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Pasikėlė stratosferon 
58,000 pėdų

Stratosferon skrido Settle ir Fordney. Su 
mušė prof. Piccard rekordą, bet 

nepasiekė rusų rekordo
' BALTIMORE, Md., 1. 20.—Stratosferos baliuną matyta čia 

4:45 vai. po piet. Jis buvo apie 10 mylių į šiaurę nuo Baltimore. 
skrido 15,000 pėdų augštumoj į rytus, 20-30 myl. į valandą grei
tumu*. Manoma, kad baliunas nusileis New Jersey ar Delaware 
valstijose.

AKRON, Ohio, 1. 20. —Leit. 
komanduotojas T. G. W. Settle 
iš karo laivyno ir mokslininkas 
maj. Chester L. Fordney iš ma
rinų korpusų šįryt kėlėsi į stra
tosferą. Jie jau visą vasarą 
ruošėsi keltis į stratosferą, iš- 
pradžių iš Chicagos parodos, o 
parodai

Pa. Po to ba- 
leistis žemyn ir 
tik 53,000 pėdų

palaike susiži-

vie- 
ba- 
nu- 
au-

užsidarius iš Akron. 
Vieną kartą bandė keltis 
nas 'Settle, bet neužsidarė 
liuno^yožtuvai ir baliunas 
krito žemėn iš 5,000 pėdų
gštumos netoli pakilimo vietos, 
Cliicagoj. Paskui vis nebuvo 
patogaus kelimuisi oro.

šiandie jie pradėjo keltis di
deliu baliimu 8:28 vai. ryte 
(Chicagos laiku. Už pusės va
landos nuo saulės spindulių ba
liunas pradėjo plėstis ir grei
tai kilti oran.

Oras pamaži baliuną nešė į 
pietryčius ir stratosferą (36,- 
000 pėdų augštumoj) jie pa
siekė būdami arti New Salem, 
Pa.

Iki 3 vai. po piet (Chicagos
v ....y,..;..................

Ispanijos seimo rin
kimus laimėjusios 
dešiniosios partijos

ir radio 
savo b?.- 
puolimo

padarytą 
(Prof.

laiku) jie buvo pasiekę tarp 
58,000 ir 59,000 pėdų augštu- 
mą. Jie tuo laiku buvo virš 
Chambersburg, 
liūnas pradėjo 
3:25 buvo jau 
augštumoj.

Visą laiką
no j imą s u žeme per radio. Te- 
čiaus nusileidę iki 53,000 pėdų 
jie išmetė baterijas 
setą, kad palengvinti 
liūną ir sumažinti 
greitumą.

Jie sumušė pernai 
prof. Picard rekordą.
Piccard buvo pasikėlęs 53,150 
pėdų.). Bet jie neįstengė su
mušti rusų baliimistų rekordo, 
kurie šią vasarą buvo pasikėlę 
62,352 pėdas. Bet jie šiame ki
lime ir nesisiekė sumušti keno 
nors rekordą. Kilimas į stra
tosferą buvo padarytas vien 
grynai moksliniams tyrimams: 
nuodugniau ištirti kosminius 
spindulius, patikrinti saulės 
spektrą ir t*t.

Pirmą kartą Ispanijos rinki
muose balsavo ir moterys, 
kurios prisidėjo prie dešiniųjų 
laimėjimo

Rinkimuose dalyvavo 19 par
tijų, bet tik stambesnės parti
jos aplaikė laimėjimų. Keliose 
provincijose bus reikalingi nau
ji rinkimai, kur kandidatai ga
vo tik 40 nuoš. visų paduotų 
balsų.

Kaip išrodo, naująjam sei
me bus 5 ar 6 komunistai ir 
5 fašistai.

MADRIDAS, lapkr. 20. —Va
kar įvykusiuose Ispanijos seimo 
(cortes) rinkimuose, kaip rodo 
nepilni daviniai, Jaimėjo deši
niosios partijos.

Rinkimai buvo kruvini, bet 
ne tiek kruvini, kaip buvo ti
kėtųsi. Kiek ikišiol žinoma, rin
kimuose žuvo 7 žmonės ir apie 
300 žmonių liko sužeista. Te- 
Čiaus tikimąsi, kad bus dar 
naujų sumišimų, paaiškėjus rin
kimų daviniams ir kad gali 
būti sukilimų tarp kairiųjų ka
rininkų vadovaujamų kareivių. 
Iš tos priežasties kareiviai Mad
ride, Barcelonoj ir Sevillijoj 
laikomi priruošti skubiam rei
kalui.

Pirmą sykį nacionalitfose rin
kimuose dalyvavo ir moterys, 
kurios žymiai prisidėjo 
dešiniųjų laimėjimo. Viso 
kimuose galėjo balsuoti 
12,500,000 žmonių ir buvo 
kami 473 atstovai. Tai
pirmas respublikos seimas, nes 
pereitasis seimas buvo steigia
masis, sušauktas paruošti res
publikai konstituciją. Naujasis 
seimas susirinks gruodžio 8 d.

prie 
rin- 
apie 
ren- 
bus

ORHte

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

Veikiausia lietus ar sniegas 
ir Šalčiau.

Saulė teka 6:46, leidžiasi 4-,-

kad 
(ag- 
lai-

Nepilni daviniai rodo, 
dešiniųjų partijų koalicija 
rarai, nacionalistai, ir k.) 
mėjo nuo 160 iki 175 vietų,
radikalai republikonai—90, so
cialistai—50, Maura konservą 
toriai 16, komunistai —4, ne
priklausomieji radikalai socia
listai—3, kairieji radikalai so
cialistai—1, Azana respubliko
nai-—5. Gallegan autonomistai

Kadangi niekuriuose distrik- 
tuose įvyks papildomieji rinki
mai, tikrąsis seimo sąstatas ne
bus žinomas galbūt iki vasario 
mėnesio. t

Šie rinkimai 
dento Zamora, 
pasilieka šalies

nepalietė prezi- 
kuris ir toliau 
prezidentu.

Litvinov svarsto 
skolas

urooKiyn, N. Y., vaikinu
kai išvyko paskraidyti lėktuvu. Pasekmės matomos. Lėktu
vas užkliudė bažnyčios bokštą ir nukrito žemėn, užkliudęs 
kelis stogus. Trys vaikinai liko užmušti, o lakūnas Stanley 
Kotkowski (kairėj) liko sužeistas.

Dr. Lozoraitis bus 
vicemjnisteris

Laukiama žymių pakeitimų vi
daus, užsienio ir finansų . 

ministerijose

KAUNAS.— Nuo 1934 m. 
manoma prie vidaus ministeri
jos piliečių apsaugos departa
mentą panaikinti. Tą departa 
mentą panaikinus, rašo “Idiše 
štime” viešoji ir geležinkelių 
policija bus valstybės saugumo 
departamento žinioje. Kiti / gi 
piliečių apsaugos departamento 
skyriai: pasų, pilietybės ir ki
ti priskirti prie bendrųjų rei
kalų departamento, kuris bus 
pramintas administratyvinis de
partamentas* Be to, norima į- 
steigti prie vidaus ministerijos 
socialės apsaugos departamentą, 
kurio žinioje bus ligonių ka
sos, darbo inspekcijos ir emi
gracijos referentura.

AVIACIJOS DIENA 
ŠĮ SEKMADIENĮ BUS 

PITTSBURGHE
DĖKOS DIENĄ BUS 

CLEVELANDE

Pereitą sekmadienį labai sėk
minga aviacijos diena buvo 
Bostone, j kurią atsilankė daug 
žmonių. Bostono lietuviai karš
tai remia lakūno James-Janu- 
šausko pasiryžimą ateinantį pa
vasarį skristi į Lietuvą. Pelno 
tranzatlantiniam skridimui liko 
virš $300.

Trojanovski bus am
basadorium; Kaliniu 

kalbėjo Amerikai
Rusijos bolševikai visaip geri

nusi Amerikai ir jos kapita
lizmui

WASHINGTON, 1. 20. — 
Litvinov baigia konferencijas 
Amerikoje ir ruošiasi gryšti na
mo. šiandie jis tarėsi su vals
tybės seKretoriaus pagelbinin- 
ku Phillips apie įvairias sko
las, kurias Rusija yra.skolinga 
Amerikai.

3,000 kunigų protes 
tuoja prieš nacius
BERLYNAS, 1. 20. —šven

čiant 500 metų sukaktuves įsi
kūrimo Liuterio bažnyčios, 8,- 
000 kunigų perskaitė bažnyčio
se protestą prieš nacių pasiry
žimą reformuoti bažnyčią, ją 
supagoninti ir išmetant' senąjį 
testamentą, kaipo žydišką.

Puolė streikierius
• GLOVERSVILLE, N. Y., 1. 
20.—Policija buožėmis ir dujų 
bombomis puolė streikuojan
čius G. Levor Co. odų darbinin
kus, kurie buvo susirinkę dirb
tuvę pikietuoti. Keli streikie- 
riai liko areštuoti.

Italija ruošiasi pasi
traukti iš tautų 

sąjungos
Jei Francija nesutiktų prisidė

ti prie keturių valstybių nu
siginklavimo konferencijos

MASKVA, lapkr. 20. —Kad 
išreikšti Amerikai draugišku
mą už jos pripažinimą Rusijos, 
vakar vakare per radio kalbėjo 
į Ameriką pats “prezidentas” 
Michail Kalinin. Tai yra pir
mas atsitikimas, kad Rusijos 
“prezidentas” kalbėjo į sveti
mą šalį ir tai ne ją smerkda
mas, bet . rodydamas jai di
džiausio draugingumo.

Bolševikų laikraščiai nueina 
dar toliau girdami Ameriką ir 
jos kapitalizmą. Amerikos gi 
korespondentams buvo sureng
tas didelis bankietas, kuriame 
be kitų dalyvavo 16 atstovų 
Rusijos užsienio reikalų minis • 
terijos ir gėrė toastą už pre
zidentą Rooseveltą.

Savo ambasadorium paskyrė 
“buržujų”

Sovietų Rusija savo pirmuo
ju ambasadorių Washingtone 
paskyrė Aleksandr Antonovič 
Trojanovski. Tai yra, bolševi
kų supratimu, ryškiausias “bur
žujus”.

Trojanovski gimė buržuazų 
šeimynoj Voroneže. Baigė ar
tilerijos karininkų mokyklą ir 
buvo karininku rusų-japonų ka
re. Po karo prisidėjo prie re
voliucionierių, buvo areštuotas, 
ištremtas ir pabėgo į užsienį, 
kur gyveno Belgijoj, Franci jo j 
ir Šveicarijoj, studijuodamas 
inžineriją. Laike pasaulinio 
karo, jis užsidegęs patriotiz
mu, sugryžo į 'Ru’siją, kad pa
gelbėti vesti karą prieš Vokie
tiją. Už tą jis buvo pašalintas 
iš bolševikų partijos, kurion 
sugryžo tik po bolševikų per 
versmo. Per ilgą laiką tvar
kęs centralinį archyvą, Leninui 
paskelbus Nepą (naują ekonę- 
minę politiką) jis patapo Gos- 
torgo (valstybės prekybos) 
prezidentu, o vėliau—ambasado
rium Japonijoj, iš kur sugryžo 
pradžioj šių metų. Jis dabar 
yra pagelbininkas pirmininko 
Gosplano, kuris ruošia planus 
sovietų valdžios “planingai eko
nomijai’. Jis puikiai kalba 
francuziškai ir angliškai, yra 
vedęs ir turi 14 m. sūnų, kuris 
mokslus ėjo anglų mokykloj 
Tokio.

Šiandie pulsianti 
Francijos premiero 

Sarraut valdžia
Prie puolimo prives nejstengi- 

mas pravesti parlamente val
džios biudžeto

PARYŽIUS, 1. 20.— Atvirai 
pranašauja, kad iki rytoj vakar 
puls premiero Sarraut valdžia. 
Ji puls dėl tų pačių priežasčių, 
dėl kurių puolė ir Daladier 
valdžia. Būtent, dėl negalėji
mo pravesti parlamente val
džios biudžeto. Valdžia norė
tų subalansuoti biudžetą, žy
miai apkarpant valdininkų al
gas ir įvedant naujus taksus, 
bet parlamentas tam priešinasi.

RYMAS, 1. 20.— Gerai pa
tyrusiuose rateliuose kalbame, 
kad Italija pasitrauks iš tautų 
sąjungos, jei Franci ja nesutiks 
dalyvauti keturių valstybių 
(Anglijos, Italijos, Francijos 
ir Vokietijos) nusiginklavimo 
konferencijoje.

Apie pasitraukimą svarstys 
fašistų taryba gruodžio 5 d.

Vokietija konfiska 
vo prof. Einstein 

turtą

Ir finansų ministerijoj nu
matoma kai kurių pakeitimų. 
Pirmoj eilėj norima organizuo
ti prekybos departamentą. Prie 
finansų ministerijos busiąs j- 
steigtas tam tikras departa 
mentas, vidaus ir užsienio pre- 

I kybai tvarkyti. Prie šito de
partamento bus priskirta pre
kybos ir pramonės referentu- 
ros, licitacijų komisija ir. visa 
eilė funkcijų, kurios dabar at 
liekamos užsienių ministerijos 
ekonominio departamento. Taip 
pat manoma panaikinti mokes
čių departamentą, kuris veiktų 
savistoviai (tokia tvarka jau 
buvusi 1924 m.). Užsienių it 
kitose ministerijose bus pa,, 
skirti generaliniai sekretoriai. 
Užsienių ministerijos generali
niu sekretorium busiąs paskir
tas dabartinis politinio departa 
mento direktorius p. Lozoraitis. 
Užsienių ministerijos ekonomi
nis departamentas busiąs pa
naikintas ir jo funkcijas at
liks vidaus ir užsienio prekybos 
departamentas.

Nemažiau karštai pritaria an
tram tranzatlantiniam Skridi
mui ir Lawrence, Mass. lietu
viai. Ten buvo aviacijos die
nos, bet Lawrence, lietuviai, 
pasinaudodami proga, kad Bos 
tone lankėsi lakūnas James-Ja- 
nuŠauskas, šeštadienį, lapkr. 18 
d., Lietuvių svetainėje suren
gė didelį masinį mitingą, ku
riame kalbėjo ir pats lakūnas. 
Publikos susirinko tiek, kiek 
tik galėjo tilpti svetainėje — 
virš 800 žmonių, kurie tranz
atlantiniam skridimui sudėjo 
virš $300. Tai yra puikus pa- 
vyzdis ką gali padaryti kad ir 
mažesnė lietuvių kolonija.

Ateinantį sekmadienį, lapkr. 
26 d., lietuvių aviacijos diena 
bus Pittsburghe, Bettes Air- 
port. Pittsburgho lietuviai yra 
susidomėję James-Janušausko 
skridimu ir deda visas pastan
gas; kad aviacijos diena pra
eitų didžiausiu pasisekimu ir 
kad Pittsburgho aviacijos die- . 
na pralenktų visur kitur buvu
sias aviacijos dienas, išėmus gal 
Chicago.

?(

Apiplėšė Racine ban 
ką; 2 pašovė

RAGINE, Wis., 1. 20.— šeši 
plėšikai, vienas pasirėdęs’ poli- 
cistu, užpuolė American Trades 
and Sayings banką ir pašovė 
policijos seržantą ir banko ka- 
sieriaus pagelb. Taipjau pa
stvėrė banko prezidentą Wey- 
land ir knygvedę Uršulę Patzke, 
taipgi vieną policistą, kuriuos 
pasiėmė su* savim. Policistą ne
užilgo išmetė iš automobilio, o 
Weyland ir Patzke paleido ties 
Waukesha, už 30 mylių 
Racinę. Dar nežinoma 
plėšikai pastvėrė pinigų.

nuo 
kiek

1,000,000 bedarbių 
gavę darbo

——— . ,
CHICAGO.— Sviesto ir kiau

šinių kainos smarkiai nukrito; 
sviesto kaina nukrito $300 va
gonui, o kiaušinių $60 vagonui.

CHICAGO.—

WASHINOTON, 1. 20. — 
šelpimo administracija pristatė 
prie darbo apie 1,000,000 be
darbių, vyrų ir moterų, ku
riems bus mokama iš viešųjų 
darbų fondo. Jie liko prista
tyti prie darbo ,kad patys ga
lėtų prasimaitinti ir nereikėtų 
jų šelpti. į

Chicagoje 23,966 tokių be
darbių gavo darbo.

------- — ...... .
KAUNAS—Finansų ministe- 

rijoj jau. rengiamasi deryboms 
su Anglija prekybos sutarčiai 

_L'CX* Ja..

BERLYNAS, 1. 20.— Slapto
ji policija įsake konfiskuoti vi
są garsaus mokslininko prof. 
Albert Einstein ir jo žmonos 
turtą—-kilnojamąjį ir nekilno 
jamąjį. Turtas konfiskuotas 
naudai Prūsijos valstijos, pasi
remiant įstatymais, kurie lei
džia konfiskuoti komunistų tur
tą. Prof. Einstein gi nėra ko
munistas. Jis yar tiktai taikos 
šalininkas—pacifistas ir jokiai 
politinei partijai nepriklauso. 
(Šiuo laiku prof. Einstein su 
žmona yra Amerikoje).

83 m. senis atplaukė, val
timi 15 mylių, pasiskoli

no $4.50 ir apsivedė
GALČONDA, III., 1. 19. — 

George E. Ward, 83 m. ir Mrs. | 
Mary Henley, 69 m., abu iš! 
Budsville, Ky., 15 mylių at
plaukė Ohio upe irkluojamo] 
valty, daugiausia plaukę prieš 
šaltą vėją. Atplaukė vien tom, 
kad čia apsivesti.

Išlipant iš valties, “jaunoji” 
įkrito į vandenį, bet tapo kitų 
žmonių -išgelbėta. Nuėję pas 
pavieto klerką išgauti vedybų 
leidimą, jie patyrė, kad certi- Į čiuoti negrą Aitch, kuris per- 
fikatas kainuoja $5.50, o Ward peiliu savo žmoną, bet po- 
turėjo tik $1. Pinigų truku-1 linija jį išgelbėjo ir išvežė į ka
rną Jis išrišo nueidamas pas - * 
pavieto teisėją Anderson ir 
pasiskolindamas iŠ jo $4,50. 
Tas pas teisėjas vėliau juos 
ir apvesdino.

Naujas sukilimas 
Chinijoj; atsimetė 
Fukien provincija

Dėkos dieną (Thanksgiving 
Day), lapkr. 30 d., lakūnas 
Jaities-Janušauskas praleis Cie- 
velande. čia aviacijos diena į- 
vyks dideliame Mayfair Airpor- 
te. Clevelando lietuviai irgi ne- 
tiori apsileisti ir ruošiasi tinka
mai pasirodyti aviacijos dienoj.

'-r

SHANGHAI, 1. 20. — Chinb 
joj prasidėjo naujas sukilimas, 
kai Fukien provincijai atsime
tė nuo Nanking valdžios ir su
darė savo nepriklausomą val
džią, kuriai vadovauja gen. Li 
Chi-sen, buvęs Kantono guber
natorius. Prie sukilėlių prisi
dėjo ir dalis garsiosios 19-tos 
armijos, kuri taip narsiai ka
riavo su* japonais Shanghajuje.

Naujoji valdžia susidarė dė
lei nepasitenkinimo g. Kai-shek 
vedamomis derybomis su Ja
ponija.

Negrai norėjo nulin 
čiuoti negrą

CENTREVILLE, Md., 1. 20. 
—•Apie 100 negrų bandė nulin-

Ujimą.

ISTANBUL, Turkijoj, 1. 20. 
—Rusijos ir Amerikos amba
sadoriai Turkijoj užmezgė ry
šius, Amerikos ambasadoriui 
Skinner apsilankius pas Rusijos 

de* ambasadorių Surič, kuris atsi- 
čio lygino panašiu* vizitu Amerikos

ambasadoje.

Kitų mažesnių kolonijų lie
tuviai, kurie negalėjo surengti 
aviacijos dienų (nes dabar ii 
oras tokiems parengimams da
rosi nepatogus—perdaug šal
tas), vistiek norėtų matyti pas 
save lakūną James-Janušaueską, 
ar kuo nors prisidėti prie pa
rėmimo jo kelionės.

Nors lakūnas iš Clevelandd 
ruošėsi gryšti į Chicago, bet, 
kaip matyt, dar pirmiau teks 
aplankyti niekurias kitas kolo
nijas. Jau gauti atsiliepimai iš 
Albany, N. Y., Utica, N. Y., 
Westville, III. ir So. Omaha, 
Nebr. kolonijų, kurios kviečia 
lakūną pas save įvairiems pa
rengimams tranzatlantinio skri
dimo naudai. Kur tik bus ga
lima, lakūnas stengsis kolonijų 
pageidavimus patenkinti.

MEXICO CITY, 1. 20.—Dujų 
bombos privertė 5,000 žmonių 
apleisti teatrą, kuriame buvo 
laikomos opozicijos susirinki
mas, kuriame ypač aštriai bu
vo smerkiamas buvęs preziden
tas Calles.

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

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

NAUJIENOS
173a So.iflUSKED ST TeL (Janai 8500

dažį



NAUJIENOS, Cliieago, UI. Antradienis, lapk. 21, 1933

Lietuvos Naujienos
Klaipėdos knygynas 

“išvalytas”
Naciai paklausė svetimos val
stybės prezidento nurodymu

lama”. Baigdamas, Pipiras tei
singumo vardan pasiūlė išmes
tas knygas grąžinti atgal.

Vyr. burmistras į tai atsa
kė, kad jis nematąs reikalo 
leistis j panašius debatus. Dr. 
Trukanas pažymėjo, kad, ben
drai, miesto knygyne esą ne
tvarkos. Lituanistikos esą per 
maža. Panelės, išdavinėjančios 
knygas, nemokančios lietuviš
kai. Knygos išmestos politiniais 
tikslais. Norėta prisitaikyti to
kiems vėjams, kurie pučia už
nemunėje. Lietuvių frakcija 
prieš knygių išmetimą protes
tuojanti ir prisidedanti prie 
komunistų pasiūlymo ja? grą
žinti. Esą, negalima suprasti, 
kaip šiame krašte yra lietuviš
kos dvasios teroras. Tačiau, 
kaip buvo aukščiau pažymėtu, 
seimelis komunistų pasiūlymą 
atmetė.

KLAIPĖDA. X. 27. Elta. — 
Vakar posėdžiavo Klaipėdos 
miesto seimelis. Prieš lietuvių, 
socialdemokratų ir komunistų 
balsus miesto seimelis atmetė 
komunistų pasiūlymą grąžinti 
atgal iš miesto knygyno išmes
tas knygas. Neumano ir Sasso 
grupes, kaip paprastai pasku
tiniu laiku, šiuo klausimu ne
davė išsikalbėti ir po komuni
stų atstovo Pipiro kalbos pa
siūlė debatus baigti. Pipiras, 
pagrįsdamas savo pasiūlymus, 
Išreiškė, kad geriausia litera
tūra iš knygyno pašalinta. To 
nebuvo atsiklausta seimelio ir 
nebuvo jam pranešta. Yra ži
nių, kad iš knygyno išimta 
180—200 knygų ir nuo spau- 
doS toks didelis išimtų knygiškas apšaudė piliečius ir 
skaičius nuslėptas. Pipiras klau- ii_
šia, kas prie to privedė ? Su
prantama, kad knygyno tam 
tikra komisija pašalino kny
gas, norėdama pasekti tais, kat
rie dabartiniu metu pasaulinės 
reikšmės knygas degina. “Man 
yra žinoma, kalbėjo toliau Pi
piras, kad vienas tos komisijos 
narys kreipėsi į svetimos val
stybės valdžios prezidentą laiš
ku, klausdamas, ką daryti su 
Klaipėdos knygynu ir, gavęs 
nurodymų, pasielgė taip, kaip 
mums žinoma. Išmestosios kny
gos nebuvo priešcenzuriškos, 
tad jos ir neprieštaravo val
stybės interesams ir iš knygy
no negalėjo būti pašalintos. 
Vietoje gerų ir pasaulinės reik
šmės knygų, knygynas pasirū
pino įsigyti ncujai išleistos me
lagingos ir agitacinės literatū
ros. Juk negalima suprasti, 
kad užsieniai galėtų kištis ar
ba turėti įtakos musų reika-. nę slapstytis, gulę ant žemės,

S ITALIJOJEk

Burys jaunavedžių eina į Rymo bažnyčią masinėms vedybų ceremonijoms. Tik vieną dieną 
lijoje liko apvesdinta 700 porų. Kiekviena pora, gavo po $40 dovanų iš fašistų valdžios.

Naujas plėšinio būdas
Jei neturi pinigų, tai banditai 
reikalauji vekselį pasirašyti

Šiomis dienomis Baisogalos 
valsčiuje buvo toks kurjoziškas 
atsitikimas:

Pilviškių riestaininin-

geležinkeliečius
Du piliečiai sunkiai sužeisti, 

šaudydamas riestainininkas 
šaukė: “Aš visus pilviškius 
iššaudys/u”.

PILVIŠKIAI, spalio 28.—Už
vakar vakare broliai Juozas ir 
Kazys černauskai nuėjo pas 
riestainių kepėją Račiukai t į 
prašyti užmokėti už darbą. Ra- 
čiukaitis užuot pinigus mokė
jęs, pagriebė revolverį ir pra
dėjo į černauskus šaudyti. Čer
nauskai įpuolė į kitą kamba
rį, si/gulė ant žemes, o vėliau 
pataikę progą ištruko.

Vakar vakare černauskai 
nuėjo į Pilviškių geležinkelio 
stotį traukinio laukti. Trauki
nio palaukti į stotį atėjo ii 
Račiukaitis, kuris černauskus 
pamatęs pradėjo į juos vėl šau
dyti. černauskai ir vėl mėgi

bet šį sykį Račiukaitis šaudė 
taikliau ir vieną černauską su
žeidė į krutinę, o antram per
šovė abi kojas. Pradėjus Ra 
čiukaičiui šaudyti, stoty buvę 
geležinkeliečiai norėjo Račių- 
kaiti nuginkluoti, bet Račiu
kaitis pradėjo šaudyti ir į ge
ležinkeliečius. Sako, 
Pilviškius iššaudysiii*. 
sės ilgai, kol vienas 
lietis, Račiukaičiui
puolė iš užpakalio prie kojų ii 
jį parmušė ant žemės. Tada iš 
Račiukaičio revolveris ir mon- 
tekristas buvo atimti.

Sužaloti broliai
šiąnakt atvežti Kauno 
ninėn, o Bačiukaitis 
tas.

šaudymo priežastys 
mos.

aš visus 
Kova tę- 

geležinke- 
šaudanl,

Černauskai 
m. ligo- 
areštuo-

aiškina

Pekeistas Lietuvos lais
vės paskolos įstatymas

Ita-

pažino, o antri du1 bendradar
biai ginas. Pas užpuolikus ra
sta ir Jeleniausjp pasirašytas 
50,000 lt. vekselis.

MOKYMOSI KATEDRA

U,

KAUNAS. — Ministerių ka
binetas priėmė pakeitimą įsta
tymo apie Lietuvos valstybės 
5^2% paskolą nuo Amerikoje 
gyvenančių Lietuvos piliečių. 
Pagal tą pakeitimą paskolos bo- 
nai apmokami per dešimt me
tų nuo jų išpirkimo termino 
dienos, t. y., iki 1945 m. lie
pos 1 d. Palūkanos išmokamos 
vieną kartą per metus už iš
ėjusį liepos mčn. 1 d. kuponą, 
bet nevėliau kaip ligi 1945 m. 
liepos 1 d. Paskutiniais metais 

apmokamos kartu Į 
Lietuvoje bonus ir 
apmoka valstybes 

dolerio kursu; Ame-

lis syk atidėta, kol praėjusį 
šeštadienį išspręsta.

Šioj byloj keisčiausia rolė 
yra Bardžiaus, ‘ kuris pradžioj 
buvo labai veiklia “Laisvės 
kovotojas”, bet bylai kilus iš
vyko užsienin ir aplankė Grai
kiją, Turkiją, Siriją, Italiją, 
Belgiją ir kt. valstybes.

Bendrai, kivi kaltinamieji 
mano, kad Baidžius nuo pat 
šios bylos pradžios turėjęs pa
šalinių ir keistų tikslų. Be Bal
džiaus maždaug tą pačią kryp
timi veikę kaltinamasis Mari
jampolės gimnazistas Ascila ir 
liudininkas Vaidelį;

Taikos teisėjas Niuniava šią 
bylą išžiūrėjęs nutarė: kun. 
Korsaką, kun. Sarapą ir kun. 
Daukantą nubausti po 2 mėn. 
kalėjimo arba 2,000 lt. pinigi
nes baudos; dr. Kalvelį ir kun. 
Adomaitį po 1 mėn? arba 1000 
lt.; Banį 3 sav. arešto arba 
500 lt.; ateitininką ' ■ J.z Grat- 
kauską, adv. St.' Gabaliauską, 
Pr. Bardžių, kum > šalčių, V. 
Kulakauską ir J. Ascilą po 3 
mėn. kalėjimo; kun. Vainaus
ką, kun. Rankelę, V. Ketura- 
kį, Jurbarko gimnazijos moky
toją Freimaną ir buv. Šiaulių 
mokesčių inspektorių dr. Pauk
štelį išteisinti. t

Naujasis Pittsburgho Universiteto namas, kuriame bus 
Lietuvių Paminklas-Kambarys. Namas <turi 41 aukštą. Sako
ma, tai aukščiausia pasaulyje mokyklos trioba. Jame bus 91 
klasių kambarys, 67 dideles ir mažos laboratorijos, 52 tyrimo 
laboratorijos, 13 vidutinio didumo ir didelių kambarių prelek- 
cijoms, 15 didelių departamentinių studijų, knygynų ir susi
rinkimų kambarių, 78 kantorai (offices), studentų kambariai 
ir t. t. Pirmam aukšte bus tautiniai kambariai, skiriami kla
sčius. Tarpe jų, viduryje, btis didelė bendroji salė, užimanti 
virš puses akro plotą, šalę frontinių durų/vedančių'į šią salę 
(nuo Bigelow Boulevard) kairėje pusėje bus įrengtas Lietuvių 
Kambarys. (Kaąibario planai jau įduoti Lietuvos pasiuntiny
bei. Lietuvos artistai menininkai galės netolimoje ateityje pra
dėti darbą). /

su bonais. 
palūkanas 
iždas litais 
riko j e palūkanos ir patys bo-
nai apmokami doleriais tose 
įstaigose, kurioms šiuos apmo
kėjimus paves finansų minis- 
teris. šis pakeitimas veikia nuo 
1930 m. liepos 1 d.

Lietuvos laisvės paskola bu
vo užtraukta 1920 m. Nuo ta
da ir buvo pradėtos mokėti pa
lūkanos pagal bonų kuponus. 
Kai kurie Amerikos lietuviai 
nesiskubino palūkanų atsiimti, 
norėdami duoti Lietuvai po ne
priklausomybės kovų atsigaut’. 
Po 10 metų nemaža kuponų pa
gal bendruosius musų įstaty
mus pasenejo. Iš to musų tau
tiečiai Amerikoje galėjo turė
ti nuostolių. Atsižvelgdama i 
jų patriotizmą, kurį jie paro
dė pirkdami šios paskolos bo
nus, vyriausybė ir priėmė šį 
įstatymo pakeitimą, kuris duo
da progos ir pagal pasenėj il
sius kuponus gauti priklausan
čias palūkanas.

“Laisvės kovotojų” by 
la apylinkės teisme

Pernai labaiKAUNAS.
buvo išgarsinta “Laisvės ko
votojų” s-ga. BUvo hreštai, 
kratos ir apie 30 žmonių pa 
traukti teisman kaltinamai
siais. Prieš pusę kaltinamųjų 
byla bu^cr nutraukta ir teista 
tik 17 žmonių. Byla buvo ke-

votojų” s-ga

Kiek mokyklų; švenčio 
nių apskrityje

VILNIUS. — Švenčionių 
skrityje lietuviškų pradžios 
kyklų skaičius metai į metus

ap-
mo-

vis mažėja. Dar 1925—26 mok 
slo metais Švenčionių apskri
tyje lietuviškų mokyklą buvo 
90. 1932—83 metais jų egzis
tavo tik 32. 29 mokyklos su 
30-čia mokytojų Švenčionių Ry
to draugijos išlaikomos ir 3 mo
kyklos .su trimis mokytojais iš
laikomos Lietuvių Kultūros 
draugijos.

Pil. Ant. Jeleniauskas važia
vo namo. Pakiršinio dv., Bai
sogalos vals., du vyrai pasiti
kę Jeleniauską įšoko į vežimą 
ir, atėmę vadžias, pasuko į 
krūmus, kur pareikalavo pasi
rašyti vekselį, nes pinigų jis 
neturėjo. Bet Jeleniauskas ne
norėjo nė vekselio pasirašyti. 
Tada užpuolikai mušė jį paga
liu, bet Jeleniauskas vis tiek 
nepasirašo. Plėšikai nutarė Je
leniauską įveikti kitu budu: jie 
nuavė Jeleniauskui kelnes ir 
diržo sagtimi tol mušė, kol tas 
neištvėrė ir sutiko pasirašyti. 
Kai tik Jeleniauskas pasirašė, 
tai užpuolikai pasakė “sudie, 
važiuok sau sveikas!” ir nuėjo 
savo keliais.

Policijai pasisekė užpuolikus 
išaiškinti: pasirodo, kad tai yra 
Kazio, Liudo, Prano ir Mortos 
Tomkevičių sutartinis darbas; 
Tomkevičiai gyvena Vabalių 
km., Baisogalos valsč.

Du užpuolikai kaltais prisi-

Mokyklos buvo šiose vieto* 
se. Adutiškio Valsčiuje: Gude
liuose, Piršteliškėje ir Davei- 
siuose; Daugėliškio valse.: Ta ti
jūnuose, Kalvčsalyje, Mikala 
ve, Antakmenėje ir Ivanėnuo- 
se; Kaltinėnų valsčiuje: Reš
kutėnuose (dviejų komplektų), 
BierniUnuose, Kiškiuose, N. Su
miniuose ir Pašaminėje; Mela- 
gėnų valsč.: Juodagalviuose, 
Kačeniškėje, Kirkučiuose; Tve
rečiaus valse.: Kukutėliuose, 
Vasiunuose ir Lazinkose; Šven
čionių valsjč,: švenčipnysę, Mie- 
žionyse, BagaUčindje, Paško- 
nyse, Miezioneliuose, Aučyno- 
je, Daukšiuose, Naujajame 
Strūnaityje, Pilypuose, Lauže
liuose, Kulniškėje, činčikuose 
ir Karklinėje.

Kiek jų liks šiemet — ne
žinia. Aišku tik viena, kad jų 
skaičius nedidės, o mažės. Len
kų vyriausybe kaip galėdama 
stengiasi nutautinti tų kraštą. 
Senąsias lietuviškas mokyklas 
uždarinėja, o naujųjų steigti 
neleidžia. Tuo tarpu lietuviš 
kųjų vietose steigia lenkišką
sias.

ASMENINIAI VADOVAUJAMA

KALĖDINĖ EKSKURSIJA
^LIETUVĄ

Išplauks iš New Yorko populiariais
Lloyd Ekspresiniais Garlaiviais

a , >

Greičiausia I _ į
Kelione į

Senąją Tėvynę

BREMEN
GRUODŽIO 7 D.

SPECIALIAI 
traukiniai 

stovinti ■š^įįntaiš 
garlaivio Bremer- f” 8 |f% 
h a v ene užtikrina f” į J k? J E 
labai patogią ke-"™ • . < >
lionę į LIETUVĄ. GRUODŽIŲ 16 D. 
Informacijų klauskit pas vietinius agentus arba 

HORTH GERMAN LLOYD 
_ 130 W. RANDOLPH ST., Chicago, III. i.

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
•DOUGLAS UAMIS 
3514*16 W. ROO8BVELT
|tti St. Louis Avė. Tėb fttdrie 0902 

V^poe, Katant ir drn»ko» vano», '

• įeredomi* iki

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Kodėl Gydytojai 
Prielankus Skys- 
tam Liuosuotojui?

Gydytojas jums pasakys, kad netinka
mai parinkti liuosuotojai yra paprasta 
priežastis kroniiko užkietėjimo.

Byle kuris ligonbutys gali suteikti 
įrodymų kiek daug blėdies yra pridarę 
aštrus liuosuotojai, kurie sausina Sys
tem ą, silpnina žarnų raumenis ir net 
yra kenksmingi kepenims ir inkstams.

Ant laimės, žmonės urnai grįžta prie 
liuosuotojų. kurie yra skyttot formot. 
Kiekis skystaus liuosuotojo gali būt 
mieruojamas. Jo veikimas gali būt kon
troliuojamas. Prie jo nepriprasite; jums 
nereikės priimti “dvigubą kiekį“, diena 
ar dvi vėliaus.

Dr. Caldwell's Syrup Pepsin patai
so vidutiniško žmogaus vidurius taip 
reguliariskai kaip laikrodį į keletą sa
vaičių laiko. Kodėl jį neišmėginti? Kai 
kurias piliules arba tabletkas gal leng
viau nešiotis. Bet juk abelnai mažai 
“patogumo” byle kuriame' iš liuosuo
tojų, kuris priimama tankiai, jus turi
te jį nešiotis su savim kur jus ne ei
tumėt!

Viena tik skonis Dr. CaldweH’s Sy- 
rup Pepsin pasako jums, kad jis yra 
naudingas. Gera skonis, puikus veiki
mas. Saugus dėl nėščių motinų, ir kū
dikių. Pas visus vaistininkus butelinose 
prirengtas vartojimui. Narys N. R. A.

WISSIGr
Specialistas iš 

Rusijos

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

BUDRIKO
RADIOS

Yra parduodamos už žemas kainas. Lengvais išmokė
jimais. Jūsų seną Radio priimame mainais ant naujo 
1934 modelio.
Geras radio suViktrola krūvoje labai geras daiktas tu
rėti namuose, o labiausiai dabar kada kainos yra 
labai žemos.

*MIS MOTERĮ votct'

Naujas, 1934 Radio ir Viktrola kruvo- 50
Naujas 9 tūbų RGA Viclor Automatiškas Radio su Viktro

la. Pats permaino rekordus. ftft
Kaina ................. VViUU

J / / /

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

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

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

^cw PART

BUDRIKO LIETUVIŠKI RADič PROGRAMAI

NEDALIOMIS: 8 vai. ryte Ir | vaL po piet, 
W. C. F. U 970 K.

KET VERGAIS: 7:30 vai. vakaro WĄĄF Į420 K
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Chicagos Lietuviu Draugija
PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA

P. Milleris

DARBĄ PRADEDANT

Paaiškinimas

Jūsų Pieno Dealeris

jon

Ambrazevičia

reikalavimų

jienomsVarkala

arba
Juozas Kemėšis

Drau

artimuose

dvigubo
gyvemman

tai kodėl?

MES LAUKIAM JŪSŲ
Chicagos ir apielinkių lietu

viai, jus esate laukiami svečiai 
j Chicagos” Lietuvių Draugijos 
šeimos skaičių, čia pašalpa li
goje, parama palėgusiam, drau
giškas žodis ligos nelaimių pri
spaustam.

žaliuodamas stengiasi 
— tai Chicagos Lietuvių Draugija, kuri pergy- 
ąlygas, tarsi tas medis, pro uolų plyšius prasi- 

ji nori skaitlingas minias Chi-

Chicagos Lietuvių 
narys ir šito Drau

6. Chicagos Lietuvių Drau
gijos vidujinė tvarka yra vie
na pavyzdingiausių: Draugijos 
valdyba renkama iš septynių 
narių visuotinu narių balsavi- 
mu-referendumu iŠ dvigubo 
skaičiau^, priešmetinio susirin
kimo nominuotų kandidatų vie-

Adv. K. P. Gugis keliolika 
metų kaip eina legalio pata
rėjo pareigas ir yra aktyvus 
narys organizacijos reikaluose.

įimtai 
nusitaręs laimėti laivakortę ,į 
Lietuvą ir atgal. v

7. Chicagos Lietuvių Drau 
gijos kontestantai bandys ap 
lankyti kiekvieno lietuvio na
mų Chicagoje 
apielinkėse, išaiškinti musų or
ganizacijos tiksląganizacijos tikslą — kvies pri
sidėti prie šios didelės, skait
lingos lietuvių organizacijos. 
Bet jeigu musų darbštus kon
testantai nepasiektų Tamstos 
namo, tai esate kviečiamas as-

Kontesto Pradžia Lapkričio 21, 1933—Kontesto Užbaiga Gegužės 31,1934

Senas 
Draugijos 
gijos kontesto dalyvis, nusita
ręs sparčiai darbuotis, kad lai
mėjus laivakortę į Lietuvą, 
idant vasaros metu Tėvynę Lie
tuvą aplankius.

mzacija
laukiamas svečias Chicagos Lietuvių Draugijoje.

— J. Mickevičius

P. Martinkaitis 
(Senas Petras)

Ar Tamsta jau esi nariu ši- 
jeigu nesi,

Chicagos Lietuvių Draugijoj 
valdyba vardu visos organiza
cijos taria nuoširdų ačiū “Nau 

už vietą, kurioje ga

jose
Draugijon privalo būti Illinois 
valstijoje. Visi šios Draugijos 
nariai yra liutosi nuo visokių 
pabaudų, kaip tai nelankyme 
ligonių, susirinkimų bei paren
gimų. - \

3. Nariais Draugijon priima
mi nuo 15 iki 48 metų amžiaus 
— vyrai ir moterys. Draugijos 
tikslas yra, kad priauginus sa
vo narių skaičių iki 3,000, ypa
čiai kad įtraukus kuodaugiau- 
sia lietuvių jaunimo, šiandie 
Draugijos narių skaičius sie
kia 1,300; jaunimas šito viso 
narių skaičiaus sudaro 13%; 
piniginis Draugijos turtas sie
kia virš trisdešimts tukstan-

Pradedant su šia diena, kiek
vieną antradienį “Naujienose” 
eis Chicagos Lietuvių Draugi
jos skyrius. Skyrius bus tęsia
mas tol, kol užsibaigs kontes- 
tas. šiame skyriuje bus* tin 
kairiai pranešama Draugijos 
kontesto eiga, tiesiami planai 
Draugijos ateičiai, svarbesni 
aprašymai iŠ Draugijos darbuo
tės, žodžiu sakant, čia bus su
pažindinami Chicagos lietuviai 
ir lietuviai artimesnių Chica
gos apielinkių su šios organi
zacijos siekiais ir tikslais, prie 
kurių vykinimo 
Draugija eina.

nuo’šešių šimtų iki trylikos šimtų narių ir piniginis tur- 
5 dešimties tūkstančių, 
pašalpos ligoje padengtos 

pomirtines irgi išmokė-

/ P-nas J. P. Varkala, vienin
telis lietuvis auditorius, Drau
gijos narys ir sykiu Draugijos 
auditorius.

Draugai ir Drauges:
šiandie prasideda Chicagos 

Liet. Draugijos kontestas. Kon- 
testas baigsis tiktai už šešių 
mėnesių. Per tą laiką, akty
viai veikiant, yra daug kas ga
lima nuveikti gavime naujų na
rių Draugijom Kiekvienas Drau
gijos kontestantas už savo dar
bą Draugijos labui gali laimė
ti stambias dovanas — laiva-

M. J. Šileikis
žynius a^tistas-menininkas, 

Chicagos Lietuvių Draugijos 
narys, yra pakviestas prireng
ti reikalingus piešinius ir pri
žiūrėti rengiamos spaudos tech
nika. '

meniškai atvykti į Draugijos 
ofisą, 1739 So. Halsted zSt., — 
čia galėsite įsirašyti Draugi-

Tcatrc, idėja, kad niekas neturi su
stabdyti jo kasdieninės rutinas yta 
tapusi tradicija. Tarpe pieno deale* 
rių ji yra įstatymas!

VIENOK KIEKVIENĄ Iš TŲ DIE
NŲ, IR KIEKVIENĄ KITĄ DIE
NĄ PER METUS, JŪSŲ PIENAS 
BUVO PRISTATYTAS BĖ ATIDĖ
LIOJIMO.

o didžiausi medžiai lenda iš po uolų, skinasi sau 
tarsi norėdami dangų pa

iko Hollandas. Taip, tas Hollando juodžemis tegul 
huną visa lietuviška Chicaga, kur auga ir žydi puikios gėlės 
—lietuviai, o tų puikiųjų gėlių žiedų augintojai tai musų dar
bštus kontestantai, kurie skleis sveikas mintis tarpe Chicagos 
ir apielinkės lietuvių, kviesdami juos į bendrą visų lietuvių 
organizaciją. O tas didis Hollando medis, kuris, išlindęs iš uo
lų, storina savo kamieną, šakojasi 
dangų pasiekti 
venusi sunkias 
mušęs, nori dangų pasiekti 
cagos lietuvių po savo lietuviškomis šakotais pridengti.

Chicagos Lietuvių Draugija yra visų Chicagos lietuvių orga- 
todėl kiekvienas Chicagos lietuvis yra maloniai

žymus lietuvių visuomenės 
darbuotojas, ypač ^aug veikęs 
dainos ir muzikos draugijoje 
“Birutėje”, nuolatinis “Naujie
nų” bendradarbis ir senas ši
tos organizacijos narys. Drg. 
P. Milleris stojo į Chicagos 
Lietuvių Draugijos kontestą 
tikslu, kad savo darbu prasi
dėjus prie išauginimo Draugi
jos iki trijų tūkstančių narių.

žymus musų scenos darbuo
tojas ir šito Draugijos kontes 
to dalyvis, kuris yra

Pusė lietuviškos Chicagos 
pažįsta Seną Petrą, o kita pu
sė dar jį nori pažinti. Senas 
Petras moka vaizdžiai atpasa
koti matytus,, bei patirtus įspū
džius “Naujienose”. Neabejo
jau), kad jis mokės neblogiau 
apibudinti savo darbo misiją 
kiekvienam sutiktam lįetuviui 
apie Chicagos Lietuvių Drau
giją, kad jį padarius nariu šios 
organizacijos.

kitos visos 
organizaci-

niems metams. Mėnesiniuose 
Draugijos susirinkimuose, be 
svarstymo Draugijos reikalų, 
— eina programai: prelekci- 
jos, referatai, dainos, muzika 
ir tt.

gija 
gos 
priklauso lietuviai vyrai ir 
terys neskiriant politinių 
religinių įsitikinimų.- Visi 
riai gauna pašalpą ligoje 
lig priklausomo skyriaus: $6.00, 
$10.00 ir $16.00 savaitėje. Mi
rusio nario palaidojimui išmo
kama $250.00.

dėlį, auksinius daiktus 
“Cash” pinigais.

Nuoširdžiai kviečiam* 
gijos narius, kurie turite liue
so laiko ir gyvenimo sąlygos 
leidžia, darbuotis šiame Drau
gijos konteste. Įsiregistruoti į 
kontestą. Gauti reikalingus pa 
aiškinimus ir rasytes galima 
Draugijos ofise. Draugijos pir
mininkas J. Mickevičius kas
dien randasi Draugijos ofise, 
1789 So. Halsted St.

DRAUGIJOS VALDYBA
J. MICKEVIČIUS
J. JANKUS
P. GAISKIS '

2. Chicagos Lietuvių Drau
gijos nariams išmokama pašal
pa ligoje ir pomirtinė palaido
jimui bile kurioje valstijoje gy
venantiems Jungtinėse Valsti- 

vien įstojimo laiku

KONTESTO GARBĖS KOM
K. KAIRIS
J. GALSKIENĖ
V. PAČKAUSKAS.

5. Chicagos Lietuvių Drau
gija yra legalizuota Illinois val
stijoje sulig išleistais Illinois 
valstijos įstatymais 1927 m. ir 
pagerintais 1931 m. Draugija 
yra po budria priežiūra Illi
nois valstijos apdraudos depar
tamento. Chicagos Lietuvių 
Draugija yra pirma vietinė lie
tuvių organizacija Chicagoje, 
kuri savo darbuotę pritaiko 
Illinois valstijos reikalavimams. 
Be Chicagos Lietuvių Draugi
jos, dar ^sekamos lietuvių orga
nizacijos Illinois valstijoje gy
vuoja ir veikia, prisitaikyda
mos vėliausių patvarkymų: 
S. L. A., S. R. K. A„ L. D. S., 
L. M. K. F. A. — 
lietuvių pašalpinės 
jos nėra prisitaikiusios prie 
Illinois valstijos apdraudos de
partamento

J. DEGUTIS
V. BRUSOKAS
V. MANKUS
P. MILAŠEVIČIA

Ar lija ar sninga, karšta arba šalta, 
nedarp skirtumo jūsų pieno deale- 
riui. Jisai patarnauja jums .kasdien.
— niekuomet neapleisdamas.’

Chicagos Lietuvių Drau- 
yra bendrai visų Chica- 

lietuvių draugija — į ją 
mo- 
nei

Sustokite — ir ant sekundos pats 
sau realizuokite, kiek žmoniškų pas
tangų reikėjo padėti, kad tas butelis 
pieno kasdiemlmlų pristatytas pas ju
tų duris.

DRAUGIJOS DAKTARAS 
Dr. A. Montvidaa.

DRAUGUOS ADVOKATAS 
K. P. Gugis.

4. Sutelkus Draugijon dides
nį skaičių jaunimo, bus įkur
ta sporto ir meno sekcijos, kad 
davus progos jaunimui lavin
tis meno ir sporto srityse. 
Draugijos nariams jaunuo
liams, lankantiems aukštesnes 
mokyklas, siekiantiems profe
sijos, Draugija teiks galimą 
paramą. Draugijos kilniu noru 
yra dėti pastangas platesniam 
tarpusaviniam supažindinimui 
lietuvių jaunimo, kad tuo bū
du juos įtraukus į lietuviško 
gyvenimo sūkurį, ir kad , jie 
butų ir pasiliktų geri savo tau
tos simųs ir dukters.

Suprantama, tokios rūšies patarnavi
mas greit pasidaro priprastas. Žmo
nės pripratę atrasti pieną kasdien 
prie savo durų. Jūsų pieno dcale- 
ris nori, kad jus taip ir jaustume- 
te; jam prisėjo praleisti beveik pusę 
šimtmečio kad tą patarnavimą išto
bulinti iki tokiam laipsniui.

Vasario 9, 1933, temperatūra nupuolė 
iki 20 laipsnių žemiau zero, šalčiau
sia diena kokią Chicago turėjo per 
34 metus. Vasario 7, 1933, šis plotas 
nukentėjo nuo vėtros lygios kuriai 
nebuvo per šimtmetį. Kai ku
riose vietose sniegas siekė daugelį 
pėdų.

“Kuo mažiau maldoje žodžių, hm, svarbesnė malda” — sa
kydavo Liuteris. Prisilaikysiu čia Liuterio pareikštos minties 
—sakysiu kuo mažiausia žodžių, —gal jie bus svarbesni, šian
die pirma diena Chic. Liet. Draugijos kontesto,—atatinkamas 
skaičius Draugijos narių stojo į kontestą tikslu padaryti Chi
cagos Lietuvių Draugiją milžinišku kimu iš Chicagos ir apie
linkių lietuvių. ,

Šiandien musų organizacijos narių skaičius susideda iš try
likos šimtų; musų pihiginis turtas siekia virš trisdešimts tūks
tančių; čiagimio jaunuolių skaičiaus sudarė 13% visų Drau
gijos narių, šiame vajuje mes turime pasiekti narių skaičių 
bent tris tūkstančius ir tame skaičiuje nemažiau 30%' jaunimo 
iš visų įrašomų naujų narių Draugijom

Neabejoju, kad tai darbas nelengvas, bet yra galimas turint 
tokias sultingas tvėrimui jėgas, kokias turi savo eilėse Chic. 
Lietuvių Draugija. Visi pripažins, kad paskutiniai dveji metai 
buvo vargo metai,—darbininkams, biznieriams ir profesiona
lams. Bet mes laike šitų nelemtų dviejų metų savo eilės priau
ginome 
tas priaugo į tokį trumpą laiką virš 
Nors sirgimų buvo gana apsčiai—[ 
iki centui; nemažai buvo ir mirimų;

Žodis Draugijos 
nariams

tuvių draugijų Chicagoje sugriuvo, daug lietuviškų biznių su
smuko, pasireiškia nepaprastai didelis ne tik tarp lietuvių, bet 
apskritai tarp visų Amerikos gyventojų subiednėjimas — iš
skiriant gal vieną iš šimto, kuris žiaurios depresijos buvo ne
paliestas. Bet tuo pačiu laiku Chicagos Lietuvių Draugija ne 
tiktai nariais pakils nuo šešių šimtų iki trylikos, bet ir pini
gais nuo dvidešimt iki virš trisdešimt tūkstančių. Reiškia, mes 
esame augimo periode, — musų augimas sparčiai šakojasi.

Kontestas tęsis iki gegužės 31 d. 1934 m. Laike šito kontesto 
musų darbštus kontestantai aplankys kiekvieno Chicagoje lie
tuvio namą, aplankys ir artimus Chicagos priemiesčius — 
kalbins kiekvieną lietuvį prisidėti. Neabejoju, kad šimtai, o 
gal ir keli tuksiančiai lietuvių — vyrų ir moterų 
svarbą organizacijos bei pašalpą ligoj 
kuri rūpinasi

kortę j Lietuvą ir atgal, namųjtos Draugijos, 
rakandus, radio, piano, laikro

jienoms
Įima liuosai išsireikšti šios or
ganizacijos reikalais į plačią 
lietuvių visuomenę.

Chicagos Lietuvių Drau
gijos valdyba: *

supras 
svarbą organizacijos, 

mirusio nario palaidojimu, taipgi svarbą orga
nizacijos, kurios tikslas yra sutraukti į savo eiles visus Chica
gos ir apielinkių lietuvius, kad tiksliau jų reikalams patar
navus.

Chicagos Lietuvių Draugija, be to, kad savo nariams teikia 
pašalpą ligoje, o Thirffs pomirtinę, rupines! fr ateityje dar 
rimčiau rūpinsis lietuvių jaunimo reikalais: teikia atatinka
mą paramą mene, sporto srityje, rūpinsis apskritai dvasiniais 
lietuvių reikalais. Skaičiuje bus musų galybė remti kilnius 
sumanymus lietuvių gyvenime. Pas mus intelektualių jėgų ne
trūksta naudingiems darbams dirbti. Po Chicagos Lietuvių 
Draugijos pastoge turės gimti ir įsigyvendinti daug svarbių 
kultūrinių darbų. Chicagos Lietuvių Draugija ateityje bus 
svarbus akstinas aprūpinime savo narių ne tik pašalpa, po
mirtine, bet ir akstinu visų musų kultūrinių darbų.

šitas Chicagos Lietuvių Draugijos kontestas, — tai pirmas 
šūkis į lietuvius Chicagoje; kvietimas stoti į organizaciją, kuri 
tinkamai aprūpins savo narių reikalus pašalpoje, pomirtinėje 
ir visame kultūriniame musų Chicagos ir apielinkių lietuvių 
gyvenime.

Chicagos Lietuvių Draugija yra įregistruota sulig įstatymais 
Illinois valstijos. Tie įstatymai buvo išleisti 1927 m. Ji gyvuo
ja ir veikia sulig valstijos naujais patvarkymais. Pertat šiai 
draugijai nėra kliūčių augti ir tinkamai rūpintis savo orga
nizacijos narių pašalpos ir pomirtinės reikalais. Chicagos 
Lietuvių Draugija stovi ant tos uolos, kurios nei peklos vartai 
neįstengs pakišti kojos.

“Į juodžemį mes sėjain gėles, kad jos augtų ir žydėtų kuo- 
puikiausiai 
taką į gyvenimą, auga, šakojasi 
siekti

St. Rimkus
Lietuvių mylimas daininin 

kas ir Chicagos Lietuvių Drau
gijos narys.
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Šų, kadangi pirmą kartą Ispanijos istorijoje balsavo 
moters, kurios jokio patyrimo politikoje dar neturi ir 
galėjo lengvai pasiduoti klerikalų ir kitų reakcininkų 
demagogijai. , |

Antra vertus, Ispanija yra ekonominiai atsilikusi 
šalis. Darbininkų masėse tenai dar turi didelės įtakos 
anarchistai, kurie politinio veikimo nepripažįsta.

Tačiau, jeigu respublika Ispanijoje išliks, tai laikui 
bėgant jos žmonės apsišvies ir ims geriau suprasti sa
vo reikalus. Susipras ir moters, kurios šiandie dar laiko 
atžagareivius savo gynėjais.

1 " —...................

Apžvalga

Robert Louis Stevenson. Verte A. Kartūnasnr1 ■ oi turtų bala
................... ..... I iii

aš, kaip vyras, tau sakau.”
“Galite įsivaizduoti sau, 

kaip aŠ jaučiau, išgirdęs tą 
nepakenčiamą niekšą kalbant

KAPITALO VADAI PRIEŠ NRA.
FAŠISTAI NUPLĖŠĖ KAUNE 

ANGLŲ ATSTOVYBĖS 
IŠKABĄ

Stambusis kapitalas Amerikoje pradėjo organizuo
ti kampaniją prieš Nacionalio Gaivinimo Administraci
ją (NRA). Vadovybę šitoje kampanijoje paėmė į savo 
rankas Jungtinių Valstijų Prekybos Rūmai (Chamber 
of Commerce of the United States), kurie išrinko tam 
tikrą komisiją kovai su “radikališkomis NRA tenden
cijomis”. Į komisiją įeina Prekybos Rūmų pirmininkas 
Henry L. Harriman, buvęs pirmininkas Šilas H.< Strawn 
ir keletas kitų stambiojo biznio šulų.

Pirmas tos komisijos šūvis buvo aštri rezoliucija 
prieš Roosevelto finansinę politiką, reikalaujanti, kad 
Jungtinių Valstijų valdžia grįžtų prie “sveikos valiu
tos”. Toliaus, anot p. Strawn, Prekybos Rūmų įgalioti
niai žada energingai priešintis NRA viršininkų užsimo
jimui “susovietinti Amerikos biznį”. Jie sakosi negalį 
sutikti, kad Amerikos pramonei valdžia diktuotų priva
lomus kodeksus. Jie stosią už tai, kad biznis pats save 
reguliuotų.

Šitą kapitalistų opoziciją prieš NRA, žinoma, rems 
republikonų partijos bosai, kurie seniai laukia progos 
pradėti kovą prieš demokratų valdžią. Ateinančiais me
tais bus naujo kongreso rinkimai, ir republikonai nori 
iki to laiko sukelti visuomenės sentimentą prieš val
dančiąją partiją.

Kaip į tą kovą turi žiūrėti darbininkai ir farme- 
riai? NRA anaiptol nėra darbininkų išganymas, bet 
dar mažiau darbininkai gali laukti išganymo iš tų ka
pitalo ryklių, kurios NRA atakuoja. Stambieji kapita
listai kaip tik už tai puola NRA, kad ji suteikia šiokių- 
tokių teisių darbo žmonėms: sutrumpina darbo valan
das ir užtikrina darbininkams tam tikrą algų minimu
mą. Į kapitalistų kovą prieš tokią “biznio sovietizaci
ją” darbo žmonės atsakys reikalavimu, kad valdžia 
verstų kapitalistus griežčiau pildyti NRA taisykles.

Nežinomi /piktadariai Kaune 
nuplėšė Anglijos atstovybės iš
kabą ir išmušė atstovybės na
mo langą. Spėjama, kad tai 
kurių nors fašistų darbas. Lie
tuvoje yra kelių rųšių fašistų: 
tautiškų, itališkų, vokiškų ir 
kitokių.

KLERIKALŲ IŠSIŠOKIMAS

ITALIJA RENGIASI PASITRAUKTI Iš 
TAUTŲ SĄJUNGOS

(Pereitą šeštadienį ukrainie
čių organizacijos New Yorke 
surengė protesto demonstraciją 
prieš sovietų pripažinimą. Prie 
jos, kaip praneša bostoniškis 
švento Juozapo Sąjungos orga
nas “Darbininkas”, prisidėjo ir 
lietuviški klerikalai. Garsinda
mas- demonstraciją, tas laikraš
tis pereitą savaitę rašė:

“Ukrainą kviečiami šioj 
demonstracijoj dalyvauti ir 
lietuviai. Lietuviai grupuosis 
prie lietuviškos vėliavos... 
Lietuvių vardu kalbės kun. 
Jonas Balkonas. Lietuviai 
jau senai draugauja ir artė
ja veikime su ukrainais.”
Kad ukrainiečiai demonstravo 

prieš bolševikus, tai jie tam 
turi pagrindo, nes didesnioji 
Ukrainos dalis yra po sovietų 
valdžia, kuri ukrainiečius spau
džia ir išnaudoja Jąip, kaip 
gruzinus, baltgudžiūš ir kitas 
pavergtas tautas. Bet ko lietu
viški klerikalai kišo savo sna
pą į tą demonstraciją, 
suprantama.

Daug anksčiau, negu 
ka, pripažino sovietų
Lietuva. Sovietų pripažinimo 
laiku Lietuvos valdžioje buvo 
krikščionys demokratai. Per 
eilę metų paskui Lietuvos val
džia palaikė draugingus santy
kius su bolševikais. Kada Mask
vos diplomatai, pravažiuodami 
į Berlyną, sustodavo Kaune-, 
tai klerikališki Lietuvos minis- 
teriai pasitikdavo juos geležin
kelio stotyje su muzika (net 
“Internacionalą” grieždavo!) ir 
keldavo jiems bankietus.

Kodėl gi tuomet musų kleri
kalai nekėlė protestų prieš 

vienminčius Lietuvoje?

gierius” karščiuojasi dėlei to, 
ką rašė ar nerašė apie p. Tys- 
liavą Varšuvos pilsudskininkų 
spauda. Visas pasaulis žino, 
kad Vos keletas savaičių atgal 
Varšuvoje lankėsi, kaipo oficia
lia sovietų spaudos atstovas, 
žurnalistas Kari Radek. Pil
sudskio laikraščių redaktoriai 
ne tik apie jį labai palankiai 
rašė, bet ir iškėlė jam didelį 
bankietą.

Kadangi visa sovietų Rusijos 
spauda yra valdžios kontroliuo
jama ir visi, sovietų žurnalis
tai yra valdžios tarnautojai, 
tai aišku, kad tą savo kelionę 
į Varšuvą p. Radekas galėjo at
likti tiktai su Stalino žinia ir 
pritarimu. Taigi dabar kyla 
klausimai, kodėl bolševikai 
Siuntė Radeką į Varšuvą pas 
pilsudskininkų spauda vaišino 
pilsudskininkų sapuda vaišino 
bolševikų žurnalistą, kaipo 
“garbės svečią”, ir jį susiries
dami gyrė? Ir kodėl Kapsukas 
tuomet 
davatkoms 
bolševikiškų 
čiuliavimą 
spauda?

Užuot varinejęs demagogiją 
ir mulkinęs nelaimingus bimbi- 
ninkus, Kapsukas turėtų iškel
ti aikštėn visus faktus sąryšyje 
su klausimu apie Varšuvą. Ta
da visuomenė galėtų geriau ja
me orijentuotis.

nepaaiškino Maskvos 
Amerikoje apie tą 

žurnalistų susibi- 
sU pilsudskininkų

TUR BŪT, JUODOSIOS ŽIUR
KĖS SUGRAUŽĖ

tai ne-

Ameri- 
valdžią

kaipo “bejėgę”, “bereikalingą”, “brangiai kaštuo-

Diktatorius Mussolini įsakė spaudai bombarduoti 
Tautų Sąjungą, ir Italijos laikraščiai, kuriuos visus be 
išimties kontroliuoja valdžia (panašiai, kaip sovietų Ru
sijoje ir “nacių” Vokietijoje), pradėjo ją visaip niekin
ti
jančią” ir t. t. Tuo pačiu laiku juodmarškinių vadas 
įsakė savo partijos tarybai susirinkti gruodžio mėn. 5 

• dieną “padaryti svarbų tarimą apie Italijos santykius 
su Tautų Sąjunga”.

Tą dieną yra šaukiamas tarptautinės nusiginklavi- 
vo konferencijos specialis susirinkimas Genevoje. Mus
solini, matyt, ketina pareikšti ir savo nusistatymą nu
siginklavimo klausimu. Jau pirmiau jisai pranešė Gene- 

kad Italija nedalyvaus tarptautinėje nusiginklavi- 
konferencijoje su sprendžiamu balsu, kuomet iš jos 
išėjusi Vokietija.
Tuo budu galima laukti, kad Italijos fašizmas ap- 
ir Tautų Sąjungą, ir tarptautinę nusiginklavimo

vai, 
mo 
yra

“Lietuvos Darbą 7 (Balsas” sa
vo Redakcijos Atsakymuose 
praneša/“Keleiviui”^ ir “Naujie
noms”, kad tas laikraštis mums 
siunčiamas nuo pat pirmo nu
merio, “bet kodėl gavot tik 
nuo 8 ir 9 numerio, tai mums 
lieka neaišku. Matyt, kur nors 
dingo pašte”.

Matyt, Lietuvos pašte yra 
tokių žiurkių, kurios Lietuvos 
darbininkų laiki-a'ščio numerius 
sugraužia.

JUOKAI

vo

KAPSUKAS KVOČIA 
TYSLIAVĄ

sa

leis
konferenciją. Jeigu taip įvyks, tai Tautų Sąjunga var
giai beišliks gyva, nes iš didžiųjų pasaulio valstybių 
bus joje pasilikusios tik Didžioji Britanija ir Francija. 
Jungtinės Valstijos atsisakė stoti į Tautų Sąjungą, ne
norėdamos veltis j Europos reikalus. Sovietų Rusija 
nesidėjo prie Tautų Sąjungos dėlto, kad bolševikai lai
kė ją “imperializmo padaru”. O Japonija su Vokietija 
iš Tautų Sąjungos pasitraukė, viena dėl Mandžurijos, 
antra dėlto, kad kitos valstybės atsisakė pripažinti Hit
leriui “ginklavimosi lygybę”.

Mussolini, be abejonės, buvo visą laiką priešingas 
Tautų Sąjungai, bet iki šiol jisai nedrįso atvirai savo 
priešingumą parodyti. Dabar jisai mato progą suduoti 
jai galutiną smūgį ir persimesti į tų valstybių pusę, 
kurioms dėl vienų ar kitų priežasčių yra nepakenčiamas 
tarptautinis bendradarbiavimas. *

pas

MOTERŲ BALSAI TEKO ATŽAGAREIVIAMS
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Sekmadieni jvyko parlamento rinkimai Ispanijoje. 
Telegramos praneša, kad nepilni daviniai rodą, jogei 
rinkimus laimėjęs dešiniųjų partijų blokas. Ar tai tie
sa, parodys vėlesnės žinios. ' ) ■

Bet galimas daiktas, kad atžagareiviai paėmė vir-

(Tęsinys)
Na, jeigu sykį pakrikštijai lai
vą, tai ir tebūnie taip, aš sa
kau. Taip tai buvo ir Cassan- 
dra, kuriuo mes visi laimingai 
grįžom namo, kai jau Englan- 
d’as buvo nugalėjęs Indiją,,...... ......... . .......
Vicerojų. Taip pat buvo ir su bučiau galėjęs, aš bučiau’už- 
Walrus'u, Flint’o senu laivu, mušęs jį per statinę. O tuo 
kai man teko jį visą sukruvin- laiku jis tęsė savo kalbą, visai 
tą ir beveik skęstantį nuo 
aukso gelbėti.”

“A!,” šaukė kitas balsas, 
jauniausio iš visų laivo vyrų, 
kuris, matyt, tą labai gerbė, 
“jis buvo karalius visos ban
dos, tas FlinPas!”

“Davis taipgi visais atžvil
giais buvo 
Silver. Aš 
ant laivo; 
d’u, vėliau 
visa mano 
Štai apie savo reikalus, tiesą 
pasakius. AŠ turiu sugiai pa
sidėjęs devynis šimtus iš En- 
gland’o laikų ir du šimtu iš 
Flint’o laikų. Tai neblogai, 
paprastam laivo darbininkui 
—visi saugiai sudėti banke. 
Tai ne iš to, ką uždirbi, bet 
priklauso kiek sutaupini, gali
te patikėti manim. Kur dabar 
yra visi England’o vyrai? Aš 
nežinau. Kur yra Flint’o? Nu
gi didžiuma yra Čia pat, ant 
šio laivo ir linksmi, gaudami 
sočiai pasivalgyti — elgetau
davo prieš tai, keli iš jų. Se
nasis Pew, pražudęs regėjimą, 
manytum, kad butą turėjęs 
gėdos, bet išeikvojo tūkstantį 
du šimtu į metus, kaip parla
mento atstovas. Kur jis yra 
dabar? Gi jis yra numiręs ir 
jau po velėna; odų metu 
prieš tai, ar tikėsite, žmogus 
badaudavo, vogdavo, žmones 
pjaudavo iq yįstiek badauda
vo I”

Matot, po visko, nieko gero 
neišeina iš to,” tarė jaunas 
jūreivis.

“Kvailiams, tai nieko gero 
neišeina iš to, užtikrinu jus— 
nei iš to, nei iš bet ko kito,”, 
surėkė Silver. “O dabar, pa
klausyk manęs; tii esi jaunas, 
žinoma, bet tu esi šviesus, 
kaip naujas pinigas. Iš pirmo 
žvilgsnio aš tą patėmijau ir

Žiūrovas: “Prašau eiti ir pa
dėti. Trys vyrai nori primušti 
vieną”.

Boksininkas: “Ar tai didelis 
vyras?”

žiūrovas: “Ne, labai mažas 
žmogus”.

Boksininkas: “Tuomet jiems 
nereikalinga mano pagalba jį

(“Luestige Blaetter”, Berlin).

“Mano vyras ir aš niekuo
met neturime nesutikimų”.

“Mano vyras niekuomet ne
sipriešina dėl nieko”.

(“Carųegie Puppet”).

Sėdėdamas “ant burdo” 
Staliną, Maskvoje,' V. Kapsu
kas parašė keletą klausimų 
“Vienybės” redaktoriui, p. Juo
zui Tysliavai, per “Laisvę”,* Ji
sai tenai p. Tysliavą klausia, 
ar pastarasis 1929 m. važiavęs 
iš Paryžiaus į Varšavą; ar tie
sa, kad Varšavoje p. Tysliava 
buvęs “maloniai priimtas”; ką 
rašė apie jo atsilankymą Var
šavoje lenkų pilsudskininkų 
spauda; kieno pinigais jisai at
likęs tą kelionę, ir ar tiesa,' 
kad p. Tysliava su kai kuriais' 
Įenkų rašytojais pradėjęs Pa
ryžiuje leisti “lietuvių ir lenkų 
tautų susiartinimui skirtą žur
nalą”.

šitais klausimais Kapsukas 
pajudino keletą įdomių dalykų. 
Bet yra gana keista, kad “re
voliucionierius Kapsukas” ban
do išpusti iš jų sensaciją. At
rodo, lyg kad jam rūpėtų diš- 
kredituoti p. Tysliavą IfetUViS-lm^^i^^i^ii^ 
kų fašistų akyse. ' aj ^iG siusti ,

Antra ver^s, yra gana juo- per jo laiš|cų dežutę'\ 
kinga, kad! tas Stalino “burdin- Koelner Že

Žmona (raudodama): “Virė
ja iššoko pro langų”.

Vyras: “Vargas, dabar aš 
turėsiu eiti vakarieniauti į re
storaną”.

(“Faun”, Wien).
‘ ' 4*1

“Profesoriau* aš girdėjau, 
jog tamsta valdai vįšus sveti
mus liežuvius (kalbas) ?”

“Na. ' Yra du, kurių aš ne
galių valdyti, tai mano žmo
nos ir mano uošves”.

(“Pele Mele”, Paris).

Kur tamptą eini?

kti mane. Aš pasakyčiau kur, 
nes aš tavimi pasitikiu, bet 
tas tik sukeltų pavydą tarp 
draugų.”

“0 ar tu pasitiki savo po
nia?” kitas paklausė.

“Laimės ieškotojai mažai 
tepasitiki vienas kitu, ir gerai 
daro, užtikrinu jus. Bet aš esu 
ypatingo budo žmogus, tikrai 
taipt. Jeigu mano draugas ne
išlaiko žodžio — aš turiu min
tyje tuos, kurie žino mane —

Ajitrudįenis,. lapk.. 21, 1933

tuos pačius pagyrimo žodžius Į“ ncbe‘urČ8. reika'M ,su J°"u
kitam, kaip jis sakydavo man 
pačiam. Aš manau, jeigu aš

nemanydamas, jog bet kas ga
lėjo išgirsti jo.

“Štai ką galima pasakyti 
apie laimės ieškančius džen- 
telmonus. Jie šiurkščiai gyve
na, ir jie nežino, kada juos 
pakars, bet jie valgo ir geria 
kaip peniami gaidžiai, o kai

tikras vyras,” tarėilaivas užbaigia savo kelionę, 
su juo ngsu buvęs 'žinote, tada jūsų kišenėse esti
pirma su Englan- 
su Flint’u, tai ir 
pasaka. O dabar

šimtai svarų, vietoj šimtų far- 
tingų. žinoma, tada daugiau
sia pinigų išeikvojaina girta
vimui ir užimui, o tada ir vėl 
į jurą vienais marškiniais. Bet 
ne tais keliais aš einu. Aš vis
ką pasidedu, šiek tiek vienur, 
bent kiek kitur, dėl atsargu
mo. Aš jau penkiosdošimt 
metų amžiaus, neužmirškite: 
sugrįžęs iš šios kelionės, aš, 
gyvensiu tikrai kaip ponas. Ir 
jus sakytumėt, kad jau ir lai
kas. E, aš ir lig šiol lengvai 
gyvenau; nieko nesigailėjau 
sau, ko tik mano širdis geidė, 
ir miegojau minkštai, ir val
giau gerai visą laiką, išski
riant laiką, kada būdavau 

| ant jurų. O kaipgi aš pradė
jau? Ogi taip pat, kaip jus, 
paprastu laivo darbininku!”

“Gerai,” tarė kitas. “Visi 
Jie pinigai pražuvo, ar ne? 
Tu pats neišdrįstum pasirody
ti Bristole po šios kelionės.”

“Kodėl, kurgi, tu manai, jie 
pražuvo?”, lyg pasityčiodamas 
klausė Silver.

“Bristole, bankuose ir kito
se vietose,” atsakė kompanio- «■ j" nas.

“Ten buvo”, atsakė virėjas; 
pinigai ten tebebuvo mums iš
plaukiant į juras. Bet šiuo lai
ku mano senė ponia jau turi 
visus pinigus. Ir užeiga, 
“žiūronas” su visais įrengi
mais, baldais bei patalpomis 
jau yra parduota; ir mano 
senė jau bus kelionėje pasiti-

■■ ‘III ll’

šiame gyvenime. Būdavo to
kių, kurie bijodavo Pew ir 
tokių, kurie bijodavo Flint’o; 
)et Flint’as pats bijodavo ma
nęs. Jis bijodavo manęs ir tuo 
didžiuodavos. Tie tai buvo 
žiauriausi jurininkai bent ka
da buvę ant jurų, Flint’o vy
rai. Pats velnias butų bijojęs 
plaukti į jurą su jais. Taigi, 
aš pasakysiu, aš nemėgstu pa
sigirti ir jus matote, kaip len
gvai aš sugyvenu su visais; 
bet kai aŠ buvau laivo užvai
zdą, seni Flint’o jurų plėšikai 
buvo palankesni už avinėlius. 
Ak, jus nebijokite senio Jono 
laive.”

“Gerai, žinai, ką aš dabar 
pasakysiu,” atsakė jaunesnis 
vyras, aš nei pusės ketvirtada- 
lies tiek nemėgau savo darbą, 
kol nebuvau pasikalbėjęs su 
jumis Jonai; bet dabar, aš pa
duodu tau savo ranką.”

“Ir tu esi narsus jaunuo
lis, gudrus taipgi,” tarė Sil- 
ver, kratydamas ranką taip 
nuoširdžiai, kad net visa stati
nė sujudėjo, “ir geresnio pa
vyzdžio laimės ieškotojo aš 
nesu matęs.”

Aš jau pradėjau suprasti jų 
kalbos žodžius?. “Laimės ieš
kotojais” jie vadino nieką ki
tą, kaip paprastus jurų plė
šikus, ir ši maža scena, ku
rią aš buvau nugirdęs, buvo 
tai paskutinis aktas sugadini
me vieno iš teisingų bei išti
kimų darbininkų — gal būt, 

, paskutinio belikusio ant lai
vo. Bet tame punkte neužil
go man pasidarė lengviau, 
nes, kai Silver sušvilpė, tre
čias vy r as> priėjęs atsisėdo 
prie jų.

“Ričardas yra musų žmo- 
’ gus,” tarė Silver. /

(Bus daugiau)

BOSTONIEČIŲ atydai
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Andelman, 284 Tremont St., 
Boston, Mass.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Subruzdo Marąuette 
Parko lietuviai 

ALTASS reikalu

namų pavogtus dokumentus^ kuris mums provas išguldinė- 
kurie vagims neturi jokios jo, tais tai laikais kada jie 
vertės. čia visi prie Halsted ir 33čios

---------- ----- gatvės gyveno,-*tada tiktai bu-

Baronas von Pliokšt |lietuvių centras.

atrado Bridgeporto
lietuvių centrų

tais laikais 
centras ko-

Rengia vakarą lakūno Janu
šausko naudai

MARQUETTE PARK.—Kur 
tik neisi, visi kalba apie J. R. 
Janušausko rengimąsi skristi 
Lietuvon ir kiekvienas įtvirti
na, kad tas energingas drąsuo
lis tikrai atsieks užbrėžtų tiks
lų ir prispaus antspaudų ant 
Dariaus ir Girėno parašyto tes
tamento.

Tik mums reikią stoti petis 
petin ir dirbti išvien, kad su- 
kel'tumėm reikalingų sumų pi
nigų dėl pirkimo naujo lėktu
vo.

Marąuette ParkieČiai turi 
progų prisidėti prie to kilnaus 
darbo atsilankydami į rengia
mų Card Party vakarą atei
nantį šeštadienį, lapkr. 25 d., 
7:30 IP. M. pas Sabaliauskus, 
2540 W. 70th St.

Rengiamas vakaras bus įvai
rus ir nenuobodus, kiek aš pa
tyriau iš rengimo komisijos. 
Bus dovanų visokiausių, o mes 
jas laimėsime, tik reikia atsi
lankyti. Viskas 'tik už 25c. Vi
sas pelnas eina į ALTASS fon
dų. —Gust Grigai.

Žinoma, dar ir 
čia buvo lietuvių 
lei Uniyersal Bankas,stiprus 
kaip uola, gyvavo. Dabar OI-

Išrišlas "svarbus” ir ilgai svar-ĮszelYs.‘t1i?. di“; k"Y8!! ir «aisielų
stytas klausimas. nebleKlŽĮa, I ramulis mus pro-

1 vų nesirūpina aiškinti, jis 
daugiau rūpinasi savo dvarais 
Klaipėdoje, Dr. Graičiunas — 
politika, o Dr. Kulis — mort- 

Vien tik Dr. žymon- 
tas bando Halsted ir 33*Čios 
gerų vardų atlaikyti, geriau 
pasakius, kad lietuvių centru 
palaikyti, bet tai nei vieno čia 
darbas”.

— “Po šimts pypkių sakau, 
visų dienų kalbėjai, o dar ne- 
pasakiai kur yra lietuvių cent
ras Bridgeporte, jeigu ne Hal
tsed St. ir 33-čios”?

(Humoras)
BRIDGEPORT — Tiesa pa

sakius, nors aš ir senas vietos, 
gyventojas, bet iki šiam lai- Slciais- 
kui nežinojau kur 
Bridgeporte lietuvių 
bet nūnai man šitas 
tikrai atmegstas.

randasi 
centras, 
mazgas

Pp. Andruliui atgavo 
dalį pavogtų daiktų
Užtiko juos tūlos lietuvės — 

Pocienės - Žvirblienės na
muose.

18 A PI ELI NK R — šeštadie
nį vakare pp. V. ir Julio And
ruliui, 722 XV ėst 21 Street, už
tiko dalį daiktų, kurie buvo 
pavokti iš jų namų penktadie
ni vakare.

Su policijos pagalba daik
tus užtiko namuose tūlos “Po
cienės ar “Žvirblienės”, kuri 
gyvena adresu 1816 South 
Jefferson Street. Rado dalį 
rūbų, marškinių, suknelių, 
auksinį rankinį laikrodėlį, ke
lius smulkesnius daiktus ir 
kailinį paltų.

Neužtikti įvairios adresų 
knygelės, svarbus dokumentai, 
kurie vagiliams neturi jokios 
vertės, laiškai. Nukentėję pp. 
Andruliai yra ypatingai susi
rūpinę dėl adresų, kuriuos va
gis ar vagys pasiėmė, nes jie 
gali panašius šposus iškrėsti 
ir jų pažįstamiems, kurių ad
resus sužinos. Jie šiuomi per- 
sergsti pažįstamus apsisaugoti.

Nukentėję toliau praneša, 
kad jis atlygins asmeniui ar 
asmenims, jeigu sugrąžins iš

Trumpai parodysiu kaip tai 
viskas išsiaiškino. Buvo se
kamai: turėjome draugiškų 
mitingų. Dalyvavo visi geri 
Bridgeporte ir tolimesnių 
apielinkių piliečiai: Baron Von 
Pliokšt, Dargužis, Visbaras, 
Lukas, Norkaitis, Dr. Marge- 
ris, Ambrose, Poška — dar bu
vo poras daktarų, bet jų var
do' nei pavardės nežinau, pas 
juos neprisėjo man savo ligų 
gydyti. Taipgi buvo ir keli 
advokatai, bet jųjų irgi nepa
žįstu. Tiesa pasakius, aš pa
žįstu tįktai vienų advokatų, tai 
Gugį, jis yra labai geras ad
vokatas, duok dieve jam svei
katų, jis mano bobai nuo ma
nęs divorsų išprovojo. Da
bar aš linksmas kaip pavasa
rio paukštis — nieko nebijau 
ir manęs daugiau nieks nebai
do. Kalbėsiu apie reikalų.

Musų, taip sakant ginčas ki
lo p. Maskaliuno Gardeli, prie 
35-tos ir Halsted St. Aš pir
miausiai užvedžiau kalbų apie 
tai, kad pasinaikinus prohibi- 
cijai pradės žmonės perdaug 
išdykauti — atšals nuo tikybos 
ir bažnyčios, pradės gyventi 
vyrai su moterimis be kunigo 
pavelijimo, tėvas nebepažįs 
savo vaikų, o vaikai savo tė
vo, nes kaip mums yra žino
ma, kad visos nedorybės gims
ta daugiausia mums girtiems 
būnant. Tečiaus mano rim
tiems argumentams kad nors 
kiek pridavus svarbos — visi 
pradėjo juoktis.

Pamačiau, kad mano kalba 
prieš vėjų neplaukia. Misli- 
ju sau eisiu pavėjui, gal dar 
kų laimėsiu. Užvedu kalbų 
apie tai kur yra lietuvių cent
ras Bridgeporte. Pataikau — 
ima balsų viens po kitam. Di
džiuma sutiko, kad Halsted ir 
33-čia gatvė yra lietuvių cent
ras. Bet mums perkerta p. 
Jokūbas Maskaliunas, jis argu
mentuoja sekamai: “Well, vy
rai, Halsted ir 33 St. kadais 
buvo lietuvių centru Bridge
porte, bet ne dabar. Kada se
nis Olszewskis leido gazietų ir 
knygas, kada Dr. Jokūbas Ku
lis, gydė žmonės ir rašė kny
gas apie embroliogijų, kada 
Dr. Graičiunas vien medicina 
teužsiėmė ir adv4 Bračulis, 
vienintelis tais laikas žihogus

— WeJl, sako p. Maskaliu- 
nas, dabar Bridgeporto lietu
vių centru yra Haltsed ir 35-ta. 
Girdi,'čia Ramoves teatras, čia 
Stulpino aptieka, arti Budrike 
muzikos krautuve, čia dvi li
nijos gatvekarių — gali va
žiuoti iš pietų ir žiemius, iš 
vakarų į rytus ir 11, čia gir
di randasi ir mano užeiga, taip 
sakant Gardeli, tiktai du šim
tai pėdų nuo Halsted gatves. 
Baigęs šitų svarbų argumentų 
p. Maskaliunas skubiai įpylė 
visiems po kleboniškų — įtrau
kę gurkšnį vienbalsiai sutiko
me, kad p. Maskaliuno teisy
bė. Kitaip ir negalėjo būt. 
Nuo dabar tegul visas Bridge- 
portas žino, kad lietuvių cent
ras yra Halsted St. ir 35-ta gat
vė.

Jūsų, 
Baron V o n Pliokšt.

KATK1NA KRIAUČIŪNIENE 
po tėvais šilkuniute 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 19 dieną, 4:80 valan
dą ryto 1933 m., sulaukus 61 
metu amžiaus, gimus Traką ap. 
Žiežmarių par., Jukmonių kai
me. Amerikoj išgyveno 30 met.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Joną, dukterį Stanislavą, 
sūnų Bronislovą, seserį Oną, 
švogeri Vaclovą Andreliunus, 2 
pusbrolius Jurgį ir Andriejų 
Razukevičius ir giminės.

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

Laidotuvės įvyks trečiadieny 
lapkričių 22 dieną, 8 vai. ryte 
iš narpij į šv. Juozapo parapi
jos bažnyčią, So. Chicafto, ku
rioje atsibus gedulingos pamah* 
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines. . , . , ,

Visi a. a. Katrinos Kriaučių-.; 
nienės giminės, draugai ir pa-' 
žistami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse tt su
teikti iai naskutini patarnavimą 
ir atabveilrinlma

Nubudę liekam?.
Vyras, Dukterys, Sūnys, Sesuo,

Laidotuvėse patarnauja grab.
J. F. Eudęįkis. tel. Ytfds 1741

Aie "f* jAi*

GABRIELIUS SHARKĄITIS , 
(George Sherkins)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 18 dieną, 4 valandą 
vakare 1933 m., sulaukęs 53 
metų amžiaus, gimęs Alytaus 
apskr., Alovės parapijos, Pa- 
vartėnų kaimo,

Amerikoj išgyveno apie 35 m.
Paliko dideliame nubudimo 

moterį Kristiną, brolį 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.

Laidotuves įvyks lapkričio 22 
dieną, 8 vai. ryte iš koylyėios 
į Dievo Apveizdos parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
la, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi' a. a. Gabrieliaus Shar* 
kaltis giminės, draugai ir . pa
žįstami esat »nuoširdjtjai» kvįę- J 
čjami dalyvauti laidotuvėse ir 
apteikti jąm paskutinį patar
navimą ir asisyeikinimą.

Nubudę Uekame,
Moteris, Broliai, Seserys, 
Pusseserės, Augintinė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab.

žįstami esat, i nuoširdžiai 
čjami dalyvauti laidotum
Ii • T ' .T— —— ———————-y

navimą ir asisveikinimą.
Nuliūdę liekame,

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

S. M. Saudas, tel. Monroe Š877

A- i

vesti. New Milford gyvendą- kriaučiams iš didžiojo kriaučių 
mas visų laikų turėjo biznį ir streiko 1910-11 metais. Tais lai- 
tęn buvo žinomas kaipo žmo- kais dar ji buvo jaunutė, bet 
gus, pažįstąs savo darbų ir biz- gana vikriai darbavosi streiko 
nj, pentat nestebėtina, kad pu- pikietų eilėse, šiuos žodžius ra
šytinai įsigyveno. Šančiam teko irgi nešti minėtų

. Bet Chicago, vis Chicago, kas |kovl? sunkumus — kriaučių 
syki joje gyvenęs, tam sunku streike, sykiu su kitais strei- 
su ja atsiskirti Chicago tary- pergyventi gero ir blo-
tum taS voro tinklas, kuris . Pertat>. man gana gerai 
sėkmingai muses gaudo. Taip IPr‘limena jaunojj streikierka 
ji gaudo ir daugina savo skait* Razmanskaite, kuri nenu- Kadangi nauji biznieriai yra 
lių naujų gyventojų. Su Chica- a*s*a* darbavosi, kad darbinin- draugiški, seni “N.” rėmėjai ir 
gos lietuviais tampriais ryšiais pM koya-streikas butų laimė- šilaity to j ai, tai jie turi nema- 
rišasi ir kitų kolonijų lietuvių r8,8, žai draugų, kurie atsilankė
reikalai. Tokių reikalų yra be- Yra sakoma, kas turi pra- aHdaryme.
galės,.negalima jų visų čia iš- džių, tas turi ir užbaigų. Ma- Po draugiškų pasikalbėjimų, 
skaitliuoti. no §įtam raštui irgi turi prieiti gerų užkandžių ir linksmų šo-

(P-ams Knkaunams priežas- galas. Bet dar tegul būna pa- kių visi pamažu išsiskirstė, lin- 
tis grįžimo Chicagon bene svar- sakyta, kad p. Povilas Krik- kėdami savininkams geriausių 
biausia, tai sūnų Edvardų gi- hįunas atsidavė naujį biznį, bet pasekmių biznyje.
linti moksle — leidžia-į Chica- savame name 2816 W. 63rd St. Pp. J. Zolgai taria širdingų 
gos universitetu, kur jis lunko jįs sius naujus vyriškus, mo- ačiū visiems vakaro dalyviams 
medicinos fakultetų. Kita svar- lterigkus rubus> taipgi taisys už jųjų skaitlingų atsilanky- 
bi priežastis, tai p-ios Krikčiu- senus |mą. Senas Petras.
nienės noras gyventi arčiau sa
viškių — giminių. Ji čia augu- Well, aš manau, kad p. Krik- 
si, darbo kovose dalyvavusi — Įčiunas savo biznyje turės pasi
neri čia ir tolimesnį gyvenimų sekimų —' jis savo šakos darbe 
tęsti. bra Ukras meisteris. Tokiems

Prisimena apie 1910 metų žmonėms tiktai biznis ir seka- 
kriaučių streikų si- —N-nas.

Pravartu dar priminti, kad_______________ .
p-ia Liaukadija Ražmanskaite- 
Krikčiunienė, yra labai gerai 
pažįstama Chicagos lietuviams

šeštadienį įvyko 
John’s Tavern 

atidarymas

go. Pertat, man gana gerai

I ■ .

WEST ENGLEWOOD — 
Lapkričio 18 d. įvyko iškilmin
gas atidarymas John’s Tavern, 
6627 South Ashland avenufe, 
kurių užlaiko pp. J. Zolgai-

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.
X RI Htaa ■

Lietuves Akušeres

DR. C K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

Pp. Krikčiunai grįžo 
Chicagon apsigyven- 

tiišNewMil- 
ford, Conn.

Seniau gyveno ir darbavosi vei
kime ir darbininkų kovose 
Chicago j.

MARQUĘTTE PARK. — Tū
las laikas atgal buvau rašęs 
“Naujienose**, kad p-ai Krik
čiunai iš New Milford, Conn., 
rengiasi grįžti Chicagon. Nū
nai galiu pasakyti, kad jau jie 
čia. Po trylikai metų apleidimo 
Chicagos, tarsi, paklydę sūnus 
ir dukters, grįžo savo tėviškėn. 
P-as Povilas Krikčiunas iš pro
fesijos yra prityręs kraučius, 
jis moka ne tiktai tinkamai 
siūti, bet ir sėkmingai biznį 

/

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

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

VaL 1 iki 3 po pietą, 6 iki 8 rak.
Tel. Seeley 7330

Namą telefonas Brunswick 0597

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

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

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cot. of 35th 8 Halsted Su.) 
Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS 
756 W. 35ih St 

. (Cot. of 35tb 8 Halsted Su.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

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

Nedėldieniais ragai sutarti.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, t kuris esti 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Mrs. Anelia K. Jarush 
Physical Therapy 

8 Midwife 
6109 South Albany 

Avenae 
! ‘•lilll Phone 

\ Hemlock 9252
PatarnauJa Pr’e 
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, electrk treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do
vanai.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Tel. Yards 1829

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 

Nedeliomis 10 iki' 12 vai. ryto

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
JĮ 'į-' _ < •?

Graboriai
Telefonas Yards 1138 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
.CHICAGO, ILL.
4.

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.

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS '

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

Nedeliomis sulig sutarties.
CHICAGO, ILL.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

J. F. BADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. Tek Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

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

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedeliomis pagal susitarimą.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAŠ 

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St

Tel Monro, 3377

Res. 6600 South Artesian Avenae 
Phone Prospect 6659

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

1821 So. Haltted Street
CH1CAGO, ILL. f

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray it kitokiu elektrų prie- 
taisu*u>rr«

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Siunčiame Gėtes per Telegramą po

•L 0 V e'Tk I S |Pho9e
Kvietkininkas Ą. MASALSKIS

Gėlės Dėl Vestuvni Bankietams tek ’“'kok“m. «*-

Pristatome i visas miesto daUs ±
3316 So. Halsted St., Chicago, III. Xig kad neturime iš

Phone Boulevard 7314 ^^STkyriį.
. .-  u .........................——3307 Auburn Avė.

CHICAGO, ILL. 7

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
' I V ■. • »

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hęrmitage Avenue _____...... ..... ’ • __ ____
11 v r-K .... '-+■

Mausi Lietuvių Graboriai Chicagoje
Eudeikiaue ypariška* patarnavimas yra patenkinęs tūkstančius beveik 3 j) 
metą. —. Lietuvis Graborius vartojantis modernišką, elektros
varomą, kąraboną au tytlįMm durim. — Jeigu didžiuojatės dailumu ir tau
pumų laidotųvise. — pajaukite t i ’

REEVBLIC «340į it patirti'.. U N fe

Juozapas Eudflikis ir TSvas
5340 So. Kedzie Avę.

Visi telefonąl: REPUBUC 8340
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

... į v’ • .

Tel. Lafayette 3572
J. Liulevičius

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkčje.

Didelę ir graži 
L koplyčia dykai. 
K 4092 ARCHER AV.

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

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

šetadieniais sulig sutarties.

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

vai.. Nedeliomis -nuo. 10 iki 12 
3343 South Halsted St.

Tel. Boujevard 1401 .

Vai. — ! , ..
Ketvergais 4 —8 vak. Trečiadieniais

it 
it

9

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labu 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenae 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 3200

I. J.ZOLP
GRABORIUS

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

1327 So. 49th Ct.
Te|, Cicero 3724. Koplyčia dykai 

i . ...................—.... ............

[Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

[Į Patarnauja laidotuvčse kuopigiauiiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musą 

į v darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

| 2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS!

,11439 S. 49 jCt., Cicero, Iii.
T«L Cicero 5927

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 it nuo 6 iki 
vak. Nedėlloj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.t Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect' 1930

8

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moterišku, Vyrišky, Vaiky ir visu 

v chroniškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

arti Slst Street
Valandos: 10—11 vai. ryto, 2—it 
7—9 vai. vak. Nedeliomis iš šventa- 

niais 10—12 dieną.

Advokatai

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 
2506 West 63rd St 

Tel. REPUBLIC 31Q0
—------------- ---------------------------- —

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus
Graverius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St. 

CICERO. ILL.

A

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic, 7868

Lietuviai Daktarai

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS * 

Grįiaf II Europos it vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St 

T.L BOULEVARD 9199 
. ........... . ........ .............. -I, ' n-.......-

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rez, ir ofisas 2359 S. Leąvitt St. 

Tel. Canal 0706

DR. J. K0WARSK AS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso valandos B Ori 4 ir nuo 7—9 
vai. vakare. NedMioj sulhr sutarties 

2403 W, 63rd St„ ChieaFo

MIESTO OFISAS: 
d27 N. Dtatborn St.,Rooms 1431-1434 

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

Gyvenimo vieta
■ 3323 South Halsted Street 

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

vieną vakar), išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ava.
v Tel. Boulevard 2800 

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

1J5 W. Monroe St- prie Clark 
Telafonu State 7800; VabuMlM 0—8 

W.Sida:2261 W. M St. (Cermaik Rd) 
PaaedUiu. Seredoe Ir PStnyOM rak. 8 Iki 8 

------------M 81B8

KeputHa 0808 .
uur;

,.i.y n i
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Tarp Chicagos 
' Lietuvių

įlindęs per langą pa 
vogė keturius mo 

terų ridikiulius
Šiandie prakalbos

Kas yra NBA? To akto gero
sios puses.

Nukentėjo pp. TMlatoriene, 
Bieiienė, Bloiicnė ir Biels
kienė.

Dabar Amerikoje vargu apie 
ką nors daugiau kalbama, ne
gu apie NBA. Todėl kiekvie
nam pravartu tinkamiau susi
pažinti su tuo, ką vyriausybė 
nori padaryti su “mėlynais 
ereliais” ir kitais patvarky
mais.

šiandien Lietuvių Auditori
joje, mažojoje svetainėje, įvyks 
prakalbos bei diskusijos. P. 
Grigaitis, “Naujienų” redakto
rius, kalbės apie NRA. Visi 
esate kviečiami susirinkti ir 
pasiklausyti prakalbų bei dis
kusijų tuo šiandieniniu opiu 
klausimu. Pradžia 7:30 vai. 
vakaro.

Prakalbas rengia Socialishj 
Sąjungos Chicagos Centraline 
kuopa. — N.

MARQUETTE PARK — šeš
tadienio vakare pas Dr. Kiel- 
la, 6744 South Artesian avė., 
įvyko draugiškas vakarėlis, 
kuriame buvo susirinkęs būre
lis profesionalų.

Svečiams bcleidžiant links
mai laiką, kažin koks šelmis 
įlindo per langą prie drabužių 
ir pavogė keturius moterų ri- 
dikulius (pocketbook’us).

Nukentėjo pp. P. Zalatorie
ne, p. S. Biežienė, p. G. I. Blo- 
žienė ir p. A. Bielskienė. Nors 
didelių nuostolių vagilis ne
padarė, bet visgi pelnė po ke
lius 
visus 
ne£ė.

dolerius iš kiekvieno ir 
moterų reikmenis išsi-

i

RrcHARt) Cpoker Boss'ToteedKavor- Eižect? I/aGuardia

MOkIuAuE BANKERS

nių vlr5 sušalimo. i
Aštuntas — supilimas i butelius, Kll+oKll 1 1

Paveikslai paskilbusių Tammany Hali “bosų” ’Crosker ir Tweed, kurie pasižymėjo didžiausio
mis suktybėmis. Naujai išrinktas New Yorko mėras Fiorello La Guardia, kur j paveikslas 
vaizduoja kalbančioje pozoje, prieš kelias dienas įvykusiuose rinkimuose sutriuškino Tammany 

mašiną. Mitchell ir Low irgi buvo nugalėję Tammany.

ohn

ITCHEĮ. 'h

Antradienis, lapk. 21, 1933

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenųplovimas butelių po 100 butelių j pavaduotojas dėl Pocahontas;
viena minutę ir jos, plaunamos po glack ^d> Lumį arba Egg> $6 0()> 
20 nunutų, kad butų labai švarios. j^ine run, $5.75; Screenings, $4.75.

Devintas sterilizavimas — o <Ję- Grundy Mining Beverly 9635. 
šimtas ir 11 yra išvežiojinias ir pn- y * *______ y ...
statymas j jūsų namus. Tūkstančiai 
vyru ir moterų kasdien dirba prie 
no darbo — todėl vartokite pieną 
casdien, kad tuos vyras ir moteris 
palaikyti prie darbo — o ir patjs 
daugiaus sau ir savo kūdikiams pa
darysite naudos gerdami pieną, ne
gu kokiu kitokiu maistu. Apsk.

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

2649 West 43rd Street

Užbaigtas skandalas 
18-toje apielinkeje

Crane Coal Co 
5332 So. Long Avė 

Chicago. III.
TEL. REPUBLIC 8402

CLASSIFIED ADS

Daug žymių svečių 
Naujų Metų sutik- 

tuviu bankiete

Išteisinta Adelė Pikiel ir kiti 
visi, kurie buvo areštuoti są
ryšyje su Barbora Butman

Pakvietimai pasiųsti žymiems 
lakūnams, aviacijos viršinin
kui ir kitiems.

Metų sutiktuvių ban
ku rj rengia Amerikos 
Tranzatlantinio Skri-

Naujų 
kietas, 
Lietuvių 
dimo Sąjunga — ALTASS la
kūno Juozo R. James-Janušaus
ko skridimo į Lietuvą naudai, 
žada sulaukti daug žymių sve
čių iš lietuvių tarpo, aviacijos 
sferų ir valdžios.

Tikimasi žymesnių veikėjų iš 
įvairių lietuvių kolonijų Ame
rikoje. Be to, manoma, kad j 
bankietą, kuris bus Naujų Me
tų sutiktuvių aviacijos bankie- 
tas, sutiks atsilankyti Amelia 
Earhart, Wiley Post, kuris ap
skrido pasaulį, Jimmie Mattern 
— Dariaus ir Girėno draugas, 
Chicagos Municipialio aerodro
mo viršininkas, federalės val
džios aviacijos departamento 
viršininkas ir eilė kitų žymių 
asmenų, iš aviacijos srities.’

Dabartiniu laiku ruošiamas 
platus programas bankietui, 
kad atsilankę kuo iškilmingiau
siai sutiktų naujus 
riuos žada įamžinti 
tori joj e lakūnas
James-Janušauskas 
dimu per Atlantiką
kos į Lietuvą; palydėti su 
skausmu senuosius metus, ku
rie nebuvo laimingi Amerikos 
lietuviams pirmame jų pasiry
žime įveikti Atlantiką.

Bilietai į bankietą bus $1 as
meniui
kaina tokiam įvykiui 
tikrai bus istorinis įvykis Chi
cagos lietuvių ir Amerikos lie
tuvių gyvenime. Su tuo bankie- 
tu lietuviai įeis į ratelį aviaci
jos žvaigždžių, kurie jau savo 
vardus įrašė į istoriją, o kurio
je ir lietuviai turi gauti tinka
mą vietą.

Spalių 23, net keturi laik
raščiai pranešė apie apiplėši
mą Barboros Birtmanienės, ku 
ri iš Pikielių aludės išvažiavo 
4 valandą išryto. Jai bevažiuo
jant 18-ta gatve iki tilto, prie 
Clark street, įvažiavo į stulpą. 
Atsitikus nelaimei, mašina pra
važiuojanti pro šalį širstojo. Jo
je buvo jauni vyrai. Du vyrai 
paėmė Butmanienę į savo ma
šiną, kad suteikti jai pagelbą, 
o trečias, John Girdauskas, pa
liko Butmaninės mašinoj iki 
jo draugai sugrįš iš ligoninės. 
Kada detektyvų skvadas va
žiavo pro “Peoples Hospital”, 
patėmijo sužeistą moteriškę 
giriint prie ligoninės. Detekty
vai įvedė ją į vidų. Pasirodė, 
kad nėra pavojingai sužeista.

Detektyvai pradėjo
kaip • atsitiko; atvažiavę 
jos sudaužytos mašinos rado 
John Gjrdauską bęsėdintį jos 
mašinoj ir jį areštavo, nes Būt 
manienė tvitrino, kad kas nors 
atėmė iš jos . $2400.

Kada detektyvai patyrė, kad 
ButmAniene buvo pas Pikielius, 
1816 So. Halsted St. ir atvažia 
vo patirti apie teisingumą jos 
pasakojimų. Kada patyrė, kas 
tuo laiku* buvo ir išvažiavo. 
Vėliaus atvažiavo su varantu 
ir areštavo Adelę Pikiel, Petrą 
Žebrauską, Frank Kuzmarskiir 
Joftn Gajeski.

Butman kaltino juos visus, 
kad atėmė iš jos $2400. Jie 
visi buvo atiduoti į grand jury, 
o grand juTy nepripažino ne 
vieno iš jų kaltais. Visa 
panaikinta.—Vietinis.

žino apie “Birutės” Šeimyniš
kus vakarėlius? Nei vienas 
veikiai neužmiršta. Visi pasi
linksmina ir labai smagiai lai
ką praleidža.

Visi esate nuoširdžiai kvie
čiami į “Birutės” vakarėlį se
kantį šeštadienį, 25 c|. lapkri
čio,, Sandaros svet., 814 
33rd St.

Tėmykite pranešimus.
* B-tė.

Watch this space foi4 further 
announcements. —Newsie. • PRANEŠIMAI

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumą

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Business Service
Biznio JPątąrnąyimąs______

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkaic. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir 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 
CHICA.G0 

r Inkorporuotas
1642 West Division St. 

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

—o—

w.

Light Opera Comes 
to Chicago on Dec. 

3rd at Garrick

teirautis, 
prie

RADIO
DR. KLIAUGA PEOPLES 
FURNITURE PROGRAME

Chicago is about to take 
its place as an opera center.

This was the statement of 
Charles J. Thannmausen, wel.l 
known in the city’s theatricai 
circles, in announcing a season 
of light opera, beginning with 
“The Bartered Bride,” Decem- 
ber third at the Garric Theatre.

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

i 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 ivyks utarninke lapkričio 
21 d. 1 vai. po piet 3317 W. Roosevelt 
Rd.f prašome visų susirinkti į laiką.

Komitetas.

Prbiralyldtc i muiq apnik* 

TEL. LAPAYETTE 1083 

2608 West 47th St

Peter Conrad
Fotografuoju ju«q na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St.

(Jausta Stud.)

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

MADOS MADOS

metus, ku- 
lietuvių is- 
Juozas R. 
savo skri- 
iš Ameri-

nepaprastai žema 
kuris

Atsiminkite ,kad šiandien bus 
duodamas reguliaris antradie
nio radio programas, leidžiamas 
pastangomis Peoples Furniture 
Co. krautuvių iš stoties WGE 
S., 1360 kilocycles. k

Išpildyme pr^ą^ę daly
vaus dainininkė A. Zabukienė, 
A. čiapas, bus duetas, kvarte
tas ir kiti. Kalbės Dr. Kliauda 
DDS. Ruošiamasi pagroti šau
nios muzikos ir suteikti kitokių 
domių numerių, kurių neteko 

pilnai sužinoti. Todėl neuž
mirškite užsistatyti savo radio 
ir užgirsti šį programą.

The English tolumu

Three Blondes
On Committeė

byla

—o—
AR JUSU STOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darba už 

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

—o—
Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir f tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III.

Iš “Birutės”
“Birutė” rengia šeimynišką 

vakarėlį, lapkričio $5 d., 1933 
m., Sandaros svet., 814 W. 33rd 
St., 8:30 v. v.

šiemyniškas vakarėlis bus 
pirmas šio sezono ir kas ne-

Sieniniai
KALENDORIAI

“Naujienos” dar turi ant rankų labai gra
žius Kalendorius—pakabinamus ir kišeni
nius, labai prieinama kaina.
Biznieriai nesivėluokite — jeigu norite gau
ti pasirinkimų.
Ateikite šiandie i

The group, known as the 
Operetta Corporation, is com* 
posed of well-known artists, 
and is backed by a group p f 
responsible Chicago bitei nes s 
men who believe the time has 
come wheh Chicago should take 
its place amonį cities of the 
world in establishihg opera a s 
an intrinsic part of the city’s 
life.

Alice Mock has the title 
role 'in “The Bartered Bride”, 
and among other prominent 
stars who will appear during 
the season are: Lorna Doone 
Jackson, Willįam Miller, Fre- 
derick Jencks, Florence Tenny 
son, Bertram Goltra, Clifford 
Bair, Lucile Wynekoop, Hor- 
tense Drummond, Emery Dei* 
cy, Charles Dobson and Joy 
Fairman. (

There was much ado at the 
lašt meeting of the K R’s, būt 
what i I’m going to tell the 
pu’blic about is, of course, the 
most interesting item.

Following the eufltom of the 
past several years, the K R’s 
are again planning arrange- 
ments for another uniąue af- 
fair to be held, as usual, a few 
weeks after the new year sets 
in. The definite date and 
other details are to be an- 
nounced next month. AND:—-

The committee for this An- 
nual K R Dance consists of 
three attractive blondes. One 
is a pharmacist, another knows 
the art of teaching, and thė 
third is a bachelorette studying 
for a Master’s degree at North- 
westem U. \

The narnės? I shall start 
with the third aikl come t<> 
the first: Ann Kairis, Cecilia 
Maros, Helen Pilkis. Miss Maros 
is Chaihnan, būt I’m šute that 
Helen and Ann will work just
as hard as if they were chair- 
mėn, too.

The K R’s have alwayS been 
suecessfufl in arranging dances 
that were thoroughly ehjoy-
able apd wefe a bit differėnt, 
•don’f you know, and what’s
going to prevent this cominį
dance frbm being just as ouf-
standing and more so!Chicago, III.

For Kent

Financial
Finansai-Paskolos

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia_____

MERGAITE patyrusi prižiūrėjime 
kūdikio ir prie namų darbo. Julius 
Firk, 8214 Douglas Blvd.

Help VVanted—Malė 
________ Darbininkų Reikia______

REIKALINGAS šiaučius, geros iš
lygos, kreipkitės tuojaus.

3239 Aubum Avė.

D. L. K. Vytauto Draugijos mė
nesinis susirinkimas jvyks antradie- 
liy, lapkričio 21 dieną, šių metų, 
7:30 vai. vakare, Lietuvių Auditori
jos svetainėj, 3133 So. Halsted St. 
Šiuomi visi nariai prašomi būtinai 
pribūti, nes turime svarbių reikalų 
svarstymui,, taipat kurie esate pasi
likę su mokestimis tai būtinai apsi
mokėkite. P. K. rašt.

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

134 No. I>a Šalie St.

Vienuolika svarbiu■ V

Furniture & Fixtures

PARSlbUODA baras, icebaksis ir 
2 pulltebeliu, gera proga įsigyti už 
prieinama kainą, kam būt reikalinga, 
Atsišaukite

ST. RUGIS 
15509 So. Halsted St. 

Phoenix, III.

Weekly change of bill are 
contemplated; among the ope
ras under consideration are: 
“Carmen” 
of Hoffman 
“Chimes of Normandy 
Troviatore”—“Manon” - 
Chocolate 
“Bohemian Girl”n

This series will be uniąue 
in that the dramatic values cf■ 
ecah work will be stressed, and 
that conventiohal operatic 
molds will be avoided. Scenery 
will be stričtly of Libushka 
Bartusėk, former ballet mistress 
of the Civic Opera Company, 
and engaged in ,like capaslty 
with this gęoujjk. There will 
also be an R(įeqų^e symphony 
orchestra. • &

, t • -
A scale of - popular prices 

wilL prevail, from fifty jcents 
to one dollar for all evening 
performances and. Saturday 
matinees. Wednesday m-atinees 
from twenty-five cents to one 
dollar.

■ Z ' •
, . . .................... ... ... ; '1 11 1

“MiliAdo”—- “Talės 
“Gondfoliers” — 

” —“II 
— “The 

Soldier” i and the

Reikia padaryti vienuolika svarbių 
žingsnių, kad jūsų pieno butelis kas 
ryta pasiektu jusu duris, sako Pieno 
Tarybotf* viršininkai.

Tiktai tie pierto dyleriai, kurie re
mia Prezidento Roosevelto išdirbtas 
taisykles ir parduoda pieną po 11 
centų užy kvortą ir pristato jį prie 
jūsų durų kooperuoja su nutarimu, 
kuris yra lygus NRA kodui, išski
riant tkad Agrikultūros Departamen
tas reikalauja tokios kainos.

Tiktai tie pieno dyleriai kurie pil
do ši tarimą, arba kitaip vadinamą 
kodu, pildo tuos 11 moksliškų žings
nių. kuriais jie užtirįąa geriajusią ko
kybę, svarumą ir sveiką pieną Idek- 
viename butely, jus nusiperkate.

Pirmas žingsnis yra nuolatinė ir 
nuodugni priežiūra karvių ir ūkių. 
Karves prižiūri pieno dyleriai, o pie
ną analizuoja ir nuolat prižuri Chi
cagos Sveikatos Departamentas.

Antras žingsnis yra priėmimo* 
pieno ukėse — kur jis nusveriamas 
ir kur pieno blekinės tuojaus steri- 
lizuoiamos, pirm- pegu pienas supi
lamas. Trečias jo atšąldymas, o ket
virtas priežiurėjimas, kad jis gerame 
ir sveikame stovy butų pristatytas 
Chiėagon, '

Penktas jo priežiūra ant vietos ir 
Šeštas jo sterilizavimas. Paskui aš
tuntas jo atšaldimas iki apie 8 laips-

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

IŠPARDUODAME visai naujus 
Kailinius Kautus, po vieną kiekvieno 
styliaus. Kai kurie truput; sutepti 
nuo čiupinėjimo. Taipgi Kailiniai 
Kautai priimti i mainus. Dideli Bar
benai. $35 ir augščiau. Economy 
Section, Miller & Co. 166 North 
Michigan Avė. Atdara vakarais.
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and Mottilng to keep 
themClcan,Clearand Hea|tny 

Write įbr Free KEye Care”
ot “I-ye Book 

Murins Co., Dept. ii. t- 6h»<» CMcsįs

A

pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai estą sugadinama ko- 
kfa^nors mažu ii^pažiuros 

tTAI yra plukti jeigu gali taip, 
,padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums 

’ įpirmin.
Pavyzdžiu!,, Jeigu žmogaus 

dantis yra nesvarus, tai jus no* 
r roms ar nenorams turėsite ta 

kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Ustertess dantų tepalas, valo 
idantss na’jju fcudu. Musu cka- 
ndkal pagalio* surado austata ' 
&ura iitikro šveičia nedrasky- 
d&maa canlu ©malęs — tas ansn- 
Bras uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai;

2879 — Kuriai moterei ar pane
lei nepatiks šis labai elegantiškas ir 
naujoviškos mados modelis. Tik pa
žiūrėkite i jo rankoves! Tokios ran
koves padarys ir storiausi juosme
nį plonai 'išrodanti. Sukirptos mie- 
ros 14,16, 18, 20, taipgi 36, 38, įr 
4j0 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų Stan
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų. 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, III.

RENDON 4 kambarių Batas, kar
štu vandeniu apšildomas. Maudynė, 
karštas vanduo. Renda $20.00. 
1446 So. 51 Avė., CicerO, Telefonas 
Cicero 593.

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos dėl vieno 

arba dviejų vyrų su valgiu arba be 
valgio. 6609 So. Campbell Avė. Tel. 
Hemlock 0010.

Business Chances 
Pardavimai Bizniai__

TAVERN, ‘ pirmos klesos įrengi
mas ir vieta. Turiu parduoti pusę 
arba visą dėl partneriu nesutikimo. 
Matykite Simon YuraszKą, 4941 So. 
Ashland Avė.

PARSIDUODA aludė, geroj apie- 
linkėj. 6627 So. Ashland Avenue, 
Tel. Republic 3728.

&

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No. ------- .........

Mieors ..........................  per krntinf

PARSIDUODA groserio, cigarų ir 
saldainių krautuvė, biznis išdirbtas 
per 19 metų. Našliai moteriai per
daug darbo, 728 W. 14 Place.

Farms For Sale
• , THdai Pardavimui

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miegas ir valstija) 
fi'ii!lUinuftiAiiiiii hiĮhriWiBir

£

25 MYLIOS nuo Chicagos 60 iki 
80 akrų farmos su budinkais, elek
tros šviesa, gyvuliais, mašinerijos 
ant Highway mainys ant namo.

80 akrų farma prie ežero anl 
Highway, budinkai. elektra, sodnas 
gyvuliai .mainys ant namo.

CHAS ZEKAS, 
3647 Archer Avė*




