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Horner Reikalauja Neleisti 
Senovinių Saliunų

Janitoriai kovoja 
prieš savus unijos 

viršininkus

Šaukia nepaprastą legislaturos posėdį su
tvarkyti degtinės kontrolę. Norima ne

leisti saliunams pardavinėti degtinę

Išgavo teisme injunctioną, šau
kia susirinkimus ir tariasi 
kaip juos pašalinti iš vietų.

SPRINGFIELD, III., lapkr. 
19. — Gubernatorius Homer 
šaukia nepaprastą valstijos le
gislaturos posėdį ateinantį tre
čiadienį, kad priimti įstaymus 
sutvarkymui svaigalų pardavi
nėjimo, kad valstija turėtų sa
vo įstatymus dėl svaigalų par
davinėjimo kontrolės kai gruo
džio 6 d. bus panaikinta pro- 
hibicija visoje šalyje.

Savo proklamacijoj guberna
torius sako, kad šiame posė
dyje nebus svarstomi jokie ki
ti reikalai, kad legislatura ga
lėtų kuogreičiausia pravesti 
reikalingus svaigalų kontrolės 
įstatymus.

Nors Horner ir nepasako ko
kių įstatymų jis pageidautų, 
tečiaus proklamacijoj primena, 
kad abi partijos yra savo plat
formose prisižadėjusios neleisti 
sugryšti senoviniems saliu
nams, kokie jie buvo prieš pro- 
hibicijos įvedimą.

Įstatymų projektas
Jau nuo kurio laiko guber

natorius yra pasklidęs svaigalų 
kontrolės komisiją, kuri turi 
paruošti projektą svaigalų kon
trolės įstatymų. Ta komisija 
ilgai posėdžiavo, bet prie jokio 
susitarimo per ilgą laiką neį
stengė prieiti. Išrodė, kad ji 
jokio darbo neįstengs atlikti. 
Tečiaus besiartinant prohibici- 
jos atšaukimui, pastaromis die
nomis ji sulipdė šiokį tokį pro-

jektą, kurį jau paskelbė. Rytoj 
ji laikys paskutinį susirinkimu 
ir tą savo .projektą galutinai 
priims, ar jį dar pakeis ir tre
čiadieny paduos svarstyti le- 
gislaturai.

Savo projekte komisija siūlo 
neleisti saliunams prie baro 
pardavinėti degtinę. Komisijos 
pasiūlymu, degtinę galima bu
tų pardavinėti tik prie stalų ir 
tai tik tose vietose, kur yra 
kartu pardavinėjamas ir val
gis. Dabartinės alinės galėtų 
pardavinėti tik alų ir vyną.

Be to visi saliimai (kurie 
betgi negali vadintis saliunais) 
turi būti atdari ir neturėti jo
kių užlaidų ant langų ir durų, 
kad visi iš gatvės galėtų ma
tyti geriančiuosius.

Kiekvienas miestelis ir kiek
vienas distriktas gali padaryti 
balsavimus (ne tankiau, kaip 
sykį į šešis metus) ir jei di
džiuma gyventojų nusprendžia, 
įvesti pas save proliibiciją. Tą 
patį gaji padaryti ir pavietų 
tarybos.

Yra ir daugiau patvarkymų 
apie tai, kaip saliunai turi būti 
vedami (negali leistis rinktis 
saliune valkatoms, huliganams 
ir 1.1., negalima atidaryti sa- 
liunų arčiau 100 pėdų nuo baž
nyčios, mokyklos, ar kitų vie
šų namų ir t.t.) Laisnius sa
li uDams nustatys kiekvienas 
miestas ar pavietas atskirai.

nesidrovėdavo net

pa-George A. Homei & Co. skerdyklos Austin, Minn., kurias buvo užėmę streikieriai. Susidarė 
vojinga padėtis ir buvo.prisiųstos penkios milicijos kuopos. Bet streikieriai sutiko pasiduoti 

arbitracijai ir dirbtuvę apleido, atšaukdami streiką.

Šiandie gausią dar
bo 62,600 bedarbių

Iš viešųjų darbų fondo bus pa* 
skolinta dar $33,000,000 įvai

riems darbams prie kanalo

AVIACIJOS DIENA 
BOSTONE BUVO 

SĖKMINGA

Kruvini rinkimai Is 
panijoje

CHICAGO. — Namų janito- 
rių unijoje eina smarki kova 
prieš jos viršininkus, kurie bu
vo tiek įsigalėję, kad įvedė ne
pakenčiamą diktatūrą, visaip 
persekiojo jiems nepalankius 
narius ir
mušeikas naudoti.

Susidariusi prieš dabartinius 
viršininkus opozicija prieš kiek 
laiko išgavo teisme injunctioną 
prieš viršininkus ir dabar lai
komi yra vieši janitorių susi
rinkimai, kuriuose tariamąsi, 
kaip tuos viršininkus visai pa
šalinti iš vietų, kad unija tar
nautų lygiai visiems nariams, 
o ne tiktai tam tikrai klikai.

Kad tokia‘kova randa didelio 
pritarimo tarp janitorių rodo 
tai, kad opozicijos susirinkimai 
lyra skaitlingai lankomi unijos 
narių. Jau du susirinkimai bu
vo ir abu praėjo dideliu pasise
kimu.

Sekamas opozicijos viešas su
sirinkimas bus rytoj, antradie
nį, 1 vai. po piet, salėj 3317 W. 
Roosevelt Rd. Rengėjai kviečia 
į jį skaitlingai atsilankyti ir 
lietuvius janitorius, kad plačiau 
patirti apie unijos viršininką 
veikimą ir prisidėti prie kovos

MADRIDAS, 1. 19.--~ šiandie už apvalymą unijos.
Ispanijoje buvo renkamas pir
mas reguliaris “cortes”— sei* 
mas. (Pereitas seimas buvo 
steigiamasis). Rinkimai praėjo 
labai triukšmingai ir įvaiirosč 
riaušėse 8 žmonės liko užmušti 
ir daug sužeista.

19.

Chicagos sanitarinis 
distriktas gaus val

džios paskolą

Komunistai puolė 
ukrainiečių demon
straciją New Yorke

CHICAGO.—Chicagos sanita
rinis distriktas liko užtik
rintas, kad jis gaus $3,300,- 
000,000 viešųjų darbų fondo 
$33,000,000 paskolą įvairiems 
darbams prie sanitarinio kana
lo1. Distriktas jau pirmiau bu
vo gavęs $8,000,000 paskolą 
baigti pradėtus darbus. Tokiu 
budu federalinė paskola sani
tariniam kanalui sieks viso 
$41,000,000.

Iš tų pinigų bus pastatyta 
didelė srutų naikinimo dirbtu
vė ir bus atlikti niekurie kiti 
darbai, kurie suteiks darbo per 
du metus 9,000 darbininkų.

Bet pirm kanalas gaus pa
skolą, reikės, kad valstijos le- 
gistratura pakeistų niekuriuos 
įstatymus dėl sanitarinio dist- 
rikto valdymosi.

Demonstracija protestavo prieš 
Rusijos pripažinimą. 9 komu
nistai areštuoti. 5 sužeisti

TOKIO, 1. 19. — Japonijos 
mikado žmona laukia garnio ir 
visa Japonija dabar meldžiasi, 
kad tai butų sifnus — sosto į- 
pėdini s.

’■ ta________________ _ . ,

Chicagai ir apielinkei Tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana- 
faujta

Nepastovus, galbūt lietus ar 
sniegas ir šalčiau.

Saulė tėka 6:45, leidžiasi 4:-

NEW YORK, 1. 19. — Keli 
šimtai komunistų vakar pa
kartotinai puolė 8,000 ukrainie
čių demonstraciją protestui 
prieš pripažinimą sovietų Ru
sijos. Demonstraciją surengė 
visos ukrainiečių draugijos, ku 
rios pirmiau priėmė rezoliuci
ją, prašančią, kad prezidentas 
Roosevetlas pareikalautų iš 
Rusijos sumažinti badą Ukrai
noje. Ukrainiečiai kaltina, 
kad bolševikų valdžia tyčiomis 
marina badu Ukrainos gyven
tojus, tikslu tuo priversti vals
tiečius pasidaryti nuolankiais 
bolševikų tarnais.

Pirmas puolimas demonstra
cijos įvyko demonstrantams 
pasiekus Washington. aikštę. 
Policija bandė demonstrantus 
apginti ir komunistai labai 
smargiai sumušė vieną policis- 
tą. Kaltinamas sumušimu Do- 
lia Mishne, 81 m., baigęs Colo- 
rado universitetą, tapo areštuo
tas.

. Kitas puolimas ištiko demon
stracijai pasiekus University 
PI .ir 9 gat. čia komunistai 
liko labiau išsklaidyti ir pas
kesni puolimai buvo jau daug 
mažesni.

CHICAGO.— Pereitą šešta
dieni pavieto ir .visos valstijos 
šelpimo komitetų nariai laikė 
susirinkimą ir išdirbo budus 
kaip pristatyti prie viešųjų dar
bų Illinois valstijoje 187,000 
bedarbių.

Pirmiausia šelpiami bedarbiai 
102 pavietuose, kurie šiek tiek 
dirbinėjo valdžiai ,bu*s perkelti 
į federalinių darbininkų sąra 
šą ir gaus algą iš federalinės 
valdžios. Tai bus padaryta 
šiandie ir tokių darbininkų bu 
šią 62,600. Jie ikišiol už savo 
darbą gaudavo $4.50 į savaitę 
Dabar gaus mažiausia 
30 vai. darbo savaitę.

Iš to skaičiaus apie 
bedarbių bus pastatyta 
vairių darbų Cook paviete. Di
delė dalis jų bus pastatyti prie 
lyginimo neištaisytų gatvių ii 
elių, prie išlyginimo aerodromų 
ir kitų panašių darbų. Dalis 
bite pastatyta prie taisymo 
vieškelių ir sodinimo medžių 
palei kelius.

BOSTON, Mass., lapkr. 
(Telegrama “Naujenoms”) 
šiandie įvykusi Bostono apie- 
linkėj lietuvių; aviacijos diena, 
dalyvaujant lakūnui J. James- 
Janušauskui, praėjo dideliu pa
sisekimu. Oras skraidymui bu
vo labai geras ir lakūnas JAmes 
Janušauskas visus stebino savo 
vikriu nardymu 
paskraidyti su 
tiek, kad sunku 
tenkinti. Viso 
140 pasažierių.
na davė tranzatlantiniam skri 
dimui virš $300 gryno pelno.

ore. Norinčių 
lakunu buvo 

buvo visus pa- 
pavežiota apie 
Aviacijos die-

> >,

$15 už25,000 prie į-

Ragina bankierius 
operuoti

ko-

CHICAGO.— Association of 
Reserve City Bankers po šešių 
mėnesių tyrinėjimo, išleido pa
raginimą visiems bankieriafnis 
kooperuoti su vyriausybs Wash- 
ingtone ir remti jos pastangas 
sutvirtinti šalies bankus, įve
dant depozitų apdraudę ir sten 
gianties įtraukti į bankus dau
giau kapitalų.

LONDONAS, 1. 19. — Anglų 
žurnalistas maj. Lukin Johns- 
ton, 47 m., kuris gryžo iš Ber 
lyno, prapuolė nuo laivo Šiau
rės juroje.

Litvinov ieško Rusi 
jai kreditų

WASHINGTON, 2. 19.—Ru 
sijos užsienio reikalų 
ras Maksim Litvinov 
Amerikoje mažiausia 
laiko. Jis tarsis su
frakcijos Finansų Korp. 
ieškos Rusijai kreditų, kad Ru
sija galėtų Amerikoje pirkti 
prekių.

komisa* 
pasiliks 
savaitę

Rekons- 
ii

14 angliakasių žuvo 
Anglijoj

CHESTERFIELD, Anglijoj, 
19.— 14 angliakasių liko už- 
mušta ekspfozijoj netolimoj 
anglių kasykloj. 17 kitų, kurie 
buvo uždaryti eksplozijos, betgi 
įstengė išsigelbėti.

14 komunistų areštuota 
Washingtone

Viso šiuose puolimuose penki 
žmonės liko sužeisti ir 9 komu
nistai areštuoti.

ii® > • ’ -jy A ■£»’« Į;

RYGA, 1. 19. —Latvija va
kar šventė 15 metų sukaktu1 
ves 'savo nepriklausomybės. !&• 
kilmėse dalyvavo Estijos pre
zidentas ir užsienio reikalų mi* 
nisteris. 

1 
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Francija atsisako 
būti švelnesne 

su Vokietija

No. 273

Tek Canal 8500

Prezidentas Roose 
veltas atsako savo 

kritikams
Smerkia atgaleivius, kad jie vi

suomet priešinosi kokioms 
nors reformoms ir “eksperi
mentams”.

GENEVA, 1. 19. — Anglijos 
delegatai ilgai tarėsi su Fran- 

Biznieriai puola pre- cijos delegatais apie tai, kaip 
zidento Roosevelto

piniginę politiką rimo nepriėjo, Francijai atsi 
__________ sakant nors kiek sušvelninti 

WASHINGTON, 1. 19. _ Vi savo nusistatymą linkui Vokie-
sos Amerikos prekybos buto tijos.
taryba vienbalsiai priėmė rezo- Per 3 dienas išgulėjo SU 
liuciją, kuri aštriai pasmerkia mitUSlU Vyru 
prezidento Roosevelto eksperi- ' ----------
mentus su Amerikos doleriu ii CHARLESTON, W. Va., 1. 19. 
reikalauja, kad Amerika grei- —Prieš dvi savaites Mrs. Den- 
čiausia gryštų prie auksinio pa- nis Hicks susižeidė ir negalė- 
grindo pinigams, nes dabarti- j0 pavaikščioti. Pereitą ketvir- 
nė piniginė politika esą labai tadienį į jos kambarį užėjo jos 
trukdanti biznio atsigavimą. | vyras, prisėdo ant lovos kraš

to, tarsi butų labai pavargęs, 
bet neužilgo sukniubo ant jos 

ikojų ir pasimirė. Taip bejėgė 
moteris negalėdama pasijudinti, 
su mirusio vyro prispaustomis 
kojomis išgulėjo tris dienas iki

WASHINGTON, 1. 19,-Pre-1 ėjimas prišau-
zidėntas Rooseveltas vakar raimynus.
valstybės sekretoriaus pagelbi- Ri 
ninku paskyrė Francis B. Say K . . .re, buv prezidento Wilsono fa
žentą. Sayre šiuo laiku gyve S blJ0’Am®r’ka l'elels m' 
na Cambridge, Mass. ir yra pOrtUotl .,š.Francuos km- 
... „ . TT , . po nesumokėjusios karo skolas,teisių profesorius Harvard um-1 J
versitete. Jis užims vietą Pay- 
er iš Cleveland, kuris neseniai 
iš valstybės departamento tapo 
perkeltas į prekybinį patarėją 
prie Rekonstrukcijos Finansų 
Korp. ,

Sayre yra patyręs diploma
tas, buvęs patarėju daugely 
svarbių politinių ir prekybinių 
derybų.

Pro. Sayre-naujas 
valstybės sekreto
riaus pagelbinink.

WASHINGTON, lapk. 19. - 
14 komunistų, vyrų ir moterų, 
liko areštuota už dalyvavimą 
komunistų demonstracijoj prie 
Vokietijos ambasados. 1 ’ Jokio 
pasipriešinimo nębųvo. Tik vie
na jąuna moteris retežiais pyi- 
sirakino prie lemjpos stulpo,
kad policijųimegaletų ją suimti, mui į kitą miestą.

‘ , 4; /•‘Ti ■.%/. --.A1' <*'■ L'1 i . r*. ".L

IšVOGfi SVIESTĄ

CHICAGO. — Septyni plėši
kai užpuolė Chicago-Cincinnati 
Freight Co. sandelį ir pasiėmė 
troką su 15,000 svarų sviesto, 
kuris buvo sukrautas išgabeni*

Septyni plėši*

K

Fran-

MADISON, Wis., 1. 19. — 
Valstijos legislaturon įneštas 
bilius, kuris nustato $1 valsti
jos taksų ant kiekvieno vals
tijoje parduodamo degtinės ga
liono.

WARM SPRINGS, Ga., 1. 19. 
Prezidentas Rooseveltas vakar 
buvo nuvykęs į Georgia sostinę 
Savannah, kur kalbėjo 30,00'1 
miniai, dalyvavusiai didelėse 
200 metų sukaktuvių Georgia 
kolonijos įsikūrimo iškilmėse.

Savo kalboj prezidentas daug 
laiko pašventė Rusijos pripa
žinimo klausimui ir atsakymui 
savo kritikams, kurie pastaruo
ju laiku* vis aštriau pradeda 
smerkti jo šalies atgaivinimo 
programą. Prezidentas savo 
kritikus vadino “Tories” (taip 
vadinami yra Anglijos konser
vatoriai, o nuo to ir visi at- 
galeiviai) ir “abejojančiais Ta- 
mošiais“. 

f

Prezidentas pareiškė, kad vi
sa istorija rodo, jog “toriai“ 
(atgaleiviai) visuomet priešino
si kokioms nors reformoms ir 
visuomet jie vadino tas refor
mas pavojingais eksperimen
tais. Niekad netruko ir “abę- 
jojančių Tamošių“, kurie žiuri 
j viską su abejone, nepasitikė
jimu.

-** Tonai priešinosi ir tada, kai 
augiai nebepakęsdami nepa
kenčiamą sąlygų namie, bėgo 
į Ameriką ir čia kure savo ko
lonijas. Tada irgi tai buvo 
“pavojingas eksperimentas“.

Tokis pat pavojingas ekspe-« 
pimentas toriams buvo ir tie 
laikai, kai Amerika kūrė savo 
valstybę ir kariavo už nepri
klausomybę.

Ir kai pionieriai stipria dva
sia veržėsi toliau į vakarus ir 
ieškojo naujų plotų gyvenimui, 
tai ir tada atsirasdavo daug 
“abejojančių Tamošių“, kurie 
priešindavosi naujiems daly
kams. Jie yra kaip tie madai, 
kuriuos prisieina vyliote išvy- 
lioti iš tvartų. Jie priešinasi 
ir dabartinėms reformoms, ku
rios taikoms yra tam, kad iš
vesti šalį iš depresijos ir pa
taisyti ekonominius blogumus.

Tečiaus, ■ sakė prezidentas, į 
vienus trianpus metus negali
ma pataisyti tų blogumų, kurie 
šalį vargino per 12 metų, negi 
negalima į taip trumpą laiką 
tiek pagerinti socialę ir ekono
minę būklę, kad tas pagerini
mas butų jaučiamas kartu vi
soje šalyje ir visų žmonių. 
Ir pakėlęs balsą prezidentas 
pridūrė: “Bet mes prie to e;- 
name“.

Pripažinimą Rusijos prezi
dentas pateisino kaipo žingsnį 
prie taikos visame civilizuotame 
pasaulyje. Esą keista, kad ša
lis, savo plotu ir gyventojų 
skaičium daug didesnė už Jung. 
Valstijas, per 16 metų negalėjo 
oficialiai kalbėtis su Jungt. 
Valstijomis, ar palaikyti su jo
mis normalius ryšius.

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

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

NAUJIENOS
1739 SO. HA1STED ST.
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Padarome Vįsiems Greitai
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00 OUR PART

kvailė

BUDRIKO LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI

THE TWO ORPHANS

Omanas pri
sėdėdamas už

Po to už šešių mėnesi^, ka
da ji vienų sekmadienį atėjo 
aplankyti savo tėvų, tėvas at
sidėjęs jų apžiurėjo ir paklau-

dar pasa- 
savo auku

Vvu GAVĘ. W
TO SMAV&Y,

ktf* ir trečią 
bę, mylį”.

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

V4EXA-,\_A'Y \T 
ON THB. TABLH 
.AWXį GrO AWAV. 
K PLBAS>Bt .

’SCU&B V\E,Fon.

BŪT
YOSJ UKt GOYAt.-
TH\NG-'A LATTUL 
U^VATER. TO 2

PAVIENIAMS
Vizitinės Kortelės 
Vestuvėmis Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Guy De Maupassant

Medinės Klumpės
Sekmadienį senas dvasininkas 

po pamokslo paskaitė užsakus 
pone Anupro Amano ir pane
lės Celeze-Adelaidės Malauder.

Vertė J. G.

Jeigu merginos ir vaiki- 
nepaliaus Valkiotis nakti- 
po kapines, tai aš įsaky-

Ponas Cezaris

a$>k\Ng W' 
V HELP (h p\gk- 
IX \ISG- OOT w , 
\lvvep,avupe.?

< — Aš! tuojau, ppne.
. įh jM išgirdo, kad1 ji save 
mažofti& įpėdinėmis klumpėmis 
žengė laiptais. Išgirdb kaip ji 
sustojo ant paskatinio laipto it 
išėjęs1 griebė jų už rankos. O 
kai jį prie: durų vėl sustojo ir 
numetus nuo kojų mažas me
dines klumpes, pastatė jas šalia 
jo didelifų klumpi^,' jis įstūmė 
jų į kambarį ir pareikalavo:

—N&, greičiau gi, greičiau, 
po velnii/f

O ji, patį nežinodama ką kal
ba, vis kartojo:

—Aš tuojau, aš tuojau, po

nas ją pasiuntė J virtinę?
—Dabar išplauk indus 

pasakė jis,

Parbaigus pietumis,* motina 
jai uždėjo išeiginę kepuraitę ir 
abi nuėjo pas ponų Cezarį Oina-

HE.Fi ANO į!
SY\IX SO ■BS.AUTtFUUV I

S?EHT TP.W\NG- (j 
to
W\EV\OR,"< &TSLL LANGES^
GONFOUNJb THOSE
THIS OMVV OPENE THt. /

AG-AkHV. t

kad nepraleistų nė; vieno žod
žio: ji sėdėjo su šakute ranjfo- 
je, mėtė Žvilgsnį tai į dukte
rį, tai į tėvų; atsidėjus seko 
kiėkvieiįg tėvo pamokymą.

Tėvas liepė motinai nutilti, 
paėmė į rankas kepurę, ir reng
damasis eiti pas p. Cezarį Oma
nu dėl to pasikalbėti, tarė:

—Ji dar kvailesnė, kaip aš 
maniau. Ji, kvailė, dar nežino
jo, kad taip yra...

susivaržiusi, klaidžiojančiu žvil* 
gsniu kvaila ir klusnia išvaiz^

NfiDĖLIOMIS: 8 vai. ryte ir 1 vai., po piet, 
W. C. F. L.. 970 K.

KETVERGAIS: 7:30 vai. vakaro WAAF 1420 K

Aš laiduoju jų 
Dezirė Vai leno, 

ir taip pat 
nepasitaisė

— Girdi kvaile, tu stosi tar
nauti, pas poną Omaną ir tu
rėsi dirbti viską, ką jis tau 
lieps.

Duktė balsiai pradėjo juok
tis, bet nieko neatsakė. Visi 
trys pradėjo valgyti. Dešimčiai 
minučių praslinkus, tėvas at
sigręžė į dukterį:

.— Paklausyk, dukrele, ir pa- 
sistengk nepamiršti, ką aš tau 
pasakysiu....

Jis lėtai ir smulkiai viską jai 
išdėstė iš eilės, pačius smul
kiausius dalykėlius, kaip ji tu
ri elgtis si/ seniu našliu, atsi
skyrusiu £U0 šeimyniško gyve- 
njftoA Motina paliovė valgiusi, 

hh 
ute ran^b-

Paduodama kavų, ji padėjo 
ant stalo tik vieną šaukštelį; 
tada jis išnaujo susierzino ir 
subliovė:

—0 kur tavo?
—Aš negeriu kavos, pone.
—Kodė| tu jos negeri?
Tada jis vėl subliovė:
—Po velnių, aš nemėgstu 

kavų gerti vienas! Jeigu tu tuČ 
tuojaus neatsisįėsi čia ir neger
si kavos kartu su manim, tai 
eisi iš čia po velnių. Greit bėk!

Greit ji nubėgo, atsinešė 
puodukų kavos ir gėrė, surau
kus veidų.

—Tu jau.nėščia?
Ji kvailu žvilgsniu pažiurėjo 

į save, kartodama:
—Ne, ne, nemanau.

. Tada tėvas pareikalavo, kad 
ji prisipažintų:

—Pasakyk, ar jus nė karto 
nesupainiojot klumpių?

—Taip, mes jas buvom su- 
painoję pirmų vakarų ir dar 
daug kartų.

—Na, tuomet tu nėščia, sto
roji statine.

TAlNV nohu. d* vav

VKhT HEMY 
STŪFF FCM AVIH\LE > 
VT VIOVL^T 1>O 

NO HAV&NV

Bilas : r„;
Biznio Korteles
Laiškus ii- Konvertus
Plakatus

Tas pat buvo ir vakarieniau
jant. Po vakafięričs sulošė su 
juo partijų domimo, ijr liepėjai 
eiti gulti.

—Eik gulti ir aš tuojau einu.
Ji nuėjo į savo* kambariukų 

— mažų landynę, kuri buvo vi
sai po namo stogu, Ji pasimel
dė Dievui, nusivilko ir palindo 
po apkolde. A '

Greit, iš išgąsčio drebėdama, 
šoko.

—Adelaide!
Ji atidarė dureles ir 

iš savo landynės: į
—Aš čia, pone; ;,
—Kur tu, po velnių?
—čia, pone, lovoje!
Tada jis subliovė:
—Ar nulipsi tu čia, kad ta

ve velniai. Aš nemėgstu vienas 
miegoti, po velnių, ir jeigu tu, 
velniška gražuole,’ nenori, tai 
eisi po velnių,

Tada ji išsigandusi iŠ vir
šaus atsakė:

—.Bet,., pone...
Jis tęsė:
—Aš nemėgstu vienas Valu 

gyti, po vetaity. Sėskis čia arba 
kraustykis* velnių, jei tau* 
tas nepatinka. Sėskis prie savo, 
lėkštės ir puoduko.

Greit ji atnešė sau lėkštę ir 
kitus reikmenis, murmėdama:’

—Aš tuojau, pone...

Ir atsisėdo prieš jį.
Tada jis pralinksmėjo, padė

jo barbinti,, stuksėti į stalų ir 
pradėjo pasakoti jai tokius 
anekdotus, kad ji sėdėjo nulei
dus akis ir nedrįso nė vieno žo
džio ištarti.

Kart kartemis ji eidavo at
nešti duonos, limonado ar lėkš-

Yra parduodamos už žemas kainas. Lengvais išmokė
jimais. Jūsų senų Radio priimame mainais ant naujo 
1934 modelio.
Geras radio suViktrola krūvoje labai geras daiktas tu
rėti 
labai

Senas dvasininkas, virš bal
tų galvų moterų ir rųsčių, pa
niurusių ir taukuotais plaukais 
galvų vyrų, murmėjo savo pa
mokslo paskutinius žodžius. 
Didelės, iš toli atvykusių f ar
mėnų pintinės, stovėjo sale jų. 
Dėka birželio karščiams, nuo 
visų dvelkė dvokiantis tvarto 
srutų kvapas.

Pro atviras duris buvo gir
dėti gaidžių balsai ir bandos 
baubimas, gulinčios gretimoj 
vietoj.

tvaikas nuo laiko įsiverždavo 
pripildyta aromatiniu* lauko 
kvapu oro srovė, ir, žaidžiant 
ant kelio ilgiems galvos papuo
šalų kaspinams, ant altoriaus 
mirkčiojo žvakių liepsnos maži 
liežuvėliai.

— Tebūna Dievo valia, Amen, 
— užbaigė dvasininkas. Po to 
jis nutilo, atvertė kažkokių 
knygų ir pradėjo tartis su sa
vo parapijiečiais dėl kasdieni
nių reikalų. Dvasininkas buvo 
senas, baltais plaukais. Jau ke
turiasdešimt metų, jis valdo 
savo parapijų, ir visada saky
davo pamokslui tik tam, kad 
pasitarus su savo parapijie
čiais.

Jis tęsė: 
maldingumų 
kuris labai serga; 
Pomelle, kuri dar 
ix> gimdymo.

Jis nežinojo, kas 
kyti ir vartydamas 
knygą, stengėsi ten rasti po 
pieriukų su pastabomis. Paga 
Irau jis rado du laptf ir paša

J!i pradėjo verkti, murmėda
ma:

—Aš to nežinojau, oi, oi... aš 
to nežinojau.

Tėvas Malauder pažvelgė į jų 
ir paklausė:

—Kogi tu nežinojai?
Ji atsukę per ašaras:
—Gal aš žinojau, kad nuo to 

esti vaikai?
Tuo momentu atsigrįžė mo

tina. Tėvas lėtai pranešė:
—štai ji ir nėščia.

Motina įširdo, instinktyviai 
sumišo, ir pradėjo keikti duk
terį: “ištvirkėle” ir “šlykšty-

ftaltla krutini] Ir gerklėj gali 
pasidaryti rimtas. Palengvink 
juos | 0 minutes su Mušte* 
role, pagelbsti pratallntl iri* 
tacfjat Vartok SYK] | VA
LANDĄ, per penktas valandas, 
jos turte pagelbttl. Milijonai 
vartoja per 96 metus. Reko
menduojamos gydytoju Ir alau*

Naujas J934 Radio ir Viktrola kruvo- Eft
je už ....  .......................  UVi

Naujas 9 tūbų RCA Victor Automatiškas Radio su Viktro
la. Pats permaino rekordus.' Art
Kaina .......... ..................................................

Budriko krautuvėje jus pamatysite visus naujus ir mo
derniškus Radios ir daug pigiaus nusipirksite.

Jis gyveno mažame mūrinia
me namuky, stovėjusiam vie
noj eilėj su kitais namukais, 
kuriuose gyveno jo nuominin
kai. Jis pąt$ nieko nodįrbo, bet 
gyveno iš pajamų.

Jis turėjo, apie 55 metus; 
buvo drūtas, linksmas ir žva
lus kaip pridera turtingam 
žmogui. Juokėsi ir šaukė taip 
garsiai, kad net sienos drėbė; 
jo. Gėrė be pertraukos limona
dų ir degtinę, ir, nors,buvo ne 
jaunas, bet dar buvo greita’ .

Jis mėgo vaikščioti po lau
kus, sudėjęs rankas; apsiavęs 
medinėmis klumpėmis, žiūrinė
jo kviečių ir žydinčių ropių.

Visi apie jį kalbėjo: “Jis — 
kaip oras: tai 
niaukiasi”.

Ponas Cezaris 
ėmė abi moteris, 
stalo ir gerdamas kavų. Jis at
silošė savo kėdėj ir paklausė:

— Ko jus norite?
Motina atsakė:
— Aš atvežiau jums savo 

dukterį tarnauti, nes šiandie
nų dvasininkas sakė, kad jums 
reikalinga tarnaitė:

Omanas pažvelgė į mergaitę 
ir šiurkščiu tonu užklausė:

— Kiek metų šiai ožkai?
— Dvidešimt pirmi, ponas 

Omane, kaip tik švento My
kolo dienoj suėjo.

— Gerai. Ji gaus į mėnesį 
15 frankų ir maistų. Tegu ji 
ateina rytoj rytų, kad ji pa
rengtų man pusryčius.

Abi moterys išėjo.
Kitų dienų Adelaidė atvyko 

į savo tarnybų ir anksti stvė
rėsi darbo, beveik taip, kaip 
ji buvo pripratinta namie.

Apie 9 valandų, kada, ji plo
vė indus, jų pašaukę ponas 
Omanas.

—Adelaidė!
Ji greit atbėgo.
—Aš čia, pone.
Kai ji atsistojo prieš jį su 

raudonomis, storomis ranko
mis, ir paklusniu žvilgsniu, jis 
pasakė:

—Klausyk, kad tarp musų 
nebūtų jokių nesusipratimų. Tu 
mano tarnaitė ir turi manęs 
klausyti. Girdi! Mes nesumai- 
šysim savo klumpių. .

—Bet, ponas...
—Kiekvienam yra savo vieta 

meilute. Tavo vieta virtuvė, ma
no — kambarys. Na, visa kita 
tarp musų bus lygiai ir tau ir 
man. Sutinki?

—Taip, pone.
—Gerai, ir dirbk.
Ji toliau tęsė savo darbų.
Vidurdienį ji parengė ponui 

pietus jo kambary, išklijuotam 
nupaišytais popieriais, ir, kai 
sriuba buvo ant stalo, pašaukė 
p. Omanu.

—Pietus parengti, pone!
Jis įėjo, atsisėdo, pažvelgė, 

pamųstė sekundę ir subaubė 
visa gerkle:

—Adelaide!
Ji atbėgo iš išgųsčio drebė

dama. Jis taip suriko ant jos, 
rodos norėdamas užmušti.

—Kų, tu nežinai savo vietos?

V4ANNA kOOK AT 
ALŲ A"BOVT ,

STAG-c. /
A N>AN G\\/E. VT J 
TO NYE.įVfS A / | 
SAVtFtE ČOF’YlJ

nai 
mis 
siu sargui 
Omanas ieško tarnaitės — są
žiningos. jaunos mergaitės, r— 
Jis pagalvojo keletą minučjų ir 
vėliau pridėjo: — štai ir vis
kas mano broliai. — Tada jis 
nulipo nuo sakyklos užbaigti 
mišias.

Kai MalaiAlerių šeima grįžo 
i savo gryčių, pačiame gale kai
mo Sablier, prie Fulbirsko ke
lio, tėvas senas, sudžiūvęs vy* 
ras, nedidelio ūgio, raukšlėto 
veido, atsisėdo už stalo ir, kol 
žmona nukėlė puodą, o duktė 
Adelaidė išėmė iš spintutės 
stiklines ir lėkštes, pranešė:

— Manau, apsimoka leisti 
mergaitę tarnauti imis Omaną 
todėl, kad jis yra našlys. Gy
vena jis vienišas, o pinigų pas 
jį dai?g. Ar nepasiųst pas jį 
Adelaidės?

žmona pastatė ant* stalo juo
dų puodą, nuėmė dangtį ir už
simąstė. Iš puodo veržėsi ga
rai, prisotindami kambarį vir
tų kopūstų kvapu.

Vyras kalbėjo toliau:
— Pinigų jis turi, tai tiesa. 

Bet reikia būti apsukriai, o mu
sų Adelaidė

žmona pridūrė:
— Bet visdelto pamėginti 

galima.
Po to, kreipdamasis j duk

terį, tvirtų apykvailio veido iš
raiška mergina, geltonais plau
kais, raudonais, kaip prinoku
si obuoliai, skruostais, jis ta-

Draugi joms Konstitucijos ir jų Vedąmos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su spečialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais. ! ;

namuose, o labiausiai dabar kada 
žemos.

JOS. F. SUDRIK, 
INCORPORATED

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 8167-4705

NAUJIENOS, Chicago, UI, 
l'l .IK'i' I HM*.
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bamos Tauragės apskr. Šilalės imtas ir padėtas kalėjiman Lietuvos ir Lenkijos 'iižsie
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ministe 
užsienių 
Zaunius, 
Švedijos

Zaunius
rasines

už- 
pa- 
at-

KAUNAS. — Lietuvos išve 
žimas per šių metų rugsėjo 
mėn. siekė 15,7 mil. litų, o 
įvežimas — 14,2 mil. litų. Tuo 
budu išvežimas buvo didesnis

Pasikalbėjimas įvyko per Šal
imis suruoštus Ženevoje pietus

vyriausybė j vežimą 1,5 mil. litų. I al\- 
teorijos valstybės &’nus su

Monetos buvo Įkalamos: du 
lt., 5 lt. ir 5 mark; Apylinkėje 
veik nepastebėsi padirbti pini
gai. “Fabrikantas” čespa su-

pasisakė! 
teorijas.

Hitleris, Vokietijos diktatorius, aeroplane. Po kairei ma
tosi vice-kanclcris Von (Papen, o dešinėj pusėj sėdi Goering, 
dešinioji Hitlerio ranka.

'■MĮ"

Lietuvos Naujienos
Ministeris dr. Zaunius 
apie tautines mažumas, 
rasinę teoriją ir Vil

niaus klausimą

į v'
.i.' L i ri j.'/-- .♦ ■. '.Ja.v '.'V'ri'‘ .'b.'- i: i
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to, kad musų pasirašymas drau
ge su Lenkija to pačio pakto 
galėtų būti išaiškintas ta pras
me, kad tuo pačiu mes lyg ’i 
pripažįstam esantį teritorialinį 
status (juo baigtu.

Toliau* dr. Zaunius pabrėžė 
Lietuvos užsienių politikos tai
kingumą.

RYGA. — “Seg.” padarė 
nevoj ankietą mažumų ir nu
siginklavimo klausiniais. An- 
kietos dalyvis užs. reik. min. 
dr. Zaunius be ko kita pasa
kė, kad

— Latvija, Estija ir Lietu 
va, jstodamos Tautų S-gon, ge
ra valia pasižadėjo garantuoti 
tam tikras teises, o tuomi ir 
rasinių mažumų teises. Kiek
viena civilizuota valstybė ne 
turi daryti savo piliečių skir
tumo dėl rasės, kalbos arba re 
ligijos. Lietuvos 
nėra rasinės 
šalininkė.

Toliau dr. 
bendrai apie 
Jis pasakė:

— Aš manau, kad 
ori jos ir idėja, kad viena rase 
turinti pirmenybę prieš kitą, o 
taipgi istorinė rolė, arba kaip 
priimta kalbėti, atskirų tautų 
mesianizmas yra sugalvota kaip 
tam tikros politikos pateisini
mas. Aš manau todėl, kad ra
sistinė valstybės teorija turi 
tarnauti pateisinimu ir princi
piniu tam tikros politikos 
matavimu.

Kode! Lietuva su SSSR 
puolimą apibudinantį paktą 
sirašė skyrium, dr. Zaunius 
sakė:

— Mes tai padarėm todet, i _____  _  r,._. . x__
kad tarp Lietuvos ir Lenkijos Į Prasidėjo flirtas, meilė ir t. t. 
yra neišrištas teritorinis gin
čas. Mes norėjom išvengti to, 
kad šis paktas, kaip ir nepuo
limo paktas, galėtų būti išaiš
kintas ta prasme, kad jis nu
lemia ginčijamą teritorinį klau
simą. Mes nenorim ir nema
nau šį klausimą spręsti gin-’ 
kių, bet mes norėjom išvengti mas savo meilužę nuo tėvų,

12,000,000 lt. aktyvas 
Lietuvos prekyboj 

su užsieniais

i praėjusiu mėnesiu, 
rugsėjo mėn. išvežimas padi
dėjo 1,1 mil. litų, o įvežimas 
padidėjo 0,3 mil. litų. Per šių 
metų pirmuosius 9 mėn. išve
žimas siekė 118,1 mil. litų, o 
įvežimas 106,1 mil. litų. To
kiu budu Lietuvos užsienių pre
kybos balansas per pirmuosius 
9 mėnesius buvo 12 mil. litų 
aktyvus.

Meilė, bėgimas nuo vy 
ro ir trys šūviai 

meilužiui
SUBAČIUS. — Prieš 

laiką pilietė A., gyvendama su 
savo vyru netoli Biržų, susi
pažino su jaunu vyru M., Su
bačiaus valsčiaus, Panevėžio 
ap. Pilietė A. pil. M. patiko.

M. prikalbėjo A. apleisti vyrų 
ir bėgti su juo. Sugalvojimas 
buvo įvykdytas, ir vieną gra
žią dieną A. apleido vyrą, pa
ėmė kelis šimtus pinigų ir su 
meilužiu leidosi į kelionę link 
M. tėvynės. Kelionė jau artino
si prie Subačiaus. M. slėpda- 

NAUJIENŲ” 20-ties METU JUBILIEJUS
PRASIDĖS GRUODŽIO 15 DIENA, 1933 METAIS IR TĘSIS IKI GEGUŽĖS 15 DIENĄ, 1934 METAIS

p. n

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

■ ■ ■ '.lt 4

LAIPSNIS 1 — ...................................... ............. ......................... $15.00
LAIPSNIS 2 — ........    ^.„.1....................... $50.00
LAIPSNIS 3 — Laivakortė į Lietuvą ir geležinkelio bilietas į vieną pusę
LAIPSNIS 4 — Laivakortė į Lietuvą ir geležinkelio bilietas į abi puses

■ 'v . ■' ■■ .

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

KAS GALI LAIMĖTI DOVANAS? c

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.

■ ■■ . ' •

Šimtai Naujienų draugų džiaugiasi pirmesniuose kontestuose laimė
tomis dovanomis, o dar daugiaus džiaugsis po šio kontesto. Todėl šiuo- 
mi kviečiame Naujienų draugus ir drauges tuo jaus, užsiregistruoti į 
kontestantų eiles, ir tuomi pagelbėti padaryti šį kontestą tikrai pasek- 
mingu. Pažymint Naujienų 20 metų sukaktuves ir laimėti dovanas ko
kių šiais laikais nelengva yra uždirbti ir sunkiausiu darbu. Nieko nelau
kę išpildykite žemiaus telpantį kuponą ir sugrąžinkite kartu su savo fo
tografija. Jūsų fotografija laikas nuo laiko talpinsime Naujienose, 
kad jums pagelbėti savo apielinkėje įgyti žmonių užsitikėjimą.

apsistojo pas pažįstamą kai* 
minką, kame pasiprašo pernak
voti. Buvo priimta porelė ir ga
vo atskirą kambarį. Staiga iš 
miego pabudino trys revolve 
rio šūviai. Kaiminka, įbėgusi 
į kambarį, nustebo pamačiusi 
gulintį M. ant žemės visą krau
juose paplūdusį, o nepažįsta
mąją blaškantis su revolveriu 
rankoje. Apie įvykį tuoj buvo 
pranešta policijai, kuri pil. A. 
sulaikė ir perdavė Panevėžio 
kalėjiman, b jos meilužį 
sk rities ligoninėn.

Tauragė ir Raseiniai 
gaus pirmaeilių Mies

tų teises
KAUNAS. — Tauragė ir Ra

seiniai jau seniai rūpinasi gau
ti pirmaeilių miestų teises. Te
ko patirti, kad dabartiniu me
tu vidaus reikalų ministerija 
į šių miestų prašymą žiuri pa 
lankiai, galimas daiktas, kad 
šiedu miestai, kurie iki šiol bu
vo laikomi antraeiliais, netru
kus bus priimti pirmaeilių mie
stų šeimynom

Rabinai turi mokėti lie
tuvių kalbos

KAUNAS. — švietimo Mini- 
steriui buvo Lietuvos rabinų 
Vykdomojo Komiteto pristaty
ti kai kurie provincijos rabi
nai patvirtinti, bet dėl lietu
vių kalbos nemokėjimo Minis- 
teris netvirtina. Be to, švieti
mo Ministeris perspėjo kai ku
riuos provincijos rabinus, me
trikacijos vedėjus, kad jie per 
metus pramoktų lietuvių kal
bos.

Tauragės ap. rastas pi
nigų fabrikas

■ . 'f,

TAURAGE. — Prieš keletą 
dienų sulaikytas Vaitkus pla
tinęs padirbtas monetas. Paaiš
kėjo, kad tos monetos yra dir
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valse. Spalių 17 d. Šilalės pol. 
nuovados viršininkas, su poli 
eininkais tame pat valsčiuje 
Pažvėrio k. pas česną padarė 
kratą. Kratos metu rasta visi 
prietaisai kalti monetoms, ir 
viena nukalta vokiečių penkių 
markių moneta. Monetų fabri
kas labai primityviškas: kala
dėje įtaisytas presas spausti 
kreidos pavidalo milteliams. 
Atspaustą, tikrą monetą tuose 
milteliuose, pripilama tirpyto 
cino, gal su kokiu priemaišų. 
Tokioje formoje palaikomas 
tirpinys, atšalęs, jau gaunama 
moneta. Rastoji penkiparkė 
stebina savo' dailumu.

ac=============================

Zaunius kalbėjosi su 
Lenkijos užsienio reika

lų ministeriu Beku,

RYG(A. — Leta praneša, kad 
Latvijos užsienių ministeris 
Salnais Ženevoje suruošė pie
tus, kuriuose be Latvijos de
legacijos narių, dalyvavo Len
kijos užsien. reikalų 
lis Bekas, Lietuvos 
reik, ministeris dr. 
Šveicarijos atstovas, 
užsien. reik, minister. "ir Suo
mijos bei Estijos delegatai.

Lietuvos ir Lenkijos 
nių reikalų ministeriai 
tarpe kalbėjosi.

nių reik, ministeriu dalyvavi
mą bendruose pietuose ir jų 
pokalbį užsienių spauda ypač 
pabrėžia.

Prieš išvykdamas iš Ženevos 
Franci jos užsienio reikalų mi
nisteris Pol Bonkuras tarėsi su 
lenkų užsienių reikalų minis
teriu Beku, Lietuvos užsienių 
reikalų ministeriu, dr. Zau
nium, ir Norman Davisu. „

Nubaustas “žiežirbos” 
pirmininkas

Nutarimas Nr. 604

KAUNAS. — 1933 m. rugsė
jo mėn. 28 d. Aš, Kauno mies
to ir .apskrities komendantas 
Pulkininkas Įeit; Pranas Sala- 
džius, išžiūrėjęs kvotą, radau, 
kad, “žiežirbos” organizacijos 
patalpose, Kęstučio g. Nr. 37, 
buvo iškabinti agitacinio pobū
džio paveikslai-plakatai tikslu 
kurstyti vieną, visuomenės dalį, 
prieš kitą, remdamasis 9 ir 12 
§§ Ypat Valst. Apsaugos Įsta
tų ir mano š. m. kovo mėn. 31 
d. įsakymu Nr. 13, §1 p. 2, 
nutariau: atsakingą už patalpas 
“žiežirbos” organizacijos, Kau

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare w

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

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

■<

užsie-
savo

no skyriaus pirmininką Richar
dą Bedarfą, gyv. Kaune, Kęs
tučio g. Nr. 37, nubausti admi
nistraciniu budu pinigine bau
da 200 litų arba 7 paras kalė
jimo.

Nutarimo nuorašus pasiųsti 
Kauno m. ir apskrities polici
jos Vadui paskelbti nubausta
jam asmeniui ir įvykdyti pet 
24 vai. ir Krašto Apsaugos Mi- 
nisteriui per II-os pėst. divizi
jos Vadą, sulig Ypat. Valstybės • 
Apsaugos Įstatų 17 §.

Originalą pasirašė ir nuora-- 
šas su originalu sutinka.

Kadangi pabaudos nesumokė
jo, d. Bedarfas tapo pasodin
tas kalėjimai 7 dienoms.

Nuo Išsinarinimą
Kuomet jums pasitaiko nikstelėti k<> 

jos rietą, išsinarinti ranka ar gauti 
dieglį į pečius ir kuomet skausmas jus 
iš proto varo, tai išsitrinkite su 
ANCHOR Pain-Expelleriu ir apdengkit 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu.

I kelias minutes skausmas pranyks 
ir palengvinimas bus UūnčOs.

Per suvirš 60 metų Anchor Pain- 
Expelleris buvo ir yra vyraujančiu 
naminiu vaistu greitam skausmu pa
lengvinimui. Visose vaistinėse kaina 
3Se. ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.
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praleido.progos iškirsti šposą bolševikų komisarui. Vie
nas jų paklausi “raudonąjį diplomatą, ar dokumentas, 
kuriame jisai prižada, kad sovietų valdžia nešelps agi
tacijos prieš Amerikos valdžią, liečia komunistų partiją.

“Kokią komunistų partiją?” atkirto Litvino- 
vas.

“Rusų komunistų partiją”, pastebėjo korespon
dentas.

“Rusų komunistų partija”, pareiškė Maskvos 
atstovas, “neturi nieko bendro su Amerika, o Ame
rikos komunistų partija neturi nieko bendro su Rusija”. 

Tai tau, Jurguti, ir devintinės! Mūsiškiai bolševi- 
kėliai per metų metus garbino Maskvą ir dirbo jos la
bui kiek galėdami, o čia dabar pirmas oficialia Mask
vos atstovas, atvykęs į šią šalį, sako, .kad jie nieko ben
dro neturi su Rusija ir Rusija neturi- nieko bendro su 
jais ! - .

Robert Lotus Stęvenson. Vertė A. Kartonas

Turtų Sala

Už KAPITALISTŲ PRIPAŽINIMĄ IŠSIŽADĖJO 
KOMUNISTŲ

M
M

M

Vėlai vakare ketvirtadienį Amerikos Jungtinių 
Valstijų prezidentas suteikė pripažinimų “Socialistinių 
Sovietų Respublikų Sąjunga?’ ir ant rytojaus tą savo 
nutarimą paskelbė spaudai. Kartu prezidentas Roose- 
veltas pranešė, kad pirmuoju šios šalies ambasadorium 
yra paskirtas William C. Bullitt, iš Philadelphijos.

Kai gruodžio mėn. pradžioje susirinks kongresas, 
tai senatas turės dar ambasadoriaus paskyrimą patvir
tinti. Bet sovietų pripažinimas patvirtinimo nereika
lauja. Todėl, nežiūrint kaip kongresas tą prezidento 
žinksnį priimtų, diplomatiniai santykiai tarpe Ameri
kos ir Rusijos jau yra, faktinai ir juridiniai, atsteigti. 
Amerikos žmonės gali tatai tiktai pasveikinti. Iš san
tykių atsteigimo taip šiai šaliai, kaip ir Rusijai, gali 
būti tiktai nauda.

Derybose su prezidentu Rooseveltu komisaras Lit- 
vinovas, kaip buvo galima numatyti, turėjo padaryti 
žymių ir nemalonių bolševizmo prestyžui nusileidimų. 
Jisai buvo priverstas prižadėti, kad sovietų valdžia ne
leis jokiai jos kontroliuojamai arba šelpiamai organi
zacijai vesti propagandą Amerikoje arba Amerikos val
domose teritorijose prieš valdžią^ Jam teko užtikrinti 
Rooseveltą, kad amerikiečiams, nuvykusiems į Rusiją 
arba tenai apsigyvenusiems nebus varžoma religijos 
laisvė; kad amerikiečiai nebus Rusijoje persekiojami už 
vadinamą “ekonominį špionažą”, jeigu jie rinks ir 
skleis žinias apie ekonominę padėtį Stalino karalystėje; 
ir kad sovietų valdžia nekels jokių pretenzijų*Amerikai 
dėl Amerikos karo veiksmų Sibire ir Archangelske tarp 
1918 ir 1921 metų. >

Paskutinis punktas reiškia, kad derybos tarpe 
Roosevelto ir Litvinovo priruošė dirvą išsprendimui 
klausimo apie senąsias Rusijos skolas Jungtinėms Val
stijoms. Rusija yra kalta Amerikai ir Amerikos pilie
čiams apie 768 milionus dolerių. Atsisakymas tas sko
las mokėti arba bent pripažinti buvo svarbiausia prie
žastis, dėlko Washingtonas prieš 16 metų nutraukė ry
šius su bolševikų valdžia. Vėliaus kiekvieną kartą, ka
da buvo užsimenama Maskvai apie tas skolas, ji atsa
kydavo, kad Jungtinės Valstijos esančios jai dar dau
giau “kaltos”, nes Amerikos armija, darydama inter- 
venęiją sovietų žemėse, pridirbusi baisybes nuostolių 
Rusijai; todėl, girdi, jeigu Amerika reikalauja grąžinti 
paskolas, tai Rusija reikalauja užmokėti už tuos'nuo
stolius.

Šitą savo reikalavimą dabar Maskva atmetė, ir, 
tiesą pasakius, negalėjo neatmesti, nes jisai buvo men
kai paremtas. Amerikos kareivių veikimas Archan
gelske ir Sibire įvyko tais laikais, kada ši šalis buvo nu
traukusi visus ryšius su sovietų valdžia, todėl teisės at
žvilgiu Amerika negalėjo nieku sovietams nusidėti. Ge
rai tad Litvinovas ir jo bosas Stalinasv ir padarė, nu
mesdami tą “triupą”į šalį. Taip pasielgdami, juodu 
Rooseveltą, matyt, įtikino, kad sovietų valdžia neišsi
sukinės, kada bus svarstomas aukščiaus » paminėtųjų 
skolų klausimas. Be tokio “geros' valios” parodymo 
Maskvos pusėje Amerikos prezidentas veikiausia nebu* 
tų suteikęs jai pripažinimo.

Taigi svarbiausiame derybų punkte Maskva buvo 
priversta pasiduoti. Iki paskutinės dienos ji dar vis 
kartojo savo senąjį “principą”: pirma pripažinimas — 
paskui derybos. Vietoje to, jos įgaliotiniui teko derėtis 
su Rooseveltu per 10 dienų ir teko prižadėti išpildyti 
pamatinius Amerikos reikalavimus, pirma negu ji ga
vo pripažinimą.

Maskva buvo priversta duoti Roosevęltui aiškių 
prižadų ir vadinamuoju propagandos klausimu. Litvi
novo laiške, adresuotam prezidentui, sakomą, kad so
vietų valdžia ne tik neleis savo agentams agituoti už 
valdžios nuvertimą Amerikoje, bet ji ir nešelps tokių 
organizacijų, kurios tą agitaciją veda. Čia, žinoma, ei
na kalba apie komunistu internacionalą ir jo sekciją 

^Amerikoje, komunistų partiją. Jeigu Maskva šitą pri
žadą ištikimai vykdys, tai draugai bimbininkai turės 
pasakyti sudie “sendvičiams iš Maskvos’*! , '

Rooseveltas, tiesa, nebuvo toks žiaurus, kad veiką-

(Tęsinys)
“E, jis yra puikus sutvėri

mas, šis paukšti?,” virėjas at
sakydavo ir duodavo jam 
šmotelį cukraus išėmęs iš ki- 
šeniaus, o tada paukštis pra
dėdavo snapu daužyti į narvo 
šomis 
keikti, 
duoti,

Tai primena Biblijos istoriją apie šv. Petro užsigy-|Jon»s sakydavo, 
nimą. Kai kareiviai suareštavo Alyvų Darže Jėzų ir pa
klausė Petrą, ar jisai nesąs vienas Jėzaus pasekėjų, tai 
Petras atkirto: “AA to žmogaus nepažįstu!” Tik reikia 
pažymėti, kad Biblijos padavimas piešia tragišką įvykį,Iko nežinodama,"be bejonšs. 
tur suimtamjam grasino mirtis, kaipo valdžios priešui, galima pasakyti, jis, keiktų

ir tiesiog be paliovos 
negalėtum nei įsivaiz- 
kaip biauriai. “štai,” 

, “negalima 
| paliesti dervos, kad nesiųsi te
ptum, berneli, štai šis varg
šas, nekaltas paukštis mano, 

) keikia' kaip pragaras, ir nie-

ke-

pa- 
nuo

ir jo sekėjams buvo pavojinga prisipažinti, kad jie pri- irt kunigo akyse.” Ir Jonas iš-i 
klauso jo organizacijai. O šiame atsitikime turime rei- . . - 
kalą su komedija. Nei Litvinovo niekas nesirengė žu-budu,* 
dyti, nei Amerikos komunistų niekas nebūtų areštavęs kad 
už Litvinovo prisipažinimą, kad jisai yra to “pasaulio gus. 
revoliucijos štabo” atstovas, kuris duoda įsakymus 0 
Amerikos komunistams. Bet vistiek jisai pasakė: “Aš ra® 
su jais nieko bendro neturiu!” ki‘to

kilmingai paliesdavo savo 
plaukus ant kaktos, jo ypatin- 

ir aš . manydavau, 
buvo . geri ausis žmo-jis>

tuo 
ir 
dafr

- i iikiiua Prokuroras nei nesleneTaigi, trumpai sakant, Litvinovas gavo sovietams L reikalą; jis neapkentė ka- 
Amerikos kapitalistinės valdžios pripažinimą, užsigin- pitoną. O kapitonas, iš savo 
damas komunistų. Kai Amerikos kapitalistai dar paža- pusės, niekados neprakalbė- 
dės duoti bolševikams dolerių, tai jie užsigins ir savęs. davo’ i jį ueprakaibėda-

pačiu laiku prokuro- 
kapitonas Smallett 
tolinosi vienas nuo

Apžvalga
GPU IR GESTAPĄ

or- 
pa-

Vokietijos Hitleris turi 
ganizaciją, kuri yra labai 
naši savo veikimo tikslais ir 
net savo vardu į Rusijos Sta
lino “Ge-Pe-U”. Tai yra slapta 
politinė policija. Ji vadinasi 
“Geheime Staatspolizei”, su
trumpintoje formoje*“Ges
tapą”.

Bolševikų slapioji policija 
Lenino laikais vadinosi “Črez- 
vyčainaja Komisija 
s kontr-revoliucijei” 
toji komisija kovai 
revoliucija), arba 
ka”, arba “čeką”. Ji užsiimda
vo tačiau ne tiek kova su kontr- 
revoliųcija, kiek su politiniais 
valdžios priešais, nežiūrint ar 
jie butų kontr-revoliucionieriai 
ar revoliucionieriai, čekistai 
areštuodavo ir be teismo spren
dimo sušaudydavo kiekvieną, 
kas tik kokiu nors budu pasi
priešindavo Lenino diktatūrai. 
Daugiausia ji nugalabijo dar
bininkų ir ūkininkų.

Vėliaus ta (teroristinė slapto
ji policija tapo perorganizuota 
ir jos vardas buvo pakeistas i 
“ObšČeje Gosudarstvennoje Po- 
litičeskoje Upravlenije” (bend
ras valstybinis /politinis valdy
mas), arba sutrumpintoje for-

O-Gč4Pė-U” arba

dlia borby 
(nepapras- 
■su kontr- 

“Crezvyčai-

_____ _____ " ivo, o tada jis atsakydavo 
taip pat ir specialę gvardiją sai?sai,’ aštriai ir trumpai ir 
(SS) savo asmeniui apsaugoti. yteno žodžio be , reikalo. 
Jisai, suprantama, kontroliuoja | 5IU R, PrisP11(}avo PrĮO sienos, 
ir reguliarią viso krašto polici
ją ir armiją. Bet to jam buvo 
ne gana.' Jisai dar įsteigė aukš
čiaus paminėtąją slaptąją val
stybinę policiją — Geheime 
Staatšpolizei, arba “Gestapą”.

li yra pastatyta po tiesiogi
ne Hitlerio kontrole. Jos užda
vinys — gaudyti Hitlerio prie
šus ne tik tarpe priešingų “na
ciams” srovių, bet(,ir tarpe pa
čių rudmarškinių. Toji z Gestapą, 
kaip Europos spauda, praneša, 
jau yra suėmusi daugelį Hitle
rio partijos narių ir išgabenu
si juos į koncentracijos stovyk
las. Viena didžiausiųjų kon
centracijos stovyklų —■ šalia 
Oranienburgo — kurioje pir- 
nriaus buvo laikomi daugiausia 
socialdemokratai ir komunistai, 
dabar jau prigrūsta “naciais”.

4 . I
Gestapą areštuoja žmones ne 

tik už priešingą valdžiai agi
taciją arba uždraustos literatū
ros platinimą, bet ir Hitlerio 
arba kitų valdžios šulų pajuo
kimą. Užtenka žmogui ištarti 
kokį pašiepiantį žodį apie ku
rį nors fašistų didvyrį, ir jei
gu Gestapos agentai nugirsta, 
tai tą žmogų tuojaus ir tem
pia į policijos stotį. Tenąi su-I 
imtąjį paprastai apnfiuša, kar
tais suspardo ir sukruvina, o 
paskui gabena į koncentracijos 
stovyklą. / a

moję ■ 
“GPU”.

Buvusioji Čeką, o dabartinė 
GPU užsiima šnipinėjimu ir 
diktatūros priešų naikinimu. Ji 
;uri daug galios. Jai duota tei
sė ne tik areštuoti (be teismo 
įsakymo, • warranto) ką tik ji 

nori, bet taip pat įr bausti 
žmones '4štrėmimu ir kalėjimu. 
Tam tikruose atsitikimuose ji 
taip pat gali ir sušaudyti. Prie 
GPU yra įsteigti ir speciales 
kariuomenės būriai, apginkluo
ti visais kariuomenės ginklais 
— (tankais, kulkasvaidžiais, ar- 
motomis, aeroplanais ir t t 
šitie specialiai GPU kariuome
nės būriai dažniausia yra var
tojami malšinimui dariiininkų 
ir. ūkininkų tokiuose atsitUd-J 
muose, kur valdžia bijosi, kad 
reguiiarė armija gali atsisaky
ti ,į žmones šaudyti. t

Panašiu budu dabarj kaip 
matome, stengiasi ir Vokietijos 
Hitleris sustiprinti foti apsau
goti savo diktatūrą* 'Paimda
mas valdžią, rudųjų Vokietijos 
hąųditų vadas jau 
luotus 
(SA '“Šturmabtėiiu]

jis prisipažindavo, jog jam 
atrodę, kad jis klydęs apie 
laivo darbininkus, kad ne yie- 

, Inas iš jų buvęs taip darbštus, 
kaip jis norėjęs matyti ir kad 
visi elgėsi pusėtinai gerai. O 
kas link laivo, jis visai pamė
go jį***4Jis yra palankesnis vė
jui visų punktą, negu žmogus 
galėtum reikalauti iš savo tik
ros žmonos, tamsta. Bet,” jis

GEORINGO “MICKY MOUSE*’

TOLEDO MĖRU IŠRINKTAS 
UNIJISTAS

Renkant mies>to valdžią To
ledo, Ohio, rinkimus laimėjo 
senas 73 metų darbininkų uni
jų veikėjas ir buvęs aktingas 
socialistas, Solon 
Klotz. Jisai buvo 
meru 35,323 balsais 
116 balsus, paduotus
gulmingą republikoną, ir 23,000 
balsų už demokratą.

Tremblee 
išrinktas 

prieš 33,- 
už nepri-

“The Manchester Guardian” 
rašo, kad neseniai 89 rudmarš- 
kiniai iš vieno hitlerininkų 
“Smogiamojo Būrio” buvo su
areštuoti ir išvežti į Oranien
burgo koncentracijos stovy Idą 
tik už tai, kad privatiškuose 
pasikalbėjimuose jie krėtė juo
kus iš Hitlerio, Goeringo (Prū
sų vidaus reikalų ministerio) 
ir Goebbels’o (propagandos mi
nisterio.).

Apie “nacių” dievaičius Vo
kietijos žmonės mėgsta pasako- 
ti . yteokių šposų ir anekdotų. 
Ypatingai dažnai esąs paliepia-’ 
mas “trijų,!., pėdų milžinas” 
(kaip Clevelando Karpavičių- 
kas) “propagandos miiiisteris” 
Goėbbelš. Jį žmonės ' vądina 
“Goering’s Midky Mouse”;

Bet jeigu Hitlerio GPU, ta
riant Gestapą, nugirsta žmogų

■r*.', '^|S

na .(įihki

pridurdavo, “viskas, kų aš 
galiu pasakyti, tai kad mes 
dar nesame sugrįžę namo ir 
kad man nepatinka šioji 
lįonė.”

Prokuroras1, išgirdęs tų 
kėlęs galvų maršuodavo 
vieno galo laivo į kitą.

“Kiek daugiau to žmogaus,” 
jis sakydavo, “ir aš eksplio- 
duosiu.”

Mums teko kiek ir audringo 
oro, kas tik parodė gerumų 
Hispaniolos. Kiekvienas žmo
gus ant laivo atrodė labai pa
tenkintas, ir jie butų buvę 
vargiai patenkinami, jeigu ne
būtų taip atrodę; nes, mano 
nuomone, nėra buvę labiau 

i sugadintos laivo kompanijos 
nuo pat Nojaus arko laikų. 
Dėl mažiausios priekabio jiem 
davė po dvi porcijas maisto; 
pavyzdžiui,, paprastose dieno
se duodavo iškilmingus pie
tus, jeigu prokuroras išgirsda
vo, kad bent vieno iš vyrų 
buvo gimimo diena. Ir visuo
met stovėdavo statinė veik 
pilna obuolių kiekvienam pa
siimti, kas tik panorėdavo.

“Aš nesu girdėjęs, kad dėl 
, to išeitų bent kas gero,” sake 

gydytojui Livesey kapitonas. 
“Išpaikinti laivoo darbininkai 
pavirsta į velnius. Tai mano 
įsitikinimas.”

Bet iš obuolių statinės daug 
gero išėjo, kaip jus pamaty
site''nes, kad ne statinė, mes 
nebūtume išgirdę jokių per
sergėjimų ir, gal būt, butume 
visi pražuvę nuo prigavingos 
rankos.

Štai kaip tas atsitiko.
Mes nuplaukėm į ekvato

riaus pastovų vėją, 'kuris vi
suomet pučia 4š rytų, kad tuo
met geriau daplaukius salą, 
kurios mes ieškojome — man 
nevalia aiškiai pasakyti — ir 
mes jau greitai plaukėm link 
salos, dieną ir naktį budėda
mi, bene pamatysime. Tai bu
vo beveik paskutinė musų ke
lionės diena iš namų, tiksliau
siais 
nors 
kaip 
mes 
Salą.

vakarius, nuolat pavėjui ir ra
mia jura. Musų Hispaniola 
ramiai suposi, laiks nuo laiko 
pakirkdama savo nosį j van
denį ir tėkšdama vandens sro
vę į orų. Visi judėjo, apačio
je ir viršun; visi buvo nar
siausioje nuotaikoje, nes mes 
jau buvome taip arti pabaigos 
pirmosios dalies musų žygio.

Taigi, tuojau po saulės nu
sileidimo, kai jau visas mano 
darbas buvo »pabaigtas ir aš 
jau ėjau į savo kajutę, man 
dirstelėjo mintis, kad aš noriu 
obuolio. Aš užbėgau ant vir
šaus. Visi budėtojai buvo 
priešaky laivo, besižvalgyda- 
mi, salos. Vyras prie vairo tė- 
mijo įsitempimų burių ir pa
mažu švilpė sau vienas; tas 
tai ir tebuvo vienintelis gar
sas, be vandens taškėjimo į 
priešakį ir aplink laivo šonus.

Aš visas įlindau į statinę ir 
vargu besuradau bent vienų 
obuolį; bet ten atsisėdęs tam
sumoje, vandeniui 
laivui 
buvau 
bučiau 
vyras,

manęs. Statinė sujudėjo, 
jis atsilošė prie jos ir aš 
norėjau šokti iš statinės, 
jis pradėjo kalbėti. Tai

ošiant ir 
besupant, aš, tur būt, 
užmigęs, arba tuoj aus 
užmigęs, kai sunkus 

lyg puldamas, atsisėdo
arti 
kai 
jau 
kai
buvo Silver’io balsas, ir, dar 
neišgirdęs tuzino žodžių, už- 
visą pasaulį aš jau nebebū
čiau pasirodęs, bet gulėjęs 
ten, drebėdamas, baisiausiai 
nusigandęs ir susidomėjęs; 
nes iš tų tuzino žodžių aš su
pratau, jog visų teisingų žmo
nių ant laivo gyvybės priklau
sė nuo manęs vieno.

XI.
Ką aš girdėjau obuolių 

statinėje.
ne, aš,” tarė Silver. 
buvo kapitonas; aš 
laivo užvaizdą, su ta

apskaitliaviinais; kada 
tų naktį arba nevėliau 
prieš pietus ant rytojaus, 
turėjome pamatyti Turtų 

Mes plaukėm į pietų

“Ne, 
“Flint 
buvau 
savo medine koja. Nuo to pa
ties patrankos šūvio, nuo ku- _ 
rio aš pražudžiau savo koj^, 
senis Pew pražudė savo švie
sas. Tai buvo gabus chirurgas, 
kuris nupiovė* man kojų — 
Baigęs universitetų ir viskų — 
mokėjo labai gerai lotyniškai, 
ir ko ne; bet ir jį, kaip šunį, 
pakorė ir ant saulės išdžiovi
no, kaip ir kitus, prie Corso 
Castle. Tai buvo Robert’o vy
rai, niekas daugiau, kurie 
pradėjo keisti laivų vardus — 
Royal Fortune, ir taip toliau.

(Bus daugiau)

UŽDRAUSTA
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įvairus Gydytojai
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A. K. Rutkauskas, M.D.'
4442 South Weetern Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Aehland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

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

JOHN R. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

195 W. Monroe St., prie Clark 
TeJetonju 8UU 7fiQ0; Valandos U—C

Telefonai Yurds 0994 

Dr. MAUREE KAHN
4631 South Aehland Avenue 

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

7 iki 8 vaL Nedel. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plazą 3200

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA 
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.

Pirmadienis, lapk. 20, 1933

Atsiprašome!
žm

JM

Lietuves Akušeres

Mrs. Aneliap K. Jarush DaVldoniS, M.D.

bu-

Graboriai

ar

LAIDOM PIGIAU NEGU KITI

Phone Canal 6122

■ Hi » Mii■■

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142. ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

KSži

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street 

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

Telefonas Republic 7868

Siunčiame Gėles per Telegramą po 
visa pasauli

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rez. ir ofisas 2859 S. Leavitt St. 

Tel. Canal 0706

L J. ZOLP
< ' GRABORIUS 

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

1327 So. 49th Ct.
i. Koplyčia dykai

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to- 

' dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

4910 So. Michigan Avenue 
Tel. Kenwood 5107 

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

apart Iventadienio ir ketvirtadienio.

KUKANAUSKAS 
su šiuo pasauliu 
d. 6 vai. vakare, 

sulaukęs 39 metų

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Didelė it graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

"U,

Pa grabams

ed St., Chicago, III. 
oūlevard 7314
.... ,>

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso valandos 12 Iki 4 ir nuo 7-r® 
vai. vakare. Nedalioj sulig sutarties 

2408 W. 63rd Si*, ChicagoCICERO, ILL.

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

kampas 67įh ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.
........... i.. ......................... ..... ........

Ree. 6600 South Arteeian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
■GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 

1821 So. Haleted Street 
CHICAGO, ILL.

& Midwife 
6109 South Albany 

AOenue 
Phone

. Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, elečtric treat- 
ment ir magnetic 
blankets ' ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do
vanai.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras. ir nebrangus.

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

Te|. Cicerų 3724
:..į,.......................................... Įįįį^j

įLaehavich ir Simus 
LIĘTUVIS GRABORIUS 

Patarnauji laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu: busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23td PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, UI. 
Tel. Cicerą 5927

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Toriu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 18?9

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas 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 vaL ryto

J. F. BADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 13th Si. Tek Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakar* 
Seredoj pagal sutarti.

...  ii i«i ’..................rfi ■ i mii ■ u

TeL Cicero 2109 it 859 J

Antanas Petkus
Graborius

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS ir chirurgas

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

1 ! m 'i '.Mi.i.'ii Ii . . i į i ................... ...

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
OfiiMi 4645 S. ASHLAND AVB.

Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 it nuo 6 iki 
▼ak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Lietuviai Daktarai
DR. C. KASPUTIS

DENTISTAS
Grjia ii Suropoe ir vėl praktikuoja 

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

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St.
T<1. BOULEVARD 91S9

Dr. Suzana Slakis
Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligų 

414& Archer Avenue 
Ofiso TeL Lafayette 7337 

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

šetadieniais sulig sutarties.

_ SLietuvių Grabori^ Chkagoje 
Eudeikiaus ypatiškas patarųavimąs yra patenkirijs tuksiančios beveik 30 
metų. — Vieninteli# Lietuvio Graborius vartojanti? modemišką, elektros 
varomą; kąraftną su špųfojėių dorim. — Jeigu^ didžiuojatės dąįluųiu ię tau
pumu Tridotuvese, — paaukite; , -

REPUBLIC 8340, ifr ’/

Juozapas EufoB lf T®as i
Viri telefonai: REPUBLIC 8340

. . t1“’ «»■ niW>

į Tarp Chicagos
Lietuvių

Vagys įsilaužė ir api 
plėšė lietuvių And

riulių namus
Išnešė viską apart sunkių, di

džiųjų baldų; nuostoliai di
deli.

18 APIELINKĖ — Tarp 5 ir 
7:00 P. M. penktadienio vaka
re plėšikai įsilaužė į žinomų 
visuomenės (darbuotojų Vinco 
ir Julės Andruliu namus, 722 
West 21 st Street, ir išnešė be
veik viską, išskyrus didžiuo
sius namų baldus.

Vagys išlaužė dvejas užpa
kalines namų duris ir tuo bū
du įsigavo į vidų. Ten pasi
rūpino nuodugniai šeiminin
kauti, nes neaplenkė nei rūbų, 
nei patalines, nei kaurų, nei 
kitų jodomų daiktų, kuriuos 
galėjo be jokio sunkumo iš
nešti. Pasiėmė visus smul
kius dalykus, kuriuos tik už
tiko. Didžiųjų namų baldų 
nejudino, nes vargiai butų ga
lėję juos skubiai iš namų iš
nešti. Nukentėję lietuviai gy
vena antrame aukšte 722 \Vest 
21st street.

šeštadienį įvyko 
‘Ashland 45 Tavern’ 

atidarymas
TOVVN OF LAKE — 

good time was had b y 
lietuvių pp. K. Kriščiūnų 
nes “Ashland
4501 South Ashland 
atidarymo iškilmėse,

all” 
ali- 

45th Tavern”, 
avenue, 

kurios

POVILAS
Persiskyrė 

lapkričio 17 
J 933 m., 
amžiaus; gimęs Šaukėnų par., 
Papleškių kaime. Paliko dide
liame nuliūdime moteri Liud- 
visę, 2 podukras Bronice Šva
žienė. Elena Kavickaitė, 2 po
sūnius, broli Stanislovą, pus
sesere Bružienę, 4 pusbrolius 
Boleslovą, Pranciškų ir Vladis
lovą Kukanauskus ir Stanislo
va Norgailą, Kanadoj seserį 
Kazimiera Repšienę, o Lietuvoje 
motiną, 2 brolius — Petrą ir 
Feliksą ir giminės. Kūnas pa
šarvotas randasi 6062 S. Stato 
St.

laidotuvės ivyks antradienj, 
lapkričio 21 d. 8:30 vai. ryto 
iš namu i Šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Povilo Kukanaus- 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimo ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Moteris, Podukros, Posū
niai, Brolis, Pusseserės, 
Motina ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. J. Bagdonas, telef. 
Republic 3100.

NAUJIENOS, Chicago, D!
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prasidėjo šeštadienį vakare, o 
pasibaigė — nežinia kada, nes 
rašančiam, kuris tiki, kad rei
kia būtinai pamiegoti kiekvie
nų naktį bent penkias valan
das, galo neteko sulaukti. Ant
rų valandų ryto alinė buvo pil
nutėle, o kas dėl susirinkusių 
žmonių, ’ ūpo, įsismagininio, 
galima pasakyti angliškai, kad 
“Bacchus ruled supreme”.

Visi atsilankę vienbalsiai su
tiks pp. Kriščiūnai yra “fine” 
ir vaišingi žmones.

Yes, a good time was had 
by all... — M.

Po plėšikų automo 
kilio ratais žuvo lie 

tuvis P. Kuka- 
nauskas

tomas, kaipo einantis prieš Šios Į j a, teatrališkas klubas “Lietu- 
~ ’ ... q va” paliks Am. Liet. Tranzat.l

Skridimo Sųjungos garbės na-1 
riu, spėjant pagal pasekmes, 
kurias turėjo “Card Party”, 
įvykusi trečiadienio vakare, 
Hollywood Inn. svetainėje, 
2417 W. 43rd street.

Į vakarų, nežiūrint, kad lai 
buvo paprasta diena7 ir nepri
prasta parengimams, atsilan
kė didokas būrelis žmonių, 
tarp kurių buvo eilė žymių 
biznierių iš Town of Lake ir 

atžymėti, | kitų kolonijų, ir ALTASS 

 

biznierių, | centro pirmininkas A. G. Kar- 
vice-pirmininkai M. 

 

kviečiame I Narvid ir Wm. J. Kareiva. 

 

Bučerių ir | Pelno liko apie $25.00 — gar-1 
bes narystei ALTASS-oje.

Prizus vakarui suaukavo se
kami biznieriai, p. Morozas, 
4334 So. Galifornia avė., Ju- 
lia’s Rcstaurant, Stella Pocius 
ir J. Jacks, 4656 So. Western 
avenue, William Denta, 2547 
West 71 st., G. Kaminsky, 4537 j 
So. Wood st., J. Čiliauskas, 
46th s|„ p. Buzinski, 47th ir 
Paulina st., J. Vilimas, 63rd 
ir Talman, Wm. J. Kareiva, 
J. Parker-Parkauskas, 4436 S. 
Fairfield avė. ir keli svetim-

Sųjungos įstatymus.
Todėl mes prašome visus 

Marqitette Park gyventojus, 
kurie turi su maisto pirkimu 
reikalų, kad pasirūpintumėte 
tai atlikti nurodytomis valan 
domis už kų busime dėkingi. 
Mes esame įsitikinę, kad ger
biami klijentai tam nebus prie 
šingi, o tas duos nors dalinai 

darbinio-

tįaučiai, P-s Yuška suteiks sve 
tainę veltui.

iš paskutiniųjų 
numerių, žinioje

atsilsėti krautuvių 
kams.

Dar vieno norime 
tai, kad yra tokių 
kurie dar nepriklauso šiojė Sų-Į tanas, 
jungoje, tat juos 
tuoj aus įstoti į 
Groserninkų Sųjungų”.

Sąjungos Valdyba.

Viename 
“Naujienų” 
apie naujus ALTASS narius į- 
sibrovą nemaloni klaida . Lie
tuvio aukotojo C. Dantos, 2721 
South Halsted street pravardė 
buvo klaidingai pažymėta. Vie
toje “C. Duntos” turi būti C. 
Danta.

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 W. Maduon St.

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

Namų telefonas Branswick 0597

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

MUŠKIT PEK 

NAUJIEHAS 
PINIGUS LIETUVON

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

S

Slenlis".

81

B

Frank Couzens, 31 metų 
žiaus, kuris tapo išrinktas 
troito miesto meru.

am-
De- Teatrališkas klubas 

“Lietuva” tapsiąs 
ALTASS. garbės 

nariu
Trečiadienio parengimo pasek

mės suteiks organizacijai tą 
“stoną".

lb prašo Lietuvosžmonėsir 
pataria Lietuvos barto

756 W. 35th St 
(Cor. of 35th 8 Habtnl Su.) 

Ofiso valandoj nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 
Nedėldieniaii pagal sutartį

DU C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St. 

(Cor. of 35th B Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

Marųuette Parko lie 
tuvių “huceiių” są 
junga trumpina dar 

bo valandas

BRIGHTON PARK — Town 
of Lake apielinkės organizaci-

Ofiso^ tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Bėgdami nuo policijos jdėši- apielinkeje ir vietiniems ny
kai užmušė lietuvi ir 'sužei- ventojanis buvo labai gaila ne- 
dė tris kitus svetimtaučius, tekus gero draugo ir kaimy- 

----------  no. Jie siunčia šeimai širdin- 
Apie 8-tų valandų vakareLą užuojautų. Laidotuvėmis 

ketvirtadienį tūli plėšikai mė-Į 
gino apiplėšti gazolino stotį 
prie 63-čiOs ir State galvių, bet 
kuomet juos greitai pastebėjo 
policija, piktadariai leidosi 
bėgti savo automobilyje.

Kų tik tuo laiku išėjęs iš na
mų Povilas Kukanauskas pate
ko po ratais jų automobilio, 
kuris 60 mylių į valandų grei
tumu traukė State gatve. Pa
važiavęs kiek toliau, tas patsĮ 
automobilis* pataikė
rį žmonių laukiančių gatveka-1 Kviečia visuomenę prisilaikyti 
rio ir čia vėl mirtinai sužeidė paskirtų krautuvių atidary
tas žmones. muj valandų.

P. Kukanauskas buvo nuga-Į ----------
bentas į Šv. Kryžiaus 
jr tenai lapk. 17 d., 
pasimirė. Kiek 
velionį per 10 metų, jis buvo|rįų įr Groserninkų Sąjunga”, 
geras lietuvis, turėjo didelį bu- §ios Sąjungos tikslas, tai, kad 
rį draugų ir pažįstamų. Visų vedus sutartinai ir sąžiningai 
laikų gyveno 63-čios ir State biznj Kitais žodžiais, kad bu- 

-------------------- ----------------- ti ištikimais ...sava, kostume- 
riams (klijantams)' ir. jų iie-A _ + A. 11atkalbinėti vieniems nuo ait
rų...

Lapkričio 13 d. įvyko kalba
mos sųjungos si/sirinkimas po 
numeriu 2614 W. 69lh St. šia
me susirinkime likosi nutarta 
sekami klausimai: — kad kiek
vienas valgomų krautuvių sa
vininkas, kuris priklauso šioje 
Sųjungoje, prisilaikytų atida
rymo krautuvių valandų, štai 
jų eiga: atidaroma kaip 6 vai. 
ryto, kas darbo dienų; vaka
rais turi būti uždaryta kaip 
6:30 Vai. vak. Subatomis 
šiaip prieš šventadienį, kaip 10 
vai. vak. Sekmadieniais per 
są dieną būna uždara. Kuris 
viso nevykdytų, tai butų skai-

ligoninę MARQUETTE PARK. — Jau
6 v. v. gerokas laikas kaip susiorga- 

aš pažinau nizavo šioje kolonijoje “Buče- 
jis buvo rjų jr Groserninkų Sąjunga”.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialietae
Palengvins akių įtempimą, kuris ėsti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso ttumparegystę ir to- 
l'iregystę. Prirengia teisinga; akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su e'sktra, parodančią mažiausias 
klaidas. Speciale atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buVo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akųiių. Kainos pi

giau kaip pjrmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boukvard 7589
GABRIELIUS SHARKA1TIS

(George Sherkins)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 1$ dieną, 4 valandą 
vakare 1933 m., sulaukęs . 53 
metų amžiaus, gimęs Alytaus 
apskr., Alovės parapijos, Pa
vadėlių kaimo.

Amerikoj išgyveno apie 35 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Kristiną, broli Petrą, 
pusseserę Pauliną Atkačiunienę, 
pusseserę Marijoną Kraulaitę, 
augintinę Hermine Cieslak, Lie
tuvoj brolis Vincentas ir Myko
las, sesuo Marijona ir giminės, 

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

Laidotuvės įvyks lapkričio 22 
dieną. 8 vai. ryte iš koplyčios 
i Dievo Apveiždos parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

.Visi a. a. Gabrieliaus Shar- 
kaitis giminės, draugai ir pa- 
žįstaVni esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinj patar
navimą ir asisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Broliai, Seserys, 
Pusseserės, Augintinė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
S. M. Skudas, tel. Monroe 3Š77

DR. HERZMAN
- 18 RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kypp patyria lydytojas chirurgas h 
akušeris.

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

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

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

Tek Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

vi- 
šio

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių. Bankietams ir 

Pagrabam's
Pristatonje i visas miesto dalis

3316 So. Ha
Phone

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

i OFISAS
4729 South Aehland Avė., 2 luboe 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki ♦ 
VaL po pktų it nvo 7 iki 8:30 vai. 
vakąro. N e dėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Visi Telefonai:

Yards 1741 -1742

KATRINA KRIAUČIŪNIENĖ 
po tėvais šilkuniutė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 19 dieną, 4:30 valan
da ryto 1933 m., sulaukus 61 
metu amžiaus, gimus Trakų ap. 
Žiežmarių par., Juktnonių kai
me. Amerikoj išgyveno 30 met.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Joną, dukterį Stanislavą, 
sūnų Bronislovą, seserį .Oną, 
švoj/eri Vaclovą Andreliunus, 2 
pusbrolius Jurgi ir Andriejų 
Razukevičius ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
601 E. 89 PI., Burnside, Tel, 
Radcliff 0453.

Laidotuvės i vyku trečiadieny, 
lapkričio 22 dieną, 8 vai. ryto 
iš naru U į §v. Juozapo parapi
jos bažnyčią, So. ChiCago, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta i šv. Kazimiero 
ką oi nes.

Visi a. a. Katrinos Kriaučiū
nienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti iai naskutinį patarnavimu 
ir atsisveikinime.

Nuliūdę Ifakany?.
Vyras, Dukterys, Eonus. Sesuo, 
Svegeris, Pusbrolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
J.*F. Eudeikis, tel. Varūs 1741

PETRONĖLĖ BERNOTIENĖ 
po tėvaią Vaitkaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 17 d., 5 vai. vakare, 
1933 m., sulaukus pusės am
žiaus; gimus Tauragės apskr., 
Žvingių parap., Bikavėnų kai
me. Paliko dideliame nuliudi
me mylimą brolį Juozapą Vait
kų ir brolienę Juzefą ir iu šei
myną. Podukrą Zofiją Luko
šienę ir žentą Justiną Lukošių 
ir .fu šeimyną. Pusseseres ir 
pusbrolius ir gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi 4605 So. 
Hermitagę Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
lapkr., 21. d., 9 vai. ryte iš Eu- 
deikio koplyčios į šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iŠ ten būs nu
lydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Petronėlės Berno
tienės giminės, draugai, ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai į paskutinį patarna- 
virtic ir atsisveikinimą*

Nuliucfe Hekaihe
Brolis, Brolienė, Podukra, 
Žentas, Pusseserės, Pus
broliai ir Giminės.

laidotuvėse pdtarnauja gra
borius J. F. Eudeikis, Yards 
1741. -

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
’ f ! ‘

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitągė Avenue

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31 st Street

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

niais 10—12 dieną.

Advokatai

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

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Haltted Street 

Tel. Bonlevard 1310 •* •
Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek

vieną vakarą, išskyras ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

J. J. BAGDONAS 
Lietuvių Graborius 
2506 ve est 63tq St* 

Tel, REPUBLIC 3100

DR. L KOWARSKAS
Tel8fo*M 0128



PRANEŠIMAI

2649 West 43rd Street

MORTGAfiE BANKERS
NWW9WN

Kongresmanas Samuel Dick- 
stien iš N. Y., pirmininkas at
stovų buto immigracijos komi
teto, kuris tiria Vokietijos na
cių veikimą Amerikoje.

Persėdimas tik vie- 
Kopenhagoje

Prakalbos. L. S. S. Centralinė Chi
cagos kuopa rengia prakalbas ir dis
kusijas apie N. R. A. atsibus antra
dieny.], lapkričio-Nov. 21 d., Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, mažojoj 
svetainėj, 3133 S. Hąlsted St., pra
džia 7:30 vai. vakare, įžanga 10 cen
tų, kolektų nebus. Bedarbiams su 
šelpimo kortoms veltui. Kalbės 
Naujienų redaktorius P. Grigaitis.

Kviečia Komitetas.

North West, Lietuvių Moterų Kliu- 
bo susirinkimas įvyks antradieny, 
lapkričio 21 d. 1933 m. p. Indrelių 
bute 1907 Evergreen Avė., 7 vai- vak. 
Narės malonėkite laiku atsilankyti.

Drulienė nut. rašt.
Fiat Janitorių eilinių narių susi

rinkimas įvyks utarninke lapkričio 
21 d. 1 vai. po piet 3317 W. Roosevelt 
Rd., prašome visų susirinkti į laiką.

Komitetas.

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

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų; 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg, $6.00, 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75. 
Grundy Minint* Co., Beverly 9635.
*i'.... .  ...... ......... ... ............ .......—

NAUJIENOS, <

Tarp Chicagos 
Lietuvių

_»___________

Nepamirškite pra
kalbų ir diskusijų 
apie NRA. antra- 

dienf
Rytoj, lapkričio 21 d., pra

kalbos ir diskusijos apie NRA. 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St., Bridgeporte, kaip 
7:30 vai. vakare. Kalbės Nau
jienų redaktorius P. Grigaitis.

Prakalbos mažojoj svetainėj, 
pirmam augšte. Įžanga tik 
10 centų ypatai kaštų paden
gimui.

Bedarbiams su šelpimo kor
tomis veltui. Rengia Lietuvių 
Socijalistų Sąjungos Chicagos 
Centralinė kuopa, 
kviečia publiką 
kuoskaitlingiausiai.

vaisiais, senajam kaime, Lie
tuvoje? Atšvęsti jas su gimi
nėmis ir senais draugais!

Jus turite gerą progą tą no
rą įvykinti, nes Scandinavian- 
American Line rengia dvi ka
lėdines ekskursijas į Lietuvą 
laivais “United States”, lapk. 
25 d., iš New Yorko ir “Frede- 
rick VIII” gruodžio 9 d.

Specialiai Kalėdoms pritai
kinti programai, eglaitės ren
giamos ekskursantams. Kalė
diniai valgiai, patogia ir įdomi 
kelionė, 
name punkte 
Danijoje. Iš ten laivu tiesiai 
į Klaipėdą. Informacijų dėlei 
kreipkitės į “Naujienų” laiva
korčių agentūrą. (Apg.)

Iš Cicero lietuvių or 
ganizacijos 

veikimo
Rengėjai 

atsilankyti 
Kvieslys.

Rengia vienuolikta 
metinį labdarybės 
balių lapk. 29 d.

('hicagos Lietuvių Moterų
Draugija skiria pelnų Oak

Daug kas skelbia rengiu įvai
rius parengimus labdarybės 
tikslams, bet tikrai gerų pa
sekmių tame darbe parodo tik 
viena, kita organizacija. Viena 
iš tų organizacijų yra Chica
gos Lietuvių Moterų klubas, 
kuris kiekvienais metais atei
na su pagalba pas likimo nu
skriaustus lietuvius, kurių 
nuoširdus dėkingumas organi
zacijos narėms yra geridusia 
rekomendacija to darbo pa- 
sėkmingumo ir našumo.

šįmet organizacijos narės 
rengiasi aplankyti Oak Forest 
prieglaudoje gyvenančius lie
tuvius senelius. Juos palinks
mins su programų, juos pa
vaišins, ir padovanos vieną, 
kitą dovaną. Sukėlimui pini
gų tam tikslui, Klubas rengia 
Vienuoliktą Metinį Labdary
bės balių. Dėkų Dienos išva
karėse, lapkričio 29 d. Mid
land klube, 172 West Adams 
Street. Įžanga į šokius, ku
riuos klubas rengia ir kurie 
paprastai yra vienas iš žymes
nių “sočiai events” • lietuvių 
gyvenime Chicagoje, yra , 75 
centai. Rengėjos jus nuošir
džiai kviečia atsilankyti. AV.

CICERO — Praeito pirma
dienio vakare SLA. 301 kp. tu
rėjo mėnesinį susirinkimą. Li
goniai S. Kiela ir P. Katėnas 
gavo Čekius iš centro, o tebe
serga J. Kavaliauskiene ir J. 
Bertulienė. Centro viršininkų 
nominacijos buvo atidėtos iki 
sekančiam susirinkimui. Kai 
kurie nariai išreiškė nuomo
nę, kad tos nominacijos nieko 
nereiškiančios, tik laiko aikvo- 
jimas. Jie pareiškė, kad sei
mas daro kaip jam patinka, 
tai kam dar mums balsuoti.

Buvo pranešta, kad buvusio 
pikniko, liepos 9 d. serijas lai
mėti paskutinę sekmadienį, 
sausio, 1934. Tai bus 6-to ap
skričio konferencijoje, Town 
6f Lake. Kas turi serijų bi
lietus, raginami juos laikyti.

Vakarinės žvaigždės klubas 
turėjo susirinkimą, 
organizaciją 
Zigmontas.

Sekantis 
priešmetinis 
atvirutes.

Atgal j 
įstojo narys J.

susirinkimas bus 
ir šaukiamas per

Raudonos Rožes Klubas
Nėra paslaptis, kad Raudo

nos Rožės klubas veikliausia 
iš visų organizacijų šioj apie- 
likėje. Paskutiniame susirin
kime užgyrė sportininkė vei
kimą. Jie rengia šokius Lino; 
sybės svetainėje, Dėkų dieną. 
Taipgi išrinkta komisija dėl 
tradicinio Kalėdų parengimo. 
Visiems nariams ir jų ''drau
gams duodami bilietai veltui. 
Tuose parengimuose tikros mi
nios jaunuolių paprastai atsi
lanko ir smagiai, šokdami, 
linksmindamies praleidžia lai
ką. "2V.” Rašejas.

Roger Touhy (po dešinei), Chicagos gengsterių vadas, kn_ 
St. Paul, Minn., yra teisiamas už žmogžudystę, šalia sėdiris

jo advokatas William Scott Stewart.

to a dance. How are wc going 
to get therc now? We got to 
go”.

Eina naujo Bridge
porto nac. banko or

ganizavimas
Varoma Šerų pardavimo kam 

panija; bankas atsidarys po 
N. Metų

Central
or-

BRIDGEPORT.
Manufacturing Distrikte 
ganizuojamas naujas bankas 
buvusio Central Manirfactur- 
ing District name, 35th ir Mos- 
sprott sts. Naujasis bankas 
bus nacionalinis bankas ir pri
klausys prie federalio reserVo.

Dabartiniu laiku tarp Bridge- 
porto biznierių ir šiaip gyven
tojų eina banko serų pardavi
nėjimas ir ieškojimas moralės 
paramos, žmonėms nurodoma, 
kad banko atidarymas pakei
siąs Bridgeporto biznį ir namų 
vertę, o be to, senojo banko 
receiveris galėsiąs jį greičiau 
likviduoti. Apie pradžią gruo
džio jis žadąs išmokėti 10% 
dividendų depozitoriams.

Naujame banke, kaipo nacio- 
naliame, sako organizatoriai, 
valdžios bus garantuota .$2,500 
kiekvienam depozitoriui, kad 
apsaugoti jo įdėlius. Naują 
banką manoma atidaryti netru
kus po Naujų Metų.

—Stanley Shimkus.

Kalėdos jau artinasi 
Kur jas praleisite 

-gal Lietuvoj?

Automobilio nelaimė 
prie 70th ir Talman

dviSkandinavų linija rengia 
ekskursijas į senąjį kraštą.

Už kelių savaičių ateis Ka
lėdos, visų mėgiamiausia ir 
daugiausiai laukiama Šventė. 
Su Kalėdų prisiartinimu, grįž
ta musų kūdikystės atsimini
mai ir kas nejaučia nesuvar
žoma norą praleisti juos su sa- nęs sušuko, “Gee, we got to go

MARQUETTE PARK — šeš
tadienį vakare, prie kampo 
Talman ir 70-tos gatvės susi
dūrė du greitai važiuoją au
tomobiliai. Nors “transporta- 
cijos priemonės” skaudžiai 
nukentėjo, važiavę žmones ne- 
panešė sunkių žaizdų. Vieno 
iš važiavusių automobilyje pa
vardė kiek teko nugirsiti, yra 
Kaminskas — matomai lietu
vis. Po nelaimės jis nusimi-

Iš Chicagos Lietuvių 
Draugijos Sav. Pas. 

veikimo

Sieniniai
KALENDORIAI

“Naujienos” dar turi ant rankų labai grą
žius Kalendorius—pakabinamus ir kišeni
nius, labai prieinama kaina.
Biznieriai nesivėluokite — jeigu norite gau
ti pasirinkimą.

♦ ’

Ateikite šiandie į

> 1739 SO. JŠTREML. 
Chicago, III. IHF ■

Pirmadienis, lapk. 20, 1933

MADOS MADOS CLASSIFIEDADS

For Rent

m

Business Service 
Biznio Pate ravimas

Financial
Finansai-Paskolos

pato- 
Gali-

Prisiraiykitc i musų spulk* 

TEL. LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. III.
TEL. REPUBL1C 8402

RENDON 6 kambariu modemiš
kas flatas. garu šildomas, pigi ren- 
da, 6746 So, Artesian Avė.

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, TU.

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

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

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs bučeris, 
kad mokėtų anglų ir lenkų kalbas.

1820 W. 85 St.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darbą už 

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
. 3216 So. Halsted St. 

TeL Victory 4965

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Gražus būrelis žmo 
nių SLA. 313 kuo

pos parengime
si palikti daugiau teisės pa
tiems nariams.

Per tą laiką nekurie skepti
kai net buvo pradėję austi kal
bas, kad čia kas tai tokio sle
piama? Ypač daugeliui ne
tinka, kad valstija privertė 
valdybą pataisyti nekurtuos 
draugijos konstitucijos punk
tus. Del šių ir panašių daly
kų buvo daug ginčų ir praei
tame draugijos susirinkime. 
Ypač daugiausia nerimavo tie, 
kurie stovi nuošaliai nuo bile 
veikimo draugijos labui. Kad 
padavus kiek teisingesnes ži-Į 
nigs šiais visais dalykais teko 
kalbėtis su nekųriais valdybos 
nariais. Pasirodo, kad valdy
bos nariai buvo nemažiau su
sirūpinę kaip dalykas pasi
baigs už visus įeitus draugijos 
narius, o aiškiai nežinodami 
negalėjo ir nariams paaiškinti.

Dabar jau visas darbas yra 
pilnai užbaigtas. Draugija 
valstijos departamente įregis
truota kaipo ‘*Chicago Lithua- 
nian Mutual Benefit Associa- 
ion”. Pomirtinę ir pašalpos 
iko tos pačios, tik gal kiek ki

taip pertvarkytos. Kitos na
rių teisės mažai persimainė 
šskiriant tiek, kad valstijos 

patvarkymai reikalauja dau
giau atsakomybes nuo draugi
jos valdybos. (

Taip pat su valdybos nariais 
teko kalbėtis ir apie draugijos 
namą, kuris neperseniai buVo 
už morgičius paimtas. Sako 
namas buvo pusėtinai apleis
tas ir kad nelaikyti tuščią ir 
dar daugiau hesunaikinti, rei
kėjo griebtis skubaus remon
to. Dabar nors ir pigiai, bet 
visas namas yra išnuomuotas 
ir save apsimoka.

Tai maž-daug panašus daly
kai ir buvo daugiausia disku- 
Suojami praeikime draugijos 
susirinkime. Užsibaigus susi
rinkimui buvo mųžikalis pro
gramas, kurį išpildė dairiinin-l 
kai p-ne V. ,Gunauskienė-De- 
vaikiutė ir p. V. Ascila. Pia
nu akompanavo p-lė Birutė 
Briedžiutė. '

Draugijos daktaras ■* kvotė
jas Dr. Montvidas, padarė 
trumpą pranešimą apie drau
gijos narių sveikatos stoyį, ko
kiomis ligomis ir kięk narių 
maž daug serga ir miršta.

1 Bet pagal daktaro nurodyk 
i mus abelnas narių sveikatin

gumas yra gana geras. Išviso! 
randasi tik apie 12 ligonių. Di-1 
džiaiisis skaičius buvo pasier 
kęs iki 20, o mažiaiisis 5.

Dabar draugijai užbaigus sa
vo sunkų persiorganizavimo

BRIDGEPORT — šeštadienį 
vakare S. L. A. jaunuolių kuo
pa 313 surengė vykusią “Card 
Party”, Universal Klube, 814 
West 33rd Street, į kurią atsi
lankė gražus būrelis taip vadi
namų “gerų mikserių”, suda
rę smagią ir jaukią kompani
ją vakaro praleidimui.

Merginoms ir “leidėms” ban
dant savo laimę prie “bunco”, 
vyrai didžiumoje drožė “bri
džių”. Laimingieji gavo gra
žius prizus, kuriuos sudovano- 
jo kuopos nariai.

Apiplėšė krautuvę prie 
35-tos ir Western avė.

BRIGHTON PARK — Užva- 
kar vakare netoli 35-tos ir 
Westem avenue kampo vagys 
užpuolė National Tea Gompa- 
ny krautuvę; kuomet joje bu
vo keli klientai, ir paspruko 
su visomis dienos įplauko
mis, kurios sudarė stambią su
mą pinigų—kelius šimtus dole
rių.

RADIO

Lapkričio' 14 d., Chicagos 
Lietuvių Draugija turėjo savo 
pirmą susirinkimą, kaipo pir
ma individualė lietuvių orga
nizacija įregistruota ^ Illinois 
valstijos apdraudos. departa
mente.

šis visas darbas tęsėsi apie 
keturis mėnesius ir dėlto ga
na privargino kaip draugijos 
valdybą, taip ir narius. Įsta
tymai patvarkanti apdraudos 
draugijų veikimą jau yra iš
leisti kelioliką metų atgal ir 
dabar įregistruoti kaipo seną 
organizaciją yra nelengvas 
darbas. Per tą Visą įregistra
vimo procedūros laiką dau
giausia teko draugijos valdy
bai. Ji taip sakant, buvo at
sidūrus tarpe kūjo ir prieka^ 
lo. . :

Valstijos apdraudos depar
tamentas, remdamasis, tam vių organizaeijpms, nors ji tu- 
dalykui išleistomis teuemis, rėš teisę organizuoti tik Illinois 
vertė valdybą, kad visa galė( valstijoj. Bet Sfe yra užtekti- 
turi būti direktorių rankose,lietuvių ir galima išauklė- 
kuriųos nariai išrenka kartą tį kelių desSlltų tūkstančių 
į lūs, 2rus ar 3is metus, drau- Į draugiją. Dabar prasideda 
gijos valdyba - gi, žinodama draugi jos vajpą, taigi viri į 
savo narių nusistaymą, stengė- darbą.

darbą, atsistojo į eilę su di

LANKYK 
MOKYKLA!
Svarbiausis dalykas musų gyveni
me yra mokslas. Visokiais bu
dais galima pasimokinti; bet sėk
mingiausias išsimokinimas yra 
mokykloje. Lankymas mokyklos 
nušviečia protą, auklei a 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.

REAL ESTATE
Biznis pamatuota* teisingumu 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Peter Conrad ,
Fotografuoju jotų na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St.

(Jansen S aid.)

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

PEOPLES RADIO PRO
GRAMAS
———— j

Gražių dainų, muzikos, juokų 
bei pamokinančių ir naudingų 
kalbų programas įvyksta kas 
antradienio vakarais, iš stoties 
WG|ES., pastangomis Peoples 
Furniture Co. krautuvių.

Taip ir praeito antradienio 
vakare, kas turėjo progos pa
siklausyti šių programų, tupė
jo daug malonumo pasigrožėti 
su musų melodiškom dainelėm, 
kurias pateikė pirmaeiliai ra
dio, dainininkai, kaip tai operos 
dainininkų poni H. Bartush, O. 
Skeveriutė, A. čiapas, harmo
ningas Peoples Radio kvortetas 
ir duetas. Dr. S. Biežis, M. D. 

I pateikė daug naudingų ir pa
mokinančių patarimų apie svei
katą, o smagi muzika ir gra
žus ju'okai pasaktyi per “čalį 
Kepurę”, labai palinksmino 
kiekvieną kluasytoją. Prie to, 
programo vedėjas, J, Kr ūkas 
pateikė įdomių pranešimų kur 
kas yra veikiama lietuvių drau
gi j iniame gyvenime,

džiausiomis Amerikos Lietu4

J. A-lle.
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2761

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rėndauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku if rendauninkų reikalais. Męs 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

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

taipgi 
svarbių nurodymų apie geriau 
siąs vietas kur ką galima pasi* 
pirkti ekonomiškiausiu budul 
šie programai tikrai duoda vi- 
so-ko gražaus ir naudingo dė 
jų klausytojų. '

2761 — Labai praktiška ir 
gi ant gatvės dėvėti suknelė, 
tna siūdinti iš sunkesnio šilko ar-1 
ba iš milo šaltesniam orui atėjus. 
Ją galima dėvėti be apsiausto. Su
kirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 46 
ir 48 colių per krutinę.

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

Motinos Helenos 
Radio valanda

Atsujcįte savo priimtuvą ir pąsh 
klausykite garsios Lietuvių Radio 
Valąųdos. kurią dupda^Motina Hele
na šį vakar nuo 9 iki 10 vai. vakaro 
iš Stoties W. S. D. C. Pasiklausy
kite geros muzikos, dainų ir kitu 
vrišių kuriuos iums suteiks garsioji 
Motina Helena, paskilbusi Žolių Spe
cialistė 8732 So. Ashland Avė.
A J 'l I' I

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

184 No. Šalie St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDUODAMA kriaučių 
greitu laiku 6307 So. Richmond 

(Informacijas gausite pas namų 
vininką

Sana 
St. 
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