
Lietuvos Naujienos
Benamiai vaikai

fašistų partijos taryba, kurti kai yra tų moterų. 
I valdo Italija, šiandie naskelbe. noaimdn notnrodon

Bėda ūkininkams

►

Kitaip, fašistų tarybos nutari
mu, Italija pasitrauks iš tau
tų sąjungos

RĖYKJAVIK, Islandijoj, 
6.—Salos gilumoj pasirodė 
didelb ugnies stulpai, kurie 
matomi jau kelinta diena. Ma
noma, kad tai yra ugniakalnlų 
išsiveržimas.

gr. 
du 

yra

Kad greičiau praleistų per tiltą 
ir pro muitinę

LOS ANGELES, Cal. gr. 6. 
—Po barnio su savo žmona nu
sižudė Dr. Wm. D. Wightman, 
36 m.

Palinskminkite juos!

TILŽĖ.—“N. T. K.” rašo, 
tilžiškių mo- 
labai įdomų 
ilgose eilėse 
ypač penkta

X.
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Delei to yra žuvę jau

Anglija atsisako pa-
r

nesumokėjus

t

i?:

£
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pirmininkus bus buvęs Illinois 
gubernatorius Frank O. Law- 
den, buvęs Legge draugas.

dar ilgai laikysis tarp gėrėjų. 
Be to pati valdžia žiūrės, kad 
svaigalai nebūtų gabenami į 
sausąsias valstijas.

WASHINGTON, gr. 6. — Illi
nois valstija šiandie gavo $73,- 
600 pristatymui prie darbo to
je valstijoje esančių bedarbių 
mokytojų.

Savo proklamacijoj visos šalies 
gyventojus -kviečia prie blai
vybės

nustatytu laiku, nors dar lėk
tuvas butų neprirutoštas, ar

kus. 
daug lakūnų.

CLEVELAND, O., gr. 6. — 
Meras Davis paskelbė, kad 
miestas yra bankrutijęs dauge
liui gyventojų 
taksų. Delei to miesto darbi
ninkai per ilgą laiką negalės 
gauti algų; turės apsistoti ir 
beturčių šelpimas, jei bent mies
tas gautų maistą kreditan, be 
prižado greitai skolą užmokėti.

Tuzinas policistų veš tris gangs
terius

■■B

PARYŽIUS, gr. 5. — Neži
nomas gudrus klastuotojas su
ki as tavo loterijos biletą ir. su 
juo išgavo iš valdžios 1,000,000 
frankų.
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Lindberghai P a 
siekė Braziliją

Lindberghas su žmona antru kartu perski 
do Atlantiką, šį kartą iš Afrikos į Braziliją. 
Amerikos pakraščiais gryš į New Yorką

vėjo pūstelėjimai, kurie bet
gi jokio nesmagumo lakūnams 
nedarė.

Tarp Gambijos ir Natai yra 
apie 1,850 mylių ir lakūnai tą 
kelią tikėjosi perskristi į 14 va
landų. Jų skridimas buvo ne
paprašai tiesus, kaip žemėlapy 
pravesta tiesi linija.

Natale juos pasitiko didelė 
entuziastiška minia žmonių.

Atskridę į Braziliją lakūnai, 
be abejonės, aplankys sostinę 
Rio de Janeiro, o iš ten Pietų 
Amerikos pakraščiais mažais 
šuoliais skris į šiaurinę Ame
riką, pakeliui aplankant kelias 
kitas šalis. O kartais jie gali 
sumanyti aplankyti ir daugelį 
kitų Pietų Amerikos šalių, nes 
jie gryšti į New Yorką nesi
skubina ir niekad iškahio ne
skelbia kur ir kada jie skris. 
Laktfnas sakosi tai darąs savęs 
apsaugojimui, kad į jo skridi
mus neveiktų visuomenės opi
nija. Esą lakūnai išanksto pa
skelbia* kada jie išskris, ypač 
skrisdami į talimas keliones ir

NEW YORK, gr. 6. — Pan- 
American Airways pranešė, 
kad ji gavo radio žinią, jog 
garsusis lakūnas Charles Lind- 
bergh ir jo žmona nutupė Na
tai, Brazilijoj, 11:55 v. ryto, 
Chicagos laiku.

Išskrido iš Gambijos
PARA, Brazilijoj, gr. 6.—La

kūnas Lindbergh su žmona 
šiandie antru1 kartu perskrido 
Atlantiko ' vandenyną, šį kartą 
pietinę jo dalį, tarp Bathurst, 
Gambijoj, ir Natai, Brazilijoj.

Labai ramus oras, kuris ne
leido jiems pasikelti iš juros 
(Lindberghai skrenda hydro- 
planu), laikė juos Gambijoj, 
vakarinėj Afrikoj, penkias die
nas.

Jie išskrido naktį, kada at
sirado nors mažos bangos ju
roje. Prie vairo buvo pats 
Lindberghas, o prie radio kon
trolių sėdėjo jo žmona. Ji vi
są laiką palaikė susižinojimą 
su sausžemiu ir nuolatos pra
nešdavo apie orą. Jos praneši
mai buvo tokie aiškus, jog pa•] paskui jaučia pareigą išskristi 
tys telegrafistai pripažysta, jog• r*-*-*--*- įsi,
tai buvo eksperto darbas.

Beveik visą kelią oras buvo oras butų skridimui nepalan- 
labai geras ir ramus. Tik vie
tomis buvo užtikti smarkus

Pakelė algas nieku- 
riems kasyklų 
darbininkams

CHICAGO.— Trys didžiosios 
skerdyklos— Armour & Co. 
Swift & Co. ir Wilson & Co. 
—pakėlė algas niekuriems savo 
darbininkams, kad sulaikyti 
juos nuo streiko. Algų pakė 
limas paliečia apie 18,000 dar 
bininkų.

Paprastiems darbininkams al
gos pakeltos po 4c į valandą.

Atėmė Mėlinąjį Arą 
chicagiečiui

CHICAGO.—NBA. Mėlinasis 
Aras liko atimtas iš Royal 
Cofe, 3905 Cottage Grove Avė., 
už lai/žymą kodekso dėl algų 
ir darbo valandų. Kavinės sa
vininkas yra graikas Peter Co- 
conis, galva Coconis Restau- 
rant Co., Ine. Tai yra pirmas 
Chicagoje biznis netekęs Mo
linojo Aro.

$73,600 Illinois mo 
kytojams

iii

Prez. Rooseveltas 
patvirtino prohibi
cijos panaikinimą

PANEVĖŽYS.—Buvo rašyta, 
kad Šiauliuose esą benamių 
vaikų ir kad jų globojimui su
sidaręs net komitetas. Pane
vėžy benamių vaikų taip pat 
yra. Jie verčiasi vagiliavimais 
ir 1.1., tačiau jais niekas nesi
rūpina.

Tilžietės skolinosi 
vaikus

Italija reikalauja 
griežtai reformuot. 

tautų sąjungą

CHICAGO.— Visas tuzinas 
Chicagos policistų išvyko į St. 
Paul, Minn., parsivežti tris 
Touhy gangsteriui (ketvirtas 
nusižudė kalėjime) į Chicago. 
kur jie bus teisiami už išvogi
mą John Factor, jei bus suspė
ta jų bylą išnagrinėti pirm 
Factor bus išduotas Anglijai.

Ir Cleyeland pritru 
ko pinigų, nemo

kės algų

Nuteisė antrą Scott 
sboro negrą

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

Nepastovus, smarkjąs šiaur
vakarių vėjas.

Saulė teka 7:04, leidžiasi 4:* 
19

Stella Shattas, 30 m., žmona Charles Shattas, 1843 South 
Halsted St., Chicago, kuri vakar buvo nudurta jos bute Hot 
Springs, Ark., buvusio jos įnamio Jack Walton, 30 m., kuris 
taipjau gal mirtįiaijpužeidė jos dukterį Ireną, 12 m. ir paskui 
pats nusižudė. Velionė buvo išvykusi į Hot Springs, Ark., prieš 
porą mėnesių ten pasigydyti kiek ilgesnį laiką. Ji buvo per
durta per širdį ir mirė vietoj. Dukrelei gi perdurti viduriai ir 
ji yra kritikoj j^adėty. J^alton^gi po to nusmuodijo.

■ m Pa__ ■T-l t* l

kad dabar daug 
terų išsigalvojo 
dalyką, kad jos 
ant Liuzės tijto, 
dieniais ir šeštadieniais neturė
tų stovėti ir laukti su kitais. 
Lig šiol taip buvo, kad vokie 
čių muitininkai tuojau praleis 
davo tas, kurios su savimi tu
rėjo mažus vaikus. Bet kaip 
paskutiniu laiku tiesiog išgąs ’ 
tingai pradėjo didėti tų mote
rų skaičius, kurios ėjo į Pane
munę su* vaikų vežimėliais ir 
vos tik porą metų mažiukais, 

RYMAS, gr. 6— Vyriausia policija ėmė tyrinėti, ar tie vai- 
Tardant 

neturėdamas, buvo 
kad Italija pasitrauks iš tautų juos iš kitų moterų pasiskoE- 
sąjungos, jei tautų .sąjunga 
nebus “radikaliai reformuota”, 
kas turi būti padaryta grei
čiausiai galimu laiku, pakei
čiant sąjungos konstituciją, 
veikimą ir tikslus.

Fašistai neskelbia kokių re
formų jie norėtų, bet kiek ži
noma, jie nori susiaurinti ma
žųjų tautų teises tautų sąjun
goje ir kad viską valdytų tik 
didžiosios tautos, taip kad 
Franci ja netektų daugelio bal
sų, kuriuos jai suteikdavo ma
žosios valstybės. Taipgi kad 
Versallėą sutartis butų atskir
ta nuo tautų sąjungos, taip kad 
sutartį butų galima pakeisti.

» z "v' • y

Fabrikantas Ąlex t 
Legge paliko f or?>; 
meriams $900,000 X'

nusios, kad tik greičiau, be jo
kio laukimo prie muitinės, ga
lėtų iš Panemunės namon gręž
ti. Dabar tie šposai pasibaigė 
ir drauge nukentėti turi tos, 
kurios iš tikro turi savų mažų 
vaikučių ir, išeidamos iš namų, 
nežino kur juos padėti. Nes 
policijos direktorius šiose die
nose išleido įsakymą, kad penk
tadieniais ir šeštadieniais nei 
vienai moteriai neleidžiama su 
vakais eit į Panemunę, be to 
bus daroma aštri kontrolė, ar 
moterys ir tikrai su savim ga
benasi savo tikrus vaikus. Tas 
matosi iš sienos kortelių, kur 
vaikai turi būti drauge įrašo
mi. Neįrašyti vaikai daugiau 
nebus praleidžiami.Valdžia rūpinsis nu 

piginti degtinės 
kainą

WASHINGTON, gr. 6. —Va
kar vakare prezidentas Roose
veltas išleido ilgą proklamaciją, 
kuriąja jis formaliai panaiki
no prohibiciją ir atšaukė 18-tą 
konstitucijos pataisą.

Toliau Savo proklamacijoj 
prezidentas kviečia visus pilie
čius ir visus Jungt. Valstijų 
gyventojus kooperuoti su val
džia atsteigime pagarbos įsta
tymams ir pirkti svaigalus tik 
iš tų vietų, kurios turi .teisėtą 
federalinį ir valstijų laisnį.

Jis taipgi kviečia gyvento
jus prie blaivybės ir nelaužyti 
įstatymų, kurie draudžia impor
tuoti svaigalus į sausąsias vals l valdo Italiją, šiandie paskelbė, pasirodė, 
tijas. Prezidentas taipgi kvie
čia valstijas neleisti sugryšti 
senoviniems saliunams, kad ir 
naujoviniuose rūbuose.
Chicago palydėjo prohibiciją 

triukšmingai, bet tvarkini
CHICAGO.—Chicagiečiai visą 

užpereitą naktį triukšmingai 
laidojo prohibiciją. Vidurmies- 
tis ir alines bi?vo pilnos žmo
nių. Geriančių nestokavo, visi 
buvo linksmus, tečiaus bereika
lingo triukšmavimo ir betvar
kės nebuvo . ir per visą naktį 
policija už triukšmavimą areš
tavo “'tiktai 12 žmonių. Daug 
daugiau* kasdie būdavo areštuo 
jama už girtavimą prohibicijos 
laikais.
20 valstijų leido pardavinėti 

svaigalus

, ' WASHINGtTON, gr. 6. —
sakyti nusistatymą I Kuomet prieš įvedimą prohibi

cijos didelė didžiuma valstijų 
buvo visiškai sausos ir nebuvo 
nė vienos valstijos, kuri butų 
buvus visiškai šlapia, nes kiek
vienoj valstijoj vis buvo sausų 
distriktų, prohibiciją vakar pa
naikinus apie 20 valstijų leido 
pardavinėti degtinę. Tečiaus 
didelio girtavimo nė vienoje 
valstijoje nepasireiškė. Prohi
bicijos atšaukimą gyventojai 
pasitiko labai ramiai. Galbu*t 
dėlto, kad kiek gersenės degti
nės kainos buvo nežmoniškai 
augštos, o ir jos išteklius buvo 
labai mažas, nes tik kelios vie
tos spėjo prisigabenti “geros” 
.degtinės. Visur gi kitur sve
čiai buvo vaišinami pakrikšty
tu munšaįnu. ,

Valdžia deda visas pastangas 
kuogreičiauria sutvarkyti deg
tinės importą ir išdalinimą, kad 
kuogreičiausia išnaikinti mun-

pinkui Airijos
'■■'A ____________________

LONDONAS, gr. 6, — Ang
lija atsisakė sulošti Airijos 
prezidento de Valera lošj ir iš- 
ankso pasakyti ką Anglija da
rytų, jei Airija paskelbtų ne

CHICAGO.—Pasimiręs Inter
national Harvester Co. (ūkio 
padargų gaminimo komp.) pre
zidentas Alexander Legge, pa
liko Jungt. Valstijų fermeriams - . v __ ,
$900,000, su kuriais bus suda- (priklausomybę, 
ryta organizacija gerinti far- Į To reikalavo de Valera sayo 
merių būvį. Tos organizacijos notose Anglijai, bet kolonijų] 

ministeris Thomas atstovų bu*-1 
te nurodė kokia nauda yra pri
klausyti Anglijai ir atsisakė at
sakyti į grynai hipotetinį klau
simą, kuris nesitikima, kad ka
da iškils.

Tokis atsakymas nuginklavo 
de Valerą. Jis tikėjosi Angli-| 
jos atsakymu pasinaudoti rin-l 
kimų kampanijoj, bet dabar tos 
progos nebeturės.

DECATUR, Ala., gr. 6. — 
Antras negras, CIarence Nor- 
ris, kuris buvo antru kartu tei
siamas už . išgėdinimą dviejų 
baltų merginų, liko rastas kal
tas ir bus pasmerktas mirčiai.

Del to kaltinimo buvo po- 
smerkti mirčiai septyni negrai 
jaunuoliai, bet šalies augščiau- 
sias teismas nuosprendį atmai
nė ir įsakė padaryti naują by- 
los nagrinėjimą, šį kartą kiek
vienas kaltinamųjų yra teisia
mas atskirai ir jau du kaltina
mųjų išnaujo pasmerkti mir
čiai, nors viena kaltinusiųjų 
merginų kaltinimo užsigynė ir 
prisipažino, kad negrai nebuvo 
jų palietę.

Prezidentas sudarė 
naują atgaivinimo 

tarybą
WASHINGiTON, gr. 6. —Kad 

suderinti visą federalinės val
džios veikimą šalies atgaivini
mui, prezidentas Rooseveltas su- 

|darė naują komisiją, kuri bus 
žinoma kaipo nacionalės grąsos 
taryba. •

Jos pareiga bus surinkti ir 
suteikti žinias centraliniam biu
rui apie visą šalies gaivinimo 
įstaigų veikimą ir to veikimo 
pasekmes.

Dar 45,000 Illinois 
bedarbių gaus darbą

CHICAGO.— Federalinė ad
ministracija įgaliojo Illinois 
viešųjų darbų administraciją 
pasamdyti dar 45,000 bedarbių 
prie viešųjų darbų. Iš to skai
čiaus 23,753 bedarbiai bus pa
samdyti Cook paviete.

Illinois buvo leista pasisam
dyti 187,000 bedarbiu. Dabar 
padidinus tą kvotą, pasamdytų 
bedarbių skaičius pasieks 232,- 
000.

Pranašauja, kad ir
Franci ja nueisianti^11’.ku™k“p įmatoma 

nuo aukso pagrindo
EL PA’SO, Tex., gr. 6. — 

Kalbėdamas čia senatorius Le- 
wis (III.) pareiškė, kad Fran
ci j a bėgyje ateinačių dviejų sa
vaičių nueisianti nuo aukso pa
grindo pinigams.

Cardenas bus Meksi 
kos prezidentu

Maine ratifikavo prohibicijos 
atšaukimą, bet pasiliko 

sausa valstija >
AUGUSTA, Me., gr. 6. — 

Maine konstitucinė konvencija 
šiandie vienbalsiai ratifikavo 
nacionalės prohibicijos atšauki
mą. Ji yra 37-ta valstija rati
fikavusi prohibicijos atšauki
mą. -

Bet pati Valstija ir toliau 
pasiliks visiškai sausa, nes vals
tijos griežti prohibicijos įstaty • 
mai pasiliko^neatšaukti.

WA6HINGT0N, gr. 6. —Fe
deralinės svaigalų 
viršininkai yra labai nepaten
kinti nepaprastai augštomls 
degtinės kainomis, nes atfgštos 
kainos dar ilgai gali palaikyti 
butlegerystę. Valdžios nuomo
ne, gera degtinė turėtų parsi- 
davinėti po $1.50 už t kvortą 
Svarstoma taipgi apie uždėji
mą augštų taksų ant butlege- 
rių munšaino, kad jį visai iš
naikinti...

QUERETARO, Meksikoj; gr. 
6.—Nacionalė revoliucinė par
tija savo kandidatu į šalies pre
zidentus nominavo gen. Lazero 
Cardenas iš Michoacan valsti
jos. Revoliucinė partija yra 
'valdančioji partija Meksikoj ir 
jos nominavimas yra tolygus 
'išrinkimui.

Ant Luizės tilto tilžiškiams sa
komas propagandinės kalbos 

“N. T. K.” rašo, kad Tilžėje 
ant Luizės tilto dabar jai? kas-

kontrolės dien stovi dideli pulkai iš Pa
nemunės grįžtančių tilžiškių ir 
tolesnės apylinkės gyventojų. 
Ankščiau tokia daugybe, kaip 
dabar, neeidavo pirkti maisto, 
ir kontrolė vokiečių pusėje bu- 
dabo greitesnė. Dabar, kontro
lei labai paaštrėjus žmonės su
sikemša tūkstančiais ir reikia 
ilgas valandas stovėti ant tilto, 
šaltame ir vėjuotame ore tai 
tikrai, nėra malonumas, bet ta
čiau ir toki nemalonumai žmonių 
neatlaiko nuo lietuviškojo mais
to pirkinio. Kad stovėjimas 
žmonėms nepailgtų, dabar at
sirado kalbėtojų, sakančių jiems 
rinkimų propagandines kalbas, 
šitaip žmonėms įrodinėjama, 
kodėl visi būtinai turi savo 
balsą atiduoti dabartinei vald
žiai.

ONTARIO, Cal.. gr. 6. —12 
bonkų seno Californijos saldaus 
vyno liko pasiųsta prezidentui, 
kaipo dovana.

VENICE, Čal., gr. 6. —Mrs. 
Mary Thompson, 37 m., nUsi- 
troškino garaže automobilio du
jomis, kartu nutroškindama! ir 
savo šunį, nes jam, girdi, be 
jos bus nuobodu

JONIŠKIS.—Ūkininkai skun
džiasi, kad neima cukrinių run
kelių. Sako pernai daug anks
čiau pradėjo imti punktuose 
runkelius, taigi šiemet skubi
no imti, kad galėtų greičiau 
pristatyti į punktus, o dabar 
punktai neimą, runkeliai nu
imti vysta, kas sudaro dide
lius nuostolius.

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

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
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t TOn £ary, M

Brooklyn, JJ, Y, yra išdavikai, ir todėl nei vie 
no

K pagandės

Sovietų Rusijos pripažinimas 
labai nepatiko ukrainiečiams. 
Savo dvasiškių vadovaujami, 
jie sumanė surengti protesto 
derpoi^stracyų. Tps rųšięs pro
testas, žinoma, negalėjo turėti 
jokios reikšmės. Butų jie pasi
vaikščioję gątvėpiis, parėkavę, 
— tai ir viskaę. Vėliau gal ir 
patys butų supratę, kad tai 
kvailas dalykas.

Bet, kaip yra sakoma, reikia 
dviejų durnių, kad įvyktų be
reikalingos muštynės. Ir štai 
jūsų patarnavimui. — komu
nistai atliko antro durniaus ro
lę. Atliko kuo puikiausiai.

Kai ukrainięčidi rengėsi de
monstruoti, tai komunistai ry* 
žosi ūemonstraęiją išardyti. Ke
li šimtai jų susitiko sp‘ dęniou 
atrautais ir susirėipė. Ivy^o* 
tikra batalija. Iš pradžių buyo 
paleistos į darbą kumščio:?, o 
vėliau ir kitokie dąlykąi. Pra
sidėjo, taip sakant, faitąs “freę 
for all”. įsimaišė ir policija. 
Mūšią tęąėsi apie pęrą valandų. 
Nukentėję tiek viepi, tiek ki
ti, — sukruvintų veidų ir gal
vų buvo pakąnkąmai. Kai įų- 
rie ‘‘ko v ingiaųsių” komunistų 
tapo suimti ir nugabęnti į šal
tąją atvėsti.

Tai matote, kokie dalykai de
dasi. Jei kartais komunistams 
kas trukdo demonstruoti, tai 
jie rėkia, kaip už liežuvio pa
kabinti. Bet ardyti kitų rengia
mas demonstracijas, tai jie nei 
kiek nesidrovi. Kaip tokį pa
sielgimą pavadinti? 

» tt »
praeito mėnesio 2C d. komu

nistai surengė demonstraciją. 
Marša vo jie prie Vokietijos 
konsulato užprotestuoti prieš 
komunistų persekiojimą Vokie
tijoje. Demonstrantus lydėjo 
didelis būrys poliemonų. Mat, 
buvo prisibijoma, kad įniršę uk
rainiečiai bandys atsiteisti. Ta
čiau ukrainiečiai pasirodė iš
mintingesni, negu komunistai, 
— jie jokių kliūčių nedarė.

Jeigu socialistus butų taip 
lydėję poliemonai, tai-“Laisvė” 
ir kiti komunistiški laikraščiai 
butų pritepę ištisus puslapius 
; pie tai, kad socialfašistai su
sidėjo 
ve jie 
dę- 
, Na, 

nistai
dangoraižių ėmė kristi popieri
niai maišeliai su vandeniu. Ma
tomai, vokiečiai iškirto tą špo
są. Prisiartino jie prie konsu
lato, norėdami pasimatyti ąu 
konsulu ar jo sekretorium. Ga
vo atsakymą, kad su jais nie
kas nepori kalbėtis. Kovingiems 
komunistams nieko daugiau ne
beliko daryti, kaip tik patriukš
mauti kai kurį laiką ir grįžti 
namo. Grįžti su visais plaka
tais, kuriais jie norėjo konsu
latą išbambardueti. 

tt tt tt
Pirma komunistai nuolat kel

davo demonstracijas ir reika
laudavo, kad Ąpierika pripažin-

pinaco neužsitarnaują.
^ra?k as

Norwood, Mass
Bimbinių smalsumas ir stebė

tinos Uoslės

Visai neseniai vietos lietuvių 
žymus biznierius P. Babila, ku
ris laiko bučeęuę, gąną skau
džiai nukentėjo. Dalykas buvo 
tojes: nuvažjįąYo jis į Boątoną 
prjįsipįękti mėsęs ir kitokių 
reikme11^- Viįą fai susikrovė į 
tjokų ir ręngesi važioti nam?: 
Bęt .tuo t^rpu pjįktadariąi įsę- 
do į troką ir nuvąžiąyo savo 
keliais, žinoma, tuoj buvo pra
nešta policijai, kuri pradėjo 
ieškoti vagiljų. Už kelių dienų 
pasisekė surasti pavogtą tro- 
ką. Tačiau jis jau buvo tuščias, 
— mėsa ir įeiti dąlykai buvo įš- 

i kraustyti. Suprantamas daik
tas, nxes visi mąnėrnę, kad tai 
vagilių darbas. Juo labiau, kad 
prieš kiek laiko Cambridge pa
vogė' net prezidento Rooąevelto 
sunaus automobilių.

Bet žiūrėkite, kaip tąs visai 
paprastas 
ftuojamas 
leksikoną, 
užtinkame 
bučerį ištiko nelaimė. Pasima
tymas su meiluže jam kainavo 
labai brangiai, — prarado tre
ką mėsos ir kitų valgomų daik
tų. Tas nepaprastas reveliaci- 
jas atidengia kažkoks Senas 
Narys. Gaila, kad koresponden
tas nepridūrė, jog jis yra Me
lagių Draugijos senas narys. 
Tąsyk viskas butų buvę tvar
koje.

Sakoma, kad išalkusiam ku
inui vis duona galvoje vaizduo
jasi. Atrodo, jog taip yra ir 
su musų bimbiniais. Jie turi 
stebėtiną smalsumą prie mei-’ 
lūžių, — į porinį gyvenimą jie 
greičiau įsiskverbia, negu kir- 
vavarpė įsikabina į medį. Bim- 
bukai turi irgi nepaprastą “de- 
tektyviška” gabuma, — tuoj 
suranda, kas ką rpyli ir ką ne
myli. Ir tas meiliškas paslaptis 
tuoj išvirožija, kaip čigonė iš 
rankos.

Bimbos učniams reikia pripa
žinti ir kitą gabumą: Pievųlįs 
jiems suteikė tikrai “spešel” 
uoslę — šešiolikos mylių atstu
me jie suuodžia ue tik bučerio 
troke uždengtas dešras, bet ir 
svetimas meilužes. Jeigu ne ta 
stebuklinga uoslė, tai kaip jie 
butų galėję sužinoti, kas dėjo
si Bostono rinkoje? Juk buče- 
riai, važiuodami į marketus, 
bimbukus su savjm nesivažinė
ja, bei eidami pas meilužes, re
porterių su savim nesiveda.

Pagalios, jeigu kokis bučerys 
ir nusivežtų su savim bimbuką 
į Bostoną, tai, eidamas pas 
meilužę, tikrai pristatytų tre
ką daboti kaipo kovingą revo
liucionierių, 
čerio dešrų 

Pas mus 
bučeriškos 
“Laisvėje”. 
Cit, vyrai, 
Nejaugi jus nežinote, kad Gry- 

.. ..... bas yra apsikrovęs bimbiniais
tų Šovietų Rusiją. Įdomu, darbais ligi pat ausų? Buda- 
jie dabar bedarys? Gal pradės mas Bostono apylinkėje savo 
rengti demonstracijas ir reika- rųšies komisaru, jis neturėjo 
lauti, kad Amerikos kapitelis- Įąįjko paskui trąšus biziioti bei 
tai parduotų bolševikams viską bučęrių męįįužes spavięįoti. Be 

—... ..V.-*
I— į? tai te 
sų te»tu tewas- 
žmogus it stebiesi: iš. kokio

įvykis yra interpre- 
pagal bolševikišką 
“Laisves’’ No. 273 

tokį kuriozą. Girdi,

j porinį gyvenimą jie

su policija. Bet apie sa- 
dabar tyli ausis suglaų-

pradejo maršuo.ti komų- 
gatvėmis. Tik staiga iš

lis pavydėtų,
'.‘įįisvėj’' te?, te? 
jj$$aug nė,ęą ištikimi moterys
tės sakraipe^tui. Su l^įsvieč^į^ 
d%r. šip> ir' ,taip, 
Abekui tai J&ęįų Ye|n,ių dųptų. 
Abeko pirmoji prisiega, Ievutė, 
dabar Grybo distriktė skloki- 
ninkauja. Lapkričio ,17 d. ma
čiau ją So. Bostone sklokininkų 
vakąrieneje. Išrodo, kad tai pyį- 
id”gašpadiuė.

kaiPO tįki;ps yy^s, ĄbeJsiis 
susirado sau h’ kitą “patieką”. 
Piųnyląvo ją kięk įr pąsiuntė į 
Sovietų Rusiją komunizmo mo
kytis. Truputį lyg ir keistoka: 
ščyrųjų komunistų laikraščio 
redaktorius, o vienok neįstengė 
išmokyti net savo “patieką”, ir 
pasiuntė ją net į šeštąją pasau
lio dalį. Kiek mums tenka gir
dėti, tai dabar Chicagoje Abe- 
kas jau vėl burkuoja, kaip tik
ras balandėlis. Kalbama, kad 
iš proletariato priešo aneksa
vęs prietelką, kad padauginus 
nykstančių bimbinių skaičių. 
Vadinasi, vyras darbuojasi ko
munizmo labui visais galimais 
ir nevisai galimais budais.

Tie dalykai, nėra mažiausios 
abejonės, Grybui yra $erai ži
nomi. Bet jis tyli, — reiškia, 
nepavydi Abekui. Aš manau, 
kad Grybas ąnąis metais per
daug neužsirųstino, kai ankš
čiau minėto bučerio darbininkas 
Bęnis (kai jį galąs, jo pavarde 
sukasi ant liežuvio galo, Vet 
yjs negalių prisiminti. Ot, ot, 
prisimjnįąu — Dovydaitis) bu
vo pradėjęs viępa akia mirksė
ti jo jaunai Anieliutei. Laime 
tik, kad meiliška kibirkštis bu
vo laiku pastebėta ir užgniauž
ta, todėl šeimyniška ekspliozi- 
ja neįvyko.

Tokie tai faktai. Jęigu ligi 
šiol kas dar tikėjo, kad Grybas 
parašė apie tą bučeriaus nelai
mę, tai dabar turės tris kar
tus nusispiauti. Nors ta žinia 
yra “šventa bįmbiską tęisybė”, 
bet., ją ne GrVbaįtepaA’a^č. Iš 
Jiesų, ‘ keistas daMfis ? ’aiiuo-1 
met tame pačiame name sukly
do darbinjnkas, o dabar jau 
“sudurnavojo” ir patsai bosas, 
— įsimylėjo į dešras. Tur būt, 
ta bučernė yrą užkrėsta, ar ką, 
kad iš ten vis trykšta meiliškų 
paslapčių šmėklos. Ot, Sodomas 
ir tiek.

Ar po viso to bereikia ste
bėtis, kad bimbiniams tie na
mai vaizduojasi taip, kaip da
vatkoms kapinės: juo tamsesnė 
naktis, tuo daugiau dūšelių ma
tosi. Mat, šviesoje duselių ma
tyti negalima. O kadangi viso
kios rųšies davatkos yra vieno
dos, tai jr Maskvos davatos vi
sokių dalykų net 16 mylių at-« 
stūmė pamato. —Slapukas,

■Į

Ta,ip.- Itei
bario planai jau jaugti Lietu
vos kelio pirmosios ^tOįties vir-i 
šininkui, p. Balučiui^;ir eis tuo 
keliu tiesiai į -Lietuvą, į Kau-

, . r • ■* tną. . .. ė
L. K. Fondo 1 Komiteto net 

penki -nariai, — < 
važiuot ir nepaisė užsimokė-

Scurie galėjot 
maišė užsimokė-
i y • v t w h H < i

važiTO # w 
sittenillkf« 
musi« ir ž$w į 
ienW W 
kam & te %
mas 
buvo

rios
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SLĄ. 284 kuopa £™odžk> ? 
d. laikė savo pnešmetinį susi
rinkimą. Svarbiausi dienos 
klausimai buvo valdybos rinki- 
jnąį ir Pildomosios Tarybos no- 
minavimas. Taip pat buvo svar-

WSW,Wkallnza 
Indianos valstijoje kurti ap- 
W W te ,ba"d0

wwmui 
te ban-

MMftr ate-
■te

čius
ilsus

l 1 $ O i

I &

So. Boston, Mass

ma te te
8VW$fc$» wte. & w 
lietuj YftV

pasu 
kam

ŠjV teste....J- teteteteteJr...............

dsti tete? tem
pte

stovui y^į Iv

M w- w»? 4tt

kad kovotu su bu- 
priešais.
daugelis kalba, kad 

meilės paslaptį 
išvirožijo Grybas, 
nebūkite kūdikiai.

“ant bargo . taip samani, sko- to, 
lą ant ledo užrašyių. ’

Iš jų pilnai galima tikėtis ir sų 
tokių dalykų. ,

a s gausybės rago jis argumentus
Daugelis Brooklyno pįlięčių ir semia^,? J^ipkupmef Jis U^ųžr 

sako, jog “Naujienose” ylpusj RWli. W
karikatūra, kur vaizduojamą, cyklįką ir 'prakeikti ant* amžių 
kaip Stalinas duoda Bimbą! ir.»amžipųj ų visus ‘ Stalino priešus. 
Andruliui pinacų visuomet
tus, nėra pilna. Mat, užmiršti padeda raidę G. Vadinasi, žino- 
liko, Pruseika ir Butkus. Reikę* j kitę visi priešai ąu ^uo turite 
jo, sako jie, parodyti, kaip prie reikalą, if drebėkite.
ty pinacų bando prisigrūsti ir ; Neužmirškite taip pat ir to 
skiokininkai, o bimbiniai juos fakto, jog Grybas — kaip čia 
veja šalin, .rėkdami, kad tai pgsa^ips — i)}ąįJei

SLA. viršinįijikų nominacijos

Bostono ir apylinkęs SLA, 
kuopos jau pasisakę, kuriuos 
yeikeju3 jos norėtų matyt 
SLA. Pildomo j Taryboj. $tąi 
Ariin^gtono 175 kuopoą bąlsa- 
wĮr......

Bagočiųs, pręz., 13.
Tarnas Matas, yięe-pręz., 13.
P. Jurgęiių’tė, sękr., 8.

yb$$as,’ sękr., 5.
K. Gugis, ižd., 13.
K. Sidabras, iždo gi., 11.
C. Ląjkus, iždo gi., 11,..
Mikužiutė, iždo gi., 3;
s- .fete iž^9 F’vO? , 
Dr. A. GraiČiunas, 18.

191 kjijs>pa 
,w>fnw ši“os a-8’ 

naeui/i: . •

,M. J. JteM

rasai Vlansmis ię pa-
aištew j 
teks Lite?!? W?'.' 
nintes te? Pa
sius te 
modętes tt. 
kambarys butų išmąrgintas lie-: 
tuvįškais margįniąįš ir liętu 
viškoąiis spalvomis....

Tuo tarpų męs. privalom la
biau ir 1101131? stikrusti savo 
aukomis; privaldAiė neužmirš
ti viens kitą pakurątyti prie 
sukėlimo pilnos sumos, — 500,0. 
dolerių, — ta,ip, te be joį(įii: 
pertraukų tetefe 
eitų iki pat to darbo galo.

Iki šiol aukavo daugiausia 
ųę inteligentai. $$$* tąi ji,e 
pasirodys. Be ab^jo.?

Advokatai, išlaimėję savo 
klijeiito bylą, nuįnu*š|kit kokią 
dešimtinę nUo savo pietų ir 
atsiųskite Ęąinbąrio fojicĮan. 
Daktarai, ką dedate į šalį pę 
dolęjį nuo receptą, L. Ę. nau
dai, siųskite, .įtūps ^nigus da- 
į>ąr. ĮjęjĮtį^tąi, netrauki t'dan
ties be tos mintięą, Kacl dalis 
bunorąrp reikia pasiųsti L. 
Kambariui. Kunigai, redąktę.- 
Tiai, Ridėjai, . ką ąeišlęidjOt pį-. 
nigų be reikalo, tikėdami, kad. 
reiks remti L. K., dabar auka.s 
(įuuįkitę. L. K- KpipMę-; 
tas jums, redaktoriams, dėkin
gas u‘ž malonų skelbimą 
bąxią rąštų> W jus
nuo aukų: priin/s jas Kaįrnb^

...........................s

Biznierią;, ^l^kit .kas
dieninio peilio proęęiitą, 
mo? Ka mbąriul; < ; surokuo-
,kitė* savą riė8įęr’iuš < $ 
gražįąsias - a ūkais ‘X. K. fon
dui. ■ 0$ ■

Visi liėtyyiąįįį^rųpiiikitę 
aukų, aękeiių, ntidlatos, be už- 
.simii;šimo.-

Mpųęy' į^feriųs. ir ęękių^ J$- 
šykit: LĮTĘUAWN MĘM- 
RpOM FUhip, arįa: 
KĄMBĄpip. WDĄS. ų&t 
sūokit: V. Ztetete M 
Minooka Street, Pittsburgli,

•■■ ■■■ '' ;

-u « M

sukūlimo pijuos sumos,

lyiThTirr - i; ?■
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PažynKtina, kad . gpgJtTO' 
apylinkėję jjpj'taa Iždo Globs 
ju iprfolctij, p. K. Slides. Jis 
W W:XSA rimtas.
>rites- Ū- W>-

<1$K- 
kais, . ’ ;•> *

skutimos

(PROBA‘r

■

•
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riai, bet du iš jų buvo sulai- 
ky|i puo balsavimo.

Kuopos valdyba pasiliko se- 
j|xęji. putent: pirm. Jonas Gre- 
ky (Grakauskas); vice-pirm. 
A- Mališauskas; finansų rašt. 
ir organizatorius J. Vaitkus • 
ižd. iąt. Kučas; iždo globėjais 
Kazys Kamičaitis bei Jonas Kli- 
siu’nas, ir maršalka M'. Jus- 
ka.

Kuopos 
kiekvieno 
madienį 
svetainėje, Lincoln st 
avė. Prasideda 2 vai. po pietį.

— Jonas Vaitkus, rašt.

Ūkininkas: “Juk mano kar
vę pėščia”.

(“Kasper”, Stockholm).

Palengvinkite ir 
Kontroliuokite Pe
riodinius Skausmus

susirinkimai įvyksta 
mėnesio pirmą sek- 
įietuvių * parapijos 

ir 15

JUOKAI
yra 

jo
“Taip, mano darbdavys 

taip minkštaširdis, kad 
žmoną turi virti jam kiauši
nius visuomet .minkštus”.

“O mano yra toks minkšta
širdis, kad jis rašo visus atlei
dimus iš tarnybos minkštu pai
šeliu”.

(“Dorfbarbier”, Berlin).

Teisėjas: “Kodėl tamsta pa
vogei laikrodį?”

Piteris: “Aš ėjau vienas, pa
mačiau, kad laikrodis eina, ir 
aš pamaniau: “Kodėl mes ne
galime eiti drauge?”

“Rulhgcrs Chanticleer”).

Ar jums priseina kentėti nuo strė
nų skaudėjimo, galvos skaudėjimo ir 
kitu nepakenčiamu skausmų kas mė
nesi? Ar jus kenčiate nuo kramps, 
taip kad jums priseina būti lovoje? 
Ar piksta širdis? Kiek visokių vais
tu jums prisėjo vartoti be pasek
mių?

Nenuliuskite. Štai yra kas nors, 
kas beveik tikrai jums pagelbės. Pri
imkite Lydia E. Pinkham’s Tablet- 
kas keletą dienų prieš tai kaip 
tikitės susirgti ir stebėkite skirtumą, 
šis moderniškas YŠčinių Skausmų 
ramintojas ne tiktai atneš jums pa- 
geidaujajną palengvinimą nuo perio
dinių skausmų, bet jisai veikia ir i 
pačia ligą. Nuolatinis vartojimas at
neša pastovias pasekmes. '

Dengtas šokoliadu—Parduodamas 
visose vaistinyčiose—patogioj blėki- 
nej dėžutėj. Didesnio didžio galima 
gauti buteliuose.

Policininkas (žmogui su kar
ve) : “Ar tamsta įiematai, kad 
tas takelis yra paliktas pės-

ha- tięnis?” Ar esi Altais nariu?

M n AT/ M y Boy! j
jjte X FRANCIS WALL.ACE f AUTHOR. OF "HUDDLE"
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FORTY-EOUR

Mena noticed that Uncle Louie 
mer got real mad ąs long as 
there whs soiriething ori the tąble
hė He ųtąs
fond of. ham .and. cabbage eyen fhougb ev^rybod^ haft told hijį

funMįd JtoPeto. x ’

Idee buying them vacant lota out 
oiTFostof '5trėet ?>‘ 1
-°I’m goiųg Into (he dairy busi- 

neĄs an^t&aVM'fep a good place for 
die cowaA Peto said, soberly.

»ut

Mom was worried. Pete was 
sjųąrt ėnoftgb Mftt he was young. 
and didn’t have thą šame echooling 
a4 Tommy and she didn’t want to 
sče him' 16 b e his * hard-earned

.....„„u..

age eyen 
told him,

‘,‘Maybe DQt so hpt now, Mom, 
M to a tow years It’Ų, be a gold 
mine. It’s right wherę the altport 
tfUr be and vYhere that nėw by-pass 

Th

Onele Louie snorted.
. *AilĮ)tones and P U t u rę sHow?; 

that’s why T don’t go to the pic- 
ture shows; always trying to make 
people believe airplanes can do all 
thoto tr 1? M 8 ^hėy bhpw in the 
movies.*

‘ ?001 do they 
Uncle toide?” Ppte smiled.

te“
; wise you*B fprget about the airport 

and thė hėv road; when’U that be,

“į don’t kno-vv,” Pete answered.
■ ■'Vh™ are the Democrats going to

tpake you postmaster ? ’

f Ųnclė Louie hap ęjeąned up t^e 
eabbage and all būt the bones of 
the hatn—he was too persnlckity to 

.. pick a bone būt Pop loved to pick 
the bones becaųse the mėat was 

- sweėtest! there.' A n y.h o w Uncle
Pęte a l00k 

and got un and left. ,
' “By dang 'you handed him a good 

one,” Pop told Tėte. .“1 didn’t know 
you had it in you."

Peto smiled a little. ’Tm just the 
ąummy ^f the family.”
•‘After suppęr Pop stijetohed out 
to’kįjt bis »ėet and todk bft his 
-jįteštepuf bsT“f- 
ihsr ėPėn Ha used to Just 
raiše a wind0w and stiek them oųt 

, tprępoVtbjahi"ofr W MM*1?? dpPe 
thaTstoė^Tommy had gone to ėob

hei

smiWdY£b'' herseli. A lot of

■> get about it unless he took j^ption

that this was what he should say 
when peopleaskedhim about Tom- 
my’s newest sensation.

“Why, Jim?” she asked.
“Well, itį’a big money and ąŲ 

that; būt thetfe’s all them ‘erazy 
people he’s got to run around with 
—and somehow it don’t ąeęm rįght 
for a boy to get starte,d so easy A 
yoųrig lellott' has got to tiave nard 
knocks before he’s. <ky behind the 
ears.”

Mom shook her head. “No, Jim— 
just becąuse we’vą hąd a bąrd lite 
js no reason why he mušt tiave.”

Pop sweetened up his chew of 
tobacco. He looked Into the dūli 
twilight; and without tųrning, he 
ašked: “Lizzle, how do you suppose 
you and me ėver happened to have 
a boy,likę thąt?”

Mom’s eyes ųuickly fillęd with 
tears. She wanted to go to Pop and 
kįss him and tell him he had been 
a fine husband and she hąd been 
happy and they čouldn’t help'but 
have good boys b e c a u s e their 
fąther was a good man; būt if she 
dld that Pop wouįd look at her likę 
shevraserazy'

Or would he? Mom was afraid 
to find out. It was a funny world 
whep people who had been married 
twenty-five years could be so easily 
embarrassed—and that F I o rrt e 
Johnson out wįth a different man 
ėvery night! • • •

•t..

It was fųnny, reading the news- 
papers the next Fall. For eight 
years. ųow, Mom had been, used to 
tiirning td the ’sport pages dūriną 
ithe fodtball season and. most of thė 
time there įąd been something 
about Tominy or his team. Now the 
sįj'ort pages were lik4 a room with 
ąll the furniture taken out; they 
were stiŲ in thę pąper. filled witb 
other names which meant nothihg 
to Mom, other tfictures of boys in 
headgeąrs who pląyęd the foptball; 
būt they meant nothing to Mom.

It was ihe Šame with Pop; he 
Vfaą interęsted ih bUs team. Thorn- 
dyke, būt’ they didn’t seem to be 
doing vėry well and Pop said lt 
was beęaųse thęy didn’t have Tom- 
my back of that line any more.

The ląst yęąr be h.ąd played the 
papers had more in ’them about, 
Big Jeff H a n d o 1 p h than about 
Hoover; now there was hąrdly any- 
thing. At ftrst Mom čouldn’t under- 
stand it at all; būt Pete said that 
ląst yęąr’s All-Ąiąericąn was likę a 
girl’s maiden name after šhe got 
married. Motp I,p o k e d now and 
then, jų^t put of habit, bųt she 
ftnally decided that the football 
was just likę the rėšt of‘the world, 

,quįck to forget.
Būt she reąd the męyie page ev- 

ery day. At ftrst there had been a 
Šig-tp-do about Tommy. They had 
ivąųted hiip in sųch a hurry^thąt 
he ‘didn’t have time tb stqp pff at 

Ihąjąė būt hąd taken‘ an airplane 

count^y’s sky and then disap- 
pęąrąd. Soųjetimes, vfhep Mom sąt 
ąlone ąt niąht’an^Į sąiy a shoptjpg 
štar go down and out of sight.'she 
thousht that was the way Tommy 
had doųę; bųt she always mąde a 
wish ąndi the wish was ąlways ‘ for 
,het boy.' r

Tommy was out in the wofld

now, figbtiųg bis vf&y. The world 
had gobbled him up; būt Mom had 
great confidence in him; he would 
fight his way būt aa he always had 
Uone for Tommy hąd aJways been 
brave and uhafraid from the time 
hę was a baby to the cradle.

H,e had writfejf only once or 
twice; hųrried telling how 
busy he was and that he would 
nurito °iore next time. Mom won- 
dered how he was būt she knew he 
wdu!d 6e aIT‘rlght with all that new 
glęry and five hundred dollars a 
<veek. Mom wondered what he was 
doing witb all that money; she 
hoped he was saving it for a rainy 
day; sęmetimes she w i s h e d he 
might send a little of it home be- 
cause times were getting worse 
and Pop was down to four days a 
week and ' Pete was having his 
K fųll witb the two garages on 

tnds bQw, Stevę’s (ather was 
wbrking in the old one and Pete 
was out at the nėw onė drumming 
up business; they said Pete was 
ręal good at that bečause he was 
ohliglng and could never do enough 
fqr people; and he waa working 
long hours.

Pop put in his days he didn’t 
work at the factory at the new 
place and Mom wąs glad of it be- 
cauąe fee wasn’t getting younger 
and, if Pete’s business prospered, it 
woųjd be a good place for Pop to 
put in his old days where he 
wouldn’t have to ^oi^t so hard as 
he did at the factory; and it was 
easier on his feet bečausę it wasn’t 
by the heat; and Pete said he was 
feal good because he was sociable 
and liįced to taljc and customers. 

t liked to have people talk to them 
i when they stopped to have their 

tanks filled.
i The only trouble was that Pop 
■ was too outspoken and sometimes 
i gavę people too many arguments; 
; it was hard for Pop to understand 

that be should always pretend the 
• customer was right even when he 

thoųght they were wrong; būt Pete 
said he did reti good; and anyhovi 
everybody around town understood 
him and didn’t mind mucb if he 
told thęm that some other car was 
better than thelrs, or that they 
were foolisj) to pay ' three cents 
more for ethyl gaš when it wasn’t 
any better than white.

Mom hinted once oi twjcę again 
to Onele Loiiie that he she dl<J go 
put Jfcnd 4qlp Pato ęqtob thė feusy 

biit he always was deaf in tjiatįear 
and Mom knęv he consiųprędvU bė- 
heath his dignity. Once, aftęf 
had been flghting off a heavy cold 
for two weeks and Mom finally 
made him stay home and sweat, 
Uącle ęp’ttįifiUd go out: bųt w)>en 
Pete got baęk the next day he šaid 
it would be better to c|osė the pįace 
up thįip have Uncje įouie around 
becaųse the ftrst thing he did was 
to get in a big argurftent with one

Oplljp bląmejl'lt all on Hoover and 
he hao suęh a nasty way about 
him, he got under people’s skins so 
njųch.k® taadb them sd' ip^d 
they wouldn’t come back any more.

Copyright, 1932. by Francis VVallace 
Distributcd oy King Fcatures Sytidicate. Ine.-

i

IMPERFECTIIN ORIGINAL



-v
Ketvirtadienis, gr, 7, 1938

Lietuvos Naujienos Tarp Chicagos
LietuviųLIETUVOS LAISV. ETINĖS KULTŪROS DRAUGI 

JOS KUPIŠKIO SKYRIAUS VALDYBA .

Iš kairės į dešinę sėdi: sekr. Kazys Jėčius ir pirm. Petras Vai
tiekūnas. Stovi — M. Juodviršis, P. Gura ir J. Apšega.

Bizniai, Biznieriai, 
Pramogos, Mirimai, 

Draugijos ir Naš- 
liukės —

Trumpai, bet storai” apie 
18-tą Apielinkę

Iš Kupiškio
Lietuva skęsta klerikalizmo 

bangose

bet 
jus 
ge- 
rei-

gana

šiomis dienomis Dr. A. L. 
Graičunas gavo iš Kupiškio se
kamo turinio pranešimą:

Lietuva rubežiuojasi su ga
lingomis valstybėmis ir kiek
viena jų tyko Lietuvą praryti. 
Jei Lietuva nori išlaikyti ne
priklausomybę, tai turi pir
miausiai pakilti kultūriškai. 
Norint pakilti aukštai kulturiš-1 
kai, reikia išmokti laisvai gal
voti — pasiliuosuoti nuo fana
tizmo ir visai atsikratyti kleri
kalizmo. Kovai su klerikalizmu, 
skleidimui apšvietos ir lavini
mui laisvai galvoti yra susior
ganizavusi Etinė Kultūros 
Draugija. Tos organizacijos
Kupiškio skyrius steigia lais- • spinduliai išsklaidytų tamsų 
vas kapines, rengia paskaitas, klerikalizmo rūką, pasidarytų 
įkūrė biblioteką ir taipgi rupi- Kupiškis šviesus ir skleistų sa- 
nasi pastatyti

Beveik vien 
gaiš nupirkta 
trūksta lėšų
biblioteką reikia papildyti kny
gomis ir jas apdaryti. Mes pa
tys be savo brolių ir seserų 
amerikiečių* tai padaryti neįs
tengsime. Nors ir Amerikoje

pusiaukelyje, — va- 
darbą ligi galo. Juk 
yra narys Lietuvos 
motinos, kurią jus

18 APIELINKĖ. — Iš ant
raštės atrodo, kad užsimota 
perdaug; bet aš mėginsiu trum
pai, greitai ir storai — taip, 
kad visiems vietos užteks.

Seniau minėjau, kad mes tu
rime visokių biznių, bet bus 
daugiausiai: Aludės. Kadangi 
daugiausiai jų yra, tai ir nuo 
jų reikės pradėti. Pirm antra
dienio dienos, čionais aludės 
darydavo mažą apyvartą: mat, 
apart aludžių buvo daug “pri
vačių” vietų-biznių, nes “guber- 
monas” buvo išmokinęs musų 
žmones kaip “kepti — Rojaus 
skystimėlį”. Panaikinus prohi- 
biciją, aludės turėtų bent da
ryti

dabar yra sunkus laikai, 
visgi mes manome, kad 
daugiau galite. Be to, jus 
riau suprantate kulturinius
kalus, negu mes. Jus padarėte 
iniciatyvą pastatyti Kupiškyje 
Liaudies Namą, įsteigti biblio
teką... mes tikime, kad jus ne
sustosite 
rysite tą 
Kupiškis 
— jūsų
slauginote — rėmėte visokiais 
budais ir pastatėte ant kojų — 
padarėte nepriklausoma. Bet 
ją dar neišprususią—neišlavinu
sią užplūdo klastingieji jėzui
tai bei galingas klerikalizmas, 
kuris, kaip voras musę,, susuke 
Lietuvą į savo žabangus ir pa
darė ją savo nuolankia verge.

Jus pagelbėkite pastatyti 
Kupiškyje Liaudies Namą — 
kulturinį žiedinį, kurio galingi

geresnį biznį.
Gražiausias Baras 

naujovinių aludžių su

vo šviesą po visą Lietuvą. Ki-Liaudies Namą.
amerikiečių pini-j taip sakant, kad Kupiškis lik- 
žėifte, ’ bet' dar tų pavyzdžiu kitiems Lietuvos 
jų aptvėrimui; miesteliams ir miestams.

Laisv. Et. Kult. D-jos Kupiš- 
skyriaus valdyba:
P. Vaitiekūnas, J. Apšega, 
J. Gura, Kazys Jėčius, M. 
Juodviršis.

kio

Reikia mokėti alkunėn 
bučiuoti

BIRŽAI. — Į šio miesto ge
ležinkelio stot} kas trečiadienį 
priveža daug bekonų ir laukia 
sustoję į didelę eilę jų priėmi
mo. Kurio priima, (tas padėko
jęs, linksmas eina pasiimti už 
sako bekoną avanso ir su gau
tais pinigais bėga užsimokėti 
bankui už skolą nuošimčių ir 
kitų mokesčių ir grįžta į na
mus be bekono ir pinigų. Daž
nas tai grįžta į namus su tuo 
pačiu bekonu, jo nepriėmė, kad 
truko ar viršaus buvo koks ki
logramus. Su pavydu tuomet 
žiuri jis į tą “laimingąjį” kai
mietį, kuris gavo atiduoti savo 
bekoną. Klausinėjasi jo, kokias 
gudrybes jis pavartojo, atiduo
damas bekoną. Gal, sako, tu 
mokėjai priėmėjams alkunėn 
pabučiuoti? Bet tas “laiminga
sis” jau išdidus ir mažai besi
kalba su “nuskriaustuoju”, sku
ba tik j namus pralenkdamas 
jį. Parvažiavęs vėl šeria beko
nus. Pila sriubą bekonui baltes
nę, negu sau ir laukia, kuomet 
vėl galės jį vežti į stotį.

žinios. Visi burmistrai turėsią 
stoti į varžytynes su privačiais 
rangovais ir stengtis parangas 
paimti nereta ir aukštesne kaL 
na, nes vis 
viešiesiems 
pridėti.

Įstatymas
busiąs įneštas ministerių kabi
netan ir priimtas skubos keliu, 
kad dar šią žiemą butų galima 
pagal tą įstatymą tvarkyt 
darbo reikalus.

tiek savivaldybė
darbams turinti

artimiausiu laiku

Neleidžia stovėti

ne-

KAUNAS__ Ukmergės plen
to ir Laisvės Alėjos susikirti
me kiekvieną rytą susirenka 
po *keletą desėtkų jaunų vyrų 
— bedarbių, kurie laukia, kad 
kas nors pasamdytų už keletą 
centų, kad uždirbus juodai duo
nai. Bet kažkodėl policija iš
vaiko. Nejaugi negalima stovė
ti ir laukti darbo? #

Projektas jau baigia
mas rengti

Iš tikrų šaltinių teko suži
noti, kad vidaus reikalų minis
terija jau* baigia rengti bedar
bių fondo jstatymo projektą. 
Pagal tą projektą fondui lėšos 
bus sudaromos iš valstybes, 
savivaldybės ir darbdavių įna- 
Šų. Iš darbininkų atlyginimo 
fondui nebusią atskaitoma. O 
kai dėl viešųjų darbų centrali
zavimo, tai nė Viena ministe
rija neturėsianti teisės atiduo
ti darbų be centrinio organo

1 ... ......... 1 —.....................

Steponukui Miežiui dainuoja 
romansą.

Dar viena dainininkė
Na, 'ir dar viena daininin

kė, ypatoje p. Pečkaitienčs, 17 
iy Canal gatvių. Dailus stip
rus sopranas. Ji daug dirba, 
moteris; turi pietus gaminti, 
nes didelis “biznis”. Besisuki
nėdama, betriusdąma virtuvėje 
ji niekad nenuliūsta. Daina jos 
“balzamas”, o Antanas Pečkai 
tis jai kada

Washkis. Dainavo S. Rimkų 
Kalbėjo J. Kuzmickas.

tų gera, kad ją palaikius vie 
toje.

Palaidojus “senį Probišeną”
šiandien daugeliui skauda 

galvelė; o tam yra dvi prie
žastys; viena, palaidotas “se
nis probišenas”; o antra dir 
mavone. Daugelis žmonių ba- 
liavojo — Miežiai, Saboniai 
Lukošiai ir daugelis kitų.

Apie draugijas
Dvi draugijos — Lietuvių 

Vakarinės žvaigždės PaŠelpos 
Klubas ir 20 wardo paš. Klu
bas. Pirmas laiko savo susi
rinkimus Chernaucko svetainė
je, antras Onos Bagdonienės. 
Tai vienatinės “svietiškos” 
draugijos, bet ir joms gyva 
vimas ne kas. čia trumpai pa
duosiu priežastį: Lietuvių Va
karinės žvaigždės Klubas ver
čiamas pasiduoti po steito kon
trole. Išrinkta komisija, kuri 
turi prirengti visus steito pa
reikalavimus. Jeigu jiems pa
siseks tai padaryti, tuomet bus 
stiprus kūnas. Steitas reikalau
ja, kad butų 500 narių, kad 
kiekvienam nariui butų gva- 
rantutota pomirtinė. Komisija 
mano visą tai atlikti, nes ti
kisi prisidėjimo kitų draugijų. 
Ateinantį penktadienį Vakari
nės žvaigždės Klubas turi sa
vo priešmetinį susirinkimą. 
Svarbus dalykai; o dar svar
besnis: valdybos rinkimas.

20 Wardo Klubas irgi ne
didelis. Kadangi ši apielinkė 
perėjo iš 20 wardo į 21 wardą, 
tai jau ir šiam Klubui neap
tinka vardas. Klubiečiai 
rasti tinkamesnį vardą, bet 
manoma, kad šis Klubas 
sidės prie kitos draugijos.

Didžiausias Baras
Tai bus bene Prano Anglie- 

ko, ilgiausias baras; Vietos 
daug, galima kelti ir bankie- 
tus. 1928 Canalport Avė.

Tyliausias Bartas
čia aš turiu išsireikšti

atsargiai, nes mane kaip kas 
gali suprasti kitaip. Boleslovas 
Pužauskas, 645 W. 18 gatve; 
tik lapkričio mėnesį palaidojo 
savo gyvenimo draugę. Buvo 
pavyzdinga šeimyną įpylinti 
moteris, kurios/ visi gailėjosi ir 
ilgai dar neužmirš. Toks mir
ties aktas gana dru'čiai pavei
kė į p. Boleslovą Pužauską. 
Tylu, liūdna, gaila, bet gyve 
nimo sūkurys išdildys tą liū
desį ir p. Boleslovas Pužaus
kas vėl bus toks linksmas, kaip 
ir būdavo pirma.

“Vas you dere Sharlie?”
žinoma, kad čia turiu min

tyje ne ką kitą kaip p. Kazi
mierą Siuitą, 19 ir Halsted. 
Tai senas gyventojas musų 
apielinkės. Užlaiko viešbutį-ho- 
telj ir ’aludę. Tai geras links
mas žmogus — jam visuomet 
viskas gerai. Nors ir žmogus 
turi savo “trobelių”. Moteris 
sirguliuoja. Dabar išvažiavute į 
šiltus vandenis gydytis. Bet, 
jei kartą esi “birutietis” — 
tai visuomet toks paliksi. Jis 
visuomet dainuoja, mat žmo
gus dar nepamiršo ką Mikas 
Petrauskas jį išmokė.

Na, jau jeigu kalbėti apie 
linksmute žmones, tai negalima 
pamiršti ir pp. Miežių, Canal-

ir paturavoja.

pramogas
pas mus retas

Apie 
1

Pramogos
įvykis. Bažnytinėje svetainėje 
įvyksta gana dažnai. Ten dau
giausiai jaunimas šoka, suka
si, trepsi iki rytui; o kaip ka
da ir pakyla “maištas”, žino
ma, kada paragauja “mamos 
pagamintos” naminėlės.

“Svietiškių” parengimai įvy
ksta G. Chernaucko, 1900 So. 
Union Avė., arba Onos Bag
donienės, 1750 So. Union Avė., 
svetainėse. Daugiausiai tai 
Chernaucko, kurią nekurie 
juokdariai vadina Chernaucko 
Auditorija.

Palaidotas A. Simonaitis
Pereitą pirmadienį palaido

tas Antanas Simonaitis, Tau
tiškose kapinėse. Laidojo gra- 
borius Juozas F. Badžius. Lai
dotuvėmis rūpinosi p. Lucv

Reikia “cingelių”
pirmiau esu rašęs, kad 
kolionija davė daug ki- 
kolionijoms — pristatė

musų 
toms 
namų, pirko žemę ir t. t., bet 
dabar man rodosi, kad kitos 
kolionijos turėtų pagelbėti 18 
kolionijai. Matote, mums rei
kalinga “cingelių” — vyrų; o 
jeigu jau ne singelis, tai gali 
būt našlys. Mat, mes turime 
našliukių daug; o jos neturi 
vyrų; o jeigu jos nesiženija,, 
tai niekam nesudaro jokio “ge- 
šefto”. Našliukių mes turime 
su bizniais, propertėmis ir su 
viskuo ko reikia, tik eik ir gy
venk kaip ponas. Vyrai iš ki
tų kolionijų neturėtų snausti, 
bet dažniau lankytis musų ko- 
lionijoje.

Tai 
nai.

tiek pranešimo šiai die-

turi 
yra 
pri- 
Bu-

Jūsų
Jonelis Kukutis.

Ar esi Altass nariu?

Iš
liausiai įrengtu baru, tai 
Mikutckų, 671 W. 18 gatvė, port ir Jefferson. P-nia Mie- 
Pirma buvo cigarų, papirosų žienė irgi priklausydavo cho- 
krautuvė.

Sieniniai

dai- 
pp.

rams. šiandien savo “dūšiai”

KALENDORIAI
. ■

“Naujienos” dar turi ant ranjciį labai gra
žius Kalendorius—pakabinainjjs ir kišenių 
niusf labai prieinama kaina. ■ ' -

* t.

Biznieriai nesivėluokite — jeigu norite gau
ti pasirinkimu. ,
Ateikite šiandie į

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

' - ‘ Chicago, III.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

1VVISSIG
Specialistas iš -■ 

Rusijos

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louia Avė. Tfl. Kedzie 8902 ag||

Vau oi. lietaui ii druskoi vanos.
twimming pool. 

Rusiška ir turkiška p 
icredomis iki 7

moterimi

THE TWO ORPHANS
' \ R.F.PE.AT, olR., t KbAQ\AJ 
HCTHlblG- ABOUT THE.

k PEaSOhi VOU SEEK‘.ANV>
VvihaVs vaofee.,\ fa\l to

K £>EE V4HY YOU CAVAE
| \ HEaE. LOQVWG Foa. , 

ATiON ‘

BUEHLEfl BROTHERS, Ine
1400 W. 46th St

Tiktai Trys Blokai 
j Rytus nuo Ashland 

ant 46th Street wi ooomt Rutr

Phone: Yards 1445 
PĖDNYČIOJ ir SUBATOJ 

Gruodžio 8 ir 9

PORKLOINS
PORK BUTTS
SOLDERIUKAI

Šie yra plovimai
Iš Geriausios 9c sv.

Jaunos Kiaulienos 7I/2 C SV

Veršio Kulšys be kaulo

Veršiena nuo Solderio
Veršio Inkstukas ARBA NU0 Kl,LS,ES

1 2z/2C sv.

1 Oc sv.
Tai yra balta veršiena, labai gerų pienu girdytų Veršiukų.

POT ROAST
RIB ROAST
ROUND STEKAS
ROLL STEKAS

GERIAUSI PIOVIMAI

NESUROLIUOTAS

LABAI MINKŠTAS

1 2y/2C sv.

LABAI GERAS PO

KIAULIŲ KOJOS " Įpsv m 25c
SVIESTAS

■ ■ > • ■ ■ : v ....

2sv-Už 43 c
DRUSKOS A svarų J- 

Cįbaksiukas v V

TOILETO POPIERA 3 “ “ 11 c

PIRKITE PAS MUS IR SUTAUPYKITE PINIGUS

JDOVCT TO RUUU THfc. 
V4OOE OMER VAV E.YES. ' 
VAVfc SAMART! I HAM^bCT WtXN ; 

s VA\SS NVMMAG-ĖSL
ikFOFL SEAK»E FOF2.

' HA^FEVA TQ KUOW OF
■ VS TH\S LOME AFFA^ 

BETMMEEH ^QQ'. ,
CIAOta 

SKEEVS?.

T H AT \S 0X1 Ea AVAt> ’tiOHE. 
\N\THv. \ bAOST ASY^T'OOTO 

. LEAME W HOOSE AT OUCE» 
\ vou Aae. qh the viaonG- 
[KTfcAČ* J HAVE PObKTAMELY 
\ |t NO \bWEaE£>T THE 

' F’Aa.TT'. J

F»^BASE\ \NOH'T 
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Griežtai protestuojant social
demokratų atstovams, Latvijos 
seimas dauguma balsų nutarė, 
išduoti visus 6 komunistų frak
cijos narius teismui.

Bet komunistai, žinoma, vis- 
tiek sakys, kad socialdemokra
tai esą. aršesni už fašistus.

AUSTRIJOS KUNIGAMS ĮSAKYTA TRAUKTIS 
Iš POLITIKOS

BUSIĄ DIDELIŲ PERMAINŲ 
SOVIETŲ RUSIJOJE

Austrijos vyskupai paskelbė įsakymą visai katali
kų dvasiški jai Austrijoje pasitraukti iš politikos. Tie 
kunigai, kurie užima bent kokius urėdus politikos par
tijose, turi iš jų rezignuoti ne vėliau, kaip gruodžio 15 
dieną.

Tai yra reikšmingas katalikų bažnyčios žinksnis. 
Reikia žinoti, kad klerikalai Austrijos politikoje visuo
met buvo labii veiklus. Dar prieškarinėje Austrų-Veng- 
rų imperijoje! klerikalai buvo suorganizavę didelę poli
tinę partiją, kuri vadinosi “Krikščioniškai Socialine” 
partija.- Žodis “socialinė” i jos vardą buvo įdėtas apga- 
vingais tikslais, nes jisai panašus į žodį “Socialistinė”. 
Austrijos klerikalams rūpėjo sulaikyti minias nuo sto
jimo į socialistų partiją, kuri darėsi tolyn vis labiau 
populeriška darbininkų masėse.

Tokiais pat sumetimais mūsiškiai, amerikoniški 
klerikalai davė socialistų dažnai vartojamus vardus sa
vo laikraščiams, pavadindami vieną (dabar minykų Ma
rijonų leidžiamą) laikraštį “Draugu”, o kitą (vienosf 
špitolninkų organizacijos organą) “Darbininku”.

Austrijos “krikščioniškai socialinė” partija seniaus 
ranco Juozapo valdžią, ir ji daug prisi-rėmė kaizerio 

dėjo prie to, kdd Austrų-Vengrų imperija įsivėlė į karą 
su Serbais, iš ko užsidegė pasaulio karo gaisras.

Po karo, kada Austrijos teritorija buvo apkarpyta 
ir žmonės nuvertė monarchiją, klerikalai Stojo prieša
kyje buržuazijos ir vedė atkaklią kovą su darbininkų 
judėjimu, kuriam vadovauja galinga socialdemokratų 
partija. Veikliausias “krikščioniškai socialinės” parti
jos lyderis buvo per ilgus metus kun. Seipel. Tai buvo 
žiaurus, besąžiniškas demagogas (labai panašus į Lie
tuvos “garsųjį” pralotą Olšauską), kuris nepaisė prie
monių, stengdamasis sunaikinti, socialistus. Jisai kelis 
kartus buvo Austrijos kancleriu, ir jam bestovint val
džios priešakyje, aną metą kariuomenė užpuolė darbi
ninkų demonstraciją prieš fašistus Vienos priemiestyje, 
užmušdama daug nekaltų žmonių ir išprovokuodama 
dideles riaušes Austrijos sostinėje, kurių pasėkoje ką- 
tik nekilo pilietinis karas visame krašte.

Seipelis (prieš mirtį jisai buvo gavęs praloto titu
lą) pirmas ėmė Austrijoje agituoti už fašizmą ir rėmė 
juodašimtišką ^heimwehr” namų sargybą), kuri porą 
kartų kėsinosi “maršuoti” į Vieną ir įvykinti valstybės 
perversmą. Dabar jo politiką tęsia “nykštukas diktato
rius” Dollfuss.

Taigi toje klerikalizmo apsėstoje šalyje įvyko da
bar keistas dalykas: katalikų bažnyčios vyriausybė įsa
kė kunigams trauktis iš politikos! Nėra abejonės, kad 
tas įsakymas buvo duotas ne be žinios Vatikano. Grei
čiausia jisai bus paties popiežiaus padiktuotas.

Matyt, blogi laikai atėjo klerikalizmui. Bažnyčios 
vyriausybė jaučia, kad kunigų kišimąsi į politiką šian
die bažnyčiai daugiau kenkia, negu neša naudos. Štai, 
aną dieną šioje vietoje buvo minėta, kad net ir kun. 
Kemėšis priėjo išvadą, jogei “klerikalizmas tai aršiau
sias religijos priešas”.

Atėjo gadynė, kada kunigai turės grįžti į bažny
čias ir zakristijas davatkas poterių mokinti, palikda
mi “svieto marnastimis” rūpintis pasauliniems žmo
nėms.

‘‘Lietuvos Žinių” atstovas ga
vo labai įdomių informacijų iš 
vieno Amerikos (Ar Amerikai 
“artimo”) diplomato, kuris ne
trukus po Amerikos pripažini
mo sovietų valdžios važiavo iš 
Maskvos per Lietuvą.

“Visų pirma, pabrėžė mi
nimas ponas”, rašo Kauno 
dienraščio korespondentas, 
“nemanykite, kad LitvinoVO 
kelione į WashingtOnų buvo 
koks izoliuotas faktas. Toli 
gražu ne. Tiek iš musų 
(amerikiečių) puses, tiek iš 
Sovietų, Maskvoj ir New 
Yorke lankės daugybė žymių 
džentelmenų, studijuoti pa
dėčiai, pasiūlymams daryti, 
dirvai tirti ir taip toliau.

“Tas tarpusavio svečiavi
masis ėjo jau keletą mėne
sių. Buk tamsta tikras, kad 
Rooševeltas pripažino SSSR 
tik gavęs išsamių informaci
jų iš savo patikimų žmonių.

“Musų informatoriai stebė
tojai ir šiaip ‘ryšio žmones’ 
turėjo pirmiausia nustatyti, 
ar gręsia Jungtinėms Valsti
joms pavojus iš Kominterno

Maskvos agitacijos puses, ar 
Sovietai tikrai tebenori siek
ti pasaulinės revoliucijos bet 
įkuria kaiha ir lieka katego
riški Savo 'įenefalinej lini
joj’ —- Stalino linijoj.” 
Anot to amerikiečio, bolševi-, 

kų valdžia davė griežtų užtik
rinimų Rooseveltui, kad komu
nistų internacionalas dabar vi
sai nesvajoją apie “pasaulio 
revoliucijos” darymą Ameriko
je ir kad Maskva yra pasiry
žusi bendradarbiauti su “bur-į 
žuazija”. Be to, ve ką tas dip
lomatas papasakojo:

“ ‘Piatilictka’ aiškiai su
griuvo. Tai žino ne tik ame-i 
rikiečiai, bet ir patys Rusi
jos valdovai. Taigi tenka 
‘piatilietkos’ griuvėsiuose ieš-i 
kotis naujų kelių.

“Amerikiečiams stebėto
jams buvo duota suprasti 
(Rusijoje. — “N.” Red.), kad. 
netrukus SSSR Įvyks esmi
nių politikos pakeitimų, tiek 
ekonominiu, tiek ir grynai 
politiniu atžvilgiu...

“Amerikiečiai Maskvoj su
žinoję, kad SSSR ruošiasi 
kažkokiam naujam Nep’ui.

“Kiek tas neo-Nep’as su
taps su senuoju, nėra žinių, 
bet aišku, kad bent kiek 

'daugiau laisvės gausią kai
miečiai ir privalus jmoninin- 
kai. Koncesijų režimas bus 
labai išplūstas. New Yorke 
net buvo kalbėta apie stam
bių Amerikos prekybos nar 
mų skyriaus Maskvoj atida
rymą!”
Esą, taip pat laukiama labai 

plačios amnestijos Rusijoje.
Dabar bus labiau supranta

ma, kodėl komisaras Liitvino- 
vas, kai tik gavo Roosevelto 
pripažinimą sovietams, tuojaus 
nuvyko į New Yorką, kur jam 
Wall-stryčio bankieriai iškūlė 
didelį bankietą. ! <

čiai. Daugiausiai jų randasi 
kauluose ir dantyse; Randasi 
jų šiek tiek dirgsniuose, sme
genyse, raumenuose, seilėse fa* 
kraujyje. Svaigiausieji kurto 
mineraliniai elementai yra šiė; 
anglis, vandendaris, 

fosforas 
magnis,

Apžvalga
ĮDOMUS STRAIPSNIS APIE 

LAKŪNĄ JAMES- 
JANUŠAUSKĄ

‘‘Lietuvos Aido” 264-am num. 
lapkričio 21 d. Įdėta specialinio 
to laikraščio korespondento, 
Henri Gris, straipsnis apie la
kūnų James-Janušauskų ir 
Amerikos lietuvių organizuoja
mų antrų tranzatlantinj skridi
mų. Korespondentas sakosi bu
vęs atvykęs Chicagon pasima
tyti su lakunu ir surinkti pla
tesnių žinių apie jo sumanymų 

' skristi per vauderiyną, bet tuo

SVEIKATOS SKYRIUS
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šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri r-.: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

714 VALGYTI?

Arba dietos įtaka žmogaus 
sveikatai.

yra

sandelis, atsargos re- 
Kada žmogus valgo 
negu jam reikia, tai 
maisto perviršio da-

"azoto, 
degia, siera, fosforas, pata
šius, natras, magnis, iodas, 
chloras ir kalcius, viso dvyli
ka.

Gerai balansuotas maistus 
privalo turėti deramą nuošim
tį mineralų, ypatingai sieros, 
fosfero ir kalciaus, nes reika
linga, kad kraujas nepraras
tų reikiamo nuošimčio kalba
mųjų mineralų. Beikia atmin
ti, kad dantys ir kaulai nuo
latos reikalauja iš kraujo mi
neralinių druskų tvėrimui nau
jų celių ar pateikimui numiru
sių senų celių naujomis. Au 
ganti kūdikiai ypatingai reika
lingi t daug mineralų, nes tas 
reikalinga jų augančiam Ske
letui ir besiru’tulojantiems dan
tims. Jeigu jų kraujas nepri
stato pakankamai mineralu, 
jų kaulai būna silpni, kartais 
išsivysto net kaulaligė, Vadi
nama rakitu. Ne kartą tenka 
matyti kokį hors žmogų išlin- 
kusiom į lauką per kelius ko
jom. Tai vis pasėkos netiku
sio maisto kūdikystės laiku*. 
Dantys taip pat nukenčia la
bai smarkiai dėl mineralų sto
kos. Netinkamas maistas ir 
štdką deramos priežiūros, tai 
dvi didžiausios dahtų puvimo 
priežastys jaunuomenėje ir kū
dikiuose. Nėščios ir žindan
čios motinos privalo atminti, 
kad mineralai, tai svarbiausia 
jų maišto dalis ne tik jų la
bui, bet ir jų kūdikiui. Apie 
tai platėliau pasikalbėsime kiek 
žemiau.

Mineralinių druskų daugiau
siai randasi sekamuose val
giuose: žaliose, lapotose dar
žovėse, k. t., salotose, kopūs
tuose, špinakuose, pomidoruo
se (tomeitėse); šakninėse dar 
žovėse, k. t., morkose, kruč- 
kųose, ropėse, bulvėse, ridikuo
se; piene, svieste, sūryje, var
škėje, maslionkose, išrūgose, 
kiaušiniuose, kviečių bei rugių 
grudų žievėse, mėsoje ir įvai
riuose vaisiuose, k. t., apelsi
nuose (oranžiuose), citrinose, 
slyvose, grušiose, bananuose ir 
kituose. Me^us, moliasas, sy- 
rupas ir rudasis cukrus taip 
pat turi’ nemažai mineralų 
(baltasis cukrui jų neturi).

(Bus daugiau)

hobert Louis Stevetisoti. Verte A. Kaftanas

Turtų Sala
■»*!■■■ .... HM.... i. .. .....

(Tęsinys) 
XV. \

Salos žmogus.
pakalvės, kuri buvo tojIš 

vietoj uoluota ir stati, pasipy
lė žiupsnell8 žvyru ir įpuolė 
žemyn barškėdami pik) med
žius. Mano akys instinktyviai 
atsikreipė į tą pusę ir aš pa
mačiau figūrą labai vikriai 
šokančią už pušies medžio. 
Kas tai buvo, ar žmogus, ar 
lokis, ar beždžione—ąŠ jokiu 
budu negalėjau įspėti. Ji atro
dė tamsi ir kudlota; nieko 
daugiau aš nežinojau. Bet bai
mė . to pasirodymo mane sus» 
tabdė.

Dabar man atrodė, jog ma
no kelias buvo užstotas Iš a- 
biejų pusių; užpakalyje ma
nęs buvo 'žmogžudžiai, o prie
šakyje :ta ‘beapsakoma tykojau 
ti baidyklė. Ir tuojau aš pasi- 
skiriau jau man žinomą pavo
jų, vietoje to, kurio aš dar ne
žinojau. 'Pats Silver’is pasiro
dė ne taip4 baisus, palyginus 
su tuo miškų sutvėrimu, todėl 
aš apsigrįžęs bėgau atgal ir 
pažvelgęs per petį, aš begau 
link laivelių.

Staiga ta figūra vėl pasiro
dė ir apibėgęs platų ratą, pra
dėjo užbėgti man už akių. 
Kaip ten nebuvę, aš -gi buvau 
jau pavargęs; bet kad aš ir 
bučiau buvęs ;taip pailsėjęs, 
kaip ką tik iš lovos atsikėlęs, 
aš aiškiai mačiau, kad tai ne 
man lenktyniuoti su tokiu prie 
šų. Nuo kamieno prie kamie
no šis sutvėrimas šoko kaip 
stirną, bėgdamas kaip žmogus, 
ant dviejų kojų, bet ne kaip 
žmogus, kokių man iki šiol 
buvo tekę matyti, pasilenkda
mas žemyn, beveik dvilinkas, 
bebėgdamas. Bet tai buvo 
žmogus,' aš jau nebegalėjau a- 
bOjjoti apie tai;

Aš pradėjau prisiminti, ką 
aš buvau girdėjęs apie kani
balus. Aš jau norėjau šauktis 
pagalbos. Bet jau tas faktas, 
kad jis buvo žmogus, bežiū
rint kiek nuožmus jis butų 
buvęs, buvo mAne kiek pa- 
drą^inęs ir mano bahrie Sil- 
ver’io ant tiek pėt padidėjo. 
Todėl aš nesijudindamas sto-
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pagurk- 
tai jau 
prastas, 
visi nu-

laiku James buvęs tik ką iške
liavęs j rytines kolonijas. Ta
čiau jisai vistiek surinko daug 
informacijų ir apie patį lakū
nų, ir apie jo skridimo planų.

Mums neteko girdėti, kad 
Henri Gris arba kuris kitas 
Lietuvos laikraščių atstovus bu
tų kreipęsis į ALTASS. valdy
bos narius. Matyt, jisai tikisi 
gauti tikslesnių žinių privačiais 
keliais, nepasakydamas, kuriam 
tikslui jisai jų ieško. Ir pasiro
do, kad toks kėlias yra gana 
patogus. “L. Aido” atstovu} pa
siseko patirti ne tik beddrai 
žinomų faktų, bet ir tokių da
lykų, kuriuos lakūnas iki šiol 
diskusavo tik artimųjų draugų 
ir rėmėjų tarpe. Tilpęs Kauno 
dienraštyje straipsnis parašy

Rašo Dr. A. Petriką, 
Brooklyn, N. Y.

(Tęsinys)
RIEBALAI arba taukai

taip pat kunui reikalingi, kaip 
ir angliavandžiai bei balty
mai. Šios trys medžiagos su
daro svarbiausiųjų maisto da
lį. Riebalai duoda kunui šilu
mos bei energijos ir išlygina 
kimo duobes bei riavus, kurie 
susidaro raumenų protarpiuo
se. Jeigu ne taukai, tai musų 
kūnas butų labai nelygus, duo
bėtas. Juo žmogus riebesnis, 
tilto jisai atrodo apskritesnis; 
lygesnis, minkštesnis. Be to 
dar taukai tarnauja lig maisto 
perviršio 
zervas. 
daugiau, 
žymi jo
lis, taukų pavidale, susikopia 
kūne. Kaip ateina “sunkes
nes dienos”, kada maisto žmo
gus, dėlei kokių nors priežas
čių, pavyzdžiui, ligos, bedar
bės, kalėjimo ar ko kito, ne- 
gaima pakankamai — tai kū
nas vartoja susikuopusius tau
kus. Todėl žmogus ^sukųsta, 
suliesėja, prasčiau atrodo. Pa
žiurėjus į tokį perdaug sulie
sėjusį žmogų, tuoj matyti, kad 
kas nors*yra su juo blogo: 
ar jisai serga, ar neturi ape
tito dėl kokio nors rūpesčio, 
meilės, ąr jįsai yra vargo spau
džiamas, kad' negali pakanka
mai valgyti.

Vienok nereikia manyti, kaip 
daugelis samprotaują, kad per- 
didelis riebumas Reiškia lai
mę ar sveikatų. Dažnai tas 
reiškia kaip tik priešingų pa
dėtį. Perdaug riėbųs žmonės 
tankiausiai yra nesveikiąusi 
žmonės, nes jiems tenka nėšio-,

ti bereikalingą svorio pervir
šį, kas žalingai atsiliepia į jų 
kojų raumenis bei sausgysles: 
jų širdžiai gręsia nuolatinis 
persidirbimo pavojus, nes ji 
turi dirbti gana sunkiai, kad 
palaikius deramą kraujo cirku-- 
liaciją ir gaivinus reikalingas 
taukų kupetas. Vidutinis svo
ris, sulyg savo aukščio ir am
žiaus, tai yrą geriausias svei
katos termometras. Geriausias 
tam pavyzdys gali būti atletai, 
kurie stengiasi išrutuloti kuo- 
stipriausius raumenis ir turėti 
kuomažiausiai bereikalingų 
taukų, kurie trukdo raumenim 
darbuotis. Be to, perdaug nu
tukęs ir atrodo, kaip hipopota
mas, o ne žmogus. Kada jau 
per mierą nudrimba 
lis, šlaunys ar pilvas, 
reginys būna tikrai 
Nereikia manyti, kad
inkeliai yra perdaug ėdrus. 
Tūli jų mažiau4 valgo, negu su
džiūvėliai, bet jau jų toksai 
kūnas, kad,jie tunka prieš sa
vo norą. Tūlos vidurinės liau 
kos (gliandsai) daro į tai įta
kos. Su kai kuriais žmonėm 
nutukimas, tai ligos pasėkos. 
Moterys itin saugojusi jperdi- 
delio nutukimo. Kitos net su
gadina sau sveikatą bevartoda- 
mos tokius nors vaistus ar ba- 
daudamos. Būna Įvykių, kad 
jaunos merginos kartais net 
nusižudo iš perdidelio nutuki
mo, kaip, kad nesenai viena 
kolegijos studente padare 
Brooklyne, stačia; nękęsdama 
pati savęs dėl perdidelio nutu
kimo. žinoma, tokį žingsnį ne
galima užgirti.

Riebalųšaltinių .yra; dauge
lis, bet žymiausi bėrieį tik> bus 
gyvulių taukai, sviestas, grie
tinę, aliejus, alyvą; tūli riešu- 
taPir t. t. , ,

MINERALAI dietoj vaidina 
labai svarbų vaidmenį, kurių 
kūne yM 5 -^’ 6 nuęšini-
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vėjau ant vietos ir mąsčiau, 
kaip čia pasprukus; ir taip 
bemųsrtydamas, mano galvoje 
dirstelėjo mintis apie revolve
rį. Atsiminęs, kad aš turiu 
revolverį, aš jau jaučiau, kad 
aš esu apsiginlavęs ir narsu
mas vėl liepsnojo mano šir
dyje; ir aš atkreipęs veidų į 
salos žmogų drąsiai ėjau tie
siog prie jo.

Iki, šio laiko jis jau buvo 
pasislėpęs už kito medžio; . 
bet jis, tur būt, labai tėmijo 
mane, nes kaip tik aš pradė
jau eiti link jo, jis vėl pa
sirodė ir žengė priekyn pasi
tikti mane. Tada jis sustojo, 
pasitraukė atgal, Vėl ėjo pir
myn ir pagaliau nustebinda
mas ir sumaišydamas mane 
jis puolėsi ant kelių ir sunė
ręs rankas iškėlė aukštyn, 
maldaudamas manęs.

Tų pamatęs, aš dar sykį su
stojau.

“Kas tu esi?” aš paklau
siau.

“Ben Gunn,” jis atsakė, o 
jo balsas buvo užkimęs, ne
malonus, kaip kokios surūdi
jusios Spynos. “Aš esu vargšas 
Ben “Guhri, niekas daugiau; 
ir aš nešu kalbėjęsis su krikš
čioniu ištisus trejus metus.”

Dabar aš jau pamačiau, 
kad jis buvo baltaveidis žmo
gus, kaip ir aš pats esu, ir kad 
jo veido sudėjimas buvo, net 
malotms. Jo oda, kur buvo 
nuoga, buvo saulės įdeginta; 
net ir jo lupos buvo juodos; o 
jo šviesios akys atrodė lyg nu- 
Srtdbinlos tokiame tamsiame 
Veide. Iš visų elgetų, kokių 
man teko matyti ar įsivaiz
duoti, jis buvo labiausiai nu
plyšęs. Jis buvo apsidengęs 
skarmalais iš laivo burių dro- , 
bes ir senų jūreiviškų atidi- * 
irių; ir tas nepaprastas, keis
tas suloptoimo darbas buvo 
padarytas iš visokių žalvario 
guzikų bei sagučių susagsty- 
tymu, šipulėlių su Varstymu ir 
dervuotų virvelių surišimu. 
Apsijuosęs jis buvo senu dir
žu su žalvario sagtim, kas ir 
tebuvo iš višij jo aprėdalų vi
sai čielas.

(Bus daugiau)
HES-—SSS5K2±=4

JU. ■



Koncertas Įvyks sausio 7 d

vienas

PROGRESS PROGRAMASmo

RADIO
M uzikos Mylėto jas

Lietuvės Akušerės

randasi

Siunčiame Gėles per Telegramą po

UOTOJAS

LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI

Advokatai

Tel. REPUBLIC 3100

Buk Naujų Metų 
Aviacijos Bankiete

subatoj 
vai. ry-

Chicagos 
mylėtojų 

dainininkę

You” ii 
bukietu 
pradžia

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Valandos ___■ T
7—0 vai. vak. Nedaliomis iš šventa

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius

Repeticija virto į 
“surprise party” 

p. N. Gugieųei

kaipo
— muzikos, i;

kaipo ly

Gydytojas ir Chirurgas
Ofiuv į 64S S. ĄSHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
▼ak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel,: Prospect 1930

f SLA. 6-to apskričio dele
gatus išrinkta visi senieji de
legatai.

Toliau ėjo nominavimas kan
didatų i Pildomųjų Tarybų. Į 
prezidentus F. J. Bagočitfs ga
vo 26 balsus 
Mažukna — 
retorius, M 
balsų
— 31 balsų;
E. Mikužiutė 
Mockus — 
rife-kvotejus
— 25 balsus.

Kiti kandidatai (įvairių

T0WN OF LAKE. — Town 
of Lake lietuvių namų savinin
kų — Lithuanian Improvement

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

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

Tel. Boulevard 1401

Šaukia Town of Lake 
namų savininkų 

susirinkimų
Praeito antradienio vakare 

kas klausė Peoples Furniture 
Co. radio programo, buvo pa
linksminti ir suįdominti su* ge
ru programo turiniu ir jo šau-

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Auburn Avė. 
Tęl. Boulevard 4139

J. F. EUDEIKIS
• . t. V »■ . • ♦ 4 ; f - «

Laidotuvių DirektQrwę P$T M M<?tų
4605-07 So, IJerųjjte Ay«e

Valandoi: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

meniniame
— gyvenime

Programų, kurį girdėjau pra
eiti} ncdeldienį iš stoties W. G. 
Ę. S. duodamų per pastangas 
Progress Furniture Kompani
jos, labai man patiko. Dainas, 
kurias išpildė dubeltavas mai
šytas kvartetas, labai vykusiai 
išėjo, po vadovyste Jurgio Ste
ponavičiaus, na o mergaičių 
trio su savo pupų daina tai ga
lėjo visiems patikti* Taipgi 
labai gražiai išpildė ištraukų 
iš operetės “Grigutis”. Mrs. Bi
rutė Rašinskas. Ir programo 
vedėjas Jonas Romanas patei
kė įdomių biznio pranešimų 
ir žinių apie svarbius įvykius 
Chicagoj. Klausytoja.

Tel. Lafayette 3572
J. Liulevičįus

GRABORIUS ir 
BALS

Patarnauja Chįcagoje 
ir apidiftkeje.

Pažangieji kandidatai, gavo 
džiumų balsų RADIO PIPIRAI ŠAUNIAI 

DAINAVO

JOSEPH J. GKISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Ane.
Tel. Boulevard 2800

Re*. 6515 So. Rockuiell St.
.... TeL Republic 9723

Tarp Chicago: 
Lietuvių

VALANDOS: 
nuo 
nuo

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Weit Town State Bank B|dg. 
2400 W. Madison St.

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

Namų telefonas Brunswick 0597

nių išpildymu, tylai, šj sykį ga
na gražiai padainavo “Radio 
Pipirai”. Tai grupė jaunų dai
nininkų, vadovaujama muziko 
Antano Giedraičio. Apie dantų 
hygienų kalbėjo Dr. Vezelfo, 
DDS., taipgi buvo juokingas 
pasišnekėjimas “Ignaco su An
tanu”. O prie gražios muzikos 
bu‘vo visokių įdomių praneši
mų. Todėl šis programas buvo 
netik ,kad gražus ir įdomus, bet 
sykiu ir naudingas klausyto
jams.

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Namų Tel. Hyje Park 3395 
—■' 9 —12 ryto. Antradieniais 
rgais 4 —8 vaĘ Trečiadieniais

Šetadįeniais sulig sutarties.*'

Draugai ir bendradarbiai 
gerbė žymiausių lietuvių 
teriškę Chicagoje jos vardu 
viy dienos proga.

SLA. 226 kuopos 
Pild. Tarybos no

minacijos

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Dr. Suzana Slak
Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligų

DR. A. L. YUŠKA
2422 ty. Mąząuette Rd. 

kampa* 67tb ir Artesiau Ąve.
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų 

nedėliomis pagal susitarimą.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

* nuo 9 įfcj u valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus. 
718 W. 18th St.

Tel. Monro. 337,7

Didelis skaičius 
lįę tuvių pi uzikos 
rųošiosį dalyvauti 
Kazimiero Pažarskio koncerte, 
kuris įvyks sausio 7 d. buvu
sioj Meldažio svetainėje, 2244 
W. 23rd Place, 5:30 vai. po

X NORTH SIDE. — Gntodžio 
5 d. įvyko SLA. 226 kp. prieš- 
metinis susirinkimas. Susirin
kimas buvo gan skaitlingas. 
Po apsvarstymo kuopos bėgan
čių reikalų, buvo išrinkta kuo
pos valdyba sekantiems me
tams. Valdybos sąstatas pasi
liko tas pats (tik organizato
rius ir maršalka išrinkta nau-

vice-prez., K. 
22 balsus; į sek- 
J. Vinikas — 30 

iždininkus, K. Gugis 
į iždo globėjus. 
- 17 balsų ir *S. 

13 balsų; į dakta- 
Bronušas

L J. ZOLP 
1646 R46th St, 

Tel. Boulevard 5,203 ir 8413

Prisimenu kaip šiandien vai
dinusį seno “sugliurusio” senio 
rolę Kleofų Jurgelionį; Taip jau 
prisimenu jau'no įsimylėjusio 
daktaro rolę lošusį Pijų Gri
gaitį.

Jau prabėgo 30, metelių nuo 
to malonaus įspūdžio ir štai 
Naujienose skaitau, jog 17 d. 
Gruodžio, C. S. P. S. svętainėj 
yra statoma vėl “Audra Gie
droje”, ir to paties “senio” Kl. 
Jurgelionio vadovybėje. Tik 
abejoju ar P. Grigaitis belos 
jaunų daktarų? Vistiek neap
leisiu nepersitikrinęs. Kas ten 
neloštų, bet puikiau suvaidin
to veikalo nesu matęs, tad tu
riu jį dar kartų pamatyti.

Jos Budrys.

PETRAS SAMOSKA
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

gruodžio 5 dieną, 2:00 valandą 
ryto 1933 m., sulaukęs puses 
amžiaus, gimęs Tauragės ap. 
Pagramančio parap., Mažonių 
kaipie.

Amerikoj išgyveno 30' metų.
Paliko dideliame puliudime 

brolsunį Joną Samošką, brolie
ne Antaniną ir jų "šęįmyną ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
1410 So. 49 Ct., Cicero. Tel, 
Cicero 1898.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
gruodžio 9 diena, 8:00 vai. ry
to iš Eudeikio koplyčias i šv. 
Antano parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už vėlioĮUo sielą, o iš ten 
bus nulydėtas i Šv. Kazimiero 
kapines. ’

Visi a. a. Petro Samoškop 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Brolsunis, Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

Tikietai sparčiai platinasi ir 
manoma, kad koncerte atsilan
kys didelė minia publikos.

Bus nepaprastas žingeidus 
koncerto programas. Daug 
naujų ir gražių dainų, solistų, 
kvartetas ir šokikė.

koncerto The Virginia 
visus .palinks- 

savo. harmoninga muzi-

1903 metais atsilankius pas 
draugus Petrapilyje, nusivedė 
mane į priemierų veikalo “Au
dra Giedroje”. Buvo statomas 
lietuvių moksleivių pastango 
mis, kaip pasakojo, iš rank
raščio. Maų tai padare neiš
dildomų įspūdį, gal dėl to, kad 
tai turėjau u4ž laimę matyti 
pirmų lietuviškų vaidinimą sa
vo gyvenime,, ir tai Petrapily-

Susirinkimo tikslas yra su
pažindinti visus namų savinin
kus su restrikcijų reikalu, ku
rį ši organizacija pradėjo. Ji 
yra pasiryžusi iškovoti draudi
mą užginantį meksikiečiams ir 
negrams atsikraustyti gyventi 
j Town of Lake lietuvių dis- 
triktą. O to darbo įvykinimui 
reikia visų namų savininkų 
kooperavimo ir moralės para
mos.

Associacijos pirmininkas B. 
Paliulis ir kiti valdybos nariai 
kviečia visus savininkus šįva
kar į susirinkimą atsilankyti.

Ucliayįcb ir Simus 
JjMM GKABOK1US 
Patarnauja laidotuvėse kuopigiauiiai. 
Reikaįe meldžiame atsišaukti, o muių

L»*» m i« 
2314 23rd PI., Chicago

SKYRIUS: '
1439 S. 49 Ct., Cicero, UI.

* ta <&«• ty#

Rtįf. 6600 South Artelia? Ąvetitu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. CariaJ 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 5o. Haltttd Sttut 

CHICAGO, BLL.

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Gsjio ii Europot ir vii praktikuoju 
unojoj virtoj.

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

dieniais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted SL 

T<L BOULEVARD 9199

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedaliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6631 So. Californiu Avr.

Telefonas Republic 7868

Ambassadors 
mins

Kvietkininkas
GeJ.es Dėl Yeątųyių,; Bankieta^s ii 

Trisfotonge i ^isas^mfosto taMs 
33,16 So. Halsted St*, Chicago, Ų1 

Phone Boulevard 7314

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez, Tel. Drexel 93.91

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street

10—11 vai. ryto, 2—4, 

niais 10—12 dieną.

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutarti

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

DENTISTAS
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically' Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo. skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia tefoinjgai akinius. Vi
suose atsitikimuose egžaminavimas^ daro
mas su e’tktta, parodančią mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreiptam j mo
kyklos vaikus, Kleivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. NedėJio- 
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pitmiaus.
Daugely atsitikimų akys ąti- 
taisęmos be akipių. Kainos pi

giau kaij^ pirmiau.
4712 South-.Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

jueiuviai Daktarai

Mrs. Anelia K. Jarush
Physical Therapy 

Midwife
6109 South Albany 

Avenat
■ A Phone

Hemlock 9252
Patarnauja prie gim- 

jHjgĮ? dymo namuose ar li- 
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
ment if magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi- 
noms patarimai do- 

T /i1!--: vanai,

MARY GLOJ3IS 
po tėvais Conroy

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
trečjądiepy gruodžio 6 dieną, 
2:30 vąfondą ryto, 1933 m.

Paliko tlidelianje nuliudiine 
vyrą Petrą, sūnų Petrą, Jr. ir 
Wiljiam, tėvą Anthony, seseris 
Laura, Winifred ir Mrs. H, 
Mc Mahon ir giminės.

Kūnas pašarvotas, 
5538 So. Lovve Avė.

Laidotuves iyyks 
gruodžio 9 dien^ 9:00 
to iš namų i Visitation para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės siela, o iš ten bus nulydėta 
i Mount Oliver kapines.

Visi a.. a. Mary Globis gi
minės, draugai ir pažįstapii 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Sunai, Tėvas, 
Seserys ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Kovvske, Tėl. Yards 4765

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St 

(Cor. of 35tb B Halsted Stt.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lovve Avė.

Tel. Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-1 

Nedėldieniais pagal sutarti.

tų, muzikų ir “plunksnos ver- Į tų”) g^yp ijnaži^i b^l 
gų” proteguoto j a, p. Gugienė 
tflri suspiegsi į savo d.raygų 
tarpų asųienis beveik iš kiek
vienos n^ųsy viešojo gyvenimo 
šakos, kaip pąrodo būrelis su- 
sinnįęęs Upįversal klube: dak
tarai, advokatai, “gazietčikai”, 
dainininkai-ės, pianistai, Paikus 
“bridžiaus” specialistai ir, rei
kia neužmiršti, gėrę krup^ikę 
ir “virytos” gamintojos.

(Prisidedu prie įtį visų, pa
linkėdamas p. N- Gugienęi svei
katos, tolimesnio pasisekimo iy 
ilgų metų... —kl.

BRIDGEPORTAS. — Ponia 
Nora Gugienė pirmadienį va
kare išsirengė į “Audra Gied
roje” repeticijų, kuri turėjo 
įvykti Universal Klube, susirū
pinusi, kad neužmiršti žodžių 
ir kad geriausiai nuduoti mo
tinos rolę, kuri jai teko tame 
veikale. Bet kaip nustebo, kuo
met atėjusi į Universal Klubą 
rado būrį jos draugų ir bendra
darbių, kurie sutiko ją su 
“Happy Birthday To 
dideliu raudonų rožių

Bet tai buvo tik
Linkėjimų begales, gražių žo
džių šimtai, tostai — vienas 
paskui kitą. Jeigu tuos visus 
susirinkusių išreikštus linkėji
mus ir mintis apie p. Gugienę 
kaipo asmenį, kaipo vadovę 
musų 
scenos 
derį musų moterų judėjime — 
reikėtų ilgų špaltų, bet jas ga
lima sukoncentruoti į frazę api
budinančių ją kaipo žymiausių 
moteriškę Chicagos lietuvių 
tarpe.

Gimstančių dainininkų, artis-

J. F. KADMIUS 
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 it augščiau 

Moderniška koplyčia dyjcai.
668 18tft St. Tek Caput 6174 

CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Stteet

Valandoi nuo 9 iki 8 vakar* 
Seredoj pagal autartį.

Nuljudę liekafnč,

Layden, .Tęlefo

Tel. Yarda 1829

DR. & SĘRNER
Pritaiko Akiniu* 

• j . ' ^tciya’. AkU

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 1,2 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phoųe M1DWAY 2880

Ofiso telefonas Prospect 1Q28 
Re*, ir ofisas 2859 S. Leavitt St. 

ir. j. kMvrskas

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

apart ivrntadienio ir ketvirtadienio.

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 

® *

/.Hn:.11' • 'ii1!'.

Visi Telefonai

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUKICE KAHN
4631 South Ashland Anienue 

Ofiso valandos:
iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietą
8 vai. Nedel. nuo 10 iki 12

Phza 3200

ka. Pilnai užsimokėjusių narių 
kuopoj yi’a 103. Per inetuą lai
ko tik trijų, narių kuopa nete
ko — du liko suspepdutoti ir 

įpirė. — Nayys.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA 
DENTISTAS.

6558 So. A^estern Avęnuo
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak.

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

Tel. Kenwood 5107

Ąss’n šąukia spcęialį visų na
mų savininkų susirinkimą vie
tinės paęapijop svetainėje, 46th 
ir Wobd sts., šį vakar, kaip 
7:30 vakare.

Juozapas vvięzus 
savininkus 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., Erslos kaime.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuŲudime 

moterį Marijoną po tėvais Pa- 
lekaitė, 4 dukteris Elenorą, Fe- 
lomą, Florence ir Delores, 2 
sūnūs Juozapas ir Edvardas, 
pusbroli Mikola Repšą ir bro
liene Petronėle Repšą Detroįt, 
Mich., 3 švogerius Joną ir Sta
nislova Paleskį ir Petrą MikŠą, 
švogerka Sophie Mikšą, uošvie
nę Marijona Palekiene ir gi
minės. o Lietuvoj motiną Bar
boroj tėvą Ignacą, 2 brolius Jur
gi ir Liudviką, 2 seseris Petro
nėlę ir Magdalena ir giiųipės.

Kuąas pašarvotas, randasi 
Pavlavičiaus koplyčioj 3238 S. 
Halsted St.

Laidotuvės įvyks subatoj 
gruodžio 9 d., 8:30 vai. ryto iš 
koplyčios i šv. Jurgio parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j šv, 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Wiczaus 
giminės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiąjni daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame 
Moteris, Dukterys, Sunai, 
Pusbrolis, Brolienė. Švogeriai, 
Švogerką, Uošvienė ir Gimines

Laidotuvėse patarnauja gra* 
borius Andrew J. ,Layden, Tel. 
Wentworth 3178.

. įvairus Gydytojai

DR, HERZMAN
- B RUSIJOS —

Gerai lietuyiama žinoma: per 35 me
tui lįajęo patyru gydytoja* chięjąięgą* B 
akušeri*. '

Gydo įtaigiai ir chroniškai ligai vyrų, 
moterų ir vaikų pagal uaujauiiua me
todui X-Ray ir kitokiai elektrai prie
taisui.

Ofisai ir Laboratorija:
1025 St., netoli Morgan St>.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijoi telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

JOHN B. BORDEN
, . LIETUVIS ADVOKATAS 

105 VT. Monroe St., prie Clark 
Telefonai Stale 7660: valandoi 0—6 

vW.Sidet2201 W. 22 St. (Cermak Rd) 
PanefleUo, 'Beredoi Ir POtny&oa vak. 6 Iki • 

Telefonai Canal 61£S
Namai: 6459 S. Rockvvell Street 

ūlarnlako. Ketverro ir Subatoi v»k. v iki i 
Triaftmai KcpuMii boo«

Juozapas Wiczus 
savininkas Gojd Star Bakery 

Persiskyrė su šiuo pasauliu gruodžio 
4 dieną, 1:15 valandą po pietų 1933 
m., sulaukęs 4(> metų amžiaus, gimęs 
Kretingos apskr., Mosėdžio parapijos, 
Arslos kaime.

Amerikoj išgyveno 26 metus.

W Ilgus metus buvo biznj G801 South
... , Raclne Avė.' - JL ■AaMi Paliko dideliame nubudime moterį 

Marcijoną po tėvais Palekaitė, 4 duk- 
te,'*s Elenorą, Felomą, Florence ir De- 

8; ' ' lores, 2 sūnūs Juozapas ir Edvardas,
pusbroli Mikolą Repšą ir brolienę Pet- 
ronėlę Repšus Detroit, Mich., 3 švoge- 
rius Jona ir Stanislovą Pajekai ir Petrą 

Jp. Mikšą, švogerką Sophie Mikšą, uoš-
"flMH viene Marijoną Palekienę ir giminės, 

o Lietuvoj motiną Barborą, tėvą Ig- 
nącą, 2 brolius Jurgi ir Liudviką, 2 se
seris, Petronėlę ir Magdaleną ir giminės. 

Kūnas pašarvotas, randasi Pavlavičius koplyčioj 3238 South 
Halsted Street ‘

Laidotuvės įvyks subatoj, gruodžio 9 d., 8:30 vai. ryto iš koply
čios j šv. Jurgio parapijos bažnyčią, Rųriųje alsifois gedulingos pa
maldos ųž vėbopid sielą, o iš ’ ten bus ųuly<^Uis i šv. Kazimjeyo 
kapin.es.

Visi a. a. Juozapo Wiczaų.s gimįnės. draugai] ir pažįsfonri epat 
nuoširdžiai lęvieči^ryyi dalyvauti ’ " ‘ “ x“
patarnavimą ir atsisveikinuną, 

' Moteris, Dukforys, Sui 
Švogenąi, Švpgųrką, I .

Laidotuvėse patarnauja grąberi 
nas V^entyvortli 3178. -

Seniausi Lietuvių
Eudeikiaus ypatiškas pat^y^ JlMtįyc 30
metų. — Vienintžlis Lie^ 
varomą, karaboną su 
puma laidotuvėse, —

REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite. '

Juozapas Eudeikis ir Tėvas
„ 5340 So. Kedzie Avė.

Visi telefonai: MpPlDBUC 8341} 
(Neturime sąryšių su firma tuo paičįn Vardu)

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turit: automobilius visokiems reika
lams. - Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

kapin.es


!

*

Ketvirtadienis, gr. 7, 1933

Su Peiliu Nudurta Chicagiete 
Stella Shattienė

pasigydyti. Bet kiek vėliai? f savo gyvybės, 
gauta liūdna žinia, žmogus gyventa minutė gyvenime yra 
negali imti už gryną pinigą didelė skaitlinė.

Kiekviena per

Jos dvylikos metų duktė mirties patale; 
žmogžudys nusižudė išgėręs nuodų

Lietuviu Moterų Ly 
ga rengia bazarą 

neturtingiems

Kaip Stellos Shattienes nužudymo 
buvo sutikta Chicagoje

žinia

Iš antradienio į trečiadienį 
gruodžio 5-6-tą gauta telegra
ma iš Hot Springs Arkansas 
valstijos, jog tenai žuvo nuo 
peilio smukių Stella Shattas 
30 metų, 1843 So. Halsted St., 
Chicago. III. žudikas nužudė 
Shattienė, sunkiai sužeidė duk
terį Ireną, 12 metų ir pats nu
sižudė.

Priežastis dar nežinoma

bet chicagietis jam sako “My 
God, jus nepamirškite, kad aš 
šaukiu jumis iš Chicagos, man 
negalima šaukti antru kartu”. 
Tenai liepė ant galo ‘palaikyti 
dratą” ir šaukta vietinis ligon- 
bititis. Vėliau paaiškinta, kad 
ligonis yra kiek stipresnis. Ser
žantas pasakė, užkeikęs, kad su 
“southerniai.s” sunku susikal
bėti.

Tikros priežasties niekas ne
gali dar pasakyti. Nužudytos 
moters vyras Kazimieras Shat
tas išvyko specialiai operuoja
mu automobiliu, siti Jonu To- 
leikiu (jaunuoju) į nelaimės 
vietą. Išvažiavo 10 minučių po 
2 popiet, trečiadienį, gruodžio 
6 dieną.

Nepaprastas plūdimas laikrašti
ninkų ir policijos

Amerikos-Chicagos didžiuliai 
laikraščiai atsiuntė savo atsto
vus į namitis ir biznio (aludę 
ir hotelį) vietą, 
plūdimas i
ko buvo nužudyta. Išgraibė vi
sus velionės paveikslus. Chicago 
Daily News nufotografavo kele
tą paveikslų.

Ilga kelionė
pradžių p. Shattas manė 
traukinį, bet paaiškėjo, 

sekantis traukinys iš Illi- 
Central stoties išeis tik 
vakare, o į nelaimės vietą

Iš 
imti 
kad 
nois 
6:45
atvyks tiktai rytojuj po piet, 
tai sudarys virš 20 valandų ke
lio.

Jaunas Toleikis į pagalbą
Jonukas Toleikis, kuris su sa- 

savo tėtušiu irgi Jonu Toleikiu 
vežioja ledus, atėjo į pagalbą. 
Išgirdęs apie nelaimę ir rus-

Policijos su- padėtį, pasigavęs savo “ševį 
ieško priežasčių dėl ant greitųjų 

kiltis” ir kitus 
Kaz. Shatta 
Hot Springs,

susitaisęs “bre- 
dalykus ,pasiėmė 
ir tuoj dūmė i 
Arkansas.

Peikia pietinių valstijų policiją
Man atsilankius pas p. K. 

Shattą radau ir seržantą Mc- 
Carthy iš centralinio detektyvų 
biuro. Jis kaip 1:45 po piet 
telefonu* (long distance) krei
pėsi, kad sužinoti dukters svei
katos stovį į Hot Springs, Ar
kansas, policiją. Bet iš ten jam 
pasakė, kad pašauktų vėliau,

Daugiau žinių vėliau
Kaip greitai sugrž Shattas, 

aš pasistengsiu gauti nuo jo 
daugiau žinių ir jums atpasa
kosiu.

šiam kartui, Jūsų
Jonelis Kukutis

Pastaba, šį rytą dar rašiau., 
kad Shattas yra linksmas, nors 
moterį išleidęs į Hot Springs

Iš Hot Springs, Ark., atėjo 
žinia, kad jauna chicagietė 
Stella Shattienė, buvo mirtinai 
nudurta Su peiliu ir sunkiai su
žeista jos dvylikos metų duktė 
Irena, tūlo Jack Walton, kuris 
įsibrovė į jų kambarį vakar ry
tą.

žmogžudys, kuris buvo žino
mas kaipo Jack Walton, 40 me
tų, išvengė policijos nagų iš
gerdamas nuodų, po to kai jis 
užsirakino kambaryje, kur įvy
ko tragedija.

Nužudytoji Stella Shattienė, 
(Stanislava >Daukšaitė-Shattie- 
nė) buvo žmona Kazimiero 
shatto, 1843 South Halsted 
Street, kur jis užlaiko alinę 
ir viešbutį. Ji išvyko į Hot 
Springs, Ark., kiek laiko atgal, 
kad pataisyti savo sveikatą. 
Kartu su ja buvo ir dukrele 
Irena.

bu-
Ill.,

žmogžudys lietuvis
žmogžudys Jack Walton 

vo lietuvis iš Springfield, 
kurio tikroji pavardė nežino
ma. Jis buvo apsistojęs keliais 
atvejais K. Shatto viešbutyje, 
ir paskutinį kartą išvažiuoda
mas, apie tris savaites atgal, 
pareiškė važiuojąs į Spring- 
fieldą, nes serganti jo “motė”^ 
Po to jis nebegrįžo, o kaip sa
ko Hot Springs, Ark., policija, 
ji susekusi, kad jis atvyko ten 
šįryt ir tuojau nuėjo į viešbu
tį, kur Shattienė ir duktė bu
vo apsistojusi. Waltonas buvo 
apie 40 metų amžiaus vyras.

Pervėrė jos širdį

Nuėjęs į viešbutį, paklausu 
savininko Adomo Toleikio/ taip
gi lietuvio, kur randasi Shat- 
tienės kambarys. Įėjęs į jos 
kambarį, Wįalton 'tuojau už-

rakino duris ir po kelių žo
džių su* nusigandusia Shattie- 
ne—-pradėjo savo kruvinų dar
bą.

Pasigriebęs į rankas peilį, 
pervėrė su juo moteriškės šir
dį ir prakirto gerklinę kraujo 
veną. I 
nespėjus ją pulti pradėjo klyk
ti. Netrukus jos kambario dil
dys prasivėrė ir per jas į kam
bario koridorių svyruodama iš 
puolė sužeista moteriškė ir į- 
bėgo į tūlos Maude Brady, 
Wisconsin, kambarį.

Išgėrė nuodų
Nudūręs Shattienę, žmogžu

dys Walton perdūrė jos dukters 
Irenos vidurius. Tuo tarpu, iš
girdęs šauksmą, viešbučio sa
vininkas A. Toleikis mėgino j- 
sigauti į Shattienes kambarį, 
bet Walton, dūris pravėręs ir 
laikydamas rankoje mažą bu
teliuką, ^pradėjo šaitikti, kad 
“Jeigu žengsi žinksnį artyn, 
išlėkdinsiu ir tave ir visą vieš
butį į orą”. Ir vėl užtrenkė 
ir užrakino duris. Kuomet po
licija įsigavo į kambarį, rado 
Walton mirštantį nuo 
kuriuos išgėrė.
Abejoja apie dukters

Tuo laiku Shattienė 
vo negyva. Policija 
nugabeno dar kvėpuojančią Ire
ną į ligoninę, kur buvo padary
ta skubota operacija, kad išgel 
bėti ją nuo mirties. Ar Ireną 
išliks gyva, abejojama.

Vakar po pietų Kazimieras 
Shattas, nrtižudylosibs vyras, iš
važiavo į Hot Springs, Ark.. 
kad pargabenti jbs lavoną. 
Stella Shattienė yra duktė Ma
rijonos ir Vincento (jau mi
rusio) Daukšų, * 2900 South 
Emęrald avė

BRIDGEPORT. — Lietuvių 
Moterų Piliečių Lyga rengia 
rankdarbių bazarą sušelpimui 
neturtingų šeimynų Kalėdoms. 
Vakaras Įvyks gruodžio 10 d., 
Sandaros svetainėje, 814 West 
33rd Street.

Minimos draugijos nares yra 
pasiryžusios aprūpinti nedarbo 
paliestas lietuvių šeimynas ir

Shattienė. žmogžudžiui aš nuo sav«3. Putarčiau skait-
lingai gruodžio 10 d., atsilan
kyti į bazarą. Jo pradžia 2 vai. 
p. p. Įžanga 10c. —Rep.

iš

nuodu

gyvybę
jau ba
tutoj aus

SUSTIPRINA NERVUS 
IR PAGELBSTI JIEMS 
ĮGYT NAUJĄ SVEIKATĄ

NUGA-TONE miatiprlna nervus, pataieo 
apetitą, stimuliuoja prie normalIAko veikimo 
virfikinimo organus, užtikrina ramų miega, 
ir pataiso abelna sveikata.

NUGA-TONE jau yra vartojamas per 
mcttis, per įa Ifiik'otarpJ Jis jrodfl esa» 
bai pagolbingas silpniems ir liguistiems 
rams ir moterims. No praleiskite ne . 
nu’gi nę NUGA-TONE. Parsiduoda visose 
vaistinyf’iose. G enki to tikrą NUGA-TONE, 
nes Joks kitas vaistas no atnefi tokių pa
sekmių. t

4R 
la- 
vy- 
pa-

The Bridgeport 
Knitting Shop

Neriam plonus ir storus vilnonius 
svederius dėl vyrų, moterų, merginų 
ir vaikų.

Neriam vilnones nančiakas dėl mo
terų ir vyrų. Taisom senus svede- 
rius.

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVIČIA

504 W. 33rd St, Chicago, III
Prie Normai St.

Phone VICTORY 3486

PR A.JSTĘSEMLAI
Teatras. L. S. S. Chicagos Cent- 

ralinė kuopa stato scenoje 3 aktų 
komedija “AUDRA GIEDROJE” sek
madienį gruodžio (Dec.) 17 d., 1033, 
C. S. P. S. svetainėj, 1126 W. 18 St., 
Chicago. Pradžia 7:45 vai. vakare. 
?o perstatymo Šokiai prie p. Byans- 
co orkestros. įžanga tik 40c. ypa- 
ai. Tikietus galintą gauti iŠ anks
ti NAUJIENŲ OFISE, UNIVERSAL 

KLIUBE ir pas kuopos narius.
Šis perstatymas yra rengiamas su 

stropiausiu atsidėjimu ir geriausio
mis sceniškoms spėkomis, po vado
vyste Kl. Jurgelionio. Vakaras bus 
tradiciniai puikus, linksmas ir drau
giška* kaip ir kas metą L. S. S. 
Centralinės kuopos vakarai. Virus 
draugus, simpatizuotojus ir dailės 
mėgėjus užkviečia

Rengimo Komisija.

Vakarinės žvaigždės Kliubas ren
kasi penktadienį gruodžio 8 lygiai 8 
vai. vakare Geo. M. Chernaucko svet., 
1900 So. Union Avė. Kiekvieno na
rio yra būtinas privalumas dalyvau
ti. Bus rinkimas valdybos 1934 me
tams ir būtinas reikalas reorgani
zuoti kliubą. Valdyba.

Liet, Rytinės žvaigždes Paš. ir 
Pas. Kliubas laikys priešmetinį susi
rinkimą gruodžio 7 dieną, 1933 met. 
kliubauzėj 1654 N. Damen Avė.
• Draugai malonėkite atsilankyti ir 
nesivėluoti ant šio susirinkimo, nes 
yra daug svarbiu reikalų aptarti ir 
bus renkama nauja valdyba ant atei
nančių 1934 metų. Atsiveskite nau
ju narių prirašyti prie Kliubo.

M. Chepul, rašt.
Kriaučių Lokalas 269 A. C. W. 

of A. rinkimai įvyks pėtnyčioj gruo
džio 8 dieną nuo 1 vai. po pietų ilęi 
7 vai. vakaro, Anialgamated Centro 
Name.. 333 So. Ashland Blvd. Ei-

darni balsuoti pasiimkite knygutes. 
Visų bariu pareiga yra dalyvauti 
rinkimuose lokalo valdybos dėl 1934 
metų, taipgi {vyks ir susirinkimas 
7:30 vai. vak. toj pačioj vietoj.

Valdyba.
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Business Service
Bįznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 

: savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninkų reikalais. Męs 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chjcagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St.

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

AR JUSU STOGAS KIAURAS?
' Mes padarotne experto darbą už 

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

Buk Nauju Metų 
Aviacijos Bankiete

fiarsinkitės “N- nosp”
1

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežamo ir i tolesnius vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, J1L

PARDUODU KANARKAS
už nužemintą kainą, kad padarius 
vietos dėl perinimo, gvarantuoti ge
riausi giedoriai, jums patiems arba 
jūsų draugams butų geriausias 
Christmas prezentas. Visi be skir
tumo užprašomi ateit pasižiūrėti.

JOS; ZALUNSKI
4526 S. TALIilAN AVĖ., CHICAGO.

VIEŠA PADĖKA

noriu padėkoti visiems savo

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

'irl|ll‘.ll»MllfclWįį'Į.... .  .................. ................................................

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

EVA MASKOLUNAITĖ 
po vyru Selintienė 

8258 Emerald Avė., Chicago, III.
i ............................ -.................... .

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS geras teisin
gas salesmonas pardavinėti 
Whiskey ir Vyną.

NATHAN KANTER 
4707 So. Halsted St.

Tel. Yards 0801

šiuomi
draugams — kostumeriams už jų 
pąramą ir už puikų biznį kuri jie man 
suteikė. Aš visuomet esu prisiren
gęs jums patarnauti, visokios rūšies 
degtinę, vynu ir likieriais.

Visą savo tavorą pilnai garan
tuoju.

Turiu dideli ir įvairų pasirinkimą 
whiskey ir vyno.

Atsilankykite pas 
Jūsų seną draugą žyduką.

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0801

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

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nS, pigiai.

5200 So. Union Avė.

Harry Miller, savinin- 
Halsted St. Telefonas

REIKALINGA vidutinio amžiaus 
moteris, kuri supranta prie bizniaus 
prižiurčti namus ir smulkių daiktų 
krautuve, kad ir su vįęnu vaiku, tu
ri gyventi ant vietos.

Telefonas Boulevard 7995 
936 W. 33 St.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia_____

—^MVMMMMMM^^rf^M****^*************1*****

REIKALINGA jauna mergaite
prie abelno namu darbo.

Tel. Mansfield 5896

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

2109 S. Halsted St.

Prisirzlykitc i maiq apniki 

TEL. LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St

PARSIDUODA kepykla gražiausio
je lietuvių apielinkėje Marąuette 
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.

PARSIDUODA užeiga, biznis iš
dirbtas per 9 metus. Aš turiu dvi 
vietas todėl esu priverstas vieną par
duoti. Atsišaukite iš ryto 2956 So. 
Emerald Avė., o po piet į Ramovą 
Gardens. 8508 So. Halsted St, klaus
kite n. J. Molis. »

Real Estate For Sale 
tNapi|į-Žeinė Pardavimui
NAMŲ SAVININKAMS

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

PUIKAUS TURKIŠKO TABAKO

VISUOMET, puikiauiiS&bakas

Copyright, 1933, The American Tobacco Company,

VISUOMET lucliespalenllna/

MORTGAGE BAHKERS

REAL ESTATE
• Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVA

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

M/U 
7 s f / 

geresnio, ’OJUO

Ant tam tikrų kalnų Artimuose Rytuose yra 
apribotas žemės ruožtas — turkiškai vadi
namas “Yacca’V Ten auginamas tabakas 
kainuoja net iki $1.00 svarui?1 Jis yra 
rūpestingai išnagrinėjamas, lapas poląpo,
Dažnai žmoguiijuahištisą dieną,kad išraąkio-; i : 
jus du svaru td puikaus tabako. Lucky 
Strike yra pasaulio didžiausią puikaus 
turkiško tabako naudotojas. Kadangi tie 
gležni, delikatni turkiški lapai yra tinka
mai sumaišomi su parinktiniu tabaku iš 
mūsų, pačių Pietų krašto — kad padaryti 
jūsų Lucky Strike cigaretę pilnai prikimštą 
-‘- apvalų ir kietą -— laisvą nuo liuosų galų. 
Štai kodėl LuckiCs turi geresnį, Švelnesnį 
skonį

DEL

It’s tdnftted”
GERKLĖ GERESNIO-SKONIO

UKSAS EXPRĘSS
Kraustau Rakandas, Pianas ir pristatau 
anglis už pigiausias kainas: Black Band 

7.50: Hacking $8.00; Millers Creek 
9.75. Pašaukit LAFayette 8980. I

2649 West 43rd Street

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. IU.
TEL. KEPUBL1C 8402

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

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

UŽ MORGIČIŲ priverstas esu par
duoti modernišką mūrinį bungalov, 
karštu vandeniu apšildomas, garud
žius, gatvė išmokėta. 3140 W. 54th 
St., artį Kedzie Avė.

TŪRIU PARDUOTI mano 2 flatų 
medinį 5 ir 6 kambarių namą — 
kaint $2950, su mažu įmokėjimu, 
likusi kaip renda. Reikia pamatyti, 
kad įvertinti. Ant Uniųn, Avė. arti 
46th St Aš priimsiu morgiČių, bond- 
sus, arba kitokius gerus popierius, 
taipgi cash. 
kas 5107 So. 
Yards 0547.




