras vir
šininkas. Kapitono pavaduoto
jas privalo būti savyje užsi
daręs — jis neprivalo su vi
sais laivo darbininkais sykiu

“Ar tu sakai, kad jis geria?” 
šaukė prokuroras.

“Ne, tamsta,” atsakė kapito
nas, “tik jis yra perdaug drau
giškas su darbininkais.”

“Na, dabar viską apkalbė
jus, ką jus manote?” paklau
sė gydytoja?. “Ko jus pa
reikalausite, kapitone?”

“Gerai, ponai, ar jus tikrai 
esate pasiryžę į šią kelionę?”

“Męs esame kaip geležis 
kietai pasiryžę,” atsakė pro
kuroras.

Jau yra ^perdaug 
priplepėta.”

“Visai perdaug,” pritarė gy
dytojas.

“Aš pasakysiu, 
girdėjau,” tęsė 
Smallett; kad jus 
žemėlapį; ir kad
mėlapio yra kryželiai, rodan
tys, kur randasi turtai; ir kad 
sala yra —” ir jis pasakė ge
ografišką plotį bei ilgį visai 
teisingai.”

“Aš nei vienai dūšiai nesu 
to pasakęs!” rėkė prokuroras.

“Bet darbininkai žino, tam
sta,” tarė kapitonas.

“Livesey, tai ar tu ar Haw- 
kins parakėte,” šaukė proku
roras.

“Tai ir nelabai svarbu, kas 
pasakė,” atsakė gydytojas. O 
aš mačiau, kad ir jis ir kapi
tonas mažai tepaisė pono Trc- 
lawney protestų. Nepaisiau ir 
aš, nes jis taip palaidai išsi
kalbėdavo; o visgi, šiame atsi
tikime, aš tikiu, jis buvo ne
kaltas ir niekas nebuvo pasa
kęs, kur sala randasi.

“Na, ponai”, tęsė kapitonas, 
“aš nežinau, kas turi tą žemė
lapį; bet’ mano supratimu, 
tas žemėlapis turėtų būti sle
piamas net ir nuo manęs ir 
pono Arrow. Kad ne, tai aš 
prašyčiau, kad man leistumė
te rezignuoti.”

“Aš suprantu”, tarė gydyto
ja?, “tu nori, kad mes tą rei
kalą laikytume paslaptyje ir 
kad mes padarytume laivo 
pasturgalį garnizonu, apgina
mu mano draugo ištikimais 
vyrais ir aprūpintais visu ant 
laivo paraku bei ginklais. Ki- * 
taip pasakius, tu bijai suki
limo.”

“Tamsta,” tarė kapitonas
ka-( Smallett, “aš nenoriu užgauti 

jus, aš draudžiu jums patarti, 
ką aš turiu sakyti. Nei joks 
kapitoną?, tamsta, visai netu
rėtų teisės leistis į jurą, jeigu 
jis turėtų pakankamai pagrin
do tą sakyti. O kas link pono 
Arrow, aš tikiu, jog jis yra vi
sai teisingas; kai kurie iš vy
rų taipgi; kiek aš žinau, gal 
ir visi yra ištikimi. Bot juk 

-' aš atsakau už laivo saugumą 
ir už gyvybę kiekvieho žmo- 

Aš matau, 
mano supratimu, reikalai nei
na visai gerai. Todėl aš pra
šau, kad jusi bent kiek apsi
saugotumėte arba leiskite 

'man rezignuoti. Tai ir vis-
> kas.”

“Tai labai gerai,” tarė 
pitonas. “Tad, kad jai 
kantriai išklausėte mano 
sakojimus, net ir tą, ko aš 
galėjau įrodyti, paklausykite
keletą žodžių daugiau. Jie 
krauna paraką ir ginklus pir
magalyje laivo. Na, o jus turi
te, geto? vietos apačioje kaju
tę; kodėl nesukrauti tenai? 
—tai pirmas punktas. O jus 
atsivedate keturis savo žmo
nes su savimi ir jie man sakė,! i 
jog kai kurie iš jų turės savo'gaus ant laivo, 
kajutas pirmagalyje laivo. 
Kodėl neleisti juos apsistoti 
šalę jūsų kajutų? — tai ant
ras punktas.”

“Ką daugiau?,” paklausė 
ponas Trelawney.

Dar vienas punktas,” tarė (Bus daugiau)

ŽIEMOS BALSAS!
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Korespondentas.

Graboriai
Įvairus Gydytojai

CHICAGO, ILL

Lafąyette 3572

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Advokatai
Ttl, ęi«ro Koplyčią dykai

brolj Bronislovą Pužauską, o Lietu

AR NORI TAPTI 
“ALTASS” NARIU?

Biblijistų apeigomis 
palaidotas lietuvis 
Ignas Simanavičia

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Pasisekė Gapšių Į 
staigos atidarymas

Klubų ir Draugijų 
Susivienijimas taiso 

savo konstitucija

ketverge 
2 vai. po 
nulydėta i

atydos į 
iš rašto 
velionio 

Beneckas 
Buvo

5340 So. Kedzie Avė.
Visi telefonai: REPUBLIC 8340 

(Nttttrime sąryšių |u firma tuų pačiu 'vardų)

— palaukite 

REPUBLIC 8340,

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisą*: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vak: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Bpulevard 7820 
Namu Tel.: Prospect 1930

JOSEPH J. GRISH
- Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rei. 6515 So. Rocktveli St.
Tel. Republic 9723

Vienas iš geriausių išradi 
mų tur būt yra radio. Su ra 
dio pagelba gaunama įvairiau 
šių žinių iš viso pasaulio, dai 
nų, muzikos.

Siunčiame Gėles per Telegrama po 
visa pasauli

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

2403 W. 63rd SU Chicago

GRABORIUS ir 
BALSAMUOT0JAS 

Pątarnauja Chięagoje 
ir apielinkęje. 

Didelė |f graži 
koplyčią dykai. 

4092 ARCHER AV.

iš namų į Dievo Apveizdos para 
atsibus gedulingos pamaldos už vi 
nulydėta j šv. Kazimiero kapines

Visi a. a. Onos. Pužauskienes gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai dalyvauti laidotuvėse
ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame '
Vyras Boleslovas, dukterys Ona ir Helena, Seserys 
Pusbroliai, Pusseserės, švogeriai, Anūkai ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja graborius A. Butkus, tel.

Canal 3161.

Sako, pasirodysianti nauja dra 
ma apie lakūnus

vakarais nuo 7:30 iki 8:30 iš 
stoties WHFG, 142Q kil.

Girdėjęs.

Lietuviai Daktąrąi
A. MONTVID, M. D.

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

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

Namų telefonu Brunswick 0597

BR1DGEPORT. — Lapkričio
11 d., įvyko atidarymas “Gab-

sų kuriuo visas audringas At- 
lantiko kliūtis nugalės ir at
sieks tikslo bendru lietuviu 
dąrbu. -“F. Bulaw.

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

vai.. Nedėliomis nu© 10 iki 12 
3343 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1401

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefoną* Virginia 0036

Amerikos lietuvių pažangioji 
visuomenė parodo nepaprastą 
susidomėjimą antru skridimu 
per Atlantiką į Lietuvą. Susi- 
domėjimą kur kas didesnį ir 
gilesnią simpatiją, negu kai Da- 
rius ir Girėnas rengėsi kelio
nėn. Rodos, taip pirmųjų, taip 
antrojo lakūno toks pat tiks
las, bet lietuvių parama idėji
niu ir finansišku atžvilgiu ant
ram skridimui per Atlantiką 
pasirodo kur kas didesnė. Gal 
daugiausia dėl to, kad plačioji 
lietuvių visuomenė turi dau
giau pasitikėjimo sąžiningiems 
ir veikliems “ALTASS” darbuo
tojams. Pasitikėjimo, kad šis 
prisiruošimo darbas pateko į 
rankas kompetentiškų asmenų, 
kuriems rupi tikslo atsiekimas 
ir nupirkti tvirtą lėktuvą, kad 
antras lietuvis galėtų užbaigti

Įvyko lapkr. 6 d. Tautiškose 
Kapinėse

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Palaukite Mane 

2506 West 63rd St 
TeL RERUBW 3100

Ją svarstys priešmetiniame 
susirinkime

J. F. EUDEIKIS 
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Hermitage Avenue

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

ROSELAND
tadienj įvyko Klubų ir Draugi
jų Susivienijimo paprastas su
sirinkimas, su vidutiniu skait- 
liumi narių.

šiuo laiku yra keturi ligo
niai, jiems suteikiama lankyto
jai. Prieš metiniame susirinki
me nariai bus sušaukti atviru
tėmis ir jame bus svarstoma 
nauja pertaisyta komisijos kon
stitucija. Komisija beveik jau 
prirengė konstituciją, bet pa
tikrinimui ji nori, kad ir val
dyba pirma matytų pertaisytą 
konstituciją, kol paduos susi
rinkimui priimti.

756 W. 35th St.
(Cor- of 35th 0 Halsted Su.) 

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

SKYRIUS:
1439 S. 49 ‘ 

Tel. Cicero 5927

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bąnkietams ir 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimą* lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš-

Ru. 6600 South Arteįian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ona Pužauskienė
Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 13 d., 4 vai. ry* 

to, 1933 m., sulaukusi 44 metų amžiaus; gimus kovo 7 d, 
1889 m. Naujininkų kaimo, Pajevoniu valse., Vilkaviškio 
apskr. Amerikoje išgyveno 23 metus.

Paliko dideliame nuliudime vyrą Boleslovą, 2 dukte
ris Oną ir Heleną, 2 seseris, Uršulę Zadrauskienę ir Pet
ronėlę Barštienę, pusbrolį Joną Ragaišį, pusseserę Oną 
DedurkeviČienę, švogerį Aleksandrą Zadrauską, anukus 
Kazimieras ir Jieva Olčikai ir giminės, o Lietuvoj 3 bro
lius, Juozapą, Viktorą ir Domininką Skirpstai, 4 seseris 
Veroniką Kruševičienę,' Antaniną Grunienę, Barborą 
Skirpsčiutę, Marę Pačkauskienę, 3 pusbrolius Vincas, Juo
zas, Petras, Ragaišiai, 2 pusseseres Marijoną Skrelevičie- 
nę ir Kamiliją Ragaišiutę. Vyro Boleslovo Pužauskio gi
mines: Amerikoje —> brolį Bronislovą Pužauską, o Lietu
voje švogerį Joną, seserį Vladislavą Vileikai, anūkės Ge
nyte Vileikaite ir Jievute Gurčiniene.

Kūnas pašarvotas randasi 645 West 18th St. Laido
tuves įvyks ketvirtadieny, lapkričio 16 d., 8:30 vai. ryto 

)ijos bažnyčią, kurioje 
iones sielą, o iš ten bus

DR, A. L. YUŠKA 
2422 IV. Marųuette Rd. 

kampas,. 6 7th it Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valando* nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomų po pietų it 

nedėliomis pagal susitarimą.

MARIJONA JAKAITIENĖ 
po tėvais SklnsgailaitS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 12 dieną, 10:55 valan
dą vakare 1933 m., sulaukus 26 
metų amžiaus, gimus Westvillex 
Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Mikolą, sūnų Bobby 6 me
tų, dukterį Jean 3 metų, moti
ną Rozaliją, 2 brolius Juozapą 
ir Kazimierą, dėde Pranciškų 
Lausauskį, uošvienę Marijoną 
Jakaitienę, švogerj Juozapa Ja
kaiti. švogerką Kazimierą Kris- 
tapaitienė ir daug kitų giminių,

Kūnas pašarvotas randasi 
3303 S. Union Avė. Tel. Yards 
0989. 1

Laidotuvės įvyks 
lapkričio 16 dieną, 
piet iš namu bus 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Marijonos Jakaitie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimą h 
atsisveikinimą.

Nulipdę liekame.
Vyras, Vaikai, Motina, Broliai, 
Dėdė, Uošvienė, š vogė ris, 
švogerką ir Giminės.

Laidotuvėse pataranuja gra
borius S P. Mažeika, Tel. Yards 
1138. ___ \

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

SIMON M. SKUBĄS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel, Monroe 3377

Dr. Suzana Slakis
Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligų

K 4145 Archer Avenue
Ofiso Tel. Lafayette 7337

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

šetadieniais sulig sutarties.

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

Tek Lafayetts 4146
VALANDOS: 

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

Tąip ir pereitą sekmadienį 
buvo tikrai malonu pasiklau
syti dviejų radio programų, 
kuriuos davė Jos. F. Budriko 
korporacija. Rytiniam pro
grama buvo rinktina repro
dukcija lietuviškų dainų ir 
muzikos, o 1 vai. po pietų dai
navo puikus mergaičių kvarte
tas. Prie to Makalai žavėto 
žavėjo klausytojus. Budriko 
akordionistas irgi ne atsiliko 
nuo kitų sugrodamas šauniai 
keletą numerių.

Kitas puikus p 
dio programas būna ketvergo

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 

U Midwife
Og 6109 South Albany 

Avenue
Phone

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim- 
dymo namuose ar li- 
goninėse. duodu ma- 

ĮST ?sa8e> eleetrie treat-
ment ir magnetic 
blankets tr t. t. 
Moterims ir mergi- 

\ noms patarimai do
vanai.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augŠčiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. I3th St. TeL Canal 6174 

CHICAGO. ILL-

Pritaiko Akinius 
v / ' Ktdvas Akis

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

VINCENTA VAITKUS 
po tėvais Vaičiulytė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 13 dieną, 3:05 Valan
dą po piet 1933 m., sulaukuą 
47 metų amžiaus, gimus Papi-, 
liškio sodoj*. Raguvos parap. 
Panevėžio apskr,

Amerikoj išgyveno 20 mėtų, 
Priklausė prie Visų šventų 

Vyrų ir Moterų draugijos, So
pulingos Dievo Motinos drjoą 
ir Tautiškos Seserų draugijos.. 

Paliko dideliame nuliudime 
vyra Domininką, 2 dukteris) 
Oną ir Viktoriją, 2 sūnūs Petrą 
jr Povilą, broli Joną, brolienę 
Jedvysęą Vaičiuliai, pusseserj 
Oną Sadauskiene ir giminės, o 
Lietuvoj seserį ir brolį.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Syrewicze koplyčioj., 1344 So. 
50 Avė., Cicero.

Laidotuvės įvyks peuktadie- 
nyj lapkričio 17 dieną, 8 vai, 
ryto iš koplyčios į šv. Antano 
parapijos bažnyčią, kurioje at
bus gedulingos pamaldos už 
vėlionės sielą, o iš ten bus nų. 
lydėta į šv. Kazimiero kąpįhęs.

Visi a. a. Vincentos Vaitkus 
giminės, draugai !r pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį pątąrnayimą ir at
sisveikinime. Nuliūdę liekame, 
Vyras, Dukterys, Sunai, Brolis, 
Brolienė, Pusseserė ir Giminės.

Laidotuvėse pątarnąuja grą- 
borius Syrewicze, tel. Cicero 294

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometcically Akių Specialistai
Palengvins akių įtempimą, kūpą esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akitį karšti,, atįtaisp trumpąpgystf ir. tą- 
liregystf. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su ?]ktrafc parodančią mažiausias 
klaidas. Spedalė atyda atkreipiant į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nędėlio^ 
mis pagaj sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati- 
taisomOs be akinių. Kainos pL 

giau kaip pirmiau* 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

, Tik PGULĘVARD>199 ;
..   —■I 

ofi*°

ARSKAS

Ofiso Tel. Bpulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th tt Halsted St*.) 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė.

Tel. Vlctory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4, puo 7-1 

Nedėldieniab gogai sutartį

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street

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

isiais 10—12 dieną.

DR. HERZMAN
- IS RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyrfs gydytojas chirurgas ii 
akušeri*.

Gydo staigia* ir chroniškas liga* vyrų, 
moterų .ir vaikų pagal naujausiu* me
todu* X-Ray ir kitokiu* elektros prie
taisu*.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. ISth St., netoli Morgan St 

Valąndpi: nuo 10—12 pietų i| 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

■i ....................................................   —

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So, Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

DR. CHARLES SĘGAL 
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Athland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

BOSELAND. — Lapkričio 6 
d. Tautiškose Kapinėse tapo 
palaidotas Ignacas Simonąvičia 
su biblijistų apeigomis. Geras 
skaitlius palydovų velionį paly
dėjo j amžiną vietą, jam sutei
kė paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą. Pasakyta dar ir 
kalba, bet kadangi buvo šalta, 
mažia kas atkreipė 
kalbą, nors ji buvo 
švento. Namie prie 
grabo per du vakarus 
pasakč kalbą iš biblijos 
nemažai publikos, daugiausiai 
biblijistai.

Velionis per aštuonis metus 
priklausė prie biblijistų, už tai 
jam suteikė jie ir paskutinį pa
tarnavimą. Grabas buvo parė
dytas gerai, buvo nemažai gė
lių nuo pažįstamų ir giminių. 
Giminės ir* pažįstami apgailes
tavo velionio. Velionis paskuti
niu laiku nesveikavo, buvo mė
ginta jam daryti operacija gal
voje, bet daktarai sakė, kad jis 
negalės atlaikyti. Taip Ignacas 
ir mirė skausmuose.

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS 

Persikėliau į erdvtsnf įr

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nao 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

apart Iventadienio ir ketvirtadienio.

Seniausi Lietuvių Graboriai Chicagoįe
Eudeikiaus ypatįškas patarnavimas yra patenkinu tąkstančius bevfįk 30 
metų. — Vietiintėlis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką, e elektrą 
varomą, karaboną su šoninėm durim. — Jeigu didžiuojatės dailumu ir taty. 
pumu laidotuvėse,

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELL A 
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO. ILL.

K. P. G U GIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS:
127 N. Deatborn St.,Roome 1431-1434 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South- Haltted Street 

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

vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlipj nuo 9 iki 12 ryto.

ONA VIŠNIAUSKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 13 dieną, 8 valandą 
vakare 1933 m. sulaukus apie 
60 metų amžiaus, gimus Pipa- 
liu kaimas. Tauragės apskr.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

vyra Juozapą, 3 pusseseres. 2 
švogerkas, 2 švogerius, brolio 
duktė Josephine Karalavičienė, 
anūkė Josenhine Juškienė ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Skudo koplyčioj, 718 W. 18 St, 

Laidotuvės įvyks penktadie
ny} lapkričio 17 dieną, 8 vai. 
ryto iš koplyčios i Dievo Ap
veizdos parapiios bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta i šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Onos Višniauskie- 
nės giminės, draugai ir pažjs- 
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Pusseserės, švogerkos, 
švogeriai. Brolio Duktė, 
Anūkė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. Skudas, Tel. Monroe 
3377.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. Ė. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

|- .................................. ' ' ' ' ' ' ■' v*

by’s Tąv.enu kupetą, ąayininluri. 
yra p.p. GApšiRi. 6326 South 
Hąlsted Street. Jie senį
bridgeportiečiai biznieriai įr
turi plačią pažintį..

< Ju įstaigos atidaryme daly^ 
vavo didelis būrys lietuvių 
svetimtaučių, kurie prie įjeros 
muzikos ilgai šoko ir linksmi’ 
imsi. Savininkai taria širdingą 
;ačiu visiems, dalyvavusiems 
atidaryme.-—Senas Petras.

Telefonas Yards 1138 *

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
,.(i .,.:V%9AGp. ILL..

Delta Phi to engage 
Curley Evans

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2426 W. Maręuette Rd.
Pbone HEMLOCK 7828

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Athland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Tclepbone Plaza 3200

DąHaue ir Girėno pradėtąjį | 
žygį. Jie ne tik dėl to reikalui 
su didžiausiu ryžtumu darbuo
jasi be jokio atlyginimo, bet 
ir dažnai savo pinigais smul
kiąsias lėšas padengia. Įr tas 
jųjų darbas fezultate pasirodo, 
kad kiekvienoj lietuvių koloni-J 
joj tveriasi lokaliai komitetai 
reikalu rengimo įvairių pramo
gų naudai antro skridimo. Veik 
visi gabiausi meno- talentai, so
lo dainininkai ir šiaip artistų 
grupes pasižadėjo išpildyti pro
gramos parengimuose veltui. 
Lietuvių politines bei kultūri
nės kuopos ir kliubai pasižadė
jo skirti stambias aukas dėl 
“ALTASS” ir dar prisidės Įjrie 
rengiamų vakarų. M. Dundu-1 
liene, kuri pęr 33 metus veikė 
meno srityje ir per tą laiką 
yra parašiusi 13 scenai veika
lų, dabar specialiai rašo dra
mą, kuri atvaizduosianti Da
riaus su Girėnu ir Janušausko 
skridimus per Atlantiką j Lie
tuvą. Ir tą veikalą pati savo 
lėšomis pastatysianti scenoj, 
skirdama visą peihą “ALTASS” 
naudai. •

Vien lai žinunV pąsirodo, kąd 
bendras lietuvių kooperavimas 
SU “ALTASS” atstovais užtik
rins pasekmes ir iki pavasario 
bus padaryta toks oro milžinas,

,,,, • t.., ■» įwrrt"wn i n .. n--

Witli a largo crowd at hand 
Curley Evans and his orches
tra, the musical attraction at 
the. Chicago Beach Hotel has 
bit it off to successfully with; 
the South Lawn Dancers that 
the Delta Phi Girls are plan- 
ning to bave Curley Evans 
and his Illinois Vagabonds to 
play a t the Sherman or the 
Stevens Hotel as soon as ar?- 
rangement for their next 
dance can be made. —N.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

Graborius

48fo°«
CICERO, ILL.

ivi Įiji'm'i1,1 ..................pu h.',

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Pątar»aąją laidotuvėse kuopigiausiai, 
fteikai* meldžiame atsišaukti,, o musų 

busite užganėdinti.
:«nal 2515 arba 2516

Chicago
Cicero, Ui.

T—-—■'UB11'''I1111'TT—I*-!---.W I11 r I

I. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46th St,
Tel. Boųlgvatd 5203 ir 84 U

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuviai Daktarai

DR. C, KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo U Europos ir vii praktikuoja 
lėnojoj pietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

IP5 W. Monroe I
Telefonas State 70«(

W. gide: 2201 W. 22
PanečU^p. Beredos Ir P?

Telefoną* Oi
Namai: 8459 8. Bodnrell Street

Utorniakd. Ketvergo tr Bubate* Tak. V Ud
TOstoani KcputHi 8609

Konstitucija nebus spausdina
ma, kad išvengus išlaidų, tik 
bus pridėtas priedas prie senos 
konstitucijos. Sulig pirmininko 
reikalavimu, bus ir kiti doku
mentai patvarkyti Susivieniji
me. Tokios aplinkybės susideda, 
kad viską reikia patvarkyti Su
sivienijimo naudai, o tas yra ir 
nariams į naudą.

Valandoj nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nno 6 iki 8 vakare 

šventadieniai* ano 10 iki 12 
Pbone Boulevard 8483 

..................... '.....................................

Ofuo Tek Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343
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Trečiadienis, lapk. 15, 1933

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šį vakarų pasilinks 
minkite ir paremki 

te kilnų tikslą!
Atsilankykite į "C ar d Party”, 

rengiamą lakūno J. R. 
James-Janušausko skridimo 
parėmimui.

TOWN OF LAKE — Kas 
nors visuomet turi paimti ini
ciatyvą kiekviename judėjime. 
Įvairiose Chicagos dalyse ir 
kitose kolonijose yra rengia
mi vakarėliai lakūno Juozo R. 
James-Janušausko skridimo į 
Lietuvą parėmimui, bet pirmą
jį iš tų parengimų rengia Town 
of Lake teatrališkas klubas

pranešimas Naujienose.
Draugai, kurie negavote pra

nešimo laiškų, o norėtumėte 
pasidarbuoti šiame Naujienų 
Kontesto, malonėkite atsiliep
ti, patys arba žinodami jūsų 
apielinkėj sugabų ir užtikimą 
savo pažįstamą, malonėkite 
pakalbinti, kad apsiimtų biskį 
padirbti. Nereikia bijotis sto
to kontestan draugams iš ma
žų kolčnijų. Kur nesitikima 
laimėti tūkstantis dolerių, Nau
jienų Kontesto Vedėjas ir Ad
ministracija bus labai dėkingi 
kiekvienam už pasidarbavimą. 
Mažose kolonijose gautas vie
nas skaitytojas yra taip bran
gus ir įvertinamas kaip dide
lėje kolionijoje 10 skaitytojų.

Todėl Draugai iš didelių 
kaip ir iš mažų kolionijų sto
kite į kontestantų eiles ir pasi
darbuokite dėl apšvietus ir la
bo Naujienų.

Kontesto Vedėjas
' T. Rypkeuičia.

žmonių pasidarbavimu, eilė 
narių jau gauta. Kiek nuims 
žinoma, sekami nariai įstojo į' 
ALTASS paskutinėmis 
mis:

Julius Gerlauckas
Juozas Puodžiūnas
Leonas Tamkus
Lithuanian Republican

ral Organizatioų of

dieno-

Ccnt-
Cook

narių 
Anta-

Green Duok Company
Mrs. John T. Zuris 
John T. Zuris.
Ikišiol daugiausiai 

prirašyme pasidarbavo
nas G, Kartūnas, Amerikos 
Lietuvių Tranzatlantinio Skri
dimo Sąjungos pirmininkas ir 
Wm. J. Kareiva, — vicepirmi
ninkas.

.....       t   i 'oi m i ............... ■— 
kių, kurių vatdai bliM paskelbti 
vėliau.

-įA, Zabukienč yra plačiai ži
noma Chicagoje Jcaipo daininin
kė, kuri yra daug kartų daina
vusi per radio ir scenoje. Kon
certo pradžia 5 v. v. Įžanga 
40 c.

Nors sykį padisku- 
suosime 

t ......t iiu'iii i»«

Kunigas sako pamokslą.
Tylėk I

Kalbėtojas rėžia spyčių. Ty
lėk !

Dainininkas dainuoja. Ty
lėk !

Muzikantas groja. Tylėk!
Net ir spaudai diktatoriai į*

me. Kas nori su manim persi
imti, bukite vakarėlyje. Kail
iukų barstymas, lenktynės ko- 
zitų lošime, užkandžiai, dova
not čempionams bonko ir 
bridžo lošime bus vakarėlio 
programe.

įtikinkime Amerikoj užau
gusius lietuvius, kad mes no
rime turėti juos saVo organi
zacijoj.

—Dr. A. Mo n t aidas.

SLA. 55 kp. rengiasi 
Pildomosios Tarybos 

nominacijoms
Jau gavo blankas iš cenro; mi

rė narys Petras Vilušis

LSS. Centralinė kuo- £‘k0 ,ylcti npic š,imlus <laly’
*., I*. 1I • 1 ' t .1

pa stato veikalą 
“Audra Giedroje”

nariai gali gauti paskolas, kurie 
yra gerame stovyje. Tad iš an
ksto nariai pasirūpinkite su 
paskola ,nesiduokite save su
spenduoti, o vėliau išsibraukti. 
Juk kitas niekas negali rūpin
tis už kitus kaip patys nariai 
už save.—Korespondentas.

AL. PETRAUSKO
ORCHESTRA

Groja ant vakarų ir. Šokių ant 
visokių instrumentų 

Už labai prieinamą kainą.
5711 So. Carpenter St.

* Tel. Normai 3337

PRANEŠIMAI

CLASSIFIEDADS
i......................  i

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Muku biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rehdauninkaic. Maža narinė mokestis. 
Ekpertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Męs 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vaL ryto Iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalia Ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

—O—

Tas pirmasis parengimas, 
kurio visas pelnas yra skiria
mas kilniam tikslui, ir kurio 
surengimui J. Yuška, svetainės 
savininkas, padovanojo ją vel
tui, ir J. J. Kucharskis, biznie
rius, padovanojo stalus ir kė
des be atlyginimo ,įvyksta šį
vakar Hollywood Inu., 2417 XV. 
13rd Street, Brighton Parke.

Visų atsilankiusių laukia 
“good time”, linksma kompa
nija ir įvairus siurprizai ir do
vanos — laimingiesiems prie 
kortų ir kilų lošimų. Be to, 
jeigu nekortuojate — turėsite 
progą pasišokti. Pradžia 8:00 
vai. vakare.

Jus visus nuoširdžiai kvie
čia, Rengimo Komitetas.

Netrukus bus pa
skelbtas ALTASS na
rių vajus Chicagoje
Amerikos Liet. Transatlantinio 

Skridimo Sąjunga pasiryžu
si įtraukti kelius tuksian
čius chicagiečiu į antro skri
dimo darbą.

Prisirengimas prie 
kontesto

Už keliolikos dienu Ameri
kos Lietuvių ' Tranzatlantinio 
Skridimo Sąjunga paskelbs 
narių vajų Chicagoje' ir visose 
kitose kolonijose Amerikoje 
ir dabar eina prisiruošimo 
darbas.

Jau yra pagaminti auksiniai 
ženkleliai su “ALTASS” raidė
mis, kurie bus duodami kiek
vienam lietuviui, prisirašiu
siam į sąjungą ir savo narys
tės mokestimi — auka — pri
sidedančiam prie lakūno J. R. 
James-Janušausko skridimo 
įvykinimo.

Vienok, nors vajus dar nėra 
paskelbtas ir narių prirašinė
jimas nebuvo varomas su

šiomis dienomis yra išsiun
tinėti laiškai į visas kolonijas 
su pranešimais apie rengiamą 
Naujienų Jubiliejinį Kontestą.

Taippat yra talpinamas ir smarkumu, kai kurių darbščių

sw£@
ii“83
IBhss

Nuomonių apsikeitimas 
tarpių, kurie rhoka logiškai 
protauti, švariai argumentuo
ti ir turi ganėtinai žinojimo 
yra ir malonumas, ir progre-

Gruodžio 17 d., Lietuviu So-! so akstinas, ir- ginklas prieš 
cialistų Sąjungos Centralinė , blogą, 
kuopa stato veikalą “Audra 
Giedroje
181 h ir May gatvės.

“Audra Giedroje” 
aktų komedija, 
a

Lietuvių 
C. S. P. S. svetainėj, Auditorijoj, 3133 So. Halsted 

st. turėsime progos padisku- 
yra trijų suoti. Naujienų redaktorius P. 

Daug kalbėti Grigaitis išdėstys kas yra N. 
apie minimą veikalą nereikia, R. A. arba Šalies Gaivinimo 
nes du vardo žodžiai daug sa- Aklas, o po to jau jis pats ir 
vaimi turi reikšmes, o antra,, mes visi galėsime liuosai dis- 
veikalo lošėjai yra gabus ar
tistai, kurie per daug metų į- 
gijo patyrimą savo profesijoje 
ir kiekvienas jų savo rolę ktfo- 
geriausiai atliks.

Lietuvių visuomenė turėtų 
skaitlingai atsilankyti į CSPS 
svetainę gruodžio 17 d., ir 
veikalą pamatyti.

—Senas Petras.

kilsuoti.
— Kritikas.

Prašau!
313

Anelės Zabukienės 
koncertas ir šokiai

kuopa susiorganizavo 
tik šiemet laike SLA. ekskur
sinio kontesto. Tai Amerikoj 
gimusio ir augusio lietuvių 
jaunimo kuopa. Nors • nariais 
ji da neskaitlinga* vienok in
teligentijos čia visas būrys. 

Chicagiečiai, ypač SLA. kuo
pų nariai ię veikėjai, susipa
žinkite su jauniausia ir gra
žiausia (nes čia vra gražuo
lių) kuopa Čhicągoje. Bukite 
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Gruodžio 3 d., Lietuvių Au
ditorijoje įvyksta dainininkes 
Anelės Zabukienės koncertas jos vakarėlyje1'lapkričio' 18 d. 
ir šokiai. Koncertas bus gana Universal Kliūtie 8 vai. vaka- 
jvairus. Jame dalyvaus ir re. Aš skaitau save neįveikia- 
dau'giau dainininkų ir daininin- mu čempionu“bridge” loši-

WEST ĘJJLLMAN.-—Pereitą 
sekmadienį West Pullman park 
svetainėj įvyko SLA. 55 kuopos 
susirinkimas.

Mirė Petras Vilušis, jo pa
gerbimui nariai atsistojo va
landėlei, 
kuopoje 
kuopoje 
pašalpą 
nariui, 
trybės, 
riams.

Nutarta atmokėti P. Vilušio 
pomirtinę kam ji yra užrašyta, 
ir priduoti Centrui visi doku
mentai, kaip reikalavo.

Nutarta sušaukti priešmeti- 
nį ir metinį susirinkimą atvi
rutėmis. Priešmetiniame susi
rinkime bus nominuojama Cen
tro valdyba, nes jau blankos 
yra atėjusios iš Centro, šį kar
tą negalėjome nominuoti, nes 
reikalinga narinis sušauti atvi- 
rutėmis i susirinkimą. Tame 
susirinkime bus renkama kuo
pos valdyba ateinantiems me
tams. Nariai būtinai turėtų 
atsilankyti1 į tuos susirinkimui, 
nes abu yra svarbus.

Iki šiol nebuvo bausmių, to
dėl nariai nekurie patingėdami 
ir nesilankė į susirinkimus, bet 
į busiančiu^ du susirinkimu* bus 
pažymėta bausme.

Yra atėjusios blankos iš 
Centro gavimui paskolos mo- 
kestims užsimokėti. Bet tik tie

šiuo laiku ligonių 
nėra. Visi dalykai 
sutvarkyti, sulaikytą 

centras tuoj išmokės 
Reikėjo truputį kan- 

o tas išeis į naudą na-

18-tos Apielinkės Bučerių ir Grose- 
rių Sąryšio susirinkimas įvyks lap
kričio -November 16 d. 1933, 7:30 
vai. vakare G. Chemaucko svetainėj, 
1900 S. Union .Aye. Prašome visų 
susirinkti laiku. Komitetas.

Humbold Park Lietuvių Politiškas 
Kliubo susirinkimas įvyks lapkričio 
16 d., 8 vai. vakare, Almiro Šimans 
svet., 1640 N. Hancock St. Gerbia
mi nariai, malonėkite būti ant laiko, 
bus nominuojama valdyba ant 1934 
m. taipgi reikės rinkti darbininkus 
ant baliaus, taipgi yra daugiau nau
jų dalykų. Valdyba.

----- o-----
AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darbų už 

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victorv 4965 
------ O------

musų gyveni-
Visoldais bu-

LANKYK 
MOKYKLĄ!
Svarbiausis dalykas 
me yra mokslas,
dais galima pasimokinti; bet sėk
mingiausias išsimokinimas yra 
mokykloje. Lankymas mokyklos 
nušviečia protą, auklėja darbštu
mą. stiprina valią, suteikia galią 
sėkmingai kovoti su gyvenimo 
sunkumais. Gerai rašyti ir skaity
ti savo kalboje turėtų mokėti 
kiekvienas lietuvis, šioje šaly gy
venantieji pridera susipažinti su 
anglų kalba. Visiems gerai žino
ma. . kad mokintų žmonių būtinai 
reikia, ir jie yra labai brangus.

AMERIKOS 
Lietuvių Mokykla 

3106 SO. HALSTED ST.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

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

J. OKSAS 
2649 West 43rd Street

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

, Persiuntimas
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, I1L

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

Financial
Finansai-Paskolos

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

134 No. J>a Šalie St.

Miscellaneous for Sale
_______

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

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

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS senyvas pagelbf- 
ninkas ant farmos, darbas ant vi
sados. Pragyvenimas ir mažas at
lyginimas. Klauskite Stanley, 

423 E. 64 St.

.Man vis atsikartoja 
tas žodis “balansuotas” 
kuris yra ant užpakalio 
Chesterfield pakieto

TANKIAI girdi žodį “balansuotas” — kad 
kas nors neturi lygsvaros—kad kas nors 

sunkesnis viršutinėje dalyje negu apatinėje, 
kad negana lygus.

Ką Tamsta skaitai, “Chesterfield cigaretai 
yra balansuoto sumaišymo”, reiškia, kad 
tinkamos dalys tinkamų rųšių tabako yra
pritaikintos krūvon
bakai tinkamos rųsies ir tinkamoje dalyje 
sumaišyti ir vėl gerai pritaikinti su tabakais 
iš Turkijos ir Graikijos.

Kuomet tie tabakai balansuojami viens 
prieš kitą, tada Tamsta turi lengvą cigaretą.

Kuomet jie subalansuoti, tada turi geres
nį cigaretą.

i Ar mes galime Tamstos pralyti vėl paskai
tyti pranelimą ant užpakalio Chesterfield 
pakieto?
Ar mes galime paprašyti pabandyti

| terfield?

tai yra, naminiai ta

i.V.- »

Che8

Subalansuotas
Sumaišymas

• © 1935. Liccm & Mvm Tobacco Co.
■ -■ ■......... ■ ■■••••.■ -W::^; ; <'

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergaitė virš 18 
metų prie abelno namų darbo, geri 
namai — $4.00.

Tek Crawford 1511

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. Guolis ir valgis ant vietos.

6601 So. Richmond St.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS . BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite j musų spulki

TEL. LAFAYETTB 1083

2608 VVest 47th St.

Peter Conrad
Fotografuoju juią na

muose arba studijoj 
(023 S. Halsted St.

(Janaen Stud.)
Rea. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englevood 5840

For Kent
RENDON 4 kambarių apartmen- 

tas, pigiai su maudyne ir gasu, van
deniu apšildytas. 1903 Ws 23 St Tel. 
Graceland 0962.

Business Chances
Pardavimui Bizniai 
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PARDAVIMUI vagykla su namu 
arba be namo, 6 kambariai užpakaly 
dėl pagyvenimo. 5642 W. 65 St.

—o—

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

—O—

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
loto alude. Biznis išdirbtas per 
daug metų, aludė randasi netoli 
strytkarių bamės. J. Martin, 6818 S. 
Ashland Avė.

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

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.

PASAUKITE




