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Pasimirė
Buvo Amerikos socialistų vadas ir pirmi 
ninkas Socialistų partijos pild. komiteto

NEW YORK, sp. 8. —šįryt 
savo namuose po ilgo sirgulia- 
vimo pasimirė žymiausias Ame
rikos socialistų vadas ir Socia
listų partijos nacionalio pildo
mojo komiteto pirmininkas, 
advokatas Morris Hullųuit. Jis 
mirė sulaukęs 64 metų am
žiaus.

Gimė jis Rygoj 1869 m. ir 
kartu si? tėvais atvyko į Ame
riką 1886 m. čia jis baigė mo
kslus ir ilgainiui patapo Ame
rikos socialistų teoretiniu va
du. Mirus 1929 m. Viktorui 
Berger, jis patapo Socialistų 
partijos pildomojo komiteto 
pirmininku ir darbavosi joje 
iki pat mirties. Nežiūrint Ii-

gos, jis ruošėsi spalio 29 d. 
vykti į Soc partijos .pild. komi
teto suvažiavimą Chicagoje ir 
ten kalbėti pagerbimui Eugene 
V. Debs atminties bankiete.

Milwaukee meras Daniel W. 
Hoan ir jo žmona vieni iš pir
mųjų prisiuntė Hillųuito šei
mynai užuojautos telegramą.

New Yorko gubernatorius 
Herbert Lehman apie jį pa
reiškė: “Jis buvo labai augšto 
intelekto, šiurkštais teisingu
mo ir atsidavęs visuomenei 
žmogus. Del jo mirties 
organizuoti darbininkai ir visa 
bendruomenė aplaikė labai dL 
delį nuostolį“.

Ispanijos preziden
tas Zamora palei

do parlamentą

Prezidentas kvie 
darbų ir kapita 
lą dirbti išvien

Parlamentas paleistas sudarius 
respublikonų opozicijos koa
licijos kabinetą.

- Ispa-MADRIDAS, sp/8 
nijos parlamentas ■'Hito paleis
tas, premierui Barrios suda
rius koalicinį respublikonų opo
zicijos kabinetą, kuris negalėjo 
tikėtis gauti parlamento 
tikėjimą.

Socialistai naująjame 
nete nedalyvauja.

pa si

kabi-

Cechai areštuoja 
kiečių nazius ir 
nacionalistus

vo

WASIHNG,TON, sp. 8.
Prezidentas Rooseveltas kalbė
damas atidengiant paminklą 
Samuel Gompersui, buvusiam 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentui, ragino darbą ir ka
pitalą dirbti išviėrr ir izoluoti 
tuos, kurie vien tik nepasiten
kinimus kursto.

Esą darbas ir kapitalas vei
kė išvien laike karo. Dabar ir 
gi panaši padėtis yra, nes rei
kia kovoti depresiją ir tai ko
vai prisieina įtempti visas ša
lies pajėgas ir visi turi dirbti 
išvien, kad nugalėti bendrą 
priešą. O tie, kurie nenori iš
vien dirbti, kurie tik trukdo 
bendrą darbą, tokie, nežiūrint 
kas jie butų, turi būti išskirti 
ir izoliuoti.

Lakūnas JUOZAS R. JAMES-JANUšAUSKAS, kuris šiandien 
kalbės Chicagos Lietuvių Auditorijoje, pirmose Amerikos Lie
tuvių Tranzatlantinio Skiedimo Sąjungos prakalbose ir Vilniaus 
užgrobimo paminėjime. Jis išaiškins savo kelionės į Lietuvą 
sekantį pavasarį planus, , kaip kelionė įvyks, kaip ją. finansuos, 
etc.

Austrijoje siekiamą 
si prie atsteigįmo 

monarchijos
Monarchistai slapta ginkluoja

si, kad pasodinti ant sosto 
erzhercogą Otto

Vokietija gaminasi 
.naujas- nuodingas

■ dujas

PRAGA, čechoslovakijoj, sp. 
8.—Visoje šalyje buvo daro
mos kratos vokiečių nazių ir vo
kiečių nacionalistų namuose.

Daug žmonių areštuota, taip 
gi daug propagandinės litera
tūros konfiskuota. O naciona
listų sukultoji organizacija 
“Pasienio Jaunimas“ tapo už
daryta ir jos turtas konfiskuo
tas.

Nežiūrint šių kratų ir areš
tų, o galbūt kaip tik ir dėlto, 
Aussig ir kituose miestuose na
mų sienos ir langai liko nutep
lioti nazių svastikomis ir ūbai
siais.

Ragina stabilizuoti 
pinigus

GENEVA, sp. 8. — Tautų są
jungos susirinkimas priėmė 
reboliuciją, raginačią valstybes 
kaip galima greičiausia išriš
ti pinigų stabilizavimo klausi
mą.

WINNEMUCCA, Nev., sp. 8. 
—Humboldt pavieto šerifas 
Lamb liko užmuštas kovoje su 
pamišusiu kaubojų Hibbs, ku*- 
ris po to pats nusižudė.

ŠIANDIE!
, 7:30 vai. vak

Chicagos Lietuvių Auditorijoj
įvyks

VIENNA, sp. 8.— Atsteigi- 
mas Austrijoje monarchijos 
esąs neišvengiamas.

Dabartine Dollfusso valdžia 
vis labiau gretinasi prie mo- 
narchistų, kas rodo, kad pati 
valdžia pamaži ir atsargiai ei
na prie monarchijos atsteigi- 
mo, kad pasodinti ant sosto 
erzhercogą Otto, kuris gyvena 
Šveicarijoje ir tik laukia pašau
kimo gryšti į Austriją.

Kai prieš Dollfussą buvo pa
darytas pasikėsinimas, tai mo
narchistai pirmieji šoko reikš
ti jam užuojautą. Užuojautą 
pareiškė ir buvusioji karališ
koji šeimyna, kuri dabar gy
vena Belgijoj. Pats Dollfuss 
savo įsitikinimais yra monar- 
chistas.

Monarchistai, kurie ikišiol 
veikė ir ginklavosi slaptai, da
bar ruošiasi įeiti į fašistų mi- 
litarinę organizaciją hėim- 
wehr. Daugelis monarchistų 
jau prisidėjo prie vietinių kuo
pų, prisidėjo prie jo visais sa
vo ginklais — kulkosvaidžiais, 
šautuvais, revolveriais, šalmais 
ir t.t.

Vilniaus Minėjimas
ir

Pirmos Tranzatlantinio Skridimo 
Prakalbos

dalyvaujant lakūnui Juozui R. James-Janušauskui ir Am. Liet. 
Tranzatlantinio Skridimo Sąjungos Valdybai.

Dalyvaus Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn”, daininin
kas S. Rimkus, vaikų draugijėlė “Gelių Darželis” su dainomis 
ir Šokiais ir visa eilė žymiausių kalbėtojų.

yisi kviečiami dalyvauti šiose svarbiose prakalbose.

Del plėšimo Chica
go j suimti 26 žmonės 

_______ ■ i

- CHICAGO.— Gruodžio 6 d. 
pereitų metų bu4vo apiplėštas 
pašto vežimas ir buvo pastver 
ta daug visokių bonų. Dabar 
sąryšy su tuo plėšimu yra areš
tuoti įvairiuose šalies miestuose 
26 žmonės. Chicagoje yra areš
tuoti 9 žmonės, Kansas City— 
penki, kituose miestuose po vie
ną ar du. »

Į tą plėšimą yra įveltas ir 
“225 klii/bo” savininkas Le- 
bensberger, kuris nusižudė per
eitą penktadienį ir žymus poli
tikierius McLaughlin, buvęs 
valstijos legislat uros narys.

18,000,000 galionų 
degtinės

WASHINGTON, sp. 8. —šie- 
rųet Amerikos degtindariai pa
gamins 
galionų 
Tuosius 
minima
degtinės į metus.

mažiausia 18,000,000 
degtinės. Per 4 pasta- 
metu4s gi buvo paga- 
tik po 1,000,000 gal.

Automobilius užmu 
šė tris žmones

Uždraudė angliška 
šių susirinkimus

MARION, III., sp. 8. — Iš 
priežasties susirėmimų Harris- 
burge, Williamson pavieto še
rifas Frick uždraudė anglia
kasiams visame paviete laikyti 
tokius nors susirinkimus, 
draudimas paliečia lygiai 
angliakasių unijas.

Už- 
abi

atProf. Einstein 
vyksta Amerikon
SOUTHAMPTON, Anglijoje, 

sp. 8.— Garsus mokslininkas 
prof. Albert Einstein vakar 
kartu su žmona išplaukė Ame
rikon. Jie apsistos Princeton, 
N. J., kur jis tęs moksliškas 
studijas ir skaitys lekcijas.

Lakūnas Janušaus
kas šiandien grįšta 
Chicagon; kalbės 
Lietuvių Auditorijoje

WASHINGTON, sp. 8. — 
šiemet besbolo čempionatą — 

Nev 
Wash-

“world series” laimėjo 
Yorko Giants, sumušę 
ingtono Senators.

NEW YORK, p. 8.— 
las Froise vežė savo 
Therese į ligoninę, bet nedave- 
žė: kūdikis gimė automobily 
važiuojant per Brooklyn tiltą.

Nicho- 
žmoną

LONDONAS, sp. 8. — R. H. 
Hills, 45 m., greitai važiuoda
mas automobiliu, bandė lenkti 
kitą, bet jį užkabino ir pats ne
teko kontrolės. Nevaldomas au
tomobilius įvažiavo į minią žmo
nių prie karaliaus rūmų, ku
rie žiurėjo karaliaus sargybos 
parado rūmų kieme, taipgi su
daužė gražią gatvės lempą. Trys 
žmonės, visi trys lakūnai, liko 
užmušti, trys sunkiai sužeisti, 
jų tarpe pats Hills ir keli su
žeisti lengviau.

LIETUVOS ŽINIOS

LONDONAS, sp. 8. — Gene- 
ralis sekretorius chemikalų dar
bininkų unijos Arthur Gillian 
paskelbė kaltinimą, kad Vokie
tija ruošiasi dideliam chemi
niam karui ir gaminasi nuo- 

Idingas dičjas didelėj skalėj.
Jis kaltina, kad vokiečiai da

ro bandymus su aršeniko" dujo
mis, kurios sudegina kūną ir 
prieš kurias negali atlaikyti jo
kios dujų kaukės.

Pasak Gjlliah, - Hamburgo 
nu*odingų dujų dirbtuvė pradė
jo dirbti tris pakaitas j dieną 
ir ji pagamina į savaitę po 200 
cilinderių nuodingų dujų.
s Gillian įspėja, kad Vokietijoj 

yra užtektinai nuodingų dujų, 
arba jas gali pagaminti į trum
pą laiką, kad gali tuoj aus di
džiuosius Europos miestus 
“uždengti mirties užklode.”

Ūkininkai reikalauja 
augštesnių kainų

■ »

Nušovė savo žmoną ir pats 
nusišovė

Alfini 
pernai• v m., is

CHICAGO.—Richard 
iš River Forest, 20 m., 
vedė Omą Overby, 19 
Parsons, Kas., kuri ouvo atvy
kusi apsigyventi Chicagoje. Jo 
;ėvai tečiaus privertė jį su ja 
persiskirti. Nors jiedu ir per
siskyrė, bet jis jos neužmiršo 
ir kai ji sugryžo Chicagon, jie
du vėl pradėjo draugauti. Te
čiaus tėvų priešinimąsis nepasi 
liovė ir jis nerasdamas kitos 
išeities, šeštadieny išvažiavęs 
su* ja pasivažinėti, ties Des- 
plaines automobily ją nušovė ir 
paskui pats nusišovė.

Hitlerininkai siusią 
agentus Į Pabaltijį

KAUNAS.— švedų lakraStis 
“Arbetaren” . praneša, kad vo
kiečių nacionalistų kongresas 
Niurnberge svarstęs nacionalis
tų veikimo sustiprinimą Skan
dinavijoje ir Pabaltijo valsty
bėse. Nutarta finansuoti vei
kimą ir šelpti vietos politines 
grupes, artimas nacionalistams. 
Į Skandinavijos ir Pabaltijo 
valstybes busią pasiųsti agen
tai ar surasti vietoje.

Agentai turi vesti propagan
dą, kad tose valstybėse gyve
nimas butų pertvarkytas Vo
kietijos pavyzdžiu, ir kad 
šalys šiokiu ar tokiu budu 
artėtų su Vokietija ir jei 
Įima, visai susijungtų.

tcs 
su- 
ga-

Nauja Lietuvos vys 
kupų politika?

sp. 8. 
prezi-

BUENOS AIRES, Argentinoj, 
sp. 8. —Argentinos valstybine 
aliejams kompanija paskelbė, 
kad ji paleisianti apyvarton tam 
tikrą skystą gasą, kuris tinka 
vartojimui virimui ir apšvieti
mui ūkią.

WASHINGTON, sp. 8.-— Va
kar pas prezidentą lankėsi Na
tional Farmers Union ir Na
tional Farmers Holiday Assn. 
atstovai, kurie reikalavo pa
skelbti moratoriumą farmų sko
loms ir pakelti ūkio produktų 
kainas bent tiek, kiek pakilo 
fabrikų gaminiai

LOS ANGELES, Cal., 
Sheridan Lewis, buvęs 
dentas Julian Petroleum Go., 
kuris jau4 sėdi kalėjime už var
tojimą pašto prigavingiems ti
kslams, dabar tapo nuteistas 
dar 18 mėn. kalėjimai! už pra
sižengimus prieš paštą. Į teis
mą jis tapo atvežta iš Leaven- 
worth kalėjimo. Pirmiau jis 
buvo nuteistas 7 metams ka
lėj iman.

I 'Nužudę sūnų ir dukterį ir pats 
nusižudė

LE MARŠ, Iowa, sp. 8. —- 
Susirinkę 2,000 farmerių nelei
do parduoti iŠ varžytinių už 
skolas ūkininko A. Kimm pa
dargus ir kitą kilnojamąjį tur
tą

tass
Chicagai ir antelių tol tedera 

lis oro biuras šiai dienai nrana 
Gauja:

Veikiausia giedra ir galbūt 
biskį šilčiai.

Saulė teka 5:55, leidžiasi 5
’ “fe

20.

r,
-M!

.

APPLETON, Minu., sp. 8.— 
Farmeris McKeever susirūpinęs 
finansiniais nepasisekimais, kū
ju užmušė savo sūnų ir 
terį, sunkiai sužeidė savo 
ną ir kitą sūnų ir tada 
nusižudė.

duk- 
žmo- 
pats

BERLYNAS, sp. 8.— Vokie- 
tijos chemikalų trustas surado 
pigias dujaš, kurias galima už
daryti metaliniuose cilinderiuo- 
se ir kurias galima vartoti ap- 

kur nėrašvietimui ir virimui 
reguliariu gaso.

.yi .>4!’
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, Suorganizavęs AVIACIJOS 
DIENAS Detroite, Mich., Bing- 
hamton, N. Y., Scrantone ir 
Shenandoah, Pa., lakumas Juo
zas R. Janušauskas Šiandien 
grįžta į Chicago, kad dalyvauti 
pirmose Amerikos Lietuvių 
Tranzatlantinio Skridimo Sąjun
gos prakalbose, kurios šiandien 
vakare įvyks Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje.

Jo kelionė į rytus pasižymė
jo nepaprastai dideliu pasiseki
mu ir pritarimu iš vietinių lie
tuvių, kurie be pažiūrų skirtu
mo prisidėjo prie Dienų organi
zavimo. Visur lakūnas buvo su
tinkamas su entuziazmu ir grįž
damas pareiškė, kad jo žygio 
pasisekimas yra tikras, jeigu 
ir toliau Amerikos lietuviai jį 
taip rems. .

Tos Aviacijos dienos pasižy
mės gerais programais, kuriuose 
dalyvaus žymus lakūnai, įvai
rus Janušausko draugai. Teko 
pastebėti, kad visuose miestuo
se be išimties visi aerodromų 
vedėjai ir žymesni lakūnai as
meniškai pasipažįsta su James- 
Janušasku, o tie kurie jo nepa
žįsta, yra girdėję apie įvairius 
žymesnius jo žygius aviacijoje. 
Iš jų pačių Lupų teko girdėti, 
kad- James-Janušauskas lakūnų 
rateliuos^ yra taip vadinamas 

ishot”, pasižymėjęs darbais 
ir pagyrimu.

šįvakar jis kalbės apie savo 
kelionę j Lietuvą sekantį pava
sarį per Atlantiką į didžiulę mi
nią Chicagos Lietuvių Auditori
joje, kur ji susirinks paminėti 
Vilniaus užgrobimo sukaktuves 
ir tuo pačiu laiku patirti antro 
skridimo į Lietuvą smulkmenas 
ir išgirsti skridimo planą iš pa
ties James-Janušausko lupų. Be 
jo prakalbose dalyvaus ir kelio
lika kitų kalbėtojų, apart dai
nininkų ir šokėjų,

KAUNAS.—Spalių 6 d. Kato
ne šaukiama KVC konferenci
ja. šiemet konferencija tęsis 
vieną dieną ir bus tik vienas 
dr. Dielininkaičio pranešimas 
apie užsienio katalikus ir ko iš 
jų galima pasimokyti. Konfe
rencijos programoj nenumaty
ti nei iš vietų pranešimų, nei 
platesnių diskusijų. Iš to da
roma išvada, kad aukštoji baž
nyčios vyresnybė varo santy
kių švelninimo politiką.

Spalių 7 d. bus Kauno rajo
no KVC konferencija. Dieną 
anksčiau ar vėliau šaukiamą 
Katfno arkivyskupystės kunigų 
konferencija, kurioj kunigą: 
svarstys pastoracijos, auklėji
mo, katalikų akcijos ir ekono
minius savo reikalus.

« .■■■■I w ...................... ................................................. ...—■—‘

CROSSVILLE, Tenn., sp. 8. 
Du vyrai liko nuteisti 99 me
tams kalėj iman ir moteris 20 
metų kalėjiman už žmogžudys
tę, kurią jie papildė penki me
tai atgal ir kuri tik nesenai iš
ėjo aikštėn. Nuteistoji mote
ris susipyko su kitais ir žmog
žudystę išdavė.

MADRIDAS, sp. 8. — Jau 
trys žmonės bandė sudaryti Is
panijos kabinetą, bet nė vie
nam jų nepasisekė. Vėliausiu 
bandytoju buvo Dr. Maranon.

MELILLA, Morokoje, sp. 8. 
—švenčiant armijės dieną trak 
torius išėjo iš kontrolės ir už
mušė tris žmones, dešimtį gi 
sunkiai sužeidė.

CAMPBELLTOWN, HARBOR, 
Škotijoj, sp. 8.—Du jurininkai 
liko užmušti ir 14 sunkiai su
žeisti eksplozijoj L-26 submari- 
noj.
*...............................................................    ■ ■ i .1 ..     en ibi ■■■■1^—• ■ II H« ■ —■ imi , ■ —

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Tiktai Doleriais

Siunčiant mažiau, kaip $100.00 nereikia jokių afidavitų. 
Siunčiant daugiau kaip $|00.00, reikės pažymėti prie
žastį dėl kurios pinigai siunčiami.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. TeL Canal 8500
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Naujas Pilti. K-tas bus renka
mas iš įvdfrių apielinkių. 
Nominacijos baigsis lapkri
čio 15 dieną.

and 
are 

life, 
run

■■Kiliai ft-Į Iii ||

— J. Smilgius, 
twmi naprdši Mich.

ul tihnh hf h,t Jrtiiii „ftii ,1 , Įį

SS. ŽINIOS I
Pirmadienis, spalių 9, 1933 - '■- =—--- ■■--------=----------- -—

RhmibAėljųš titri bįHi tejtfėi ^rireifA yra t|
AtiiekAmbs slapia, kartėlėmis. 
Kiek v terihs nArys |Aįl domi
nuoti ) kmmmta. Nomtea- 
ėijtes pašėkam (ti y. kaš do
minuotas ir, kiek kuris nomi

Prasideda LSS. Pild.į 
Komiteto nomina

cijos.

SpAlio 5 d. įvyko dabArti* 
nio LSS. Pildomojo Komite
to susirinkimas, kuris patik
rino davinius rėfercndtimo 
dėl konstitucijos pataisos apie 
Pild. K-to rinkiinuš.

Pereita LSS. konferencija 
nutarė pasiūlyti referendu
mui pataisą prie LSS. kons
titucijos, kad LSS. Pildomasis 
Komitetas butų renkamas iš
įvairių apielinkių, b ne iš vie- džia ateinančių metų.

no» kurtos hplėlinkėih kaip bu
vo 1M Sint

Rerefendumaš šią pataisą 
prizme veik vienbalsiai. To
dėl sekantis Pild. K-tas bus 
rtenkamas jau iš įvairių apit- 
linkių.

Tapo tūriam rifojaus pa
skelbti naujo LSS. Pild. K-tb 
no'mįnacijas. NoinlhAcljos bai
gsis iapkHČio 15 d. Iki tds die
nos visi balsai hiti bilti pri
siųsti L&S. sekretorei M. .Tur- 
genohienei, 1739 So. Halštcd 
St., Chicago, irt.

Patikrinus nominacijas, at
siklausus kandidatų, ir suda
rius jų sąrašą, tuojaus bus pa
skelbti te liktieji rinkimai, 
kad naujas LSS. Pild. K-tas 
galėtų pradėti veikti su pra-

kuogfeičiaųsiH prisiųstos LSS., EuHene Vietor
centro sekretorei. DaugiaUilit hittktetAŠ btiS S^Allo 29 d., 
balsų gavę kandidatai bus Towcr Town < ;
pirmausią atsiklausti ^ej jų(pCar(ioh SL rialbte ž^nij 
sutikimo kandidatuoti ir i5 socialistų kalbėtojai: Nor..:... 
apsiėmusių jų bus ] 
kandidatų sąrašas, kuris, ir 
Bus paduotas galutinam baisa- 
vimųi.

Pild. K-tas taipjau nttfarii 
paraginti visas kuopas atidžiai 
perskaityti LSS. Agitacijos ir 
Veikimo Komiteto atsišauki
mą ir kviesti visas kuopaš 
visomis išgalėmis paremti to 
komiteto veikimą, kad tas vei
kimas butų sėkmingas ir kad 
komitetas galėtų atsiekti tai, 
ką jis yra užsibrėžęs. Agitaci
jos ir veikimo komiteto dar
buotės pasisekimas priklausys 
išimtinai nuo to, kaip tą dar
buotę parems visos LSS. kuo-

Club, III. E. 
mlausi 
orman 

padarytaš Thomn«,‘ MtitHs Hlliųilit 1F kb

’kwi. m 
k v.

l5dvl|ininkai, stttidle į Soci- 
allšhį Partiją ir kartu sti viso 
pAŠaiiHu ačfrbhrilridja bėkite 

dbėUKzrtVd vmtevį. 
Mgu tehai, kur gyvėftat, 
randasi keletas draugų, ktirle 
liek tiek sodAHJtiUO
JMąv^silty^rkite Lietuvių So
cialistų Sąjungos kuopą ir 
veikite prganizuotu ImkIu. Tik 
tąsyk galėsime tikėtis, kad ka 
Aa nors saVo būvį pagerinsi
me.

M____ i

<<
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My Boy!"
fy FRANCIS,Jį^ALLACEJ Aunra* "huddle"

ŠYNOPŠIS
Tommy Randolph, future football 

beiro, was “šlways dlffcrent” evrift 
as a baby. Born in a tiny Midęlle 
IVest factory town, he was the de- 
light ■ ‘ his dumblė parotus, Mom 
and i up. Thė lattei*. a durabk 
Dcmocrat, wanted to name the boy 
YVilliam Jennings Bryan, būt Uncle 
Louie, another indubitable Demo- 
crat, prevailed in having thė infant 
christened Thomas Jefferson. Stur- 
dy little Tommy paid no attentlori 
to atrange bajby cfcrriage oglėrs 
until Ole Liže, feared and aged 
colored womah, peered likę a witch 
at him one day; he smiled, and 
Mom was amazed when the cack- 
ling crone put “a good wish” on 
him. . . . As Tommy grew, he was 
Atlll "different,” running away from 
a boy’s job in the glassworks where 
Pop and his brother, Pete, workėd. 
Tommy eonneeted ėrith thė, Jocal 
N e# s office and then shocked * Pop 
by declaring he interided going to 
high school where hė soon wbn 
renown about fown at “the foot- 
ball“, ffiuch to Mom’s alma r ė d plea- 
sure. She meets Charliė Whitncy, 
millionaire factory owner, as she is 
shnpping downtown one afternoon. 
He greets her most cordially. Later 
Mom causes a neighborhood sensa- 
tion by casually remarklng in the 
bntcher’s that Tommy is 
college!

CHAPTER ŠIX
Lot theni talk about 

awhilc, Mom thought, 
guessed she’d be going and walked 
cnt. Būt she hadn’t gone ten steps 
before Mrs. Johnson caught up to 
her.

“I was just glad you gavę it to 
her,” Mrs. Johnson said, “she’s the 
one who started all that on rny 
Home, too. So Tommy’s going to 
college. huh? Well, well, well.”

Ycs, Tomrhy was going to college 
snd a great many folks seemed 
greatly bothered about it.

Mom didn’t quite understand it 
būt it seemed to be a big thing for 
her. boy and she wanted the best 
for him. She didn’t think Pop really 
ur.de; stood it, either, būt thėre was 
no tclling Pop a thing likę that. 
Šerne of the men who warited Tom 
tu ;;o to their colleges camė to see 
Pop and Mom and told them why 
the boy should go to their college.

Pop would šit there in the front 
ruom and look important and screiv 
up his mouth likę he always did; 
and every time he hquiritėd that 
cye Mom was afraid he waS get
ting ftady to say soriiethirig to 
disgraco them; būt he mostly jusi 
nodded his head and pretended to 
understand so well that he might 
even have foolcd Mom e^cept that 
v.r.cn she hsked him what they 
mcaht after they had gobė he 
couldn’t tcll her dny more than 
she knew. ..

College was good for a boy, 
Tommy would get a free education 
and alj he had to do was play foot- 
ball; ėome of .them ėVcn U’anted 
to glvc him a salary ėnd thėse 
appcalod most to Pop. If the boy 
wasn*t going to go Into the fac- 
tory and was going to Waste four 
years more in college, therfvĮft' 
should be supporting himself, Pop 
declarcd; and one of thė collegės 
even oflercd as itauėh alhiost a s 
Tommy could make in the factory.

Mom could see sense to thią, dU 
right. She \vas inclirtcd fa waht 
Tommy to go to the one they called 
Stata bccauėe it waa nearett add 
m could gvt home oftonen., būt 
0ieh thė man \vho tėantdd nyM fa 
go to VVcllington was Ortė Of thb 

į big lauye-a of the town and Mom 
feil tbey cstjld trost\him b«*usė 
hė had rot Pop his ccrtnpensation 
monoy the tfme thė statė was tr^- 
iag *.« ėhoat him out of it.

Unrje Lovio was in favor of i 
place tb*y called thė Aggfea which 

so«* thing about farming, be-

cause the man who wanted Tommy 
to go theVė was a big Democrat; 
būt Pop stepped on thfe bėcause he 
said if Tomijy wa« going to waste 
four years of his life he might as 
Virei! leafn Sbmieihittfc ėlšė bėsides 
being a farniėr; he might iš iiVell 
go into the factory now because it 
was ė trade, anynow, And worked 
in all kinds of veather while the 
farmers had to dėpend on this and 
that; and Pop was agaihst farmers 
anyhow because they were all drys 
and kept a man from getting a 
drink after a hatd day’s Work 
while they kept their own cellars 
full of cider.

Tommy was the least worried of 
all. He just went in and out likė 
he always did, as though the world 
was vvaitlng on him to make ųp 
his mind and he liked to make it 
wąit. Sometimep Mom wondered 
wbether it £ny ušlė for heh 
oP PoĮ> td vMry about it because 
Tommy Wpuld likę a? not do whąt 
he wahteri anyho^r; btrt tvhhn shė 
mehtloned this, Pdp pfėAfchėd A 
sermon about him being their boy 
and Row they wdrė rėspohsible for 
him and how they should considėr 
all sides of this thing and sėe that 
the boy did what was bes* for him; 
būt Mom vtent to sleep whl1e he 
was talking because she kne# hė 
was only repeating what the dif- 
ferent men had said and she had 
had a hard day that day ėleaning 
out the cellar to get rėady for put- 
ting up stuff. Pop liked homemade 
preservas and relishes likę picalili; 
and she had beėn workihg that eve- 
riing lęOklng ai patterns for the 
new dress she was going to make 
for Tommy’s graduation.

Pete gavę her the money and told 
her to get something extra special 
because all the other mothers 
would be dressed up and she should 
make Tommy proud of her. Mom 
was all flustered. She u s u a 11 y 
bought her dresses at Sidney’s on 
bargain dayš ot made them tip 
from remnants as Mom was good 
with a needlė Šnd neėt as a pin 
about herself ai) thė time. Būt this 
time she f eit something extra spe
cial was requirėd because evėrybody 
would be looking at Tommy Ran- 
dolph's mother and father. She whs 
also half orn ofit from talkink to 
Pop about getting a new suit. His 
good suit waS getting phiny and 
Ho Wondėt becaiitfė he had korn 
it ąeven years. ever sineė his father 
had died. Mom believed in getting 
the full wear out of things btit the 
suit was getting ą little old. fkėh4 
iened now and Tommy’s father 
should look up to shūff.

,Pop acted aš if hė Wėhe 
ally insullcd when she mentioned 
it In ė roundabout way būt šne 
hpd ėkpccted this aš it ivas alvvayš 
likę pulling teėth to gėt anjything 
nevy on him. Šhe vvas alvvays afraid 
sęrtne of the Oollege mėn tVopld sėė 
him,Corning,home from thefactory, 
)h tnose atvrul w6rkirtg ėlotbcs hnd 
that hat that lookcd as if thė C0WŠ 
had slėpt on .it; būt ?op stoutly 
dėėlared Ihat lf nė Arašhl good 
cnough < for them neithėr v/šš his 
80n; and Mom ęouldn't change him.

The best she could do was to' get 
hfiH to tVenf hfs Šfroes iristead of 
hia sllppers wbil< thė men wer<r in' 
th? housę; and everi then he ivas 

fa r®m?rK abput hU 
fčel him abd ėsk thė ffiėri 
į tįiy tfaublėd vuith žodi 
tfoublę. Thei. he'd oxpla!n all about 
how ’^iatitrg ht the factory did it 
and Mom would feel sorry for the 
0odr .rfien fattirminft ardund tfrying

Then Tommy Gamė hbffiė onę 
nlght j o y f u 1 and ėxęitęd. He 
gr$bMd Mom arrid dėnced her 
ėtound until ėha wė» all ėnt 6f 
bfaath ffam the ėxcrtion and try- 
ing to Ond out what in earth he 
was tąlklhg about.

Thtm he ėaid: “ 
TMomdykė.

Mom knew she was supposed to 
be thHllėd, too, eo shė just said 
“that'š fihe, son,” and hoped hė 
wokildn’t hotice she didn’t know 
what Thorndyke was. He was so 
happy he didn’t noticė anythin^ ahd 
hė kept on talkinu about Thorn
dyke until Mom knew what he 
meant withoui asking any qUeS- 
tlons. » .

Thorndyke waft a snooty š'ėhdbl * 
o-, ė: east vvhere all the rich men’s 
schs went. A man had come all the 
way from Chicago to see Tohiiny 
abbut it. This man worked for a 
millionaire Who iviarited Tohiiny to 
play for Thorndyke and he Wduld 
foot all the bills; and whėn Tohnhy 
got out of school he would get a 
big job irt Wall Štteet dF sbrhė 
place likę that and he would take 
care of all of them for life. They 
wouM be all sėt, Tofnftiy jS^jd.

Then hė Wėht oUt ahd Mtom 
as sh^ bent, over thė ėtęve*fajfihįrH ' • 
thė stėak ahd ortions Pop always 
fodkfed for 6h Thutaday 
frasn’t so faueh that Jie waš going 
to a fine place likę that with mil- 
iiohaihes’ SOils And wOuld šdril’e dhy 
be a greht man in the Wotld būt 
thė thing which made Mom ory was 
that the first thing he had thoUght 
oi was hio parėnts.

H e was goihg to bujr them a car 
—just a Ford to begin with, maybe 
that would only bė a stėrter—and 
one of those new radios people 
were beginning to buy and a hdušė 
out along the ’river road and be 
would sėt Pop and Pete up in some 
business. Mom could see these 
things as clearly as if they were 
already there because she had come 
to believe that nothing was im- 
possible for her gifted son; shė be- 
iievėd firmly ndw that Ole Liz had 
realljr put a good wish ori him and 
that everything he touched would 
tiirn to gold. . . -

Būt even if Somėthirig did hėppen 
that they couldn’t gėt these things 
Mom ^vould be just as happy with 
the thought that Toihnfy had 
thought of theiri. He was indeed a 
vvonderfūl boyK even if Mr&.FarreD 
did shiff and try to laugh. Mrs. Far- 
reil was just jealęus. NObOdy kiieW 
her Joie was in towri būt thėy khew 
about Tommy Randolph for mileš. 
around; his pietureš alw'ays in thė 
paper and big writėUpS AbOut his /y 
playing and no<v evėrpody vvohder*j j 
mg about vvhere he was going.

When it camė out iri thė. pripėi f 
that hė was goto# to Thoėndykė 
there was big excitoment all around 
towij hnd pariicularly iri Butchei 
BroV^n’s store whefe all thė tvdfne'h 
on the Street happeried to ėome iri 
jtišl after Mom. Mrs. Johnson 
could hardly Walt td rišk about it; 
and when Moni Sarir the othėi* ohė 
with her’ ears , open vvhile her 
sėrawny fingers picked at thė ėtring 
bearia, shė ėoUldh’t help sayirig:

“Įt’s a placė whefe only triilUori- 
aires go. Lašt week they wOuldn’t 
lėt one boy in beėaUse his father 
Msn’t quite a mijlionaire?’4 v.

“Humph! I didn’t know we pbd 
any mllli'Oriairė jflas^vorkbrš ih 
this town,” Mrs. FarrpU. said; run
ning her mouth irito thit tnin line.

Mom kept her temper, “Būt there 
ifa b< she said/ : .
. Mrs. jfohrišoA cnimęd. in; <<4I| s.likė 
I siy—Tf yott hariT arOrind
ivhere mpriey iri sqmė of Jt’a bourid

no big fnarioy to be tnėdė th .thls 
towp so Tommy MII fa, M* 
York Aftef hė flni^heri school.” ,, 
s ‘Tt’lf be hard to give him1 Uft 
Von’t it?” Mrs. Flannigan fa|d.

“Yęs—būt the boy ha» tb Uvp hls 
(ivn ftfri.’* ‘‘.....a ■'*?../i'
5mat'a just tvhat t sMd \ėhėri fay 
Buddy run off to the Navy’’ Mrs.

aiW« WW bp '
“You eaid it,” Mra. jfabnaon said

‘ (Tp Be Goritinned)
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fiiitributcd Kilis Haturev Syndipą^

TdWėr thity in. . B; 
Pcavįibh ŠU ChtaMto,, ift., 
Įvyks thAeite fctttfėhs v. bebs

Vds, kūvliinte fcytyiAtttl 
ittciamht kaiMtojdi i buvįi 
a'tfciafehį teafallJatou į jMsži- 
derilūs Notman so- 
ciaik^ pMtoJbs haė. pildomo
jo komiteto įivm. MorHė Mill- 
tįiiil, rubstttvilj Unijos nrgani- 
ždtori'ūs Leo kHfyįM MiV 
ivatikee mžraa Dftiiiei W. 
hoan ir velionio brolis Theo- 
dore Debs. birmhiinkai'is Wm 
CUhhea.

Viši) kas išsigali, ypač Čhi* 
CAgiečiai drAUgat kvlėčiaihi 
dalyvauti ŠiahVe didžiojo šoci- 
alisfų kovotojo Athlihties pA- 
gerbihiO bankiėtė. hiletAi 
IK t >

Tą pčią diėhą įvyks ir So- 
cialištų partijos hAcidUalid jpil- 
doiuojo komitėto sUvąžiavi- 
Ūias. ,

US, liW ttum. 
ritmarifenį šltAi^šriy *PWMe- 

ŠiriiAš tsS. kimpomš ir Ba- 
riftms’\ riM vašių į šį &$Hų 
! sibHdVė U’ėAiškumu.

LSS. AįitAtijriš komiteto 
rAšhiš į Šį škyHų 

Mttekš 11 teiteš šioj iVArkbj: 
L GHųri ftAViciiečiait Ž, thi- 
iAįfdš tt^riįAi: 3, fibsloririt 4, 
hrooklyhb, 5, Keridshos, 6, De
troito, Akrono.

Šių mieštų drari^Ai prAŠoriii 
iaikri raštus priruošti.

Drte^prėidš nurimę pfiųiin- 
ti, kAd viši raštai turi būti 
siUhČiAmi rie redakcijoms, Bet 
kbmitlėid pirmiriinklii d. S. 
iAicheišonui, 263 broAdway, 
Sd» Lostoii, Mass.

To the American 
Uthimnian Youth

Visų pirmausią darbininkai 
turi susiorganizuoti į politinę 
orgnižAciją ir; /traukti kuo 
dAUgiaušia haritį ir pritarėjų 
į savo būrį, Vis kas kartas datt 
giąir plėsdami spcializiUO idė
jas. Tam tikslui-turi būti tam 
tikri gerai apsi “ ~ --------
arba organizatoriai, kurie ge
rai supranta socialižiiio kėlius’ 
ir siekids einant prie 'darbinin
kų išsiliuosayfmo iš kapitalis
tinės sistemoj? Geriausia tarh 
tikslui atsakanti organizacija 
yra Socialistų PAftija. SOcia- 
lįsbr Partijos tikslas yra. w 
keikti šią kapitallštinę sistemą 
arba valdžios formą į tokią 
visuomenės santvarką, kur 
niekas negalėtų išnaudoti dar
bininkų privatinei savo nau
dai. Turėdama užpakalyje di^; 
dėlės minias, Sjociajištųy Par
tija galės gerinįi v darbininkį 
būvį ir keisti kapitalistinį 
santvarką. '

Šioje šalyje ihes turime tam 
gerą įrankį — tąi yra balsavi
mo teisė. Naudpjanties ta tei- 
se galima pakeisti visuomenės 
tvarką be revoliucijos Arba 
kraujo praliejinio. Darbinj.ri- 
Įkai neturi tikėtų kad dabar 0. 
hooseveltas daro žingsnį link 
socializmo, įvesdamas taip va
dinamą pramonės ątsteigimb 
sistemą. Ne darbjninkų buvih 
pagerinimui „tas ; daroma. včih 
tik kapitalizmas bando pratę
sti savo diėhašj Fttėš jatt hliVb 
pradėję braškėti jo pamatai. 
Milionai bedarbių pradėjo ne
rimauti. Todėl reikėjo nupieš
ti kokį kaulą alpaųiems žmd-1 
hėms, kad nors įtaikinai nusi
ramintų. Sutruhipmo dąrbb 
yaiaųdas^ Bet darbo skubifthą 
padidino taip, kad darbinin
kai vistiek perviršį produktų1 
pagąhiihs. Atlygiųfmą už daė- 
bą darbininkui duoda mažes
nį, negu ištifcrųjų turllų duoj 
ti, ir nėra nustatyta, kiek diė- 
hų dAtbihihkaš turį išditbii 
per savaitę. Idarbo nėrė — if 
tųH eiti namų. /

Taigi dąr|>mjnkams nėH kO 
džiaugtis ‘‘gerėjančiais lai
kais”. Darbininkų gyvenimas 
galės pagerėti tik tada, kada 
bųsijn visi organUuoti ir^ . 
gAiįfžubtai .koyosihĮ'■ yd'ž savo* SU 
teises, ir kada gAIU gale hiišį- 
krAtykifeė kŠpitallštinės tva^ 
kos

\yhat iš hi store for yttll i n 
tiiė fOtiire? Wiii you be cOin- 
įjeiieri to be conteht, to llve 
on cliArity aiid to go 
froiii factory to factory 
feėekihg employnierit of 
\vbich there iš iiohe* due to 
thė labdr šaViiig iUAchinery? 
Millibns Of hieh and woinėri. 
are doing just that today: 
mąybe many of your own re- 
latives arė in this throng, 
tryiiig to uii’riėrbiri each otiver 
for fa joty tiifet at the best i>ays 
oaily starvation wąges. . s,

Such would not be the case 
if these miilions of unemploy- 
ėd liAUd joirted WoYktilį ėlašš 
organižatiohs in their youth 
and voted the. SOCIALIST 
ticket at thė jioils. MAny peo- 
plų today do not know what 
SOCIALISM means ahd do 
,riot bOtlier to fiiid out. They 
just keep on voting Republic- 
an or Deniocratic, which are 
the Gold Dust Tutins of Ca- 
pitalism. They ighore their 
own party, which stands for 
tiiė fights Of *all workers at 
all tihies. The Socialist Party 
iš devoted to thė cauše of the 
dppresšėd. Therėforė we so- 
cialistš Uėge ybli, the youth of 
thė natiOn, to stUdy the So- 
Ciališt įjhilosophy,' principles, 
Aiid platform, and you will be 
more than ever convinced, 
that it iš your Party. There is 
a Young Pcople’s Socialist 
Lėague, in alinost every town 
where ;• tliere is a Socialist 
Branch» and youths from 
fourteen to twenty-three years 
pt age are accepted as mem- 
bęrs. They maintain regulai? 
study claSs on Sociališm. Td- 
pies of the day are ofteh 
brought iip for discussiou, eš- 
pėcially something in the in- 
terė'st of the worlking clasš, 
and mtiėh ėducation is de- 
rįyed f f om thes’ė classeš ant 
dišchšsiohs. ♦

Thė VoUU^ Hdįdes Socialist 
Lėągtiė, better knows aš įhĮe 
Y. P. S. t., Also . gdes i n for 
sports and entertaiiifhėrii. 
There are many Y. p, s. L. 
hikiog ėluhš ąiid bašėbaįl 
lėAhiš thrbttghOUt tire coUntry. 
They Also hėlįi Jtfie Soči ai i s 
PAfly dUrihg poiitical cam- 
hAlgiis, hy helpiiig to distri- 
btifė litefatiirė etc. '

Further informatioii Abtytf 
the Y. P. S. L. iričy be ob- 
tai^ed at' Socialist Party 
midO^UM 549 Randdlpl 
Št.i Ghiė^o, 111. The NRA is 
Oiiė 'of the grėat tdpics of dis- 
'ėdsšldti ii'diV aiiidilg Ihė Y. P.

ąnd Socialist - Party

memVėrs. ftdošėvelt haš or- 
Ūėred thousands of aeres of 
cdllori plowed undet, while 
hiillibns walk around If 
ged cldtheš. Tilte GdV* __ r 
jpbrciiased tbdltšAtydš liogs 
for įertilizer, while fikrany
ha^e imt tflstted nieaį to any 
extedt for šo lorift, tiiAl thėy 
do not know what it tastes 
likę anymore. All this to boost 
the price of hogs, so less pnd 
less workers can eat the fa- 
ihoųs “Porkers.”

The past few years Bavtesde^ 
hiohštrAted that CApitAlism iš 
utterly incapable of solving 
the ąuestion of distribution, 
of seeing that the masstes bb- 
tained the essentials oif life. 
They have proved again that, 
under the system of private 
o.Wheršhipr security is impo- 
sible, that society mušt own 
ahd democratically operate 
tlie machines and land if the 
masses are ever to enjoy good 
lifte. “The workers mUst own 
the machines.” In this little 
sentence the whole of Social
iam is contained. The workers 
mušt own the machines, the 
minės, the mills, the factorles, 
the natūrai resources, 
Banking system, which 
essential to our every day 
and sete that they are 
or Usė instead of profit.

We can build a new civi- 
izatibri free from the tyranny 

of poverty, fcar and war. So
cialiam points the way to a 
Workers’ World, wherc there 
will be peace, plcnty, and se
curity for all. A World where 
the profit motive would be 
Unkriown, the hours of toil 
Would probably be half of 
what they are today and 
wagcs much higher, so. that a 
comfortable living could be 
maintained by all of ,those 
abite to work. Work for all 
svilo are able to work, and 
h—1 for tllose who won’t 
Work. That is orte of our 
slogans.

Arę yoli Iviiiing to grow 
rtlcl, and gd 6ul of the World

IhriV ^Aily riteVėr 
Ii ved in it? That it wAs nnly 
a pteacc Where ybU tbiled andi 
š\veat and sriftered, whilc i 
few nthers, the b^ning class, 
Ii Ved.

Fifteen millibn adults ahd 
their dependants vegetate On 
the leavings of a civilization, 
that could šiipįmrt twice its 
population at the highest dte- 
gree of Aveli being, ever at- 
tained. Hordes bf homeless 
wajiderers tramp between 
rows of desertėd dwellings.1 
Streams of jobless machine

ii rag-
’l ha 8

hahds and evicted farmers 
cross each other in search of 
fobd ahd clothing. An era of 
lihsiifpAsŠėd progress in the 
hiėailš fdr Ihe enrichment of 
Hte, endėd in the bottomless 
ihinėcility of over-expansion 
and over produetioh hitchėd 
to grcaler heed and want. 
Sucty conditions 
land on earth, 
one could - have 
and security.

The coming of all the iria- 
chinety shbuld Be ės a god- 
send tb thė massėš to relieve 
them of unnecessary toil and 
liardships. Būt the capitalist 
ownš the machine and is 
Using it for hiš own personai 
benefit. He does not need so 
many of us any more., Then 
what ate we to do? Mušt we 
starve to death, just because 
he Controls the means of our 
livehood and does not give 
us any wbrk unless he can 
exact a profit from us? We 
Socialists put it to you in a 
conimon affirmation, that 
your tihiė can come now if 
yoh and all the others likę 
you WiH joih in a political 
effort to brihg it (Kocialism) 
into power.

Other politicians make you 
all kinds of f aire promises. 
We promise that if you give 
us power, you will never 
again wAht for wbrk. No fac
tory door wbiiid ever be clo- 
sed to you As long as there is 
a dertiand for itš prodhct. Re- 
niember thė profit niotive 
wo\ild be gone.

Take your suit of clothes 
or your shoes, for instance. 
Do you think the capitalist 
would have them produced, 
just because you heed them? 
No, indeed, if he could not 
make a profit on them, he 
would not care how you got 
along without them.

Labor štili has ari oppor- 
tunity to votė into power the 
party that jepresents it, that 
is dedicated to( k, sočiai order 
in wįrich tbe workers of hand 
arid braln wfll oblalii the prb- 
duet of their toil) thė Sbdalist 

i Party. Read the Socialist 
press. Join the Sodalįst Party.

Your for. Sociališm, 
. Walter J. Morris.
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To prašo Lietuvos žmonėsir 
pataria Lietuvos bankai

ur.de


pamaniau ir nuėjome

visą(Tąsa)

Daktaras WISSIG
Strazdas

Kodėl savo

GARSINKITES ‘“NAUJIENOSE”

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 3133 Halsted St

DobbsVaikų
Dainininkas ST. RIMKUS

PRADŽIA 7:30 V. VAKARO

Lietuva neturėjo 
. pavilijoną?

Specialaus U 
Rasi jos

taip smarkiai, kad aš 
jaučiausi jo “globoje”

Kapitonas 
Pasauliniame kate

Dienoje dalyvaus lietuvis 
parašutininkas

‘‘LITUANICA
Dariaus ir Gi-

Visas Detroitas žada traukti į National 
Airportą, kur atsilankys lakūnas 
J. R. James-Janušauskas ir kiti

Bevaikščiodama visą

rėkia 
fonta

i n action'
Be to

išdirbinių, be to, 
porcelėno išdirbinių

DETROITIEČIAI NEKANTRIAI LAUKIA 
SPALIŲ 15 DIENOS DIDŽIULES 

LIETUVIŲ AVIACIJOS DIENOS

Dieną, galėsite parašiutininką 
pamatyt — 
sako anglai 
žins kiekvienas 
James-Janušausku

Dabartiniu laiku jis tariasi 
su lietuviu parašiutininku 
apie jo dalyvavimą Aviacijos 
Dienoje. Apart •parašiutiniu-

ko, kuris bus gautas pirmomis 
šios savaites diėnomis, pro
gramas jau galutinai sudary
tas ir atsilankę turės daug ko 
įdomaus ir nepaprasto pama-

sari - 
įžanga 
metą amžiaus — įžanga bus 
veltui.

kad, rodosi, jog 
matai dalį šiau
šti baltosiomis 

štai kitoje patai
sų jos įdomiais 

— zirafais, zieb- 
metalų, 

brangakmenių ir tam panašių 
eksponatų, rodos, daug ma
žesnis kiekis, negu Toronte.

iškašČių, 
kalti tie 
primynę 
vergiška 
marino

stumėtes iškritę iš aeroplano, 
pakilusio apie 2,000 pėdų į 
orą, nežinodami ar gyvi pa
sieksite žemę ar ne? Jums 
plaukai atsistoja ant galvų 
vien apie tai pagalvojus. Bet—

National Ai r porte, sekma
dienį, spalių 15 d., prie Ply- 
mouth Road ir Middle Bell 
Road, atsilankę į Aviacijos

laiką 
pykau ne tai ant savęs, ne tai 
ant ko nors kito, — pati ne
žinojau ant ko; tur būt, tai 
buvo sujudimas patritiškos 
ambicijos, kuri niekaip nega
lėjo išspręsti to , klausimo: 
kodėl Lietuva savo pavilijono 
neturi? Jeigu tas neįvyko 
dėlto, jog Lietuva perdaug ne
turtinga, kądj galėtų asignuoti 
pakankaspaLvpinigų padengi-

— kaip 
susipa* 
lakūnu 
parems 

jo žygį į Lietuvą sekamą pava- 
užsi mokėdami 25c., 

Vaikams mažiau 12

Dalyvauja CHIC. LIETUVIŲ CHORAS “PIRM Y N 
Draugijėlė “GĖLIŲ DARŽELIS

Kalbės: A. Kartanas, P. Grigaitis, J. Mackevičius, adv.
•L’ •** ’ - • ■ i • ./'■ •• , *** • *

Wm. J* Kareiva, Dr. A. Montvidas, Dr. A. Davidonis ir kiti
Visi kviečiami dalyvauti. Visas pelnas eis Tranzatlantiniam skri

pavyzdingo neturi, kuo galėtų 
pasaulį suįdominti. Jeigu Lie
tuvos pavilijonas butų buvęs 
įtaisytas, kad ir daugiau pri
mityviškai, jis vistiek butų bu
vęs be galo įdomus. Kiekvie
name geram lietuviui jis butų 
gražiausis, o ir svetimtaučiai 
visuomet grožisi pamatytais 
musų puikiais audiniais, rank
darbiais ir t. p.

(Bus daugiau)

mui visų pavilijono 
tai ne ką padarysi: 
engėjai, kurie laikė 
musų tautą su savo 
letena per Šimtmetį, 
progresą, alino turto atžvilgiu, 
gniaužė musų kalbą, raštą, pa
pročius, dailę ir tt.

Bet jeigu tas neįvyko dėlto, 
kad, kaip kaikurių manoma, 
jog Lietuva perdaug silpna 
pasirodyti tarpe kitų tautų, 
tai Čia butų padaryta didžiau
sia klaida.

Kad Lietuva nėra šaltinis 
naftos, aliejų ir kitų mineralų 
arba nepasivijo kitų šalių in
dustrijoje ar išradimuose, —

Beit 
kad 
m a-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir draskos vanos, 
swimming pool.

Rusiika ir tnrkilka pirtis moterims
lerėdomis iki 7 v. v. .

Susidomėjimas AVIACIJOS 
DIENA, kuri įvyks NATIO
NAL AIRPORTE prie 
mouth Road ir Middle 
Road, yra tiek didelis, 
prie palankių oro sąlygų 
žai bus tokių, kurie pasiliks 
namie. Tai numatydami ren
gėjai, į kurių tarpą įeina Dr. 
J. J. Jonikaitis
Cbas. Steponauskas, J. Miški
nis, adv. J. P. Uvick ir eilę ki
tų darbuotojų, planuoja parū
pinti transportaciją visiems, 
kurie neturi automobilių. Ypa
tingai daug prie Dienos su
rengimo darbuojasi p. Cbas. 
Steponauskas, 9503 Cardoni 
Avė., kuris tuo adresu užlai
ko savo ofisą. Jis yra grabo- 
rius.

doti. Akvariumas mane labai 
suįdomino savo nepaprastai 
geru įrengimu ir daugybe 
įvairių-įvairiausių vandens gy
ventojų, pradedant mažutė
liais vabalėliais ir baigiant 
gan didelėmis žuvimis. Ten 
užeiti kiekvienam naudinga. 
Iš akvariumo ėjome į muzie
jų. Ten vėl naujų įdomybių. 
Nors Toronto muziejus irgi di
delis ir įvairus (be to, dar ne
esu buvusi naujuosiuose rū
muose; gal būt, jie gali lenk- 
tyniuotis su Chicaga), bet Čia 
visi eksponatai taip natūraliai 
atvaizduoti, 
tik už stiklo 
rėš ašigalio 
meškomis, o 
poje Afrika 
gyventojais, 
rais ir kitais. Tik

pražuvęs
Daugelis pirmųjų upudžiti 
dažnai esti sugadinama ko
kiu. nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

tas. Pravažiuodama
bravo, chicagiečiai! 
prisirengė viso Pasaulio sve 
čius pasitikti.

mano kelionės įspūdžių 
Jungtinėse Valstijose

Pasaulinėje parodoje
Po to žengėme į P. Parodą. 

Pati parodvietė įtaisyta pui
kiai. Kas svarbiausia, tai kad 
visi takai ir u gatvės taip išci- 
mentuota, jog! jokių dulkių ne

svarbų

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialiikai gydo ligų pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnoodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimu gerklės skar dėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoją per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. . OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandas ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel Crawford 5573

Kas nenorės pamatyti patį 
James-Janušauską, kuris ste
bino 15,000 žmonių Chicagoje 
įvykusioje Aviacijos Dienoje 
su savo šiurpą parveriančiais 
šposais, besivartantį aukštai 
padangėse virš National Air- 
porto? Kas nenorės pama
tyti jį skrendantį viršum ko
jom, puolantį žemyn, kad vos- 
vos nekliudžius žemės vėl pa
kilti tarp debesų ir vėl tai 
nerti kilpas, tai suktis į ratą, 
keliaujant apie 200 mylių grei
tumu į valandą.

Akvariumas ir muziejus
Pirmiausia nubarėme aplan

' padaryt, Jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigti žmogau* 
dantis yra neivarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerlne, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs iitikro Šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo ii- 
riitas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
Rausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

muziejų, kurie randasi prieš 
pas. parodos vartus ir įjėjimas 
tuo laiku buvo dykai. Tat 

Autobusu, kuriuo iš namų, ir nutarėme ta proga pasinau- 
išvykome, važavome ligi 63rd 
ir S. Park Avė., o vėliau ėmė
me jau miesto autobusą, kuris 
mus privežė ligi parados. Pra
važiavus gana gerą gabalėlį 
Chicagos miesto, aš priėjau iš
vadą, jog šis miestas daug 
geriau sutvarkytas, negu New 
Yorka's arba Brooklynas. 
Ypač gatvės atsižymi žalumu, 
daug parkų, kuriuose įrengta 
įvairioms sporto šakoms aikš
telės ir tt. Dar už vieną mie
sto sutvarkymą reikia Chica
gos galvas pagirti, būtent: vi
sus didžiuosius, gražiausius 
rumus jie sustatė paežerių ir 
nuo. vandens į Chicagą žiū
rint tie rūmai sudaro gražų 
ir patraukantį vaizdą. Pats 
ežero kraštas, kuriuo ligi pa- 
rodvietės privažiuoji, pavestas 
parkui. Iš visko matyti, kad 
dar neseniai įrengtas, bet vis- 
tik žolynas, krūmeliai ir gėlių 
klombos labai dabina tas vie- 

sušuku: 
Gražiai

ten, kur žmogus nusistatęs lan
džioti per ištisą dieną po vi
sus kampus ir užkampius, kad 
apžiūrėti nors dalį to šimt
metinio žmonijos progreso.

Pradėjome nuo pajių pirmu-
Pradėjome nuo pačių pirmu- 

slovakijos. Tarp jų ekspona
tų pastebėjau gražių ir daug 
krištolo 
daug 
štai iš ko jie geras pajamas 
turi, — 
toliau.

Taip mes apvaikšiojome 
daug mažesnių paviliojonų ir 
didelių rūmų ir matėm įvai
riausių mašinerijų ir bendrai 
daug industrijos pabūklų, ku- tai dar nereiškia, jog ji nieko 
riems aprašyti reikėtų 
knygą pašvęsti.

Nesigailėta išlaidų ir 
mai, neskaitant puikių 
nu žolynuose paskendusų, ku
rie įtaisyti atskirų pavilijonų 
savininkų, kaip antai Sinclair 
Oil Co.; jie pridirbę įvairių, 
anot jų, milijonus metų atgal 
gyvenusių, milžinų gyvulių, su 
kuriais jie palygina jų alie
jaus egzistencijos senumą. Tie 
baisus milžinai, mamutai, rai- 
vosi, savo kaklus sukinėja ir 
tvirtu balsu kriokia. Po vie
no tokio dirbtino gyvulio iš- 
reistu kaklu padaryti vartai į 
pavilioną ir man teko visai 
rimtai išsigąsti, kuomet mums 
žengiant kaip tik apačia to 
sutvėrimo kaklo, jis teikėsi su
bliauti 
tikrai 
esanti.

DETROIT, MICH. — spalio 
9, — Detroito lietuviai nekan
triai laukia. Po kelių metų 
be jokio žymesnio įvykio, vie
tiniai lietuvia staigiai sujudo, 
susidomėjo didžiule AVIACI
JOS DIENA, kur ten įvyks 
spalių To d., ir kurioje daly
vaus lakūnas Juozas R. James- 
Janušauskas, kuris sekantį pa
vasarį skrendąs į Lietuvą su 
aeroplanu, kuriam buvo su
teiktas vardas 
ANTROJI” — 
rėno pagerbimui.

Įvyks National Ai r porte

Bill Maycock ir Leonard Flo 
A viacijos Dienoje

Be Janušausko programe 
dalyvaus žymus Detroito la
kūnas, Detroito municipalio 
aerodromo lakūnas Bill May
cock su savo-naujutėliais ae
roplanais, Stinsono išdirbimo, 
ir Leonardą Flo, Haggerty ae
rodromo savininką ir gerą Ja
nušausko mokyklos dienų 
draugą.

O pagaliau, programe bus ir 
šokimas iš skrendančio aero
plano su parašiutu. Palygi
namai mažam skaičiui teko 
matyti šokimus iš aeroplanų 
su parašiutais. Tie, kurie ma
tė šokimus, jų niekuomet ne
užmiršta, nes tai yra vienas iš 
oro “stebuklų’, kurie dar ir 
šiandien skaitomi labai pavo
jingi. Įsivaizdinkite, kaip jau- kyti Chicagos (< akvariumą ir sukelia; o k tas labai
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TRYLIKA METŲ

Šiandie sukanka 13 metų, kai Vilnių užgrobė Len
kijos militaristai, sulaužydami sutartį su Lietuva.

Skriauda neatitaisyta. Iš to, kas šiandie Europoje 
dedasi, nuomanu, kad ji nebus atitaisyta, iki darbo 
žmonės nenušhios diktatorių, nacionalistų ir imperialis
tų.

Giklo jėga Vilnius nebus grąžintas Lietuvai. Vil
niaus klausimą galės išspręsti tiktai laisvos, despotų 
jungo nusikračiusios tautos draugišku susitarimu.

Gal ims nemažai metų, iki tai įvyks. Bet tai yra 
vienintelis tikras kelias į Vilnių.

Minėdami Vilnių, todėl, negarbinkime tų, kurie 
barškina kardais ir skelbia tautų neapykantą. Bet stip
rinkime savo pasiryžimą kovoti už žmonijos laisvę ir 
tautų sutikimą.

* i m ;i < . ' . ' . ...—.........

GOMPERSO IDEALAI

Washingtone Amerikos Darbo Federacija atiden
gė paminklą buvusiam savo prezidentui Samueliu! Gom- 
persui. Tąja proga ir prezidentas Rooseveltas pasakė 
kalbą.

Jisai kėlė į padanges nabašninką Gompersą už jo di
delį pasidarbavimą kraštui karo metu. Esą, Gomper- 
sas suprato, kad darbininkų pareiga, taip pat kaip ir 
kapitalistų, traukti plėškę bendrai viso krašto labui, ir 
jisai ranka už rankos dirbo su valdžia, padėdamas jai 
įkinkyti j plėškę paklusniuosius darbininkus ir užda
ryti tvarte tuos, kurie spardėsi ir trukdė.

Kad valdžia turi pamato džiaugtis tokiu Gomperso 
pasidarbavimu, tame nėra abejonės. Bet kažin ar pats 
Gompersas džiaugtųsi tokio savo darbo vaisiais, jeigu 
jisai šiandie butų gyvas.

Tie kapitalistai, kurie neva bendrai su darbininkais 
traukė plėškę karo metu, susikrovė milžiniškus pelnus, 
o darbininkai turėjo pasitenkinti tuo, kad jiems buvo 
mokamos pragyvenamos algos (ir tai anaiptol ne vi
siems). Per keletą metų po karo tuos savo turtus kapi
talistai dar padidino. Bet kai paskui jų pelnai ėmė stai
giai smukti, tai jie uždarė dirbtuves ir išmetė milionus 
darbininkų į gatvę. Nei plėškės, nei duonos kąsnio!

Ačiū Gomperso politikai, Amerikos darbininkai, 
aukščiausio kapitalistiško išsivystymo krašte, šiandie 
mažiau reikšmės turi valdžioje, negu kurios kitos pra
moningos šalies darbininkai.

Gompersas pasitarnavo kapitalistams ir privilegi
juotai darbininkų mažumai, bet darbininkų masėms ji
sai nedavė nieko. Tos masės ir šiandie nerupi jo įpėdi
niams Amerikos . Darbo Federacijos viršūnėse.

didžiųjų sočia 
veikalų, 
jisai ras

Hill- 
daų-

“gal-

Apžvalga
AMALGAMĖITŲ SUSIJUNGI
MAS SU A. D. F. ATIDĖTAS

Jau buvo “Naujienose” rašy
ta, kad rubsiuvių unija Amal- 
gamated Clothing Workers of 
America rengiasi įstoti į Ame
rikos Darbo Federaciją. Tas 
klausimas buvo išdiskusuotas 
abiejų organizacijų valdybų 
konferencijose ir buvo mano
ma, kad dabartinė Amerikos 
Darbo Federacijos konvencija 
galės ratifikuoti iš anksto pa
ruoštą susijungimo planą. “The 
New York Leader” tačiau pra
neša, kad paskutiniu laiku iš
kilo naujų kliūčių ir dalykas 
tapo kuriam laikui atidėtas.

Kliūtis iššaukė ginčai dėl ju
risdikcijos — amžini ginčai 
Amerikos darbininkų unijų ju
dėjime. Prie Amalgamėitų uni
jos, mat, priklauso no tik rub- 
ąiuviai, bet ir teamsterjų, ma
šinistų ir fairmanų lokalai, su
daryti iš tų rųšių darbininkų, 
dirbančių rūbų siuvimo šapose. 
Tuo gi tarpu teamsteriai, ma-

šinistai ir fairmanai turi savo 
stiprias unijas, kurios priklau
so prie Amerikos Darbo Fede
racijos. Dabar kilo klausimas, 
kaip suvienyti tuos darbinin
kus su atatinkamomis unijo
mis Federacijoje: ar tie buvę 
Amalgamėitų lokalai (skyriai) 
turi įstoti j bendrąsias team- 
sterių, mašinistų ir fairmanų 
unijas ir pasiduoti visiškai jų 
kontrolei, ar jie privalo pasilik
ti kaipo autonominės grupes, 
surištos su Amalgamėitų cent
ru?

Tai yra ne principo, bet grei
čiau tik praktiško patogumo 
klausimas, ir todėl reikia tikė
tis, kad neilgai truks,, iki jisai 
bus patenkinančiu būdu išriš
tas.

LAISVĖ, LYGYBĖ IR BROLY
BĖ — IR SOCIALIZMAS

“Darbininko” bendradąrbis p. 
K. vėl sugryžo prie ginčp dėl 
socializmo esmės, kurį “Nau
jienos” su juo veda jau kelintą 
savaitė. Turime pripažinti, kad 
jo polemikos tonas tolyn daro
si vis rimtesnis ir paskutinis 
jo straipsnis (po antrašte “Tai 
toks socializmas?”) daro įspū
dį, kad autorius yrą nuoširdžiai

susimąstęs ir nori tikrai su
prasti painias socializmo ir jo 
santykių su kitais “izmais” 
problemas.

Į p. K. komplimentą, kad 
“Naujienų” redaktorius esąs 
pilnai kompetentingas jam jo 
abejones socializmo klausimuo
se išsklaidyti, mes galime pa
stebėti tiek: keliais an| greitų
jų parašytais laikraštiniais 
straipsniais tų klausimu nieku 
bildu išsemti negalima; dau
giausia, kas jai galima pasiekti, 
tai bendrais ruožais apibrėžti 
pamatinius socializmo teorijos 
dėsnius ir atremti vieną-kitą 
neteisingą priekaištą, kurį tos 
teorijos šalininkams padaro tas 
arba kitas jų kritikas, Norint 
pilnai suprasti socializmo moks
lą, reikia studijuoti autoritetin
gų teoretikų raštus, o paskui 
jau eiti prie polemiškos litera
tūros, kritikuojančios ir ginan
čios socializmą.

Mes čia net neturime laiko 
nė vietos paduoti bent kiek pil
nesnį tų raštų sąrašą, bet ga
lėtume patarti p. K. pradžiai 
pastudijiroti kum Ryano ir ądv. 
M. Hilląuit’o debatus klausimu, 
ar socializmas yra išganymas,, 
ar pavojus žmonijai (“Menace 
or Ipromise”). Tie debatai ėjo 
19d 3 m. žurnalo “Everybody’s 
Magazine” puslapiuose, ir bu
vo išspausdinti atskiroje kny
gelėje. “Darb.” rašytojas, tur 
būt, žino, kad kun. Ryan yra 
žymiausias Amerikos katalikų 
mokslininkas-sociologas, ir ji
sai pripažins, kad turi būti ne
menkas moksle ir Hilląuit’as, 
jeigu minętasai katalikų vadas 
pasirinko jį, kaipo oponentą de
batams. Po to patartume jam 
atsidėjus perskaityti Hilląuit’o 
Socializmo Istoriją Amerikoje, 
o tuomet jau eiti prie Markso, 
Engelso ir kitų 
lizmo teoretikų 
ąuit’o istorijoje 
gelio jų vardus.

Dabar grįšime prie to
vosukio”, kurį ponui K* iššau
kė “Naujienų” atsakymai į jo 
pirmesniuosius straipsnius.

“Kritikavo” nežinodamas ką.
Pradėsime nuo “komunos”, 

kurią musų oponentas įtraukė 
į šias diskusijas, pareikšdamas 
pereitą kartą, kad jo suprati
mu komuna tai vyriausias ir 
galutinas socializmo tikslas. 
Mums atsakius, kad komunų 
steigimas su šių dienų socializ
mo tikslais neturi nieko bend
ro, p. K. nustebo. Jeigu komu
nos nebus, tai koks čia, girdi, 
bus socializmas?

“Iš tiesų”, rašo jisai, “da
bar ir pats matau, kad pra
šoviau pro šalį. Maniau jau 
laikąs oponentą už krūtų, o 
čia oponentas išslysta, at
sistoja nuošaliai ir sako: 
‘kovoji nevu su manim, bet 
aš ne tas, su kuo manai be
kovojus, taigi kalbi nesąmo
nę.’ Iš tiesų, išeina nei $is, 
nei tas. Maniau turįs .reikalą 
su grynu, kaip mes profanai 
manom, pirmosios rųšięs so
cializmu, o čia pasirodo, kad 
šių dienų socializmas (o kokį 
gi, jei ne šių dienų, socializ
mą mes diskusavome ir dis- 
kusuojame? — “N.” Red.) 
tiek pakitėjo, kad jis sudaro 
kažkokį keistą kapitalizmo 
su komupizmu mišinį (! — 
“N.” Red.).”
Vadinasi, > atėmus komuną, 

“grynas socializmas” išnyksta 
ir jo vietoje pasilieka “keistas 
kapitalizmo su komunizmu mi
šinys”. Bet kas pasidaro, kuo
met komuną palieki? Tuomet 
pasidaro komunizmas! Komu
nizmas nesumaišytas su kapita
lizmu.,

žodžiu, p. K. galvoje socializ
mas turi būti arba lygus komu
nizmui, arba ję vietą , užimą ko- 
munizmo ,ir kapitalizmo miši
nys. Socializmo, kuęis ne.bptų 
nei komufltemąą,. nei kapitfciiž- 
mas, jisai negali įsivaizduoti.

Labai gaila, kad taip, bet 
mums tenka pastebėti, kad jei
gu taip, tai p. K., kalbėdamas 
neva apie socializmą, visą lai-

dalykų šių dienų socializ

tija Rusijoje užėmė buvusių 
privatinių kapitalistų vietą. Vie
toje komunizmo tapo tenai įs
teigtas vąlstybinis kapitalizmas, 
kurte darbininkus išnaudoja ir 
spaudžįa dar labiau, negu pri
vatinis kapitalizmas.

Originale Lenino ir jo šali
ninkų , “komunizmų” idėja bu
vo kilusi iš smulkiosios buržu
azijos protavimo. Yra faktas, 
kad pramoninis Rusijos prole
tariatas savo daugumoje da ir 
PO bolševikų perversmo pri
klausė “menševikų” partijai, ir 
Lemnąą tįktai su armijos ir 
policijos pagelba įkalė jiems j 
galvas komunizmą.

Laikas jau baigtį, o mes dąr 
nesuspėjome paaiškinti, kokiu 
budu bus įvykinta “laisvė, ly
gybė ir brolybė” socializmo 
tvarkoj e, suvisuomeninus ga
mybos ir susisiekimo priemo
nes, bet palikus privatinėje 
nuosavybėje vartojimo daiktus. 
Iš p. K. žodžių matytf tad ji
sai mano, jogei lygybės ir bro
lybės negalės būti, jeigu vie
nas žmogus bus gabesniu ir 
daugiau uždirbs, negu kitas, 
ąrba bus taupesnis ir Jaugiaus 
susidės pvlvątinio turto, pęgu 
kitas. Bet tai ateities proble
mos, kurias busimos gęnttar- 
tės mokės geriaus išspręsti, ne
gu šių Jienų gyventojai

Pastebėti čia galįma tiek, 
kad gamtinių skirtumu tarpe 
žinomu, soęiąlizmas neišnaikins 
ir nėra jo tikslas tai padaryti. 
Pavydas, pasididžiavimas, var
žytinės dėl ambicijų ir kiti nei
giami charakterio pobūdžiai 
gal dar ilgai neiškils iš žmonių 
psychologijos po to, kai kapi
talizmas jau bus užmirštas. Bet 
kuomet bus išnykus kompetici- 
ja, kuri šiandie viešpatauja pri
vatinių kapitalistų santykiuose 
ir daro įups priešais vienus ki
tiems; kuomet gaminama bus 
ne pelno tikslais, bet visuome
nės reikalams patenkinti; kuo
met darbininkams nereikės 
plautis tarp savęs dėl progos 
turėti uždarbį ir duonos kąsnį; 
kuomet valdžiai nebereikės var
toti smurtą prieš žmones, 
idant butų apginta soti mažu
ma nuo alkanos daugumos 
keršto, — tai socialiniai, teigia
mieji žmonių palinkimai galės 
vystytis daug sėkmingiau, ne
gu dabar, ir daug to, kas mums 
šiandie atrodo nepasiekiamu 
idealu, bus tuomet žmonėms 
priprasta ir naturališka.

Laisvė socializmo, tvarkoje 
reikš pasiliuosavimą nuo eko
nominio išnaudojimo.
reikš ne sulyginimą visų žmo
nių gabumų ir palinkimų, bet 
lygią progą kiekvietiąm tobu
linti savo kūno ir dvasios jė
gas ir ieškoti laimės. O broly
bė bus laisves ir lygybės pasė
ką!

Kuo yra paremtas, šitas ry
šys tarpe socializmo (teorijos) 
ir darbininkų judėjimo? Jisai 
yra paremtas tąja mintim, kad 
šių dienų visuomenėje darbinin
kai yra skriaudžiama klasė; iš
sivaduoti nuo išnaudojimo, už
tikrinti sau ekonominę gerovę 
ir progą plėtoti savo proto ir 
sielos gabumus darbininkai, 
kaipo klasė (ne vien atskiri as
mens), gali tiktai nugalėję ka
pitalizmą ir įsteigę (tokią visuo
menės santvarką, kurioje jie 
butų darbo priemonių šeimįnin- 
kai. Bet tai yra galima tiktai 
pervedus pramonę, susisiekimą 
ir gamtos turtų šaltinius į vi
suomenės rankas. Išdalinti šių 
dienų milžiniškas dirbtuves, ge
ležinkelius ir t. t. (tarpe darbi
ninkų negalima, ne^ tai darant 
reikėtų viską sugriauti.

“Darb.” bendradarbis tačiau 
gal pasakys: jeigu visuomenės 
gyvenimo eiga yra paremta tam 
tikrais įstatymai^, tai kaip ga
li darbininkai iškovoti ką nors 
tokio, ko gyvepime nėra? čįa 
mes susiduriame su trečiu svar
biu šių dienų socializmo požy- 
aniu: klasių kovos teorija.

Ekpnomimai reikalai skirią 
visuomenę į tam tikras klases 
(priešingas viępa kitai grupes), 
tąrp kurių eiąa nuolatinė ko
va. Įvairiose visuomenės siste
mose gyvuoją įvairios klasės. 
Tos klasės keičiasi, bet jos nie
kuomet nepaliauja kovojusios 
tarp savęs, šios kovos rezulta
tas nulemia kiekviename mo
mente visuomeninio gyvenimo 
kryptį. Socialistai laiko savo 
uždaviniu darbuotis, kad toje 
klasių kovoje paimtų viršų dar
bininkai. šituo tikslu jie darbi
ninkus šviečia ir organizuoja.

Tai ve kas yra, trumpai pa
aiškinus, “šių dienų socializ
mas”. Dabar matome, kad p. 
K. užsispyrimas pabudąvoti so
cializmą ant “komunos” yra ną 
tik šūvis pro šalį, bet ir gry
nas nežinojimo vaisius.
Komuna ir suvisuomeninimas
Kas yra komuna? Komuna 

(iš lotyniško žodžio communis 
—bendras) 
nių, kurie 
kuo tarp 
arba kurie
nors pramonę, dalindamiesi j ės 
vaisiais. Yra vartojimo komu
nos ir gamybos komunos. Kai 
kada vartojimas ir gaminimąs 
komunizmo pagrindais yra su
jungti vienoje komunoje. La
biausiai žinomas vieno arba ki
to tokių komunų pavyzdžių yra 
vienuolynai (klioštoriai), t. y. 
religines žmonių grupės. Dau
gumoje vienuolynų “broliai” ar
ba “sesers” gyvena viename na
me, valgo iš to paties puodo ir 
visa, ką kiekvienas jų vartoja, 
yra laikoma bendru turtu. Ki
ti vienuolynai (pav. Įęunigų 
Marijonų vienuolynas Chicago- 
je) bando ir gąmyba užimti: 
laiko farmą, augina vištas ir 
kiaules, atlieka spaudos darbus, 
ir t. t. Jie verčiasi ne iįk iš
maldomis ir aukomis, bet ir sa
vo darbu. Bet šitas su bizniu 
sujungtas komunas yra labai 
sunku išlaikyti grynomis,! nes 
joms dažnai tenka samdyti dar
bininkus iš šalies — vadinasi, 
juos išnaudoti, tenka rūpintis 
kapitalo padidinimu, skolintis 
pinigų, mokėti nuošimčius, kon
kurenciją (kompeticiją) vestį 
su kitais panašiais bizfiiąis ir 
t. t. jVisa tai komunai ĮįR jos 
idėjai neina į

Bet dabar 
kad komunas 
manytų steigti pąsiliuosąvimui 
nuo kapitalizmo. Sakysime, ko- 
kięs nors Amerikos, plieno, dirb
tuvės darbininkai sumanytų 
steigti plieno gaminimo komu- 
ną. Kaip jie galėtų tai įvykinti ? 
Jie turėtų pirmiausia išvyti 
dirbtuvės savininkus ir jų pa
statytus supėrintejidentus, f or
ganus ir kitokios bosus ir pa
imti dirbtuvę j savo rankas.

pasi-

pa- 
pa- 
pa-

gy- 
ko- 
tų- 
sa-

t

ką turėjo galvoje ne socializ
mą, bet ką nors kita. Iš to da
rosi suprantama, kodėl “Darb.” 
rašytojas nuolatos darydavo to
kių nevykusių ir keistų prie
kaištų socializmui bei jo šali
ninkams. Tačiau, antra vertus, 
yra apgailėtina, kad laikraščio 
bendradarbis, tiek metų dirbęs 
spaudai, kurios tikslas yra 
šviesti žmones, nuolatos “aiš
kindavo” savo skaitytojams vi
sokias socializmo “ydas”, nepa
sistengęs pirma pats sužinoti, 
kas tas socializmas.

šių dienų socializmas
Netiesa, kad šių dienų socia

lizmas kažin kaip keistai paki
tėjo, pavirsdama^ į kokį ten 
“mišinį” ar “šiupinį”. Mišinys 
arba šiupinys yra tik mintyse 
tų žmonių, kurie, nugirdę apie 
socializmą vieną-kitą sakinį, 
maišo jį, su įvairiomis kitokio
mis teorijomis. Pirmiaus socia
lizmas būdavo nuolatos maišo
mas su anarchizmu, o dabar 
įėjo į madą jį versti į vieną 
krūvą su (bplševikišku) “ko
munizmu”.

Kada kalbama apie šių dienų 
socializmą, tai turima galvoje 
ta socializmo teorija, kurios 
pagrindai buvo sukurti apie vi
durį pereito šimtmečio, ir tas 
judėjimas, kuriame aktingą 
vaidmenį vaidina socialistinės 
(arba socialdemokratinės) dar
bininkų partijos. Nėra abejo
nės, kad ir socializmo teorija, 
ir socializmo judėjimas daug 
kame pasikeitė per tas astuo
nias ar septynias dešimtis me
tų. Socializmas nėra negyvas 
suakmenėjęs daiktas, kurio ne
liestų besikeičiančios laiko apy- 
štdvos ir žmonių proto” pažan
ga. Bet esama kai kurių pasto
vių
me, kurie jį skilia nuo pirmes
ni 
mų.

Dabartinis socializmas yra 
paremtas moksliniu visuomenės 
gyvenimo ir jo Istorijos tyri
nėjimu. Tai ytfąTabai lengva 
patirti, pąemu'į į , rankas bet 
kurį rimtesnį veikalą apie so
cializmą: tenai surasime fak
tų iš istorijos, statistikos davi
nių, filosofinių diskusijų, eko
nominių teorijq”lr t. t. Stam
biausias socialiZmto veikalas, K. 
Markso “Kapitalas”, yra taip 
prigrūstas tuo moksliniu “što- 
fu”, kad jį nelabai įkanda net 
daugelis mokytų žmonių.

Kokia yra vadovaujanti min
tis toje moksliškai surinktų 
faktų, teorijų ir išvadžiojimų 
juroje, kuri sudaro socializmą? 
Vadovaujanti mintis yra ta, 
kad visuomenės gyvenimas kei
čiasi sulig tam tikrais įstaty
mais, kurie taip pat, kaip ir 
gamtos įstatymai, yra nenuga
limi. Mokslo atžvilgiu, socializ
mas yra visuomenes gyvenimo 
evoliucijos teorija.

Iš tos pamatinės minties iš
plaukia štai kokia svarbi išva
da: socializmą negalima įsteig
ti tik dėlto, kad kas nors jo no
ri ir padaro “planą”, kaip žino- 

!nės privalo tvarkyti, idant jų 
gyvenimas butų ^laimingas; so
cializmas gali b.uti įvykintas 
tiktai, kuomet . įįesikeičiąs vi
suomenes gyyemmas paruoš 
jam reikiamas sąlygas; jisai 
ateis kaipo visubmenūs gyveni
mo evoliucijos taisius. Jeigu 
visuomenes gyvenimo evoliuci
ja eina ne į socializmą, o kur 
nors kitur, tai visos pastangos 
jį vykinti arba dėl. jo kovoti 
butų ne tik bergždžios, bet ir 
kenksmingos.

Darbininkų judėjimas ir 
socializmas

Antras charakteringąs ir pa
matinis šių dienų socializmo 
požymte yra tas, kad socializ
mas visur jungiasi su darbiniu- 
k«; i. Socialistu
jos yrą darbininkųrpartijosUine 
iš darbininkų susidedančios ir 
ne darbjninkų reikalams tar- imti dirbtuvę | savo ranKas. 
taiijan^ioš partijos; kad iį įoę |akysmRe, tad jiems tai pasi- 
tadintųsi soctedistifemis, nėra; sękė ir taldžia nędrjšta i tą 
.•_____ is i_ ___________/U-nliim'a

panašių teori j ų, ir j udč j i-

ir negali būti tikros socialistiš 
kos partijos.

tai — grupė žmo- 
gyvena kartu, visu 
savęs dalindamiesi, 
bendrai valdo kokią

kai taip darė po karo, ir kurį 
laiką valdžia bijojo prieš jppę 
pavartoti policijos arba kariuo
menės jėgą). Romuva dabar 
įsteigta: darbininkai patys val
do dirbtuvę — patys dirba, 
tys darbą tvarko ir patys 
siima sau visa, ką dirbtuvė 
gamina.

Ar galį šitokia komuna 
vuoti? Aiškų, kad ne. Ta 
munistiška plieno, dirbtuvė 
retų kam nors pardavinėti
vo išdirbiniua; ji turėtų pirkti 
medžiagą, ieškęti kreJitOii 
idant butų kuo bizpį vąryti, iki 
sugrįžta pinigai ųž pąrduotąs 
prekes. Aišku, kad privatiniai 
kapitalistai «tą komunistišką 
dirbtuvę boikotuotų, ir ji butų 
urnai pasmaugia nė ginklo ne
vartojant prieš ją. Ji galėtų iš
silaikyti tiktai tada, kada ir ru
dos kasyklos, ir transportas ir 
bankai ir dirbtuvės, kurios var
toja plieną, butų panašių ko
munų rankose.

Dar svarRęąms ta
čiau yrą štai koks: kaip gali 
yiena komuną, valdanti yięną 
įmonę, nuspręsti, kiek kfh 
klos rąėies dirbinių ji prįvąta 
gaminti ? Kad pyąmonę nesu
stotu, kad ųebutų pridirbamą 
perdaug vienos rųšies daiktų ir 
kad nebūtų trukumo kitų daik-
Rų, visa pram9nė turi būti ve
damą pagal tam tikrą Pteuą; 
tiesą pasakius* ne tįk pramonė, 
bet ir žemės ūkis, ir transpor
tas, ir kredito įstaigos.

Komuniznjas senoviškas ir 
bolševikiškas

Taigi matome, kad su komu
nų pagelba nieko negalima šian
die pasiekti. Komunų idėja gi
mė iš smulkaus amaiio. Komu
nas steigdavo pirmieji krikš
čionys, kurie daugumoje buvo, 
smulkus amatininkai (juk ir 
Kristus, kaip padavimai sako, 
gimė smulkaus dailidės šeimo
je). Komunų idėja turėdavo pa
sekėjų viduiramžiuose irgi tar
pe Smulkaus turto miesčionių 
ir mažažemių ūkininkų, šjąis 
laikais komunas steigia taipgi 
ne stambiosios pramones dar
bininkai, bet žmonės, kurie bė
ga iš didmiesčių, nuo stambio
jo kapitalo į mažai apgyventą 
sodžių arba miestelius (apie re
ligiškas komunas, kurios gyve
na parazitiškai arba pusiau-pa- 
lazitiškai, išnaudodamos did-
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miesčių gyventojų dosnumą, 
mes čia nekalbėsime).

Rusijos “komunizmas”, žino
ma, šiandie yra daug kuo ne
panašus į augščiays minėtas 
smulkias komunąs, bet pradžio
je Leninas bąndė iš kiekvienos 
dirbtuves padarytį atskirą ko
muną. Tai prįvedė prie tokio 
chaoso, kad sovietų valdžia bu
vo priversta paimti viską į sa
vo rankas. Valstybės biurokra-

sveikatą.
įsivaizduokime, 
darbininkai su-

.‘J’ »*■

darbininkai sumanytų

Revoliuciją” * kištis (Įtakoje 
bolševikų darbiniu^

Lygybė
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Kaip Buvo Ruošiamos 
Parodos “Prie Ruskio”..

(Pagal rašytojo Eugenijaus čirikovo apibraižą “Progresas”)

(Tąsa)
Muzika gaude labai įkvėp

ta, už visus labiau karščiavosi 
turkiškas būgnas...

—Tai b,ęnt bugnuojal... — 
pamanė Nazaras apie būgną.

Prie įėjįmo, papuošto pui
kiais iškilmingais vartais, stu
mdėsi krūva niiestiečių 
mažo kasos, 
baisi spūstis

| Reikia pirma pinigus už įeji-
• o II žili I

Prie 
langelio buvo 

Orę dūlavo 
Raukęs* lietsargiai, skrybėlės...

Nazaras neišsigando: ’ 
—-O mes ar ne žmones?... 

Reikia pažiūrėti...
Jjs .hęt varžymosi jLžątųmdė 

Ruopės,. pra^trynė 
prię UkUmuagų .vąrtų ir drą
sią! nuėję, tplįąp. , .

—Tamstos bilietas?
—Bilietas?... Galima 

jis? prąšaų, įiuęėti! . .
. Nązara?. už ftn-

ties ir išėmė nešvarų taukuo
tą pasą.

; tą bilietą, O įėjimui...I’ *• ■ .* 11.. ' ‘ ' ...

• p

štai

mą užmokėti!...
—Pinigus!.... O ar daug?
—Dvidešimts kapeikų!...
—Na, tai aš geriau jau! At

liekamų pinigų, balandėli, nė-

Nazaras prasistūmė atgal. 
Jis greitai suprato, kad gali
ma pažiūrėti ir nemokėjus 
dviejų dešimčių kapeikų... Pa
kopęs ant užpakalinės vieno 
trobesio dalies, jis pridėjo 
akį prie, skylės, pasidariusios 
kiltoje nuo iškritusios šakelės, 
ir ėmė žiūrinėti.

Jo žvilgsnis matė nelabai 
patraukiantį vaizdą.

Nazaras pamatė dalį kūte
lės'ir tupėjusi ai joje kiaules'..

(Bus daugiau)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujiena 
yra naudingos.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Automobilio uolai- 
ittėjfe feiižeišti cicerfe- 

čiai J. Saulis ir 
Vi Mareška

rrčtnm Kartintų mtraffija 
ffy&Žitisi rfatfhtaih parėtieji* 
iWui.

CICERO — šiomis dienomis 
automobilio nelaimėje skau
džiai nukentėjo Joe Saulis ir 
V. Mareška. Abu pasveiks, 
bet automobilis tai ne. 

» » »
F. Danauskas jau pilnai pa

sveiko iš po sunkios ligos ir 
žvaliai eina savo kasdienines 
pareigas,

» a a
C. Ytirėnas, 1503 So. 49tb 

Avė., paleido savo darbinin
ką ir vienas ėmėsi darbuotis. 
O gal gaus kitą partnerį.

» » »
Draugystės Lietuvos Karei

vių metinio parengimo komi
sija nesnaudžia. Dirba iš pe
ties. Svetainę pasamdė lap
kričio 18 d., renka programą 
ir samdo artistus. Nori at
nešti savo svečiams to ko jie 
ikišiol nematė. Tiesa, komi
tete nauji žmones, todėl jie ir 
sugalvojo surengti ką nors 
naujo, ypatingo. Linkiu ge
riausių pasekmių. D-----

Nuo plėšikų nukentė
jo dvi Cicero lietu- 

vių bizniojstaigos
Ginkluoti vagys ; užpuolė 13, 

Narvyde ir J'. "Jafikhusko 
krautuves.

fenglasi ištekėti. Vestuvės, 
berods, įvyks 4 d, lapkričio.

“N.” rašė jas.
< ' ' . . i \ 'i . ■ ii.i t i

Įspūdžiai iš atšilau- 
kymo Famingtono,

III. ir žmonių gy
venimo

Trumpą laiką atgal nutarė
me aplankyti Farmingtoh, Ilk, 
kur teko gyventi apie 8 met. 
atgal. Norėjome aplankyti sa
vo senus draugus, bei gyveni
mo vietą.

Bet viskas pasikeitė. Nera
dome gyvenimą, tokį kaip jį 
palikome. Pirmiau apielinkė- 
jc buvo 8-ios kasyklos, ir vi
sos jos dirdavo. Dabar tedir
ba tik saujelė senosios unijos 
narių. Visi naujos unijos na
riai streikuoja, o treiko galo 
nesimato. Draugai su drau
gais nenori susitkti. Vieni 
šiek liek dirba, o kit badau
ja. Gaila, kad nėra vienybės 
tarį) tų darbininkų.
Apsistojome Farttiingtone pas 

draugus Jankauskus, kurie ten 
užlaiko valgomųjų daiktų 
krautuvę. Jie turi nuosavą 
gražų namą. Pirmiau drg. 
Jankauskai darydavo gerą biz
nį, bet dabar jis sumažėjo. 
Vienok, jie nenusimena, link
smi, tikisi, kad laikai pagerės.

Apart musų pas Jankaus
kus atvažiavo draugų ir Peo- 
ria, Ill.„ ir kartu labai links
mai praleidome laiką.

Drg. Jankauskas yra gimęs 
šioje šalyje, bet savo vaiku
čius augina lietuvių dvasioje. 
Visi gražiai kalba lietuviškai. 
Vyresnioji duktė lanko aukš
tesniąją mokyklą ir lavinasi 
muzikoje.

Drg. Jankauskienė pereitais 
metais lankėsi Lietuvoje, nu
vykusi su “Naujienų” ekskur
sija. Sako, turėjusi labai 
linksmą kelionę ir smagai 
praleidusi laiką gimtinėje. Iš
gyrė Kauną, sako, labai švit
rus ir moderniškas miestas, o 
patys žmones gerai priima 
amerikiečius. — Rusaikienė.

Ta pati hiotėris včikiaūsla 
parodo nemažai sveiko proto 
pirkdama stoiką ir derėdamksi 
su bučeriu už kainą, Parodo 
nemažai gudrumo lošdama 
“bridge”, betuodama arklių 
lenktynėse ar prisimieruodama 
skrybėlę krautuvėj. Ji tur būt 
yra gavusi nors pradus gany
tos mokslų mokykloj, skaito 
“Examihery”, sekmadienio lai
doj populiarius straipsnelius 
apie išnykusius senų gadynių 
gyvius, apie visatos beribę ir 
apie Frcudo ar Adlerio tyrinė
jimus psichologijos srity. Ji yra 
tur būt vidutinė Amerikos pi
lietė.

O kai prieina prie tikybos 
dalykų, tai pasirodo jaunesnė 
už savo dešimties metų sūnelį 
arba dukrelę. —X.

Red. Atsakymai

vAHų, kuris Užbaigė 18.000,000 
ankytojų skaitlinę.

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1933 mietams
LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠELPOS 

KLIUBO VALDYBA 1933 METŲ. 
William F. Buishas, Pirmininkas, 
2650 \V. 69 St. Tel. Memlock 4576 
Frank Mikllunas, Vice-pirmininkas, 
4917 So. Keminsky Avė., Tel. La- 
fayettė 521 L 
St. Narkis, Nutarimų sekr., 
West 35th Street. 
Walter Sharka, Turtų rašt. 
South Washtenaw Avenue. 
Mike Kasparaitis, Kontrolės
ninkas, 2655 West 43rd Street. 
St. Tveti jonas, Turtų pridaboto jas, 
4014 So. Western Avenue. 
Frank Shutkus, Knygyno prižiūrėto* 
jas, 811 W. 19th St., Phone Canal 
6485. 
St. Narkis, Korespondentas, 1900 W. 
35th Street. 
Kazimieras Warnis, Iždininkas. 3838 
So. Kedzie Avė., Phone Lafayette 
5044.

1900

4635

rasti-

Lietuvės Akušerės

Alcx Tamulionis, Maršalką, 2932 
W. 38th Street.
t)r. T. Dundulis, Kliubo Daktaras, 
4142 Archer Avė., Phone Virginia 
0036.

Cliubo susirinkimai atsibuna kas Lmą 
nedėldienį kiekvieho mėnesio Liberty 
svetainėje,, 4615 So. Mozart Št., 12-tą 
vai. dieną.

Lietuviai Daktarai

William Frary iš Lynn, Mass., 
buvęs apgarsinimų rinkėjas, 
kurį formaliai pasiėmė ūž au
gintinį Weimar, Vokietijos, ba- 
ronessa Adelhard vOn Bloom- 
berg. Ji yra 70 m. amžiaus, tu
ri milžiniškus dvarus ,ir didelį 
turtą, kuris ilgainiui teks Fra
ry, kaipo “augintiniui”.

S. Dybcio — Aukas James- 
Janušausko skridimui priima 
Amerikos Lietuvių Tranzat- 
lantnio Skridimo Sąjunga, 
kiirięs pirmininkas yra Anta
nas* Kartūnas, 2557 West 69th 
si. , , , "

J. K. — Jokių tikrų ijlforma- 
cijų jums negalime suteikti. 
Žinome, kad advokatas, kurį! 
minite, tuVėjo bendro su kal
bamu reikalu.

Mrs. ANELIA K. JARUSH
ų. Physical Therapy

........ ..........................y Midvvife 
6109 South Albany 

Aveniu 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnartja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodrt ma- 
šsage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do- 
vanai. 

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

Graboriai
pa

18,000,000 jali atlankė 
parodų

Ketvirtadienį tapo parduotas 
tikietas prie pasaulinės parodos

akis, o aš
lapus... Ir

metu vai ki

CICERO — fcioiriis dienomis 
dvi lietuvių įstaigos biikchte- 
jo nuo plėšikų’. Vieną gražų 
vakarą j B. Narvydo alinę, 
4847 We?t llth St., įėjo du 
vyrukai. Pasirodė, kad abu 
apsiginklavę. Prirėmė šeimi
ninką prie sienos ir įsakė ne
judėti, o patys pradėjo vieto
je šeimininkauti. Per ilgoką 
laiką viską vertė laužė. Gro
bio pasiėmė už $200 su vir
šum ir vietoje juos pasidalino. 
O alinės savininkui paliko 
naują "screwdriverį”, kurį 
naudojo apiplėšinėdami užra
kintas spintas.

Anlrėš nukentėjęs yra Jur
gis Jankauskas, 1443 So. 40 
Ct. Nakties laiku plėšikai iš
laužė šonines duris, pasiėmė 
ir Išsinešė viską, kas tik jiems 
patiko. Pasiėmė Ir cash regi- 
sterį, kuris nemažai kainuoja. 
Nuostoliai dideli.

Pp. Jankauskų duktė Elena

Gatvėkary
Ketvirtadienio vakarą važiuo

ju Halsted karu namo. Ties 51 
gatve šalia manęs atsisėda lei
do kokios Toros ar trejeto šim
tų svarų.

Pažvelgia ji i mane kartą, 
dirstelėja kitą.

—Policininkė, matoma — 
mąstau.

Išima moteris iš ridikulio 
brošiuraitę ir duoda man. Var
tau tą brošiuraitę, skaito ji ki
tą tokią pat.

Moteris dusau ja, kruta lyg 
sujudimo pagauta. Metu į ją 
skersą žvilgsnį.

O ji, rauduodama ar tikrai 
ekstazo pagauta, kartoja pus
balsiai :

“Jesus! Jesus!”
't '

■■■■■■ . „ — ......................................— ......... I 4

Ir girdžiu ją sakant:
“Read, brothėi*, read!”
Vartau brošiuraitę. Matau 

rašyta:
“Jesus! Jesus!” ir toliau: 

“Balsas buvo saldus ir Vardas 
pripildė mano nuliiidusią sielą 
nepaprastu džiaugsmu”.

“Nėra vardo ant žemes sal
desnio už Jėzaus.”

Moteriškė, matyti- tų saldy
bių pagauta varto 
verčiu brošiuraitės 
ve pasakaitė:

Jauno kokių 23
no koja sutriuškyta visai. Die
vobaimingas ponas aplanko jį 
ligoninėj ir prasitaria:

—Apgailėtina, vargše,
padėtis. . |-

O vaikinas atsako: ’
—Why, sir, aš esu laiminges

nis, nei kunigaikštis, ir jau
čiuos geriau, nėi kada nors pir
miau.

—Kodėl tu toks laimingas?— 
klausia toliau dievobaigingasis 
ponas.

—Jesus myli mane — atsilie
pia sužeistasai.

Kuopė desėtkas panašių pa
sakaičių sutalipnta šešiolikoje 
brošiuraitės puslapių. Vaikiš
kos, tiesiog kūdikiškos, jei ne 
idiotiškos, tos pasakėles. O bet
gi suaugusi moteris įeina į 
ekstazą skaitydama jas; -kaip 
išminties ir laimės šaltinį dali
na jas kitiems.

Dieninis ir Naktinis Patarnavimai 
Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žema:i 

kaip $75.00 

PaVlavičia Undertaking 
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 

\ 3238 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

tavo

LIETUVIS
Optometrically Akių Specialistas

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

giau kaip pirmiau.
4712 Soiith Ashland Avė.

Pbohe Boulevard 7589

Telefonas Yards 1138 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika- 
larrts. Kaina prieinama. 

.3319 Auburn Avenue 
.................HCffiCAGO^ ILL.

J. F. KADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 VV. I3th St. Tek Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 1829 . .

DR’. G. SERNER
Pritaiko Akintas 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas it Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10---4, bud 6 iki 8 
B|4edėliortiis 10 iki 12 vai. ryto

SIMON M. SKUBĄS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St.
Tel. Mohroe 3377

KAZIMIERAS VALIUS

Persiskyrė stt Šiuo pasauliu 
spalio 5 dieną 1933 m., sulau
kęs 44 metų amžiaus, gimęs Tau
ragės apskr., Kviedarnių parap., 
Guvainių kaime.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliudime se 

serys Marijoną, Oną ir Zofiją. 3 
švogerius W. Pančekauską ir Wm< 
Judickis. Jonas Lad/ga, ir jų šei* 
minas ir brolį Juozapą, pusbrolius 
ir pusseserės ir giminės.

Kurtis pašarvotas randasi 4013 
W. Harrison St. Tel. Kedzie 
0106.

Laidotu vės {vyks pirmadieny, 
spalio 9 dieną, 2:00 vai. po piet 
iš Koplyčios bus nulydėtas j Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Kazimiero Valius 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviėČiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekąme, 
Seserys, doogertai, Jų 
Šeimynos, įtolis, Pusseserės, 
Pusbroliai it Gimini* 4 

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius J. P. Eudeikis, TeL Yards 
1741.
/i Iii ». - j-. , 4 * . O "• '

ANTANAS EVALTAS

, Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 8 dieną, 2:00 valandą ryti 
1933 m., sulaukęs 39 m. am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Vabalninku 
parap., šilių kaime.

Amerikoj išgyveno 32 metu.
Paliko dideliame nuliudimė 

moterį Margareth dukterį Lillian, 
sūnų George, 4 seseris ir 4 švo
gerius Ambrozius Gragalskis, Ge- 
ryba ir Šcfirteider ir giminės.

Kurtas pašarvotas randasi 1705 
W. 69 St. ’

Laidotuvės įvyks slredoj, spa
lio 11 dieną, §«00 vai. ryto iš 
šv. Jurgio parapijos bažnyčios^ 
kurioje atsibus gedulingas pamal
dos už vėlinio sielą, o iš teri 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines. t

Visi a. a. Antano Evalto gi- 
ftiinėš, dtaiigai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
batamavifną ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Sūnūs,
Seserys, Svogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rips J. J. Bagdonas, Telefonas 
Republic 3 100.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA chicagoje

J. F. E UD EIKI O graborių Įstaiga yra aeiiiaušiR, turi 
daugiausia šermenų, todėl gali pigiau patarnauti.

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
turi įrengęs grabų dirbtuvę. ,

„ 1 . <■ V *. ' . ' ' ' 4 l L

Puikiausios, moderniškai Įrengtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAi dėl šermėnų.

Nubudimo valandoje, pašaukite Šia įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIU GRABORIUS

f, J ' DIDYSIS' OFISAS, i,: ■

4605-07 SO. HERMITAGfi A VE.
. VU TWoo4. YARDS 174(^742 , , , ; CHIgAGO, ILI..

Phone Boiilevard 4 
A. MASALSKIS 

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

&307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Tel. Lafayette 3572 

J. Liulevičius 
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauja Chicagojė 

ir apielinkėje.

AV,
MŪMMštai

i. J. ZOLP
. grABORIVs

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

, 1327 So. 49th Ct.
Tel. Ctaro 3724. Koplyčia

Į!;Į. įlT . įnj

Seniausi Lietuvių Graboriai Chicagoje 
Eudeikiaus ypatiškąs patarrtavirtus yra patenkinęs tuĮcsta^čius’ bėVeik 30 
metų. — Vienirttėlis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką, MektrČs 
varomą, Icaraboną su tonihein žiūrim. — Jėigfc didžiuojatės dailumu ir tau- 

.pumu laidotuvėse, —‘ pašaukite

Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką, Mektrds

RĘPUBLIC ą34p,

Juozapas Eudeikis ir Tėvas
5340 So. KedžieAve,

Visi telefonai: WU?UC 8340
fįrma tuo pačiu vardu)

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Pftžrnlmją faidotuvėse kuopigiauliai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite , užganėdinti.
Tėl. C*hal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Pl0 Chfcago 
1439 S. 49 KČl‘US Cicero, III. 

Tel. Cicero 5927

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mani

į’el. Ckęro ilOl irs 859 J

PėtkM
kčM-YCiA DyKAi 

4830 West 15th St. 
CICERO. ILL.

ŠIMANO DAUKAK’lv DRAUGIJOS 
Valdyba 1933 metų:: Pirm. Jul. Ra- 
cevičia, i326 So. Union Avė.: vice- 
pirm. Liudv. Jucius, 812 W. 33rdl 
St.; nut. rašt. P. Kiltis, 3347 Šo.Į 
Auburn Avė.; ižd. Ant. Zalatoris, 
827 W. 33rd St.; fin. rašt. A. Kau- 
lakis, 3842 So. Union Avė'.; kontr. 
rašt. J. Stonaitis; apiekunfci iždo, Iz. 
Masaitis ir J. Krikščiūnas; maršalka 
A. Vilkis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėnesį] 

cas pirmą sekmadienį 12 vai. dienos, Chi
cagos Lietuvių Auditorijjo, 3133 So. I 
-lalsted St.

Lietuviai daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

•part Iventadienio ir ketvirtadienio. |

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Stieet

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036,

DR. A. L. YUŠKA
, 2422 W. Marųuette Rd. 
kampas 67th ir Artesian Avė.

Telefonas Grovehill 1595 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų i: 

nedėliomis pagal susitarimą.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdų . gyslas

Valandos nuo 1 iki 4 ir nud 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND A VE.

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

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Lietuviai Daktarai
A. M0NTV1D, M. D.

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

Vili 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 tik. 
TeL Seelet 7330 

Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Suzana Slakis
Gydytoja Vaikų i.r Moterų Ligų 
4145 Archer Avenue
Ofiso Tel, Lafayette 7337 

Namų Tėl. Hyde Park 3395
Vai. — 9 —12 ryto, Antradieniais ir 
Kėtvergais 4 —-8 vak. Trečiadieniais it 

Šėtadieniais sulig sutarties.

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo ii Europos, ir vii praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St 
tu. BOULEVARD 91M

.................•............................ ,, ’Jtą

ėtbVTdiAš ik č .UR'ČAS

Valandos; Nuo 2 iki 5 vai. dieną 
iki 8 VU. yak.

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesne ir patogesnę vietą

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

756 W. 35th St.
(Cor. o, 35th 8 Haltttd Su.) 
o valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedėldieniais pagal sutarti

756 W. 35th St 
(Cor. oi 35lb 8 H.bt.d Su.) 

Gyvenimo vieta 6004 S. Talman Avė. 
Tel. Republic 3093 

Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-> 
Ncdėldienials fugai ratartj.

.*

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avernte
— m ■■■*■■■ ....... ..... . ■■ —

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki II valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakato

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELL A
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

1145 Mihvaukee Avenue 
Valandos: 12 Iki 2 ir 6 Iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį.

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomai per 35 mi
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas h 
akušeris.

>eGydo stalgias ir chroniškas ligas vyr^, 
moterų ir vaikų pagal naujausius mi- 
todus X-Ray ir kitokius elektras prit- 
taisttš.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
472$ South Ashland Ąv 

CHICAGO, ILi 
SPECIALISTAS DZJ 

l '"” OFISO'VALANDOS. ‘

vi., 2 Ribos

_____  IOVOS
Moterišką, Vyriškų ir Vlikų ligų 

OFISO VALANDOS:
NuO 10 iki 12 vai. ryte, ftuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakfcrrt. Nedėl. nuo 10 iki 12 v, diedą 

Phone Midvay 2880
■ - - - ----- - ---------- ■ ............- —------------------ —

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, v2 iki 3 po pietų 

7 iki 8 M Neda nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200 

............ n- - ■ !■ - ’■ .
Ofiso: Tel. Victory 6893 

Rez. Tek Drexel 9191

Rusas Gydytojas Chirurgas 
Specialistas bdos ligų ir veneriiką ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31st Street 
Vai.: 10—11 v. rytu, 2—4, 7—9 v. V. 

Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

Advokatai

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS:

127 N.Deatborn St.,Rooms 1431-1434 
Telefonai Central 4410-4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyveninė vieta

3323 South Halsted Street 
T ei. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergį 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 tyto.

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

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

it

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W., Monroe §t.. prie Clark
TėlefetaaS StAth 7«60: VaUtKiM ©—4

W.«id6:2201 W. 22 St, (Cermak Rd)
PanedOld. Bgrodtft tr fak. 6 iki f

.. , Telefoim C»»*J 0188

TttMratM Bepsttts 9900
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Patk
3283

KO JUS LAUKIATE?A—3253. Labai elegantiška ir naujoviškos mados suknele.

kurios

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN

PASAUKITE

CANAL 8500
1739

Skandinavų linija 
rengia dvi Kalėdų 
ekskursijas į Lietuvą
Pirmas laivas išplauks lapkri 
čio 25, antras gruodžio 9 d.

buvo 
kiek 
pra-

šinkuoja 
nenuken-

Smarki gaso eksplo
zija apgriovė ir ap
degino lietuvio narna

Susikirto Lietuvių Implrove 
ment ir biznierių klubai

Nesusipratimas tarp 
dviejų Cicero lietu

vių organizacijų

James-Janušauskas, P. Grigaitis, ‘Pirmyn’ 
choras dalyvauja įdomiame programe

Prašo surengti parengimą prie 
gi gudos įndrnių naudai

nės paramos.
Bet šiais metais tų vargšų 

lietuvių Oak Forest prieglau
doje niekas neaplanko, niekas 
apie juos nerašo, tik kai kurie 
mėgina ten gyvenančius pase- 
nė j tįsius lietuvius diskredituo
ti, sakydami, kad ten susirin
kę tik girtuokliai ir tam pana-

REAL ESTATE
Biznu pamatuotai teisingumu 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Peter Conrad
• * , ' 

Fotografuoju jua< na
muose arba studijoj 

<023 S. Halated St.
(Janaen Stud.)

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

Sprpgimas išnešė 
kito lietuvio 
kuriame užlaiko alinę, 1643 W 
69th St.

Tikrai verta jis pa 
Chicagos Lietu

Crosley
RADIO
ŠTAI JŪSŲ PROGA!

Tas ėmėsi darbo. Sušaukė vi
sus saliunų užlaikytomis, per
skaitė rezoliuciją ir įsakė lai
kytis tvarkos.

Didelė didžiuma lietuvių ali
nių uŽlaikytojų visuomet laikė

Lietuviai, matyt, do 
misi aviacija

Prisirašykite j musų spulką

TEL. LAPAYETTE 1083

2608 West 47th St

lietuvių visuo 
nota turit įvairius pa

' padirbama su* 
casb arba išmo- 
kreslai ir zasla- 

Halsted St.

Spalių 3 d., 
gaso

laimingus lietuvius 
Oak Forest prie

glaudoje

Eilė trumpų kalbų. Apščiai 
įvairių minčių. Dainos ir šo
kiai. Ir kilnus tikslas.

Ir visa tai tekaštuos tik 15 
centų asmeniui; tik lėšoms pa
dengti.

K. Sitavičius prašomas atsi
šaukti į “Naujienas” ryšy su 
raktais, kuriuos jis buvo pa
metęs. Raktai yra atrasti.

]Kodėl jums nepaskelbti tą liuosą kamba
rį, butą, garadžių? Jūsų senas pečius, ra
kandai,boileriai ir kiti dalykai gali kam 
nors būti reikalingi—o jus galite už juos 
pelnyti keletą dolerių. Skelbimai Naujie
nose neša geriausius rezultatus. Skelbimų 
kainos dabar labai žemos.

Fanus For Sale
_____TTĮdnj Pardavimui________

PARSIDUODA gera farma 60 ak
rų netoli Chicagos su ar be stako. Kam 
butų reikalinga, prašau atsiliepti laišku 
ar ypatiškai adresu M. Ponkauski, Road 
2, Box 15, Orland Park, III.

dejus temti, dų šoko parašiu
tais.

'Buvo vežiojasi ir pasąžieriai. 
Bet norinčių važiuoji buyo ne 
tiek daug ir lėktuvams tekda
vo ilgai laukti iki ąįąįrąsdavo 
pasažieriai.

CICERO.—Tarp dviejų Cice
ro lietuvių klubų iškilo konf
liktas ir nežinia kuomi pasi
baigs. Atrodo, kad ir vienoje 
ir kitoje pusėje yra teisybės. 
Štai kaip dalykas prasidėjo.

Lietuvių Improvement klu
bas išnešė rezoliuciją prieš 
triukšmadarius, kurie skanda
lų a nakties laiku. BuVo nusi
skundžiama, kad naktį negali
ma pasilsėti. Klubo pirminin
kas A. F. -Pocius įteikė rezoliu-

Scandinavian-American Line 
I 

rengia dvi Kalėdines ekskursi
jas Lietuvon. Pirma ekskur-

ar JŪSŲ Stogas kiauras.
Mes padarome experto darbą už jūsų 

pačių kainą. Mes taipgi taisome rynas. 
"down spots’’ ir visokį blekės darbą.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

ir langus
Blekio namo,

ENGLEWOOD 
apie 8:30 vakare įvyko 
eksplozija valgių krautuvėje, 
adresu 1636 West 69th St. ‘Spro
gimas buvo tiek stiprus, kad 
išbyrėjo visos apielinkės namų 
langai, o medinio namo stogas 
išlėkė kelioliką pėdų j orą. Sie
nos buvo išnešiotos į šipulius. 
Po sprogimo kilo ir gaisras.

Krautuvės savininkai, italai, 
tuo laiku nebuvo namie, todėl 
iš žmonių niekas nenukentėjo. 
Bet nuo sprogimo kiek nuken
tėjo lietuvių T. Petrošių na
mas, stovis greta išlėkdinto na
mo. Išbyrėjo visi langai, lieps
nos, persimetusios iš vieno na
mo į kitą, Apdegino baldus, 
gonkas, sunaikina daug rūbų ir 
bendrai pridarė įvairiausios ža-

DRĄPERY AND UPHOLSTERING 
SERVICE CO. M. A. Laberdin, sav. 
Langams užlaidos, taipgi valome f tran
kąs ir langams užlaidas. 6821 South 
Westem Avė. Prospect 5730, Chica-

AUKSO MAINA
Pardavėjai dėl Chicagos ir apielinkių 

miestelių pardavinėti tiesiog dėl whole- 
sale manufaktorių. iš dirbtuvės tiesiog 
kostumeriams paskubusiais Ho!lywood 
Pasaulinės Parodos skraistės dėl mote
rų ir vyrų. Pradėkite šiandien, pada
rykite $15 iki $65 į dieną. Niekas iki 
šiol Amerikoje neparsidavė taip lengvai 
ir greitai. Išgraibys kaip karštus bly
nus, greičiau parduodamas produktas 
nuo to laiko kaip išrastas garlaivis. Par
davėjai, 'agentai ir distributoriai, taipgi 
tie, kurie turi karus, dėl šteito ir kaun- 
tės teritorijos. CALIFORNIA MFG. CO. 
SALES DEPT. kambarys 487-99, 222 
W. Adams St,

PARSIDUODA RESTAURACIJA 
SU ALUM. 4 kambariai prie vietos. 
Priežastį patirsite atsišaukite 1435 So. 
Sangomon St., (netoli New Market).

Chicagos Lietuvių Auditorijos Korp. 
Direktorių ir Draugijų Atstovų susi
rinkimas įvyks pirmadieny, spalio 9 
1933 Auditorijos svet., 3133 S. Halsted 
St. 8 vai. vakare. Taipgi kviečiama Gold 
Bonsų Komitetą ir Draugijų, Kliubų. 
Valdybas, kad dalyvautų šiame susirinki
me, nes yra daug svarbių dalykų aptar
ti. Todėl kas turi idėjęs savo turtą į 
Chicagos Lietuvių Auditorijos Korp. 
turi būtinai dalyvauti šiame susirinkime 
ir sužinoti kaip korporacija stovi.

Direktorių Valdyba,

juo plauks bendroves atsto 
vąs. Dėl smulkmenų kreip 
kitės į “Naujienų” agentūrą.

Išvažiuoja Lietuvon 
p.p. J. ir ^ Ado

maičiai

Norint gauti vieną ar dauginus virinu- 
rodytų pavyzdžių, prašome iškirpti paduotą 

1 • . t f .

blankutę ir ją išpįldžius prisiųsti arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę ir ad
resą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 centų:. 
Galima pasiųsti pinigus arba pašto ženk
lelius, kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti: Naujienos, Pattern Dept, 
So. Halsted St*, Chicago, III. '

Ten yra keli šimtai lietuvių 
vargšų, kurie serga, arba yra 
akli, raiši, bendrai blogame 
sveikatos stovyje. Tarp jų yra 
vienas, Jonas Rusteika, kuris 
turi medinę koją, o kitą taip
gi mažai valdo. Jis yra tei
singas, gerų minčių žmogus. 
Seniau parašydavo šį tą į 
“N.”, dabar neturi nei kelių 
centų pašto ženklams. Jis yra 
susipažinęs su visais lietuviais 
ligoninėje ir laiks nuo laiko 
gavęs šiek tiek aukų, jas pa
dalina tarp kuo didžiausio 
skaičiaus. Jo antrašas yra 
John Rusteika, Inštitution 
Ward 52, Oak Forest, III.

Gailestinga 
menė 
rengimus savo reikalams, su- 
ruoškite; bendromis jėgomis 
parengimą ir dėl tų nelaimin
gųjų Ofiįk Foreste, kurie jums 
visuomet bus dėkingi.

J. Lapinskas.

Crosley DUAL FOUR
19.50

Crosley DUAL FIVE
23.95
Crosley

DUAL SEVEN
37.50
Lengvais 

Išmokėjimais
Tokiomis kainomis, jau ne
apsimoka nei vienam lietu
viui būti be radio.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA MODERNIŠKAS 
SALIUNAS. Viskas naujausios mados. 
4 kambariai prie vietos, priežastį .patir
site ant vietos. Atsišaukite 2346 W. 
69 St. (arti Westėrn Avė.).

sija išplauks lapkričio 25 d., 
laivu “United States”. Laivas 
pasieks senąjį kraštą apie tris 
savaites pirm Kalėdų, tokiu 
budu suteikiant progą ekskur
santams pavažinėti po kraštą 
pirm sulaukiant švenčių kartu 
su savaisiais.

Antroji ekskursija išplauks 
gruodžio 9 d., laivu “Frede- 
rick VIH”. Keleiviams laive 
bus duodami įvairus Kalėdi
niai parengimai, vakams ren
giamos eglaitės, specialiai kon
certai, etc. Valgiai laive taip
gi bus kalėdiniai. Ekskursan
tai bus persodinti Kopenhago
je į, kitą laivą, kuris plauks 
tiesiai į Klaipėdą. Antrasis 
laivas taipgi priklauso Lini
jai, ir kartu su važiuojančiais

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkcąostome ant vietos 

Nuvežame ir j tnlesnias vieta* 
Sųpakavimas. Storagt. Crating 

x Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS 
3358 So. Halsted St. Chicago. III.

P-a Petrošienė buvo išvažiavu
si į Parodą. Kuomet grįždama 
pamatė kamuolius durnų, besi
verčiančius iš jos namo, labai 
persigando. Bet visgi pasise
kė gaisrą likviduoti. Nors na
mas skaudžiai nukentėjo. T. 
Petrošius ir toliau 
alutį, nes barroomis

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

J. OKSAS 
2649 Wpst 43rd Street

Kalbės: pp. Mackevičius, 
adv. Dobbs, Wm. J. Kareiva, 
Dr. Davidonis.

Pirmyn Choras programo 
užbaįgai sudainuos gražių dai-

Juozapas ir Kazimiera Ado
maičiai, gyvenanti 6039 S. Ca
lifornia Avė., įšvažiuoja Lietu
von pasisvečiuoti, o jeigu pa
tiks gal ir apsigyvępti. Adomai
čiai yra labai: drąugiški Žmo
nės, per tai įsigijo dąug drau
gų. Apleidžia Chicagą antra
dienį, spalių 10 d. iš Erie ge
ležinkelio stoties, 47th, arti 

Wentworth gatvių, 6 vai. vaka
re. “Naujienų” laivakorčių 
skyrius velija Adomaįčiams 
smagios kelionės.

Stasys Rimkus dainuos.
Pins Grigaitis kalbės.
Kalbės lakūnas James-Janu

šauskas. Tai tas pats asmuo, 
kuris yra pasiryžęs ateinantį 
pavasarį baigti nebaigtą žuvu
siųjų pirnitakunų, Dariaus ir 
Girėno, žygį 
orlaiviu pasiekti Kauną arba 
Vilnių 
matyti arti

si tvarkingai ir dėl rezoliucijos 
—įsižeidė. Paskutiniame savo 
susirinkime jie išnešė protesto 
rezoliuciją už neteisingus už
sipilsimus. Patarlė sako, kad 
už vieną dešimtį baudžia. O 
taip neturėtų būti. Jeigu vie
nas padaro nusikaltimą, tai tas 
ir turi būti įvardintas, o ne 
visi, kurie, didžiumoje, nėra 
kalti. Nesusipratimas tarp tų 
dviejų lietuvių organizacijų tu
rėtų būti likviduotas.—D.

Vakarykščia “aviacijos diena” 
sutraukė kelis tūkstančius 
žmonių

Lietuvių t ?anza dantiniai skri
dimai, pirmiau Dariaus-Girėno, 
o dabar Juozo R. James-Janu- 
šausko besiruošimas naujam 
skridimui į Lietuvą, kaip' ma
tyt, lietuvius sudomina Aviacija 
ir lietuviai pradėjo noriai lan
kytis į “aviacijos dienas”.

Vakarykštėj “aviacijos die
noj”, kuTi, kaip buvo skelbia
ma, buvo rengiama Dariaus-Gi
rėno paminklui pastatyti, da
lyvavo apie 3,000 ar 4,000 žmo
nių. Peoples Furniture Co. su
teikė savo garsiakalbį! Skel
bėju buvo P. Jurgėla, kuris 
žmonėms įsipykęs nuolatiniais 
siūlymais visokiautsių bilietų. 
Kalbėjo konsulas A. Kalvaitis, 
šimutis, adv. Kali, “inžinierius” 

Nukentėjo p.p. T. Petrošių I (tokiu jis buvo pi įstatytas) Si- 
nuosavybė Englewoode mokaitis ir keli kiti.

Aviacijos programas 
silpnas. Vienas lėktuvas 
pasivartė ir vakare, jau

K. Sitavičius prašomas 
atsišaukti į “N.”

A—3253. Labai elegantiška ir naujoviškos mados suknelė. Jeigu jums gerai pasiseks ją 
pasisiūdinti, tai kiekviena jūsų pažįstama jums> pavydės. Toks modelis yra labai originalus ir 
mažai kas jį dčvėja.

A—3333. Irgi naujas Paryžiaus modelis* Tokį modelį vargiai kur teks matyti 
nori turėti originališką suknelę?

A—2518. Silkinė išėjimui suknelė su iš jn argo šilko arba iš mezginių rankovėm, 
dabar yra labai madoj.

Sutvarkęs Aviacijos Dienų 
rengimą Detrote, Scrantone, 
Shenandoah ir Binghamtone, 
N. Y. lakūnas Juozas R. Ja
mes-Janušauskas šiandien grį
žta Chicagon, kad dalyvauti 
Amerikos Lietuvių Tranzatlan- 
tinio Skridimo Sąjungos pra
kalbose ir Vilniaus užgrobimo 
sukaktuvių paminėjime, kuris 
šiandien įvyks Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje, 3133 South vių Auditorijoj 
Halsted Street, 7:30 vai. vak.

Tai bus pirmas ALTASS pa
sirodymas prieš lietuvių vi
suomenę ir tuo pačiu laiku 
pirmas lakūno Janušausko pa
sirodymas kalbėtojo rolėje. Jis 
savo kalboje apkalbės skirdi- 
mą į Lietuvą, kuris įvyks se
kantį pavasarį ir kaip jis bus 
vykinamas, kaip finansuoja
mas, etc. Beabejo, kiekvie
nas norės jo kalbą išgirsti. 
Tame pačiame vakare taipgi 
bus paminėtas skaudus lietu
vių tautai įvykis — Vlniaus 
užgrobimas.

Programą atidarys p. Karta- 
nas, Tranzatlantinio -Skridimo 
Komiteto pirmininkas.

Adv. K. Gugis bus vakaro 
vedėjas.

Lietuvių jaunuolių draugjė- 
lė, kurią mokina dainuoti p. 
S. Staniuliutė, o šokti p. Bie- 
liajus, išpildys savo numerius.

Dr. Montvidas, nuo draugi
jos “Pažangos” kalbės apie 
Vilniaus vadavimą.

Furniture & Firtures 
Rakandai-Itaisai

BARO PIKČERIAI 
lig užsakymu pigiai; 
kfjimais; taipgi stalai, 
nai. 4704-6 “

Jos. F. Budrik, *
3417-21 S. Halsted St 

CHICAGO. ILL.
.Telefonai: Boulevard 4705 ir 

Bonlevard 8167

Jos. F. Budriko krautuvės 
duodami lietuviški radio 
programai:
NEDfiLIOMIS: WCFL. 970 K.*

8 vai. ryte ir 1:00 po plet. 
WAAF. 920 K.. 1:30 v.p.p. 

KETVERGAIS: WHFC, 1420 K.* 
7:30 valandą vakaro.

OAK FORESf —. Apie du 
metu atgal man teko būti Oak 
Forest prieglaudoje, nes sir
gau, ir ten mačiau kaip kai 
kurie vargingai gyveną. Iš li
gos nepakeldaipąs rankos, ra
šiau į spaudą Ir per tai susi- 
lahkiau organizuotos visuome-

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam plonus ir storus vil
nonius svederius dėl vyrų, mo
terų, merginų ir vaikų.

Neriam vilnones panČiakas 
dėl moterų ir vyrų. Taisom 
senus svederius.

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVIČIA

504 W. 33rd St., Chicago, III
* Prie Normai’ St.
Phonė Vistory 3486

"NAUJIENOS Pattern Dept.
17^9 S. Halsted St, Chicago, III.

> Čia įdedu15 centų ir prašau atsiųsti man 
pavyzdį No

Mįeros
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ŠIANDIEN PIRMOS TRANZATLANTINIO 
SKRIDIMO PRAKALBOS IR VIL

NIAUS PAMINĖJIMAS

* * Real Ęstate For Sale 
, _ .Pardavimui ,

BARGENĄS $2000, 2 augštą 6 ir 6 
kambariai, ant Canalport Avė., 
išmokėjimas. Pašaukite Hyde 
7958.

Business Service
• EĮiznio^ PatnĮ'nĮĮvimaa^

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams tfikale nesusipratimų sn ren- 
danninkais. Maža narinė mokestis. Ezper- 
tų patarimas visose namų savininkų it 
rendauninkų reikalais. Mfs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. Šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. {žymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chicagofr.

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St. 
T<1. Armttage 2951-2952

Mfs esame jau šiuo adresu viri 40 metų

(Vardas Ir pavardė)
I I.*/'1.- • '‘"'į' - \ '

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

JFor Rent_______
• RENDON restaurantas, se

nai įsteigtas, kampinis, moder
niški įtaisymai, puiki vieta dėl 
alaus. Turiu parduoti dėl silp
nos sveikatos. Renda nebrangi.

3759 So. California Avė.
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PARDUOSIU 7 flatų namą ar mai • 
nysiu ant .mažesnio namo, ar farmos 
arti Chicagos. T307 W. 69 St.
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