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Rytoj bus panaikinta 
prohibiciją

aviatoriai nesusitaiko dėl jurų salų lėktuvams

Rytoj jau 36 valstijos bus ratifikavusios 
prohibicijos atšaukimą ir ji bus išbrauk 

ta iš Amerikos konstitucijos
Rytoj paskutinės iš 36 vals

tijų ratifikuos prohibicijos at
šaukimą ir prohibiciją bus iš
braukta iš Jnugt. Valstijų kon
stitucijos. Atšaukimas konsti 
tucijoje yra formoje 21-mos 
konstitucijos pataisos, kuri at
šaukia 18-tą konstitucijos pa
taisą, kuri prieš kelioliką metų 
įvedė visoje šalyje labai griež
tą prohibiciją.

Valstijos jau pirmiau nutarė 
atšaukti prohibiciją. Rytoj gi 
susirinks tų valstijų konvenci
jos, kurios formaliai ratifikuos 
prohibicijos atšaukimą ir kai 
atšaukimą ratifikuos 36-ta vals
tija, prohibiciją bus legaliai 
atšaukta.

Bet su prohibicijos atšauki
mu, dar ne visos valstijos pa-

sidarys šlapios, nes daugelis 
valstijų dar tebeturi savo pro
hibicijos įstatymus. Tos vals
tijos ir toliau pasiliks sausos, 
kokios jos buvo prohibicijos 
laikais. Kitos valstijos, kurios 
savus prohibicijos įstatymus at
šaukė, pasidarys šlapios ir ga
lės atvirai pardavinėti svaiga
lus, prisilaikant savo valstijų 
įstatymų, kur tokie įstaymai 
jau yra pravesti. Bet ir dabar 
tose valstijose svaigalai buvo 
atvirai pardavinėjami, nes ne
buvo kas prohibiciją vykintų.

Illinois valstija dar nespėjo 
priimti svaigalų kontroles įsta
tymus, todėl joje, išėmus Chi- 
cago, nebus jokių įstatymų 
tvarkymui svaigalų pardavinė
jimo.

ĮĮMĮMUi
K O

bEVPAKTCA Cl/AREKCE CHAMBERPIN

Johnson pripažysta 
darbininkams teisę 

streikuoti

Vienas teisėjas jau 
pasisakė prieš NRA 

įstatymus

Kanados teisėjas nu 
sprendė išduoti Chi 
cagai M. J. Insull

Bet išdavimo byla tuo nėra baig 
ta, kadangi Insullas gali ape
liuoti į aukštesnTifs teismus

TORONTO, Ont., Kanadoj, gr. 
3.—Ontario augščiausio teismo 
teisėjas Kingstone nusprendė, 
kad Illinois valstija aiškiai įro
dė Martin J. Insiril vagystę ir 
kad todėl Martin J. Insull pri
valo būti išduotas Jungt. Vals
tijoms.

Martin J. Insull yra brolis 
pasislėpusio Graikijoj Samuel 
Insull, buvusio ^Chicagos visuo
menės aptarnavimo įmonių mag
nato. Abu jie vadovavo Insullų 
finansinei imperijai, kuri su
smuko ir akcionieriai pražudė 

' jose inilionus dolerių. Martin 
Insull buvo kaltinamas išeikvo
jęs kompanijos pinigus, kad pa
dengus asmenines sąskaitas bir
žoje.

Teisėjo Kingstone nuospren
dis nereiškia, kad Martin Insul
las bus tuojau išduotas Chica- 
gos teismui. Jo advokatai tuo* 
jaus padavė apeliaciją ir Mar
tin Insull liko paliuosuotas už 
$10,000 kauciją.

Jei Insullas pralaimėtų irape- 
liacijps teisme, tai dar jis gali 
apeliuoti ir į Kanados augščiau- 
sjjį teismą, taip kad byla dėl 
jo išdavimo gali užsitęsti dar 
ilgą laiką.

Dujų bombomis ko 
voja streikierius

BALTIMORE, Md., gr 
350 policistų puolė dujų 
bomis streikuojančius 
darbininkus, kurie buvo 
pę bandančius krauti 
streiklaužius.

Laukiant prohibici- 
jos panaikinimo ga
bena Am-kon degtinę
Iš visų didžiųjų šalių plaukia 

laivai pilni degtinės ir vynų, 
kad pagirdyti ištroškusius 
amerikiečius •

NEW YORK, gr. 3. — Iš Ang
lijos, Vokietijos, Franci jos ir 
Italijos plaukia laivai pilni viso
kiausios degtinės ir vyno, kad 
nuraminti amerikiečių troškulį 
prohibicijai atšaukus gruodžio 
5 d.

Jai? gauta prašymų leisti im
portuoti 30,000,000 galionų deg
tinės ir vyno. Dalis tų prašy
mų jau liko patvirtinta. Degtine 
daugiausia bus importuojama iš 
Škotijos. Dar nė vienam ne
leista degtinę importuoti iš Ka
nados. Vynai ir konjakai bus 
importuojami iš Vokietijos, 
Italijos ir Franci jos.

Manoma, kad kaip tik bus 
prohibiciją panaikinta, tuoj bus 
įgabenta į Ameriką apie 4,000,- 
000 ar 5,000,000 galionų vyno 
ir degtinės. Tokio ištekliaus 
degtinės užteks 20 dienų. Be to 
Amerikos degtindariai turi 4,- 
500,000 galionų susendintos deg
tinės.

bom- 
uosto 
apsu- 
laivą

Edgaro
fcARMSTfiON

Edward R. Armstrong sugalvojo pastatyti visą eilę salų vandenyne, kur pasažieriniai lėktuvai, 
skraidantys tarp Amerikos ir Europos galėtų nutūpti 
sitaisyti. Toms “saloms” viešųjų darbų administracija 
dar $300,000,000, jei jos pasirodys praktiškos. Tečiaus 
riasi. Clarence Chamberlain, kuris pats yra perskridęs 
siog saužudiškas. Tečiaus lėktuvų gamintojas G. M. 
ir užtikrins 
pirm tos salos bus pabudavotos,

pasilsėti ir apsirūpinti gasolinu, ar pa- 
paskirė $1,500,000 ir prižada paskirti 
aviatorių nuomonės dėl tų “salų” ski- 
Atlantiką, skaito jas nepraktiškas, tie- 
Bellanca mano, kad jos yra praktiškos

saugumą Tranzatlantiniams pasažieriams. Vokietijos gi ekspertai tikrina, kad 
lėktuvai bus jau tiek ištobulinti, kad tos salos pasidarys pa

senusiu ir nebereikalingu dalyku.

Chicagoje prasidėjo 
dešrų darbininkų 

streikas
Jau keli Rūkstančiai darbininkų 

streikuoju. Streikas/gjbeitai 
apims visas dešrų dirbtuves

5 žuvo nelaimėj
COURTNeY; N. D., gr. 3 - 

Boyd Thompson, jo žmona ir 
trys jų vaikai liko užmušti 
traukiniui Užgavus jų automo
bilių.

Newfoundland sala

dominijos teisių

Kanados degtinė daugiausia 
bus importuojama pasienio gy
ventojų, kurie gali patys pereiti 
per sieną ir ją parsigabenti. 
Einant įstatymais, amerikietis 
gali be muitų atsivežti Už $100 
užsienio prekių.

Einant tais įstatymais amerikie
čiai galės gabentis ir degtinę. 
Tik bus žiūrima, kad tokie deg
tines gabentojai neitų kelis sy
kius j dieną per sieną.

PATARNAUTOJŲ STREIKAS 
MADRIDE

PHILADELPHIA, Pa., gr. 3. 
— Industrinis administratorius 
Johnson kalbėdamas organizuo
tiems darbininkams, pareiškė, 
tad darbininkai turi pilną teisę 
streikuoti ir ta teisė jiems nė
ra ne atimta, nė susiaurinta. 
Tik atėjęs laikas kada pasidarė 
neteisinga streikuoti prieš iš- 
semiant visas priemones, kokias 
numato įstatymai sutaikymui 
su samdytojais.«

Streikas šiuo laiku turėtų 
būti paskutinė priemone, kada 
jokios kitos išeities nebeliko.

TAMPA, Fla., gr. 3. — Na- 
cionalis industrijos atgaivini
mo aktas, ant kiek jis bando 
kontroliuoti lokales industri
jas, yra nekonstitucinis. Taip 
nusprendė federalinis di strik to 
teisėjas Akerman. ‘

Teisėjo nuomone, tas įstaty
mas siaurina valstijų teises ir 
nors jis galbūt yra konstituci
nis ant kiek jis paliečia tarp- 
Valstijinę prekybą, negali kon
troliuoti lokalių industrijų.

Pasimirė Legge, Int 
Harvester galva

300 viešųjų darbų 
darbininkų su

streikavo

CHICAGO. — Vakar staiga 
nuo širdies ligos savo namuose 
Hinsdale pasimirė Alexander 
Legge, 68 m. International 
Harvester Co. galva. Jo dirb
tuvėse dirba daug lietuvių.

Havvaii saloj išsiver 
žė ugniakalnis

CHICAGO.— Keli tūkstančiai 
dešrų darbininkų, kurie priklau
so dviems lokalams Amalga- 
mated Meat Cutters unijos, su
streikavo reikalaudami augštes
nių algų ir ilgesnių darbo va
landų.

Streikas palietė 27 dešrų 
dirbtuves Chicago j e. Streikie- 
riai reikalauja pilnos 40 vai. 
darbo savaitės ir minimom $28 
algos į savaitę. Dabar jie už
dirba nuo $6 iki $10 į savaitę 
dirbdami trumpas darbo va
landas.

Niekurios dešrų dirbtuves vi • 
sai užsidarė, kitos tikisi užsi
daryti, jei streikas tęsis ir plė
tosis, nes manoma, kad prie 
streikierių prisidės ir neorga
nizuoti darbininkai.

Visos dirbtuvės, kuriose strei
kas jau prasidėjo yra streikie
rių pikietuojamos.

Slaptas de Valeros 
. pranešimas suju

dino Angliją
LONDONAS, gr. 3. — Visą 

Angliją sujudino žinia, kad Ai
rijos prezidentas prisiuntė slap
tą pranešimą kolonijų ministe- 
riui Thomas. Nors apie jį nie
ko- neskelbiama ir jo turinys 
yra slepiamas, tečiaus visi spė
ja, kad tame rašte de Valera 
įspėjo Angliją, kad Airija yra 
prisiruošus paskelbti visišką 
nepriklausomybę.

Nauja Scottsboro 
byla

1 ŽUVO, 3 SUŽEISTI 
. LAIMĖJ

NE-

CHICAGO.—John Barta, 69 
m., Berwyn, liko užmuštas ir 
trys žmonės sužeisti, nuslin
kus Desplainės upės krantui 
prie Ogden ir Harlem Avė., 
Lyons. Nelaimė ištiko išsprog
dinus seną laikinį tiltą ir su
sirinkus buriui žmonių . prisi
žiūrėti griovimo' darbams.

Piasidavė Anglijos valdž’ai, nes 
nebegali išsimokėti savo skolų

DECATUR, Ala., gr. 3.—Jau 
trečiu kartu pasmerkus mirčiai 
Heywood Patterson, vieną sep
tynių negrų, kurie yra kalti
nami išgėdinę dvi baltas mer
ginas, jau prasidėjo nagrinėji
mas bylos antro negro, Clarence 
Norris, kaltinamo dėl to paties 
nusižengimo.

■- ■ , į.

ST. JOHN’S, N F„ gr. 3.— 
Po 101 metų savyvaldos, New 
foundland dominija atsižadėjo 
savo savyvaldos ir dominijos 
teisių ir nutarė pasiduoti visiš• 
kon Anglijos valdžion

Dominijos legislatura pasiun
tė peticiją karaliui Jurgiui, 
prašančią suspenduoti savyval
dos čarterį ir gubernatorius 
Anderson paleido legislatura 
iki sausio 24 d., 1934 m. Ma
noma, kad iki to laiko Anglijos 
atstovų butas patvirtins pasi
davimo sąlygas ir paskirs šešių 
žmonių komisiją valdyti šią ša
lį per neaprybotą laiką. Ko
misija susidės iš trijų anglų ir 
trijų vietos gyventojų.

Per tą laiką Anglija rūpinsis 
ištraukti salą iš skolų balos ir 
sustiprinti ją finansiniai. Sko
los, kurių Newfindland nebe
gali išmokėti, pasidarė dėl ne
tikusio tvarkymo salos reikalų 
ir įsigalėjusio didelio grafto. 
Salos skolos šiuo laiku siekia 
$100,000,000.

HILO, Havvaii, gr. 3.—Kal
ne Mauna Loa išsiveržė ughia- 
kalnis tokiu smarkumu, kokio 
nebuvo jau nuo 1903 m. Pats 
kalnas yra virš 12,000 pėdų au- 
gštumo, durnai gi veržiasi virš 
3 mylių augštumon ir juos ga
lima matyti už 200 mylių. Kais
tu su ugniakalnio išsiveržimu 
prasidėjo ir žemės drebėjimai.

Vietos gyventojai sako, ka< 
jų ugnies ir vulkanu dievaitė 
Pele pasijudino laike savo ilgo 
miego. Gyventojai džiaugiasi 
ugniakalnio išsiveržimu, nes jis 
sudaro gražų vaizdą, be 
traukia daug turistų, o 
pavojaus nėra.

PANA, III., gr. 3.— 300 vie- 
šųjų darbų darbininkai, kurie 
buvo parinkti iš tarpo šelpia
mųjų bedarbių, sustreikavo, 
kadangi valdžia atsisakė parū
pinti trokus nuvežti juos į dar
bą.

Daugiau kaip 200 Taylorville 
pristatytų prie darbo bedarbių 
pirmiau sustreikavo, kadangi . 
valdžia atsisakė apmokėti už tą 
laiką, kurį jie sugaišta važiuo
dami į darbo vietą .

Prasidėjo Pan-Ame 
rikos konferencija

to su
jok i o

NACIAI AREŠTAVO 
KOMUNISTUS

79

BIELEFELD, Vokietijoj, gr.
Policija areštavo 79 komu

nistus, -kuriuos kaltina šalies 
išdavimu. Tarp areštuotųjų 
yra organizatoriai ir kur j erai, 
kurie veikė slapta Vestfalijoj. 
Kanfiskuotą daug spausdintos 
medžiagos.

^JMONTEVIDEO, gr. 3. — 
Šiandie čia prasidėjo visos 
Amerikos—šiaurinės, Centrali- 
nės ir Pietų Amerikos respub
likų konferencija, kurioj daly
vauja virš 100 deelgatų. Kon
ferencija yra sušaukta svars
tyti ekonominius ir taikos 
klausimus. Tarp kitko bus ap
svarstyti pinigų ir skolų klau
simai, taipgi Gran Chaco karas. 
Jei pastarasis klausimas ir ne
bus paliesta? konferencijos ofi
cialiai, tai jis tikrai bus svars
tomas užkulisiuose ir bus da
romas didžiausias spaudimas tą 
karą baigti.

3.

Kaimu skirstymas

ŠAUDO STREIKUOJANČIUS
MEKSIKOS FARMERIUS

PANEVĖŽYS. — Panevėžio 
apskr. kaimų žemė sudaro 247,- 
236 ha. šiame žemės plote yra 
1060 atskirų kaimų. Iki didžio- . 
jo karo buvo išskirstyta vien
sėdžiais 132 kaimai su 28,683 
ha. žemės plotu; iki 1933 me
tų išskirstyta 407 kaimai su 
127,716 ha žemės. Vadinasi, 
dar 15 metų praeis iki Panevė
žio apskr. bus baigti skirstyti 
viensėdžiais kaimais.

GALESBURG, III., gr. 3. -- 
Darle Berry, 29 m., pašovė ir 
sunkiai sužeidė savo žmoną ir 
tada pats nusišovė. Prieš ke
lias valandas jis susidūrė su 
kitu automobiliu, pabėgo iš ne
laimės vietos, per laukus su’gry- 
žo namo ir kai sugryžo jo pa
ti, jis tuoj aus pradėjo ją šau
dyti ir pats nusišovė.

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

VILNIUS. — Vilniaus laik
raščiai praneša, kad Vilniuje 
prie galiojo tilto rasta urvų, 

požemiai jau
išmatuoti. Spėjama, kad urvuo
se rasti pamatai galėjo priklau
syti prie kunigaikštiškos pilies 
maisto sandėlių iš XVI šimt. 
Yra vilties padaryti tolifnesnių 
atradimų. Tyrinėjimo darbam^ 
vadovauja konservatorius, dr. 
Lorentzas.

Areštavo P. Trimaką
KAUNAS. Teismo tardytojo 

paliepimu, vakar areštuotas 
buv. Centralinio ūkininkų s-gos 
banko valdybos pirm, ir dir. 
D. Trimakas. Anksčiau, kai 
Trimakas buvo suimtas dėl 
kooperatyvų centro, jam buvo 
paskirta 20,000 lt. laido, o da
bar paskirta 60,000 lt. pinigi
nio užstato. Central, ukin. s-gos 
bankui • pridirbta nuostolių 
1,812,646 lt.

TOPEKA, Kas., gr. 3.— Są
ryšy su suklastavimu4 už milio- 
ną dol. Kansas bonų, federali
nis grand jury apkaltino 7 
žmones, jų tarpe McKeen, pre-

Atrasti urvai

URUAPAN, Meksikoj, gr. 3. 
-r-Keturi žihones liko užmušti 
ir daugiau kaip 20 sužeista su
sirėmime tarp streikuojančių 
farmerių ir federalinės kariuo
menės netolimame Lombardia 
dvare.. Streikieriai susirėmė su 
kitais farmeriais, kuriuos jie 
paskaitė už streiklaužius.. Ta* 
po pašaukta kariuomenė, kuri 
mūšį sustabdė. 

. ------
WESTBL’RY, N. Y., gr. 8. 

-*-3. Philip Roman, buvęs M«ry- 
land generalinis prokuroras, at
šventė 63 . metų gimtadiėhj, 
gaudamas privatinio lėktuvo 
lakūno laisnįj

zidentą didžiausio Topeka ban
ko.

SAN FRANC1SCO, Cal. gr. 
3.-^Burys žymių ’ Californijos 
piliečių pasiuntė gubernatoriui 
Rolph reikalavimą, kad jis pa
sitrauktų i$ savo vietos ir savo 
gynimu linčiuotojų nebežemin- 
tų Californijos vardo.

■ ...I —fe. ■ , .............

FRANC1SCO, Cal. gr.

A

MADRIDAS, gr. 3—Madri- 
das pasiliko be kavinių ir ali
nių, sustreikavus 4,000 patar
nautojų ir klerkų, * kurie rei
kalauja augštesnių algų.

Mellon.

ST. JOSEPH, Mo., gr. 3. (f»~ 
Vietos policija areštavo du 
žmones, nežiūrimus dalyvavus 
jauno negro Warner nulinčia- 
vime.

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana-

Giedra ir galbūt biskj šalčiau 
^Saulė teka 7:01, leidžiasi 4: 

19.

PARYŽIUS, gr. 3. —Premje
ro Chautemps valdžia laimėjo 
pasitikėjimo balasvlmą atstovų 
bute ir visos partijos susitarė 
susilaikyti nuo politinių inter
peliacijų iki bus apsvarstytas 
finansų bilius.

NEW YORK, gr. 3. —Dabar, 
kai jau yra tikra, kad prohi- 
bicija bus panaikinta, suvažiavu
sios moterys nutarė panaikinti 
savo orgartizaciją kovai sU pro* 
hibicija.

i

KALĖDOS JAU ČIA PAT

PlTTSBURGH, Pa», gr. 3.-~ 
čia pasimirė Richard B. Mellon, 
75 m., prezidentas, Mellon Na
tional Bank ir jaunesnyšis bro- 

iivusio iždos sekretoriaus 
' l‘‘ ......... .... '" a

Neužmirškite savųjų Lietuvoje . . . Palinskminkite juos! 
Jie laukia jūsų dovanų! Pasiųskite jiems keletą dolerių.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
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1739 SO. HALSTED ST. Tel Canal S500
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BAUDŽIAVOS PANAIKINIMAS LIETUVOS 
ŽEMĖSE

Niekam nėra tekę kęsti tiek 
skaudžių ir sunkių nelaimių ir 
vargų, kaip valstiečiams. Ta
čiau iš antros puses ir niekas 
nėra parodęs tyresnio nuošir
dumo, pasišventimo, drąsos ir 
energijos kovojant už laisvę, 
už geresni būvį. Mums, lietu
viams, užtenka tik prisiminti 
1881 ir 1863 metų sukilimai ir 
mes suprasim ir įvertinsim. 
kaip nuoširdžiai musų suma • 
n i ngas, gerašidris lietuvis val
stietis kovojo už išsilaisvinimą 
iš ponų priespaudos — bau
džiavos. Čia betgi tuo tarpu 
neminėsiu tų skaudžių musų 
bočių vargų, iškentėjimų, bet 
tik trumpai nusakysiu pačią 
baudžiavos panaikinimo eigų, 
nes suprantu ir jaučiu, kad 
kančios ir sielvartas artimųjų 
prislegia kiekvienam nuotaiką, 
o juk nepaslaptis, kad dar dau
gelis sūnų ir dukterų gyvena, 
kurių tėveliai, motutės, dėdės 
ir kiti artimieji nešė tą sun 
kią, neteisingą priespaudą.

Kalbant apie baudžiavos pa

naikinimą Lietuvą tenka skirti 
į dvi dalis: į Rusų valdytą ir 
Prufcų. Tačiau nereikia many
ti, kad kurioj iš tų sričių buvo 
baudžiava lengvesnė — to ne
buvo. Abiejose dalyse Ji buvo 
pasibaisėtinai sunki ir todėl ne
nuostabu, kad tie neapšviesti, 
nuolatinių darbų nukamuoti 
baudžiauninkai darydavo net 
sukilimų. Vienas tokių sukili
mų Prūsų valdytoj Lietuvoj 
įvyko 1778 m., kada buvo su
kilę Šilutės ir Priekulės gyven
tojai. Jie atsisakė ponams dir
bti. Deja, sukilimas nenusise
kė ir todėl sukilėliams teko tas 
savo teisingas, padorias pastan
gas aplaistyti krauju ir siel
vartu; ne vienam iš jų atėjo 
perankstyba mirtis. Primintina 
Priekulės apylinkės ūkininkų 
vado už minėtą sukilimą baus
mė — vienas mėnuo tvirtovės * ‘
ir taip vadinamas gatvelės bė
gimas. Jį išrengė nuogą ir ve
dė pro pačių baudžiauninkų su
statytas dvi eiles, šie rykštė
mis j j plakė, kol jis apalpo.

Taip tai buvo kankinami piy- 
sų tėvų tėvai už laisvę, ktoU 
kaip musų diįjs praeities žį 
novas Prof. JąmjĮaitįs sąkp: 
“Sutinka su žmogaus prigim
timi, ji pakelia žipogų aukš
tyn, duoda dvastpės jėgos, o 
neturįs tos laisvės nuslinkta 
doriškai žemyn”, Šiandien, nors 
su4 apkarpytomis laisvėmis gy
vename, bet vis 4ėlj;o tokia 
priespauda, tokie kankinimai 
sunku įsivaizduoti, bet seniau 
taip buvo. Užtat nenuostabu, 
kad net visą paikinantis karas, 
įžiebiąs nuoširdžių prancązy re
voliucionierių ir vadovaujamas 
naujos gadynės kūrėjo Napo 
leono Bonopąrtės negąsdino lie
tuvių baudžiauninkų, o, prie
šingai, jiems tai buvo savo rū
šies laimė, nes užkariautose Vo
kietijos—Prūsijos dalyse ir ki
tur buvo paskelbtas valstiečių 
iš ponų jungo išlaisvinimas. 
Prūsijos valdovas bijodamas, 
kad gyventojai nepakryptų Na
poleono pusėn, panaikino 1807 
m. spalių mėn. 10 dienos de
kretu4 baudžiavą. Taip Prūsų 
valdytose žemėse lietuviai iš
vydo senąi laukiamą iš po de
besų laisvės saulutę, kuri dar

gelių pil. L., nepatenkintas už
darbio pasidalinimu, įskundė 
savo draugus, kad jie, kirsda
mi mišką, naktimis vogdavo 
medžius. Iš to kilo kratos ir 
keletui dešimčių darbininkų 
buvo iškeltos bylos. Bendras 
nubaudimas — pora metų ka
lėjimo ir keletas šimtų litų 
baudų. Be to kilo 2 baudžia
mos ir 4 civilinės bylos, ku
riose iššaukta 80 liudininkų ir 
sugaišta 30 dienų, bendras 
pragėrimas laimėjusių ir pra- 
laimėjurių liudininkų pavaiši
nimas — daugiau kaip lak
stantis litų. Pats bylos “auto
rius” irgi gavo mėnesį kalė
jimo.

Baliunistai Įeit. kom. Sojttle ir maj. Fordney (vidury) po nusileidimo su stratosferos baliunu 
New Jersey pelkėse. Jie buvo pasikėlę UVij mylių į orą.

Kodėl Kūdikiams 
Reikalingas Skys- 
tas Liuosuotojas

“Iii\i7 My Boy! "
bu FRANC/S UALLACE
J AUTHOR O F "HUDpLĘ"

CHAPTER FORTY-ONE

Then Pop was a task. The fac- 
tory wasn’t working so steady and 
he had a day off now and then, and 
he was always under her feet in 
the house with his nib in every- 
thing until Mom was glad when he 
went back to work and had some- 
thing to do. He just wasn’t used to 
idleness and didn’t know what to 
do with himself.

Then he’d listen to the radio and 
razz everybody on it and, in par- 
ticular, he razzed Nellie Binney t 
and said she probably looked likę 
a mud fence and had a face .that 

. would stop an eight-day clock and .
that Nippy probably knew as much 
about beauty secrets as she did, 
only Nippy had sense enough to 
keep štili. With him carrying on 
likę that Mom couldn’t very well 
let him know she was trying to lis
ten to Nellie Binney and he’d only 
razz her too if she said anything.

Then, if she did buy anything 
and he found it, he’d be sure to try 
it on his feet. She couldn’t listen 
to Nellie Binney būt she had to lis
ten to anybody who ever said any- ' 
thing about foot remedies; and no- 
body was allowed to say a word 
while there was anything being 
said about feet at all.

It was the šame way when Mom 
tried to listen to etiquette lessons 
by Dorothy Vanderveer on WXJ at 
ten-thirty. Pop would just šit there 
and talk back to Dorothy Vander
veer and tell her she was full of 
prunes and why didn’t she go take 
a running jump into a pilė of<hay,

Barber Menken offered to take the whole family to the graduation 
exercises at Thorndyke University būt he insisted on 

driving -the historic flivver
and sometimes he’d roar till Mom 
thought the house was coming 
down w h e n Dorothy Vanderveer 
told the proper dress for a man to 
wear in the moming or aftemoon. 
Pop was just showing his ignor- 
ance and Mom told him so būt he 
said he’d be showing a lot more if 
he čver went around dressed up 
likę that thing said and they’d have 
him in the bughouse before he got 
down to the city building.

When nobody was looking Mom 
used the lanolin on her face which 
was left over from the time Pop 
was scalded; and she began to 
think about whether she should 
wear rouge or not; it would gi ve 
her a better color būt it was hard 
for a decent woman to think of 
putting the šame stuff on her face 
that Florrie Johnson used.

The getups Florrie put on were 
something awful; once Pop was 
sitting on the porch and saw Flor
rie go by with her red dress and 
face all painted up and Pop yelled 
in to Mom: “Criminy—-when did 
the circus come to town?” and 
Mom asked him why and he said 
one of the Indiana had just gone 
by; būt Florrie didn’t bother any
body in the neighborhood and was 
real nice about speaking as she 
went by whether anybody špoke to 
her or not and, as Tommy and Pete 
vrere well out of her clutches any- 
how, Mom saw no reason for not 
being civfl to her.

Then there were other troubles 
about the graduation. It wouldn’t 
look right for Mom to go without 
Pop būt, really, she was afraid how 
he would act and might make Tom
my ashamed because Pop would be 
sure to tell the millionaires how to 
run the country and how to run 
their business and would be going 
around with that eye dropped down 
aiways looking for some kind of 
argųmentbecause I there wm no 
doubt about it, when Pop got *11 
dressed up, he got very important 
e.nd Hoover wouldn’t mean any 
more to him than Uncle Louie. 1

Then there’d be a lot of walking

Pop would be sure to take h b s 
shoes off somewhere he shouldn’t 
and, if he didn’t do that, he’d be 
talking about how his feet hurt 
him and m a y b e he’d be going 
around among the millionaires ask- 
ing them if they knew any good 
com cures because, when Pop’s 
feet once got on his mind, there 
wasn't room for much else.

Then Uncle Louie had been 
throwing out hints and Mom knew 
he’d feel very put out and peevish 
if they went without him; and Un
cle Louie would be worse even than 
Pop because he was always saying 
cutting things for no reason at all 
and likę as not he’d hunt up the 
president the first thing and ask 
him why Thorndyke didn’t do this 
or that if it was so great, it didn’t 
make much difference how great it 
was, Uncle Louie would find some
thing w r o n g about it and he 
woujdn’t hesitate about telling any
body either.

And Cousin Emmy was counting 
herself in so much it would be hard 
to hurt her feelings and tell her 
not to come; būt she’d be sure to 
wear her flowered chiffop and hat 
whicb had been out of style for ten 
years and she’d be going around 
nosing into everything and butting 
iąto the ąpooty people’s talk telling 
them that Tommy was her cousin 
and she’d be sure to call him Tom
my instead of Jerf, which was his 
name at Thorndyke; and it’d be the 
šame way with Pop and Uncle 
Louie, they’d be saying things they 
shoąldn^ and pnjbarrąssing Moin 
and Tommy, and Mom couldn’t be 
going around correcilng them all 
the time because that was bad 
manners.

To say ąothing of the ęjtpęnse. 
Coupin Emmy coutjd gęt a paša būt 
it would cost too much to outflt the 
ręst of them and get them over and 
back; and money waa scarc^ any- 
how because Pop vasn’t working 
so steady and he wouldn’t want to 
give up that time and by the time 
Mom scraped together what she 
could foj Tommy thgre wouldn’t be

anything left anyhow and she’d 
probably have to get her stuff at 
Julius’s on tiek and that Myrtle 
Flannigan would have it home 
ahead of her.

Uncle Louie came home wijth a 
big idea. He had talked to Lou 
Menken the barber, and Lou had 
an old Ford sedan which would 
hold flve and he would lend it to 
Uncle Louie to make the trip and 
they could all go. The only draw- 
back, and Uncle Louie and Lou 
Menken had had some words about 
this, was that Lou wouldn*t trust 
anybody else to drive his old wreck 
and he’d have to go and they’d 
have to pay- his expenses. Upele 
Louie had it all figured out how 
they could stop at tourist camps on 
the way and he would borrow some 
tents from Harry Mayer and they 
could strap these on the side of the 
car and take spme cooking things, 
too, and that way they’d hardly 
have any expense at all.

Mom just looked at him būt 
didn’t say anything, They vvould 
make a nice show of Tommy rat- 
tling into snooty Thorndyke likę a 
conuc valentine in that old thing ’ 
of Lou Menken’s, if it evpr got 
them that far—to say hothing of 
Lou who could talk a blue streak 
when he had a mind to; būt lijcc as 
not- he’d spend most of his time 
going around embarrassing e^very- 
body looking at thpir heads to see 
what kind of a hairput their bar- 
bers had give them and maybo 
shaking his head in disgust if a 
hair out of place. They sp-id 

'he was a gopd barber and Jook 
great pride in his wbrk būt Mom 
guessed the barbers ovep east knpv» 
as much as Lou Menken. Šp Ghe 
just looked at Unele Louie ahc| he 
want of? mad saying, aU right, he 
knew they dijjn’t want him and 
that proved |t, and e v e r y b p d y 
at^und the beūse was gotiing tbo 
high-toned anyhow ąnd vvhateyer 
went up came down, and tKcy’4 Jvs.

(To Be Contiriucd) .
Copyriebt, Pratyli»VVallace

Metted by King Fcatttree F/iMImt* Ue, ,

ilgai nebuvo matoma lietuviams 
Rusų valdžioj.

Valstiečių susipratimas Rusų 
valdytose srityse vis augo ir 
jie taip pat ėmė reikalauti re
formų. Prie to ju'os smarkiai 
paragino Kasčiuškos manifes • 
tas, . išleistas 1794 m. gegužes’, 
mėn. 7 d. Jame jis žadėjo val
stiečiams laisvę ir užgynė po
nams atimti iš valstiečių že
mę, jei jie gerai eina parei
gas. Taip kai kurie ponai pa
lengvino valstiečiams gyveni
mą. Pirmasis paleidęs valstie 
Č.ius iš baudžiavos buvo kun. 
Povilas Ksaveras Brzostaus- 
kas, valdęs Merkines dvarus. 
Paskum pasekė jį Jokimas Li- 
tavoras Chreptavičius savo 
dvaruose šeršių ir Višnevos, i 
duodamas valstiečiams asmens 
laisvę, o už žemę 'ėmė tik 1/3 
derliaus.

Rusijos valdovąi, kartais taip 
pat norėjo taisyti valstiečių 
būklę, bet ir jierų. ne taip leng
vai vyko sulaužyti ponų galy
bę. 1797 m. gegužes 5 d. Ru
sų viešpats Povilas išleido ma
nifestą, kuriuo paskelbė, jog 
valstiečiai teprivąjo dirbti sa
vo ponui 3 d. savaitėj, o 3 d, 
sau4 ir vieną dieną poilsiui, bet 
nebuvo kam vykdyti to mani
festo, nės carą tuojau nužudė 
dvarininkų partija. Kiek vėliau 
— 1803 m. vasario mėn. 20 
d. caras Aleksandras I išleido 
įstatymą, pagamintą' kanclerio 
Rumiancevo nurodymu. Jame 
paskelbė, kad dvarininkai ga
li atleisti valstiečius ir duoti 
jiems žemės nuomon, bet at
leidimo ir nuomos sąlygų tvir
tinimas turi eiti per Vidau* 
Reikalų Ministeriją ir patį mo
narchą. Šis įstatymas neturėjo

priverstino pobūdžiu* nors ir 
nepasiliko be tam tikros įta
kos, ir kai kurie dvarininkai 
ir Lietuvoj, kaip pav. Ignacas 
Karpis 1809 m. testamentu iš
laisvino savo valstiečius. La
biau buvo paveikti šio įstaty
mo Estijos ir Latvijos dvari
ninkai, kurių daugelis tuojau 
palengvino valstiečių buvį. Ne
abejotina, kad tik dėka anks- 
tybesnio išsilaisvinimo Latvi
jos ir Estijos ūkininkas žem
dirbystes srity yra pralenkęs 
musų valstietį. Lietuvoj tais 
laikais ir buvo atsiradęs dides
nis skaičius pažangesnių didi
kų, kurie norėjo gerinti Val
stiečių gyvenimą ir buvo net 
1817—19 m. Seime nutarę, bet 
iš antros pusės netruko ir ne
susipratėlių, kuriems žmonių 
skurdas ir ašaros labiau pati
ko, negu jų geresnis gyveni

laisvė, dorumas, sumaningu- 
mas, nenugalimas pasiryžimas 
ir noras kurti geresnį rytojų 
viską nugalėjo ir musų ūkiš
kas padėjimas kasdien gerėjo. 
Tegul tik niekas nesistengia 
užgniaužti musų ūkininko lais
vos iniciatyvos, jo kultūrinio 
kilimo ir jis netrukus pavys 
kulturinguosius ūkininkus!

“L. U?’

mas.
Tačiau baudžiavos panaiki

nimas kituose f kraštuose, didė
jantis valstiečių ..ąpsįšvietimas 
ir jų pareiškę sąjūdžiai (1831 
m.) versle vertė didikus gerin
ti nepavydėtiną valstiečių pa
dėjimą, atleidžiant jutos iš bau
džiavoj.

Galutinai tą gerą darbą at
liko caras Aleksandras II — 
1861 m. vasario\ mėn. 19 d., 
paskelbdamas baudžiavos pa
naikinimą. Buvo duota valstie
čiams žemes, už kurią jie tu
rėjo valstybei išsimokėti per 
49/2 metų. Taip musų valstie
čiai atgavo laisvę;

Atleistų iš baudžiavos val
stiečių gyvenimas iš karto bu
vo vargingas, nes jie buvo 
mažai apsišvietę ir neturėjo 
ekonominio pajėgiamo pradėti 
tinkamai ūkininkauti. Tačiau 

. * ' .. __ /

lėktuvas nuvedė kalėjiman
c , . . r

111 * a**1"**"* <

Sjisidaužius misteriškam lėktuvui Los Angeles, Cal., tapo 
areStidti • kbturi žmonės, kurių ti$s buvo pažinti kaipo žmog- 
vagiai ir plėšikai — Wm. Burns (viršuj dešinėj), Walter 
Pritchard (prieky ^kairėj) ir Clarence Lund (dešinėj). Apa- 
čioj sudaužytas jų~^jktUYąs.

Kiek kainuoja liežu
vavimas

ROKIŠKIS. — Savo laiku bu
vo rašyta apie miškų kirtėjų 
vagysčių bylą. Nors miškų va
gystės bylos pasibaigė, bet dėl 
keršto kilo naujos bylos. Ra-

Latkiną pagalbu, kuriį kūdikiai gauna 
nuo syntetiškų ir į įprotį vedančių iiuo- 
suotojų apsunkina vidurius ir tankiai 
■rituoja inkstus. Tinkamai prirengtas 
skystas liuosuotojas lengvai ir naturališ- 
kai išvalo vidurius. Nėra jokių ne
malonumų laike išėjimo arba silpnumo 
paskui. Jums nereikės duoti ‘‘dvigubą 
kiekį” diena arba dvi vėliaus.

Ar užkietėjimas vidurių pas kūdi
kius gali būt pataisytas? ‘‘Taip”, sako 
daugelis motinu, kurios pasiekė išmin
tingo gydytojaus patarimą. 1. Pasirink 
gerą skystą liuosuotoją. 2. Duok 
jo tiek, kiek systema reikalauja. 3. Po 
truputį sumažink dožą iki viduriai ne
pradės veikti naturališkai be jokios pa
galbos. '

Užginąs skystas liuosuotojas * (toks, 
kuris plačiai yra vartojamas dėl kūdi
kių) yra Dr. Ca!dweH’s Syrup Pepsin. 
Veikimas šio švelnaus liuosuotojo ne
ša geriausią pagetbą kūdikiams ir su
augusiems taipgi.

Jūsų vaistininkas užlaiko Dr. Cald- 
well’s Syrup Peosin. Narys N. R. A.

tujos Victor Duo
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AUTOMATIŠKOS RADIO IR 
VIKTROLA KOMBINACIJOS

Ne tik kad groja visus rekoruds, bet pats 
juos automatiškai maino. Tik pamislykit. 
Groja ir maino automatiškai 10 arba 12 co
lių 8 rekordus be jūsų rankos pridėjimo. To
kia radio kombinacija yra tinkamiausia 
kaip į biznio vietą taip ir i privačią stubą. 
Naujos mados Walnut puikus kabinetas su 
durelėmis, gražiausiu tonu ir išvaizda. Par

siduoda Budriko krautuvėje.
Taipgi pamatykite visus kitus naujus radios

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

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

OO OCR PART

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVE 
3343 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4705—3167

...........     — ..... I   į   ».>■■■-    .............. .

Radio programai: Kas diena WAĄF, 920 k. 11:45 A. M.
WCFL, 970 k. Nedėliomis 1 vaf. pp pietų.
WHFC, 1420 k. Ketvertais 7:30 vakare.
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Diktatūra vargu gi beras val
stiečių aktyvų pasipriešinimų 
nes valstietis temoka, tik pa
syvų kentimą, 
valstietis

Kapitonas 
Pasauliniame kare

Vokietijos valstiečių 
tragedija

“Ar tamsta esi kuomet nors 
buvęs geležinkelio nelaimėje?”

“Taip, aš kartą važiavau 
pro tunelį ir pabučiavau tėvą 
dukters vietoje”.

(“Ulk”, Berlin).
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Centralinių valstijų gubernatoriai svarsto farmerių reikalus savo konferencijoj Dos Moines, 
la. Iš kairės į dešinę sėdi gubernatoriai: Berry iš South Dakota; Olson iš Minnesota; Herring 

iš Iowa; Schmedman iš Wisconsin ir Langer iš North Dakota.

Džeri: “Aš mėgstu klausy
tis šio profesoriaus paskaitos 
iš chemijos. Jis atneša tokių 
dalykų man į namus, kurių 
aš nebuvau matęs prieš tai”.

Tomas: “Tai nieko; tą daro 
skalbykla”.

(“Vassar Vagabond”).

Mokytojas (kalbėdamas apie 
garbingumą): “Fricai, jeigu 
tu rastum šilingą, ar tu jį pa
sitiktum

Fricas
Mokytojas

rysi ?”
Fricas: “Išleisiu jį*’.

(“Der Wahre Jakob”, Berlin)

Ponia (virėjai): “Tat tams
tos sužadėtinis Motiejus var 
du — tai yra labai retas var

nimas. Bet to Hitleris neduos, 
nes jis dvarininkų kišenėj.

Taigi, valstiečių tragedija— 
tautos tragedija. Valstiečiai pa
naudojami pačių valstiečių ne
laisvei ir nelaimei. Valstiečių 
nesusipratimas panaudotas ir 
dabartiniam 
mui.

Berlynas

uriam grėsė ba
das, pinigus turėjo keisti į la
šinius, pieną, bulves ir kopūs
tus. Vokiečių valstietis paly
ginti buvo sotus. Kas jam res
publika! Ji jam jo sustingime 
atrodė svetima net dėl savo 
politinės lygybes, svetima dėl 
šiokių tokių pastangų išnaikin
ti patriarchalines, faktinai re
akcionieriškas, tradicijas. Ge
riausiu atveju jis laikėsi rezer 
vuotai, laukė. Laukė, žinoma, 
pagerėjimų, bet nesulaukė. Nes 
Vokietija reformoms nebuvo 

paruošta.
Vokietijos revoliucija užsibai 
gė Vilhelmo pašalinimu ir tai 
ne pačių vokiečių iniciatyva.

Nereikėjo ilgai laukti, kaip 
feodalai, kapitalistai, egoistai 
ir avantiūristai pradėjo nepa
sitikėjimą nuolatos sėti. 
Respublika, rūpesčių ir abejo 
nių draskoma, valstiečio nesu

prato
ir nepriėmė j kovos bendrinin
kus. Agrarinė revoliucija, tai 
yra valstiečių ir žemės proleta 
riato pasodinamas ant nusavin
tų Rytprūsių dvarų žemės ne
buvo padarytas. Daugiau kaip 
du milijonai mažų dvihektarių 
ųįdų ir toliau tokiais liko, H 
rytuose trylikos tūkstančių

■5% už paskolas, galė
jo skolintis mokėdamas 8— 
12%. Prasidėjo prasiskolinimo 
banga ir nepasitenkinimo au
gimas.

Įvairus demagogai putė tą 
nepasitenkinimo ugnį. Ne ka
ras ir jo našta, ne žemės ūkio 
krizė, ne nedarbas ir perkamo
sios galios sumažėjimas buvo 
kaltas. Buvo kaltas valstiečio 
politinis nesubrendimas, kuri 
panaudojo priešai.

Naujojoje valstybėje 
visi kalti; jam sakė: “žydų re
spublika”, bonzos, reparacijos, 
demokratija, socializmas ir t. 
t. Taip jam putė junkeriai, 
magnatai.

Stalhelmas, landbundas, slap
tos organizacijos, juodasis rei- 
chsveras, bombų mėtytojai — 
viskas buvo nukreipta prieš 
“raudonąją valstybės sistemą” 
ir nesulaukdami pagerėjimo 
valstiečiai tai visa priėmė iš
skėstomis rankomis, patikėjo 
demagogams. , Lygieji laukai 
solidariškai suaugo su tuo “ra
dikalizmu”. Reikia paskaityti 
nors kartą Hans Fallades kny
gą “Bomben, Bonzen Bauern”, 
kad įgautum tos valstiečių tra
gedijos supratimą.

Pagaliai?
hakenkreucinė demagogija 

užkariavo valstiečius.
Hitlerininkai, lyg tas Napo

leonas išbadėjusiems savo ka
reiviams, pažadėjo visa: “ne
gerovės kūrėjų” žydų išvijimą, 
panaikinimą palūkanų, geras 
žemės gaminių kainas, žemę,

visiems 
nepripažinti 
tyčioj imas iš civilizacijos, žvė
riškumas žmonėse apmalšin
tas, bet dar ne visai išnaikin
tas. Kuomet žvėrisku‘mą galu
tinai iš žmonių panaikinsime, 
kaip panaikinome kanibaliz
mą, tiktai tuomet demokrati
ja visame savo gražume pasi
rodys.

ŽMONIŲ RINKTA 
VALDŽIA

onnaiseand true old-fariiioned boiled 
dreasing newly combined! Smooth 
and velvety, made in the exdu8ive 
Kraft Miracle Whip.

KRAFTS MIRACLE WHIP
SALAD DRESSING

\T CAHT 9E!TTHAT S5 HtVA'.tAT 
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Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietam ir druskos vanos.
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
seredomis iki 7 ▼. ________________

“Aš manau, kad ši avis 
bai brangi”.

“Bet pačiupinėk tamsta 
kailinius, gryna vilna”.

(“Le Rire”, Paris)
Nuo Išsinarinimų

Kuomet jum* pasitaiko nikateUtl ko
jos rieią, iisinarinti ranką ar gauti 
dieglį į pečiu* ir kuomet skausmas j u* 
ii proto varo, tai išsitrinkite su 
ANCHOR Pain-Expcllenu ir apdengkit 
au flaneliniu ar vilnoniu audeklu.

J kelia* minutes skausmas pranyk* 
ir palengvinimas buĄ bur/<ėtu.

Per suviri 60 metv Anchor Pain- 
Expelleria buvo ir yra vyraujančiu 
naminiu vaistu greitam skausmu pa
lengvinimui. Visoje vaistinėse kaina 
35c. Ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vai»baženkli.

“ritierių” dvarai virto tuščio- 
mie kultūrinėmis stepėmis. 
Smulkieji nuomininkai, taip pat 
milijonai, veltui laukė nuomos 
įstatymo, kuris jutos apsaugo
tų nuo žemės nuomotojų lupi
kavimo.

Kai darbininkas per tuos 
metus teisiškai ir ūkiškai lyg 
ir įaugo į visai naują būklę, 
kaime viskas liko po senovei. 
Revoliucija šiek tiek palietė 
fabrikus, bet ne laukus.

Vokietijos žemės klausimas 
liko užpakaly palyginus su ag
rarinėmis reformomis centrą- 
linėj ir rytų Europoj.

Profesorius Serafimas duo
da statistiką iki 1928 m. nau
jų ūkių įkūrimo (čia įeina ir 
buvusių nuomininkų paverti
mas savininkais). Tokių nau
jų ūkių įkuria Lenkijoj 110,000, 
Lietuvoj 52,000, Vengrijoj 
550,000, Pietųslavijoj 250,000, 
kitose valstybėse 2,2 milijonai, 
o Rytprūsiuose iki 1930 metų 
tokių ūkių įkurta tik 7,800.

žemės santvarka Vokietijoj 
jau ir taip pasenusi, respubli
kos metu buvo toliau saugoja
ma. Valstietis tebebuvo vis feo
dalų vergas.

Jei infliacijos metais žemės 
ūkio krizė galėjo būti paslėp
ta, nes valstietis už savo pro
duktus galėjo mainais gauti 
daiktų, tai markės stabilizavi
mas staiga nuplėšė visą uždan
gą. 1923 m. didelė derliaus 
dalis buvo iškeista į visokius 
popierius, įmonių gi kapitalas 
— į daiktus. Kaimas viena 
nakčia nuskurdo., Demagogai 
galėjo pradėti savo darbą.
Neįvykusių vilčių dirvoj pra
dėjo sėti neapykantos sėklą.

Valstietis, kurio ūkis teleido 
duoti 4

ypač vokiečių 
be politinio susi

pratimo, be dvasinės kultūros.
Valstiečių karas Vokietijoj 

yra, jis nepasibaigė, jis aštrė
ja, bet tęsiasi toliau kaip pa
syvus pasipriešinimas, žemės 
klausimas kaip pirmiau, taip ir 
dabar yra svarbiausia proble
ma. Ir tik ją išsprendus gali 
mas normalus Vokietijos gyve-

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

Y0UR eito 
Night and Momtng to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
' or “Eye Beauty” Boolc

Murinę Cą.» Dept, H. S., 9 E. Obio St.. Chiaito

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

nių, sau lygiais nepripažįsta.
Kuomet generolas * Tadas 

Kasčiuška už žpionių laisvę ka
riavo prieš Rusiją ir Ameriko
je prieš Angliją, jisai už ke
lių metų karišką tarnybą jo
kio atlyginimo nepriėmė. Po 
Jungtinių Valstijų Revoliucijos 
laimėjimo, Kongresas nutarė 
Kasčiušką apdovanoti dideliais 
žemės plotais, kaipo atlygii.i- 
mą už jo prakilnybę ir pasi
aukojimą žmonių laisvės idė
jai. Bebiskio šimtmečiu prieš 
prezidento Abraham Lincoln’o 
laiką Kasčiuška liepė tą jam 
dovanotą žemę parduoti ir už 
gautus pinigus atviroje mugė
je nupirkti tiek vergų, kiek 
galima, ir juos paleisti lais 
vėn. šitaip Kasčiuška suprato 
laisvę, bet ne anglai revoliu
cionieriai^ ’ ^VąshingtOnas * ir ki
ti revoliucijos vadai laikė ver
gus, ir po revoliucijos laimėji
mo vergija tęsėsi net iki pre
zidento Lincoln’o laikų (1861- 
1865).

Vadintis demokratais arba 
žmonių valdžios šalininkais, bet 

žmonėms lygių teisių 
tai yra pasi-

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

Chicagb, III.

Daugelis kas pernelyg pa
viršutiniškai žiuri į Vokietijos 
įvykius. Daugelis kas vokie
čius linkę skaityti be išimčių 
nacionalistais, imperialistais ir 
tuom pateisina ir Hitlerio at
ėjimą valdžion. Tuo tarpu ne 
visai taip yra, 
jei įsigilinti į plačiosios liau

dies būvį.
Pirmiausia reikia žinoti, kad 

vokiečių liaudis turi tiktai me
džiaginę kultūrą, o dvasinė jos 
kultūra yra labai žemo laips
nio, ypač kaimo, valstiečių, ku
rie negeriausiai orientuojasi 
ypač politiniuose klausimutose. 
Todėl nesunku vokietį valstie
tį, kaip ir daugelį kitų kraštų 
valstiečius, apgauti, demagogi
škais pažadais įvylioti į prie
šingą jam ir jo nusistatymui 
sukurį. Taip ir atsitiko su hit
leriniu1 režimu. O juk vokietis 
valstietis, kaip ir kiti žemdir 
biai, myli ramumą, taiką, myli 
žemę ir darbą. Visa bėda, kad 
jis jnažai beturi tos žemės ir 
to darbo. Iš čia kilo, svarbiau
sia, jo nepasitenkinimas buviu, 
buvusia valdžia ir ta padėtim, 
kuri neleido bet kiek

aiškiau teisybei pasireikšti.
Ir Vokietijos valstietis teisy
bės, kaip ir visi valstiečiai^ ieš
kojo. Todėl Vokietijos politinis 
likimas per pusantros dešim
ties metų buvo sprendžiamas 
ne be valstiečių armijos. Val
stiečiai pagaliau sudarė pilkų 
jų ir rudųjų kontrrevoliucijos 
generolų pulkus prieš demo
kratiją ir socializmą, kaip juos, 
jų politinį nesusipratimą išnau
dojo junkeriai.
Valstietis buvo Hitlerio fana

tiškiausia bernas. Kas šiandien šneka apie pa
lūkanų vergijos panaikinimą? 
Ponas Darlė, kurs pakeitė Hu- 
genbergą, šiandien kuTčias, kaip 
karstas. Kas tiki į geresnes 
kainas? Javų kainos šiandien 
daug žemesnės kaip prieš ka
rą: rugių tonas šiandien 142— 
144 markes, vietoj 150—160 
pereitais metais, 180—190 prieš 
dvejus metus. Panašiai kvie
čiai. Gyvuliai tik pusė kainos, 
kaip prieš karą, o miestui ir 
tas brangu.
Dabar jau 3,000 sodybų rytuo
se, kai pernai dar buvo 10,000.

Sodybos, smulkus ūkiai sulig 
Geringu — tai agrarinis bolše
vizmas. Todėl jis išleido naują 
paveldėjimo įstatymą, kad tik 
vyriausis sūnūs tegali visą ukj 
paveldėti; užkirstas ūkių 
dymas.
Kaimas šiandien prarado 

šviesesnes viltis.

BIRCH TAVERN
Persikėlė j Naują Vietą

Gerai Čhicagiečiams žinomas Birch Tavern persikėlė iš 2346 W. 69th 
St. į naują vieta ir dabar randasi

2555 W. 63rd Street
Nauja vieta labai gražiai išpuošta ir patogiai įrengta. Skanus alutis, 
užkandžiai ir malonus patarnavimas dėl visų. Prašome atsilankyti.

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo
dijamą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmu, 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 daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Virėja (kuriai patiko): 
“Taip, ponia, aš tesu turėjusi 
du sužadėtinius su tokiais 
vardais”.

(“Faun”, Wien).

(Demokratija) 
(Tąsa)

net bankus. Iš kur, kaip 
kas negalvojo, nes nebuvo pa
siruošę. Jie patikėjo hakenkre- 
uco evangeliją. Paskutinių rin
kimų metu visi jie balsavo už 
tretįjį reichą. Jų sūnus žygia
vo rudmarškinių eilėse prieš 
marksizmą, kaip pirmiau kry
žiaus karų ritieyiai prieš tur
kus.
Kokios buvo didelės viltys — 

toks šiandien jau gilus 
nusivylimas.

Tretysis reichas nieko, nie
ko nepadarė. Viskas dar bevil- 
tiškiau pasidarė. Aišku — val
stiečiai apgauti, bet koks iš
ėjimas? Niekas jau jų dabai’ 
neprašo balsuoti, o liepia taip 
balsuoti, kaip hitlerininkai no-

Tylintis,
(Bus daugiau)

favoritei

| KRA*1 -zl MBA

Ir reikia tikėtis 
Hitlerio 
įžeistas! 
valstietis vėl visu savo svoriu 
i Lsigrįš prieš hakenkroicą. 14 
metų Veimaro konstitucijos 
buvo 14 metų valstiečių karas, 
kuris, aišku, nepasibaigė, o tik
tai pasikeitė pozicijos.

Kai 1918 m. lapkričio mėn. 
vokiečių frontas galutinai bu
vo sumuštas ir sunaikintas, ir 
valstietis prisegė raudoną re
voliucijos kaspiną. Visados, 
kiek jis buvo alkanas, tiek bu
vo revoliucionierius. Pradžioj 
jis buvo dizertyras. Jis bėgo iŠ 
apkasų į savo lauką. Tai buvo 
viskas, ir todėl jis prisisegė 
raudoną revoliucijos kaspiną, 
nes jį revoliucija ir karo pabai
ga grąžino laukams.

Naujoji valstybė betgi jam 
buvo nesuprantama. Jis nebu
vo jai pasiruošęs. Jis nesuge
bėjo statyti jokių reikalavimų, 
taip pat ir pats nesileido, kad 
kiti ko iš jo reikalautų.

Miestietis

Pirmi straipsniai 
“Naujienų” NN. 
268, Lapkr. 13 ir 14, 
1933.

Tiktai gerai ištirtas ir ge
ruose darbuose užgrudytas žmo
gaus būdas į artimus daro tei
giamos įtakos. Tokio žmogaus 
gerumas, it iš žarijos šilumos 
tvonojimas, visuose, su juomi 
susitinkančiutose, maloniai jau
čiamas. Tokis asmuo, jau di
desnę gyvenimo dalį geriems 
darbams pašventęs, ir arti
miems ir pažįstamiems per me- 
tų-metus geruose darbuose pa
vyzdžiu būdamas, be jokių pa
stangų iš jo paties pusės tam
pa tikru demokratiniu tos apy
linkės vadu. ‘Priešistorinėje ga
dynėje patriarchai panašiu* bū
du vadovavo savo vaikų ir anū
kų, jų vienų apgytai apylin
kei. Tokie gerumu atsižymėję 
liaudies vadai gali pilniausiai 
patenkinti tiktai mažus mies
telius ir nedidelius valsčius. Per 
aklamaciją ar piliečių balsavi
mu išrinktas, tokis sąžiningas, 
ir jį gerbiant piliečiams, pažį
stamas vadovas,. viešuosiuos rei
kalus gina labiau, negu savus 
asmeninius.

Aukštos civilizacijos pasie
kusi žmonija tiktai demokra
tiniu budu aprūpins visifs viė* 
šuosius reikalus? Vargas, lj;ad 
vieni žmonės kitų, irgi žmo-
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tenka labai ir labai abejoti, ar teisiamojo kaltė buvo 
tikrai jrodyta. Bet Alabamos valdžia ir “rimtieji pilie
čiai”, matyt, yra nusistatę “neduoti giliuoti” negrams.

Scottsboro byla jau seniai'pavirto politiškos kovos 
dalyku, ir teisingumo klausimas vargiai joje bevaidina
kokią nors rolę.

“KLERIKALIZMAS — DIDŽIAUSIAS TIKĖJIMO 
PRIEŠAS”

Buvęs amerikietis kun. Fabijonas Kemėšis, laiky
damas paskaitą Šiauliuose mergaičių gimnazijos salėje, 
pasakė, kad klerikalizmas daugiau, negu kas kita, ati
traukia inteligentiją nuo tikėjimo.

” (valdžios leidžiamas laikraštis) rašo, 
kad kun. Kemėšis su “Naujosios Ramuvos” atstovu, p. 
J. Keliuočiu, aiškino Šiaulių inteligentams, kaip sutai
kyti religiją su tautybe. Anot kun. Kemėšio, Lietuvoje 
bijoma dviejų baubų: klerikalizmo ir nacionalizmo. Kal
bėtojas šitaip apibudino klerikalizmą:

“Klerikalizmas yra dvasiškijos noras, nesiten
kinant doros ir religijos skelbimu, valdyti ir kitas 
gyvenimo sritis, kurios jai nepriklauso.”
Tai, bendrai imant, visai teisingas klerikalizmo 

esmės išaiškinimas. Klerikalas ir katalikas du visai 
skirtingi dalykai. Didelė dauguma klerikalų priešų ko
voja su klerikalizmu visai ne dėlto, kad jie yra tikėji
mo priešai. Tikėjimas tai — žmogaus sąžinės dalykas. 
Tikintis žmogus turi tokią pat teisę tikėti, kaip laisva
manis netikėti. Bet yra nepakenčiama, kad tikėjimo 
mokytojai stengiasi viską kontroliuoti. Jie kišasi į po
litiką ir organizuoja politiškas partijas, kurios varto
ja, kaipo agitacijos jrankį, religiją ir bando įstatyti 
savo lyderius į valdiškas vietas.

Kunigai organizuoja jaunimą ir mokina juos “ka
talikiško sporto”, — nors kai tie jaunuoliai spardo fut
bolą arba boksuojasi, daužydami kits kitam “mordas”, 
arba kai jie bėga lenktynių, tai tenai nė su žiburiu ne
surastum “katalikiškos vieros”. Kunigai skverbiasi į 
mokyklas, stengiasi paimti į savo kontrolę pašalpines 
draugystes; visokiame visuomenės judėjime jie nori 
būti pirmutinėse vietose, ir jeigu kas jų kontrolei nepa
siduoda, tai jie tuos šmeižia ir prieš juos kursto tikin
čiuosius.

Kai kun. Kemėšis kitąsyk gyveno Amerikoje, tai 
jisai tą klerikališką politiką varė tarpe lietuvių viso
mis jėgomis. Parvažiavęs į Lietuvą, jisai tenai rado to
kių pat arba dar .karštesnių klerikalų, nes pirmaisiais 
Lietuvos nepriklausomybės metais Lietuvos katalikų 
dvasiškijos apetitams nebuvo ribų. Ji ne tik “užkaria
vo” seimą, pastatydama savo partijos priešakyje barz
dotą kunigą Krupavičių, bet ji steigė “katalikiškus” 
bankus, “katalikiškas” kooperacijas, “katalikiškas” 
krautuves ir tose krautuvėse pardavinėjo “katalikišką” 
zuperį. Kun. Kemėšis tačiau, kažin kodėl, negalėjo su 
ta partija susitaikyti. Iš klerikališkos politikos jisai 
Šiandie nieko gero nesitiki.

“Niekas taip neatitraukia inteligentijos nuo ti
kėjimo,” pareiškė jisai savo paskaitoje Šiauliuose, 
“kaip klerikalizmas.”
Bet reikia pasakyti, kad ne tik inteligentiją, o ir 

visus protaujančius žmones. Dauguma paprastų žmo
nių Amerikoje, kurie šiandie priklauso įvairioms lais
voms draugijoms, atsimetė nuo bažnyčios ne dėlto, kad 
laisvamanių raštai juos “išvedė iš kelio”, bet dėlto, kad 
jiems buvo nepakenčiama dvasiškijos užsispyrimas kon
troliuoti visas gyvenimo sritis, visame kame būti, dikta
toriais.

Gerai, kad kun. Kemėšis jau suprato klerikalizmo 
pragaištingumą. Bet nuo vilko bėgdamas, jisai užbėgo 
ant lokio. Klerikalizmą pasmerkęs, buvusis amerikietis 
ieško išganymo nacionalizme. Nacionalizmas, sako jisai, 
turįs būti Lietuvoje “dar stipresnis ir gyvesnis”. Gal, 
toks, kaip vokiečių Hitlerio?.. *

Nacionalizmas yra pokarinės suirutės liga. Nė vie
nai tautai jisai nėra nieko gero davęs, bet daugeliui 
tautų jisai yra atnešęs didelių nelaimių. Nacionalizmu 
žmonija neilgai trukus nusivils taip, kaip ji yra nusi
vylusi klerikalizmu. .

“L. Aidas

Apžvalga
BIEDNI STAUNCAI

Tas faktas, kad komisaras 
Litvinovas puotavo New Yorke 
su Wall-stryčio ryklėmis (o 
draugas Bimba visai nebuvo 
pakviestas) ir paskui išvažia
vo į Romą pasimatyti su drau
gu Mussolini, mūsiškes Mask
vos davatkas trenkė, kaip su 
vėzdu per galvą. Jos vargšės 
dabar taip nusiminusios, kad 
nebežino nė kaip susiraminti.

Bimbininkų organas 
lyne bando sustiprinti 
šią, pranešdamas, kad 
vas “nepriėmė Italijos 
užkvietimo būti jos
svečiu, kuomet jis pribus į Ro
mą. Jis apsistos Sovietų, Sąjun
gos ambasadoje.“ šituo prane
šimu lyg ir bandoma užginčyti 
tą faktą, kad bolševikų atsto
vas keliauja pas Mussolini.

Bet koks čia skirtumas, kur 
Litvinovas Romoje nakvos: ar 
valdžios pasamdytame Kotely
je, ar sovietų ambasadoje? Vis
tiek jisai važiuoja tenai ne ko
kiu kitu tikslu, o tik 
fašistų “duče“. Ir 
yra tiek draugiškas 
revoliucijos“ vadams,
agentą jisai net prašo būti ofi
cialiu fašistų valdžios svečiu!
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binti Maskvos davatkas, atsi
nešė j salę parodyti publikai 
dvi širdis: vieną balto žmo
gaus, antrą negro sifilitiko. Ir 
jisai paaiškino, kad sifilis neg
rams labiau pavojingas, negu 
baltiemsiems, kadangi 
organizmas turi mažiau 
rūmo (resistance) prieš 
gą, kaip baltVeidžio.

Kilo Skandalas. Girdi,
ras juodukų veislę žemina, čia 
proletariatas kenčia kapitalistų 
išnaudojimą, japonai rengiasi 
į karą prieš sovietų Rusiją, 
buržuaziškas teismas smerkia 
mirčiai Scottsboro jaunuolius— 
ir tokiam momento Dr. Naike- 
lis drįsta rodyti mirusio sifiliu 
negro širdį! Kontr-revoliucija!
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ATSISTATYDINO KLAIPĖ
DOS GUBERNATORIUS

“Elta“ praneša, kad Klaipė
dos krašto gubernatorius Vy
tautas Gylys atsistatydino ii’ 
jo vieton yra paskirtas pilie
čių apsaugos 
departamento direktorius, 
Jonas Navakas (Novakas).

Vokiečių spauda šitą pasky
rimą įvertino, kaip energingą 
Lietuvos valdžios žinksnį prieš 
Klaipėdos vokiečius. Tuo tar
pu “Elta“ užtikrina, kad nau
jasis gubernatorius “gerbs 
Klaipėdos kraštui sutartimis 
patikrintas teises“, sykiu rei
kalaudamas, kad ir Klaipėdos 
krašto organai neprasilenktų 
su savo pareigomis.

Vistiek yra numatomas ko
vos paaštrėjimas Klaipėdoje.

(t. y;-policijos)
P-

FRANCUOS SOCIALISTUOSE

jisai užmiršo lietuvių patarlę:
“Su durnu du turgų.“

NUBAUDĖ STUDENTUS

Lietuvos universiteto studen-

sukilime drąsiai siekia 2,000 
žmonių.

Mums taip bekalbant apie 
šių dienų baisenybes, kaip žmo
gus žmogų ėda ir žudo, daėjo- 
me antrą sienoje išmuštą daug

vėrė buvusią joje piniginę kny
gutę. Aš skubiai įbėgau į ant
rą kambarj, kad surasti geres
nę poziciją atakai. Bet štai ne
tikėtai užklupau vieną iš per
rištų, kuris jau mėgino pro

didesnį — apie kokius du met-tuose tautininkai ne/teko įta
kos, todėl šiemet jie nutarė]rus platumo tarpą, čia ir ap- 
nedalyvauti studentų atstovy- sistojome. Aš pajutau biaurią, 
bes rinkimuose. Bet milžiniška kvapą užimančią smarvę. Greit 
dauguma studentų rinkimuose atsitraukiau atgal ir atsistojau 
dalyvaus, ir įvairios jų grupės pa vėjuje. Atsitraukė ir seržan- 
veda smarkią agitaciją už savo tas. “Matai, — sako jis — ši 
kandidatus. vieta prieš kelias dienas atro-

. Studentų varpininkų (liaudį- dė lygiai taip, kaip skerdyklo- 
ninkų) grupė išleido priešrinki- j e, kame eina masinis piovimas 
minį laikraštį “Kelkite“, o atei- gyvulių, šioje vietoje, kame da- 
tininkai išleido “Studentų žo- bar stovime, buvo pastatyti 3 
dį“. Kauno komendantas tų “camionai“ (sunkvežimiai), į 
laikraščių redaktorius nubaudė: kuriuos pro šį sienos tarpą bu- 
stucl. Vaišnorą (varpin.) 500 lt. vo kraunami užmuštieji. Dau- 
arba 1 mėnesiu kalėjimo, o Į gumoje jų kūnai buvo sukrauti 
stud.
Stočkų ir stud. Sasnauską po
200 lt. arba 2 savaitėm kalė-1 tarpas “truputį“ baisesnis at- 
jimo.

Nubaustas taip pat “Lietu
vos Studento“ redaktorius B. 
Brazdžionis.

Sabaliauską (at.), stud. Į atskirais šmotais ir suversti į 
vieną duobę. Taigi šis muro

Trečioji Kubos Revoliucija
buvo

Carlos Manuel de

Iš Francijos socialistų parti
jos neseniai buvo pašalintas at
stovas Renaudel ir keletas jo 
vienminčių už tai, kad jie su
laužė parlamento frakcijos nu
tarimą, balsuodami už Daladier 
kabinetą. Renaudel su savo 
draugais sudarė atskirą socia
listų grupę, kuri nutarė ir to- 
liaus remti Francijos vyriau
sybę “tuose klausimuose, ku
rie ne|žeidžia socialistų tradici
jų ir neišeina iš partijos ri
bų“.

Iš to matyt, kad skilimas 
partijoje, nors jau prasidėjo, 
bet dar nėra galutinai įvykęs, 
nes Renaudel’io grupe dar vis 
stoja už socialistų tradicijas ir 
partijos “ribas“. Socialistinis 
Darbininkų Internacionalas at
sišaukė į Francijos socialistus, 
ragindamas juos taikytis ir pa
tardamas Renaudel'fo frakcijai 
nesiskubinti .steigti naują par- * ■ > tlją.

Nuvertus Machados diktatū
rą, laikinu prezidentu 
paskirtas
Cespedes, kurio 'valdžia išsilai
kė vos tik tris savaites ir po 
to buvo nuversta. Jo valdžiai 
griuvus, jos priešaky atsistojo 
dabartinis prezidentas dr. Ra- 
mon Grau San Martin, prieš 
kurio valdžią praeitą šio lapkr. 
8-tą dieną 5-tą vai. iš ryto bu
vo pradėtas naujas sukilimas 
ir buvo rimtai pasiruošta val
džią nuversti. Visų rųšių gink
lams veikiant, smarki kova tę
sėsi 10 valandų be sustojimo ir 
tik vakarą, apie 15-tą vai., su
stojo. čia reikią dar pridėti, 
kad sukilimas buvo tarpais 
vykdomas ir prieš aštuntą, tik 
su mažomis ar didesnėmis pau- 
zomis. šis sukilimas buvo taip 
smarkus ir baisu's, kad vieto
mis viršijo net pirmąją revo
liuciją. Visų sukilėlių Havano
je ir už. Havanos galėjo būti 
apie 10 tūkstančių vyrų. Tame 
skaičiuje beveik ant pusės bu
vo sukilusi kariuomenė su visu 
apsiginklavimu.

“San Ambrosio“ kareivinėse 
stovėjo 1600 kareivių, ir jie vi
si išėjo prieš valdžią. Federalų 
artilerija labai . urnai pradėjo 
daužyti kareivinių sienas ir 
mažiausia 100 jų užmušė. Li
kusieji pasipylė į gatves, ati
darė šautuvų ir kulkasvaidžių 
ugnį į visas puses, atakavo po
licijos stotis ir šaudydami sku
bėjo į Atarės (tvirtovę, kur sto
vėjo keli tūkstančiai sukilėlių.

Tuo pačiu tarpu iš Atarės 
tvirtovės sukilėliai žėrė taiki
nius po visą Havanos miestą 
ir jie, krisdami, sprogo kur 
pakliuvo. Tikriau sakant, šau
dė be jokios nuomonės ir su
pratimo. Jų komanduotoju bu
vo pulkininkas Blas Hernąndez, 
kuris vėliau 
muštas.

Federalinės 
ja iš Cabąna
ir dviejų šarvuotų (“Cuba“ ir 
“Paitria“) laivų buvo jau pra-v 
dėjusi gigantišką bombardavi
mą Atarės tvirtovės. Jų taiki- 
mai buvo sekmingesni, nes be
veik visi pasiekė tikslą ir apie 
8-čią valandą po pusdienio Ata
rės tvirtovė pasidavė.

Laike mūšio Havanos mieste 
siautė didžiausia panika ir be
tvarke. . Baili ngesni žmones, 
ypač moterys su mažais vai
kais, bėgo ir grūdosi gatvėmis, 
kąd kur toliau pasislėpti, nes 
kanuolių šoviniai krito ir vi
sai rąmių žmonių kvartaluose. 
Be galo (jlicielisĮ skaičiusi liko ųž^ 
mušta nėkAltų žmonių.’ <

Reikia dar pastebėti, kad pirię 
skaitlingo' Skaičio užmuštųjų 
prisidėjo daug žioplių, kurie 
stačiai lindo ten, kur virė kul
kosvaidžiai it ėjo grumtynės. 
Tai, Žindma, nekįme taip darė

ir pats liko už-

valdžios artileri-
(Kąvania) porto

traukiami ir tuo 
užmokėdami savo gyvas- 
Nekurie iš pašalinių, tai 
tikri avingalviai. Pavyz- 
atsistoję ant stogų (ne- 
ir į medžius buvo įlipę) 
tie kūdikiai, matydami 

“O, Dios mio!

POLITIŠKA JUSTICIJA
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Trečią kartą Alabamos teismas teisė negrą Hey- 
wood Pątterson, ir trečiu kartu prisaikintieji teisėjai 
išnešė jam mirties sprendimą. “Džiurė” šj kartą tarėsi 
25 valandas. /

Imant galvon prieštaraujančius liudininkų parody
mus ir tai, kad viena mergina, kuri pradžioje liudijo 
prokuroro pusėje, vėliau savo žodžių visiškai Užsigynė,

DAKTARAS PASIRODĖ ESĄS 
“BALTAS ŠOVINISTAS”

Musų dėmesį atkreipė kai 
kurie skaitytojai | tai> kad Chi- 
cagos vadinamieji komunistai 
susibarė su Dr. Naikejiii, ku
priam jie pastaruoju laiku ren* 
gg prakalbas. Jie surado, kad 
jisai esąs “baltas šovinistas“.

Mat, Dr. Naikelis, norėda- 
w!inas savo mokslhigumu niršte-

norėda-

žingeidumo 
pačiu 
timis.
buvo 
džiui, 
kurie 
ir lig
žaislą, šaukė: 
Mira! Mira! Que ti parte un| 
rayo caremba! Los progectiles 
Cagendo derectante. in la for- 
talesa Atarės!“ (O, Dieve ma
no! Žiūrėk! žiūrėk! Kad tave 
žaibas perkirstų! taikiniai krin
ta tiesiai į Atarės tvirtovę)'.

Bet užmuštųjų skaičių val
džia labai slepia, tik sako, kad 
daug žuvo, bet skaičiaus nepa
duoda. Mušiui pasibaigus, per 
dvi dienas niekas iš lauko pu
sės negalėjo įvažiuoti į miestą 
iki buvo apsidirbtaT su negyvai
siais. Laikraščiai taipgi skai
čiaus nepaduoda, tik mini, kad 
žuvo daug. Vienas laikraštis 
“Alma Mater“, kuris skaitosi 
valdžios oficiozu, įdėjo neva 
statistiką žuvusiųjų, kame bu
vo pažymėta 75. Tai, žinoma, 
tik vieni juokai, ir kaip butų 
gerai, kad tiek tik butų, bet 
kur tau! Užmuštųjų skaičius 
siekia dvidešimt kartų daugiau.

Pasibaigus mušiui, man pa
čiam teko matyti tas mlišio 
vietas ir ką ten tos baisios 
grumtynės pridarė. Nors kritu
siųjų nebebuvo, bet jų pėdsa
kai rodo, kad čia siautė žiauri 
mirtis. Aš ir vienas mano ge
ras pažįstamas, federalinės Ku
bos armijos seržantas, apžiūri-1 
nėjome iš lauko puses Atarėsi 
tvirtovės sienas^ kurios buvo ’ 
vietomis gerai apdraskytos. Aš 
buvau. suįdomintas žuvusiųjų 
skaičiumi, ir jo paklausiau, 
kiek galėjo kristi šioje batali
joje? Jis man aiškino, kad kiek 
jam teko matyti ir sužinoti, tai 
skaičius užmuštųjų pasiskirsto 
sekančiai: “šešiose policijos sto
tyse, kame ėjo smarkios revo- 
liucionieriųf atakos, krito 870; 
trijose stovyklose žuvo 400, 
šiame lauke, kame dabar sto
vime) buvo pilna visur prikri
tę — gal koks 150.” Tuo pačiu 
kartu, daėję iki vieno tvirtovės 
sienos pramušto tarpo, jis man 
rodydamas sako: “Tu matai tą 
baltą smėliu užverstą dėmę, 
tai toje vietdje buvo, sukrautą 
85o lavonų. Už tų mūrų yra dar 
dvi tokios dėmės, kurioše buvo 
po 200 kiekvienoje. Kitaip sa
kant, vien tik Atarės tvirtovėje 
krito 750 kareivių.“ » ' . ■

Tai tik faktinai žinomi skai
čiai. O kur žuvo pavieniais vi
same mieste, kurių yra taipgi 
galybės, tai tie palieka kbl kas 
paslapty. Be to ęlat, sužeistų
jų skaičius siekia apie 3,000; 
daugybės jų sunkių žaizdų ne- 
bęatlaiko ir kiekvieną dieną jų 
po keliolika numirštą,' taip kad 
bendrai visų žuvusiųjų šiame

rodė, negu tavo dvikova su per
rištu!“ — truputį su šypsena 
pasakė jis.

Kad butų geriau suprasti jo 
pastabą — “negu tavo dvikova 
su perrištu“, — tai apie tą pa
minėtą mano dvikovą su per
rištu kiek pakalbėsiu.

Kai jau buvo rimtai pasi
rengta sunaikinti Machados 
diktatūrą, tai šis seržantas ir 
dar du inteligentiški kubanai, 
mano geri draugai, kurie buvo 
nariais vienos slaptosios orga
nizacijos, ėmė kalbinti mane, 
kad aš prisidėčiau prie jų nu
versti Machados diktatūrą. Be 
abejo, jie gerai žinojo, kad aš 
tai vietai esu tikęs, todėl neda
vė man ramumo ir labai pra
šė prisidėti. Aš, žinoma, visai 
nenorėjau maišytis į jų bylą, 
bet nenorėdamas sugadinti mu
sų draugiškumo, arba duoti 
[jiems manyti, kad esu bailys, 
o kas svarbiausia, kad jaučiau 
baisią pagiežą tironams, todėl 
šių visų aplinkybių stumiamas 
ir sutikau.

Tą pačią dieną, kai Machado 
jau buvo pasprukęs, aš su šiais 
dviem draugais ir dar keturiais 
Kubos universiteto studentais 
įsilaužėme į slaptosios policijos 
(“La Porra“) raštinę, kad už
griebti jų knygas ir kitus do
kumentus. Viduje teko paste
bėti 5 porristus, vienok jų ten 
buvo ir daugiau, kurie draskė 
knygas, popierius ir degino. Jie 
musų ataką patiko su šūviais ir 
prasidėjo mušis kambariuose. 
Viena kulka pataikė j mano 
užpakalinę kelnių kišenę ir per-

langą pabėgti. Kadangi mano 
revolverio apkaba buvo ištuš
tėjus, tai tuo pačiu akimirks
niu į pilną jos perkeisti nesu
spėjau, ir man daugiau nieko 
nebeliko, kaip tik žaibo smar
kumu pulti ant jo. Jo pozicija 
buvo bloga, nes jau buvo be
sirengiąs šokti pro langą lauk, 
ir to dėka, nesuspėjo paleisti 
kulkos j mane ir mudu susiki
bome. Jo didelių juodų akių 
vokai, lyg kad pragaro vartai 
atsivožė, sužaibavo juose pilna 
keršto ugnis ir iš visų spėkų, 
lyg paleistas liūtas, krito ant 
manęs. Kaž kas užgavo smege
nų stygas, ir man prisiminė 
buvusio kazokų vado Stenka 
Razinf dainele, kuri dalinai 
skamba taip: “grozno krovju 
nalilysia atamanovy glaza, bro- 
vi čiornyje sošlysia nadvigajet- 
sia groza!“ Aš skubiai nutvė
riau jo ranką, revolveris iššo
vė j viršų ir iškrito. Kadangi 
jis buvo jaunas, stipras, lygus 
man 6 pėdų vyras, tai mud
viejų tarpe prasidėjo labai 
smarkios ir Žiaurios imtynė:. 
žiaurios taip, kokios tik vien 
gali būti panašiame atsitiki
me. Ir kadangi kova ėjo už 
gyvybę, tai kaip vieno, taip ir 
antro buvo pavartota: kumš
čiai, kojos, dantjs ir nagai. Po 
kokių 3 minučių laiko grum
tynių, pasitaikė man jam kir
sti į “tarpuragį“ ir jis lėkda
mas atgal užkrito ant ten 
stovėjusios kėdės, ir labai 
tistiškai per ją persivertęs 
sirado prakeiktasis ir vėl
kojų. Viskas dėjosi taip greit, 
kad aš pasirengti prie geres
nio ant jo užpuolimo nesuspė
jau. Pamaniau tik sau, tankiai 
gaudydamas į plaučius orą: 
“tai tu, vyre, turi kietą gal
vą“. Tik tiek suspėjau pama
nyti,‘kaip štai ir vėl ameriko
niško bokso taktika įsišvanka- 
vo. Ir vėl, po kokių 3 minu
čių kovos, pasitaikė taip, kad 
jis mane smarkiai trenkė at
gal ir aš, pametęs lygsvarą nu
slydau per 3 metrus nuo jo. Jis 
skubiai šoko prie revolverio, o 
aš ten pat, sugriebęs nuo sta
lo kinžalą (bayonet) paleidau 
į jį, kuris pataikė jam j šoną 
ir jis sukrito. Ir tokiu budi: 
mano Juozas (aš pats) išliko 

' sveikas, gyvas tik gerai aplarr- 
Idytas. (Bus daugiau)
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pai 
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ant

Rokeri Louis Sleuenson. Vertė A. Karlanas

Turtų Sala
«

aukštyn
nepamačiau ma-

(Tęsinys)
Rėpliodamas ant visų ketu

rių pamažu aš slinkau prie Jų, 
kol, pakėlęs galvą 
pro lapus,
žoje žalioje, medžiais apsup
toje lankoje Joną Silver’į ir 
kitą laivo c|arbininką, kurie 
stovėjo vienas priešais kitą ir 
kalbėjosi.

Saulė visu smarkumu kaiti
no juos. Silver’is buvo nume
tęs savo skrybėlę Ant žemės, o 
jd pažaliavęs, lygus veidas 
žvilgėjo saulės kaitroje ir bu
vo atkreiptas į antrojo žmo
gaus veidą, lyg kažką maldau
damas.

“pičiuli/’ jis kalbėjo, “lai 
tik dėlto, kad aš manau, jog 
tu esi vertas aukso — aukso 
esi vertus, neužmiršk! Jeigu 
tu man ^patiktum, ar tu ma
nai, kad aš bučiau prikibęs 
prie tavęs, kaip derva, kad ta
ve persergėjus? Dabar jau 
priėjome prįe galo — pats 
nieko* pepadatysi, nei pataisy
si, tik kad Jšgelbėjus tavo gy
vybę aš tekalbu ir, jeigu bent 
yi^nką iš tų žiauriųjų žinotų, 
ae žipai, kas atsitiktų su ma

inampipu Tampi pasakyk 
|įą jie mdn padarytų?“

tarė antrasis vy- 
ir aš pamačiau ne tik,

“Silver, 
ras 
kad jo veidas buvo raudonas, 
bet jis ir kalbėjo užkimęs, 
kaip varna, ir jo balsas virpė
jo, kaip ištempta virvė — 
“Silver,”* jis sakė, “tu esi se
nas ir tu esi teisingas, arba 
bent tave taip vadina; ‘ir tu 
turi pinigų taipgi, ko daugiau 
vargšų jūreivių neturi; ir tu 
esi naršus, arba aš klystu. Ar 
sakysi, kad tave - galėtų su
klaidinti tie niekšai? Ne tave! 
Kaip mane Dievas mato, aš 
greičiau atiduočiau savo ran
ką. Jeigu aš bučiau neištiki
mas savo tarnybei-1-”

(Bus daugiau)

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kut parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti.. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet,Jūsų pato
gumo delei.

CARSINKITeS 
NAUJIENOSE
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i Tarp Chicagos 
Lietuvių

Nurodo, kodėl komu
nistai pradėjo šlietis 

prie farmerių
A e farmerių likimas, pagalba 

jiems rupi, bet pakolektavi- 
mas pinigų.

Tenka pastebėti, kad komu
nistai labai šliejasi ir gerinasi 
prie fannerių, buk kad tik jie 
tėra vieni, kurie supranta fer
merių reikalus ir siūlosi kai
po vieninteliai farmerių užta
rėjai. Lietuviški komunistai, 
dažnai nuvažiuoja į farmerių 
kolionijas pasikolektuoti dėl 
savo palaikinio nors jie ir šau
kia, kad fermeriai neturi kų 
valgyti. Bet tuo pačiu sykiu 
komunistai gerai supranta, 
kad iš farmerio greičiau gaus 
pusdolerį, negu iš bedarbio 
darbininko mieste, už tai ir ko
munistai traukia pasišienauti 
pas tuos biedniokus ferme
rius.

Visgi, fanneriai turėtų su
prasti kų gali duoti jiems ko
munistai. Visų pirma, ferme
riai yra atskira kliasa ir visai 
skirtinga kliasa negu kapita
listai ir miestų darbininkai. 
Fermeriai turi nuosavybes, 
ūkius, iš kurių jie daro sau ir 
savo šeimai pragyvenimų. 
Komunistai farmerių kaipo 
kliasos ir jųjų nuosavybių ne
pripažįsta. Paimkit pavyz
džiui, Rusijų, kur komunistai 
turi galę. Jie fermerius ap
šaukė kulokais ir siurbėlėmis, 
kurie geria darbininkų krau
jų, atima jųjų žemes ir įgytų 
turtų.

Ūkininkai prievarta varomi 
į kolchozus gyventi, o jei tam 
pasipriešina, tai esi apšauktas 
kaipo kontrrevoliucionierius. 
Tuoj, esi išsiųstas į Sibiro ty
rus arba gausi kanalų kasti.

Nors Stalinas ir sako, kad 
buk tai dėl komunizmo labo 
naikinami ūkininkai, bet tai, 
yra paprasta komunistų “fjsh 
story”. Tai nėra dėl kom j tuz
ino labo, bet tai yra dėl Stali
no labo, kitaip, jis savo ga
lios negali palaikyti prieš to
kių didelę kliasų ūkininkų. 
Reikia juos išnaikinti nežiū
rint, kad tas atneša badų, tru
kumų maisto visoj Rusijoj.

Mat ambicija diktatoriaus to 
reikalauja, nežiūrint kiek gy
vasčių kainuoja. Tokio pat 
likimo ir Amerikos fermeriai 
galėtų susilaukti, jei čia įgytų 
galių Stalino draugai. Farme- 
riai turėtų suprasti, kad ko
munistai šliejasi prie jųjų ne 
kaipo fermerių draugai, bet 
tik jie dantis galanda kad ga
vus daugiau iš fermerių pini
gų dėl savo labo. P. Miller.

po nusikraustymo pas “Abra
omų”? Vienur “blaivininkai” 
susirinkę saliuhc, atsiprašau, 
“beer tavern’e” — apraudojo 
jų likimų maukdami alų ar 
dabar jau neužgintus skysti
mus; kitur tų kalakutų kūnų 
dalis .draskė būriai žmonių, 
susirinkę “parėse’’. Visi ir 
visur valgė kalakutus, antis 
iy vištas.

Šįmet Padėkavonės diena 
lasitpikė labai graži, bene gra

žiausia per kokia 20 metų. 
Prieš šventes, vakare buvo už
ėjęs lietus, kuris musų apie- 
inkėje buvo ir komunikacijų 
nutraukęs, bet vėliau oras 
paliko nepaprastai gražus.

Beje, tūliems lietuviams 
musų apielinkėje nežinomi al
kani vagiliai pavogė ir kala
kutų ir žąsį, kuriuos jie buyo 
priruošę šventėms.

Reporteris.

vyko susirinkimas, Dariaus ii 
Girėno paminklo fondo ir la
kūno J. R. James Janušausko 
naudai. Pelnas bus padalintas 
pusiau abejiems fondams.—-N.

Kruopiškių vakaras 
naudai kapinių 
gerai pasisekė

RUSIJOS AMBASADORIUS 
AMERIKOJE

vidas^ Tadas Kučinskas. t
Dar keletu tokių parengimų 

ir bus pilnai pasiektas užbrėž
tas tikslas. — Buvęs.

C. Lukšio paveikslai 
Town of Lake ir 

Westsidėje

Minėjo p. Noros Gu 
gienės gimimo d. 

sukaktuves

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso valu Nuo 2 iki 4 it nuo 6 iki 8 
▼ak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Te Lt Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Trys banditai apiplė 
šė lietuvių krautu

ve Ciceroj
Viktoro Warner ir J. Bukaus

ko įstaigoj užklupo abu sa
vininkus ir septynis pirkė
jus.

NORTH SIDE.—Būrelis drau
gų, susirinkęs Dr. A. Moptvido 
namuose, 2121 N. Western Av., 
vakar vakare šventė p. Noros 
GiUgienės gimimo dienos sukak
tuves, kurios išpuola šiandien, 
pirmadienį. Jie gėrė toastus, 
piovė “birthday cake” ir lin
kėjo švenčių kaltininkei viso ge
riausio. Dabar jie laukia p. 
Gugienčs atvažiuojant žvakes 
užpusti.—A.

T0WN OF LAKĘ — Už pra
eito šeštadienio vakare Kruo
piškių klubas turėjo pasilink- 
minimo vakarų naudai laisvų 
topinių Kruopiuose, Lietuvoj.

Matyti, kad Kruopiškiai ir 
, ųjų draugai supranta svar
ainių reikalo gana gausingai 
atsilankydami į Krenčiaus sve
tainę, kur jie linksminosi iki 
antros valandos ryto, kas su
teiks keletu desėtkų dolerių 
pelno, kuris bus sunaudotas 
rengimui laisvų kapinių, Lie

tuvoj, kad ir bažnyčia bus at
skirta nuo valstybes, vistiek 
laisvų pažiūrų žmonės turės 
turėti atskiras savo kapines, 
nes į bažnyčios kontroliuoja
mas kapines laisvamanius įni
rusius nepriims laidoti. Kruo
piškių sumanymas labai geras 
ir remtinas, nes gražus sutvar- 
khnas laisvų kapinių Kruo
piuose bus pavyzdis visiems.

Aleksandr Antonovič Troja- 
novski, kur j sovietų Rusija pa
skyrė savo pirmuoju ambasa
dorium Washingtone. Jis yra 
skaitomas žinovu Tolimųjų, Ry
tų reikalų, nes per daugelį me
tų buvo Rusijos ambasadorių 
Japonijoje.

Iš profesionalų buvo atsi
lankę Dr. Graičiunas, Dr. Mont-

Lietuves Akušeres

Fotografas* C. Lukšte, kuris j 
dabartiniu laiku rodo filmus, 
pagamintus Amerikoje ir Lie
tuvoje, ir, atvaizduojančius į- 
vairius įdomiu^ musų gyveni
mo įvykius, atsilankys su tais] 
paveikslais sekamose vietose:

T0WN OF LAKE—Parapi 
jos svetainėje, gruodžio 4-5-6-7 
d.d.

WEST SIDE—West Side Hali, 
(Buvusi Meldažio svetainėje) — 
gruod. 8 d. \

MARQUETTE PARK Para
pijos svetainėje—gruod. 10 d.

lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

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

VaL 1 iki 3 po pietą, 6 iki 8 vak.
TiL Seeley 7330

Namą telefonas Brunswick 0597

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grjio U Europot it vit praktikuoja 
ttnojoj virtoj.

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

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted SL
T.L BOULBVARD »19»

ONA JAKIENĖ 
po tėvais Gečaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 1 dieną, 3:50 valandą 
ryto 1933 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Raseinių ap.» 
Šilalės parapijos, Balšiu kaime, 

Amerikoj išgyveno 21 metus. 
Paliko dideliame nuliudimo 

sūnų Kastantiną, seserį Anta
nina ir švogeri Juozą Rumshus, 
puseserę Petronėlę ir švogerj 
Pranciškų šerpečiu«, brolienę 
Ona Gečienę, du pusbroliu Ka
zimiera ir Juozapa Jurąškus ir 
ju šeimynas, žentą Pranciškų 
Venckų ir gimines, o Lietuvoj 
du broliu Povilą ir Stanislovą 
ir seserį Juzefą.

Kūnas pašarvotas. randasi 
Eudeikio kąplyčioj, 4605 So. 
Hermitage av. t. Lafayette 8063

Laidotuves įvyks antradieny, 
gruodžio 5 dieną. 8:00 vai. ry-- 
to iš koplyčios į Sv.Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės siela, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Jakienės gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir at
sisveikinime. Nuliude liekame,

Sūnūs, Sesuo, Pusseserės, 
Švcgeriai, Brolienė, 
Pusbroliai ir Giminės, 

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

CICERO — Apie šeštų vai. 
vakare šeštadienį trys ginkluo
ti banditai apiplėšė lietuvių 
Viktoro Warner ir J. Rakaus
ko krautuvę, prie 16-tos ir 49th 
avenue, užklupę joje abu sa
vininku ir septynis pirkėjus, 
tris moteriškes ir keturius vai
kus.

Suvarę visus į krautuvės už
pakalį, plėšikai iškraustė re- 
gisterius ir Warnerio ir Ra
kausko kišenius. Kiek nuo
stolio padaryta, nežinia, bet 
spėjama, kad plėšikai pasptu- 
ko su stambia suma pinigų.

Nors savininkai turėjo pro
gų šauti į krautuvę apleidžian- 
čius vagilius, nes netoli jii 
buvo paslėptas revolveris, bet 
jie ginklo nenaudojo. Vėliau 
paaiškino, kad jeigu jie butų 
šovę, ir tuo susišaudymas tarp 
jų ir vagilių butų prasidėjęs, 
jų pirkėjai greičiausiai butų 
buvę sužeisti ar nušauti, o ka< 
to išvengti ir apsaugoti jų gy
vybes, nutarė revolverio ne
naudoti, verčiau patįs paneš- 
dami stambius 
nuostolius.

finansinius

Apverkia kalakutų 
likimą Dėkų Dieną

MT. GREENWOOD — Ar 
pagalvojome kiek milijonų 
paukščių persiskyrė su šiuo 
ašarų pasauliu Padėkavonės 
dienų? Kiek galvų nukirsta? 
Kiek plunksnų nupešiota?

Ir kur tie “turkiai” ątsirado

Lietuvių Mot Pilie 
čių Lyga rengia ba 
žarą neturtingiems
BRIDGEPORT — Lietuvių 

Moterų Piliečių Lyga rengia

neturtingų šeimynų Kalėdoms, 
gruodžio 10 d., Sandaros sve
tainėje, 814 West 33rd Street. 
Rengėjos pasiryžusio^ aprū
pinti neturtingus, njaistu ir jei
gu bus sukelta kiek nors pini
gų, įteikti dovanėlę — kitų.

Klubas nuoširdžiai kviečia 
visus į bazarų atsilankyti ir 
prisidėti, ar tai paaukojant 
dovanėlę, ar kįtokiu būdu pa
remiant šį darbų. Komisija.

Legiono Post rengs 
vakarą Janušauskui

BRIGHTON PARK.—Dariaus 
įr Girėno Amerikos Legiono 
postas pereitų savaitę įvyku
siame susirinkime priėmė pirm. 
J. Mickeliuno įnešimų sureng
ti vakarų HJoollywood Inn sve
tainėje, 2417 W. 43rd St., kur

CESNOWSKAS 
su šiuo pasauliu 

3 dieną, 12:20 valan- 
1933 m., sulaukęs 12 
mėn. amžiaus, gimęs 
III.
dideliame nubudime

dą ryto 
m. ir 6 
Chicago, 

Paliko 
motina Zofiją po tėvais Sprin- 
džiukaitė. tėvą Petrą, broli
Petrą, dvi seseris Josephine ir 
Berenice, švogerj ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4854 So. Keeler Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
gruodžio 6 diena. 9 vai. ryto iš 
namų j St. Richard parapijoj 
bažnyčią. 5039 So. Kenneth 
Ave.< kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Leonardo Cesųow- 
skio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečią-, 
mi dalyvauti laidotuvėse jįr »u- . 
teikti jam paskutinį patarriavi- ; 
ma ir atsisveikinimą. / , ’

Nubudę liekame,
Motina, Tėvaą, Brolia, 
Seserys, Švogeris 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Lachawięz ir Sunąi, Tol. 
Canal 2516.

ONA MARKUNIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 3 diena, 1:10 valandą 
ryto 1933 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Kruonio miest., 
Trakų apskr.

Paliko dideliame nubudime 4 
sūnūs Bernardą, Petrą, Fran; 
cišku ir Vincentą, vyro brolj 
Juozapa Markūną ir gimines, 
o Lietuvoj motina Marijoną 
šėrmukšnienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
7246 S. Fairfield Avė., Chicago.

Laidotuvės ivyks ketvirtadie
ny, gruodžio 7 dieną, 8 vai. ry
to iš namų j Pan. švenčiausios 
Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa; 
ipaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta i šv. Kazi
miero kapines.

Vįsi a. a. Onos Marįcunienės 
fjiminičs, draugai ir pąžįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteiįsti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sunai, Švogeris ir Giminės. 
Laidotuvėse patarnauja gra

borius S. M. Skudas, Telefo-

LlETUyiS 
Optometrically Akių Specialistai

Palengvins akią įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karšti, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su e'tktra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialč atyda atkreiptam j mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio- 
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South {Ashland Avė.

Phone Boujevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas įr Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedeliomis 10 iki 12 vai. ryto
8

Siunčiame Gėles per Telegramą po

Kvietkininkas
pėlės Del Vestuvių, Bankietapis it

< Pagrabams
Pristatome į visas miesto dabs

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

Visi Telefonai:

Yards 1741 -1742
f: : »t l ;; n.-; " " ’?• r> i ,T '• r.n '5 ’ f ■

LAIDOM PIGIAU NEGU KITI
Ąmbulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J f fiiufiki^
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

Mrs. Anelia K, Jarush
Physical Therapy

HfefAįįįyyį1 ® Midwife 
6109 South Albany 

nIIWWiBlrrvWW^ Avenue
Phone 

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

suteikia 
barzdaskuty klos 
■m komfortą 
HM skutimos 

namie

( PRO6AK BLADE)

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijom 

Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę vietą

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Ofiso Tek Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

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

Nedėldieniais f a gal sutarti.

/ Telefonas Yards T13 8

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
> CJHICAGO, ILL.

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

Kcnwood 5107

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

apart įvtnladienio ir katvirtadianio.

Tel.
VALANDOS: 

nuo 
nuo

Ofiso Tel. Lafayette 7031
Dr. V. E. Siedlinskis

DENTISTAS
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

J. F. KADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W.‘ 18th St. Tel. Canal 6174

CHICAGO, ILL. •

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakari 
Seredoj pagal sutarti.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Įvairus Gydytojai

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Monroe 3377

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

.4142 ARCHER AVENUE 
Telefonai Vitginia 0036

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musą Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidą užlaikymui skyrią.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomil pagal susitarimą.

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 mi
tus kaipo patyrei gydytojas chirurgu ii 
akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Purk 6755 ar Central 7464

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BĄLSAMUOTOJAS

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

Ris. 6600 South Artėtam Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P, Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haltted Street 
CHICAGO, ILL.

Seniausi Lietuvių Graboriai Chicagoje 
Eudeikiąuj ypstįšką# patarnavimas yra patenkinęs. tuĮts^nčius ^vejk 30 
pietą. — Vįenįptčįit Lieųjyįs Graborius vartojantis modernišką, elektros 

varomą, karaboną ąą. loąįpipi durim. — Jeigu didžiuojatės dailumu ir tau
pumu laidotuvėse, palinkite

. REPUBLIC 834O^ijr;persi4k4rtkUL b

Juozapas EuO ir Tėvas
5340 So. Kedzle Avė.

Visi telefonai: REPUBLIC 8340
. • ’ ■ ' e- * 1 P- / ,

(Neturime sąrylią su firma tuo pačiu vardų)

I. J. ZOLP
GRABORIUS

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

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. jKc^lyčia dyka

M ‘U. . J /■'.■'Į ■ ■■

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musą 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, HL
Tel. Cicero- 5927

Dr. Suzana Slakis
Gydytoja Vaiką ir Moterą Ligą
4145 Archer Avenue
Ofiso Tel. Lafayette 7337 

Namą Tek Hyde Park 3395
Vai. — 9 —12 ryto. Antradieniais
Ketvergais 4 —8 vak. Trečiadieniais 

šetadieniais sulig sutarties.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDVVAY 2880

ii 
ii

A ;

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Palaukite Mani 

2506 West 63rd St
T«L REPUBLIC 3100 

.. i ‘ i ■ w         i 

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus
' Graborius

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St 

CICERO, ILL.
p/

/ ' ■ .A ■ ,, \ V .• /•' ‘ 4

p. .a*

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

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

Tel. Boulevard 1401

9

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 it 7—8 
Seredomis ir nedaliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6631 So, Calįfotnia Avė.

Telefonas Republic 7868

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rez. ir ofisas 2869 S. Leavitt St. 

Tel. Canal 0706

DR. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2403 W. 68rd SU ; Chicaro
      - S—    I SI IMI     

■ * fe ife ■.............* * y * . k

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
.. . PENT1STAS

6558 So. Westėrn Avenue
Valandos:'Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31 st Street

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

niais 10—12 dieną.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Athland Aos.
Tel. Boulevard 2800

Re*. 6515 So. RochtneU St. 
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe SL, prie Clark 
T«3etoBM State 7flp0: VsJkndos O—6 

w. Side: 2201 W. 22 SL (Cermak Rd) 
PanodSUo, Seredos Ir Pgtnyėlo« vak. « 1M I 

ffeiefoBM aml 81M 

k64^3l teel!.M.
StistoaM BeputUe »6OC



NAUJI) METU SUTIKTUVIU IR AVIACIJOS 
BANKIETAS ARTINASI

.. .......... . ...................... ii...... ....

Amerikos Lietuvių Tranzatlantinio Skridi
mo Sąjunga baigia rengti platų 

ir įdomų programą

Bankietas pasižymės ikišiol lietuvių tarpe ne 
praktikuotomis įdomybėmis; pirkite bilietus 

iš anksto; užsisakykite vietas!

nuosprendj, kad užtikrinti pan. 
Gudoniutei laisvę—kad ji ne
būtų sulaikyta dėl kokių nors 
formalumų.

Iš liudymų paaiškėjo, kad 
pan. Gudoniutė pamatė sužie
duotinį Rately si.* kita mergina, 
ir nusekė juos j kinomatografą 
prie 35-tos ir Archer avenue. 
Ji atsisėdo šalę Rately, o kuo
met tas pradėjo ją barti, pan. 
Gudoniutė jį pabučiavo. Tuo
met Rately pašaukė teatro ve
dėją, kuris merginą išnįetė.

Netrukite po to, Rately buvo 
pašautas netoli savo namų.

",

' . i

Pirmadienis, gruod. 4, 1933

Nepilnai už menesio laiko 
įvyks daug diskusuojamaJi ir 
komentuojamas lietuvių tar
pe Naujų metų Sutiktuvių ir 
Aviacijos Bankietas, kurį ren
gia Amerikos Lietuvių Tranz- 
atlantinio Skridimo Sąjunga.

Bankietas rengiamas naudai 
lakūno Juozo R. Jaines-Janu- 
šausko skridimo, kuris įvyks 
sekančią vasarą iš Amerikos 
i Kauną. Po nepaprastai pa
sekmingo maršruto po rytines 
lietuvių kolonijas ir lydimas 
didžiausio visų lietuvių, be 
jokių pažiūrų skirtumo, entu
ziazmo, lakūnas penktadienį 
vakare grįžo į Chicago, kad 
pradėti rengtis tam bankietui, 
pagelbėti rengimo komisijai 
susižinojime su įvairiais asme
nimis, kurie yra kviečiami į 
bankietą, surengimui įdomaus 
Aviacijai pritaikinto muzikos, 
dainų ir šokių programų, etc.

Šauskui pasisekimo žygyje, kad 
jis padarytų tuos metus gar
bingais lietuvių istorijoje ir 
nugalėtų Atlantiką, 4,500 tolį, 
kuris ikišiol tiek daug drąsuo
lių gyvybių prarijo.

Lai Chicagos lietuviai paro
do Musų Juozui, kad jie su 
juomi, kad jam linki laimes 
kelionėje! Plesnodamas per 
Atlantiką tas Musų Juozas aU 
siutins jūsų linkėjimus, nuo
širdumą ir tas jam priduos jė
gą kovoti su nuovargiu, su mie
gu, su audringa atmosferą, 
kad žygį garbingai kulminuoti 
pasisekimu. Reikšmingi mums 
visiems lietuviams tie 1934 
metai, nes — 1934 METAI 
ANTRO LIETUVIŲ TRANZ
ATLANTINIO SKRIDIMO ME-

Roselandiečiai šau
kia ALTASS susi
rinkimą trečiadienį

Sutikite 1934 m. kartu su 
Janušausku

Taipgi ruošiamos įdomios ir 
iškilmingos Naujų Metų sutik
tuvių ceremonijos, kuriose da
lyvaus įvairus artistai, ir kar
tu su jais, ir visa publika, kad 
kuo jausmingiausiai, nuošir
džiausiai pasveikinti naujai 
gimusius 1934, ir, tuo pačiu lai
ku palinkėti lakūnui Janu-

Juos, kaipo lokius ir sutiki
me! Bilietai jau išplatinti.

Bilietai bankietui ir Sutik
tuvėms, kurios įvyks Naujų 
Metų išvakarėse ASHLAND 
BOULEVARD AUDITORIUM, 
kampas Van Buren ir Ashland 
Blvd., jau išplatinti, kad jus 
galėtumėte iš anksto vietą sau 
užtikrinti. Visi bilietai su 
ALTASS antspauda’ jie tėra 
$1.00 asmeniui. Atsilankykite 
į bapkietą su draugais, pažįs
tamais, šeima ir kartu pasvei
kinkite naujai gimusį, bet gar
bingą kūdikį — 1934.

ROSELAND. — Trečiadienį, 
gruod. 8 d., A. Balčiūno sve
tinėje nesenai susiorganizavęs 
Amerikos Lietuvių Tranzatlan 
tinio Skridmio Sąjungos sky
rius, kurio pirmininkas yra p. 
J. Pučkorius, šaukia Roselando 
lietuvių susirinkimą.

Komitetas, kuris nors nese
nai susiorganizavęs, bet jau 
išdirbo planus veikimui, kvie
čia visus suinteresuotus šiuo 
kilniu skridimo darbu, atsilan
kyti, kad visi galėtų bendrai 
pasitarti ir darbą padaryti pa- 
sekmingesniir. Susirinkimo pra
džia 7:30 v. v.

ALTASS narių sąra
šas smarkiai auga; 

aukos skridimui 
plaukia

Chicagos biznierius A. Kriščiū
nas prisidėjo prie skridimo 
su- $25; tapo garbės nariu.

Kur dingo teatrališ
kos trupės, vaidink 

mai Chicagoje?
Jūsų Nosius” nurodo priežas- 

tj ir nuveda skaitytoją j 
“Audra Giedroje” užkulisius.

Buvo laikai, kuomet tarpe 
Chicagos lietuvių buvo išsiplė
tojęs pamėgimas teatrališkų 
perstatymų. Turėjome nuolati
nes net kelias trupes, kurios 
per sezoną pastatydavo scenoj 
po keliolika veikalų ir gerai su
vaidindavo. Kaip “Birutė”, 
“Dramatiškas Ratelis” buvo 
įvertinami, kaipo beveik profe- 
sijonaliai vaidylos ir nepaisant 
kaip dažnai rengdavo vaidini
mus, visuomet. publikos būdavo 
užpildytos svetainės. Apart Šių 
buvo keletas mažesnių teatra
liškų draugijų, kurios taipjau 
surengdavo nors po vieną kitą 
spektaklį. Apart šių, kuo ne 
kiekviena pašelpinė draugija 
irgi nepraleisdavo nesurengusi 
nors po vieną perstatymą su 
savais mėgėjais-artistais. Ne
kartą pasitaikydavo vienu sek
madieniu kokie keturi ar pen
ki perstatymai skirtinguose 
distriktuose.

Sakau, buvo laikai, ir tai vi
sai dar neseniai, bet dabar jau 
skamba lyg istorijos pasakoji
mas. Kodėl? Kur dingo tos tru
pės, kodėl neberengia tiek daug 
ir taip dažnai vakarų? Mano 
atsakymas butų — pašelpinių 
draugijų mėgėjų vaidinimai už
mušė publikos skonį ir pasta
roji paliovė lankiusi vaidini
mus, o nepasisekimas vienos 
atgrasino ir kitas.

Bet kad skonis gero vaidini
mo nėra žuvęs, abejoti negali
ma. Priešingai, gero vaidinimo 
publika yra išsiilgusi, nes taip 
retai begalima jo gauti.

“Audra Giedroje” artinasi
< • ■ V į ii ' .. .

Well, nepoilgo gausime pro
gą pasigetėti tikru vaidinimu, 
tai yra 17 dieną šio mėnesio, 
C. S. S. svetainėje, 18th ir

May St., pastangomis Lietuvių 
Socialistų Chicagos Centralinės 
kuopos įtapo suorganizuota dra
mos mėgėjų grupė iš tarpo se
nųjų scenos;veteranų ir dramos 
studentų-jaunuolių po vadovys
te Makalų Tėvo,' Kl. Jurgelio- 
nio. Veikalas pasirinkta “Aud
ra Giedroje”, kuris yra pilnas 
sceningumo ir akcijos. Prisižiū
rėjęs vienos repeticijos galiu 
drąsiai sakyti, jog ši trupė pub
likos neapvils. Nors dalyviai 
yra visi, kaip sakiau, scenos 
veteranai — lošę per eilę me
tų ir po įvairiais mokytojais, 
bet painokose kiekvienas yra

Juozas Kurnėta 
Jonas Sekys

Iš Boston,. Mass.
Joseph Gricius 
Antanas Klinga 
Kazys Vileišis 
Steponas Janeliunas 
Martin Valiulis 
Vladas Banulią 
Leo. J. Stasulis 
Antanas J. Alekna 
Frank Agurkis 
Juozapas Vaznis * 
Bronius Pečiulis 
Kastantas Kilkus 
Juozas Trusas 
Dr. Jonas Repshis 
Dr. Joseph Landžius 
Frank Koslolis 
Juozas Sleivis 
Kazimieras Adamkionas 
Ignas Grablunas 
Martha Bratenas 
Adomas Mitchell 
Andrew Yuga 
Juozas Sadauskas 
L. Paulauskas 
Paul Babel 4' 
Juozas M. Nevis 
Anthony K. Neviackas 
Adomas S. Komarus 
K. Sungaila 
Antanas Lauskaitis 
Antanas Bendara 
Antanas čebatorius
Stasys ir Karolina Viliavičiai 
Motiejus Sangalis 
Kas. Vaitkaitis 
Joseph Versackag ‘ 
Kazimieras Vitaitis 
Donald Leonard. 
Viso iš tų narių surinkta 

$180.00.

—Plati tai plati — aiškina 
aptiekorius — bet joje yra ne
mažai duobių, tat automobilis
tai ima važinėti šalygatviais...

Apleidęs aptieką tautietis lie
tuvis patraukė namo jau per 
lotų vidurį, atmindamas sveiką 
įspėjimą “Safety first”.

V. P-ka.

Northsidėje tveriasi 
Janušausko skridi
mui remti skyrius
Šaukia pirmą susirinkimą ket

virtadienį vakare, Associa- 
ition Hali.

NORTH SIDE. — Kad neat- 
silikti nuo kitų kolonijų North
sidėje tveriasi Amerikos Lietu
vių Tranzatlantinio Skridimo 
Sąjungos skyrius lakūno. Juozo 
R. James-Janušausko žygiui 
paremti.

Pirmas susirinkimas tuo rei
kalu įvyks ketvirtadienį, gruo
džio
2150 North avenue, 8 vai. va
kare. Visi, kurie pritaria šiam 
sumanymui malonėkite daly- 

Ivauti. Kviečia laikinasis
Komitetas.

7 d., Association name,

džilimoj parduoti asmenims, j s. L. A. 226 kuopos susirinkimas 
atsilankiusiems į “Naujienų 
ofisą.

Laiškai Pašte
laiškai yra a<<je ii Euro^oi 
jie priklauso, tegul nueina i

Šie 
Kam 
yyriausjji paštą (Claia ir Adami 
gatvių) atsiimti Reikia klausti prit 
angelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised Wfndow" lopė j nuo Adams gat 
rėš, pasakant laiško NUMERI, 
kad šiame sąraše nažvmetM.

15
30
36
37

Kiskunas A.
Naiteeda Antons
Silenys U.
Sniečkui Pranciškui

kati

RADIO

Vyksta “Keep Chica 
go Ahead” kampa 

nija Chicagoje

Dariaus ir Girėno pa 
minklo fondas su

kėlė $3,846.25
Apyvarta iki gruodžio 1 d., sie
ke $4,480.75; išlaidos $634.50

ivyks antradieny gruodžio 5 d,, 1933 
7:30 vai vak. Association house, 
2160 W. North Avė. Tas susirinki
mas labai svarbus neatbūtinai visi 
nariai turi atsilankyti. Bus renkama 
nauja kuopos valdyba ant ateinančių 
metų. 1934. Taipogi S. L. A. Pil
domosios Tarybos viršininkų nomi
nacija. Visi nariai turi pribūti, 
taipgi ir S. L. A. konstitucija nuro
do, kad kuopos viršininkų rinkimas 
turi visi nariai būti ant susirinkimo 
nominuoti tinkamus viršininkus j S. 
L. A. Pildomosios Tarybos.

M. Aluzas, rašt.

Motinos Helenos Radio 
Valanda

Atsukite savo priimtuvą ir pasi
klausykite garsios Lietuvių Radio 
Valandos, kurią duoda Motina Hele
na ši vakar nuo 9 iki 10 vai. vakaro 
iš Stoties W. S. B. C. Pasiklausy
kite geros muzikos, dainų ir kitų 
vaišių kuriuos jums suteiks garsioji 
Motina Helena, paskilbusi žolių Spe
cialistė 4732 So. Ashland Avė., taip
gi Skyriaus krautuvė 3339 South 
Halsted St.

CL ASSIFIED ADS
.......................................... J

Business Service 
Bi raio PątRrnąvi my

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkait. 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 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Kiekvieną dieną stambios au
kos plaukia į Amerikos Lietu
vių Tranzatlantinio Skridimo 
Sąjungos iždą lakūno Juozo R. 
James-Janušausko skridimo fi
nansavimui. Taipgi, kiekvieną 
dieną auga ir narių skaičius, 
kurie su mokestimis prisideda 
prie to skridimo įvykinimo.
Raudonos Rožės Klubas — $25 

štai, penktadienį įvykusiame 
susirinkime, Raudonos Rožės 
Klubas, Cicero, paskyrė $25 
ALTASS’UI, kad palikti jo 
garbės nariu, ir, be to, nutarė 

“budavojamas iš pat pamatų”, I ren8ti netrukus po Naujų Me- 
kaipo typas savo rolei ir su parengimą skridimo naudai, 
griežčiausiu prievalumu. atsiminus, kad to Klubo pa

rengimai visuomet yra labai 
čia mokinama ne tik kad at- lpasekmingų galima tikėtis gra- 

lošti, išmokti žodžius atminti- Uaus pelno.
nai, bet ir atvaizduoti, išreikš- I
ti tą mintį, kurią autorius idė- Town of Lakietis A. Kriš* 
jo j veikalą ne vien žodžiais, čiunas, 4501 South Ashland 
bet jausmu, mina, kiekvienu avenue’ kuris užlaiko 45th i& 
pasijudinimu, nudavimu. Tai Ashland Tavern šeštadienį pri- 
yra vaidinimas, gyvenimo vaiz- sidėjo prie skridimo taipgi su 
das. Na, šiam kartui užteks, $25, kuomet Wm. J. Kareiva, 
kad nenuvarginčiau skaitytojų. r^/TASS vice-pirmininkas krei- 
Kitą kartą pakalbėsime apie at- į jį, kviesdamas prisidėti 
skirus dalyvius ir typus. prie šio antro skridimo.

Jūsų Nosius. I “Laikai nekokie, bet šitokiam 
darbui niekuomet negalima ir 
niekas neturėtų atsisakyti pa
aukoti kiek kas išgali. Aš, štai, 
atlieku savo...” pareiškė A. 
Kriščiuąas.

Kiti stambus aukotojai iš 
tarpo Town of Lakiečių yra 
Dr. M. T. Strikolis ir Vacek l& 
Co. '"

Štai sąrašąs naujų ALTASS 
narių ir aukotojų

A. Kriščiūnas 
Raudonos Rožės Klubas 
G., Krėnčius 
K. P. Deveikis 
C. Genis/

I IŽ Connecticut 
Adolph Santra 
Andrius VąitkeviČius 
Jonas Kvaraciejus 
Charles Naujokas 
Charles G. Slokėn 
Bronius Karpavičius

■ X - .. ...

Antrame nuosprendyje jūrd Joseph Kušlis f’ ’ 
sako, kad ji visai nėra kalta, Jonas Orinas

Teismas išteisino lie 
tuvaitę Genovaitę 

Gudoniutę
Buvo teisiama, už mėginimą nu
žudyti neištikimą sužiedotinį

Kriminalio teismo jury perei
tos savaitės pabaigoje išteisino 
lietuvaitę Genovaitę Gudoniutę- 
Gu^a, 24 m., kuri buvo kal
tinama mėginusi nušauti sužie
duotinį Zigmantą Rately, 30 m., 
balandžio mėn. 1932 metais.

Teismo jury grąžino du nuo
sprendžiu,. vienas kurių sako, 
kad laike pasikėsinimo mergina 
buvo laikinai pamišusi ir ne
žinojo ką daro, ir, kad dabar 
jau atgavo protą, ir todėl ji 
nėra kalta.

< 1

-

bet kad jie . padarė , šį antri^' , Vincas Jokubonis’

J
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PRANEŠIMAI
Lietuvių Moterų Dr- jos Apsvietos 

priešmetinis susirinkimas įvyksta 
antradieny, gruodžio 5 d., 1933 m., 
8 vai. vak., Sandaros svet., 814 W. 
33rd St. Visos narės esate prašomos 
susirinkti skaitlingai, nes bus ren
kama draugijos valdyba sekantiems 
1934 metams ir svarstoma datfg ki
tų svarbių reikalų. Sekretore.

18tos Apielinkės 20£p Wardo Liet. 
Pol. ir Pašalpos kliubo susirinkimas 
Įvyks gruodžio 6 d., 7:80 vai. vak. 
O. Bagdonienės svet., 1750 S. Union 
Avė. Visi nariai malonėkite daly
vauti nes šis susirinkimas yra prieš
metinis, taigi bus renkama valdyba 
ateinantiems metams ir bi>3 daugiau 
svarbių, dalykų dėl aptarimo.

Valdyba.

AR JUSU STOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darbų už 

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
8216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

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

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, J1L

Laike Pasaulinės Parodos 
Chicagoj e buvo 1 pasireiškęs 
biznio ir darbų pagerėjimas. 
Tos “prosperity’f pažymius at
nešė Pasaulinė Paroda ir šim
tai tūkstančių lankytojų, ku
rie atvyko į Chicago iš kitų 
miestų. A V '

Parodai užsidarius ir lanky
tojų plaukifnui ( sustojus, dar
bai ir biznis Chicagoje pradė
jo galtvatrukčiais pulti. Ir, 
kad užbėgti tam kelią, miesto 
viršininkai, vadai, stambus 
biznieriai,’ pradėjo “KEĖP 
CHICAGO AHEAD” kampani
ją, lapkričio 27 do kurios tiks
las yra pasireiškusi laike Pa
rodos pagerėjimą palaikyti iki 
Parodos atsidarymo sekan
čiais metais, kuomet toks sti- 
muliantas “gerlaikiui” nebus 
reikalingas, nes Paroda vėl jį 
grąžins savaimi.

Ryšy su kampanija, majo
ras Kelly išleido proklamaci
ją, kurioje ragina piliečius 
pirkti dabar Kalėdoms, kad 
tūkstančiai bedarbių laike 
švenčių “rush” gautų darbus.

Šiomis dienomis Dariaus ir 
Girėno paminklo fonde globė
jai išsiuntinėjo laikraščiams 
finansinę atskaitą, iš kurios pa- 

Tikslas užbėgti kelią biznio Išrodo, ^ad fondas turi suke-
darbų nupuolimui, lęs $. ,84). o. ondo

'rankas perejo $4,480.75, bet 
$634.50 išmokėta įvairioms są
skaitoms padengti.

Surinktus ’ pinigus sudaro
rinkliavos, aukos nito privatiš- 
kiį asmenų, nuo organizacijų 
ir įplaukos nuo parengimų ir 
už paveikslus.

Neįskaitant naujieniečių or
ganizacijų, Chicagoje ir kitur, 
ir šiaip naujieniečių pasidar
bavimo prie tų pinigų sukėli
mo laike rinkliavos ir paren
gimuose, pačios “Naujienos” ir 
Naujienų darbininkai sukėlė 
apie $350 tų pinigų ir į tą su
mą jeina $246.73 sukelti laike 
Gedulo vakaro Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje, liepos 20 d., 
o už paveikslus surinkta virš 
$80.00, Tie paveikslai buvo di-

Lotų viduriu vaikšti
nėti saugiau

.... W.l.. i.. j

. MARQUETTE BARK. — Ei
na užvakar geras tautietis lie
tuvis 69 gatvės šaly gatvių prie 
Western avenue. Staiga auto
mobilis pasuka į šalygatvį, pra- 
lenda vikriai tarp kampo ap
tiekus ir šalygatvy esančio gro- 
matoms bakso, užkabina prisi
šliejusi© prie sienos tautiečio 
skvernus ir nuvažiuoja tolyn.

Lietuvis nusišluostė įarakaL

O®

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

BE JMOKEJIMO — 6 mėnesiai iš
mokėjimui. Pilnas peržiūrėjimas, 
bodv pataisymas, numaliavojiinas, ap- 
mušinėjimas, batt. tops, stiklus, tai- 
rus. Apskaitl. ir nuvežimas dykai. 
3261 Fullerton Avė. Bei. 2401.

Financial
Finansai-Paskolos

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

134 No. I,a Šalie St.

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

REAL ESTATE
Biznis pamatuotai teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite i mu«ų •puiki 

TEL. LAFAYETTE l1083 

2608 West 47th St.,

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

PRANEŠIMAS
Peter Conrad

Fotografuoju ju«q na* 
muose arba studijoj 

<023 S. Halsted St 
(Janacn Sfttd.) 

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

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

REIKALINGA partneris i whole- 
sale degtinės ir vyno bizni su 3000- 
5000 doleriais. Savininkas gerai ži
nomas ir teisingas biznierius. Turi 
būti geras salesmonas ir teisingas 
žmogus. Tinkamas asmu6 galės pa
sidaryti pinigų. Rašykite Box 54, 
Naujienos, 1739 So. Halsted St.

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.

J. OKSAS
2649 West 43rd Street

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reiklą.

REIKALINGA mergina prie abel- 
no namų darbo,, paprastas valgio vi
rimas, ^naža šeima, geri namai. Turi 
kalbėti angliškai. 6048 N. Fairfield 
Avė., Tel. Rogers Park 3432.

MOTINOS pagelbininkė, jauna pa
tyrusi prie labai lengvaus namų dar
bo, vienas kūdikis, $3—4 i savaitę, 
turi būt ant vietos, arba gali eiti 
namo. Atsineškite liudijimus.

Tel. Kedzie 0181
Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė. REIKALINGA tvarki, patyrusi 

mergina tarp 20-25 metų prie abel- 
no namų darbo. Elektriška skal
bimui mašina, mangler, $5,00 — ge
ri namai, turi mėgti kūdikius, turi 
turėti liudijimus.

Tel. Albany 7572

Ir staiga pajuto, kad jam ...... *.. ■ --------------------------
reikia jšgenti nors vandens, jei I šiuomi pranešu Chicagos ir apie- 

■ \ , .. linkės lietuviams •— draugams, kadnėra ko kito. ___ v ’
Įėjęs vidun, truputį pabalęs, I salę Degtinės ir Vyno Sandelį. 

•• ii i . rėšiu dideli ir įvairų pasirinkujis klausia aptiekoriąus. šokio gėrimo. ;_____ _ _____, —
■Ą-Ąr seniai čia atsidarė au- mažesni kiekį Patįs galėsite pasi-( 

tomobllių trafįkas* šalygatviais. nešimus. Jums jie ne tik bus rei-
—Ne taip seniai •— atsako kalingi, bet ir naudingi, 

aptipkorius —* tik kokia minu* I Jūsų senas draugas žydukas 

kad pasirinks musų aptieką NATHAN KANTER } 
tojp stoti. Į 4707 go. Halsted St.

—Argi Westėrn avenue ne; t yards osoi
' .......... .... ..... ....... —.................

I trumpoj, ateity aš atidarysiu Whole- 
*“"*> Tu

rėsiu dideli ir įvairų pasirinkimą vi-
I šokio gėrimo. Parduosiu didesni ar'

pakankamai '

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

AMERIKOS 
Lietuvių Mokykla 

3106 SO. HALSTED ST.
.............  i ii.n

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI restaurantas su vi
sais perimais. Patartina kreiptis 
tokiam, kuris angliškai kalba ir su
pranta gaminimą valgią.

4143 S. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai-ŽemS Pardavimui
NAMŲ SAVININKAMS

Kurie turite klapatus su morgičiais 
su rendauninkais ir kitais dalykais, 
nedaro skirtumo, kad namas yra 
forklozuotas, atsilankykite, gausite 
gerą patarimą kaip šiuos naujus lai
kus turite su namu valdytis. Valandos 
11 r. iki 4 P.
Protective Ass., 115 S. Dearborn St.
Room 421, Chicago, III,

M. Real Owners

PARDAVIMUI 2-jų aukščių me
dinis namas su groseme ir delicate- 
sen. taipgi eleetrie fountain. Tin
kama vieta aludei, 225 W. 43 St 
(Kampas Wells — 43 St.),




