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bent niekuriose valsti- 
tarpe Illinois ir Chi-

būdų išduoti 
buvusį Chi- 
aptarnavimo 
Samuel In- laimėjo Madride 

javinių vakarykš- 
nežinoma. Pačia- 

socialistai sumušė 
laimėjo mažiausia

visoje 
sušvel-

VERDUN, Que., Kanadoj, gr. 
4.—Dvi moterys seserys ir vie
nas kūdikis žjjvo gaisre, kuris 
sunaikino šešius namus.

Prisibijoma sumišimų po įvyku 
šių papildomų rinkimų. Socia
listai laimėjo Madride

• Sovietų
reikalų komisaras
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Prohibicija Jungtinėse Valstijose Panaikinta
Dar Šiandien Prasidės Lega 
lis Svaigalų Pardavinėjimas

Prohibicijos panaikinimas visur bus šyen 
čiamas labai triukšmingai. Trys paskutinės 

valstijos šiandie prohibiciją palaidos
Šiandie po piet bus oficialiai 

panaikinta ta 18-ta konstitu
cijos pataisa, kuri kelioliką me
lų atgal visoje šalyje įvedė aš
trią prohibiciją, išmokino gy
ventojus gamintis munšainą ir 
alų, žymiai padino girtavimą ir 
pridarė visai šaliai didelių ma
terialių ir moralių nuostolių, 
nes visur įsigalėjo butlegeriai ir 
didžiausia korupcija valdžioje, 
kurią bandoma ir toliau palai
kyti negalimais įvykinti svaiga
lų kontrolės įstatymais, kad 
politikieriai ir toliau4 iš karčia- 
mų galėtų semtis didelį graftą

Prohibiciją palaidos šiandie 
trys valstijos — Ohio, Pennsyl- 
vania ir Utah, kurios šiandie 
formaliai ratifikuos prohibicijos 
atšaukimą. Tuo budtf susidarys 
36 valstijos, kurias prohibici
jos atšaukimą ratifikavo ir 
prohibicija liks panaikinta.

Panaikinus prohibiciją. pasi
darys tokia pat padėtis kokia 
buvo prieš įvedimą nacionalės 
prohibicijos: svaigalų pardavi
nėjimą kontroliuos ne federale 
valdžia, bet pačios valstijos. 
Jei norės, jos ir toliau galės 
palaikyti prohibiciją, arba leis
ti prohibiciją įvesti atskiruose 
pavietuose, ar distriktuose. 
Prie degtinės pardavinėjimo fe- 
deralė valdžia daugiau nebesi
maišys. Ji vien kontroliuos 
degtinės gaminimą, taksus, deg
tinės importavimą ir muitus.

Prohibicijos panaikinimą veik 
visur, ypač šlapiose valstijose, 
ruošiamąsi labai tirukšmingai 
paminėti. Jau dabar visi sten
giasi apsirūpinti svaigalais, kad 
jų nepritruktų rytoj, kai prasi
dės atviras svaigalų pardavi
nėjimas 
jose, jų 
cagoj.

Visu
stovi daugybė degtinės šmu- 
gelninkų laivų, kurie paskuti
nį kartą nori įšmugeliuoti deg
tinę nemokėjus už ją muitų. 
Tuos laivus akylai seka pakraš
čių sargybos laivai, net ir lėk
tuvai, kad neįleisti degtinės be 
muito.

Federale valdžia nežino ką ir 
daryti. Ji dar nėra paruošusi 
degtinės importavimo tvarkos, 
o jau nuo rytdienos iš visų ša
lių bus pradėta gabenti degti
nė. Jau dabar daug degtinės 
prigabenta ir sukrauta sandė
liuose ,tik laukia formalio pro
hibicijos panaikinimo, kad ją 
paleisti į “apyvartą”.

Kurią valandą prohibicija bus 
panaikinta, dar neaišku? Vei
kiausia 3 po piet, kada pas
kutinės valstijos konvencija 
formaliai ratifikuos 21-mą kon
stitucijos pataisą. Kaip tik bus 
gauta žinia apie prohibicijos 
panaikinimą, visuose didmies 
čiuose pradės švilpti dirbtuvių 
sirenos, prasidės visuotina šiauš
tis ir tuoj prasidės svaigalų- 
degtinės ir vyno—pardavinėji
mas.

Sausieji ir paskutinę minutę 
nepaliauja trukdę prohibicijos 
atšaukimą. Jie sako, kad jie 
kreipsis į Pennsylvanijos augš- 
čiausį teismą, prašydami Penn- 
sylvanijai uždrausti ratifikitoti 
prohibicijos atšaukimą. Jie bu
vo atsikreipė į pavieto teismą, 
bet tas jų reikalavimą atmetė.

Jei sausiems pasisektų ir 
Pennsylvanijos ratifikavimą 
prohibicijos atšaukimą sutruk
dytų, tai ^prohibicijos panaiki
nimas butų sutrukdytas vienai 
dienai—iki trečiadienio, kada 
ją palaidotų Maine valstijos 
konvencija.
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Chicagai ir apielinkei tedera- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, maža permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 7:02, leidžiasi 4:- 
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I DR. S^EPHENeT. MAHERJ i i i............ ■■■!

Garsus džiovos specialistas, kuris studijuoja tą ligą jau 
nuo 1900 m., paskelbė, kad jis surado būdą kaip džiovos bak
terijas paversti nekenksmingomis. Tas jo išradimas gali ilgai
niui privesti prie suradimo tikro budo šiai baisiąjai ligai gy
dyti. Tečiaus jis pataria nebūti perdaug dideliais optimistais. 
Dr. Maher vien tikisi, kad jo suradimas išnaujo paakstins 
mokslininkus nuodugniau tirti tą ligą ir ieškoti naujų būdų ją 
gydyti.
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Graikija ieško bildu Litvinov ir Mussolini 
išduoti Amerikai

Samuel Insull
sutarė bolševikų-fa- 
šistų kooperavimą

400 žmonių žuvo ze 
mes drebėjime 

Chinijoje
SHANGHAI, gr. 4. — Pavė

lintos žinios iš Chengtu prane
ša, kad daugiau kaip 400 žmo
nių žuvo penktadieny žemės 
drebėjime IJunyuan ir Fuli 
miestuose, pietinėj daly Szech- 
wan provincijoj. Nitostoliai sie
kia $3,000,000.

Lindbergh prisiruo- 
šęs skristi per Atlan- 
tiką; oras sulaiko
BATHURST, Gambia, Vaka

rų Afrikoj, gr. 4. — Nežiū
rint pakartotinų jo paties už
ginčijamų ir nuolatinių tvirti
nimų, kad jis gryš į Ameriką 
laivu, Lindberghas su žmona 
vistiek ruošiasi skristi į per 
Atlantiką į pietų Ameriką — 
iš Bathurst į Braziliją.

Tečiaus jo neišleidžia oras. 
Jis yra tiek ramus, kad jura 
yra lygi kaip veidrodis, kas la
bai apsunkina hydroplano pa
kilimą į orą. Lindberghai jau 
tris sykius šiandie bandė kel
tis, bet visus tris sykius jų 
sunkus hydroplanas atsisakė 
pasikelti nuo vandens. Vakar 
jie bandė pasikelti du sykiu ir 
nors jis išmetė savo bagažą ir 
50 galionų gazolino ,vistiek tai 
nepagelbėjo.

Jis tikisi pasiekti Braziliją į 
14 valandų.

CHlCAG.0.— Paul Rutledge, 
mokytojas DeKalb high school, 
šventėms atvyko pas savo brolį 
Roy, mokytoją East Chicago 
mokykloj, šeštadieny jie išvy
ko į Prairie Club, ties Har- 
bert, Mich., ančių medžioti. Pa
siėmę nedidelę valtį ir prisi
krovę reikmenų jie išplaukė į 
Michigan ežerą. , Vėjas buvo 
smarkus ir greitai juos nunešė 
tolumon. Nors kliubo nariai 
uždegė švyturius, bet medžio
tojai nebegryžo. Po stropaus 
ieškojimo vakar prie kranto 
rasta pusiau pasinėrusi jų val
tis. Bet jų kūnų dar nesuras
ta. Spėjama, kad jų valtis ap
sivertė, o kadangi jie buvo sto
rai apsirengę, neįstengė išplauk
ti ir žtfvo ežere.

Ispanijoje paskelb
tas sušvelnintas 

karo stovis

John “Jake the Bar 
ber” Factor bus iš 

duotas Anglijai
CHICAGO.—Gautomis iš Wa- 

shingtono žiniomis, aUgščiau- 
sias teismas patvirtino nuo
sprendį išduoti Anglijai chi- 
cagietį John (“Jake the Bar- 
ber”), kuris yra kaltinamas 
išviliojęs įvairiais budais iš 
Anglijos investorių $7,000,000.

Johii ’Factor'' turėjo būti vy
riausias liudytojas prieš Touhy 
gangsterius, kurie buvo jį iš
vogę ir išgavę iš jo $70,000. 
Paskui buvo išvogę ir jo sū
nų. Jei Factor bus išduotas, 
tai, išrodo, bylą prieš gangste
rius prisieis numarinti.

NEW DELHI, Indijoj, gr. 3. 
—Nilą Cram Cook, kuri prieš 
kiek laiko priėmė hinduizmą ir 
prisidėjo prie Gandhi sekėjų, 
bet pastaromis dienomis nuo jo 
pasitraukė, kad gryšti į Jungt. 
Valstijas ir ieškoti čia smagu
mų, pranešė policijai, kad iš 
jos kambario hotely liko pa 
voga $40,000 ir brangakmeny s. 
Po to ji prapuolė, spėjama iš
važiavo traukiniu į nežinomą 
vietą.

Pradeda rinkti 50,- 
000 darbininkų vie

šiems darbams
CHICAGO.—Greitu laiku iš 

apie 250,000 aplikantų, kurie 
užsiregistravo prieš kelias die
nas įvykusioj bedarbių regist
racijoj, bus parinkti apie 50,- 
000 darbininkų prie viešųjų dar
bų. Tie darbininkai bus pa
rinkti iš tų bedarbių, kurie nė
ra šelpiami bedarbių komitetų. 
Pirmenybė busianti atiduota ka
ro veteranams su šeimynomis.

Vokietijos reicho 
vyskupas rezignavo" , ’ ‘/j

BERLYNAS, gr. 4. — Vy
rausiąs Vokietijos reicho vys
kupas Mueller, karštas nacių 
Šalininkas, rezignavo, spiria
mas nacių priešininkų proteto- 
nų bažnyčioje protestų.

OAK HARBOR, O., gr. 
Automobiliui važiuojant 
nedidelį tiltą, 
ir nelaimėj dvi merginos 
užmuštos.

ATHENAI, Graikijoj, gr. 4. 
—Premieras Tsaldaris paskelbė, 
kad valdžia ieško 
Jungt. Valstijoms 
cagos visuomenės 
įmonių magnatą
sull, kurį jau du sykius apelia
cijos teismas atsisakė išduoti.

Tsaldaris sako, kad tai da
roma palaikymui Amerikos 
draugingumo. Bet kadangi 
teismas atsisakė‘jį išduoti, tai 
reikia rasti kitų būdų ir ati
duoti Amerikai.

Galbūt Graikija atsisakys 
leisti Insullui apsigyventi Grai
kijoj ilgesnį laiką, kaipo ne
turinčiam paso ir deportuos jį 
kaipo “negeistiną atėjūną”.

RYMAS, gr. 4. 
užsienio
Maksim Litvinov savo konfe
rencijoj su Italijos diktatorium 
Mitosolini sutarė dėl bolševikų 
ir fašistų kooperavimo pageri
nimui Europos padėties. Taipgi 
Litvinov ir Mussolini veiks su
tartinai ir nusiginklavimo klau
simuose.

Vakar Mussolini viename pui
kiausių Rymo hotelių surengė 
bankietą Litvinoviri, kuriame 
jie abu laužė duonos riekę 
ženklui pilno jų susitaikymo.

Litvinov buvo apsilankęs ir 
pas Italijos karalių Emmanue-

per
tiltas sugriuvo 

liko

Harry F. Sinclair pa 
trauktas teisman

NEW YORK, gr. 4. —Prieš 
Consolidated Oil Co., jos pir
mininką Harry F. Sinclair, ir 
visus direktorius liko užvesta 
$12,000,000 byla, reikalaujanti 
atsiskaitymo. Bylą užvedė vie- 
nAs tos kompanijos šėrininkas. 
Byla kilo dėl niekurių kaltina
mųjų liudijimo senato tyrinėji
muose apie praspekuliuotus pi 
nigus.

CHICAGO.—Garsus Ghicagos 
kriminaistas James (“Fur”) 
Sammons, kuris pasižymėjo 
Chicagoje didele neliečiamybe 
ir nors daug kartų areštuotas, 
bet vis išsisukdavo nuo ’ baus
mės, Crown Point, Ind., teismo 
liko nuteistas visam amžiui 
kalėjiman kaipo kriminalistas- 
recidi vistas ir tuoj aus po dide
le sargyba liko išgabentas į 
Michigan City kalėjimą.

. v... ji":

Vėl pikietuoja Penn- 
sylvanijos kasyklas

Už melą, svetimŲ pini
gų pasisavinimą ir krei
vą priesaiką 2 metai s.

d. kalėjimo

Bet • nors Amerika pripažino 
Rusiją ir Mussolini vaišina Lit- 
vinovą, Vatikanas atsisako Ru
siją pripažinti ir Litvinovo 
atsilankymą Ryme visai igno
ruoja, nieko nerašydamas apie 
tai savo laikraščiuose.

TAMAQUA, Pa., gr. 4. - 
Apie 1,900 angliakasių Lehigh 
Navigatioų Coal Co. dviejose 
kasyklose liko sulaikyti nito 
darbo pikietuotojų, kurie at
ėjo iš kitų tos kompanijos ka
syklų.

Ryte atėję į darbą Tamaųua 
ir Greenwood kasyklose ang
liakasiai rado kasyklas pikie- 
tuojamas ir gryžo namo. Jokių 
sumišimų nebuvo.

Viešųjų darbų dar
bininkai streikuoja

Penki žuvo automo
bilio nelaimėje

CHICAGO.—Chicagietis Al- 
bert F. Knight, 42 m., 921 N. 
A vers Avė., jo žmona, duktė, 
sūnūs ir giminaitė žuvo kai jų 
automobilius nušoko nuo kelio, 
nusirito pakalnėn ir atsimušė 
į medį ties Harrison, Ohio.

ŠIAULIAI.—Prieš trejus me- 
tito Simanavičiai, gyv. Gudzins- 
kų km., Miroslavo v. sužinoję, 
kad Eimanavičienė turi pinigų, 
pakvietė pas save gyventi, nes 
ji neturėjo nei giminių, nei na
mų. Senė ateidama pas Simą- sl?’ 
navičius, pinigus, kuriuos gavo 
už užmuštą Amerikoj sūnų, 
750 lt. įsisiuvo į sijono padel- 
kas, iš kur, vėliau, Simanavi
čių prašoma išlupo ir jiems be 
jokių raštelių bei liudininkų 
paskolino. Po kiek laiko senė 
sumanė atsiimti pinigus, bet 
Simanavičiai pinigų nebegrąži- 
na ir ginasi neskolinę.

Simanavičiai nubaudžiami po 
2 metus s. darbų kalėjimo ir 
grąžinti Eimanavičienai 750 lt.

MADRIDAS, gr. 4. — Vakar 
įvyko papildomieji rinkimai, 
kad išrinkti 95 atstovus, ku
rie nebuvo išrinkti pereitais 
rinkimais, nė vienam kandida
tui negavus reikiamų 40 nuoš. 
balsų.

Per visą savaitę tęsėsi ma
žesnės riaušės, kurias kurstė 
anarchistai ir sindikalistai. Pri- 
sibijant, kad po rinkimų gali 
kilti didesnių riaušių, 
šalyje tapo paskelbtas 
nintas karo stovis.

Laike rinkimų buvo
Madride, daugiausia liečiančių 
vienuolius ir vienuoles, kuriems 
vyskupai leido apleisti vienuo
lynus ir vykti balsuoti už ka
talikų kandidatus.

Minios sudaužė ir sudegino 
penkis automobilius, kuriais 
vienuoliai buvo atgabenti į bal
savimo vietas. Bet šiaip patys 
vienuoliai nebuvo liečiami. Vie
name automobiliui, kuris ga
beno šešias vienuoles, buvo pa
daryta krata. Iš jas lydėjusių 
jaunuolių liko atimti penki re
volveriai. Minia buvo užpuo
liai vieną vienuolyną, bet poli- 
ėija jį apgynė. ‘Susirėmime 20 
žmonių sužeista.

Madride sindikalistai paskel 
bė patarnautojų streiką ir vi
sos kavinės yra uždarytos. Bar- 
celonoj jau dvi savaites strei
kuoja gatvekarių darbininkai. 
Teroristai apliejo gasoliiiu ir 
padegė pilną pasažierių omni
busą; 6 žmonės skaudžiai ap
degė.

Socialistai
Dar pilnų 

čių rinkimų 
me Madride 
radikalus ir
13 naujų vietų.

Katalikai niekuriose provin
cijose, kad laimėti daugiau bal- 

, atsimetė nuo savo talki
ninkų—monarchistų. Tas pa

gelbėjo ir jie laimėjo daugiau 
vietų. Išrodo, kad jie rems 
laisvamanius radikalus, kad jie 
galėtų sudaryti naują j ame sei
me didžiumą ir neįleisti valdžion 
socialistų.

NEW YORK, gr. 4. —2,700 
bedarbių, kurie buvo pristatyti 
prie viešųjų darbų, sustreikavo 
šiandie. Streikas 
keltuve, bedarbius gabenant į
dąrbą. Sukurstyti agitatorių 
bedarbiai sustreikavo ir parei
kalavo po $5 į dieną. Streikie- 
riai liko sugrąžinti j New Yor- 
ką ir prasidėjo derybos sitf ad
ministracija. Administracija 
padarė niekurių nusileidimų ir 
streikieriai prižadėjo rytoj su- 
gryŠti į darbą.

I ginčą bandė įsimaišyti keh 
komunistai, bet patys streikie- 

vrfai niekuriuos jų sumušė

WASHINGTON, gr. 3. —Pre
zidentas Rooseveltas šiandie 
sugryžo iš savo atostogų Warm 
Springs, Ga. ir tuoj aus pasi
nėrė į darbą, nes jį laukė daug 
darbų ,taipgi keli nesutikimai 
jo paties administraejoje.

'r- ... .... . ....... ............... I i r....... L >'
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BEVERLY HILUS, Gal., gr. 
4.—Rašytojas Sidney Lazarus 
ir jo žmona Mauti rasti negyvi 
pilname dujų savo namų ga
raže. Manoma, kad jie nusi
žudė

MAGADENA, Sonora, Mek
sikoj, gr. 4. —Krutamųjų pa
veikslų aktore Alice White va
kar šiame vaizdingame Meksi
kos miestelyj apsivedė su ra
šytoju Sidney Bartlett. Miestie
čiai jaunavedžiams surengė po-

Nušovė 16 pūdų šernų
KAUNAS.— Merkinės miš

kuose buvo surengta medžioklė. 
Medžioklėje dalyvavo Kipras 
Petrauskas, p. Janušauskas, p. 
Lipčius ir kt.

P. Janušauskas pašovė ir 
Kipras pribaigė didelį 260 ki
logramų (apie 16 pūdų) šerną. 
Be to, nušauta kelios lapės ir 
daug zuikių.

Šerno nušovimas, ir dar to
kio didelio, laikoma dideliu me
džioklės grobiu.

Neužmirškite savųjų Lietuvoje . . . P^linskminkite juos! 
Jie laukia jūsų dovanų! Pasiųskite jiems keletą dolerių.

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

NAUJIENOS l,:.;
1739 SO. HALSTED ST Tei. Canal 8500
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PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
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CHAPTER FORTY-TWO

Garsinkitės Naujienose

Victor DuoNaujos
VIKTROLA KOMBINACIJOS

turės

šiame

JOS. F. BUORIK,
INCORPORATED

AJ/E. DO OUR PART

kaucijos išlai
(To Be Contlnued)

were planning. 
Ūke 'that and

that ar- 
because 

want to 
likę Un-

Crying when she saw Pete 
smiled and put his ar m s 
her real gentle-like and 

to be embarrassed because

ketvirtadienyje 
priimtas skubiai

down on each 
pay for them-

Lapius 
Kemėšis

Then there was one mojre thing 
which puzzled Mom although she 
knew it waa silly to even think 
about it Naturally she talked some 
about going over for graduation

mailed the
as though a big weight had been 
taken from her mind.

IŠ PO MUSU 
PASTOGĖS

>.v

8. Visą paimtą sumą iš apli- 
kanto kontestantas priduoda į 
kontesto ofisą. Daktaro arba 
valdybos atmestam aplikantui 
—visi aplikanto įmokėti pini
gai grąžinami. Aplikantas, 
kuris bus įmokėjęs tiktai $2.00 
su aplikacija, vėliau atsisakys

Radio programai; Kas diena WAAF, 920 k. 11:45 A. M 
WCFL; 970 k. Nedaliomis 1 vai. po pietį]. 
WHFC, 1420 k. Ketvergais 7:30 vakare.

BARONVON 
PLIOKŠT DIE

NOS UŽRAŠAI

CHICAGOS LIETUVIŲ DU 
JOS KONTESTANTŲ

SĄLYGOS.

Chicagos Lietuvių 
Draugija

making up studies after the foot- 
ball.

‘ She peeled the potatoes and cut 
them in cubes and dropped them 
Into the water in the pan and put 
them on to boil.

Štili, it would be a consolation to 
have everything arranged so she 
wouldn’t have to worry. Thorndyke 
vvould be so new and so grand even 
Mom might be a little out of place.

Būt since when did a mother 
need an invitation to her son’s 
graduątion?

The little boy she had carried 
around this very kitcheril

, pasiteiravimo
Draugijos „ pritaikymą 
Illinois valstijos įstaty- 
Buvo suteiktas atatinka- 
patarimas. Neabejotina,

Sveikas, sveikas, 
kur žipplinėji?

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVE 
*• 3343 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 47Q5—3167

Draugijos
Kontestantai

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 i biznio vietą taip ir į privačią stubą.
Naujos mados Walnut puikus kabinetas su 
durelėmis, gražiausiu tonu ir išvaizda. Par

siduoda Budriko krautuvėje.
Taipgi pamatykite visus kitus naujus radios

No, Mom knew how poor Tom
my would be embarrassed by all of 
them and likę as not they’d ruin 
his chances for getting a big job 
or maybe even marrying 
tist from Park Avenue 
what nice people would 
get mixed up with people 
ele Louie, Cousin Ėmmy and Lou 
Menken? Pop was all right, he 
could be talked to and Mom could 
keep him down some, particularly 
if he got one of his acting spells, 
then he’d be more aristocratic than 
even Elaine’s father himself.

Būt Pop would fight likę a steer 
about going and where would they 
get the money a n y h o w ? Pete 
wouldn’t think of going būt he had 
told Mom to make her plans and 
to outfit herself from head to foot 
with everything she n e e d e d to 
make her look as swell as any of 
the other mothers and that it would 
all be on him. Mom almost cried 
then because she knew Pete was 
saving to get married, and Steve 
was, too, the two of them were 
putting all of their waking hours 
in at the garage trying to make it 
go; and it was going, too, and Pete 
had his eye on another new place 
he was figuring on opening and he 
had great plans for the future.

Pete always had a good head on 
him. He was different from Tom
my, of course, būt everybody 
couldn’t be great likę Tommy and 
Pete was a fine boy in his own 
quiet way and Mom sūrely felt her
self blessed with the two of them, 
always thinking of her and doing 
nice little things to make her hap- 
py and proud. It looked likę Pete 
was going to get along, too, in his 
own way; ’and one of these fine 
days the town vvould vvake up to 
find that the Randolphs were some- 
body—and the old lady on the hill 
vvould know that the Scroggins 
were, too.

The only thing Pete was worry- 
Ing about was hard times. Other 
people were štili spending right 
and left, easy come, easy go, būt 
Pete had his eye ahead and he said 
the bottom was dropping out. He 
was always reading the financial 
sections of the paper. Uncle Louie 
told him he was crazy, that the 
moneyed people vvould never let 
hard times come on during a Re- 
publican administration būt Pete 
said, all right, the factory’s oply 
vvorking five days a week, isn’t it? 
And the miU’s on short time.

Būt Uncle Louie just wrinkled 
up his face and said, with a voice 
that seemed to run over the teeth 
of a saw, that Pete was just a kid 
who wasn’t dry behind the ears. 
Būt Mom noticed Pete was the only 
business man in the family. Pop 
helped him at the garage when he 
wasn’t working at the factory and 
Mom waa glad of it for two rea- 
sons— because it took him out from 
under her feet and gavę him some- 
thing to do. Once Mom hinted to 
Uncle Louie that he ought to go 
down and help Pete fili up tanke on 
busy days; būt do you think he’d 
do it? It waa too far beneath the 
dignity of the man who*d be post- 
maSter if the Democrats ever got

Kontestas prasidės Lapkričio
21 d. Baigsis Gegužės 31 d., 

1934 m. ' A

įsiregistravusius 
kontestantus Draugija padeda 
po kaucija 
das padengia i Draugija.

Š. Kontestantas turi teisę 
rinkti narius vien Illinois val
stijoje ir ‘iŠ jų priimti į s toj i-

nanų:
Buliai, Si-

' " t - « ■ •> 1

dar de-
gaiylies, kai kurių ir

ne
Jeigu man priseitų 

nuotykius atpasakoti, 
reikalai atsidurtų 

mano Barbė

1. Chicagos Lietuvių Drau
gijos kontesto pradžia lapkri
čio 24, užbaiga gegužės 31, 
1934 m.

2. Kontestantais yra tiktai 
Draugijos nariai. Kurie dar 
nėra nariais, o nori dalyvauti 
Draugijos konteste privalo į- 
stoti Draugijom

3. Draugijos narys norįs dp- 
lyvaūti Draugijos konteste tu
ri formaliai pas Draugijos 
kontesfto, vedėją įsiregistruo
ti —- išpildant atatinkamą re
gistracijos lapą.

4. Tiktai tie Draugijos na
riai šiline konteste .gaus ko
misą, atlyginimą, dovanas su
lig pasiekto laipsnio ir celi- 
bratą, kurie bus įsiregistravę 
kontestantais

5. ' Visus

7. Kontestantas įkalbinęs 
naują narį Draugijon paima 
nemažiau $2.00 prie išpildo
mos aplikacijos arba gali pa 
imti ir pilną sumą įstojimo ir 
mėnesinės duoklės Sulig įrašo
mo skyriaus.

NORA GUGIS 
žymi žvaigždė lietuvių muzi 
kos pasaulyje ir žymi darinio 
loja Chicago:, lietuvių gyveni 
me—Draugijos narė ir progra 
mų dalyvė.

Sergantys nariai.
šituo laiku sergančių narių, 

kuriuos Draugija aprūpina 
pašalpa, yrą keturiolika —- aš- 
tuonios moterys ir šeši vyrai: 
O. Vilįęnė, A.
J. Druktainienė
K. Galvyd|ep^, E, Cjalialiskie- 
nė, O. Matuzevičlenė, Emilija 
Stirbis, T. Kubilius, V. Stanke
vičius, J. Valentinas/ N. Vili- 
maitis, P. Kraiher Ir M. *M11- 
ler. Narės Mikužienė ir Nor
kų vieno

jo ir rūpinasi pomirtine, je 
nori legaliai gyvuoti, turi sku 
biai daryti žingsnius, kad sa 
vo draugiją legalizavus, o ki 
taip bile draugija gali atsidur 
ti nemalonioje padėtyje.

Miler, mokytoja L 
H. Puida, A

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

įstoti 
mėne

sių nuo išpildymo aplikacijos 
—aplikantas nustoja teisę at
gauti įmokėtus pinigui su ap
likacija — liekasi Draugijos 
Konstesto Fonde padengimui 
susidariusių išlaidų iš priežas
ties aplikanto neįstojimo Dr- 
jon.

9. Kontestanto priduotas ap
likacijas Draugijos valdyba 
kiekviename 
patikrina — 
priduoda sekretorius daktarui 
—kvotėjui patikrinimui svei
katos stovio.

(Bus daugiau)and the other neighbor ladies were 
very intetested, except, of course, 
Mrs. Farrell who pretended that by 
not talking about it, it wasn’t go
ing to happen, some people being 
that way, jealous-hearted. Būt this 
day Mrs. Farrell was full of talk, 
too. She was going to her Joie’s 
graduation. He had just sent her a 
letter full of dates and details' and 
all, where she was going to put up 
—and of course, the Dude was go
ing too.

“All we got to do is step on the 
train,” Mrs. Farrell said, “and we’ll 
be waited on the ręst of the way 
likę a king and queen. It’s the 
nicest letter.”

“Have you got it with you?” 
Mrs. Flannigan asked.

“Yes, I believe I did drop it in 
this apron pocket,” Mrs. Farrell 
said, “yes, here it is—you can read 
it if you want to.”

Mrs. Flannigan and Mrs. John
son read it together while Mom 
picked out her tomatoes. They were 
full of exclamations as they went 
along so Mom knew Joie had put 
in a lot of fancy stuff.

“It’s grand,” Mrs. Flannigan 
said as she handed it back, “it’s 
sure fine for a mother’s heart to 
get a letter likę that. Buddy wrote 
me one likę that for his birthday 
from the Philippine Islands the 
first year hė was in the Navy; just 
full of nice things likę he never 
appreciated me until he left home 
and all that.”

“Yes,” said Mrs. Farrell, with- 
out enthusiasm; her voice always 
sounded likę it was mixed with vin- 
egar, anyhow, Mom thought. Mrs. 
Farrell turned to Mom: “When you 
going to leave, Mis’ Randolph?”

Mom said quickly: “Well, we 
haven’t decided yet—I’m vvaiting to 
get all the lašt minute details from 
Tommy.”

“Būt you got a letter, didn’t 
you ?”

“Oh, sure,” Mom said.
“I mean,” Mrs. Farrell persisted, 

and her eyes were likę a snake’s, 
“T mean a letter df invitation likę 
this.”

Mom laughed lightly, as though 
amused. *.‘Why, of course, Mis’ Far
rell—oh, I got that a long time

Mom heard the fire whistles, as 
usual, and knew it was up in that 
section of town būt she never 
imagined it could be the garage 
although she did think of it first 
thing and then put the idea out of 
her mind because fires always 
seemed to happen to somebody else. 
Anyhow when they came to wake 
Pete up the w h o 1 e place was 
bumed down and Mom felt so sorry 
for him when he came back and 
sat down in the kitehen, so alone, 
with little black Nippy sitting at 
his feet and looking up likę he 
knew what had happened and he 
wanted Pete to know he had one 
friend, anyhovv. Here was poor 
Pete, vvorking hard to do some- 
thing for himself, and the place 
had to burn down—sparks from 
the engines did it, the Chief said.

Pete didn’t go back to bed and 
Mom got him some of his favorite 
breakfast of pancakes and sau- 
sages and she tried to cheer him ūp. 
So did Pop būt Uncle Louie slėpt 
through it all even though he 
claimed to be a light sleeper. And 
when it was past time for him to 
go out to work, Pete štili sat there 
because he had no work to go to 
this day, the poor boy.

Then the door opened and Steve 
came in. Somebody had told her the 
first thing when she got up. She 
started 
and he 
around 
seemed 
Mom was there so Mom went out 
and left them alone. And when she 
came back, after making a noise so 
they’d know she was coming, Steve 
was herself and the two of them 
were kidding again and Mom knew 
that’s the way they’d go through 
life.

“What’re you crying for, Sissy,” 
Pete was saying, “this is just what 
we needed. We’ll take the Insur
ance money and build up this place 
again and start the new one over 
on Foster Street.”

“Can we ? ” Steve was wide-eyed.
“Sure—pay part 

one and let them 
selves.”

And there they 
Young ones were 
Mom was glad. She left them and 
wrote a letter to Tommy, telllng 
him about the fire and that, be
cause of lt, she wouldn’t be able to 
come over for his graduation. Pete 
vvould want her to tikę the money 
anyhovv būt he needed lt himself 
and more, too. And ppęe she had 
mailed the letter Mom felt a relief

rie iš šitų, kontestantų 
didesnį pa^isėkimą, dar anks
ti spręsti, bet greitu laiku pa
matyt iine jų darbo pasekmes

pasveiko.
Westu)o()d pas pp. Kaulinus.

Padėkavonių dienoje pas p 
p. Kaulinus dalyvavo skaitliu 
gas būrys Draugijos 
Degučiai, Gąhkią 
leikiai, Ki'aučiunai ir 
vynios 
pavardes primiršau.* Vii si sma
giai linksminosi nemažai buvo 
kalbėta ir ąpįe sėkmingų Or
gijos augimą ir tt.‘

Gruodžio 3.
Šventadienis — mišios, pa- 

mokslai, varpų ąkambėjiipas. 
Seną$ įprotis pradeda manyje 
atgimti. Einu atiduoti kas Die
vo Djevui, o kas ciesoriaus 
ciesoriui. Išklausau mišių ir 
pamokslų, ant širdies daug 
lengviau. Einu poyisam pas 
gerą Draugijos narį Baulą 
nors paminės įsimesti.
Nauji °griekai” ir vėl naujos 
“pakulos.”

Gruodžio 4.
Kėliau anksti ryte, ką tik 

saulei patekėjus. Atsiprausęs, 
savo Barbę pabučiavęs, einu 
Draugijai naujų narių ieškoti. 
Bet deja, vos prakiųtinau po
rą skersgatvių pasitinku drau
gą Abeką 
kaimyne 
Sakau einu naujų narių Or
gijai ieškoti. Et, sako, užsiimi 
gyvais niekais — geriau cik 
darbininkų labui dirbti — už
rašyk musų “gazietas.” Beje, 
sakau, o kaip su jūsų drg. 
Tauru? Drg. Tauras, sako ser
ga, blogai serga. Taip, taip, 
sakau aš girdėjau, kad ‘‘dak
taras” Bimba jį pripažino 
skįokos bakterijoms užsikrė
tusiu. Mano draugas Abekas, 
pažiurėjo skersomis, kepurę 
pasimurde ir dar tiek pasąkė: 
“darbininkų klasės priešu 
gimei, tokiu ir dvėst” Vargas, 
pamaniau sau, kad man prisė
jo tokiu niekšu užgimti.

Gruodžio 5.
man anksti 

klau- 
dienos prityri- 

ir nuotykiai, reikia sky-

Įdomaujasi.
Laike praeitos savaitės buvo 

Draugijos nariai, Pranas ir atsikreipę Draugijon dviejų 
Lucile Prūsini, lapkr. 19 d. tu- kitų lietuvių organizacijų ats- 
rėjo dideles iškilmes 15-kos lovai, pasiteiravimo tikslu 
metų ženybinio gyvenimo, p. apie 
Grigaičio, irgi Draugijos na- prie 
rio, auditorijoje, 3800 Arini- mų. 
tage avė. Svečiai buvo veik mas

Adv. KL. JURGELIONIS* <
Adv. Kl. Jurgelidnis daug pridėjo triūso pritaikyme šitos or

ganizacijos prie Illinois valstijos Mutual Benefit Associations 
įstatymų. Aktyvus šios Draugijos narys.

mo mokesčius ir mėnesines eiti pas gydytoją bei 
duokles. Bet padarytą biznį [Draugijon laike dviejų 
priduoda į kontesto ofisą 
rečiau sykis savaitėje.

ago.
“Sure,” said Mrs. Johnson, “Tom 

would be the first one to think of a 
thing likę that.”

Mrs. Farrell didn’t thank Mrs. 
Johnson for that remark, Mom 
could see. Mrs. Johnson went on: 
“All you ladies with your fine sons 
make me sorry 1 never had any 
boys.”

Mrs. Flannigan w a 1 k e d home. 
with Mom. She said: “I’d think if I 
had one likę that Florrie I wouldn’t 
be wishin’ for any more.”

Mom just smiled. She didn’t 
likę to come right out and tąlk 
about people. Mrs. Flannigan said: 
“1’11 bet Tommy’s letter had it all 
over Joie’s; that little bump on a 
log cin’t compose a good lettęr.”

Mom knew what she waa after. 
“Yes, Tommy writes a good letter 
būt J don’t usuajly save them be
cause I know there’s always anoth
er one on the syay.” . • .

So M r Sr-Flannigan kept on go
ing and' didn’t stop. Mom went in 
the house and went about getting 
supptfr just the šame as though 
nothing had happened.

Nothlng had happened^ she 
hadn’t had a letter from Tommy 
for a mouth; būt he was busy

s ANTANAS V1SBARAS 
Senas ir žymus aukso laikais 
lietuvių realestatininkas Ghi- 
cagoje, dabar gyvena Cicero 
ir čia daugiausia yra pasiža
dėjęs darbuotis Draugijos kon 
teste. Senas šios organizacijos 
narys.

Kontestas.
Kontesto darbo lauke atsi 

dūrė daug darbščių Draugijo; 
narių 
Narmontaitė, J

Vakaro rengimo komi-[Ambrazevičių, J. Kemėšis, p-ia 
. Prusis, J. Jankus ir J. [Z. Bendžienė, Senas Petras, J.

Čeponis, J. Jankus ir daugelis

D ra ugijos V akaras
Sausio 14 d., Draugij< 

karas 
sija: 
Gumauskas, dirba išsijuosę iš 
anksto, kad vakaras butų sėk- kitų. Kai darbo vilnis įsisiu- 
mingas. Neabejoju, kad vaka- buos nauji nariai Draugijon 
ro programas bus įdomus, dešimtimis plauks kas dien. 
Apie jį kalbėsime vėliau

Prūsių celebracijos.

Gruodžio 1.
Gaunu pakvietimą 

skyriuje ątpasakotį savo die
nos prityriinus ir nuotykius. 
Pasįjuntp- tarsi šiepas ant Ša
kės išąpkštintas. Kai kurie 
gali pamanyti, kad ir aš žur
nalistas. Viskas butų gerai,~ 
tiktai ta mano nelemta gal
va—dėkos diena perdaug ją 
paveikė- Qi. ,kaa Uųu, feąs bųs» 
katfa “Ęighteen Aųieųdmeut” 
uebebua? , . , ; .

Gruodžio 2.

Šiandien rytą 
paskambino telefoną 
šia kur šios 
mai 
rių užpildyti. Aš iš pykčio tik 
tai galėjau pasakyti: “gerbia 
masis, aš sutikau aprašyti 
vo dienos nuotykius, bet 
nakties 
nakties 
tai mano 
pas advokatą, 
pas daktarą.” 

Jūsų 
Baron Von Pliokst

1. Jonas H. Puida
2. Jonas Ašcilla'
3. Magdalena Ratkevičienė
4. Juozas A. Jankus
5. Louise Narmontaitė
6. James
7. Ponas
8. Petras
9. Juozas
10. Antanas Visbaras
11 Petras Galskis
12 Alex Ambrazevičia
13. Paul Miller
14. Zofija Bendžįenė
15. Jcrry Siderevičius
16. Stanley Dargužis ?
17. Pijus Dubickas ‘
18. Senas Petras —

Martinkaitis
19. W. V. Maukus
20. Veronika Orenčicnė
21. J. J. Čeponis
Kai kurie šitų kontestantų 

jau darbą pradėjo, o kai kurie 
dar proępęktus teberenka. 
Greitu laiku prisidės didesnis 
skaičius naujų spėkų, darbas

išimtinai vien Draugijos na- kad organizacijos, kurios mo 
riai. ka savo nariams pašalpą ligo

Draugi jos konslituci ja.
Naujoji Draugijos konstitu

cija “Naujienose” spausdina
ma. Vertimus daro, kalbos 
tikslumą ir korektūrą prižiūri 
Draugijos narys inž. K. Augus- 
tinavičius. Naujosios konstitu
cijos subudavojime ir pritai
kyme prie Ilinois valstijos 
Mutual Benefit Associations 
reikalavimo daugiausia dirbo: 
adv. K. Jurgelionis, J. Degutis 
ir J. Mickevičius.

Haik;*iBoba Barbe davė inan 
livplėrį popieriui jfr juoidNlai 
-—reikės diėnps nuotykius ir 
prityrimui iŠ' y > X

DRAUGUOS VALDYBA: J. DEGUTIS
J. MICKEVIČIUS V. BRUSOKAS
J. JANKUS V. MANKUS
P. GALSKIS P. MILAŠEVIČIA

DRAUGIJOS DAKTARAS
I)r. A. Montvidan. 

DRAUGIJOS ADVOKATAS
K. P. Gugis.

KONTESTO GARBES KOM.:
K. KA1RIS
J. galskiene
V. PAČKAUSKAS.
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Clevelando Žinios
\

CLEVELANDO AVIACIJOS DIENA IR KITI 
PARENGIMAI LABAI PASEKMINGI

Nežiūrint visų kliūčių ir šmeižimų vietiniai 
patriotingi lietuviai su geromis 
pasekmėmis kulminavo darbą

Planuoja ir toliau darbuotis lakūno Juozo R. James- 
Janušausko skridimo naudai.

Juozo R.
skridimo

Nors Aviacijos Diena, ban- 
kietas ir prakalbos-koncertas 
surengti lakūno 
James-J an u ša u sk o
naudai jau praėjo, bet jų atgar
siai tebėra stiprus, kiek stip
rus jie buvo tuojau po įvykių.

Vietiniai žmones tebekomen- 
tuoja apie iškilmes, tebekalba 
apie lakūną, kuris rengiasi se
kančią vasarą leistis į tranzat- 
lantinę kelionę iš Amerikos į 
JJetuvą.
Clevelandas pasiryžęs pasirodyti

Kaip visur, taip ir Clevelando 
lietuvių tarpe pasireiškė dide
lis entuziazmas, kurį vietiniai 
žada išreikšti tolimesniu ir dar 
labiau pasmarkintu darbu skri
dimo naudai. Vietiniai darbuo
tojai, kurie ikišiol dėjo pastan
gas, aukavo laiką ir darbą, kad 
šiuos pirmus tris įvykius su
rengti, pasiryžę įtraukti dauge
lį naujų stambių jėgų į darbą 
ir tuomet pasileisti pilnu tem
pu, kad iki skridimas įvyks 
Clevelandas pasirodytų geriau, 
negu kuris kitas lietuvių cent
ras Amerikoje.

Tostą ir laurai

Disregard petty politicians and 
work in harmony.”

Lietuviškai telegrama skam
ba sekančiai:

“Raginu visus tikrus lietu
vius suteikti kuo didžiausią pa
ramą James-Janušauskui. Už
mirškit pigius politikierius ir 
darbuokitės sutartinai.”

Juo daugiau žmogus 
keliauja, tuo mažiau 
pas jį yra toleran

cijos

trikte būrį jaunų vyrų. Jie sė
di kavinėje prie stalo, kur sto
vi butelis degtines. Jaunuoliai 
geria degtinę ir labai karštai 
apie kažką diskusuoja. Ameri
konas tuoj padaro išvadą, kad 
francuzų studentai girtuokliau
ja ir veda palaidų' gyvenimą. 
Pas jį tuoj susidaro, ta nuomo
nė, kad Amerikos studentai yra 
kur kas “švaresni” ir užsiima 
visai nekaltais dalykais.

Bet ar taip, iš tiesų, yra? 
Pirmiausiai, sako prof. Richard
son, francuzai yra kur kas gy
vesni, negu amerikonai. Jie 
mėgsta kalbėti ir diskusuoti 
dalykus. Amerikonui reikėtų 
išgerti šešias geras “burnas”, 
kol jo liežuvis pasidarytų tiek 
liuosas, kaip francuzo, kuris, 
taip sakant, nėra nei pauostęs 
jokio svaigalo. Antra, kavinėje 
beveik niekuomet neužtiksi gir
tą francuzą. Tuo tarpu Ameri
kos kolegijose yra visai papras
tas dalykas, kad iš laboratori
jų prapuola alkoholis ir atsidu
ria studentų kambariuose.

Bendrai imant, sako profeso
rius, keliautojai ne tik patys 
jokios naudos neturi, het dar 
padaro blėdį. Klaidinančius ir 
iškraipytus įspūdžius jie sklei
džia tarp savo pažįstamų, ku
rie apie vieną ar kitą šalį irgi 
įgauna klaidingą supratimą.

su tam tikrais ženkleliais. Iš 
piliečio, kuriam bus pasiųsta 
toks laiškas, bus prašoma auka 
fondui su džiova.

Ieško chemiko, kuris 
yra įtariamas žmog

žudyste

Jis yra įta-

Sa-

Vietos ir kitų miestų polici
ja ieško Arthur C. Wilson, Cle
velando chemiko.
riamas nužudymu Texas. valsti
joje ponios Irene DeBolt.
koma, kad DeBolt dažnai su 
savim nešiodavosi stambias pi
nigų sumas. Prieš kiek laiko ji 
išsikolektaviisi iš apdraudos 
kompanijos $10,000, Tad spė
jama, kad, Wilson nužudė ją ir 
atėmė pinigus.

JUOKAI
Mažas vaikas: “Ar tas poli

cininkas yra buvęs mažu 
vaiku?”

Motina: “žinoma buvo”.
* *Mažas vaikas: “O, mama, 

aš norėčiau matyti mažą poli
cininką”.

(“Staffordshire Sentincl”).

Bet laikinai užmirštant atei
ties planus, reikia nusiimti ke
pures prieš sekamus clevelan- 
diečius: p. p. J. Armonus, p. 
A. Paulienę, p-lę Heleną Cher- 
niss-černiutę, pp. Vyšniauskus 

Vyšniauskaitę, pp. Pal- 
kurie, kovodami su įvai- 
kliutimis, neatkreipdami 
į faktą, kad jie buvo

terius, 
riomis 
domės 
šmeižiami, jų vardai valkioja
mi po gatvę vietinio savaitraš
čio “Dirvos” špaltose, per to 
savaitraščio laiškus, kovodami 
su jo pastangomis visą dalyką 
išardyti ir veikėjus sudemora- 
lizuoti — jie atsiekė savo tiks
lą, įvykino darbą pasekmingai, 
kaip parodo visų trijų įvykių 
finansinės pasekmės, davusios 
lakūno Juozo R. James-Janu- 
šausko skridimui apie $200.00 
pelno. Bet, kaip vietiniai patys 
sako, tai tik pradžia. 'Padėka 
taipgi priklauso p. Vilkeliams, 
p. Luizas, p. Baranauskui, pp. 
žuriams, pp. SalaseviČiams ir 
p-lei SalaseviČiutei, p. Šukiui 
ir kitiems, kurie vienokiu ar 
kitokiu budu darbavosi skridi
mui, prisidėjo prie įvykių pa
sisekimo.

Profesionalai pasisako
Už skridimą taipgi entuzias

tiškai išėjo ir prisidėjo prie jo 
su stambiomis aukomis, apart 
kai kurių aukščiau suminėtų 
darbuotojų, Dr. J. T. Vitkus, 
dentistas Dr. Thomas-Tamošai- 
tis, adv. Česnulis ir kiti, kurie 
ne vien Čekiais, bet ir žodžiais, 
bankiete kalbėdami 100% pa
sisakė už skridimą ir pasmer
kė tuos, kurie dėl savo siauru
mo, egoistiškumo ir nedžentel- 
moniškumo dergė antrą skridi
mą ir ėjo prieš darbą Cleve- 
lande ir bendrai prieš visą Ja
nušausko užsimojimą.

Paprastai manoma, jog ap
lankyti svetimus kraštus kiek
vienam žmogui yra naudinga. 
Esą, žmogus praplatina savo 
žinojimą, susipažįsta su kitų 
tautų papročiais ir pasidaro la
biau tolerantiškas. Tačiau vi
sai kitokios nuomonės laikosi 
prof. Leonard T. Richardson, 
kuris Youngstown kolegijoje 
dėsto kalbas. Vietos laikrašty
je tilpo jo pareiškimas, kur sa
koma, jog juo 
konai keliauja, 
pasižymi savo 
ir nepakanta.

Prof. Richardson šešis kar
tus aplankė Europą ir ilgesnį 
ar trumpesnį laiką gyveno dvy
likoje šalių. Savo kelionėse jis 
susitiko nemažai amerikonų, 
kurie važiavo į užsienį “apsi
šviesti” bei savo protinį regratj 
praplėsti. Ir daugumoje atvejų 
tie keliauninkai ne tik nieko 
naujo neišmoko, bet dar grįžo 
atgal su visai klaidingais įspū
džiais.

Visa bėda yra ta, sako pro
fesorius, kad amerikonai bando 
viską savo mastu mieruoti. Vi
sa, ką jie girdi bei mato Euro
poje, jie bando interpretuoti 
“amerikoniškai”. Persiimti tos 
šalies dvasia, kur jiems tenka 
kelias dienas ar kelias savaites 
išgyventi, jie jokiu budu nepa
jėgia.

Sakysime, nuvažiuoja ameri
konas į Paryžių. JPas jį jau yra 
susidariusi nuomonė, kad fran
cuzai sugalvoja pasauliui įvai
rias madas ir kad perfiumai 
yra svarbiausias francuzų eks
portas. Jiems nei į galvą ne
ateina mintis patirti tikrus fak
tus. O tie faktai rodo, jog 
Francija už kur kas didesnę 
sumą pinigų eksportuoja auto
mobilių, negu kvepalų, ir kad 
plieno pramonė ten stovi pir
moje vietoje.

Kitas vėl dalykas. Pamato 
amerikonas universiteto dis-

Stengsis sukelti pinigų 
kovai su džiova

Vakar prasidėjo taip vadina
ma “Christmas Seal” kampani
ja.

Clevelando piliečiams bus iš
siuntinėta apie 100,000 laiškų

Išsiblaškęs profesorius (sa
vo žmonai): ‘‘Užsakyk man 
kelius aštuonkampius nosi
nius. Aš negaliu apsieiti vi
są dieną tik su keturiais maz
gais”.

“Dcr Brummer”, Berlin).

Teisėjas: “Pergreitas važia
vimas? Kiek kartų tamsta esi 
buvęs prieš mane?”

Pergreitas važiuotojas: “Nie-

daugiau ameri- 
tuo labiau jie 

ignorantiškumu

Sieniniai
KALENDORIAI

“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 į ■

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
. Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJŲSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kįti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai,. ■ 
420Q West 26 St, Kampas Keeler Avė. Tėl. Crawford 5573

I

Rusiška ir Turkiška
D0UGLAS BATUS 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Loui« Avė. Tel. Kedzic 8902 {artį

Vanos, lietam it draskos vanos. 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 y. v.

THE TWO ORPHANS
13 NOUR.
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2urig išreiškia visų sentimentą
Bendrą sentimentą vykusiai 

išreiškė inž. J. P. žuris, kuris 
negalėdamas dalyvauti Aviaci-
jos Dienoje Clevelandę, iš Det
roito prisiuntė sekančia turi
nio telegramą: *
i “I arge all true Lithuanians 

to lend full support to James.

^>- WW- w,

Atbucjavota Hill & McNamer sankrova New Salem, Ilk, miestely, kur prezidentas Abraham 
Lincoln ėjo pašto viršininko pareigas. Tas miestelis tapo atbudavotas tokis, kokis buvo Lincolno 

laikais ir paverstas valstijos parku. >

kuomet, tamsta teisėjau. Tėvas: “Ką! sutikti su tuo,| Prašytojas: “Žinoma, jeigu
“Aš esu bandęs pralenkti 

tamstą kelyje kartą ar du, 
bet mano busas tedaro tik 
penkiasdešimts penkias”.

(“Union Pacific Magazine”).

kad tamsta vedi mano dukte
rį, kuomet tamsta negali ap
sirūpinti išlaikymu pats sa
vęs, nebekidbant apie žmoną 
ir vaikus”.

tamsta esi žmogus, kuris gali 
matyti savo dukterį ir jos vy
rą badaujančius, aš nenoriu 
susidėti su tamstos šeimyna”. 

(“Pages Gaies”, Yverdon).

Kainos Sutriuškintos!
Tikras Outleto Pratuštinimas

DABAR PER GRUODŽIO MĖNESĮ
Kuomet dalykai paprastai parsiduoda brangiau negu paprastomis kainomis, mes siūlome jums DIDELIUS 
BARGENUS visokių rūbų dėl visos šeimos. Bargenai pratuštinimo kainomis. Mail Orderio Divizija įsakė 
mums išparduoti tuojaus nežiūrint į jų kainą arba pelną, visą Rudeninį ir Žieminį 1933 viršstaką. Jiems 
reikalinga vieta — jų reikalas yra jūsų laimė.

Dabar Jūsų Kalėdoms Pinigai Nupirks Daugiaus
dalykų — padarys daugiau malonumo. Nepraleiskite progos atsilankyti į Chicago Mail 
Outletą per gruodžio mėnesį. Mes sutaupysime jums, pinigų. Musų žemos kainos yra 
Bargenai. Būtinai atsilankykite ir pasinaudokite pastebėtina nroga nusipirkti gerų da-

visokių reikalingų 
Order Ekonomijos 
Senovės — JVTados 
lykų pigiai.

Ką jus galite 
nusipirkti už 

tiktai

*1.49
Moterims Šilki
nės arba Vilno

nės Dresės “

Gražios
Fįrankoš
Vertės iki
$1.50—
49c.

Blanketai— '1 
šilti — į

' klėtkuoti į 
60x80 tiktai!

49c. I

Moterims čeba- 
tukai $3.50 ver

tes.
Suedes, Blizgan
ti, Naujoviški — 

visu šaižų.

$3.50 Grynu Vil
nų Vyrams arba 
Moterims . Svęde- 
riai Kauto Sty- 

liaus.

Didelio 
Saizo 
Taipgi

MOTERIMS ir 
MERGINOMS

Kautai
M.99

Vertes iki $12.98
VERTYBĖS KURIOS

JUS NUSTEBINS

DARYKITE SAVO

Atdara Ketyirta- 
\ dieny ir šeštadie

ny vak. iki 8:80

Tik įsivaiz
duokite

* Brangiais 
Kailiais pa
dabinti.
* Pastebėti
ni Styliai
* Populia- 
riški Nauji 
Matertfolai
* šiltu pa
mušalu tar
peliuose.
* Didžiau

sia Proga
Chicagos 

Bargenų.
Medžiotojai kada 

nors turėjo!

KALĖDOMS PIRKINIUS “OUTLETE TŪKSTANČIŲ

Vertės iki $19.98

H I C A G O M A I L O R D E
ECONOMY OUTLET

BARGENŲ”

511 South Paulina Street — Marshfield “L” ir gatvekaris iki durų
' Valandos nuo 8 iki 6 — Ketvergo ir Subatos vakare, nuo 8:30 vai. vak.
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Kditor P. GRIGAITIS ----- u—---------- „--- —--- -

|8.00'
87.00

Užsisakymo kainai
Chicago je — paštu: 

Metams
Pusei metų ..............—— 
Trims minesiams —
Dviem minesiams ~~~—-
Vienam mlneaiui ....-----~

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija 
Savaitei . 
Minėsiu!

Suvienytose

Entered as Second Clasa Matter 
March 7th 1914 at th« Port Office 
of Chicago, III. undar the act of 
March 8x4 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St, Chicago, 
III. Telefonas Caaal 8509.

88.00
4.00 
2.00 
1.50

.75

8c 
18e į$c 

M Chicagoj,

Pusei mat*-------
Trims mlnesiama
Dviem minesiams
Vienam minėsiu!

Lietuvon ir kitur ušsieniuose
(Atpiginta)

88.00
4.00
2.50

Metams
Pusei metų-------
Trims minesiams

ISPANIJOS POLITIKA

. 1.75

. 1.25

. .76

Tačiau nereikia užmiršti, kad 90% ti| žinių, ku
rios ateina iš fašizmo sostinės, yra gryną propaganda. 
Kada despotai ir jų agentai skelbia pasauliui, kad jie 
kalbėjosi apie taikų, tai galima beveik tikrai spręsti, 
jogei jie darė sutartis dėl karo.

žmonijos laimė yra tiktai ta, kad diktatorių valdo
mos šalys yra bankrotai. Jų gyventojai yra paskendę 
vąrge, o jų valdžios yra prasiskolinusios. Tuo gi tarpu 
karui vesti šiandie reikia milžiniškų pinigų. Jeigu Ame
rika, Anglija ir Francija karo nenorės ir griežtai jam 
priešinsis, tai karo nebus, nežiūrint kokius šakar-makar 
darytų Litvinovas su Mussoliniu ir Hitleriu.

i KĄ ŽMONES MANO
tj-., ....................................... . ■""*.........—•

ŽMONIŲ RINKTA 
VALDŽIA

, i 

ii
i .i

Trečioji Kubos Revoliucija
Jaunoje Ispanijos respublikoje politika verda su 

kunkulu. Pereitą šeštadienį tenai įvyko antrieji balsa
vimai parlamento rinkiniuose. Turėjo būt išrinkti 95 
atstovai tuose distriktuose, kuriuose prieš trejetų sa
vaičių, kada ėjo pirmieji balsavimai, nė vienos parti
jos kandidatai nebuvo gavę daugumos balsų. Kas lai
mėjo šituos antruosius balsavimus, kolkas dar nėra 
tikrų žinių, bet pranešama, kad respublikos sostinėje 
Madride 13 vietų teko socialistams.

Antruose balsavimuose taip pat, kaip ir pirmuose, 
buvo daug riaušių, taip kad valdžia net paskelbė “ap
saugos stovį”. Anot laikraščių korespondentų praneši
mų, tas riaušes daugiausia kėlė anarchistai ir sindika- 
listai. Tarp Ispanijos darbininkų anarchizmas dar turi 
didelės įtakos. Anarchistai, kaip žinoma, politikos “ne
pripažįsta”, todėl rinkimuose jie nedalyvavo. Bet rinki
mų laikų jie panaudojo organizavimui streikų ir užpul
dinėjimui klerikalų bei monarchistų. Kokia, gali būti 
nauda darbininkams iš tokios taktikos?

Ispanijos klerikalai pasirodė gudresni už anarchis
tus. Vyskupai įsakė visiems tikintiemsiems eiti balsuo
ti. Jie davė net specialį leidimų vienuoliams ir vienuo
lėms rinkimų dienoje apleisti klioštorius ir keliauti į 
balsavimų vietas. Turtingi ponai parūpino tiems “Die
vo tarnams” automobilius, kad jie galėtų atiduoti savo 
balsus už “gerus” kandidatus. Šitų klerikalų pastangų 
dėka, ne vienas atžagareivis praėjo į parlamentų, ku
ris be minyškų balsų nieku budu nebūtų buvęs išrink
tas. O tas triukšmas, kurį anarchistai kėlė gatvėse, pra
ėjo, nepalikęs rinkimų rezultatuose jokio pėdsako.

Kaip laikraščių korespondentai praneša, Ispanijos 
klerikalizmas pavartojo dar kitų gudrybę šiuose rinki
muose. Penkiolikoje apygardų kunigai įsakė parapijo
nams balsuoti ne už monarchistus, kurie Ispanijoje 
šiandie labai nepopuleriškį, bet už buvusio premjero 
Alejandro Lerroux vadovaujamus radikalus, šitie ra
dikalai yra laisvamaniai (mūsiškai sakant, “bedieviai”). 
Ji.e reikalauja, kad bažnyčia butų atkirta nuo valstybės 
ir mokykla nuo bažnyčios; steigiamame seime jie bal
savo už jėzuitų organo uždraudimų ir bažnyčių turto 
konfiskavimų. Bet nežiūrint to, kunigai liepė katali
kams balsuotojams remti radikalus, o ne monarchistus, 
kurie stoja už katalikų bažnyčios privilegijas. Mat, kle
rikalams svarbiausia rūpėjo pakenkti socialistams.

Su šita klerikalizmo pagelba Ispanijos buržuazija 
veikiausia bus laimėjusi rinkimus. Socialistams teks 
dabar būti opozicijoje. Bet tai dar jokio pavojaus ne
reiškia. Svarbiausias dalykas šiandie Ispanijoje yra tas, 
kad išsilaikytų respublika ir kad ji nepatektų po kleri
kalizmo jungu. Dauguma atstovų, išrinktų į parlamen
tų, veikiausia bus monarchijos ir klerikalizmo priešai. 
Tiesa, ta dauguma bus kartu priešinga ir darbininkams. 
Bet darbininkų atstovai, būdami opozicijoje, nesiliaus 
kovoję už savo klasės reikalus, ir kuomet socialistai 
nedalyvaus valdžioje, tai bus lengviau suvienyti darbi
ninkus po socialistų vadovybe.

(Tęsinys)
tiek apie mano grum- 
su porristu. O dabar 
ir vėl prie Atarės tvir- 
Mums einant palei vie-

priekį, pastebėjau* šaligat* 
stovintį kariškų automo- 
ir jame negyvus 4 karei- 
o keturius sumišusius ir

20 d. lapkričio. Kuris iš atei
vių paliuosuotas, tas nebeturi 
teisės gauti darbo. (Įstatymas 
nebėra tų ateivių, kurie yra 
vedę arba apsiveda kubietes 
moteris); vadinasi, jeigu turi 
pinigų išvažiuoti į savo gim-[ 
tų j į kraštų tai gerai, o jei ne, 
tai mirk vietoje, nes užsidirb
ti pragyvenimo tau* niekas ne
turi teisės duoti.. Ir nestebėti
na, kad jau nekurie konsulai 
yra apsupti šimtų imigrantų 
kaip tai: Anglijos, Ispanijos ir 
kitų. Jų dauguma skundžiasi, 
kad' dirbę, daug metų, bet nie
ko sutaupyti negalėję, o dabar 
išmetė iš darbo, kad jų vieto
je pastatyti nativų (čia gimu
sį) kubietį o jie liko be dar
bo ir be pinigų.

Dar nėra žinios, kų tie kon
sulai darys su savo žmonėmis; 
ar juos siųs į gimtinę nemoka
mai, ar leis * čia mirti, ar kų 
kitų darys. Vienok yra jaučia* 
ma, kad bus didelis pasiprie
šinimas. Nekurie ispanų laik
raščiai, ypač “Diario de la Ma
rina” jau smarkiais argumen 
tais ėmė pulti šių Kubos vald
žių. Tas laikraštis nurodo, kad 
be ispanų pagalbos nebūtų bu 
vę nei šios valdžios', nes kuba- 
nai vieni nebūtų atsispyrę prieš 
tironijų. Kai kova ėjo už lais- 

sako tas laikraštis —

n umari Pa

tikriausia
yra ma-

taikos angelai

dar nėra mačiusi.
businčiai skerdynei 
priežaščių, iš kurių

vę, 
tai visi ateiviai bendrai kovo
jome, kad tų laisvę turėti, o 
dabar tuos laisvei kovotojus 
meta lauk, kad badu 
Ii.

Tai, žinoma, tikrų 
tiesa. Visoje Kuboje
žiausia 1,000,000 ispanų, kuriu 
rankose randasi daug bankų, 
komercijų ir jie turi daug pro? 
fesionalų. Pačiame Havanos 
mieste, kuris turi apie 600,000 
gyventojų, trečdalį sudaro is
panai. Revoliucijai kilus, ispa
nai daugiausia ir prisidėjo, ir

yra tik ispanų jėga Machados dik- 
čia I tatura buvo nuveikta.

pir- 
n e-

Labai aišku, taip ilgai tęs
tis negalės, ir jeigu ši valdžia 
savo politikos prieš ateivius 
neperkeis, tai, žinoma, *ji bus 
jėga priversta tai daryti; — 
netrukus atsisuks prieš jų vi
si ateiviai, kurie sudaro dau
giau kaip visų trečdalį Kubos 
gyventojų, — tai tada tik bus 
revoliucija!

(Demokratija) 
(Tąsa)

IV.
žmonijos gyvenime toki nuo- 

tikiai, kaip Amerikos europie
čiais apgyvendinimas, lyg bu
tų vakar dienos įvykis. Seno 
žmogaus atminti j e neišdildomas 
faktas — vergija teršė Jung
tinių Valstijų gerų vardų. Af
rikoje, Kongo ir Haiti (West 
Indies) saloje dar ir dabar ver
gija prekiaujama. Pelnas ir to 
pelno su “garbingai” valdovais 
pasidalinimas teršia visos žmo
nijos civilizacijų; Tai ne dar
bininkų luomo ir ne tamsuo
lių darbus, bet apšviestų, aug- 
štai civilizuotų vhldininkų ne- 
sųžiniškumas, ir praturtėjusių 

[asmenų garbinimas šitokių ci
vilizacijai gėdų palaiko, Visų 
šalies gyventojų;1 pilietinės tei
sės if grynai demokiątipė ša
lies tvarką šitokios ciyilįząęi- 
jai gėdos (vergais prekybas) 
nepakęstų. Tai darę “karaliai” 
ir megaiojnanai, kurie žmo
nėms lygių (Įęisių nepripa^į* 
sta.

Valdymo manija sergantieji; 
universitetus IjįontręJiųęjąnti, 
žinoma, pej; algų mokėjimų iš 
valstybės iždo, bet x apšvieta 
gauna tiktai turtingojo luoręo 
jaunuoliui, kurie, iŠ mažęns nup. 
darbo žmonių atskirai augina
mi, ir tokie į valdininkus pri 
ruošiami, tampa despotizmo 
fanatiškais šalininkais. Tokis 
nelemtas auklėjimas atliekamas 

Ikaro mokyklose, seminarijose, 
ir tik vienų turtuolių vaikams 
auklėti prirengtose įstaigose. 
Tai yrą užburtas ratas. Tai yra 
žmonijos į luomus skaldymo, 
demokratijai kenksminga, “tvai 
ka”i Mario manyriiri,tai civi
lizacijai kenksminga nętvar 
ka.

Kuomet aukštasis ir specia- 
lis mokslas norinties mokintis 

I darbininkų vaikams bus nemo
kamai, valstybės lėšomis, pri 
einamas, tai demokratija iškels 
žmoni jų tinkamon pagarbom 
Darbo žmonės tai doriausi, tei
singiausi ir naudingiausi; jie 
pagamina viskų. Prie darbinin
kų priskaitomi ir visi išradė
jai, mokslininkai ir vieši tar
nautojai, specialistai. Gamta 
tiek duosni, kad mokslo nero
dymais jos jėga panaudodami 
žmonijos aplaiminimui, bet ne; 
kelių milionierių pelnui, gali
ma laipsniškai vargų iš žmo 
nių tarfro prašąlinti.

Burtininkai, stebukladariai, 
žmonių minčių temdytojai kirti 

Į ba prie jaunimo ir tuęs nesu 
brendėlius ihokina disciplinuo 
tu, sutartinu' veikimu, apginti

Dievų nuo “będįevių”. Užbur
tame rate trukdo jaunimų nuę 
pažangios, ir “Dievui Ipad&Įn 
pasaulį valdyti”. Pagal tų bur
tininkų burnojimų, Dievas pati 
nieko negali daryti be burtb 
ninku pagalbos. Tie fanatizmo 
šalininkai net aukštojo mokslo 
įstaigas kėsinasi užvaldyti ir 
žmoni jų į luomus skaldyti. 

»

Kur tik ' karas skelbiamas, 
burtininkai bėga ginklus pa
šventinti. Kur smurtas vykina; 
inas, tenai — “neklaidingas” 
pirmutinis tokį smurtų teisė
tu pripažįsta. Mes atsimename 
Zichįni Kaupe ir Vilnijęs vy
skupijos konkordatų’ Lenkijai 
pripažinimų. Nūn savuą pasė
kėjus Hitleriui paaukojo su to
kiu žvėrim-žmęgum darydamas 
“konkordatų”.

Tylią tįs.
(Bus daugiau.)

KAIP VILNIEČIAI 
PILDO SAVO 
“PRINCIPUS”

ir 
jos kalbėtojai kalba apie 
bjaurumų buržuazinės tvar
kos. Kalba, kaip darbininkus 
išnaudoja ir naikina jų svei
katų, paskui išmeta už vartų 
likimui; Darbininkas, skaity
damas tokias žinias, mano, 
kad vilniečiai užtaria darbi
ninkus ir yra jų draugai. Bet; 
kada pažiūri į pačių vilniečių 
tarpų; tai visai kų kita matai; 
Jie netik neužtaria darbinin
kų, bet ir patys vieni kitus 
grąužia. Kiek man žinoma; tai

Stalino atstovas Litvinovas jau Romoje. Pirmas jo 
žygis Italijos sostinėje buvo padaryti vizitų fašistų vir
šilai Mussolini. Paskui Mussolini iškėlė draugui Litvi- 
novui puikų bankietų gražiausiame miesto hotelyje.

Apie kų kalbėjosi Maskvos pasiuntines su Italijos 
diktatorium, spauda smulkesnių žinių nepaduoda, bet 
ji sako, kad komisaras Litvinovas išėję iš Mussolinib 
kabineto su laiminga šypsą ant veido iv pareiškė laik
raščių atstovams, kąd jo pasikalbėjimas su fašistų vą- 
dų buvęs “ilgus ii? širdingas”.

Dabar pąsąulio spaudą daro spėjimus, kokių pasė
kų turės bolševijcų, pą^įųntinjo atsilankymas pąs l^ųsr 
solinį. Dąugelis reiškia tų nuomonę, ka^ Stalino’ komi
saras susiįąrė su fašistų Valdžios galva bendrai dar
buotis “pąsaulię taikos labųj”. Maskva ir Ęoma ųiita^ti- 
nai dirbsiančios, kąį butų pastūmėta priekyn tarptau
tinio nią^gpdŲayięęo veikalas ir ypatingai kąd butų vėl 
įtraukti į nusiginklavimo Vokietija- Vadi
nasi, numatomą, kąd netoUmpje/ filyje ;apĮ^fc. apvąlų 
“taikos stalų” sėdės Litvinovas, Mussolini n* Hitleris;

Vilnis” labai daug rašo, 
kalbėtojai kalba

A. AimanaviČius dirbo “Vilny
je” per kelius metus, ir ten be
dirbdamas sunkiai susirgo, li
ko “Vilnięs” auka. Pati “Vil- 
riis’? rašė, kad jų bendradar
bis A. AimanaviČius serga ir, 
turbut, gavo džiovų. Jis per 
nekųrį laikų buvo apleidęs 
CJiicagų, bet dabar vėl sugrįš 
žęs, visai sumenkęs, be svei
katos, gyvena vilniečių visai 
apleistas be jokios pagelbos, 
jr niekas iš vilpipčių jo liki
mu nesirūpina. Tai matote 
darbininkai, kaip “Vilnis” 
mulkina savę skaitytojus, — 
vienaip rašo, o kitaip daro,— 
net patys viens kito išsižada.

A. AimanaviČius nuteistas 
'deportavimui už bolševikiškų 
agitavimų, bet dabar paleistas 
po dįdęle kaucija. Girdėjau, 
vilniečiai jį patys peikia ir 
sa^o, kądi neM^klinai bųyę 
geras ir tt. Todėl ir pagelbos 
negaus iš vilniečių tarpo. Ži
nosią, dabar jie ieškę visękių 
kabliukų ir išsisukinėja, bet 
kuomet buvo sveikas, tai labai 
reikalingas buvo vilniečiams. 
Dabar diena po dienos jisai 
vysta, kaip lapas, pačioje jau
nystėje, bet nei vienas iš vil
niečių. net nei laikrašty .nepa
rašė apie jo dabartinį likimų, 
prašant geros valios draugų 
jam pagelbėti ligoje, ar su
rengiant kokį vakarėlį, jo nau
dai, paremti finansiškai. Tai 
ko tikėtįs iš “Vilnies” šiaip 
darl/ininkuj žmogui, kuomet 
ji.ę savę, bpneįradarbį ir narį 
aplaidžia. Gęda vilniečiams. 
Jie apsimeta darbininkų drau
gais ir užtarėjais,’ bet lai yra 
tik mulkųiinias sveiko proto, 
d.aųgiaųs nieko. Todėl netikė
kit, (larbiųįnkai ką vilniečiai 
pripeckojų sųvo laikraštyj. Aš 
jums duędb tikrų pavyzdį jų 
“darbininkiškumo.”
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Su pagarba,
—M. Rogers.

Robert Louis Stevenson. Verte A. Karlanas

Turtų Sala
(Tęsinys)

Ir tuo laiku jo kalba buvo 
sutrukdyta kažkokiu balsu. 
Aš suradau vienų iš ištikimų 
darbininkų — bet tuo pat mo
mentu; atėjo žinia dar vieno. 
Toli pelkėje arba liekne pasi
girdo lyg. piktumo garsus ir 
tuojau^ kitas balsas sekė; o 
tada vienas ilgas baisus stau
gimas. Žiūrono kalvos uolos 
gal apie dvidešimt sykių* aida- 
vo tų klyksmų; visas dangus 
pajuodavo nuo pakilusių pau
kščių; kurie visi kartu suužė

ve nuramink jo sielų už jo iš
tikimų jureiviskunių! O kas 
link tavęs, Jonai Silver, ilgų 
lail^ų tu buvai mano bičiulis, 
liet tu nėši mano bičiulis nuo 
dabar. Jeigu aš, kaip šuo pa
avėsiu, aš garbingai įnirsiu už 
ąavo tarnybų, Tu nužudei 
Alau, ar ne? Nužudyk ir ma
ne, jeigu pajėgsi. Bet aš tavęs 
ęebijąų.”
. Ir tų pasakęs, šis narsus vy
ras atsukęs savo nugarų vyre- 
juį, žygiavo tiesiog į pliažo 
pusę. Bet. jam nebuvo lemta 
toli nueiti. Rėkdamas, Jonas

Tai 
tynęs 
grįšiu 
tovės. 
mis vartus, kurie veda į pa
čių tvirtovę, ir kurių tarpe sto
vėjo keli sargybiniai, vienas jų 
priėjęs (matyt, dižuruojantis) 
pasakė, kad pašaliniams čia 
vaikščioti draudžiajpa. Mudu, 
pasukę į takų, įsėdome į omui1 
busų ir nuvykome į Colun ka
pines, kur buvo palaidoti žu
vusieji kareiviai. Vienoje duo
boje — sake tas seržantas, bu
vo užkasta apie kokie 50 lavo 
nų, išimtinai tų, kurie buvo 
biauriai sužaloti. Apžiūrėjęs 
kapines, kur buvo daug naujų 
supiltų kapų, atsisveikinau’ su 
seržantu ir grįžau vienas į mie
stų.

Važiuojant man gatvekariu, 
pasigirdo netoliese smarkus 
kulkosvaidžio tratėjimas, kuris 
tęsėsi ne daugiau kaip 5 se
kundes. Pavažiavus porų blo
kų į 
vėje 
bilių 
vius,
bėgiojančius aplink vežimų. Pa
siteiravus, paaiškėjo, kad mi
nimas vežimas su 8 kareiviais 
privažiavo prie vięno įtariamo 
namo kratos daryti, 4 karei
viai įėjo vidini, O‘»4 pasiliko 
vežime. Tito tarpu, nežinia iš 
kur slaptas kulkosvaidis sutra
tėjo ir buvusius vežime 4 ka
reivius užmušė. Baisi ir nema
loni scena. Bet tokių atsitiki
mų dabar Kuboje visur yra, 
o ypač Havanoje nakties lai
ku. Nors žiūrint iš viršaus re
voliucija atrodo baigta, bet fak- 
tinai ji dar neužgesus!. Ir kaip 
iš visko atrodo, galį dar kilti 
toks kraujo praliejimas, kokio 
Kuba

Tai 
daug
nekurias paminėsiu. Visų 
ma, ši valdžia dar tebėra 
pripažinta. Nepripažino jos dar 
nei Amerika, nei kuri kita val
stybė, ir todėlei jokios pasko
los nei iš kur negali gauti. Valr 
džia pinigų neturi, o pilieti 
reikia daug ir visko.» Kreditan 
nieks neduoda. Krašte1 siaučia 
didžiausia bedarbė, žmones gy
vena pusbadžiu, o daug ir vi-1 Bet dabartinė Kubos valdžia I '
sai badauja. Visi fabrikantai atakuoja ne tik ateivius, bet pačiu kartu, tie Kubęs vadai 
.........  “ ‘ “ ir patį Amerikos pasiuntinį sveikina savo ilgiausiais straip-

Sumner Welles. Pųtsai vyriau- sniais Rooseveltų, kad jis yra 
sias Kubos vadas Sergio Carbo laisvės šalininkas, kad jis su
rašo didžiausius editorialUs ir geba pažintį kas gera ir kas 
puola Wellesų, kad buk tik jis bloga ir todėl pasilieka su vil- 
yra kalčiausias už'šių revoliu- čia, kad Sumner Wellesų Ku- 
cijų ir už visų klastingai veda
mų jo politikų. Kai preziden
tas Roosevelt praėitų sųvaitę’ 
pakvietė Wellęsų atvykti is Ku
bos į Šuv. valstijas, kad paįm- r Tq.
ti nuo jo raportą apie dabar- tų amigo y ąmigo dęl. ' gran 
tinę eigą Kuboje (ūrbfi, kajp pu'oblo npr^suneri^iip. te.

, patys Kubęs vadai' sako, kad J įąs: graciųs ppr'įįą^er ęetįįado 
šiandien visoje Kuboje siaučia [“pasiaiškinti ir atsakyti ^oęse^ ų Sumner Weįlęs y. espeęąi 
didžiausia betvarkę, nękalpiant už vįs^ sukeltų be- sea para siempre”. (KrąąkĮlįi

ceuuų —— |Hava- tvarkę ir nekaltų kraujo pra- Delano Rooseveltų mųsų žmo
nų. įiejįjm|.V), tai Sergio Carbo į r neš, kurie yra tavo draugai ir

Be to dar, ši valdžią i^įęįdo įfiti Kubos viršūnių vadai ;nę- draugai didžięs tautos šįaurės
privalomu įstatymų, kąd ' 59% i;a(Jo džiaugsmui galę h? tiyj Ąmęrikos tąą tąria ačiū už>; ąt-r

ir šiaip turtingesnieji gyvento
jai šiai valdžiai yra priešingi 
ir kenkia visokiais budais įsto
ti j normales gyvenimo vėžes. 
Patys didieji Kubos vyrai, kaip 
tai: Męnocal, Zayas, Mendietų 
ir kiti organizuoja šaikas, ve
da propagandų ir kursto žmo
nes sukilti, kad pastačius to
kių valdžių, kurių ' sutiktų pri
pažinti Amerika ir suteigtų Ku
bai paskolų; žmones; kurie ken
čia skurdą ir badų, nesunku 
patraukti savo pusėn, ir todėl

Ą * Įff ‘'"I J

jąu ąpie pat j centrų 
hų.

t

savo sparnais; ir ilgų laikų- po
tapi minties bakas via skam- i,as,^v° ^1° §akQ’ 7^°^ 
bėjo mano galvoje, kai ra- ^yo;krijik| iš po rankos ir 
lųumas vęl jau buvę užviešpa,- p.le>do besT'
tavęs, tik paukščių nusileidi-lUant* ore, kuris visu cmąrku- 
mąs ir ošimas tolimų vilųių 
drumstė snaudžiančiu pępįetę. 

Tarnas pašoko kaip arklys 
pentinais paragintas,i§gįrd^ 
tų, riksmų; bet Sįlvęriis nei 
akies neprimerkė. Jįs ant vie
tos stovėjo, lengvai atsirėmęs 
ant savo kriukio, dabodamas 
savo kompąnijonų, kaip gyva- 
įtė pasirengęs pulti ant jo,

“Jbnai!,* tarė jūreivis, ištie- 
sętj rankų.

“Neliesk manęs!” rėkė Sil*
bai nebesugrųžins.
\ Tie .sveikinimai’ pręzidėntUi
Rbpseveltui yrą m^dąųg tęKį0. pašokęs kokį mąstą at*
turyuo: ‘Fran^n Del^o a
sęvęlt: nues.tro i^blp. ęs. akroba.

iįaukimą Sn'mner. Welles ir pa. 
ąitiki, W bUjS ant visados),

Įstatymas iajo*galion praeitą daugiau nebesugrįžtų; Ii- tuo Havana, Cutoa.

mu smailiuoju galu pataikė 
vargšui Tarnui tiesiog į nu
garų, tarp pečių. Jo rankos 
Staiga, iškilo aukštyn, jis kaž
kaip žioptelėjo ir tuoj aus su
smuko apt žemės.

Ar jis buvo smarkiai ar 
menkai sužeistas, niekas ne- } * * ■» • f I 9
buvo galėjęs įspėti. Greičiau
sia, sprendžiant iš-garso, jo 
nugarkaulis buvo 
smugiu perlaužtas.

tas jis skubiai ir savim pasiti
kinčiai Valdėsi.

< “Aš * tavęs neliestu, jeigu tu 
nori, Jonai Silver,” tarė ant
rasis^ “Tai tėęnsi sųžinė tegali 
padaryti tave; kad tu bijotum 
manęs, lipt; dėl Dievo meiles, 
pasakyk, kas, ten buvo?”

“Tą$r, ątsąkė Silveris, be- 
ąišypsędarięas, bet daug karin- 
;gęsn/sF ųegu pirma; jo akis, 
W viršūnė didelia-

j,o veide, bet spindinti
stiklę, nuotrupa. “Tas? 

manątį, (ąi ^us Alau.”
Tę vargšas Tarnai

sujjddb, llaipj tikras didvyris.
“Alau!”, jis rėkė. “Tad Die-

pirmuoju 
Bet jam 

nebuvo leista atsigauti iš tų 
smūgio. Silver’is vikrus kaip 
beždžionė, net ir be kojos ar 
kriukio, tuojau buvo prie jo 
ir du sykiu buvę įsmeigęs pei
lį ikr pat rankenos į tų bejėgį 
kūnų. Iš mano pasislėpimo 
vietos aš. aiškiai girdėjau, 
kaip jis smarkiai alsavo, už- 
duodąųiąs tuos smūgius.

Aš nežinųu, kų reiškia tik
rai apalpti, bet aš žinau, kad 
sekančių valandėlę laiko visas 
pasauliu praplaukė prieš ma
no-akis'besisukančiu nikų, 
^liveris ir paukščiai ir Žiūro
no kalvos viršūnė slinko ir 
slinko, aukštyn ir žemyn, 
prieš mano akis ir visokių 
varpų skambėjimas ir tolimi 
balsai skambėjo ir šaukė ma
no ausyse. (Bus daugiau)
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John Factor turės grįš 
ti Anglijon

iš jos nebuvo galima išgauti dėjo aižyti or^. Buvo ir risty- 
nei vieno žodžio.

Butų galima manyti, sako 
Dr. Solomon, jog mergina štai 
ga pasidarė amnezijos auka 
(amnezija yra atminties netteA 
kimo liga). Tačiau ji daro svei
kos mergino įspūdį. Todėl ga
lima spėti, jog ji tik tyčia taip 
elgiasi, norėdama kažką pa
slėpti.

nių. Ir, tikėkite ar ne, Jaksi- 
boga liko laimėtoju, nes plėši
kai nešdinosi kaip greitai galė
jo^ kuomet pamatė, kad pralak 
mėjo.

Drąsusis Jaksiboga jaučiasi 
gerai, nors ir turės pažintį su 
bandažais per kurį laiką.

Paskilbęs John (“Jake the 
Barber”) Factor bus išduotas 
Anglijai, kur jis turės stoti 
prieš teismą ir pasiaiškinti dėl 
išviliojimo $7,000,000.

Factor atvyko į Ameriką iš 
Anglijos. Per kai kurį laiką 
jis turėjo Chicagoje barzdasku- 
tyklą. Bet iš to amato, žino
ma, didelio biznio padaryti ne
galima. Todėl Factor sugalvo
jo savotišką skymą ir iš Ang
lijos investorių, kaip sakoma, 
prigavingu budu išviliojo $7,- 
000,000.

Anglija jau prieš porą metų 
pareikalavo, kad Factor butų 
išduotas. Tapo teismuose už
vesta byla. Kadangi Factor tu
rėjo pinigų, tai galėjo “faituo 
tis”. Bet, ant galo, visas rei
kalas pasibaigė. Kaip laikraš
čiai praneša, Aukščiausias 
Teismas išnešė nuosprendį, kad 
Factor butų atiduotas Anglijos 
valdžiai.

Dawes bankas nepajė
gia atmokėti paskolą
Nemažai kilo kalbų, kai Chi

cagos Central Republic Bankas 
gavo iš Rekonstruction Finance 
kompanijos milžinišką pasko 
lą. Kadangi su tuo banku buvo 
artimai surištas Charles Dawes, 
buvęs Jungtinių Valstijų vice
prezidentas, tai kai kurie tie
siog sakė, jog Hooverio admi
nistracija norėjo išgelbėti savo 
kolėgą iš bėdos.

Atrodo, jog tame 
sos*. Bankas tapo 
bet už tai, tur būt, 
kentėti 
poracija.
jog ligi šiol bankas atmokėjo 
tik vieną trečdalį skolos. Rei
kia dar 
viršutm 
eina ir 
viršum 
centų.

Paskola turėjo 
ta dar pernai.

Prašo mirusio Jono 
Chepulio gimines 

atsišaukti
Reikia rūpintis jo laidotuvėmis 

ir likusiu turtu

daug tie 
išgelbėtas, 
turės nu 

Rekonstrukcijos Kor-
Laikraščiai praneša,

Reikia dar pridurti, jog Fac 
tor Chicagos publikai pasidarė 
žinomas dar ir tuo, kad jis bu
vo žmogvagių pagautas ir už 
laisvės atgavimą turėjo pasi- 
mokėti kelis desėtkus tūkstan
čių dolerių.

atmokėti 60 milionų su 
dolerių.
pusantro
dolerių

I tą sumą į- 
miliono su 
užvilktų pro-

būti atmokė-

Misteriška mergina

Vienas lietuvis apsi 
gynė nuo kelių gink 

luotų plėšikų
po
19
po

Elevatoriaus platformoje ta- 
surasta gulinti mergina apie 
metų amžiaus. Ji tuoj ta- 
nuvežta į pavieto ligoninę, 

daktarų egzaminavimo pasi
rodė, jog fiziškai ji yra visiškai 
sveika. Per visą dieną tačiau

Musų ristikai ir kumštininkai 
gali pasimokyti nuo p. Jak- 
sibogos.

ONA MARKUNIENĖ 
po tėvais Oną šerrnukšnytė 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Paliko dideliame nubudime 4 
sūnūs Bernardą, Petrą, Pran
cišką ir Vincentą, vyro brolj 
Juozapa Markūną, puseserę Do
micėlė Žitkienę, švogerj J. Žitkų 
ciocę Uršulę Bundzienę ir dėdę 
Kazimierų Blindžių ir giminės, 
o Lietuvoj motinų Marijoną 
šermukšnienę ir gimines.

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

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ny, gruodžio 7 dienų, 8 vai. ry
to iš namu J Pąn. švenčiausios 
Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Onos Markunienės 
giminės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Sunai, švogeris ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius S. M. Skudas, Telefo
nas Monroe 3377.

BRIGHTON PARK. — Vie
ną gražią dieną pereitą savaitę 
i lietuvio p. Jaksibogos krau
tuvę, 4350 South Rockwell st., 
atėjo du vyrai. Pasirodė, kad 
jie ne kostumeriai, jies išsitrau- 

4

kę revolverius liepė savininkui 
iškelti rankas į viršų.

Jaksiboga atsisakė kelti ran
kas. Po argumentavimo tarp 
užpuolikų ir savininko, kad jam 
butų sveikiau iškelti rankas, o 
nuo savininko pusės, kad bus 
galima apsieiti ir be to, vagys 
neteko kantrybės ir pridėjo re
volverį prie Jaksibogos kaktos, 
grąsindami šausią, jeigu jis pa
sijudins.

Ir nesijudino Jaksiboga. Vie
nas plėšikas laikė revolverį, o 
kitas ėjo krautuvę apžiūrėti ir 
surasti pinigus. Plėšikas, kuris 
laikė revolverį prie Jaksibogos 
kaktos, stovėjo, stovėjo ir, 
matyt, užsimiršo. Pasinaudojęs 
proga savininkas drožė jam 
smūgį į kūną ir revolveris nu
lėkė j priešingą krautuvės kam
pą.

Ir tuomet prasidėjo karas. 
Gingerale’o buteliai, acto bute
liai, ir įvairus kiti daiktai pra-

DVIEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

3 diena, 12:20 valan- 
1933 m., sulaukęs 12 
men. amžiaus, gimęs 
111.
dideliame nubudime

LEONARDAS CESNOWSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 
dą ryto 
m. ir 6 
Chicago, 

Paliko 
motiną Zofii< P° tėvais Sprin- 
džiukaitė, tėvą Petrą, brolį 
Petrą, dvi seseris Josephine ir 
Berenice, švogeri ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4854 So. Keeler Avė.

Laidotuvės jvyks seredoj, 
gruodžio 6 diena, 9 vai. ryto iš 
namų i St. Richard parapijos 
bažnyčią. 5039 So. Kenneth 
Avė., kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Leonardo Cesnow- 
skio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia- ■ 
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi- 
mft ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Motina, Tėkas, Brolis, 
Seserys, švogeris 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Lachawięz ir Sunai, Tel.. 
Canal 2515.

BIRUTĖ JANULEVICIUTĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

7 diena gruodžio mčn., 1931 m., 
sulaukus 7 metu amžiaus, gi
mus Chicagoje, III.

Paliko dideliame nubudime 
motina Marijoną, tėvą Vladis.. į 
lova. 3 brolius Juozapą, Joną , 
ir Vladislovą, seserj Sofiją Lai- ; 
tą. Liūdnai atminčiai musų , 
brangiausios dukteries dviejų 
metu mirties sukaktuvgs bus lai
komos šv. Mišios Dievo Apveiz^ 
dos parapijos bažnyčioje 7 d 
gruodžio men. 1933 m. 7:30 
v,ai. ryto. Kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
atsilankyti i pamaldas, o pas
kui ir i namus po nųm, 5617 
W. 36 Place. Mes Tave Musų 
brangiausioji dukrelė niekuo-- 
met neužmiršime. Tu pas mus 
jau nebeąugrjši, bet mes anks
taus ar vėliaus pas Tave atei
sime. Lauk mus ateinant!

Nuliude lieka. ‘
• Tėvai, Broliai.. Sesuo.

Užkviečiame vi^š'atsilankyti 
kaip i bažnyčia ;aip ir i namus.

TO(WN OF LAKE. — Gra- 
borius J. F. Eudeikis, 4605 So. 
Hermitage avenue prašo Jono 
Chepulio, seno Town of Lakie- 
čio, gimines atsišaukti ir pasi
rūpinti jo laidotuvėmis ir tur
tu.

Jonas Chepulis, kilęs iš Šven
čionių apskričio, Daugėliškiu 
parapijos ir Ažėnų kaimo, mi
rė gruodžio 1 d., Veteranų na
muose, 14th ir Desplaines. Jis 
išgyveno Town of Lake apie 20 
metų. Buvo karo veteranas. Jis 
buvo apie 37 metų amžiaus. 
Kreipkitės aukščiau paduotu 
adresu ar telefonu Yards 1641.

tradicijoj Vakarėlį. Ten buvo programą, tai būrys rėmėjų 
jaunimas, ten buvo geri užkan- privačiuose namuose surengė 
džįai padovanoti per birutiečius didelį bankietą. Pasekmės bu- 
(neturėkite klaidą, ne per re- vo tokios, kad ateinantį sezo- 
mėjus! Oh, ne!) ir prirengti ną Birutė pasiliko be vedėjo, 
per rengimo komisiją “Onutę” Tas pats gali įvykti ir dabar. 
Biežienę, Vandą Misevičiutę, A. P-s J, Byanskas deda visas pa- 
žemaičiutę, M. Yocaitę ir sek. įstangas chorą palaikyti, bet'jis 
Petrauskaitę. Ten buvo tikrai reikalauja pritarimo. Be to, jo 
geras programas, kurį išpildė energija išsieikvos, o kas pfts- 
tenoras Kaminskas, Lulu Ra- k ui?
ben Micevičiene, smuiką, ir No- .Savo keliu vakarėlis buvo la- 
ra Gugis su Anele Salaveiči- bai jaukus ir malonus, kur tik 
kiute duetą, šokiams orkestrą | pas Birutę tą galima rasti, 
sudarė B. Varašius, Ad. 
vičius ir J. Byanskas. 
matote, ten buvo gražių 
džių, tačiau jais gėrėtis 
tės rėmėjai neatėjo.
' Gal no pro Šalį bus paminėti, 
kad Birutė tai chicagiečių mu
zikos siela, kuri džiugino mus 
per pereitus 27 metus, 
didelis ’ smūgis Chicagos 
vių gyvenimui, jeigu tas 
sos žibintuvas užgestų, 
gimęs jaunimas, kuris dabar 
sudaro chorą, reikalauja mora
lės paramos. Be to juos niekas 
neišlaikys prie choro, 
ypatingai turėtų 
kiekvienas rėmėjas bei Chica-I 
gos geras lietuvis. Kitaip bus 
pervėlu, pavyzdžiui; kuomet 
Birutė apvaikščiojo savo 20 m J 
jubliejų. Prisirengė tam tikrą

M ice-1 Geistiną, kad birutiečiai reng- 
Taigi 
įspu- 
Biru-

tų dažniau tokius vakgrėlius, 
gal tuomet ir rėmėjai ateis jais 
pasigerėti ir kartu pavyzdin
gai laiką prąleisti.

Ten buvęs.

taip tariant “ieškoti priekabių”.' 
Lapienis nepažįstamo nusikra
tė, bet dabar gydo rankų.

RADIO
——-T-"*... ..... .

DAINUOS RADIO PIPIRAI, 
KALBĖS DR. VEZELIS.

Butų 
lietu- 
švje- 

Čia

Dabar 
susidomėti

Sužeistas kuomet 
gynėsi nuo užpuoliko

Pereitą

Šiandie įvyksta nuolatinis 
antradienio radio programas, 
leidžiamas pastangomis Peop- 
les Furniture Go. Krautuvių iš 
stoties W. S. E. S. 1360 kilo- 
cyciės, 7-tą vai. vakare.

šį sykį dainuos grupė gerai' 
išsilavinusių dainininkų, ku
rie save pavadino “Radio Pi
pirai”, kuriems vadovauja 
muzikas Antanas Giedraitis.

t Kalbės Dr. Vezelis D. D. S. 
ir kiti. Bus gražios muzikos, 
humoro ir visokių naujieny- 
bių bei įdomybių. Malonėkite 
nepamiršti pasiklausyti. —D.

Dr. Strikofis
Gydytojas ir Chirurgas
Ofuait 4645 S. ASHLAND AyB.

Ofiso valu Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospea 1930*

JUietuviai Daktarai 
•****^^*B^****^***,*^^**^*wwwww*#ww^^w****ww^wr>w**-<» 

A. MONTVID, M. D. 
We>E Town State Bank BM(. 

2400 W. Madison St.
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvick 0597

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grižo U Europos ir vii praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St.
Tel. BOULEVARD 9199

Užpereito šeštadienio vaka
re Birutė surengė savo pirmą 
draugišką vakarėlį, kuris pa
vyko šį kartą visais žvilgsniais, 
o tą sakyti dabartiniais laikais 
tai turi daug savotiškos reikš
mės.

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Bventadienfris nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Lietuvės Akušerės

Iš “Birutės
Gražus vakaras

Kur rėmėjai?
$Panašius draugiškus vakarė

lius “Birutė” chicagiečiams 
pradėjo rengti net regis 18 me
tų 'tam atgal. Tai buvo nauje
nybė ir jie buvo rengiami vė
liaus vieną kajftą.tį mėnesį su 
tam tikru programų, užkan
džiais, žaismėmis ir šokiais. 
Taip populiarus pasidarė tie 
vakarėliai, kad jų laukė advo
katai, gydytojai, dentistai, ban
kininkai, realestatininkai, ama
tininkai ir geros valios žmone- 
liai, ir, jie visi susirinkę suda
rė ūpą, kurio negalėjai surasti 
niekur kitur. Beje, ateidavo ir 
laikraštininkai, kurie daug kar
tų pagauti į sukurį to gražaus 
ūpo ilgas špaltas prirašydavo 
savo laikraščiuose. Birutė tu
rėdavo moralę ir materialę pa- 
gelbą.

Birutė surengė ir dabar tokį'

DR. VAITUSH, OPT
LIETUyiS

Optometrically Akių Specialistai
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su e'tktra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
tu i s 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 Bpubvard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Aku 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

18 APIELINKĖ.
savaitę Petras Lapienis smar
kiai susižeidė ranką, kuomet

. i___ • • • / — • • i______ I Klaidos atitaisymas I
gaus, kuris įsibrovė į jo barz- ______ _
.daskutyklą, 724 West 18th st., »Pirmadienio “Naujienose” ži- 
ir pradėjo kelti skandalą, ki-|njoje apie naujus ALTASS na

rius įsibriovė nemaloni klai-' 
da. P-o Kriščiūno, 4501 South

Mrs. Anelia K. Jarush|tthla,nd avc'’, ku,ris J)aaukav0 
Physical Therapy $25 Janušausko skridinio, pir- 

« Midwife moji raidė yra ne A., be<t Chas. 
6109 A,“.nV,6“°1' (Charles-Kazimieras).

Ph°ne ■ ■ ———■

p”Lietuviai Daktarai
dymo namuose ar Ii- Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 
goninėse, duodu ma- _____________ Nariai. _____
ssage, electnc treat- 
ment ir magnetie 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do
vanai.

Ofiso Td. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso Tel. Boulevard 5914

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS -

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

756 W. 35th St 
(Cor. of 35th W Halsted Ste.) 

Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.
Tel. Victory 5904 

Ofiso valandos: nuo 2*4. nuo 7-1 
Nedėldieniais pagal sutarti.

J. F. BADŽIUS• ' ' s
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. I8th St. Tel. Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. .Monroe 3377

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio it ketvirtadienio.

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

DENTISTAS
4143 Archer a v., kam p. Francisco av.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

įvairus Gydytojai

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘ 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonu Virginia 0036

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS — 

•Gerai ličiuviama žinomas per 35 me
tai kaipo patyręs gydytojas chirurgas ii 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus 3C-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. I8th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hgde Park 6755 ar Central 7464

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

kampas 67th it Artesian' Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą. *

* 
Siunčiame Gėles per Telegrama po __ ___ ____ , ________  _

T. O V T'k T S Phone Boulevard 4139
Kvietkininkas A. MASALSKIS

GėIEs na Vestuvių, Bankietams ir S ,
n . Pagrabams visuomet wtį

ižXn8«alOI?ui£2ii8a^ UI « nebrangus to
lį 3316 So. Halsted St., Chicago, 111. _neturime g.

Phone Boulevard 7314 | Iaidq užlaikymui skydq.
3307 Auburn Avė.

CHICAGO, ILL.

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

i

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Cbkagoje 

ir apielinkėje. 
Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 
\ , darbu . busite užganėdinti.

Tel. Canal 2515 arba 2516.
2314 W. 23rd PI, Chicago 

SKYRIUS:
1439 S. 49 Ct„ Cicerą, DL 

T«l. Cicero 5927

i' ;.n.....-.................... twi.... į i; ,

Visi Telefonai:

Yards 1741 -1742
Ambulance -Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS* \ , / 
. Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

L J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

1327 So. <9th Ct.
(Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai 

.....................— - ---------------- - -------------- , ■

i r
i 'i'

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So.. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

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

Setadieniais 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. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone M1DWAY 2880

Ir 
ir

DR. V. A. ŠIMKUS
.. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ..
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

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

Tel.. Boulevard 1401

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Phone Canal 6122

........... ..  11 11 » MII .!■■■■ —■ ...............   I ■■■■!!■

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas • 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 81 st Street

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

mais 10—12 dieną.

Advokatai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėliomis pagal _ sutartį 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republk 7868

K

Seniausi lietuvių Graboriai Chicagoje 
Eudeikiaus ypatiškas patarnavimas yra patenkinęs tūkstančius beveik 30 
metų. -— Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką, elektros 
varomą, karaboną su foniųčm durim. — Jęigu ^idžiuojath dailumu Jr tau
pumu laidotuvėse, — pašaukite i . j.

REPUBLIC ; v

zapas EudaiMs ir levas
5340 So. Kedzie Avė. 

Viri telefonais REPUBLIC 8340 
(Neturime sątyilų su firma tuo pičlu vardu) 

.n ■ ; ; ...ž, . ......

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aut.
Tel. Boulevard 2800

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

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

Tel. Canal 0706

DR. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2403 W. 63rd St„ Chicago

J. J. BAGDONAS
Lietuvių, Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mana 
2506 West 63rd St 

TA REPUBLIC 3100
ilį»i....... . .............. ................. . ■ "ii i' yt"". .H

Tel. Ciceru 2109 ir 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

. KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th,St 

CICERO. ILL.>■
/

UJO

i1 ■

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KEI£A
DENTISTAS

6558 So. Western Avenue
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai. «ak. 

Nedėliomis sulig sutarties.
CHICAGO,' ILL.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe SU prie Clark 
Telefonac Stato 7000: VauMoa 0—4 

W. Bide: 2301 W. 22 SL (Cermak Rd) 
PaaeMUo. SOredos ir PMny&o. TOk. Ud • 

. Stolcfoaas Oaaal C1S8
Namai: 6459 g. Rockwe!l Street 

Utaeniako. Kotvarfo ir SObatos f OU6 i
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John Factor turės grįš 
ti Anglijon

iš jos nebuvo galima išgauti dėjo aižyti orų. Buvo ir riety
nių. Ir, tikėkite ar ne, Jaksi- 
boga liko laimėtoju, nes plėši
kai nešdinosi kaip greitai galė- 
jOrf kuomet pamatė, kad pralak 
mojo.

Drąsusis Jaksiboga jaučiasi 
gerai, nors ir turės pažintį su 
Mindažais per kurį laiką.

nei vieno žodžio.
Butų galima manyti, sako 

Dr. Sblomon, jog mergina štai 
ga pasidarė amnezijos auka 
(amnezija yra atminties nete< 
kimo liga). Tačiau ji daro svei
kos mergino įspūdį. Todėl ga
lima spėti, jog ji tik tyčia taip 
elgiasi, norėdama kažką pa
slėpti.

Paskilbęs John (“Jake the 
Barber”) Factor bus išduotas 
Anglijai, kur jis turės stoti 
prieš teismą ir pasiaiškinti dėl 
išviliojimo $7,000,000.

Factor atvyko į Ameriką iš 
Anglijos. Per kai kurį laiką 
jis turėjo Chicagoje barzdasku- 
tyklų. Bet iš to amato, žino
ma, didelio biznio padaryti ne
galima. Todėl Factor sugalvo
jo savotiškų skymų ir iš Ang
lijos investorių, kaip sakoma, 
prigavingu budu išviliojo $7.- 
000,000.

Anglija jau prieš porų metų 
pareikalavo, kad Factor butų 
išduotas. Tapo teismuose už
vesta byla. Kadangi Factor tu
rėjo pinigų, tai galėjo “faituo 
lis”. Bet, ant galo, visas rei
kalas pasibaigė. Kaip laikraš
čiai praneša, Aukščiausias 
Teismas išnešė nuosprendį, kad 
Factor butų atiduotas Anglijos 
valdžiai.

Dawes bankas nepajė
gia atmokėti paskolą
Nemažai kilo kalbų, kai Chi

cagos Central Republic Bankas 
gavo iš Rekonstruction Finance 
kompanijos milžiniškų pasko 
lą. Kadangi su tuo banku buvo 
artimai sukištas Charles Dawes, 
buvęs Jungtinių Valstijų vice
prezidentas, tai kai kurie tie
siog sakė, jog Hooverio admi
nistracija norėjo išgelbėti savo 
kolegų iš bėdos.

Atrodo, jog tame 
sos*. Bankas tapo 
bet už tai, tur būt, 
kentėti 
poracija. 
jog
tik vienų trečdalį skolos. Rei
kia dar atmokėti 60 milionų su 
viršum 
eina ir 
viršum 
centų.

Paskola turėjo 
ta dar pernai.

Prašo mirusio Jono 
Chepulio gimines 

atsišaukti
Reikia rūpintis jo laidotuvėmis 

ir likusiu turtu

daug tie 
išgelbėtas, 
turės nu 

Rekonstrukcijos Kor-
Laikraščiai praneša, 

ligi šiol bankas atmokėjo

Reikia dar pridurti, jog Fac 
tor Chicagos publikai pasidarė 
žinomas dar ir tuo, kad jis bi.‘- 
vo žmogvagių pagautas ir už 
laisvės atgavimų turėjo pasi- 
mokėti kelis desėtkus tūkstan
čių dolerių.

dolerių, 
pusantro 
dolerių

I tų sumų į- 
miliono su 
užvilktų pro-

T0WN OF LAKE. — Gra- 
borius J. F. Eudeikis, 4605 So. 
Hermitage avenue prašo Jono 
Chepulio, seno Town of Lakie- 
čio, gimines atsišaukti ir pasi
rūpinti jo laidotuvėmis ir tur
tu.

Jonas Chepulis, kilęs iš Šven
čionių apskričio, Daugėliškiu 
parapijos ir Ažėnų kaimo, mi
rė gruodžio 1 d., Veteranų na
muose, 14th ir Desplaines. Jis 
išgyveno Town of Lake apie 20 
metų. Buvo karo veteranas. Jis 
buvo apie 37 metų amžiaus. 
Kreipkitės aukščiau paduotu 
adresu ar telefonu Yards 1641.

tradicijinį vakarėlį. Ten buvo 
jaunimas, ten buvo geri užkan
džiai padovanoti per birutiečius 
(neturėkite klaidų, ne per rė
mėjus! Oh, ne!) ir prirengti 
per renginio komisijų “Onutę” 
Biežienę, Vandą Misevičiutę, A. 
žemaičiutę, M. Yocaitę ir sek. 
Petrauskaitę. Ten buvo tikrai 
geras programas, kurį išpildė 
tenoras Kaminskas, Lūki Ra- 
ben Micevičienė, smuiką, ir No
ra G ilgis su Anele Salaveiči- 
kiute duetų. Šokiams orkestrą 
sudarė B. Varašius, Ad. Mice- 
vičius ir J. Byanskas. Taigi 
matote, ten buvo gražių įspū
džių, tačiau jais gėrėtis Biru
tės rėmėjai neatėjo.
' Gal no pro Šalį bus paminėti, 
kad Birutė itai chicagiečių mu
zikos siela, kuri džiugino mus 
per pereitus 27 metus. Butų 
didelis smūgis Chicagos lietu
vių gyvenimui, jeigu tas švie
sos žibintuvas užgestų, 
gimęs jaunimas, kuris 
sudaro chorą, reikalauja 
lės paramos. Be to juos 
neišlaikys prie choro, 
ypatingai „turėtų
kiekvienas rėmėjas bei Chica- 
gos geras lietuvis. Kitaip bus 
pervčlu, pavyzdžiui; kuomet 
Birutė apvaikščiojo savo 20 m. 
jubliejų. Prisirengė tam tikrų !

taip tariant “ieškoti priekabių”.' 
Lapienis nepažįstamo nusikra
tė, bet dabar gydo rankų.

programų, tai būrys rėmėjų 
privačiuose namuose surengė 
didelį bankietų. Pasekmės bu
vo tokios, kad ateinantį sezo
ną Birutė pasiliko be vedėjo. | . !
Tas pats gali įvykti ir dabar. /jk g | i
P-s J/ Byanskas deda visas pa- 3L JL
stangas chorą palaikyti, bet'jis ---- ------------
reikalauja pritarimo. Be to, jo DAINUOS RADIO PIPIRAI, 
energija išsieikvos, o kas pas- KALBĖS DR. VEZELIS. 
k ui? -----------

.Savo keliu vakarėlis buvo la- šiandie įvyksta nuolatinis 
bai jaukus ir malonus, kur tik antradienio radio programas, 
pas Birutę tą galima rasti, leidžiamas pastangomis Peop- 
Geistina, kad birutiečiai reng- les Furniture Co. Krautuvių iš 
tų dažniau tokius vakarėlius, stoties W. S. E. S. 1360 kilo- 
gal tuomet ir rėmėjai ateis jaisĮcycles, 7-tą vai. vakare, 
pasigerėti ir kartu pavyzdin
gai laiką prąleisti.

Ten buvęs.

Sužeistas kuomet 
gynėsi nuo užpuoliko

Misteriška mergina
Elevatoriaus platformoje ta

po surasta gulinti mergina apie 
19 metų amžiaus. Ji tuoj ta
po nuvežta į pavieto ligoninę. 
Iš daktarų egzaminavimo pasi
rodė, jog fiziškai ji yra visiškai 
sveika. Per visą dienų tačiau

ONA MARKUNIENE 
po tėvais Oną šermukšny te 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Paliko dideliame nuliudime 4 
sūnūs Bernardą, Petrą, Pran
cišką ir Vincentą, vyro brolj 
Juozapą Markūną, puseserę Do
micėlė Žitkiene, švogerį J. Žitkų 
ciocę Uršule Bundzienę ir dėdę 
Kazimierą Bundžių ir giminės, 
o Lietuvoj motiną Marijoną 
šermukšnienę ir gimines.

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

Laidotuves ivyks ketvirtadie
ny, gruodžio 7 dieną, 8 vai. ry
to iš namų .i Pąn. švenčiausios 
Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Onos Markunienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nulindo liekame,
Sunai, švogeris ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius S. M. Skudas, Telefo
nas Monroe 3377.

būti atmoko-

Vienas lietuvis apsi
gynė nuo kelių gink

luotų plėšikų
Musų ristikai ir kumštininkai 

gali pasimokyti nuo p. Jak
si bogos.

BRIGHTON PARK. — Vie
ną gražių dieną pereitų savaitę 
i lietuvio p. Jaksibogos krau
tuvę, 4350 South Rockwell st., 
atėjo du vyrai. Pasirodė, kad 
jie ne kostumeriai, nes išsitrau
kę revolverius liepė savininkui 
iškelti rankas į viršų.

Jaksiboga atsisakė kelti ran
kas. Po argumentavimo tarp 
užpuolikų ir savininko, kad jam 
butų sveikiau iškelti rankas, o 
nuo savininko puses, kad bus 
galima apsieiti ir be to, vagys 
neteko kantrybės ir pridėjo re
volverį prie Jaksibogos kaktos, 
grąsindami šausiu, jeigu jis pa
sijudins.

Ir nesijudino Jaksiboga. Vie
nas plėšikas laikė revolverį, o 
kitas -ėjo krautuvę apžiūrėti ir 
surasti pinigus. Plėšikas, kuris 
laikė revolverį prie Jaksibogos 
kaktos, stovėjo, stovėjo ir, 
matyt, užsimiršo. Pasinaudojęs 
proga savininkas drožė jam 
smūgį į kūnų ir revolveris nu
lėkė j priešingų krautuvės kam
pų.

Ir tuomet prasidėjo karas. 
Gingerale’o buteliai, acto bute
liai, ir įvairus kiti daiktai pra-

DVIEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVfcS

čia 
dabar 
mora- 
niekas 
Dabar

susidomėti

18 APIELINKe. — Pereitų 
savaitę Petras Lapienis smar
kiai susižeidė rankų, kuomet 
gynėši nuo nepažįstamo žmo
gaus, kuris įsibrovė j jo barz- 
daskutyklų, 724 West 18th st., 
ir pradėjo kelti skandalų, ki-

Šį sykį dainuos grupe gerai 
išsilavinusių dainininkų, ku
rie save pavadino “Radio Pi
pirai”, kuriems vadovauja 
muzikas Antanas Giedraitis.

Kalbės Dr. Vezelis D. D. S. 
ir kiti. Bus gražios muzikos, 
humoro ir visokių naujieny- 
hių bei įdomybių. Malonėkite 
nepamiršti pasiklausyti. —D.

Lietuvės Akušerės

Užpereito šeštadienio 
re Birutė surengė savo 
draugiškų vakarėlį, kuris pa
vyko šį kartų visais žvilgsniais, 
o tų sakyti dabartiniais laikais 
tai turi daug savotiškos reikš
mės.

Iš “Birutės
Gražus vakaras

vaka- 
pirmų

Kur rėmėjai?
(Panašius draugiškus vakarė

lius “Birutė” chicagiečiams 
pradėjo rengti net regis 18 me
tų tam atgal. Tai buvo nauje
nybė ir jie buvo rengiami vė
liaus vieną kartąjį mėnesį su 
tam tikru programų, užkan
džiais, žaismėmis ir šokiais. 
Taip populiarus pasidarė tie 
vakarėliai, kad jų laukė advo
katai, gydytojai, dentistai, ban
kininkai, realestatininkai, ama
tininkai ir geros valios žmone- 
liai, ir, jie visi susirinkę suda
rė ūpą, kurio negalėjai surasti 
niekur kitur. Beje, ateidavo ir 
laikraštininkai, kurie daug kar
tų pagauti į sūkurį to gražaus 
ūpo ilgas špaltas prirašydavo 
savo laikraščiuose. Birute tu
rėdavo moralę ir materialę pa- 
gelbą.

Birutė surengė ir dabar tokį*

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone BpnUvard 7589—-------------- --------------
Tel. Yatd. 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

i Kreivas Aku 
Ištaiso.

11 •

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10-—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

Siunčiame Gėles per Telegramą po 
visą pasaulį

LOVEIKIS
Kvietkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ir 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis 
v 3316 So. Halsted St., Chicago, III.

Phone Boulevard 7314—

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofua,: 4645 S. ASHLAND AyB.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ii nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930*

juietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

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

Vai 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 rak.
Tel. Seeley 7330

Namų telefonas Bruntwkk 0597.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįio U Europai ir vii praktikuoja 
senojoj virtoj.

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

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD 9199

Ofiso Tėl. Boulevard 5913

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Klaidos atitaisymas “gg-
Į Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

'Pirmadienio “Naujienose” ži- ir nuo 6 iki 8 vakare 
nioje apie naujus ALTASS na- Sv7hodneD,BoukUrard °8483 U u *■ " i Jrnone nonierara
rius įsibriovė nemaloni klai
da. P-o Kriščiūno, 4501 South

Mrs. Aneiia K. Jarushl^laTnd ^ve-, ku™ paaukavo 
Physical Tberapy $25 Janušausko skridimo, pir- 

« Mldvife moji raidė yra ne A., bet Chas.
61<” Avinu.A‘b‘nV (Charles-Kazimieras). 

Phone - -

Pauln“ ujik Uetuviai Daktarai
dymo namuose ar Ii- Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 
goninčse, duodu ma- Nariai

DR. C. K. KLIAUGA
Adotetinif if mcrgi*
poms patarimai do~ UbNllblAb

”2^________|2420 W. Marųuette Rd.
Phoo< HBMLOCK 7828Graboriai________

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO. ILL.

J. F. KADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

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

CHICAGO, ILL.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
TeL Monro. 3377

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

Ofiao valandos nuo 1-3, nuo 6x30-8:30
Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso Tel. Boulevard 5914

756 W. 35th St 
(Cor. of 35lh B Halrud Su.) 

Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė. 
Tel. Victory 5904

Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-1 
Nedėldieniais fugai sutartį.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

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

DENTISTAS
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal eatartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

LEONARDAS CESNOWSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 
dą ryto 
m. ir 6 
Chicago, 

Paliko 
motiną Zofiją po tėvais Sprin- 
džiukaitė, tėvą Petrą, brolį 
Petrą, dvi seseris Josephine ir 
Berenice, švogerį ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4854 So. Keeler Avė.

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

Visi a. a. Leonardo Uesnow- 
skio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia- < 
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi- 
ma ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Tėvas, Brolis, 
Seserys, švogerh . 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Lachawięz ir Sunai, Tel. 
Canal 2615. t

3 dieną, 12:20 valan- 
1933 m., sulaukęs 12 
mėn. amžiaus, gimęs 
111.
dideliame nubudime

BIRUTĖ JANULEVIČIUTĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

7 dieną gruodžio mėn., 1931 m., 
sulaukus 7 metu amžiaus, gi
mus Chicagoje, III.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Marijoną, tėvą Vladis.- j 
lova. 3 brolius Juozapą, Joną ; 
ir Vladislovą, seserį Sofiją Lai-; 
tą. Liūdnai atminčiai musų ; 
brangiausios dukteries dviejų 
metų mirties sukaktuvės bus lai
komos šv. Mišios Dievo Apveiz-i 
dos parapijos bažnyčioje 7 d 
gruodžio men. 1933 m. 7:30 
v,ai. ryto. Kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažįstamu# 
atsilankyti į pamaldas, o pas
kui ir i namus po nuni, 5617 
W. 36 Place. Mes Tave Musų 
brangiausioji dukrelė niekuo-'' 
met neužmiršime. Tu pas mus 
jau nebesu grįši, bet mes aiiks- - 
čiaus ar vėliaus pas Tave atei
sime. Ląuk mus ateinant!

Nuflude lieka, J
’ Tėvai, Broliai, Sesuo.

Užkviečiame visus. atsilankyti 
kaip i bažnyčią taip ir į namus.

LAIDO.IAM PIGIAU NEGU KITI

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Cbfcagoje 
ir apielinkeje.

Dideli ir graži 
koplyčia dykai. 

4052 ARCHER AV.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Paišinau ja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

Į \ , darbu . busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516, 

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS)

1439 S. 49 Ct„ Cicero, BĮ.
Tel. Cicero 5927

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

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

Seniausi Lietuvių Graboriai Chicagoje
Eadeikiaos ypatilkas patarnavimas yra patenkinęs tūkstančius beveik 30 
metų. — Vienintelis Lietuvis ?Graborius vartpjancis lųodernUlų. elektros j 
varom), karaboną su šoniniu durim. — Jeįgu didžiuojatės dailumu ir tau- | 
pu m u laidotuvėse, •— palaukite r i ; ; .

REPUBLIC 8340į it i

Juozapas Eudeikis ir Tėvas
■■■ 5340 So. Kedzie Avė. '

Visi telefonai: REPUBLIC 8340
(Neturime tątylių re fitm. ra« palių vardu)

>
A-

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei- 5 
kale visuomet «sti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad —neturime iš
laidu užlaikymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct
jTel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

Tel. Cicero 2109 ir 859 9

Antanas Petkus 
Graborius

. KOPLYČIA DYKAI 
4880 West 15th,St

CICERO. ILJ..

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukit* Man* 

2506 Wėst 63rd SL 
Tel. REPUBLIC 3100 4- - - - - - -- - - - - - - - - - - -

DR. A. L. YUŠKA
2422 W. Man/mll, M. 

kampas 67th ir Artesian' Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimu. •

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Writitn Avanut

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
į , . - nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— 1S RUSIJOS —

•Gerai lięfuviam* žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas h 
akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. I3th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyda Park 6755 ar Central 7464

Ree. 6600 South Arteįian Avenue 
Pbone Prospect 6659 s 

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

1821 So.. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

Namų Tel. 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. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

ir 
ir

DR. V. A. ŠIMKUS
.. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ..
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai.. Nedėliomis nuę 10 iki 12 
3343 South Halsted St.
Tel.. Boulevard 1401

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Aihland Avinui 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So, California Ane.

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas ■ 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų K

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street

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

niais 10—12 dieną.

Advokatai
Ofiso telefonas Prospect 1028 

Rez. ir ofisas 2359 S. Leavitt St. 
Tel. Canal 0706

DR. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2408 W. 68rd SU Chicago

Phone Hemlock 2061

Dr.JOSEPHKELLA
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig autąnJęs* 
CHICAGO/ ILL.

Lietuvis Advokatas
4631 South Aihland Aim.

Tel. Boulevard 2800
Re*. 6515 So. Rockevell St.

Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

108 W. Monroe SL, prie Clark 
Telefonas State 7660: Valandos 0—5

«



Tarp Chicagos 
Lietuvių

JANUŠAUSKE, NE- 
ATBOK, MES VI
SUOMET SU TAVIMI

Kiekvienas žmogus turi tai 
vienokį, tai kitokį idealą, o 
visa musų tauta turi vieną 
bendrą savo tautinį idealą, 
kurio vykdinimas yra augš- 
čiausias tikslas tautinei kul
tūrai.

Neturint idealo mes nega
lim pasiekti užbrėžto siekio, 
kurio pasiekimas mus pastato 
i tautų varžytines reikalingoj 
augštumoj, bet tas priklauso 
nuo musų pačių, esant lietu
viais ir ant kiek musų kuria
mos jėgos bus musų sielose, 

. ant kiek pastaroji bus veikli 
ir tiksli, kad pastačius mus į 
lygsvarą su kitomis galingo
mis valstybėmis.

Bet čionai reikalinga, kad 
kultūrinis tautinis sugebėji
mas sugyvenimo tarpusavyje 
visuomeniniame gyvenime bu
tų gana pastovus, rimtas, ne- 
klejojantis, neabejojantis ir 
kad visos musų jėgos tam su
silietų į vieną bendrą galingą 
vienaip siekiančią vienetą, 
kuom mes užtikrinsime sau 
pasisekimą pasiekti užbrėžtą

jau mums negali būti nei ma
žiausios abejonės ir kad jis 
savąją gyvybę aukoja, kad jis 
nedreba prieš žūtbūtinę gam
tos stichiją, kad jis nepaiso 
užmėtinčjimų, kad jam ne
svarbu partijinis kerštas, kad 
jis yra tikras liętuvis, kurio 
širdis mušasi nepadirbtu ar 
svetimu krauju, bet tikru lie
tuvišku krauju!

Jam nesvarbu ar gyventi ar 
mirti priseis, jam nesvarbu 
audros, perkūnai, lietus, uka- 
nos, nuovargis.

Jam spėkų, užteks! Jis jas 
sukoncentruos savo žygiui, jis 
džiaugės ir džiaugsis, kad jis 
rado ir randa tarpe musų tūk
stančius pritarėjų, kad jo gy
venimas šiame pasaulyje bus 
tuom svarbiu įvykiu pažymė
tas ir perduotas musų kartų- 
kartoms.

Janušauske neatbok, o nW 
visuomet su tavimi1

Dr. S. Žmuidzinas.

REPORTERIS PRIE 
SODĖS FONTANO

11 M. “NUOTAKA” SUGRYŽO 
Į MOKYKLĄ .

" ................................... iii|i>|!|.'!.",it.y""‘į,................. .

Atsišaukia į Rose- 
landa, ragina prisi

dėti prie antro 
skridimo

Trečiadienį vielinis skridimo 
komitetas šaukia viešą su

rinkimą.

Antra3ienis, gruod. 5, 1933

surengti vakarėlį, kad sukelti 
nors kiek dėl pradžios; ir to
dėl komitetas kviečia visus bi
znierius ir šiaip geros valios 
lietuvius prisidėti prie šio 
darbo, atsilankyti į rengiamą 
vakarėlį, kurio data bus grei
tai paskelbta, tapt ALTASS na
rinis ir aukoti kiek kas išgali, 
nors ir po dešimtuką ar kvo-

Pasiųskim Janušauską į 
Lieluvąl

Nereikia daug aiškinti, kad 
norint atsiekti/kokį prakilnų 
tikslą, vieno neužtenka. Rei
kia visai' visuomenei subrusti 
ir prisidėti. Tik tada galima 
nors ir didžiausius darbus nu-

kunus Darių ir Girėną, bet dėl 
tragedijos tikslas nebuvo at
siektas.

Lai Janušauskas tą Ameri
kos lietuvių norą nugalėti At- 
lantikę — įvykina.

Tad, nepamirškite trečiadie
nį, gruod. 6 d., 7:30 būti Bal
čiūno svetainėje ir remti vi
sais galimais budais šį pra
kilnų darbą.

Kor. Senas Antanas.

CLASSIFIEDADS
Automobiles

KAS turite ant pardavimo sedan 
automobilių. Atsišaukite tuojaus. 
1535 So. 50th Avė., Cicero.

Buk Naujų Metų 
Aviacijos Bankiete

PRANEŠIMAI

Siekiant vietos tarp kitą 
tautą...

Nors musų istorinėj evoliu
cijoj yra ganėtinai trukumų, 
kuriuos mes stengiamės pa
mažu užpildyti ir atitaisyti, 
pakeliant tautos ugdymą su
siburti į bendrą spėką ir gin
ti tautos interesus, reikšmin
gus užsimojimus, kurių gero
mis pasekmėmis mes galėsi
me pasiekti augščiausį kultū
ros laipsnį, kas bus naudinga 
ne tiktai musų Lietuvai, bet 
bus taippat garbingai prijung
tas prie visuotino žmonijos 
uždavinio ir mes lietuviai, 
per ilgus šimtmečius buvę pri
spausti, užguiti, persekiojami 
visokiausiais budais, o gal ir 
patys kartais net apsileidę, 
—tuomet drąsiai pakelsime 
savasias galvas augštyn ir 
tapsime ištiesų dar augštes- 
.niais pilnateisiais nariais tau
tų šeimoje!...

Tad mes niekuomet nepri
valome eiti priešais pašauki
mą tų musų 
tobulumas jų 
bei siekių yra 
musų tėvynei.

Tad čion suvisai nėra vie
tos agresijai, prievartai, pasi
tyčiojimui, šmeižimui tų žmo
nių, grupių, organizacijų, par
tijų ir tt., kurios yra ramsčiu 
realizavimo tautos idealo. Be- 
abejo, tam reikalinga parama, 
tvirtas pagrindas, susidomėji
mas visuomenės kukli bendra 
jėga ir darbas, kad tikrai pa
siekti užbrėžtą siekį.
Ne laikas kalbėti, ginčytis...
Užtat dar sykį kartoju, kad 

nelaikąs mums daug kalbėti, 
nelaikąs ginčytis, nelaikąs už- 
gaudinėti vienas kitą, bet drą
siai žengti pirmyn, padedant 
J. Janušauskui įvykdinti jo 
užbrėžtą siekį, nepaisant ilgų, 
tolyginių polemikų bei 
šukavimų!

Juk niekas mums 
draus, niekas negali
pakenkti varyti savo paramos 
darbą, o visi prieštaravimai 
lai, paakstina pilno senso 
žmones pruidėti prie darbo.

Tik pažvelgkimc atydžiai ir 
pamąstykime, kad musų la-

tautiečių, kurie 
rimtų išreiški) 
didele nauda

tuščių

neuz- 
muins

Lietuviška aptieka. Reporte
ris pirmą kartą per keletą me
tų rūpestingai plaukus susišu
kavęs, kad atrodytų juo ge
riau. Stovi prie sodos fonta
no pilnas kilnau’s noro manda
giai patarnauti.

Įeina vidun leidė? Ji sako:
—Ar tamsta negalėtumei 

duoti man du nikeliu už dešim
tuką.

“Ot ir biznis”, mąsto repor
teris, bet leidės norą išpildo.

Pažvelgus Į duris leido kai 
ba:

—Buk tamsta geras, padabok 
šalygatvy paliktą bogę su bei- 
be. .

Ir ot j irsų reporteris .eina jau 
nursės pareigas.
Aptiekos durys varstoma kuone 
kas minute. Vieni nori 
gingerale, kiti green river, 
vieni prašo cigaretų, kiti ri- 
cynos ar magnezijos; treti at
eina su receptais, ketvirti įvai
riais kitokiais reikalais.

Nespėja aptiekorius už per- 
tvaro nueiti ,kai suskamba du
rų varpelis ir jis vėl eina prie 
kostumerio.

Vaikai pusę valandos taria
si; kol išsirenka saldainį už vie
ną centą. Madniai pasirėdęs 
cjžentelmonas prašo vandens 
stiklą. Moteris perkasi pašto 
ženklelį už 2 centu ir paduoda 
$20 popierinę išmainyt.

Pilietis, gal truputį įsikau- 
šęs, užmiršo savo namų telefo
ną ir negali surasti jo knygoj. 
Aptiekorius padeda jam ieško
ji, bet nesuranda. Aptiekorius 
imasi kito darbo, o pilietis pa
skelbia linksmą naujieną, kad 
jelefono numerį suradęs.. Jis 
kviečia aptiekorių ateiti ir pa
matyti, kur jo, piliečio, pavar
de įrašyta. Aptiekorius neina. 
Pilietis įsižeidžia ir apleidžia 
aptieką, pareiškęs, kad jis gali 
patelefonuoti išz tokios vietos, 
kur su juo mandagiau apseis.

Moteriškė atneša money' or
derį išmainyti. Aptiekorius 
klausia, kodėl ji neišsimaino or
derio bučernėj arba grosernėj. 
Moteris aiškina, kad ji nelam 
kanti “bet kokių” krautuvių, 
reikmenas perkanti kompaniČ • 
nuošė Storuose, o šie nesiba- 
deriuoja money orderių mainy
mu. '

Vėl receptai, vėl milteliai vei
dui ir dažai lupoms. Vėl kos
tumeriai ir kolektoriai. Ir taip 
biznis eina per visą dieną jki 
11 valandos vakaro arba ir vė
liau, septynias dienas savaitėj 
ir kasdien per visus metus.

Aptiekų biznio kiekis nelygus. 
Lietuviška aptieka ’ Chicagoj 
kasdien perleidžia nuo 75 iki

Dorothy Halsell, 11 m., ku
rios vedybos su 67 m. seniu T. 
J. Halsell iš Oklahoma City, 
Okla., liko panaikintos ir ji 
sugryžo j mokyklą. Teismas 
nusprendė, kad ji liko apves
dinta be jos sutikimo. Jos tė
vas, J. T. Taylor “išmainė” ją 
ant Halsell 15 metų dukters.

ROSELAND. — Rosclando 
lietuvių kolonija nevisai ma
ža. Prie to dar randasi ir kitų 
apiclinkių kolonijos, kaip 
West Pullman, Burnsidc ir ki
tos, kur musų brolių nemažai
gyvena. < ‘veikti, o šis lietuvių užbrėžtas

Todėl, nenorėdami atsilikti įtiksiąs pasiųsti lietuvį oru iš 
nuo kitų kolonijų progrese, A---- :1— ------Aa1—,-*i
kultūroje ir lietuvybėje, kele
tas veiklesnių draugų tarp sa
vęs pasitarę lapkričio 29 d., A. 
Balčiūno svetainėje sušaukė 
susirinkimą, kuriame daly
vaujant centro sekretoriui A. 
Vaivadai ir plačiai 
nūs visą lakūno 
James-Janušausko

Amerikos per Atlantiką į lai
kiną Lietuvos sostinę, irgi yra 
nemažas darbas, 
žiausias lietuvių istorijoje.

Tiesa, kartą Amerikos lie
tuviai jau mėgino tokį didelj 
žygį įvykinti, pasiųsdami la-

gal ir did-

kunui reikalingas lėktuvas ne 
dėl jo smagumo, ne dėl jo as
meniškos garbės, ar bet kokio 
nors išnaudojimo, bet dėl mu
sų visos tautoš idealo, visos 
tautos garbės!

Kad jo gyvastis gal bus did
žiai pavojingoj padėtyje, 
skrendant per Atlantiką, ta

Lietuvių • aptiekų Chicagoj 
yra 25, o gal susiras ir 30. 
Lietuvių aptiekorių bus apie 1 
50, o su jaunaisiais jų skai
čius gal būt sieks ir 75.

Lietuvių aptiekų verte, jų 
Įrengimo karštai ne vienodi. 
Jie siekia nuo $2,000 iki $12,- 
000, o gal ir $15,000.

Aptiekoriai gali didžiuotis 
tuo, kad moka brangiausias 
randas. Tą pačią vietą namo 
savininkas išrenduos saldainių 
krautuvei už $30 arba $35, o 
aptiekorjus jos negaus be $50 
arba be $60.

Tur būt, nėra Chicagoj nė 
vieno lietuvio aptiekoriaus, ku
ris padarė pinigus iš aptiekos. 
Jei kuris jų "prdlBbo, tai vei
kiausia iš real estate arba iš 
spekuliacijos biržoj. Aptieka 
duoda savininkui žmonišką pra
gyvenimą. Bet pinigų iš jos 
nesusikrausi.

Depresiją, žinoma, jaučia ir 
lietuviška aptieka. Seniau, bū
davo, sunegalo žmogus ir šau<- 
kiasi tuojau daktaro pagelbos, 
kad juo greičiau pasveikti ir 
eiti į darbą. O , aptiekorius 
gauna receptą išpildyti. Dabar 
daugeliui yra pakankamai lai
ko sirgti, o pinigų daktaru*! ir 
aptiekai ymažai. Visgi ne viena 
lietuviška aptieka, dėl depresi
jos neužsidarė'.

Lietuviškos aptiekos jaučia 
ir grandinių aptiekų konku
renciją. Bet ne skaudžiai. Vie
na, grandinės aptiekos nesi 
briauja i tas apielinkes, kurio
se lietuvių aptiekos tarpsta. 
Antra; lietuviška aptieka yra, 
sakysiu1, šeimyninio pobūdžio. 
Lietuvis aptiekorius asmeniškai 
pažįsta kuone kiekvieną savo 
kostumerj. Jo kostumeriai lan
ko aptieką todėl, kad jis, o ne 
kas kitas ją prižiūri. Aptieko
rius ir jo kostumeriai priklau
so kaip ir vienai šeimynai.

Aukščiau* buvo minėta, kad 
lietuvišką aptieką per dieną 
pereina nuo 75 iki 300 žmo
nių. Kai kurie aptiekoriai nu
mato, *kad 10 nuošimčių šių 
žmonių yra “kolektoriai”: au
kų rinkėjai įvairiems reikalams, 
išmaldų prašytojai, informaci
jų ieškotojai ir t. p.—-V* P-ka.

išaiški- 
Juozo R. 
kelionės 

reikalą, buvo suorganizuotas 
Amerikos Lietuvių Tranzat- 
lantinio Skridimo Sąjungos 
skridimui remti komitetas. 
Valdybos nariai yra sekami: 
pirm. J. Pučkorius, vice-pirm. 
E. Dambrauskienė, sekr. P. 
Kučinskas; fili. sekr. Ant. 
Narbutas, ižd.į Antanas Bal
čiūnas ir korespondentas -j—A. 
Jocius.

Susirinkimas, A. Balčiūno 
svetainėje

Komitetas nutarė sušaukti ' Jviešą susiriųkimą trečiadienį, 
gruodžio 6 d., 7:30 v. v. mažo
joje A. Balčiūno svetainėje, į 
kurį kviečiami visi lietuviai, 
kuriems šis svarbus ir prakil
nus darbas rupi x ir kurie nori 
prie jo prisidėti

Organizaciniame susirinki
me nutarta z į&ąitoje ateityje

MADOS

Ar esi Altass nariu?

UP'N^

M?:!'

2986

PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešu Chicagos ir apie- 
linkės lietuviams — draugams, kad 
trumpoj ateity aš atidarysiu Whole- 
sale Degtinės ir Vyno Sandėli. Tu
rėsiu dideli ir įvairų pasirinkimą vi
sokio gėrimo.. Parduosiu didesnį ar 
mažesnį kiekį. Patįs galėsite pasi
rinkti. Dabokite kasdien mano pra
nešimus. ' JumŠ jie ne tik bus rei
kalingi, bet ir naudingi.
; Jūsų senas draugas žydukas

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0801

S. L. A. 36tos kuopos priešmetinis 
susirinkimas įvyks gruodžio 6 d. 
7:30 vai. vakare, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St., pra
šau pribūti visų narių, bus svarbių 
reikalų aptarti. Nominacijos Pildo
mosios Tarybos ir kuopos rinkimas 
naujos valdybos ateinantiems 1934 
m., skolingi nariai prašomi užsimo
kėti. J.* Balchunas, rašt.

Lietuvių Moterų Dr-/os Apšvittos 
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 daug ki
tų svarbių reikalų. Sekretore.

18tos Apielinkes 20Įp Wardo Liet. 
Pol. ir Pašalpos kliubo susirinkimas 
įvyks gruodžio 6 d., 7:30 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 bus daugiau 
svarbių, dalykų dėl aptarimo.

Valdyba.

S. L. A. 226 kuopos susirinkimas 
ivyks antradieny gruodžio 5 d., 1933 
7:30 vai. vak. Association house, 
2150 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, 
taip»ri ir S. L. A. konstitucija nuro
do, kad kuopos viršininkų rinkimas 
turi visi nariai būti ant susirinkimo 
nominuoti tinkamus viršininkus į S. 
L. A. Pildomosios Tarybos.

, M. Aluzas, rašt.

Business Service 
Biznio Patnraavimas

NAMU SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biūras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. 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 
CHICAGO Inkorporuotas 

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 met.
■- ■ »■■■■■—

AR JUSU STOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darbą už 

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III.

BE {MOKĖJIMO — G mėnesiai iš
mokėjimui. Pilnas peržiūrėjimas, 
body pataisymas, numaliavojimas, ap- 
mušinejimas, batt. tops, stiklus, tai- 
rus. Apskaitl. ir nuvežimas dykai. 
3261 Fullertori 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.

Lošt and Found 
Rasta Pamesta

MADOS MADOS

2953

Draugyste Saldžiausios širdies Vie
špaties Jėzaus laikys priešmetini su
sirinkimą gruodžio 5 d., 1933 m. 
7:30 vai. vąk. Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj 3133 So. Ęjąlsted St. Malo
nėkite yisi nariai atsilankyti j šį 
susirinkimą, nes bus labai svarbus 
reikalai svarstimui dėl draugystės la
bo. Valdyba.

Association of Lithuanian Property 
Owners of Bridgeport laikvs prieš
metini susirinkimą trečiadieny, gruo
džio 6 d. 7:30 vai. vak. Chicagos Lie
tuvių Auditprijoj, 3133 S. Halsted St. 
Visi nariai namų savininkai malonė
kite laiku pribūti, nes ant šito susi
rinkimo bus rinkimas valdybos 1934 
m. ir taipgi randas daug svarbių rei
kalų, kuriuos būtinai turime aptarti.

R. S. Kuneviče, rašt.

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

NORIM BANKERS

i ■

REAL ĖST ATE
Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRĄ

Prisirašykite į musų apulky

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

Elegantiška svečiųošna eiti suknelė — tinka iš bile šilkinės

PRAŠAU man sugrąžinti paveiks- 
us kuriuos aš pamiršau ir palikau 
per Kačinsko šermenis 6734 South 
Artesian Avė., Jos man yra labai 
didelės vertės, nes parvešti iš Lietu
vos mano ir mano pažįstamų. Bu
siu labai dėkingas. - Viso gero ve
lijantis

K. G. URNEŽIS 
4500 So. Rockvvell St., Chicago, III.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai_

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

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU tetules Petrutės Valu- 
kaičiutė. paeina iš UžuproČių kai
mo, Raguvos vai. Gyvena Pitts- 
burgh, Pa. Kas apie ją žino malo
nėkite pranešti, busiu dėkinga.

EVA MASKOLUNAITĖ 
po vyru Selintienė

8258 Emerald Avė., Chicago, III.

Help Wanted—Malė

REIKIA 4 vyrų pardavinėti alų, 
$5.00 i dieną. $500 cash bondas rei
kalaujamas. Lincoln Brewing Co., 
54th Avė. ir 21 St. Douglas “JL” 
route.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

4143 S. Halsted St.

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

J. OKSAS 
2649 West 43rd Street

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė gražiausioj vietoj Brighton Par
ke, labai pigiai, už pirmą pasiulijimą. 
Pašaukite Yards 5973.

PARSIDUODA aludė geroj apie- 
linkej.

Tel. Republic 3728

sumą pinigų, kurią kostumeriai 
palieka aptiekoj, tai kiekvieno 
ją dalia bus 25 centai. Supran
tama, Vieni padaro daugiau biz
nio, kiti mažiau, bet aplamai 
imant, vidutinė suma, kurią 
kostumeris palieka aptiėkoj, 
yra

Night and 
themClean

;eep

2986
materijos, „ _J|ĮĮ|Į||||Į|ĮĮ|ĮM|||||M 
materijos, nes tuomet kvalbariSliai geriau išrodys, ir aiškiau matysis. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 86 ir 38 colių per krutihę.

2953 — Apatinis rūbas, kurį galima pasisiūdinti j valandą laiko. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 29, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

2931 — Mokyklon einančioms mergaitėms suknelė. Ji labai paprasta 
bet praktiška. Sukirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 metų amžiaus mergaitėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų > pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mįerą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. ^Kiekvieno pa
vyzdžio ■ kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti'pinigus arba paš
ilo ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikią adresuoti: 
Naujienos*.- P-attąrn Dopi., J739 
Su. Halsted St.,Chicago, III. \

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

čia įdedu 15 centų ir prašau at-
■' •

siųsti man pavyzdį No.........................

Mieros ................ .............. per krutinę

.-r

Gali
(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Crane Coal Co
5332 So. Long Ave

Chicago, Ui.*
TEL. KEP U BLIU #402

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jUsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija

GROSERNĖ ir delikatessen krau
tuvė parsiduoda nebrangiai. Ge
ras stakas. Pigi renda; atsišauki
te tarp 6 ir 8 vakarę^

2109 S. Halsted St.

s Real Estate For Sale 
NaHiai-žemČPardaviroui_
NAMU SAVININKAMS

Kuri® turite klapatus su morgičiais 
su rendauninkais ir kitais dalykais, 
nedaro skirtumo, kad namas yra 
forklozuotas, atsilankykite, gausite 
gera patarimą kaip šiuos naujus lai
kus turite su namu valdytis. Valandos 
11 r. Iki 4 P. M. Real Owners 
Protective Ass., 115 S. Dearborn St. 
Room 421, Chicago^ III.

PARDAVIMUI 2-jų aukščių me
dinis namas su groserne ir delicate- 
šen, taipgi eleetrie fountain. Tin-

Tel. Englewood'6840 vlet. “ludei ?25 W. 43 St.
(Kampas Wells — 43 St.).

/




