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Triukšmingai pa
lydėjo prohibiciją

Utah yra paskutinė valstija palaidojusi 
prohibiciją. Visų naktį Amerika triukš
mingai minėjo prohibicijos panaikinimų
Pereitą vakarą liko palaidota 

nacionalė prohibiciją, kuri Ame
rikoje buvo įvestą 1920 m. 36- 
ta valstija, kuri ratifikavo pro- 
liibicijos atšaukimą ir tuo ga
lutinai palaidojo prohibiciją, 
buvo Utah.

34-ta valstija ratifikavusi 
prohibicijos atbukimą buvo 
Pennsylvania, 35-ta valstija — 
Ohio. Ohio valstijos konvenci
ja susirinko 12 vai. dieną (Chi- 
cagos laiku) ir tuojaus prohi
bicijos atšaukimą ratifikavo, 
nesivaržydama už paskutinę 
vietą.

Utah valstijos konvencija tu
rėjo susirinkti 1 vai. po piet. 
Bet susirinkimas tapo atidėtas 
iki 8 vai. vakare, kad ji galėtų 
būti paskutine valstija ir kad 
galima butų tuojaus per radio 
visoje šalyje perduoti ratifika
cijos eigą, paskelbti prohibicijos 
atšaukimą ir tuojaus butų ga
lima pradėti švęsti prohibicijos 
panaikinimą.

šiandie prohibicijos atšauki
mą ratifikuos Maine valstija, 
bet jos ratifikavimas jaune- 
beti/rės svarbos, kadangi prohi- 
bicija bus jau išnykusį.

Prohibicijos panaikinimas vi
sur buvo švenčiamas pereitą 
naktį labai triukšmingai. Visos 
karčiamos buvo pilnos žmonių 
ir kiekvienas gėrė tiek kiek no
rėjo, nes visokiausių gėrimų 
netruko. Ypač triukšmavo did
miesčiai —New Yorkas ir Chi
cago, kur siaustis nusitęsė per 
visą naktį iki ryto.

Legaliai geriama buvo tik 
šlapiose valstijose, nes dauge
lis valstijų pasiliko sausos, ki
tos dar nespėjo legalizuoti deg
tinės ir jos turėjo pasitenkinti 
alum ir senovine butlegerių deg
tine.

Prieš įvedant prohibiciją vi
sose Jungt. Valstijose nebuvo 
nė vienos visiškai šlapios vals
tijos. Beveik visos valstijos 
jau buvo sausos ir tik keliose 
valstijose buvo dar šlapių vie
tų. Bet panaikinu^ prohibici
ją, kaip išrodo,, didžiuma vals
tijų pasidarys visiškai šlapios.

Balsuojant dėl prohibicijos 
panaikinimo iš 39 valstijų tik 
dvi valstijos pasisakė už pro
hibiciją (South ir North Caro* 
liną). Pastaroji nešaukė vals
tijos konvencijos ir oficialiai 
todėl tik viena valstija atsisa
kė prohibicijos atšaukimo pa
taisą ratifikuoti. Daugelis vals
tijų, kurios balsavo už prohi
bicijos atšaukimą ir toliaus pa
siliks saugos valstijos, bet jos 
balsavo už nacionalinės prohi
bicijos atšaukimą tam, kad pa
čios valstijos galėtų apsispręs
ti dėl svaigalų, ir nebūtų dik
tuojamos kitų valstijų.

Daugelis valstijų įvedė labai

griežtas reguliacijas svaigalų 
pardavinėjimui. Daugely vals
tijų bus įvestas degtinės mo
nopolis ir degtinę bus galima 
pirkti tik tam tikrose sankro
vose, o ne karčiamose, kurios 
galės pardavinėti tik alų. Taip 
prieš karą buvo Lietuvoj, kur 
degtinę pardavinėjo tiktai mo
nopoliai ir tam tikros sankro
vos, o karčiamos svaigalus par
davinėjo slapta (nors ir gana 
atvirai, bet visgi neteisėtai). 
Taip bus ir niekuriose valsti
jose Amerikoj, kaip jau yra 
niekuriose provincijose Kana
doj. Kitur negalima bus par
davinėti svaigalus prie baro, 
bet tik prie stalo. Kitur dar yra 
reikalaujama, kad su degtine 
butų paduodamas ir valgis. Da
bar svaigalų pardavinėjimą kon
troliuos pačios valstijos ir 
kiekvienoje valstijoje bus vis 
kitoki įstatymai, vienur švel
nesni, kitur griežtesni, o kitur 
dagi ir alus tebėra uždraustas.

Ginkluotos gaujos 
neprileido balsavimų 
Alabamos valstijoje
Turėjo būti renkamas kongres- 

manas, bet rinkimai neįvyko 
gaujoms uždarius balsavimo 
vietas

Thomas H. Thurmod ir Jack Holmes, kurie prisipažino išvogę ir nužudę jauną turtuolį Brooke 
Hari pirm pareikalaujant išpirkimo, minios pasverti iš kalėjimo ir pakarti San Jose, CaL, parke

HAMMOND, La., gr. 5. — 
šiandie 6-tame kongresiniame 
distrikte turėjo įvykti rinkimai 
kongresmano, užpildimui va- 
kansijos, kuri pasidarė mirus 
kongresmanui Kemp. Kandida
tas buvo tik vienas-velionio kon
gresmano našlė.

Senatoriaus Huey P. Long 
priešininkai pakėlė didžiausį 
triukšmą, kad neprileisti rin
kimų. Per kelias dienas jie į- 
vairiose distrikto vietose degi
no prisiųstus baliotus. O at
ėjus balsavimo dienai jie apsi
ginklavo ir ginkluotais būriais 
vaikštinėdami jie uždarinėjo 
visas balsavimo vietas, kad tik 
rinkimus sutrukdžius. 1

Gaujų siautimas buvo tokis 
didels, kad 8 vai. ryto, trijų 
parapijų teisėjas Ponder ofi
cialiai atšaukė rinkimus tose 
parapijose. Kitose trijose pa
rapijose jau vakar teisėjas Ty- 
cer buvo uždraudęs rinkimus 
ir paskyręs 1,000 žmonių žiū
rėti, kad rinkimai neįvyktų.

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

Giedra, biskį šalčiau
Saulė teka 7:03, leidžiasi 4:** 

19.

Lietuvos Naujienos
“Laisvamanis” už

darytas
Didelės riaušės ant 

Luizės tilto
KAUNAS.— “Laisvamartio” 

paskutinis numeris konfiskuo
tas ir laikraštis uždarytas vi
sam karo stoviui.

Skerdyklų bučeriai 
reikalauja algų 

pakėlimo

Jury spredžia Scotts 
boro negro jaunuo

lio likimų

buvo 
augš- 
įsakė

DECATUR, Ala., gr. 5. — 
Morgan pavieto jury svarsto 
likimą jauno negro Clarence 
Norris, kuris yra teisiamas už 
išgėdinimą kartu su 6 kitais 
negrais jaunuoliais dviejų bal
tų merginų. \

Visi sęptyni pirmiau 
pasmerkti mirčiai, bet 
čiausias šalies teismas
naują bylos nagrinėjimą.

Naujame bylos nagrinėjime 
Heywood Patterson jau trečiu 
kartu liko pasmerktas mirčiai, 
nors viena kaltinusių merginų 
prisipažino, kad jos nebuvo 
negrų paliestos. Galbūt tokis 
pat likimas laukia ir Norris.

Likusių penkių negrų byh, 
abipusiu susitarimu liko atidė
ta neaprybotam laikui.

Daužo nepriklauso
mų pieninių langus ----- >—. /

CHICAGO.—Užpereitą naktį 
liko išdaužyti langai dviejų ne
priklausomų pieninių, kurios 
pardavinėja pieną pigiau val
džios nustatytos kainos.

VATIKANAS, gr. 5. —Jungt. 
Valstijų generalinis pašto vir
šininkas ir demokratų partijos 
bosas James A. Farley, kuris 
su žmona vieši Italijoj, valęar 
lankėsi pas papą ir liko apdo
vanotas šventuoju medaliu, o jo 
žmona gavo rožančių.

Pasmerkė mirčiai
CHICAGO.—Negras Fletcher 

Peek, 21 m., kuris barnyje už 
moterį užmušė kitą negrą, 
Frank Ward, liko pasmerktas 
mirčiai. * v

Jaunas kriminalistas -James 
(Iggy) Varecha, 17 m., kuris 
prisipažino laike plėšimo nušo
vęs žmogų, kitą pašovęs ir 
vieną merginą išgėdinęs., liko 
nuteistas 100 metų kalėjiman. 
Be to už plėšimą jis liko nu
teistas nuo 1 metų iki gyvos 
galvos, o dėl kita kaltinimo— 
nuo 1 iki 14 m. kalėjimo.

George Pucci, 18 m. liko nu
teistas visam amžiui kalėjiman 
už nušovimą laike plėšimo Earl 
L. Wilk.

Indiana uždraudė 
pardavinėti degti

nę stikliukais
INDIANAPOLIS, Ind., gr. 5. 

—Indianos , degtinės koųtyųĮes 
patariamasis komitetas, kuris 
kontroliįVoja degtinės pardavi
nėjimą, po visos dienos posė
džio nutarė uždrausti pardavi
nėti Indiana valstijoj degtinę 
stikliukais, leidžiant pardavinė
ti vien tik bonkomis.

Chinija ruošiasi 
naujam civiliam 

karui

Graikija ištrems In 
šulių pabaigoje 

šių metų

gr. 5.NANKING, Chinijoj, 
—Civilis karas su sukilusia Fu- 
kieno provincija darosi neiš- 
vengtinas, kadangi nemanoma, 
kad bus galimas taikus susitai- 
kimas, nes Fukien provincija 
atsisako tartis su Chinijos val
džia.

Chinijos valdžia tam karui 
jau ruošiasi. s .

Daug žuvo valčiai 
apvirtus

LISBON, Portugalijoj, gr. 5. 
—Manoma, kad poras desėtkų 
žmonių prigėrė apvirtus dide
lei motoriniai valčiai smarkioj 
audroj prie įėjimo j Fugueiro 
da Foz portą. Daug lavonų 
išgriebta ir vis dar pasigenda
ma 25 žmonių.

ATHėNAI, gr. 5. — Iš išti
kimų šaltinių patirta, kad Grai
kijos valdžia, nusileisdama 
Jungt. Valstijoms, paprašys 
Samuel Insull apleisti Graikiją, 
kai išsibaigs jo leidimas gyven
ti Graikijoj gruodžio 31 d. Iii- 
sullas gi neturi paso ir ku*r 
nevažiuotų liks suimtas ir iš
duotas Jungt. Valstijoms.

VIENNA, gr. 5. — Vienuos 
policija “su apgaila” areštavo 
Frautenfield, “košerinį nacių”, 
vadą nacių partijos Vįennoj. 
Jis nebuvo areštuotas pirmiau, 
kadangi jis buvo prisižadėjęs 
nevesti nacių propagandos Aus
trijoj. Bet neiškentė.

P ' į*.-.’k t&i

Vienuos

CHICAGO.—Vakar Bismark 
kotely laikė savo susirinkimą 
delegatai Amalgamated Meat 
Cutters and Butchers Workmen 
of N. Am. lokalų ir nutarė rei
kalauti algų pakėlimo.

Tas reikalavimas bus paduo
tas visoms skerdykloms ir jei 
gu jos atsisakys reikalavimą iš
pildyti, bus paskelbtas strei
kas.

Chicagoje tada sustreikuotų 
apie 25,000 skerdyklų darbi
ninkų, o visoje šalyje streikas 
paliestų apie 150,000 darbinin
kų.

Samdytojai, kaip paprastai, 
sako, kad darbininkų reikalavi
mai esą perdaug dideli.

Nuteisė kalėjiman 
už pardavimo tak
sų pasisavinimų

\f' CHICAGQ>**-Audftorhis Ben-‘ 
jamin B. Steele, 31 m., 10€2 
Bryn Mawr Avė., liko nuteis
tas vieniems metams kalėjiman 
už pasisavinimą pardavimo tak
sų, kuriuos jam sumokėjo biz
nieriai, kad jis tuos pinigus 
persiųstų valstijos iždan. Viso

Koteliai ir niekurie tirščiau (jis pasisavino $1,273 iš 39 biz- 
apgyventi pavietai prieš tokį | nierių. 
patvarkymą 
protestą.

Komiteto 
privalomi be 
patvirtinimo.

padavė griežtą --------------  -

patvarkymai yra Miestas ruošiasi pats 
jokio legisiafuros operuoti bosus

¥T v j - tz j 1 •• CHICAGO.—Kadangi gatve-U zdare Katalomjos karių kompanija vis dar nesi- 
vienija su elevatoriais, ką pi
liečiai yra nubalsavę jau virš 

|dviejų metų atgal, tai*pats 
miestas ruošiasi operuoti bu- 
sus, kurie jaugtųsi su elevato
rių linijomis ir kurių transfe- 
rįai tiktų važiavimui elevato
riuose. Tuo miestas atsistotų 
tiesioginėj kempeticijoj gatvė- 
kariams. Derybos su elevato
rių/ kompanija, yra jau veda
mos.

sindikalistų unijų 
rastines

MADRIDAS, Ispanijoj, gr. 5. 
—Katalonijęs gubernatorius va
kar uždarė visas sindikalistų 
unijų raštines ir uždraudė jų 
susirinkimus. Tai padaryta, 
kad sustabdyti riaušes Katalo- 
nijoj, kurios gręsia persimesti 
ir j Ispaniją,

Tirs namų paskolos 
banką Chicagoj ■■

CHICAGO.— Federalinė val
džia ruošiasi tirti valdiško na
mų paskolos banko Chicagoje 
veikimą. Bus ieškoma ar nėra 
tame banke kokio grafto, nes 
ikišiol tas bankas išdavė tik 
405 paskolas ir už namų ver
tės nustatymą ima $15, kuo
met kituose miestuose įkaina
vimo kompanijos pasitenkini 
$5. Įvertinimus nuosavybės 
daro atskira kompanija, kuri 
turi raštinę tame pačiame na
me, ką ir bahkas—134 N. La 
Šalie Si. \ Taipgi yra skundų, 
kad ieškančius paskolų užkabi- 
nSja odvokatai, kurie reikalau
ja 8 nuoS. už išgautą paskę- 
lą. Bus tyriama ar tai yiia 
daroma su> paties banko virši-

,——.....

; ' ' ' - '* 
Komisaras Maksim 

Litvinov gryšta 
į Maskvą

Anglija turi virš 
2,000,000 bedarbių

RYMAS, gr. 5. — Sovietų 
Rusijos užsienio reikalų komi
saras Maksim Litvinov šiandie 
išvažiavo iš Rymo ir važiuoja į 
Berlyną, iš kur gryš į Maskvą, 
kur jį laukia didelės dovanos 
už išgavimą Jungt. Valstijų 
pripažinimo Rusijos ir už pir- 
mesnį padarymą nepuolimo su
tarčių sitf veik visomis kaimy
ninėmis valstybėmis, taipgi 
užmezgimą labai draugiškų ry- 
šių su fašistine Italija.

BERLYNAS, gr. 8. — Reicho 
vyskupas Mueller po visos sa
vaitės svyravimo, ir laikymosi 
paskyfė tris nacius j bažnyčios 
kabinetą* Dalei to tarp nacių 
priešininkų bažnyčioje prasidėjo 

• griežti protestai.

Apie 2000 žmonių, grįždami iš 
Panemunės, kėlė riaušes, šeš
tadieni Panemunėje maisto 
pirko 15,000 tilžiškių

............... —......

TILŽĖ, lapkr. 6. — Kaip “N. 
T. K.” 44 rašo, Tilžėje ant 
Luizės tilto šį šeštadienį atsi
tiko dar nebūtų dalykų. Jau 
iš pat ankstybo ryto didžiausi 
pulkai žmonių visų luomų sku
bėjo į Panemunę produktų pirk
ti. Nuo 7 iki 12 ir nuo 2 iki 
5 pro Tilžės muitinę grįžo apie 
15,000 žmonių.—Prieš muitinės 
uždarymą pietų laike ant til
to susigrūdo apie 2,000 žmo
nių. Lengvai buvo galima 
matyti, kad ne visi spės iki 12 
vai. praeiti pro muitinę, kuri 
tada punktuališkai užsidaro iki 
2 vai. žmonės, nenorėdami 2 
valandas stovėti ant' tilto, rei
kalavo kontrolės ir įregistravi
mo pagreitinimo ir, kaip visi 
murmėjimai nieko nepadėjo, su- 
sigrudusios žmonių masės ėmė 
kelti riaušes. Nors ir polici
ja saugojo įėjimą į Tilžę, kas 
porą minučių praleisdami per 
muitinę tik po kelis dešimts 
žmonių, tai tačiau stovintieji 
ėmė grūstis taip, kad jiems 
veik pasisekė policijos užtvarą 
pralaužti, ir tada visai neap
rašomų dalykų atsitiko: poli
cija šaukdama bandė sudrausti 
žmones, bet be pasisekimo. 
Įnirtę žmonių pulkai bardamie 
si ir keikdami puolė į Tilžę, 
iš dalies visiškai , aplenkdami 
muito kontrolę: Kiti stačiai 
“šturmavo” muitinę. Tame bai
siame triukšme į miestą bė
gantieji parstūmė daug moterų 
ir kūdikių.

Pasigirdo visokie šauksmai ir 
klyksmai ir didesnio sumišimo 
lyg ir nebuvo galima įsivaiz
duoti. Aišku, kad ir daug pro
duktų pateko ant žemės, po 
žmonių kojomis.

Kitiems jau nubėgus į mies
tą, policijai pasisekė nors dar 
300 žmonių sulaikyti ir juos 
uždaryti už tvoros, kurią da
bar tiktai tebuvo galima per
traukti skersai tilto. Už tvo
ros pasilikę žmonės, kuriems 
dabar reikėjo laukti iki antros 
valandos, visaip užsipuolė ant 
policijos ir muitininkų. Nera
mumas dar ilgai buvo nema
žas. Kai tiltas kartais buvo 
atidaromas vežimų ir kitų ke
leivių praleidimui, -žmonės kas 
kart išnaujo ėmė brautis. Ga
liausiai keli su pilnais krepšiais 
perlipo per porą metrų aukš
tąją tvorą. Kas supėjo, tas 
padrožė į miestą, kitus sulai
kė policija. O kiti visi lauke 
nekantraudami ir keikdami iki 
kol muitinė antrą valandą vėl 
buvo atidaryta. Tiltas, žmo
nėms pasitraukus, atrodė lyg 
koks kovos laukas. Ir “Tite. 
Z t.” rašo, kad dar niekados ant 
tilto nebuvo tokių neramumų 
ir kad dąr niekuomet nėjo į 
Panemunę tiek daug žmonių,

Londonas, gr. 5.— Angn- 
jos darbo ministerija paskelbė, 
kad lapkr. 20 d. Anglija turėjo 
viso 2,280,017 registruotų be
darbių, arba 31,000 mažiau, 
negu mėnuo atgal ir 597,000 
mąžiau, negu metai atgal. • ■ ' i

■» ||> - —     — *   »

TUSCON, Ariz., gr. 5. —Iždo 
sekretorius Woodin atvyko į 
Arizoną ilgam poilsiui, kad at
gauti savo pakrikusią sveikatą, kaip šį šeštadienį.

No. 286

KALĖDOS JAU ČIA PAT
Neužmirškite savųjų Lietuvoje . . . Palinskminkite juos!
Jje laukia jūsų dovanų! Pasiųskite jiems keletą dolerių.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
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NAUJIENOS, Chicago, HL
ros 42 kuopa ir pavieniai 
kėjai. 1

“Tikslas šio susirinkimo 
vo surengti bendrai didį 
kuose išvažiąvimą-pikniką,
riant visą pelną Vilniui Vaduoti 
reikalams. Nuo viršmtaėtos die
nos faktinai ir prasidėjo pikni
kui prisirengimo darbas. O kad

Trečiadienis, gruod. 6, 1933u

JUOKAIvei-(korespondencijos
Philadelphia, Pa

“Ar tamsta

sudėjus juos su grynais pini-jo

”d i i atI My Boy! 1
CHAPTEK FORTY-THRJEE

mieste

istoriš'

ever critical neighbors read '‘tbe grandest letter”Mom !et

ifH“

j
i

Gourrier- 
Journal”).

jeigu 
reika- 
Gryno 
likusio

bei li'terati 
$4.05, kui’ie

bu- 
lau- 
ski-

Jankaus- 
Slyvinas 
iždo pri
perta k ta 

kuri

even the t __
from “my boy Tommy”. the great gridiron star

Vedėjas (nepatenkintam pie
tautojui) : “Ar tamsta gali

Vilniui Vaduoti Sąjungos Ko
mitetas rengia tris žymius 
pokilius lietuvių lak. James- 
Janušauskui finansuoti 
skridimo reikalą.

$18.42,

didelis ir pasekmingas, VVS."komite-

koiela. ’ Llstsrfae Tooth Pslts,

U«U ’ *Be ”to galite •ūtiąpint*
Q| kūrinos saUta austoj

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

Lapkričio 26 d. Liet. Muzika
li j svetainėj buvo sušauktas 
VVS. draugijų atstovų ir pa
vienių darbuotojų susirinkimas. 
Šis susirinkimas tarpe kitų rei
kalų ėmėsi darbo surengti po 
Naujų Metų tris Žymius paren
gimus antram lietuvių skridi
mui per Atlantiką, būtent (1) 
sausio mėnesj mass-prakalbas,
(2) kovo mėnesį bankietą ir
(3) gegužės' pabaigoj arba bir
želio pradžioj laukuose Lietu
vių Aviacijos dieną, surištą su 
pikniku, šie visi ruošiami pa
rengimai ir jų pelnas bus ski
riamas finansuoti James-Janti- 
šausko pasiryžimą baigti a. a. 
Dariaus-Girėno paliktąjį testa
mentą. Kiekviename parengime 
bus bandoma turėti ir patį la
kūną James-Janušauską, jei tik 
jam laikas pavelys. Susirašinė
jimas su lakunu jau vedama.

Now Tommy wouldn’t have hls 
graduation spoiled by any of hls 
hiek relations running over there in 
tineans likę a circus vvagon coming 
Into a grand bąli or something likę 
that. If Mom didn’t go that would 
■ettle the vvhole thing for all the 
ręst of them.

Later that week she got the 
grandest letter from her boy. He 
was so sorry she couldn't come and 
he had been couhting on it and 
she was the grandest mother in the 
world and he would have been so 
proud of her; and she was respon- 
sible for everything fine which had 
ever happened to him and he would 
never forget her or be able to re- 
pay her no matter how he tried.

Mom cried when she read it and 
that night she read it again and 
put it under her pillovv and just 
laid there a long time and thought 
of things. Just that letter was 
vvorth the disappointment of not 
seeing her boy in ai) of his glory; 
Mom knew now how much she had 
wanted to go . how she had 
looked fonvard to every little dė
tai! of it.

Būt she had gone a long time 
without seeing a Thomdyke grad
uation and likę as not it would 
have been osappointing anyhow 
and it vvould pass away and she’d 
forget it likę everything else.

Būt that letter would never pass 
away; she vvould keep it always and 
read it over and over when her Tom
my got even greater than he was. 
Nobody could take that away from 
her—and the knowledge that her 
boy wasn’t ashamed of his mother 
after all.

And the next day she let Mrs. 
Johnson read it and Mrs. Johnson 
cried when she read it; and Mrs. 
Johnson told Mrs. Flannigan and 
she came over and asked to read it 
and when she had finished she 
broke right down and cried and 
said: “My God, ain’t it grand?”

Mom knevr the two of them 
would tell Mrs. Farrell būt Mom 
didn’t hear what Mrs. Farrell said.

“1 notice,” she said. “that she 
didn’t have any fancy letter likę 
that to show until after he knew 
she vvasn’t coming.”

“Why, Mis’ Farrell,” said Mrs. 
Johnson, “you don’t think any boy 
would treat his own mother that 
way.”

“My Joie vvouldn’t.”
“My Buddy wouldn’t.”
“I know my Florrie wouldn’t.”
Mrs. Farrell looked at Mrs. Flan

nigan; each knevr what the other 
was thinking—if there was any- 
thing her Florrie hadn’t done or 
H'ouldn’t do. they’d likę to know 
about it.

Mom didn’t go arounį Butcher 
Brovn’s stota any more than she 
had to for avvhile b e c a u s e she 
couldn’t stand Mrs. Farrell’s brag- 
ging. At first it was all about her 
going to go to Joie’s graduation; 
then it was all about how grand U. 
had been; and although anybody 
could see everybody was siek and 
tired of hearing about it she just 
kept lt up, a regular talkins ms- 
chine; as if anybody cared about 
what her Joie dtd or about Mm go
ing to come back to Athens and 
wo& for Charlie VVhitney at the 
factory.

“What‘d he go to college forlf 
he’s going to work in the factory?” 
Uncle Louie said.,“He might as 
veli have been vvorking there all 
the time.*

“He’s going to trork on some

Tarpe kitų reikalų, 'žymi per
maina padaryta VVS. centro 
komitete. 1984 metams pirmi
ninku liko išrinktas veteranas 
visuomenės veikėjas p. J. V. 
Grinius, M. Mraikelevičia, vice- 
pirm.; tuo tarpu A. Tvarana
vičia, buvusis VVS. pirminin
kas, paskirtas iždininku. Gene-1 
ralis sekretorius Z. 
kas. F. Mockus, Kaz. 
ir Kaz. Valys išrinkti 
žiūrėtojais. Toliaus
likos specialė komisija, 
privalo atsilankyti ir asmeniš
kai užkviesti visas vietos lie
tuvių draugijas ir kliubus pri
sidėti prie VVS. komiteto. Ko- 
misijon įeina Z. Jankauskas, 
Kaz. Slyvinas, J. V. Grinius, 
Kaz. Valys, M. Mankelevičia, 
J. Streleckas ir Wm. Litvinas.

A. Tvaranavičia skaitė laiš
ką, prisiųstą Liet. Generalio 
Konsulo p. Žadeikib iš New 
Yorko reikale VVS. ženklelių,
Vilniaus pasų, vokų platinime. B-vė ir DLK. Gedimino Kliu- 
Laiškas maloniai išklausytas ir bas, šv. Jurgio Liet, pašalpinė 
priimtas. Toliaus skaityta pa- draugija, Liet. Ukėsų pašalpi- 
sveikinimas VVS Centro Ko- uis Kliubas, Liet. Republikonų 
miteto “Musų Vilnius” laidoje1 pašalpos kliubas, LTKB. šv. 
No. 139,' 10—29—33, visiems Marijos parapija, ALT. Sandar

skyriams užsieniuose. A. Tva
ranavičia, kaip buvusia pirmi
ninkas WSi komiteto, išdavė 
smulkų iŠ visos darbuotės ra
portą, kuris liko uŽgirtas ir 
nutarta paskelbti jį spaudom 
štai jis seka:

Raportas
“Vilniui Vaduoti Sąjungos 

Skyriaus Visuotinam Susirinki
mui, lapkričio 26 d., 1933, Phi
ladelphia, Pa.

Gerbiami draugijų atstovai 
ir pavieni veikėjai: Išduodant 
jums šią atskaitą iš musų vei
kimo, prašau pavelyti man per
bėgti šio skyriaus veikimo lai
kotarpį nuo birželio 27 d. 1932 
m. iki lapkričio 26 d. 1933 m., 
tai yra iki šiai dienai.

“Birželio 27 d. 1932 Liet. Mu- 
zi kalėj svetainėj, iniciatyva 
SLA 135 kuopos atstovų A. 
Tvaranavičio, S. Masicko ir A. 
Gftrliausko, sukviestas tapo 
pirmas lietuvių draugijų atsto
vų susirinkimas. Atstovus pri
siuntė *sekančios draugijos, pa
rapijos bei kuopos: SLA 135 
kp., Liet. Muzikalio Namo

•G
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new stuff, colored ware and all 
that,” Pop said. “ ’Sabout time 
somebody’a getting some new ideas 
or the place’U be shut down al- 
together.”

“Yeh—būt you don’t expect that 
shrimp Joie Farrell to think up 
anything, do you?”

For once Pop and Uncle Louie 
agreed; būt Uncle Louie had to 
have the lašt word. “Seem s to me 
Charlie Whitney’s got a lot of 
money to waste.”

Būt Pop would never stand for 
anybody t a I k i n g about Charlie 
Whitney. “Well, it’s his money, 
ain’t it? How do you know he’s 
wasting it, a n y h o w ? Joie was 
bright in school, wasn’t he? He 
studied to be a chemist, didn’t he, 
in college?”

Uncle Louie laughed, a dry kind 
of a superior laugh that always 
made Pop mad. “That proves he’s 
dumb and it proves Charlie Whit- 
ney’s wasting his money; why 
should anybody have to take up 
chemistry to work in a glass 
house?”

Mom knevr Pop wondered about 
that. too; everybody wondered; būt 
Pop wouldn’t give him the satis- 
factlon, after that laugh; he got 
even in another way; “Some of the 
people that’s knockin’ Charlie 
Whitney wouldn't be eatin’ now if 
it wasn’t for him—he’s running the 
factory far over orders and putting 
the ware in stcck just to keep ev
erybody workin’.”

Uncle Louie took it as a personai 
insuit and got up and left.

Būt it wasn’t long until the town 
fofrgot ali about Joie' Farrell and 
hjs chomistry; and his mother had 
tė quit her bragging bacause no
body vvould listen to her. She had 
to eit way back in the shade.

“It got eo I could hardly go In 
there any morO,” Mrs. Frannigan 
said to Mom; “you’d think that 
runt Joie wai somebody and heie 

i he^s never been more’n a hundred 
mileezfrom home and my Buddy’a 

i been all over the world—yet you

don’t hear me blabbering all the 
time.”

“And Joie never even had his 
pieture in the paper once,” Mrs. 
Johnson said. ? '

Mrs. Johnson was referring to 
Tommy.

His pieture was in the paper 
again.

He was going Into the movies.
It had come out in the papers 

very sudden, right before (Tommy k 
graduated. Big JefT Randolph, the 
famoua Thorridyke all-American, 
had been signed by Pyramid Pic- 
tures and vvould start work at once 
in “Love’s Refuge” with, of all peo
ple, Valeska Mourat.

The salary was reported as fivę 
hundred dollars a week to start

Mom felt sorry for Pop. It took 
him three months of real hard 
work, early and late, rain or shine, 
siek or vvell, to rnake that much 
money; and here Tommy was, go
ing to make that much in a week, 
just acting. Pop couldn’t say any- 
thing when he read it

“It’s likę 1 always said,” Uncle 
Louiė put In. “everybčdy ln them 
movies is nutS; and this proves it.”

“What proves it?” Pop asked.
“Them payfn’ all that money to 

that younjg punk. for just makin’ 
faces and actin’ smart.”

“Yeh t” said Pop, “wen, If any 
young boy wa» makirt’ mere money 
in ona week than I aver ‘ mada in 
my tife Fd keep štili, if it was mę, 
and I wouldn?t be calHn’ him a 
punk becauae that vvould makt it 
hard for me to flncl soipBthirig’ to 
čal), myself.”

Uncle, Louie was strangely un- 
moved at the insult. He predieted: 
“He tfon’t lašt long;, ^wedl<rp’t 
spend aiiy of my mpney to see Mm. 
I’ve seen too much o f his moukey- 
ahinės.” . ' : f"7'- t :

Pop roared: “Your rtionęy««-the 
only thing you ever spejtt ih.'.your 
life jjroąr tiiner ,
. ■ V. V ■

neral. Konsul. p. žadeikiui Nęw 
Yorkan. Prie to dar, neperse- 
nai gauta nuo p. žadeikio 200 
Vilniaus vokų, kurių 100 jau 
parduota ir pinigai pasiųsta 
($1.00) p. žadeikiui.

“Dabar kiek randasi pinigų 
VVS. Komiteto ižde. Pakeičiant 

„ ............................ iį pinigus Vilniaus pasus, ženk-pikniką padarius kiek įvairės- vokug jr litcraWrg> ir
mu ir pasekmingesmu p. J. V.
Grinio pasiulymu komitetas. . išeina sekančiai: Vilniaus 
ėmėsi darbo parsikviesti pikm-1 lr ženItIeIiai $178>00 vil. 
kan ir musų tautas ntienus- i8Ug literatura _ $18.5()j vil. 
akunus kapitonų S. Darių ir'y(>kai $100 Dariau>Gi. 
eit. S. Girėną, garbingai dabar . inkIo fondui 
jau mirusius. Rengiamas pik- james.janušausko skridimo fon 
mkas, ( 
įvyko rugsėjo 11 d. 1932 m. 
“Vytauto Parke”, Philadelphia, 
f?a.

“šis piknikas davė 
$889.30; pikniko išlaidų 
Janis išmokėta $441.95. 
pelno liko $447.35. Iš 
pelno rugšėjo 21 d. 1932 iš
siųsta Vilniui Vaduoti Sąjun
gai, Kaunan, Lietuvon, $400.00. 
Pinigų pasiuntimo lėšos $4.00, 
kapitono S. Dariaus ir lakūno 
S. Girėno tranzatlantiniam 
skridimo reikalui pasiųsta $25, 
Sykiu išmokėta $429.00. VV. 
komiteto ižde liko $18.35. Lai
ke pikniko pirmam lietuvių 
skridimo reikalui rėmėjų skrai
dymo bilietų parduota sumoje 
$246.25. VV. komitetas, maty
damas musų laktinų, kilnų ir 
garbingų pasiryžimą, ėmėsi ir 
toliaus juos remti.

“Vasario 19 d. 1933 m. Liet. 
Muzikalej svetainėj įvyko la
kūnų naudai balius, kuris da
vė jeigu $158.40. Baliaus rei
kalams išmokėta $95.15. Pelno 
liko $63.25. Lakūnų fondan, 
Chicagon, pasiųsta. $59.00. Ko
miteto ižde lėšdms palikta 
$4.25,

“Gegužės 14 d. 1933 m. “Vy
tauto Parke” įvyko Dariaus- 
Girėno atsisveikinimo piknikas, 
kuris davė jeigu $557.95. Su
rengimui pikniko reikalams iš
mokėta $319.35. Pelno liko 
$238.60, kurie gegužės 17 dj 
1933 m. pasiųsta patiems lakū
nams New Yorkan “Vienybės” 
antrašu. Be to, sulinkta aukų 
nuo pavienių asmenų lakūnų 
naudai, — viso $182.50. Tokiu 
budu viso sukelta lakūnų skri
dimo reikalams musų 
$726.35.

“Mūšų garbingiems didvy 
riams tragiškai žuvus 
ko j kelionėj, komitetas prisi
dėjo prie Liet. Muzikąlio Na
mo B-vės ir DLK. Gedimino 
Kliubo sumanymo surengti rug
sėjo 10 d. 1933 m. lakūnams 
gedulingo paminėjimo. Rugsė-B 
jo 17 d. 1933 m. “Vytautė' 
Parke” įvyko a. a. lakūnų pa
minklo statymo reikalu pikni-i 
kas. Dėl blogo oro šis išvažia
vimas buvo mažas, vienok jei
gu davė $17145. Išmokėta ren
gimo reikalams $153.03.’ Pelno* 
liko $18.42.

“Spalių 22 d. 1933 m. “Vy
tauto IParke” įvyko Aviacijos 
Lietuvių Diena lietuvių lakūnui 
James-Janušauskui; gis pikni
kas davė įeigų $419.16. Suren
gimui šio išvažiavimo išmokėta 
$182.66. Pelno liko $236.50. 
Skraidymo bilietų parduota tą 
pačią dieną už $214.22. Aviar 
cijos Dienos reikalams išmokė
ta $143.70. Pelno liko $70.52. 
Sudėjus aviacijos ir pikniko 
pelną, viso pasidaro $307.02.

“Vos tik. pradėjus komitetui 
darbą Vilniui Vaduoti ir pasi
garsinus lietuvių spaudoje, ant 
;greitųjų Liet. Generalis Kon
sulatas, New Yorke, p. žadei- 
kis, prisiuntė komiteto' vardu 
200 Vilniaus “pasų” sumoje 
$20.00, 1188 Vilniaus ženklelių 
(Stirnoje $180.40 ir Vilniaus li
teratūros sumoje $20.15, prašy
damas paskleisti tarpe/philadeL 
phiečių lietuvių.

“Kadangi komiteto' buvo už
imtas svarbiais reikalais, kaip 
aukščiau minėta, tad neturėjo 
progas rengti vajiĮ{ 'šią dalykų 
praplatinimui, Nar|i4r be «vajų, 
visvien Vilniaus p«įų,‘ ženklelių 

įtinta ui 
‘ Liet, Ge-

Gydytojas įkišo ligoninės 
termometrą į vėjavaikės ligo
nės burną.

Ji buvo matomai išsiblaškiu
si, kai paprašė: 
turi degtuką?”

(“Louisville

pažinti padavėją, kuris tams
tai, pone, patarnavo?”

Pietautojas (apžiūrėdamas 
lėkštę): “Mes turime jo pirš
tų atspaudus”.

(“GIasgow Evening News”).

“Ar tai nestebėtina, kad vi
suomet randami pamesti daik
tai paskutinėse vietose, kurio
se ieškoma?”

“Visai ne — kai daiktas ra
stas, nustojama ieškoti”.
(“Der Wahre Jakob”, Berlin).

DŽIAUGSMO DREBULYS PERIMA 
IŠGIRDUS DRAUGO 

BALSĄ!

to lėšoms fondui — $17.75. Vi
so VVS. skyriaus komiteto iž
de randasi $540.69.

“Be to, Lietuvos Aero Klu
bui, Kaune, atsišaukus, reikale 
a. a. Dariaus-Girėno įamžini
mui istorišką knygą išleist^ 
musų komitetas nutarė suteik
ti visą galimą medžiagą; tuo 
reikalu rūpinasi VVS. komite
to sekretorius Z. Jankauskas. 
(Paaiškinimas: minėta medžia
ga sutvarkyta ir pasiųstą lapk. 
28 d. 1933 m. Liet. Aero Klu
bui, Kaunan).

“Tad, gerbiamieji, iš virš 
suminėtų komiteto nuveiktų 
darbų, matote, kad komitetas 
nepasitenkino vien Vilniui Va
duoti reikalams pikniko suren
gimu, nelikvidavo jo, bet pasi
liko ir ant toliaus veikti, pasi
vadindamas Vilniui Vaduoti Są
jungos skyrium. Dar toliaus 
žengiant, musų komitetas pa- 
sibrėžė tolimesniam veikimui, 
būtent, (a) skleisti Vilniaus 
pasus, ženklelius, vokus ir li
teratūrą ; (b) prisidėti staty
mui musų žuvusių didvyrių a. 
a. Dariaus-Girėno paminklo; 
(c) remti antrąjį lietuvių skri
dimą per Atlantiką, ir (d) su
rinkti medžiagą ir išleisti Phi- 
ladelphijos lietuvių istoriją.

“Kaip virš buvo pasakyta, iš 
rugsėjo 11 d. 1932 m. Vilniui 
Vaduotr pikniko,^komiteto ižde 
liko $18.35 ir vasario 18 d. 
1933 m. $4.26; tad viso pasida
ro $22.60. Iš tų išmokėta K. 
Slyvinui $1.50 ir sekretoriui 
komiteto $19.77, tad lieka ižde 
komiteto bėgantiems reikalams 
$1.33.

Baigdamas šį pranešimą iš 
musų komisijos darbuotės, gi
liai dėkoju susirinkusiems at
stovams už atidų išklausimą ir 
linkiu komitetui geriausių pa
sekmių (tolimesniame veikime.

A. Tvaranavičia,
VVS. pirm ir ižd-kas.” 

s Raportas susirinkusių atsto
vų vienbalsiai priimtas si! pa- 
girimu. Apkalbėjus bėgančius 
reikalus, susirinkimas liko už
darytas. —Z. Jankauskas,

VVS, rast.

Buy gloves with what 
it1 savęs.

MBra reikalo mOMBtl SOc»» 
deusrlau. kaa jreutii «•■«» KOlftltL HVkntll Filui,
dideli* tūba* persiduoda ue 
ždo A valo Ir apaauąo tfaa- 
tii - Be to kalite 
art nl kurinei raiite sulipina

FOR 8ĘTTER bAkING 1 
AT LtSS COSTUSE THE 
ECONOMICAL^EFFICIENT^

BAKING ,

i
■i

<

n?

SĄME.PRICE 
AS4?YEARSAG0 

25ounc8jfor254 
tult^k...Ho3l»ekFimrw

MILLIONS Of POUNDS ŪS’BO

• Patelefonavimus už mies
to gyvenantiems draugams 
yra sekamas geras dalykas 

prie ju at lankymo. Ilgos * Distancijos telefono 
pašaukimas suteikia jums progą nuoširdžiam 
pasikalbėjimui su beveik aiškiu veidas i vei
dą pasimatymu. Telefonavimas yra greitas, 
nebrangus būdas palaikyti draugiškumą gyvu 

•ir smagiu. Ir jeigu kuomet nors jusy šeimynos 
nariai priversti bus išvykti už miesto, primin
kite jiems, kad jie patelefonuotu j namus! 
J u su ramumas ir nesirūpinimas daug vertesni 
negu mažas atlyginimas už telefono pašau
kimą.

..■—'.-X-_________________ '______________________ ,___________
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KORESPONDENCIJOS
Philadelphia, Pa.

Vilniui Vaduoti Sąjungos Ko
mitetas rengia tris žymius 
pokilius lietuvių lak. James- 
Janušauskui finansuoti jo 
skridimo reikalą.

Lapkričio 26 d. Liet. Muzika- 
lėj svetainėj buvo sušauktas 
VVS. draugijų atstovų ir pa
vienių darbuotojų susirinkimas, 
šis susirinkimas tarpe kitų rei
kalų ėmėsi darbo surengti po 
Naujų Metų tris žymius paren
gimus antram lietuvių skridi
mui per Atlantiką, būtent (1) 
sausio menesį mass-prakalbas,
(2) kovo mėnesį bankietą ir
(3) gegužės' pabaigoj arba bir
želio pradžioj laukuose Lietu
vių Aviacijos dieną, surištą su 
pikniku. Šie visi ruošiami pa
rengimai ir jų pelnas bus ski
riamas finansuoti James-Janu- 
šausko pasiryžimą baigti a. a. 
Dariaus-Girėno paliktąjį testa
mentą. Kiekviename parengime 
bus bandoma turėti ir patį la
kūną James-Janušauską, jei tik 
jam laikas pavelys. Susirašinė
jimas su laku n u jau vedama.

skyriams užsieniuose. A. Tva
ranavičia, kaip buvusis pirmi
ninkas VVS. komiteto, išdavė 
smulkų iš visos darbuotės ra
portą, kuris liko užgirtas ir 
nutarta paskelbti jį spaudom 
štai jis seka:

Raportas
“Vilniui Vaduoti Sąjungos 

Skyriaus Visuotinam Susirinki-
tuo tarpu A. Tvarana- lapkričio 26 d., 1933, Phi

ladelphia, Pa. .
* Gerbiami draugijų atstovai 
ir pavieni veikėjai: Išduodant 
jums šią atskaitą iš musų vei
kimo, prašau pavelyti man per
bėgti šio skyriaus veikimo lai-

Tarpe kitų reikalų, žymi per
maina padaryta VVS. centro 
komitete. 1934 metams pirmi
ninku liko išrinktas veteranas 
visuomenės veikėjas p. J. V. 
Grinius, M. Mraikelevičia, vice- 
pirin.;
viČia, buvusis VVS. pirminin
kas, paskirtas iždininku. Gene
ral i s sekretorius Z. Jankaus
kas. F. Mockus, Kaz. Slyvinas 
ir Kaz. Valys išrinkti iždo pri
žiūrėtojais. Toliaus parinkta 
likos specialė komisija, kuri 
privalo atsilankyti ir asmeniš
kai užkviesti visas vietos lie
tuvių draugijas ir kliubus pri
sidėti prie VVS. komiteto. Ko- 
misijon įeina Z. Jankauskas, 
Kaz. Slyvinas, J. V. Grinius, 
Kaz. Valys, M. Mankelevičia, 
J. Streleckas ir Wm. Litvinas.

A. Tvaranavičia skaitė laiš
ką, prisiųstą Liet. Generalio 
Konsulo p. žadeikib iš New 
Yorko reikale VVS. ženklelių, 
Vilniaus pasų, vokų platinime. 
Laiškas maloniai išklausytas ir 
priimtas. Toliaus skaityta pa
sveikinimas VVS Centro Ko
miteto “Musų Vilnius” laidoje

kotąrpį nuo birželio 27 d. 1932 
m. iki lapkričio 26 d. 1933 m., 
tai yra iki šiai dienai.

“Birželio 27 d. 1932 Liet. Mu- 
zikalėj svetainėj, iniciatyva 
SLA 135 kuopos atstovų A. 
Tvaranavičio, S. Masicko ir A. 
Gmiiausko, sukviestas tapo 
pirmas lietuvių draugijų atsto
vų susirinkimas. Atstovus pri
siuntė'sekančios draugijos, pa
rapijos bei kuopos: SLA 135 
kp., Liet. Muzikalio Namo 
B-vė ir DLK. Gedimino Kliu- 
bas, šv. Jurgio Liet, pašalpinė 
draugija, Liet. Ukėsų pašaipi
ais Kliubas, Liet. Republikonų 

'pašalpos kliubas, LTKB. šv.
No. 139, 10—29—33, visiems Marijos parapija, ALT. Sanda-

Z My Boy! "
4V- bu FRANCIS WALLACE

J AUTHOR. O F "HUDDLE"

CHAPTER FORTY-THREE

Now Tommy wouldn’t have hls 
graduation spoiled by any of his 
hiek relations running over there in 
tineans likę a circus wagon coming 
into a grand bąli or something likę 
that. If Mom didn’t go that would 
sėt.tie the whole thing for all the 
ręst of them.

Later that week she got the 
grandest letter from her boy. He 
was so sorry she couldn’t come and 
he had been counting on it and 
she was the grandest mother in the 
world and he would have been so 
proud of her; and she was respon- 
sible for everything fine which had 
ever happened to him and he vvould 
never forget her or be able to re- 
pay her no matter how he tried.

Mom cried when she read it and 
that night she read it again and 
put it under her pillow and just 
iaid there a long time and thought 
of things. Just that letter vvas 
vvorth the disappointment of not 
seeing her boy in all of his glory; 
Mom knew now how much she had 
wanted to go . how she had 
looked forvvard to every little dė
tai! of it.

Būt she had gone a long time 
without seeing a Thorndyke grad
uation and likę as not it vvould 
have been nsappointing anyhovv 
and it vvould pass away and she’d 
forget it likę everything else.

Būt that letter would never pass 
away; she vvould keep it alvvays and 
read it over and over vvhen her Tom
my got even greater than he was. 
Nobody could take that away from 
her—and the knowledge that her 
boy wasn’t ashamed of his mother 
after all.

And the next day she let Mrs. 
Johnson read it and Mrs Johnson 
cried vvhen she read it; and Mrs. 
Johnson told Mrs. Flannigan and 
she came over and asked to read it 
and vvhen she had finished she 
broke right down and cried and 
said: “My God, ain’t it grand?”

Mom knevv the two of them 
vvould tell Mrs. Farrell būt Mom 
didn’t hear what Mrs. Farrell said.

“1 notice,” she said, "that she 
didn’t have any fancy letter Hke 
that to show until after he knew 
she vasn’t coming.”

“Why, Mis’ Farrell,” said Mrs. 
Johnson, “you don’t think any boy 
vvould treat his own mother that 
way.”

“My Joie wouldn't.”
“My Buddy wouldn’t.”
“1 knovv my Florrie wouldn’t.”
Mrs. Farrell looked at Mrs. Flan

nigan; each knew what the other 
was thinking—if there was any- 
thing her Florrie hadn’t done or 
vvouldn’t do. they’d likę to know 
about it.

Mom didn’t go arouncj Butcher 
Brown’s stote any more than she 
had to for awhile b e c a u s e she 
couldn’t stand Mrs. FarreU’s brag- 
ging. At first it vvas all about her 
going to go to Joie’s graduation; 
then it vvas all about how grand it, 
had been; and aithough anybody 
could see everybody was siek and 
tired of hearing about it she just 
kept it up, a regular talking ma- 
china; as if anybody cared about 
vvhat hsr Joie did or about him go- 
ing to come back to Athens and 
woric for Charlie VVhltney at the 
factory.

“What’d he go to college for^lf 
he’s going to work in the factory?” 
Uncle Louie said. “He might as 
uoli have been working there all 
the tlmo.”

“He’s going to work on some

Mom let even the ever critical neighbors read ‘the grandest letter” 
from “my boy Tommy”. the great gridiron star

new stuff, colored ware and all 
that,” Pop said. “ ’Sabout time 
somebody’s getting some nevv ideas 
or the place’U be shut down al- 
together."

“Yeh—būt you don’t expect that 
shrimp Joie Farrell to think up 
anything, do you?”

For once Pop and Uncle Louie 
agreed; būt Uncle Louie had to 
have the lašt word. “Seems to me 
Charlie Whitney’s got a lot of 
money to waste.”

Būt Pop vvould never stand for 
anybody t a I k i n g about Charlie 
Whitney. “Well. it’s his money, 
ain’t it? How do you knovv he’s 
vvasting it, a n y h o w ? Joie was 
bright in school, vvasn’t he? He 
studied to be a chemist, didn’t he, 
in college?”

Uncle Louie laughed, a dry kind 
of a superior laugh that always 
made Pop mad. “That proves he’s 
dumb and it proves Charlie Whit- 
ney’s vvasting his money; why 
should anybody have to take up 
chemistry to vvork in a glass 
house?”

Mom knew Pop vvondered about 
that. too; everybody vvondered; būt 
Pop vvouldn’t give him the satis- 
faction, after that laugh; he got 
even in another way; “Some of the 
p e o p I « that’s knockin’ Charlie 
Whitney vvouldn't be eatin’ now if 
it vvasn’t for him—he’s running the 
factory far over orders and putting 
the vvare in stcck just to keep ev
erybody workin’.”

Uncle Louie took it as a personai 
insuit and got u p and left.

Būt it vvasn’t long until the town 
forgot all about Joie Farrell and 
,hjs chemistry; and his mother had 
tė quit her bragging because no
body vvould listen to her. She had 
to šit way back in the shade.

“It got so r could hardlv go In 
there any more,” Mrs. Flannigan 
said to Mom; “you’d think that 
runt Joie vvas somebody and here 
he-'s never been more’n a hundred 
miles'from home and my Buddy’s 
been all over the vvorld-—yet you

don’t hear me blabbering all the 
time.”

“And Joie never even had his 
pieture in the paper once,” Mrs. 
Johnson said.

Mrs. Johnson vvas referring to 
Tommy.

His pieture vvas in the paper 
again.

He vvas going into the movies.
It had come out in the papers 

very sudden, right before Tommy 
graduated. Big Jeff Randolph, the 
famous Thorridyke all-American, 
had been signed by Pyramid Pic- 
tures and vvould start vvork at once 
in “Love’s Refuge” vvith, of all peo- 
ple, Valeska Mourat.

The salary vvas reported as fivę 
hundred dollars a week to start.

Mom felt sorry for Pop. It took 
him three months of real hard 
vvork, early and iate, rain or shine, 
siek or vvell, to make that much 
money; and here Tommy vvas go
ing to make that much in a vveek, 
just acting. Pop couldn’t say any- 
thing vvhen he read it.

“It’s likę I alvvays said,” Uncle 
Louie put ln. “everybody in them 
movies is nuts; and this proves it.”

“What proves it?” Pop asked.
“Them payin’ all that money to 

that young punk for just makiti’ 
faces and actin’ smart.”

“Yeh?” said Pop, “vvell, if any 
young boy vvas makin' more money 
in one week than i «ver made in 
my life Pd keep štili, if it vvas me, 
and I wouldn?t be callin’ him a 
punk because that vvould make it 
hard for me tu find sęmething to 
call myself.”

Uncle/Louie vvas strangely un- 
moved at the insult. He predieted: 
“Hė vvon’t lašt long;, 1 ^vvouldn’t 
spend any of my money to see him. 
I’ve seen too much of his ląonkey- 
shines.” • •” ?

Pop roared: MYour money-r-the 
only thing you ever spent ih your 
life vva> your tihieP’ s
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neral. Konsul. p. Žadeikiai New 
Yorkan. Prie to dar, neperse
nai gauta nuo p. žadeikio 200 
Vilniaus vokų, kurių 100 jau 
parduota ir pinigai pasiųsta 
($1.00) p. Žadeikiai.

“Dabar kiek randasi pinigų 
VVS. Komiteto ižde. Pakeičiant 
į pinigus Vilniaus pasus, ženk- 

vokus ir literatūrą, ir

Grlnto paslulymu komitetas jg jšeina sekančiai. Vilniaus 
ėmėsi darbo parsdrvresh pikn>- ženkIeliai $178 00 vi|.
kan .r musų tautos ntienus- iaug !iteratura _ $18-50) vil. 
akunus kapitonų S. Danų VQkai $100 Dariall^Gi.
cit. S. G.reną, garbinga, dabar d<) fon(Jui _
jau mirusius. Rengiamas pik- James..lanuSau9ko skridimo fo„. 
mkas, didelis ir pasekmingas, duj _ jr yvs komjte_
įvyko rugsėjo 11 d. 1932 m. lgšoms fondui _ vj.

so VVS. skyriaus komiteto iž
de randasi $540.69.

“Be to, Lietuvos Aero Klu
bui, Kaune, atsišaukus, reikale 
a. a. Dariaus-Girėno įamžini
mui istorišką knygą išleisti, 
musų komitetas nutarė suteik
ti visą galimą medžiagą; tuo 
reikalu rūpinasi VVS. komite
to sekretorius Z. Jankauskas. 
(Paaiškinimas: minėta medžia
ga sutvarkyta ir pasiųstą 
28 d. 1933 m. Liet. Aero 
bui, Kaunan).

“Tad, gerbiamieji, iš 
suminėtų komiteto nuveiktų 
darbų, matote, kad komitetas 
nepasitenkino vien Vilniui Va
duoti reikalams pikniko suren
gimu, nelikvidavo jo, bet pasi
liko ir ant toliaus veikti, pasi
vadindamas Vilniui Vaduoti Są
jungos skyrium. Dar toliaus 
žengiant, musų komitetas pa- 
sibrėžė tolimesniam veikimui, 
būtent, (a) skleisti Vilniaus 
pasus, ženklelius, vokus ir li
teratūrą; (b) prisidėti staty
mui musų žuvusių didvyrių a. 
a. 'Dariaus-Girėno paminklo; 
(c) remti antrąjį lietuvių skri
dimą per Atlantiką, ir (d) su
rinkti medžiagą ir išleisti Phi- 
ladelphijos lietuvių istoriją.

“Kaip virš buvo pasakyta, iš 
rugsėjo 11 d. 1932 m. Vilniui 
Vaduoti pikniko,“komiteto ižde 
liko $18.35 ir vasario 18 d. 
1933 m. $4.25; tad viso pasida
ro $22.60. Iš tų išmokėta K. 
Slyvinui 
komiteto 
komiteto 
$1.33.

Baigdamas šį pranešimą iš 
musų komisijos darbuotės, gi
liai dėkoju susirinkusiems at
stovams už atidų išklausimą ir 
linkiu komitetui geriausių pa
sekmių tolimesniame veikime.

A. Tvaranavičia,
VVS. pirm ir ižd-kas.” 

Raportas susirinkusių atsto
vų vienbalsiai priimtas su* pa- 
giriniu. Apkalbėjus bėgančius 
reikalus, susirinkimas liko už
darytas. —Z. Jankauskas,

VVS, rast.

vei-

bu- 
lau- 
ski-

ros 42 kuopa ir pavieniai 
kėjai. 1

“Tikslas šio susirinkimo 
vo surengti bendrai didį 
kuose išvažiąvimą-pikniką,
riant visą pelną Vilniui Vaduoti 
reikalams. Nuo viršminėtos die
nos faktinai ir prasidėjo pikni
kui prisirengimo darbas. O kad 
pikniką padarius kiek įvairės-jį 
niu n- pasekmingesmu p. J. V. I dgjug juos

vyta u to Parke”, Philadelphia,

jeigu 
reika- 
Gryno 
likusio

1932 iš

mieste

“šis piknikas davė 
$889.30; pikniko išlaidų 
lams išmokėta $441.95. 
pelno liko $447.35. Iš 
pelno rugsėjo 21 d.
siųsta Vilniui Vaduoti Sąjun
gai, Kaunan, Lietuvon, $400.00. 
Pinigų pasiuntimo lėšos $4.00, 
kapitono S. Dariaus ir lakūno 
S. Girėno tranzatlantiniam 
skridimo reikalui pasiųsta $25. 
Sykiu išmokėta $429.00. VV. 
komiteto ižde liko $18.35. Lai
ke pikniko pirmam lietuvių 
skridimo reikalui rėmėjų skrai
dymo bilietų parduota sumoje 
$246.25. VV. komitetas, maty
damas musų lakūnų kilnų ir 
garbingą pasiryžimą, ėmėsi ir 
toliaus juos remti.

“Vasario 19 d. 1933 m. Liet. 
Muzikalu j svetainėj įvyko la
kūnų naudai balius, kuris da
vė įeigų $158.40. Baliaus rei
kalams išmokėta $95.15. Pelno 
liko $63.25. Lakūnų fondan, 
Chicagon, pasiųstą $59.00. Ko
miteto ižde lėšdms palikta 
$4.25. 'i-u.'fcz

“Gegužės 14 d. 1933 m. “Vy
tauto Parke” įvyko Dariaus- 
Girėno atsisveikinimo piknikas, 
kuris davė jeigu $557.95. Su
rengimui pikniko reikalams iš
mokėta $319.35. Pelno liko 
$238.60, kurie gegužės 17 dj 
1933 m. pasiųsta patiems lakū
nams New Yorkan “Vienybės” 
antrašu. Be to, surinkta aukų 
nuo pavienių asmenų lakūnų 
naudai, — viso $182.50. Tokiu 
budu viso sukelta lakūnų skri
dimo reikalams musų 
$726.35.

“Mūšų garbingiems didvy-*; 
riams tragiškai žuvus 
ko j kelionėj, komitetas prisi
dėjo prie Liet. Muzikalio Na
mo B-vės ir DLK. Gedimino 
Kliubo sumanymo surengti rug
sėjo 10 d. 1933 m. lakūnams 
gedulingo paminėjimo. Rugsė-, 
jo 17 d. 1933 m. “Vytauto 
Parke” įvyko a. a. lakūnų pa
minklo statymo reikalu pikni
kas. Dėl blogo oro šis išvažia
vimas buvo mažas, vienok įei
gų davė $17145. Išmokėta ren
gimo reikalams $153.03.' Pelno' 
liko $18.42.

“Spalių 22 d. 1933 m. “Vy
tauto (Parke” įvyko Aviacijos 
Lietuvių Diena lietuvių lakūnai 
James-Janušauskui, Šis pikni
kas davė įeigų $419.16. Suren
gimui Šio išvažiaviino išmokėta 
$182.66. Pelno liko $236.50. 
Skraidymo bilietų parduota tą 
pačią dieną už $214.22. Avia
cijos Dienos reikalams išmokė
ta $143.70. Pelno liko $70.52. 
Sudėjus aviacijos ir pikniko 
pelną, viso pasidaro $307.02.

“Vos tik pradėjus komitetui 
darbą Vilniui Vaduoti ir pasi
garsinus lietuvių spaudoje, ant 
greitųjų Liet. Generalis Kon
sulatas, New Yorke, p. žadei- 
kis, prisiuntė komiteto vardu 
200 Vilniaus “pasų” sumoje 
$20.00, 1188 Vilniaus ženklelių 
sumoje $180.40 ir Vilniaus li
teratūros sumoje $20.15, prašy
damas paskleisti tarpe/ philadcL 
phieeių lietuvių.

“Kadangi komitetas buvo už
imtas svarbiais reikalais, kaip 
aukščiau minėta, tad neturėjo 
progas rengti vaji^.‘šių; dalykų 
praplati nimui. Norį/ir be va jų, 
visvien Vilniaus pasų, ženklelių 
bei literatūros praplatinta už 
$4.05, kuide pasiusi Diejh Ge-

istoriš-

lapk.
Klu-

virš

$1.50 ir sekretoriui 
$19.77, tad lieka ižde 
bėgantiems reikalams

Buy gloves with what 
it savęs

NBra reikalo mo«6tl ®Oc ar 
daugiau, kad rauti gera daani 
ko8el& Uateriae Tooth Pante, 
didelis tūbas pasiduoda m 
Žftc Ji ralo ir apsaugo daą- 
tla Be to galite sutaupiau 
68. u* kuriuo* galite atulplrk* 
» plrltlaaites ar M 
UmfoH Pharatao*) Go

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e
AI1ESS COST USE THE 
ECONOMICAb^ElfflCIEN^'

BAKING 
POWDER

M|LL»ON$ Of POUNDSUSED
■ b v o u « c o v e 9 m b Hfr:

JUOKAI
Gydytojas įkišo ligoninės 

termometrą į vėjavaikės ligo
nės burną.

Ji buvo matomai 
f i, kai paprašė: 
turi degtuką?”

(“Louisvillc

išsiblaškiu- 
“Ar tamsta

Courrier- 
Journal”).

pažinti padavėją, kuris tams
tai, pone, patarnavo?”

Pietautojas- (apžiūrėdamas 
lėkštę): “Mes turime jo pirš
tų atspaudus”.

(“Glasgow Evcning News”).

“Ar tai nestebėtina, kad vi
suomet randami pamesti daik
tai paskutinėse vietose, kurio
se ieškoma?”

“Visai ne — kai daiktas ra
stas, nustojama ieškoti”.
(“Der Wahre Jakob”, Beiliu).

Vedėjas (nepatenkintam pie
tautojui): “Ar tamsta gali

~ ® Patelefonavinuis už mies
to gyvenantiems draugams 
yra sekamas geras dalykas 

prie ju allankymo. Ilgos • Distancijos telefono 
pašaukimas suteikia jums proga nuoširdžiam 
pasikalbę į imui su beveik aiškiu veidas i vei
dą pasimatymu. Telefonavimas yra greitas, 
nebrangus būdas palaikyti draugiškumą gyvu 
ir smagiu. Ir jeigu kuomet nors jūsų šeimynos 
nariai priversti bus išvykti už miesto, primin
kite jiems, kad jie patelefonuotų i namus! 
Jūsų ramumas ir nesirūpinimas daug vertesni 
negu mažas atlyginimas už telefono pašau
kimą.

——---------------- _________________________

DŽIAUGSMO DREBULYS PERIMA
Z. MT IŠGIRDUS DRAUGO

/J BALSAI

1 . ===:’ ' 1 1

"Naujos Victor Duo 
33! . v

AUTOMATIŠKOS RADIO IR 
VIKTROLA KOMBINACIJOS

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

siduoda Budrike krautuvėje.
Taipgi pamatykite visus kitus naujus radios

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

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

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

■’l ■ I -A IĮ I,

MRĄ,

DO OOR PART

Radio programai: Kas diena WAAF, 920 k. 11:45 A. M.
WCFL, 970 k. Nedaliomis 1 vai. po pietų.
WHFG, 1420 k. Ketvergius 7:30 vakare.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Organizuoja Chica
gos skalbyklų 

darbininkus
Ketvirtadienį, gruodžio 7 

dienų, 7:30 vai. vakaro šaukia
ma masinis mitingas darbinin
kų ir darbininkių samdomų 
Chicagos skalbyklose. Mitin
gas įvyks šiuo adresu: 1310 W. 
Washington Boulevard.

Mitingas yra šaukiamas ry
šy su vajum, kuris dabar va
roma, kad suorganizuoti skal
byklų darbininkų unijų.

Chicagos skalbyklose dirba 
apie 35,000 asmenų. Jų tarpe 

• yra nemažai ir lietuvių.
Skalbyklų darbininkų padė

tis sunki. Darbo sąlygos skai
tosi tarp prasčiausių mieste.

NBA. kodeksas skalbyklų 
darbininkams nedaug gelbėjo. 
O ir pačius kodekso dėsnius 
samdytojai nuolat peržengia, 
ba darbininkai neturi organi
zacijos, kuri jų teises apgintų, 
už jų interesus užstotų.

šį organizacinį vajų varo 
komitetas susidedąs iš atstovų 
unijų priklausančių Chicagos 
Darbo Federacijai.

Masiniame mitinge ateinantį 
ketvirtadienį kalbės John Fitz- 
patrick, Chicagos Darbo Fede
racijos prezidentas; Charles 
F. Wills, laikraščio “Federa- 
tion News” redaktorius; kon- 
gresmanas Frank Reid; Roy

I
Burt, tarptautines skalbyklų 
unijos prezidentas; p-lė Ša- 
raine, skalbyklų darbininkų or
ganizatorė, ir kiti. X.

Išvažiuoja Antanas 
Butnevičius 

Lietuvon
Antanas Butnevičius gyve

nantis 2554 Bhie Island Avė., 
busti išvažiuoja į New Yofkų 
gruodžio 7 d. o iš ten gruodžio 
9 d. išplauks Lietuvon laivu 
Frederik VIII.

Iš Lietuvos atvažiuo
ja Frank Badauskas

Naujienų laivakorčių sky
rius gavo pranešimų iš laivų 
kompanijos, kad Frank Ba
dauskas atvažiuoja iš Lietu
vos pas savo tėvus į Chicagų. 
Išvažiuoja iš Rotterdamo lai
vu “Rotterdam” gruodžio 9 d. 
ir pribus New Yorkan gruo
džio 17 d. 1933.

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

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Yesterday was the day! 
Here’s health!

Avoiding the bands of Indians 
that lay in ambush in the .tall 
bushes of the North Side,’ Pir
myn members and their friends 
arrived at the Armitage Hali

Sunday and spenį the evening 
—if nothing else. Many stran-' 
gers—natives, we are told — 
were there, and we were glad 
to discover we have friends in 
foreign lands.

A small program was pre- 
sented, Mrs. Stephens acting 
a s Mistress of Ceremonies and 
accompanist. The Trio was to 
sing būt Estelle Rimkus was 
missing. (For a while we were 
afraid the Indians got her). 
A. Storm and A. Trilik were 
there, however, and sang “Pu
pos” as a d net. They were 
given a big ovalion. The mu- 
sical skit, The Music Master, 
composed the ręst of the pro- 
gram. The participants in this 
were Whitney Tarutis, Heleri 
Vespender, Onuks Skeveris, and 
Frank Pūkis. They also pleased 
the North Siders.
The hicky winers of the door- 

prizes, three beautiful $5 pen-. 
cils, were our Alice, Pete She- 
maitis and Frank Bulaw.

F. Bulaw, by the way, is a 
contestant in the eurrent Nau
jienos contest. He is doing 
his share to inerease this 
paper’s circulation and, at the 
šame time, win himself a trip 
to Europe. He is known to 
many of our Pirmyn members

VAROSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

as a steadfast friend and boost- 
er of Pirmyn. Others. know 
him thriv his articles that ap- 
pear freųuently i n this paper. 
Mr. Bulaw would appreciate 
if our readers, or their parents, 
would enter or renew their sub- 
sriptions thru him.

We savv...
Francie assisting our presi- 

dent, S. Jokubauskas, at the 
bar, and handling the glasses 
likę a Veteran...Lil Stulpin, sip- 
ping a beer at the šame bar 
with an appropriate red nose. 
Not caused by the beer, how- 
ever, or any of its kin... Wa- 
netta looking as chic as ever...

Bye, And * Buy
A salesma# asked a farmer 

what he did with all the peaches 
he had.

The farmer replied, “What 
I can eat I eat, what I can’t 
I can.”

Buk ALTASS nariu

Be operacijos ar ičiriklmų. Be priverstino 
Solisto. Sis paprastas rodymasis namie leld- 
la linu atlikti savo reikalus kaip papras

tai—-žinoma. jei nesate tiek paliego, kad 
esate priversti gulėti lovoje. Tokiame atsiti
kime, Emerald Oll veikia taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kolų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pasalinti visus skausmus, kad lųs 
I trumpą laiką galėsite atsikelti. Tiktai lai- 

ykitės lengvų nurodymų Ir jums tikrai pa
gelbės. Jūsų aptieklnlnkas nepasitaikys jūsų 
pinigų, jeigu nenorėalta

The salesman said, “That’s 
just likę m y bnsiness. What I 
can sėli, I sėli, what I can’t 
sėli I cancel”. —Quivers.

Note to oflicers: 
meeting will be held a week 
from today at Ramo va Gardens. 
Members are cordially invited 
to attend.

Officers’ for us. The šame might

Itching
Stop

Sieniniai
KALENDORIAI

Skin
Orynae. prllmnaa Žemo sustabdo nie
žėjimą odos į penkias sekundas — 
ir pagelbingae prie Eczemos, pučkų, 
dedervines, ir iibėrimų. Žemo be
veik stebuklingai prašalina visokias 
odos iritacijas, kadangi jo gydymo 
ypatybės retai randamos kitose gy
duolėse. Visos vaistinyčios užlaiko 
—35c. 00c. $1. Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk geresni rezultatai $1.25

žemo
FOR SKIN IRRITATIONS

f 

pražuvęs 
Daugeli* pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu. nors mažu ii pažiūros 
daiktu*
TAI yra piuku jeigu gali taip 

‘ padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums ritj 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigti žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus Do
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Usterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustatė 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmaca) Co-, Saint 
Louis, U. S. A.

And didn’t Cleo, the girls who 
used to sing only clasical num- 
bers, slay em’?... As always, 
Bernie continues to create an 
atmosphere that certainly 
makes you feel at home witli 
thatupipe...

It won’t be long now before 
we will be presenting “Pickless” 
to our dear public. Pvehearsals 
are going along smoothly and we 
feel that their number will 
soon be inereased. In no time 
at all we’ll all be laughing at 
the anties of the ballet and 
other comedians... The prin
cipais are sitting up nights sttf- 
dying their parts. Būt there 
are yet a few parts that will 
be avvarded to the more con- 
stant and apt members. Indeed 
yes, it won’t be long now...

Quote Dept.
“The difference between ta- 

lents and characler is adroit- 
ness to keep the old and trod- 
den round, and the power and 
courage to make a new road 
to new and better goals.”

—R. W. Emerson.

per
tam to Quivers, Juliet, Pirmyn 
Knights, Blurpkevich, Anne, 
A n ne, Ann Onymous, etc.

And tobacco sccnt is abont 
the ohly kind of money in most 
poclcets... And tender words 
are not legal tender...

All contribs will be gladly 
received by

Jacųues Grandmesnil
727 W. 21 St.

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

35 M-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir draskos vanos, 
awimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 ▼. ▼.

Where, Oh Where?
LOŠT: One Helen Blauzdis, 

alias H. C. B., member o'f Pir
myn Chorus. Was wearing 
some clotb.es and a hat when 
lašt seen. Lašt seen a t a per- 
forrųance of Olsen and John
son. Ali Information appreciat- 
ed.—Pirmynite.

Next week, Melodist pro- 
mises, she’ll have a nice poem

TRINER’IO VYNAS IR
LIKERIAI VĖL SUGZĮZO!

JIE SUGRĮŽTA SU DIDELE TRINERIO GARANTIJA
ŽINOMA PER 45 METUS!

Geriausi Pirkiniai Už Prieinamas Kainas!
' ■ * - — --------------------------------------------

n

Pas Triner’j j'ųs gausite puikiausi tavorų už labai prieinamas kainas* Musų kelnores Gey- 
serville, Californijoje ir Chicagoje, moderniškiausios kelnores šioje šalyje pripildytos iki 
rybų jų įtalpos su rinktiniais saldžiais ir sausais vynais ir šampanu ir laukia tiktai jūsų 
orderių. Jie visi yra iš 1926 vynuogių rinkliavos padaryti ir buvo pripažinti kaipo geriau
si vynui metai. ,

Triner’io Whiskey, Brandy ir Gin turėjo geriausių reputacijų prieš Prohibicijų, ir todėl 
Triner’io Whiskey, Brandy, Gin ir Cordials vėl, bus sveikinami per visus, kurie pažįsta 
skirtumų tąrp pirmos rūšies produkto ir vidutiniškai geros išdirbystės. štai yra musų 
sąrašas:

Triner’io California Vynas:
SALDUS-PORT, SHERRY, T0KAY, ANGELICA, MUSCATEL 
SAUSAS-BURGUNDY, CLARET, SAUTERNE, RIESLING, CHABLIS 
BŲBBLING BURGUNDY - REKAY - SEC CHAMPAGNE CHIANTI - 
TRINER’S CHAMPAGNE - CEDARDALE W HIS K E Y - H0NEYDEW 

W H IS K E Y
TRINER’S RED SEAL GIN, TRINER’S DOMESTIC GIN, TRINER’S 

LIME GIN-RICKY
TRINER’S GINGERALE HIGH BALL, TRINER’S SCOTCH HIGH BALL 

Pilnas Pasirinkimas Triner’s Domestic Cordials.
Jeigu jus juos ne galėsite gauti pas jušų dealer’į, UŽSISAKYKITE TIESIOG PAS MUS 

IR BE ATIDĖLIOJIMO!

JOSEPH TRINER COMPANY
1333-1345 SO. ASHLAND AVĖ. Tel. Ganai 2680, 2681, 2682

THE TWO ORPHANS
*

►

Don’t
neglect 
Colds

Asltla krūtinėj Ir gerklėj gali 
K«ldarytl rimtas. Palengvink 

oe 1 5 minute* su Maste* 
rolę, pagelbsti pralallntl Irl- 

Vartok SYKj I VA
LANDĄ, per penkias valandas. 
Jos turės pagelbėti. Milijonai 
vartoja per 25 metus. Reko
menduojamos gydytojų ir šiau
riu.

clotb.es
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PROHIBICIJOS GALAS
• , ............... . '

Rašant šiuos žodžius Utah valstijos konvencija dar 
nebuvo ratifikavusi 21-jo amendmentp prie Jungtinių 
Valstijų konstitucijos, kuriuo atšaukiama 18 amend- 
mentas. Bet nėra abejonės,, kad vakar turėjo ir ta 36-ji 
valstija paduoti savo balsą, ir su jos balsavimu prohi- 
bicijai atėjo galas.

Nesvarbu, kad valstybės sekretorius Washingtone 
dar nepaskelbė, jogei 21-as amendmentas įėjo į galią. 
Jo paskelbimas turi tik formalę reikšmę. Teisės atžvil
giu turi svarbą tik valstijų balsavimai. Kada 36-ta val
stija patvirtina konstitucijos pataisą, tą pačią minutę 
ji patampa krašto įstatymu.

Vadinasi, Jungtinės Valstijos galų gale nusikratė 
federalinės prohibicijos, kuri šią šalį vargino per 13 su 
viršum metų. Tai buvo, anot buv. prezidento Hooverio, 
eksperimentas, tik anaiptol ne kilnus. Tai buvo nelai
mingas eksperimentas. Jisai padarė daug žalos kraštui.

Prohibicija buvo tiesiogine pasėka tos isteriškos 
psychologijos, kurią pagimdė pasaulio karas. Bet ji ne
atėjo automatiškai. Buvo tam tikros jėgos, kurios už
korė Jungtinių Valstijų žmonėms tą jungą. Pirmą vie
tą tarpe prohibicijos apaštalų užėmė protestoniškų baž
nyčių dvasiškija. Prohibicija buvo, galima sakyt, pro- 
testoniško klerikalizmo dovana Amerikos žmonėms.

Tačiau ir kunigai vargiai butų stengę pervaryti 
savo sumanymą kongrese ir valstijų legislaturose, jeigu 
jų nebūtų rėmę stambieji kapitaljstai. Rockefelleriai, 
Fordas ir kiti kapitalo maišai aukojo daug pinigų pro
hibicijos agitacijai, norėdami, kad žmonės pasidarytų 
“doresni”. Tikrasai jų tikslas buvo tas, kad žmonės dau
giau savo sutaupų dėtų į bankus arba pirktų jomis au
tomobilius ir kitas prekes. Jiems rūpėjo dorybė dėl biz
nio.

Praktika parodė, kad su prohibicija nebuvo pasiek
ta net tos bizniškos dorovės. Uždraudus svaigiųjų gė
rimų pardavinėjimą, išsivystė neteisėta alkoholio pre
kyba ir nesuskaitomi milionai dolerių žmonių pinigų 
nuėjo į butlegerių kišenius.

“Naujienos” pačioje pradžioje buvo nusistačiusios 
prieš prohibiciją. Kai kurie iš musų oponentų tuomet 
prikaišiojo “Naujienoms”, kad jos esančios “papirktos” 
bravūrų. Pas mus, mat, yra tokia mada, kad jeigu iš
reiški nuomonę, kuriai tavo oponentas nepritaria, tai 
jisai tau tuojaus prikiša “papirkimą”. Tai logika siau
rapročių ir tokių gaivalų, kurie patys bile kam už pi
nigą parsiduoda. Šiandie mes galime pažymėti, kad pa
tyrimas įrodė, jogei “Naujienų” nusistatymas' buvo tei
singas.

Gerai, kad tas nevykęs eksperimentas yra pabaig
tas. Butų dar geriau, jeigu žmonės iš jo pasimokintų, 
jogei yra neišmintinga su policijos pągelba bandyti re
formuoti viso krašto gyventojų papročius. •

prakalbose įvyko muštynės, ka- 
da tvarkos vedėjas pavadino 
“skebu” Jurgį Bereišką, LDS. 
20 kp. narį. Pats Bereišką ši
taip aprašo “N. Gadynėje” tą 
incidentą:

> “...Nežiūrint policijos ap
saugos, Milleris kalbėjo kaip 
nesavas, nervavosi, painiojo-: 
si, pasakojo pats nežinoda
mas ką. Kiek laiko prąsika-! 
mavęs padarė pertAuką. 
Tuomet aš atsistojęs reika
lauju pirmininką Juozą Bal
trušaitį, kad leistų statyt 
klausimą kalbėtojui. Baltru
šaitis pareiškia, kad skebui 
neįeisiąs statyt klausimą. 
Gavęs tokį atsakymą aš nu
ėjau ant estrados ir parei- 

‘ kalavau, kad Baltrušaitįis at
šauktų man antmesitą skebo 
vardą. Baltrušaitis atsisakė 
atšaukt. Aš jam daviau tam 
tikrą dokumentą iš unijos, 
kur pasakyta, kad aš nesu 
ir nebuvau skebas... Baltru
šaitis atsisako tą dokumen
tą skaityt, aiškindamasis, 
kad nemokąs anglų kalbos. 
Tuomet aš jam užvežiau per 
burną ir atsigryžęs į Millerį 
pareikalavau, kad* šis atšauk
tų skebo vardą ir perskaity
tų dokumentą. Milleris išsi
gandęs pradėjo linguot (net 
akiniai nukrito) jr taip pat 
miksėt, kad nemokąs ang
liškai skaityt. Šioj vietoj eks-į 
trinių (t. y. bimbininkų) at
sikviestas šerifas išbėgęs lau-( 
kan atsivedė apie 20 polic- 
manų ir prakalbos tapo iš
ardytos.”
Tai ve kaip komunistai “or

ganizuoja proletariatą”. Daro 
provokacijas, iššaukia mušty
nes, paskui šaukiasi policijos 
pagelbos. 

t

Iš diktatūrų isto 
rijos

Diktatūros senovės laikais

šiandien labai daug kalbama 
apie demokratines ir diktatūri
nes valstybių valdymosi for
mas. Diktatūros ypač pasidarė 
visiems žinomos po Didžiojo 
karo, kai daugely Europos val
stybių garbės ir valdžios trokš
tą “stiprios valios” žmonės pa
sigrobė valdžią ir pasiskelbė vi
sagalinčiais diktatoriais. Prieš 
didįjį karą, esant normaliems 
laikams, diktatūros tebuvo re
tenybė: iš dalies 1911 mt. nu
vertus monarchiją Portugalijoj, 
vienoj kitoj Pietų Amerikos 
valstybėje ir viskas. O po Di
džiojo karo jų pridygo begalės. 
Ir tai yra suprantama: dikta
tūroms atsirasti 
va yra tuomet, 
mus laikai, kai 
kunija ir lietus,
bų. Tik prisiminkime , kokie 
laikai buvo besibaigiant ir pa
sibaigus Didž. karui: nusivyli
mas, neramumai, visokių vilčių 
sudužimas, kažko laukimas ir 
nesulaukimas ir t. t. ir it. t. To
dėl suprantama, kad tokie lai
kai buvo geriausia dirva gim
ti įvairiausioms avantiūroms, 

tau-

geriausia dir- 
kai yra nėra- 
jaučiama per- 
bet nėra žai-

Apžvalga
“KULTURA”

Gavome 10-tą . šių metų “Kul
tūros” numerį, išėjusį iš spau
dos spalių mėnesy.

“Kultūros” žurnalui šiemet 
sukako 10 metų. Jisai visą lai
ką ėjo Šiauliuose ir buvo reda
guojamas teisininko T*. Bugai- 
liškio. Dabar jo redakcija tapo 
perorganizuota. Vyriausiuoju 
redaktorium paskirtas prof. 
Petras Leonas, faktinuoju re
daktorium K. Korsakai Radžvi- 
kis.

Spalių mėn. numeryje įdėta 
10 metų žurnalo ėjimo apžval
ga. Be to, šiame numeryje yra 
ir šiaip įdomių straipsnių.

studentų atstovybę, rinkimai 
vistiek įvyko, lapkričio 18 ir 
19 dd., dalyvaujant 2283 stu
dentams. Daugiausia atstovų 
išrinko ateitininkai — 15, pas
kui bendras žydų sąrašas — 7, 
lietuvių organiz. santarvė - 
varpininkai — 219, ir t. t.

Tautininkai studentai bandė 
per rinkimus daryti netvarką 
ir nuplėšė vieną kitą 
Kai kurie jie bus už 
traukti Universiteto 
Nė,vienas tautininkas 
vybę neįėjo.

STUDENTŲ ATSTOVYBĖS 
RINKIMAI

Nežiurint to, kad tautininkai 
buvo nutarę boikotuoti rinki- 

-jaus i Lietuvos universiteto

Pažiūrėję istorijon, mes, pa-|mon. Juos tuoj sutvarkęs ir* iš-[sakė nuo valdžios, pasitraukė 
matysime, 
buvo žinomos ir gilioj senovėj. I Ekvai buvę nugalėti.
Kaip ir šiandien, taip ir anuo-Įkarau pasibaigęs? tuoj Cincina- |ir linksmindavosi, 
met į diktatūras 
kaip į nenormalų reiškinį, ku-|džios ir vėl sugrįžęs savo ukio l ščiau*sios valdžios 
ris ilgainiui turi j.
juo greičiau tai įvyks, tuo ge- |sitęsusi vos 15 dienų, 
riau.

kad diktatūros jau |vedęs kariuomenę prieš ekyus. savo dvaran, ir čia laisvai iki 
Kai tik savo amžiaus 'galo puotaudavo

buvo žiurima| tas atsisakęs vyriausios val-Į] Po Sullos kai k^urį laiką auk- 
, buyo

pranykti: ir|dirbti. Cincinato diktatūra te-jiPompėjus (Pompeus). Bet ryš- 
Taigi| kiaušiu Romos istorijoj dikta- 

i|matome, kad romėnų senovėj! torium reikia laikyti Gajų Ju- 
Senovės Egipto ir Mesopotarldiktatoriai ne patys valdžią pa- lių Cezarį (Caesar’į). Jis gimė 

mijos istorijose diktatūrų ne- sugrobdavo, pasiskelbę save ge- 100-taisiais 
užtinkame. Su pirmosiomis dik- kiaušiais ir tinkamiausiais vai-! gim. Jis buvo vedęs vieno ar- 
taturomis, galima sakyti, susi- dytojais, o kitus tinkamus tik Ūmiausio Marijaus 
tinkame tik Graikijos istorijo- valdomais būti, bet patys žmo- dukterį, todėl Sulini įsiviešpa- 
je. Graikija buvo susiskaldžiu- nės karo metu kilniausi vyrą: tavus Romoj, /Cezaris turėjo 
si į keletą nedidelių valstybių, paskirdavo valdytoju ir karo bėgti į Rytus ir sugrįžo tik 
įvairaus valdymosi formų: vadu, suteikdami jam laikinai: Sullai mirus. Jis buvo didelis 
Sparta buvo monarchija, Ate-1vyriausios (diktatoriškos) \vai-1 garbėtroška. Bet buvo gabus, 
nai •— 
maždaug prieš pusšešto ši’mt-Iriai, žiūrėję tik valstybės reika-|prieš Kr. gim..

metais prieš Kr.

šalininko

respublika ir t. t. Ir štaijdžios. Tai buvo teisėti diktato-;| sumanus ir energingas. 60 mt. 
, -negalėdamas 

mečio pr. Kr. gim. Atėnuose I lų, bet ne savanaudžiai užgro-Jdar vienas pasiimti visos val- 
valdžią pasigrobė vienas žmo- bikai. , džios, jis sudarė sąjungą su*
jus, Pisistratas. Jis pradžioj Tokių, pačių žmonių pakvies- Pompėjum ir Krasu, kad visi 
buvo respublikos fr liaudies ša- tų, diktatorių Romos istorija trys lengviau • galėtų valdyti, 
ininkas, bet pritilpęs prie vai- žino keletą. Jie visi buvo iš-l^ita sąjunga vadinama pirmuo- 

džios, to visa atsižadėjo. Bet rinkti tik karo metais. Pasku- * ‘*“‘x" 
Pisistrato šeimininkavimas grei- tinis tokių skirtų diktatorių ga
liai įgriso žmonėms, ir po kele- pi būti paminėtas Fabijus Mak 
to metų jis buvo nuverstas ir' simus, pramintas Nerangiuoju 
iš Atėnų ištremtas. Bet Pisis- (Kunktatorium), Jis buvo pa- 
;ralas nenurimo ir tik laukė skirtas diktatoriam Punų ka- 
patogios progos vėl atsisėsti l^hl sunkiausiu
“sostan”. Ir tai jam pavyko pavojingiausiu Romos isto- 
apgaulės bildu. Įgijęs vėl vaf- rB°j momentu. Jo diktatoria- 
džios, Pisistratas buvo gudres- vimas i Pa^ byvo labai 
nis ir ėmė itaip valdyti, kad trumpas, nes greitai jį pakei- 
žmoiiės jo nuversti nebegalėtų, 
’o jo mirties valdžia atiteko 

dviems jo sunams: Hipijui ir 
Hiparchui. Tie vėl slėgė žmo
nes, kiek beįmanydami. Paga
liau žmonės nebeištvėrė ir vie
ną jų, Hiparchą, pritilpę nužu
dė. Tuo tarpu likusis, Hipijus, 
ėmė valdyti dar žiauriau: jis 
žudė ir trėmė nekaltus pilie
čius, keršydamas už savo brolį. 
Liaudis jo nekentė kaip bai
siausio tirono. Bijodamas, kad 
ir jo neužpultų žmonės, Hipijus 
pajūry ėmė statyti didelę tvir
tovę, norėdamas čia persikelti 
ir čia už mūrų pasislėpęs “val
dyti” žmones. Bet jo viltys r.€- 
beįvyko, nes sukilo piliečiai 
anksčiau, negu jis spėjo j sa-j 
vo tvirtovę užsidaryti. Hipijus 
iš Atėnų išbėgo. Taip žlugo pir
moji graikų diktatūra, gana 
teisingai pačių graikų vadina
ma tiranija.

Diktatūrai po keliasdešimt 
metų Graikijoj vėl buvo lemta 
atgimti, šiuo kartu ją įsteigę 
Periklis. Jis buvo labai švelnus 
ir be galo teisingas, todėl jo 
valdymas žmonių taip neslėgė. 
Jis valdė Atėnų respubliką apie 
15 metų, per tą laiką valstybei 
padarydamas nemaža naudos. 
Jis žuvo tarpusavio (Pelopone
so) karų metu, užsikrėtęs lim
pama liga;

Diktatūros jau žymiai ryš-

įvairiems bandymams ir 
tos “gelbėjimams”.

šiandien yra žinonfos maž
daug keturios pagrindinės vals
tybių valdymosi formos: res
publika, konstitucinė monarchi
ja, absoliutinė monarchija ir 
pagaliau diktatūra. Respublika 
yra pačių žmonių valdymasis 
per savo rinktus atstovus; kon
stitucinė monarchija maža kuo 
tesiskiria nuo respublikos: ^ia 
taip pat yra žmonių rinktas 
parlamentas (seimus), nuo jo 
priklausanti vyriausybė ir t. t., 
o monarchas (karalius) teturi 
beveik tiek pat valdžios, kięk 
respublikose prezidentas. Abso- 
liutinej monarchijoj visa val
džia yra karaliaus rankose, 
(Europoj tokių valstybių nebė
ra) . Diktatūrose visą , valdžią 
turi pasigrobęs vienas žmogus 
(paprastai ir, vadinamas dikta- 

sklokininkų, bimbiniai pasišau- torium) arba tamx*tįkra grupė 
kė policiją prakalboms saugoti, žmonių, kurie jėga ir valdo vi- 

Vistiek, nežiūrint policijos, są kraštą.

5,

plakatą, 
tai pa- 

teisman.
į atsto-

“BENDRAS FRONTAS”
MURZŲ DAUŽYMU

SU

Pernai metais bimbiniai kė
lė didelį triukšmą, kad “dar
bininkiško” susivienijimo 20 
kuopos viršininkai, St. Louis’e, 
pasišaukė policiją į kuopos mi
tingą. Dabar neseniai j tą ko
loniją nuvyko vienas bimbinin- 
kų plepalas, J. P. Milleris, sa
kyti * “prakalbą”. Bijodami

j u triumviratu. Bet šitas trium
viratas greit iširo: Krasas žu
vo vienoj- kovoj Mesopotami
joj, o Pompėjų negalėjo pats 
Cezaris. Cezaris, nugalėjęs gai
lus, su savo kariuomene su
grįžo Romon. Pompėjus ir se
natas buvo reikalavę, kad Ce
zaris paleistų kariuomenę, o 
Romon grįžtų pats vienas. Bet 
Cez. to įsakymo 
jis turėjo savo 

1 (kareivius), todėl 
bereikia vykdyti
Ir jis savo kareivius įvedė Ro- 

_ x x mon. Pompėjus ir senatas iš
Romos diktatūros. Romog Prasidėjo kova

Visai kitokios jau yra vėles- tarp Pompėjaus ir Cezario. Ši
mais laikais (I amžiuj prieš Kr. tie karai, kaip ir Marijaus ir 
gim.) Marijaus, Sullos, Ceza Sullos karai, su tautos ir val
do ir kt. įkurtos diktatūros, stybes reikalais nieko bendra 
Šitie diktatoriai jau buvo ne neturi: tai yra karai grynai 
žmonių išrinkti, bet patys jė- ^61 asmeniškų reikalų, dėl val
ga, daigiausia kareivių dur- džios, dėl garbės ir t. t. Ir tuos 
tuvais, tos valdžios įsigiję, ši- visus karus turėjo pakelti liau- 
tie ponai skelbėsi vyriausiais dis, tirėjo pernešti tie, kurie 
valstybės valdytojais ne tiek buvo priversti juose dalyvauti, 
pačiai valstybei patarnauti,’ 48 mt. Graikijoj, ties Fassalu, 
kiek savo asmenišku savanau- Pompėjaus kariuomenė buvo 
diškumu. Todėl šitos diktatu- sumušta. Pompėjus bėgo Egip- 
ros jau yra grynai užgrobi-] tan, bet pakelyje ant laivo bu
itiškos arba ųzurpatoriškos. Jos —----- *--------------------
visai teisingai galį bu4ti laiko- . ..............................
mos pirmapradėmis, dabartinių,'y - 
vadinamųjų moderniškų, diktati 
turų, nes ir dabartinės dikta
tūros daugiausia remiasi tik
tai jėga.

Pirmasis, praskynęs kelią to
kioms diktatūroms, gali būti pa
minėtas Marijus (Marius). Jis 
tebuvo neaukštos kilmės, bet 
gabus vesti karo reikalus. Jis! 
keliūtose karuose buvo paskir
tas vyriausiuoju vadu ir sek- siaubimas jau buvo 
mingai priešus nugalėjo. | minęs, jau buvo

te ir vyriausiais karo vadais 
buvo paskirti du4 konsulai. To
kios buvo pirmosios Romos dik
tatūros.

nepaklausė: 
rankose jėgą 
kam čia jam 
tautos, valią.

Robert Louis Stevenson.

kad pra- 
grobikai, 
viešpata- 

imperato- 
patricijus

vo nužudytas./Cezaris liko vie
ninteliu Romos valdovu, val
džią pasigrobęs kareivių durtu
vais. Cezaris buvo priversti 
juose dalyvauti aprėžtam lai
kui. Visi matė, kad Romos re
spublika jau žlunga, 
sideda jsigalėti visi 
uzurpatoriai. Cezaris 
vo jau kaip tikras
rius. Kartą vienas
jam net norėjęs uždėti ant gal
vos karaliaus vainiką, bet buk 
pats Cezaris nesutikęs, žmo
nės negalėjo pakęsti užsisėdu-
sio vieno žmogaus priespau
dos, padarė prieš jį sąmokslą, 
kaip tik prieš Pompėjaus sto- 
vylą, jį nudarė, žlugus Cezario 
diktatūrai, atrodė, kad Romoj 
vėl turės atgyti respublika. Bet 
netaip išėjo: keliai grobuoniš
koms diktatūroms jau buvo 
praminti, todėl atsirado vėl 
naujų žmonių, panorėjusių tais 
keliais eiti ir sau valdžios ir 
garbes įsigyt}. Trys vyrai, — 
Oktavijanas, Antonijus ir Le- 
pidas, — susitarę pasidalino 
valstybe, kiekvienas gaudamas 
maždaug po trečdalį imperijos. 
Tai buvo antrasis triumviratas. 
Bet ir jie neilgai galėjo tai
kiai gyventi; greitai susipyko 
ir ėmė žvanginti ginklais. Ir 
žmones vėl turėjo kęsti sunkius 
karus, kilusius dėl grobikų dik
tatorių sauvalės, šituos karus 
laimėjo Dktavijanas, pasidary
damas, kaip ir Cezaris, vienin
teliu Romos diktatorium. Bet 
Oktavijanas nuėjo ir dar to
liau: 30 mt. prieš Kr. jis bu
vo vainikuotas imperatorium, 
pramintas Augustu (šventuo
ju). Nuo to laiko prasidėjo 
imperatorių viešpatavimas.

Taigi, jau ir senovės laikais 
diktatūros buvo žinomos. Jau ir 
anais laikais atsirasdavo “tau
tos gelbėtojų”, kurie savo “tė
vynės” meile” imdavosi “gel
bėti” valstybę nuo “pražūties”, 
šitie senovės laikai yra klasiš 
ki pavyzdžiai dabartiniams lai
kams.

—j—
C. Ųemkus.

Vertė A. Kartonas

Turtų Sala
(Tęsinys)

Kai .aš atgavau sąmonę, tas 
nusira- 

pasiėmęs 
kriukį po ranka ir užsidėjęs 

Taip, jis sumušė Numidijos I skrybėlę ant galvos. Ten pat
■kar. Jugustą, sumušė teutonus, priešaky jo gulėjo ant velė- 

j«u 4, uuai i o- kimbrus ir kt. Kareiviai Ma- nos nebejudanfis Tanias. Bet 
<iau’ pasirodo Romo7iXrijojl^^ savo imperato- žmogžudys nei kiek nesirupi-
Ir pats diktatoriaus pavadini- tuo Pa&u laiku emS no juo, valydamas krauju nu-
mas vra kilęs iš lotvnu kalbos klltl lr kltas ^bus karo vadas, dažytą peilį, pluokštu žolės.

x n y...J. S aristokratų kilmės, Sulla. Sul- Viskas kita nei kiek nebuvo(dietator). Dar pradžioj savo . , ... 4 yei mvk mvuuvu
. . .. . 5. la su savo kareiviais sumusęs nakitėie. Saulė vis dar be pa-istonjos romėnai tuo vardu va-L- .. x r . . ■ . v . . 1
dindavo žmoeu kuriam karu Manjaus salininkus, pasigrobė sigailėjmio Sviete ant garuo-
. . , . / . . , ** Romą. Bet kai Sulla išvyko jančiu pelkių ir ant viršūnės
n- tautos suiručių metu būdavo k pl.ieg M{& Azijos kara. Jaukšl;, ^aJno ir až vargll te. 
suteikiama ypatingos valduos.k Mitridatų, Marijus vėl už-galėjau įsitikinti, kad, iš lik- 
Taip sakant, patys žmones iš- Romą lr CmE savaip vieš- ro, žmogžudystė buvo papildy- 
sinntdavo sau diktatorių. patauti.’ Per 5 dienas ir per ta ir žmogaus gyvenimas
kaip minėjome, jis buvo renka- , n,aktis tęsėsi priešingos par- žiauriai sustabdytas, tik luo
mas tiktai karo metu, kad jog įmonių žudymas pačioj mentą atgal, prieš mano
sėkmingiau galėtų vesti ir pa- lj^omoj įr visoj valstybėje. Pats akis.
baigti karą. Diktatoriaus yaH parijus pasiskelbė konsulu, su- J—«« *«..
dyrhas turėjo tęstis ne ilgiau, |im(jamas į saVo rankas visą ką kišenėn, išsitraukė švilp-

6 mėnesius: po to šalyje vaidžiQ. Tai jau4 yrą grynai tuką ir sušvilpė keletą nely- 
vėl turėjo būti grąžinta norma- prievarta valdžios paėmimo pa- gių eu pertraukomis gaidų, 
Ii tvarką. Taigi -matome, kad VyZ(jyS- Pajutęs visą valdžią kurios suskambėjo toli karš- 
romenąi ankstyvaisiais amžiais gavo rankose, Marijus ėmė lė- tame ore. žinoma, aš negalė- 
į diktaturą žiurėjo kaip į ne- j bauti, kelti puotas. Bet neilgai jau nuspėti, ką taš švilpimas 
normalų ir laikiną reiškinį, iš- jjs tuo tesidžiaugė k greitai galėjo reikšti, bet tas tuojaus 
šauktą tam tikrų aplinkybių. mirė. sukėlė mano galvoje baimės

Pirmasis iš tokių pačių žmo- Nugalėjęs Mitridatą, Sullą I jausmą, Daugiau vyrų galėjo 
nių pakviestas diktatorių yra sugrįžo Italijon, keliuose mu- ateiti. Jie jau paskerdė du iš- 
minimas Cincinatas. Jis buvęs šiuoėe su’mūšė Mar. šalininkus tikimus vyrus. Po Tarno ir A- 
labai kilnus žmogus, beveik vi- jr užėmė Romą. Dabar Mari- lano, ar nebus mano eilė? 
są savo amžių dirbęs valstybei. ja^ “sostan” atsisėįa Sulla. | Nieko nebelaukdamas, aš 
Senovėje pasitraukęs į savo ūkį Tuojau, ėmė žudyti Marijaus 
įr čia sąvo rankomis jis dir- šalininkus, nieko nepasigailėda- 
bęs. Bet štai Romą užpuolę rnas. Net numirėlius iškasda^ 
priešai *ekvai (aequi)\ . . > . . -
nąms sunku buvę juos įveikti 
Tuomet ir nutarta ly. __ ... _____ ______
karo vadu pakviesti kilnųjį Ci6- nu). Buvo sudaryti “priešinin- 
cinatą, suteikiant 'jam valsty- kų” sąrašai ir kiekvienam žmo-, 
bėję ypatingos valdžios. Ątvy- gui buvo duota laisvė juos žu-. 
kę pasiuntiniai pas Cincinatą dyti. žudoma buvo net prie 
apie tai jam pranešti, radę jį dievų atfkurų ir maldyklų. To- 
beariantį lauką. Cincinatas įtuo- kia “graži” bUvo Sullos dik la
jau metęs arklą ir išvykęs Ro- turą. Prieš senatvę Sulla atši-

Bet dabar Jonas įsidėjo ran-

sukėlė mano galvoje baimės

tikimus vyrus. Po Tarno ir A-

Romė- j iš kapų, išjuokdavo ir įmes- 
įveikti., davo Tiberro tfpėn (taip buvo 

yriausiu Į pasielgta ir su paties Mar/ku-

pradėjau trauktis iš tų pinklių 
ir teplioti. atgal visu greitu
mu ir atsargumu, kad nesu- 
šlamėjus tarp medžių šakų, 
siekdamas pasprukti į atvires
nę dalį krupių. Besidarbuoda
mas, aš išgirdau susišaukimą 
tarp seno jurų plėšiko ir jo 
bendrų ir tas pavojaus ženk
las, davė sparnus mano grei
tučiui. Išlindęs iš krūmų, aš 
taip b^gau, kaip niekad savo 
gyvenime nebuvau bėgęs, ne-

ar galėjo bent kas 
pražuvęs, negu aš? 
patranka, kaip gi

bepaisydamas kur aš bėgu, 
vien tik kad pabėgus nuo tų 
žmogžudžių; ir juo toliau aš 
nubėgau, juo labiau bijojau, 
kol ta baimė nepavirto į kokį 
tai kaitulį.

Iš tikro, 
būti labiau 
Kai iššaus
aš galėjau išdrįsti eiti prie lai
velių tarpe tų kraugerių, dar 
tebegaruojančių iš Jų nusižen
gimo? Ar nenuskutų man 
sprandą pirmas jų. kuris pa
matytų mane? Ar mano liepu
si rodymai prie laivelių nebū
tų jiems ženklu, kad aš bijau, 
ir todėl aš žinau apie jų žmo
gžudiškus darbus? Aš maniau, 
kad man jau priėjo galas. Su
die H is pa ui ola! sudie proku
roras, gydytojas ir kapitonas!

' Man nieko daugiau nebetiko, 
kaip tik mirtis iš bado arba 
mirtis iš sukilėlių rankų.

Visą tą laiką, kaip jau sa
kiau? aš vis dar tebebėgau, ir 
visai nepatėmydamas, jau bu
vau pa'kalvėje vienos iš mažų
jų kalvų su dviem viršūnėm 
ir buvau toje dalyje salos, kur 
augo tikrieji ąžuolai nebe 
taip lankiai ir atrodė labiau į 
miškų medžius iš jų aukštu
mo ir storumo. Tarp ąžuolų 
buvo įsimaišę keletas pušų, 
keletas apie penkiosdešimt, 
kitos apie septiniosdešimt pė
dų aukščio. Oras taipgi čia 
kvepėjo daug geriau, 
ten prie pelkės.

Ir čia naujas išgąstis 
bde.mąpc ant yietps ir 
širdis pradėjo smarkiai 
sėli.

(Bus daugiau)

negu

susiu-
mano

Buk Naujų Metų 
Aviacijos Bankiete
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Lietuvių

SLA. 63 kuopa vien 
balsiai už lakūno Ja
nušausko skridimą

Penktadienį laikytam susirin
kime išrinko valdybą ir no
minavo narius į Centro val
dybą.

BURNSIDE — S. L. A. 63 
kp. laikė priešmetinį susirinki-

ir St. Lawrence 
dalyvavo neper- 
iš 149 atsilankė 
tik 33 nariai.

Šausko žygį ir vienbalsiai, nu
tarta paskirti $5.00 iš kuopos 
iždo viršminėtos organizacijos 
fondan.

Nutarta, kad kuopos iždo 
globėjai, M. Stankevičius, O. 
Jasaitienė ir M. Bertulienė per
žiūrėtų kuopos knygas ir ra
portuotų apie kuopos finansi
nį stovį ateinančiame susirin
kime.

Kuopos vaidyba vienbalsiai 
išrinkta 1934 metams iš seka
mų narių.

Valdyba
Pirmininku P. J. Kučinskas, 

vice-pirm. J. Aleksandravičių?, 
užr. rašt. A. Laurutanas, fin. 
rašt. P. Pivęrunas, ižd. A. Moc
kiene, ižd. glob. M. Bertulienė, 
O. Jasaitienė ir J. Kurnėta, 
koresp. B. Bamiškis, organiza
torius P. Pivoriūnas ir B. Bar- 
niškis, maršalka M. Atkucevi- 
če, daktaras kvotėjas — Dr. I. 
E. Makaras, 10748 So. Michigan

Naujasis Francijos premje
ras Camille Chautemps. Nema
noma, kad jis galės išsilaikyti 
valdžioje kiek ilgesnį laiką.

butų papuoštas. Daugelis 1<uo 
fondu jau naudojasi. Trustisai 
kviečia visus pakol dar neper- 
vėlu, pasirūpinti tuo Veikalu.

Trustistams buvo pranešta, 
kad jaunų lietuvių klubas ir 
Draugijų susivienijimas Bridge- 
porte nutarė nerengti išvažia
vimo prie Tautiškų kapinių. 
Butų labai gražu ir kitoms Chi- 
cagos progresyvioms organiza
cijoms pasekti, palikti ramybė
je mus brolius ir seseris, kurie 
ilsis kapinėse.

—■Vienas Trustistų,

Išrinkta Dariaus-Gi 
rėno posto moterų 

valdyba

nas—vice-pirm.; B. čaikauskas 
—sekretorė, Stelių YuŠkai—iž 
dininkė, Mary čaikauskas — 
maršalka, Anna Deciolas—ka 
pelionė ir Mary Ann čaikaus
kas—istorikė.

Į moterų skyrių gali įstoti 
veteranų žmonos, dukterys ir 
seserys. “Aukiliary” planuoja 
eilę parengimų, kurių pelnas 
yra skiriamas nelaimingiems.

' —MAC.

Amūras, atrodo, la
bai “bizi” Roselande

niirigo gyveninio jaunoms po
relėms. Roselandietis.

RADIO
Budriko radio

Dr. Strikol'is

svet., 90 St. 
Avė. Narių 
daugiausiai, 
susirinkimai)
Prisirašė naujas narys Petras 
Sadula, tai darbštus ir ener
gingas vyras. Kuopa tikisi ge
ro darbuotojo iš minėto na
rio.

Dar pereitame susirinkime 
buvo nutarta surengti šeimy
nišką vakarą pasitinkant Nau
jus Metus. šitame susirinki
me liko atmainytas laikas ren
gimo ir viskas palikta veikti 
pagal komisijos nuožiūrą. Į 
komisiją įeina sekanti nariai: 
A. Tcličėnas, M. Bertulienė ir 
J. Klonienė, tai yra veiklus na
riai, iš kurių galima tikėtis pa
sekmingo parengimo.

Pildomosios Tarybos fiomi- 
nacijose nominuota sekami 
nariai:

’pojn/ į nui noo ,

Buvo skaitytas laiškas nuo 
Amerikos Lietuvių Trantzat- 
lantinio Skridinio Sąjungos. 
Po perskaitymui nutarta rem
ti lakūno J. R. James-Janu-

čius gavo ............ 33 balsus
Į vice-ppez. J. K. Mažink*

na gavo ............... 33 balsus
į sekr. M. J. Vinikas ga

vo ...................... 33 balsus
Į ižd. K. Gugis gavo 33 balsus
Į iždo glob. P. Bučinskas 

gavo ..............31 balsą
Į iždo glob. E. Mikužiute 

gavo...............»5 balsus
Į iždo glob. St. Mockus ga

vo ..................... 30 balsų
Į dakt. kvot. Dr. Bronušas 

gavo .................  33 balsus
Narys. '

nistai nebedaro jokių demons
tracijų. “Queit” yra ir garaže. 
Padėkavonės dieną nė šviesų ne
buvo. Nežinia ar komunistai 
“žėlabas daro”. O šeštadieny 
jau sutemus mačiau nepapras
tą reginį. Trokas sustojęs prie 
garažo durų. Vienas tavorš 
čius troke, o kiti neša iš ga
ražo kėdės ir lioduoja į troką. 
Mano draugas sako, eik pa
klausti tavoršių ar jie jau “mu 
fuojas”. Kadangi mano ryšiai 
su komunistais jau senai nu
truko, tai pasitenkinau gana 
tykiu spėjimu, kad dabar bus 
“viskas ramu vakarų fronte”.

—R.

Pirmininkė M. K. Waitches; 
daug moterų prisidėjo ...

BRIGHTON PARK.— Marija 
K. Waitches buvo išrinkta pir
mininke Dariaus-Girėno Ameri
kos Legiono posto moterų sky
riaus (Auxiliary), susirinkime, 
kuris įvyko lapkr. 27 d., Juš
kos svetainėje, 2417 West 43rd 
street. Skyrius buvo sudary
tas su pagalba Sullivan, Englė 
wood ir Harvey postų.- ’

Kitos valdybos nares yra, 
Helen Zuris ir Helen Mickeliu-

ROSELAND — Roselande, 
nors bedarbe atjaučiamu dau
ginus kaip kitose kolonijose 
Chieagoje, vienok jaunimas 
nesnaudžia, ženijasi ir gana.

Štai 29 lapkričio apsivedė 
panele Žilevičiūtė su p. Va
lentą. šliubą jiems davė ai
rių katalikų bažnyčioje, prie 
So. Purk Avė. ir 113 St.

30 d. lapkričio taip pat ap
sivedė jauna porelė
Pociūtė su p. Gariza, kuriems 
šliubą davė Visų Šventų para
pijos kleb. kun. Paškauskas.

Linkime geros laimės ir sek-

Kaip sekmadieniais taip ir 
kiekvieną ketvirtadienį Bųdri- 
ko radio ir rakandų krautu
ve, 3417 S. Halsted St. duoda 
puikius lietuviškus radio pro- 
gramus. Pereitą sekmadienį, 
apart gražių dainų ir muzikos! 
buvo puikus Makalų lošimas, 
taipgi kalbėjo konsulas ponas 
Kalvaitis. Sekmadienių Bud
riko programai yra duodami 
1 vai. po pietų iš didžiulės 
WCFL. stoties, o ketverge va
karais programai eina iš 
WHFC stoties, 1420 kil. nuo 
7:30 iki 8:30 vai vakare.

Girdžius.

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso tat: Nuo 2 iki 4 it nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso TeL: Boulevard 7820 
Namų TcL: Prospect 1930

.Lietuviai Daktarai *
A. MONTVID, M. D.

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįio U Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St

T«l. BOULEVARD 919,

panele

i

“Viskas Ramu Vaka 
rų Fronte”

T. Kapinių trustisai 
šaukia savininkų 

susirinkimą

WILLIAM MARTINKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 4 dienų, 6 valandų ry
te 1933 m., sulaukęs. 35 metų 
amžiaus, gimęs Vilniaus gub., 
Švenčionių apskr., Palūšės |>ar. 
Nedžiuskei kaime.

Paliko dideliame nuliūdimo 
moterį Mary po tėvais Luber- 
da. 3 sūnūs Edwin — 10 m.,

8 m., Richard — 4Anton 
m., dukterį Dorothy —< 6 m, 
du pusbroliu Juozapą Leleika, 
Karoli Gaideli ir giminės, o 
Lietuvoj brolį Jonų.

Kūnas pašarvotas, randasi 
6453 So. Kaminsky Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį gruodžio 7 dienų, 8:30 vai. 
ryte iŠ namų i St. Nicholas pa
rapijos bažnyčių, 62 n d St. ir 
I^avvndale, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionio 
sielsv o iš ten bus nulydėtas j 
Resurrection kapines.

Visi a. a. Williamo Martin- 
kaus giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti iam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Duktė, 
ir Giminė*;.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

JUOZAPAS vyiczus 
savininkas Gold Star Bakery
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 4 dieną, 1:15 vai. po 
pietų 1933 m., sulaukęs 46 met. 
amžiaus, gimęs Telšių ap., Mo
sėdžio par., Eršlos kaime.

Amerikoj išgyveno 26 įlietus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Marijonų po tėvais Pa- 
lekaitė, 4 dukteris Elenorą, Fe- 
lomų, Florence ir Delores, 2- 
sūnūs Juozapas ir Edvardas, 
pusbrolį Mikola Repšų ir bro
liene Petronėlę Repšų Detroit, 
Mich.. 3 švogerius Jonų ir Sta
nislovų Paleskį ir Petrų Mikšų, 
švogerkų Sophie Mikšų, uošvie
nę Marijonų Palekiant ir gi
minės, o Lietuvoj motiną Bar
bora, tėvų Ignacų^ 2 brolius Jur
gi ir Liudvika, 2 seseris Petro
nėlę ir Magdalena ir •gimijiSs.

Kuųas pašarvotas, randasi 
PavlaviČiaus koplyčioj 3238 S. 
Halsted St ' »

Laidotuvės ivyks subatoj 
gruodžio 9 d., 8:30 vai. ryto iŠ 
koplyčios j šv. Jurgio parapijos- 
bažnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionio sie
lų, o iš ten bus nulydėtas i Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Więzaus , 
giminės^ draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiąjni daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų. Nuliūdę liekame 
Moterie. Dukterys, Sanai, 
Pusbrolis, Brolienė, švogeriai, 
Švogerkų, Uošvienė ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra* 
bortas Andrew J. Layden, Tol, 
Weniworth 8178.

ROSELAND. — Kaip Jungti
nes Valstijos pripažino Rusiją, 
pas mus Rožių žemėje komu-

Įvyks sausio 21 d. 1934 m 
paskutinio trustisų susirinkimo

1S

JUOZAPAS LABANAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

antradieni gruodžio 5 dieną, 
2:30 valandą po piet 1933 m., 
sulaukęs 65 m. amžiaus, gimęs 
Šiaulių apskr., Tryškių parap., 
Dauginių kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Priklausė prie Lietuvių Kęs

tučio Pašelp. Klubo.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Barborą Labanauskienę, 
tris pusbrolius Petrą, Pranciš
kų ir Leonų Labanųuskius ir 
pusbrolio, sūnų Jonų Chieago
je, o Lietuvoje du brolius An
tanų ir Kazimierą. -

Kūnas pašarvotas, 
1516 So. 49th Ct.

Laidotuvės įvyks 
gruodžio 9 diena, 8 
iš namų į šv. Antano 
bažnyčia, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas i šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Labanaus
ko giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Pusbroliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Petkus, Tel. Cicero 
2109.

randasi

subatoj, 
vai. ryto 
parapijos

DVIEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

BIRUT® JANULEVIČIUT®
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

7 dieną gruodžio mėn., 1931 m., 
sulaukus 7 metų amžiaus, gi
mus Chieagoje, III. , ,

Paliko dideliame nuliūdimą 
motinų Marijoną, tėvų Vladis
lovų. 3 brolius Juozapų, Joną 
ir Vladislovų, seserį Sofiją Lafc 
tų. Liūdnai atminčiai musų 
brangiausios dukteries dviejų 
metų mirties sukaktuvės bus lai
komos šv. Mišios Dievo Apveizi 
dos parapijos bažnyčioje 7 d 
gruodžio mėn. 1933 m. 7:30 
vai. ryto. Kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
atsilankyti i pamaldas, o pas
kui ir i namus po nųm. 5617 
W. 63 Place. Mes Tave Musų 
brangiausioji dukrelė niękuo- 
niet neužmiršime. Tu pas mus 
jau nebesugrįš!, bet mes anks- 
čiaus ar vėliaus pas Tave atei
sime. Lauk mus ateinant!

Nuliude lieka.
- Tėvai, Broliai, Sesuo.

Užkviečiame visus atsilankyti 
kaip i bažnyčią taip ir i namus.

< *

s anka

Gruodžio 3-čią dieną laiky
tame susirinkime kapinių ofi
se, trustisai nutapė sumažinti 
kainas paviennį' -dubbių ir lotų. 
Taipgi nutarė šaukti visuotiną 
lotų savininkų susirinkimą sau
sio 21 d., 1934 metais. Tuo 
laiku baigiasi penkių trustistų 
6-ių metų terminas. Lotų sa
vininkų pareiga išrinkti naujus 
ar 'tu'os pačius, tik jie turi bū
ti tinkamai, kad teisingai pri
žiūrėtų kapinių reikalus. Mano 
supratimu, dabartiniu laiku ka
pinės yra gerai tvarkomos ir 
prižiūrimos, kad vargu kuris 
savininkas geriau prižiūri 
namus.

Jau yra sutvertas gėlių 
das, į kurį įmokėdamas
tikrą sumą kiekvienas gali pa
sirūpinti, kad mirus, jo kapas

Optometrically Akių Specialiems
Palengvins akių {tempimą, 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??ktra, parodančią mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreiptam 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 Boulevard 7589

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia K. Jarush

Pbysical Therapy
& Mtdwlfe 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blanketš ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do
vanai.

Graboriai

savo

fon-
tam

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
. - Ištaiso.

Ofisar ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto
8

Siunčiame Gėles per Telegrama 
visa pasaulį

po

Kvietkininkas
Gėlės Del Vestuvių, Bankietams 

Pa gr abams
Pristatome i visas miesto dalis

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

ir

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Dr. Alice L. Wynekoop, kuri I Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę vietą 

dabar randasi pavieto kalėji- 3325 So. Halsted St. 
me ir yra kaltinama savo su- Valandoa: nuo 10 ryto iki 2 po pirto 

v v , . . ir nuo 6 iki & vakareliaus žmonos nužudymu, vis dar Šventadieniais nuo 10 iki 12 
serga. Jos advokatas sutiko, I Phone Boulevard 8483 

kad byla butų pradėta nagri
nėti sausio 4 d. Byla bus na
grinėjama prieš teisėją David.

Dr. Wynekoop serga

Ar esi Altass nariu?
Lietuviai Daktarai 

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 
Nariai.

Ofiso Tel. * Boulevard 5913

756 W. 35th St.
(Cot. of 35tb & Halsted Su.) 

Ofiso valandos nuo 1-3, nno 6:30-8:30
Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso Tel. Bouievard 5914

DR. C. K. KLIAUGAI JAį™S
DENTISTAS Į; • 35th St,

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts.)
2420 W. Marųuette Rd. Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė.

s Phone HEMLOCK 7828 Į Ofiso valandos: nno 2-4, nuo 7-9 
1 - ----------------------------- Nedėldieniais pagal sntartį.

Telefonas Yards 1138, 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas ,
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
. ...gHICĄGO. . n-L.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

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

CHICAGO, ILL.

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

Kenwood 5107i Tel. 
VALANDOS: 

nuo 
nuo

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

apart Iventadienio it ketvirtadienio.

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

DENTISTAS
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Monroe 3377

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. 40 Ct., Cicero, UI. 
TeL Cicero 5927

.... . .......... ..
Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja' Chieagoje 
ir apieliųkėje.

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJ AM PIGIAU NEGU KITI

i

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEtKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

t ‘ 1 J '

Seniausi Lietuvių Graboriai Chieagoje 
Eudeikiaus ypatiškas patarnavimas yra patenkinęs tūkstančius beveik 30 
metų. — Vienintėlis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką, elektros 
varomą, karaboną su šoninėm durim. — Jeigu didžiuojatės dailumu ir tau
pumu laidotuvėse, — palaukite '■ ' .

REPUBLIC 8340ji k perritikrinklte.

Juozapas Eudeikis ir Tėvas
5340 So. Kedzie Ave.

Visi telefonai: REPUBLIC 8340
(Neturime sąryšių su firma tuo pačią vardų)

v

}
X

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

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

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 
Telefonas Vitginia 0036

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimąs lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nno 2-4 
ir 7-9 po pietų, eeredomis po pietų ii 

nedėliomis pagal susitarimą.

m^M^^^U^^********"*****^**^******1^^^***-*****

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinoma* per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas u 
akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

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

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mana 
2506 West 63rd St

T«L REPUBLIC 3100
, ,, ........... ■ ............... Į ......  —

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus
Graborius

' KOPLYČIA DYKAI
4830 West 15th St

CICERO. ILL.

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 33$5
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 dienų.

Phone MIDWAY 2880

it 
it

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

vai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
8343 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401

9

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

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. Nedėlioj sulig sutarties 

2403 W, 63rd St„ Chicago »
n .r.l*-ta*l.*e *■»», .. ........ ........ ............-..............

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
> DENTISTAS

6558 So. Western Avenue x
Valandos: Nuo 9 ryto 

Nedėliomis sulig 
CHICAGO,

iki 8 vai, 
sutarties. 
ILL.

▼ak.

»Įį

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aventse 

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 81 st Street

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

niais 10—12 diena.

Advokatai

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 Rez. 6515 So. Rocktvtll St. 
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 Monroe St., prie Clark 
Telefoną* State 7600; valandot P—B 

W.Side:2201 W. 22 St. (Cermak Rd) 
Panedfillo, Berodo* ir POtnyčio* vak. 0 iki • 

Telefonu* Oaaal 01BZ
Namui t 6459 S. Rockvrell Street 

Utarnlnko. Ketverro b ve*, f I' Telefonu ieputlta 9600

fe žfei
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Rezervuokite vietas Naujų Metų Bankiete 
iš anksto—tuojau

Rezervuotos vielos grupėms— 
po $2.00 asmeniui; vietų ma- 

. iai beliko.

Naujų Metų Bankietui besi
artinant, vis didesnis skaičius 
žmonių atsišaukia' dėl rezer
vavimo vietų Naujų Metų Su
tiktuvių ir Aviacijos Bankiete, 
kuris įvyksta sekhiadienį, 
gruodžio 31 d., Ashland Boule- 
vard Auditorium. Bankietą 
rengia Alnerikos Lietuvių 
Tranzatlantinio Skridimo Są
junga lakūno Juozo R. James- 
Janušausko tranzatlantinio 
skridimo į Lietuvą naudai.

Bendra įžanga į bankietą, 
kuri apima koncertą, šokius, 
valgius ir,.,yisą Naujų Metų 
Sutikima-, pritaikintą progra
mą, yra $1.00. Bet rezervuoti 
stalai grupėms yra $2.00 asme
niui. Kelios grupės tokias vie
tas jau užsisakė, o kadangi jų

mažai yra, tai visi, kurie ma
no vietas rezervuoti, raginami 
kuo artimiausioje ateityje tai 
padaryti, pašaukiant ALTASS 
sekretorių Antaną Vaivadą, 
1739 South Halsted Street, te
lefonas CANal 8500.

Bilietai smarkiai platinami
Apie du tūkstančiu bilietų į 

Bankietą yra išplatinti Chica- 
goje ir artimoje apielinkėje ir 
spėjant iš to kaip žmones juos 
graibo, bankiete atsilankys vie
na didžiausių ikišiol lietuvių 
bankietuose susirinkusių mi
nių. Bet Ashland Audito
rium yra milžiniška svetaine 
ir 5,000 į ją gali lengvai su
tilpti, todėl niekam nereikės 
prisibijoti, kad kam nors pri
truks vietos. Vietos yra “plęn- 
ty”, bet jeigu planuojate rezer
vuoti vietas, tai padarykite tai 
tuojau, nieko nelaukdami.

ITOOTETros, Cfflcngn, m
1 MISI . I   lt   IĮIHI

Miller, Gulbinienę, J. Kemėšis, 
K. Liutkus, p. Vaitekūnas, A. 
Rutkauskas ir p. Stasiūnas. Vei
kalą režisuoja p. Kl. Jurgelio
nis, vienas iš geriausių lietuvių 
režisorių ne tik Chicagoj, bet 
visose Suvienytose Valstijose. 
Kaip paties režisoriaus, taip 
ir vaidintojų vardai komplimen
tų nereikalauja, taigi tik nepa
mirškite, kad vaidinimas bus 
17 d. gruodžio 1933 m. C. S. 
P. S. svetainėj. —J. L. A.

Komisarai “teis” 
daktaru

■ Trečiadienis, gruod. 6, 1933

Geriausios musų sce
nos jėgos sutrauk

tos į darbą4
■ I 1 ■■■■! —11 .1 W. . a
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Padaiys gruodžio 17 atmintiną 
f ’ lietuviams dierią '

• • t* - ■* • F .4

Nors dar nėra labai seni lai
kai, bet vis tile bus 10—<42 me
tų praeity, kuomet lietuvių mi
nios susirinkdavo pasižiūrėti ir 
linksmai praleisti laiką lietuvių 
artistų lošimuose teatruose. 
Kiek vėliau j madą įėjo kon
certai, operetės ir tam pana
šus dalykai, o vaidinimas ko
medijų, tragedijų, farsų ir ki
tų sceniškų veikalų, kuriuose 
nėra dainų-muzikos, liko at
stumtos į šalį.

Nors muzika ir dainos visur 
yra lietuvių mėgiamos, bet jos

jau pasidarė beveik nuobodžios. 
Jas girdime kiekviename paren
gime visokių organizacijų ir pa
vienių ypatų ir taip pat kuone 
kas dieną per radio ir kitur.

Taigi jau to turinių smagu
mų yra tiek daug, kad žmones 
pradeda pasiilgti gražių 'sceniš
kų veikalų.

Vienas iš tų gražių ir nie
kuomet nesenstančių veikalų 
yra “Audra Giedroje”, kuris 
bus suvaidintas 17 d. gruodžio 
C. S P. S. svetainėj, 1126 W. 
18 St. Veikalą stato LSS. cent- 
ralinė kuopa Čhicagoje.'

Gal tai nėra tiek svarbu kas 
ją stato, bet kur kas didesnė 
yra svarba, kas lošia. Į lošimą 
šio veikalo yra sutraukta pačios 
geriausios spėkos, kokios tik 
randasi Chicagos lietuvių sce
nos mylėtojų tarpe, štai lošėjų 
vardai: p-ia Nora Gugis, Eu- 
frozina Mikužiutė, Petronėlė

Lietuvių komisarų kvatierbs 
lange pastebėjau tokį praneši
mą: “Darbininkų teismas bal
tajam šovinizmui”.

Kas tą bylą kelia? Kas bus 
teisiamas ?

“Bylą” kelia komunistai, 
“teis” jie lietuvį daktarą.

Dalykas, matote, šit koks
Kuris laikas atgal vienas lie

tuvis daktaras skaitė komunis
tams prelekciją apie aukštą 
kraujo spaudimą. Beaiškinda
mas savo temą daktaras paste
bėjęs keliais žodžiais, kad juod- 
veidžių smegenys, smegenų ce
lių budavonė šiek tiek besiski
rianti nuo baltveidžių.

Ot dėliai šių 'keleto žodžių 
komisarai ir nužiūrėjo, jogei 
daktaras platinąs “baltąjį šovi
nizmą”. Ot dabar komisarai ir 
ruošiasi tą daktaro “šovinizmą 
jtarti, rasti 
Solovietsko 
išitrėmimui.

Atrodo, 
paruošęs labai tinkančia komu
nistams tema prelekciją ' 
aukštą kraujo spaudimą. Ir aš 
sakyčiau, kad komisarai turi ne 
tik aukštą kraujo spaudimą, 
bet dar ir tulžies.

Bričportietis.
. ' 1 j, .1

Ar esi Altass nariu?

O

kaltą ir pasiųsti i 
salas viso amžiaus

kad daktaras buvo

apie

žuvęs J. šidla perdaug

automobilį, o privažiavęs 
neteko kontroles ir atsi-

Conrad H. Mann, buvęs Ran
gas City vaizbos buto preziden
tas, kuris federalinio teismo 
buvo nuteistas 5 mėnesiams 
kalėjiman ir užsimokėti $10,000 
pabaudos už prisidėjimą prie 
Eagle organizaęijos rengiamos 
loterijos. Tečiaus kalėti jam 
nėteko, kadangi prezidentas 
Rooseveltas tuojaus suteikė jam 
pardoną. J

N. Vilimaitis sako, kad ne
laimė įvyko dėl to, kad nelai
mėj 
greit leidęs savo didelį Mor- 
mon 
tiltą
mušė į cementinį tilto bajierą. 
N. Vilimaitis sako, kad jis lyg 
ir nujausdamas kas gali įvykti 
taip greit važiuojant, laikęs 
biskę pravertas duris ir jis ne
pamena ar jis pats mėginęs 
šokti ar buvo pro jas išmestas 
ir dėl to liko gyvas, nors ir 
sunkiai sužeistas.

Jam tapo nulaužtas mažasis 
kairės kojos kaulas ir smar
kiai' sumušta dešine koja ir 
petys. ,

Ligoninė pasinaudojo
N. Vilimaitis yra labai nepa

tenkintas Geneva ligoninę, į 
kurią buvo nugabenti iš nelai
mės vietos. Jie į ten buvo nu
gabenti apie 4:30 v. v. ir tik 
apie 11:30 vai. nakties šidlai 
mirus, N. Vilimaičiui buvo su
teikta pagelba ir nulaužta ko
ja įdėta į cementą. Mat, pir
ma ligoninės viršininkai susi-

.ieškojo ar bus kam užmokėti 
už jų darbą.

Taip pat minėta ligoninė 
moka pasinaudoti iš kitų ne* 
aimes^nes N. Vilimaitis tik 

vien už suteikimą pagelbos už
mokėjo $25.00, o už perbuvi- 
mą per naktį 13 dol. extra.

Vilimaitis veiklus 
X >

N. Vilimaitis ne tik, kad yra 
veiklus darbuotojas Garfield 
Park lietuvių pašalpos labdary
bės klubo, bet taip pat yra na
rys Chicagos Lietuvių Draugi
jos, vienos iš didžiausių ir tur
tingiausių draugijų Čhicagoje 
lietuvių tąrpe. Dabar šiai 
draugijai pradėjus veikti lega- 
liškai į ją žada greitu laiku 
įsirašyti ir p-ne Vilimaitienė 
ir taip pat įrašyti savo vientur
tę 16 m. dukrelę p-lę Vilimai- 
čiutę, ji lanko bigh school ir

PRANEŠIMAI

PRANEŠIMAS

Kaip buvo sužeistas 
Vilimaitis ir užmuš

tas J. Šidla%

Nelaimėj dalyvavęs N. Vili- 
maitis pasakoja apie t nagin
gą įvykį.

Jau “Naujienose” lapkričio 
28 d. buvo trumpai minėta, 
kad automobilio, nelaimėj žu
vo J. šidla^j; o N. Vilimaičiui 
tapo nulaušta koja. Aną die
ną teko atsilankyti į viešbutį, 
kur p. Vilimaičiai gyvena ir 
pasikalbėti su pačiu nukentė
jusiu.

taip pat jau keli metai ima 
piano lekcijas ir jau gana gra
žiai skambina. N. Vilimaičiui 
iki sugis koją, dar reikės kokį 
laiką pagulėti lovoje, bet šiaip 
jaučiasi gana gerai ir links
mas, kad dar gyvas liko.

J. A-lla.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

CLASSIFIEDADS
Automobiles

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

šiuomi pranešu Chicagos fr 
linkės lietuviams — draugams, kad 
trumpoj ateity aš atidarysiu Whole- 
sale Degtinės ir Vyno Sandėli. Tu
rėsiu dideli ir ivairų pasirinkimą vi
sokio gėrimo. Parduosiu didesni ar 
mažesni kieki. Patjs galėsite pasi
rinkti. Dabokite kasdien mano pra
nešimus. Jums jie ne tik bus rei
kalingi, bet ir nąudingi.

Jusu sena^j draugas žydukas

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tfel. YARDS 0801,

apie-

S, L. A. 36tos kuopos priešmetinis 
susirinkimas ivyks gruodžio 6 d. 
7:30 vai. vąkare, 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.

18tos Apielinkės 201p Wardo Liet. 
Pol. ir Pašalpos kliubo susirinkimas 
jvyks 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.

Association of Lithuanian Property 
Owners of Bridgeport laikvs prieš- 
metinj 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.

Business Service 
BinrioPatamavimaa

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras 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 
savininkų biuro Čhicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO

i 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- 
mp rynas, *‘dOwn spots” ir visokj 
blekes darbą.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
8216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Tel. Yartfi 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. J1L

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

BE {MOKĖJIMO — 6 mėnesiai iš
mokėjimui. Pilnas peržiūrėjimas, 
body pataisymas, numaliavojimas, ąp. 
mušinėjimas, batt. taps, stiklus, tai- 
rus. Apskaitl. ir nuvežimas dykai. 
3261 Fullerton Avė. Bei. 2401.MORTGAGE BAHKERS

'gardus

2649 West 43rd Street

Prisirašykite i musų apniks

TEL. LAFAYBTTB 1083

2608 West 47th St.,

REAL ESTATE
Biznis pamatuotai teisingumą

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

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

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago, HL
TĘL. REPUBLIC 8402

»•

>*

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

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

Dabar, Chesterfields padaryti su didelio-greitumo * 
marinoms, kurios padirba net 750.cigaretų į minu- 
tą, ir rankos prie cigaretų visai neprileidžiamos.

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

A;

Aj *.

Lietuviu Mokykla
3106 SO. HALSTED ST

ii.A tfn'iilii.r* 'i 1 r ‘

esenei beveik visi cigare- 
tai buvo rankomis padaryti

šio typo išdžiovinimo mašinas— 
ir pasendinant tabako lapus ant 
30 mėnesių — kaip vynas pasen
dintas—Chesterficld tabakas yra 
lengvesnis ir geresnis.

Tik čysta cigaretų popiera— 
kuogeriausia — vartojama Ches- 
terfield cigaretams.

Ir persitikrinti, jog viskas kas 
tik vartojama Chepterfield ciga- 
retuose yra kuogeriausia, gabus 
chemikai išbando visą medžiagą, 

l

kuri vartojama jų ; padarymui.
Chesterficlds padaryti ir supa

kuoti švariuose, naujuose fabri
kuose, kur oras pamainytas kas 
4*4 minutas. Drėgnumą neįleid
žiamas pakietas, apvyniotas su 
Du Ponts No. 300 cellophane— 
kuogeriausias—pasiekia tave 
toks šviežias kokis išeina iš f; 
briko durių.

Laiške mums pasiusta, gar 
sus mokslininkas sake:

' 'Chesterfield Cigaretai yra
\ . *

toki čysti kaip vanduo, kuri 
geri y

(^hestcrficld cigaretai yra toki 
čysti kaip vanduo, kurį geri ”
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’ 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 MASKOLUNAITE 
po vyru Selintienė

8258 Emerald Avė., Chicago, III.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbo prie namų arba 
prie biznio. Rašykite laišką, Box 
55, Naujienos 1739 South Halsted 
Street

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

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

Hfelp Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prie abel- 
no namą darbo Michigan valstijoje, 
Atsišaukite ypatiŠkai, 400 W. 72 St.

REIKALINGA mergina už “com- 
panion”.

841 N. Sacramento Avė. ’

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

4148 S. Halsted St.

Iii

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

2109 S. Halsted St.
................ ..  irniiiiw ■ linu.......... ■*i»n........ . ....... .  m... ......................... .. .............■ ■

PARSIDUODA kepykla gražiausio
je lietuviu apielinkėje Marųuette 
Parke. Biznis išdirbtas per 7 me
tus, kam reikalingas toks biznis pa
sinaudokite progą. Renda pigi, par
duosiu pigiai. Pardavimo priežastis 
labai svarbi, patirsite ant vietos.

2616 W. 69 St.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui
NAMŲ SAVININKAMS

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




