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Baus Kalėjimu NRA 
Kodekso Laužytojus
Prezidentas Rooseveltas paskelbė patvar 
kymą, sulig kurio NRA kodekso laužy 

tojai galės būti baudžiami pinigi 
z nėmis pabaudomis ir kalėjimu

VVASHINGTON, sp. 18. —Ei
nant naujais patvarkymais vi
si‘tie, kurie yra pasirašę NRA 
kodeksą, bet jo nepildo, galės 
būti baudžiami piniginėmis pa
baudomis ir net kalėjimu*.

Industrinė administracija yra 
gavusi daug tūkstančių skun
dų, kad samdytojai, kurie yra 
pasirašę NRA kodeksus ir tu
ri išsikabinę Mėlinąjį Arą, at
virai laužo to kodekso nuosta
tus. Tas ir privertė adminis
traciją pakeisti savo pirmesnį 
nutaistatymą, kad NRA kodek
sai yra tik draugiški susitari
mai, kuriuos kiekvienas pasira
šęs turi pildyti savo valia. At
siradus tiek daug kodekso lau
žytojų ,pasirodė, kad nebegali
ma pasitenkinti vien prigrumo- 
jimais, ar atėmimais Molinojo 
Aro, bet kad yra reikalingos ir 
aštresnės pabaudos laužytojams.

Todėl prezidentas Rooseveltas 
vakar paskelbė naują patvar
kymą, kuris nustato iki $500 
piniginės pabaudos ir iki 6 mė
nesių kalėjimo bausmės tiems,

kurie laužys NRA kodeksą.
Tuoj po to industrinis admi

nistratorius Johnson, pasirem
damas minėtais patvarkymais, 
išleido visą eilę reguliacijų, ku
rias NRA kodeksą pasirašę tu
ri pildyti.

Prezidentas spręs sankrovų 
kodeksą

Industrinė administracija vi
są pastarąjį laiką svarstė smulk- 
meninių sankrovų kodeksą ,ne 
tik dėl darbo valandų ir mini- 
mUm algų, bet, svarbiausia, dėl 
biznio vedimo nuostatų. Įvyko 
tokis didelis pasidalinimas nuo
monių, kad paruošti vieną ben
drą kodeksą nepavyko, įvykus 
dideliam nuomonių skirtumui ir 
pačioje administracijoje. Todėl 
tapo paruošti du kodeksai. Vie
ną paruošė industrine adminis
tracija, o kitą liečiantį maisto 
sankrovas ir grosernes, paruošė 
agrikultūros departamentas. 
Abu kodeksai tapo paduoti pre
zidentui, kad jis juos savaip 
suderintų ir patvirtintų.

Chicago, III., Ketvirtadienis, Spalių-October 19 d., 1933

BAISIOJI FRANCUOS “VELNIO SALA
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lionę į Karaliaučių

AVIACIJOS DIENA 
BINGHAMTONE

BINGHAMTON, N. Y., sp. 18. 
—Didelė Lietuvių Aviacijos Die
na B’nghamtone bus sekmadie
nį, lapkričio 5 d., gerai vietos 
lietuviams žinomame Bennett 
aviacijos lauke.

Ši aviacijos diena yra ren
giama vietos lietuvių artimes- 
niam sus'pažinimui su lakunu 
Juozu R. James-Janušausku, ku
ris ateinantį pavasarį ruošiasi 
skristi iš Amerikos į Lietuvą.

Vietos lietuviai karštai pri
taria antram lietuvių tranzat 
lant'niam skridimui ir kaip tik 
pasklido tarp dalies vietos lie
tuvių žinia apie ruošiamą avia
cijos dieną, dalyvaujant laku-

Norvegijos Darbo 
partija aplaikė di
delių laimėjimų

Apiplėšė uniją
J' *

Parlamento rinkimuose laimėjo 
dar 22 vietas ir dabar turės 
69 atstovus

CHICAGO.— Trys ginkluoti 
plėšikai užpuolė Photo-Engrav- 
ers unijos raštinę, 431 S. Dear- 
born St. ir pastvėrė $3,883 pi
nigais, kuriuos unijos nariai 
sumokėjo duoklėmis.

Francija turi baisią kriminalistų trėmimo vietą “Velnio Salą”, Francijos Gilina, Pietų Amerikoj, 
pakraščiuose, į kurią kasmet ištremiama daug kriminalistų ir retas, kuris sugryšta iš ten gy
vas. šiemet į tą salą jau išvežta apie 900 kalinių, tarp jų Guy David, kuris nužudė amerikietį 
Wall, irgi kriminalistą. Gyvenimas toj saloj yra baisus. Pati žemė yra pilna nuodingų garų, 
taip kad baltieji žmonės nedrysta ją dirbti. Tečiaus kaliniai yra priversti tą žemę dirbti ir 
mirti nuo įvairiausių tropinių ligų. Apsiėjimaš sii kaliniais yra labai nuožmus. Laivai aplanko 
salą tik sykį į metus. Daugelis kalinių sutinka verčiau mirti, negu gyventi toj baisiojoj saloj. 
Pabėgti irgi veik neįmanoma. Jei ir pasiseka pasprukti nuo sargybos, tai daugelis žūna rais
tuose, ar juos suėda rykliai, kurių pilni supantys salą vandenys. Dabar panašią, gal tik ne tokią 
baisią “Velnio Salą” steigia ir Jungt. Valstijos saviems kriminalistams tremti. Ta sala bus San 
Francisco įlankoj, kur buvo kariuomenės kalėjimas. 
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( 4 nutroško gasu 
" •' ' '■ 

BLOOMINGTON, III., sp. 18. 
—Du vyrai ir dvi moterys, ku
rie buvo susirinkę “paūžti”, ras
ti nutroškę nuo gaso. 
t Spėjama, kad ne nelaimė, bet 
žmogžudystė.

Ūkio produktu kai
nos dar esančios 

per žemos

OSLO, Norvegijoj, sp. 18.— 
Vakar įvykusiuose parlamento 
rinkimuose Darbo partija ap- 
laikė didelių laimėjimų, praves
dama 22 atstovus daugiau, ne
gu turėjo pereitame parlamen
te. Laimėjimas įgytas kaina 
konservatorių, liberalų ir ag- 
rarų. Konservatoriai pralaimė
jo 10 vietų, liberalai 9 ir agra- 
rai 3.

Nors Darbo partija ir yra 
stipriausia partija parlamente, 
bet ir dabar ji dar neturės ab- 
soliutės didžiumos.

Vakar išrinktame parlamen 
te Darbo partija turės 69 atsto
vus, konservatoriai—31, libera
lai—24 agrarai—22 atstovus.

Rinkimuose dalyvavo 18 par- 
bet tik šios keturios par- 
parodė didesnio stiprumo.

Norman Thomas r u 
pinasi Mooney 
paliuosavimu

WASHINGTON, sp. 18. -• 
Nors ūkią’ produktų kairios nuo, 
pereito kovo mėn. pakilo 32‘ 
nuoš., prezidentas Roosevetlas 
mano, kad kainos dar nėra už
tektinai augštos ir kad todėl 
reikia rūpintis dar augščiau jas 
pakelti. Fabrikų gi gaminiai, 
kuriuos ūkininkai perka, pakilo 
tik 11 nuoš.

Vokietijos naciai vėl 
mėto lapelius 

Austrijoj

sp.SAN FRANCISCO, Gal 
18.—Buvęs socialistų kandida
tas į prezidentus, Norman Tho- 
mas, paskelbė, kad jis Thomas 
Mooney, kuris jau 16 metų ne
kaltai sėdi kalėjime neva už 
padėjimą bombos karinio pri
sirengimo parodoje, bylą per
statys tiesioginiai prezidentui 
Rooseveltui.

Čechoslovakijos de
rybos su Austrija

tijų, 
tijos

Du detektyvai pakliuvo • ka-
* lėjiman

MUSKEGON, Mich., sp. 
—Du Chicagos privatiniai 
tektyvai, kurie tyrinėdami plė
šimą, išvogė ir kankino Mus- 
kegono Heights biznierių, vers
dami jį prisipažinti prie vogi
mo, liko nuteisti kalėjimam 
Vienas tų detektyvų gavo nuo 
6 iki 10 metų kalėjimo, o ki
tas—nuo 18 mėn. iki 3 metų.

18.

VIENNA, sp. 18. — šiand.e 
į Vienną atvyko čechoslovaki- 
jos užsienio reikalų ministeris 
pasitarti su Austrijos kancle
riu Dollfuss dėl glaudesnių 
abiejų šalių prekybinių ryšių ir 
abipusio sumažinimo muitų.

Benes buvo labai iškilmingai 
pasitiktas stotyje. Pasitikime 
dalyvavo taipjau Jugoslavijos ir 
Rumunijos delegacijos, kurios 
irgi dalyvaus derybose.

Taksai už barzdos skutimusi

Kėlė sau algą, kuo 
met kitiems jas 

kapojo
WASHINGTON, sp. 18. - 

Senato bankiniam komitetui ty
rinėjant Chase National Bank 
veikimą išėjo aikštėn įdomių 
dalykų. Banko prezidentas 
Wiggin visą laiką kėlė sau al
gą, taip kad vienu tarpu jis 
gavo algos ir bonusų $1,367,020 
į metus, neskaitant, didelių al
gų, kurias jis gaudavo iš kitų 
kompanijų, kur jis būdavo fi
nansų komiteto pirmininku. 
Taip, iš Brooklyn Manhattan 
Transit Co. jis gaudavo $20,000 
į metus, o iš Armour <fc Co. 
$40,000 į metus.

Algą jis sau kėlė kuomet 
bankas gi nešė didelių nuosto
lių.

Betgi tuo pačiu laikų jis sto
vėjo už nukapojimą algų vi
siems kitiems banko darbinin
kams ir jų algos, Wiggin pa
stangomis, nuolat buvo kapoja
mos.

ORR £ite

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lis oro biuras Šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir hiskj Šilčiau.
Saulė teka 6:06, leidžiasi. 5:-

ADEN; Arabijoj.— Yemer 
provincijos valdonas Žaidi Imam 
Yahya paskelbi dekretą, kuris 
draudžia gyventojams turėti 
gramafonus. Kitas gi dekretas 
uždeda specialius taksus tiems 
vyrams, kurie 
barzdą.

(Yemen yra 
jurų, Arabijoj,
ri 2,500,000, visi jie griežti 
mahometonai).

Išžudė šeimyną

nusiskuta savo

prie Raudonųjų
Gyventojų tu-

Estijos prezidentas 
premleras ir jo ka 

binetas rezignavo
Priešinasi ’ priimtai konstituci

jos pataisai. Į naująjį kabi
netą įeisią ir karininkai

, TALINAS, Eustijoj, sp. 18. 
—Esti j os prezidentas-premieras 
Jaan Tonisson vakar įteikė par
lamentui savo ir savo kabineto 
rezignaciją. Kabinetas tai pa
darė referendumui priėmus

VIENNA, Sp. 18.— Iš Bava
rijos buvo paleista daugybė ba- 
liunėlių, pilnų nacių atsišauki- konstitucijos pataisą, kuri su 
mų prieš Austrijos valdžią. 
Tuos baliunėlius vėjas atnešė 
į Austriją, kur jie augštai iš
kilę sprogo nuo išsiskleidimo 
oro ir pabėrė tuos lapelius.

Rusai išpirko vo 
kiečių farmą

U*

MASKVA, sp. 18. — 27,000 
akrų pavyzdinis ūkis “Diąisak”, 
operuojamas vokiečių šiaurinia
me Kaukaze, vienatinė užsiliku
si Rusijoje kapitalistinė įstaiga, 
tapo išpirktas bolševikų val
džios.

Rusijos valdžia sutiko sumo
kėti 2,000,000 reichsbanko mar
kių už uikį ir inventorių. Vokie
čiai j ūkį buvo sudėję 4,500,000 
markių, bet tie pinigai jau pir
miau* bolševikų buvo atmokė
ti.

mažina skaičių atstovų parla
mente iki 50 ir įveda neatsa
kantį prieš parlamentą kabine
tą. Kabinetas tokiai konstitu
cijos pataisai buvo priešingas.

Parlamentas priėmęs prezi
dento ir kabineto rezignaciją. 
Užsidarė. Vadai septynių par
tijų pradėjo pasitarimus apie 
sudarymą naujo kabineto ir iš
rinkimą laikinio prezidento iki 
patys gyventojai išrinks prezi
dentą ’ ateinantį balandžio mėn. 
Į naująjį kabinetą manoma į- 
statyti kelis kariuomęnės vir
šininkus, kad naujasis kabine
tas turėtų ir armijos pasitikė
jimą. ’

Rezignavusio premiero Ton
isson partija , taip jau ir socia
listai sako, kad šalis eina lin
kui diktatūros, bet kitos parti
jos tikrina, kad prie diktatūros 
nebusią prieita.

KLLAIPĖDA.—Pirklys S. iš 
Priekulės, vykdamas į Rytų 
Prusus mugę Karaliaučiuje, pa
siėmė vadinamų kelionės če- 
dų, kurie parduodami Klaipė
doje ir kitur po 2 litus už vie
ną rentmarkę. Vokietijoje če
kiai keičiami pilnu* markės kur
su, tačiau gautą už čekius va- 
iutą negalima iš Vokietijos iš

vežti. Pirklys S., Klaipėdoje 
išsikeitęs 1800 markių kelionės 
čekiais ir Vokietijoje juos pa
keitęs markėmis, šį tą nusipir
ko, vadinasi, dalį pinigų išlei
do, o apie 900 markių vežėsi 
atgal. Grįždamas tuos pinigus . „ ,
pasidalino su palydovais, nes iš j","1 Jatnes-Janušauskui, tuoj vi 
Vokietijos išvykstą 'keleiviai 
negali daugiau išvežti kaip po 
200 markių..

Vokiečių pasienio valdininkai, 
remdamiesi devizoms varžyti į- 
statymu, pirklį vis dėlto sulai
kė, nes jis negalėjo įrodyti, kad 
čekiais gautą Vokietijoje mar
kių valiutą butų visą išleidęs. 
Pirklys prisipažino nusikaltęs. 
Taip pat buvo kaltinami ir jo 
palydovai, apsiėmę jam pagel
bėti pernešti per sieną liku
sius devynis šimtus markių. 
Pirklys, jo žmona, viena gimi
naitė mokytoja ir dar du pa
žįstami buvo suimti ir padėti * 
Tilžės kalėjiman. Tik po trijų 
savaičių buvo svarstoma kalti
namųjų byla.

Valdžios atstovas teisme pa
reiškęs, kad nusikaltėliai prieš 
devizoms varžyti įstatymus esą 
dviejų rūšių: vieni jų norį tuo 
budu pakenkti vokiečių markės 
kursui, o antri tik šiaip po tru
putį pasipelnyti. Anot valdžios 
gynėjo, prie pastarųjų priklau
sęs kaltinamas pirklys, o pir
mai rūšiai priklausą Did. Lie
tuvos žydai. Todėl jis pasiūlė 
kaltinamajam taikinti švelni
nančias sąlygas.

Kaltinamojo gynėjui pareiš
kus, kad kaltinamasis keliavęs 
į Vokietiją ne pasipelnyti, bet atėjo Howard Duncan iš Calu- 
savo senai tėvynei meileę jaus- met City, buvęs kasieriaus pu
mų vedamas, teismas nutarė jį gelbininkas Northern 
nubausti 30 dienų paprasto ka
lėjimo ir 70 litų pinigine pa
bauda. Be to, pas jį rastus pi
nigus, 900 markių, konfiskuoti. 
Kitiems kaltinamiems skirtos 
mažesnės bautamės ir jie jau 
anksčiau iš kalėjimo išleisti.
/ . ’T....... 1......
Areštuoti buv. viršaitis 

ir sekretorius

I ei pradėjo ruoštis joje dalyvau- 
I ti, kad pamatyti šį besiruo
šiantį pavojingon kelionėn drą
sųjį lakūną.
LIETUVIŲ AVIACIJOS DIENA 

PHILADELPHIJOJ
Pirm atskristi į Binghamtoną. 

lakūnas James-Janušauskas pir
miau aplankys kitas dvi dide
les lietuvių kolonijas, kur yra 
ruošiamos aviacijos dienos.

Ateinantį sekmadienį, spalio 
22 d. aviacijos diena įvyks PHI
LADELPHIJOJ, Vytauto parke.

Kitą sekmadienį, spalio 29 d. 
aviacijos diena įvyks SCRAN- 
TON, Pa., apielinkėj—Moscow 
Airport, Moscow, Pa., už 10 
mylių nuo Scnantono.

Visose jose dalyvaus pats la- 
kunas James-Janušauskas su ki
tais savo draugais lakūnais ir 
parodys/susirinkusiems nepa
prastas įdomybes ore, taipgi 
norinčius pats pavėžins aųgš- 
tai dausose ir parodys kaip at
rodo ši musų žemelė, žiūrint į 
ją iš už debesų.

Grand jury tyrinės 
Indianos kompaniją

CHICAGO.—-Užvakar [teismą

Are&tuotasALSĖDŽIAI
buv. Alsėdžių valsčiaus sekreto
rius p. B. Caulytis ir viršaitis 
p. A. Kungys. Jie kaltinami 
suklaštavę dokumentvĮs. Taip 
pat areštuotas nepilnametis p. 
K. Varnelis, įkaitinamas vogi
me. Visi pasodinti Telšių kalė
jime.

Sukilimas Siame Svarsto rusuos 
žinimą

PRIPA-

TAMPA, Fla., sp. 17. — Jų 
namuose rasti kirviu nužudyti 
Nicholas Licata, 47 m., jo žmo
na, jų duktė ir sūnūs. Kitas 
sunuta gal mirtinai sužeistas. 
Suimtas vyriausias sūnūs Viėtor, 
20 m„ kuris pastaruoju laiku 
buvo lig pamišęs ir gąsdino vi
są apielinkę.

BANGKOK, Siame, sp. 18. 
Prieš kelias dienas Siame pra
sidėjo sukilimas, kad nuversti 
dabartinę karaliaus valdžią. Su
kilėliai buvo jau užėmę ^aero
dromą, bet iš ten jie tapo išvy
ti. Sukilėliai dabat traukiasi,, 
bet traukiasi tvarkoj, matyt, 
su tikslu valdžios kariuomenę 
nuvilioti toliau nuo bazės ir 
tada ją apsupti.

(Siamas yra pusiau nepri
klausoma 
joj).

valstybė Indo-Chinl

s-

NEW YORK, sp. 18. — Du 
kūdikiai žuvo eksplozijoj ir 
gaisre, kuris sunaikino jų tėvų 
namą prie gasolino stoties ties 
Dunellen, N. J.

Indiana 
Public Service Corp. Jis prisi
pažino teismui išeikvojęs $132,- 
000 kompanijos pinigų, kuriuos 
praleidęs arklių lenktynėms.

Teismui jis pasisakė, kad dar 
sausio mėn. jis prisipažinęs 
kompanijai išeikvojęs jos pini
gus. .Bet kompanija tik pa.>^ 
lino jį iš darbo, nes ji netikin
ti jo pasakojimams. Tik po 6 
mėn. tyrinėjimo ji apkaltino jį 
išeikvojus tik $1,500, bet ir ta
da nedryso jį areštuoti. Ir tik 
pastaromis dienomis jį atidavė 
teismui. O tai todėl bijojusi 
jį areštuoti, kad jis gerai žino 
kitų viršininkų suktybes ir ne
teisėtą kompanijos veikimą.

Tai pareiškęs jis įteikė tei
sėjui visą pluoštą dokumentų. 
Prokuroras žvilgterėjo į tuos 
dokumentus ir tuojaUs įsakė 
pašaukti grand jury tyrinėti 
kompanijos veikimą. Kas tuose 
dokumentuose yra* dar neskel
biama.

WASHINGTON, sp. 
autoritetingų šaltinių 
kad Roosęvelto kabinetas jau 
pradeda svarstyti Rusijos pri- 
pažii. ’mą ir užmezgimą atrinki 
prekybinių ryšių. 

■t -

LA PAZ, Bolivijoj sp. 17.— 
Bolivijos prezidento sūnūs, Įeit. 
Ugartė, 25 m., pasimirė nuo 
žaizdų, kurias aplaikė kare su 
Paraguay už Gran Chaco pais
tus.

18.—— Is 
patirta, SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON

; z - Tiktai Doleriais
Siunčiant mažiau, kaip $100.00 nereikia jokių afidavitų. 
Siunčiant daugiau kaip $100.00, 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 80. HALSTED ST.. TeL Ganai 8500
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CHlCAGO, ILLlKCifs ■

i. Kad daugiau 
iI6niį profesiona- 
Jonikaitis ir Dr.

were nothing unušual about such 
garb and that.dll who did not wear 
them were behind the times.

“tie waš cut out for an actor,” 
Mrs. Johnson told her husband.

“He was cut out for. a bum,” the 
somewhat SUbdued M r. Johnson 
corrected. It wds likę Mrs. Johnson 
always said, her husband didn’t talk 
much būt he thought a lot.

Tommy had made the town 
clothes-ęonscious without half-try- 
ing; būt if the subject was moot 
throughout the town in gėriefal lt 
was almost crltical within the Ran-

tufcavičius. Butų šiaip ir taip, 
jeigu jiš tifeknerėktų, o dabar 
besiklausant tiesiog ausyse pra
sėdi spėhgti.

— Frante Lapinskas.

savo pinigais at 
ir nešiojasi su Savi

SYNOPSIS
Thomas Jefferson Randolph . . . 

now a great football prospect at 
famous Thorndyke University . . . 
was born of humble parents, Mom 
and Pop, in a little Middle West 
factory town where he won early 
renown as a brilliant high school 
back, so much so that the great 
eastem college had lured him to its 
swanky hallb. Tommy came home 
for Christmas, spent much of the 
t i m e trying to polish household 
man ners, did not return Easter, 
būt dnring his summer vacation kr 
caused a mos t profound sensab'on 
throughout c r i t i c a 1 Athens by 
flashing on that burg the very lat* 
ešt in sport toga, white knickers, 
flannels, et ai. The neifchbors ate 
rather caustic būt, as Mom explains 
it, “if you fly with fine birds you 
mušt wear fine feathėrs” referting 
to h e r boy’s “millionaire college 
chums” . . .

Žiebsi Dr. 
pMfika. S tik o dftiriininkSŠ
aplinkui, kad net dulkes rttįte.

Dį; Jtffrikditis iš De- 
uslijau sau. Dr. jo-

AišišMtikittitiš
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Korteles
Progi-amUŠ 
Pikietūs

Padaf&me teisiems Greitai

Musu Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jo'š vedamos, su specialėm linijom ir lietuViS- 
kais antgaliais.
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lišktiffid. Į kitų pafėngimils jie 
lenda be jokioš šarmatdš su sa
vo litera luta, bet tėgul tik kas 
įabandb skleisti savo literatū
rų jų parengimuose, irioj atsi
tiks tai, kas atšitikb Detroite, 
kuomet Jbnikis su kumščih pa
sodino Mašį už pardavinėjimų 
“Nadjdšibš Gadynės”.

čia ktir kas ddu4- 
, — 9-12 do- 
ir daugiau, 

tai tikra be
darbe

If Viši iirifcšriiihbši; kidk 
ridėjo.

PAVIENIAMS
Vizitinės kortelės 
VėsttiVėtns Laiškai 
SiižifeduOtuvėms 
Kortelės 
PaSveikinitnal, etė.

koncerte nemažai 
kur iife nepasi- 
sotialistas if so- 

jbg steloki-

Wėii, firiš 
mifč Vienyk 
kii višokldiš

km*

Mom almost dropped the hot 
gravy bowl before she got it on 
the table. Tommy was drawing 
back from the table with those nar- 
row eyes again; būt before he could 
do anything Pop pounded his fist 
on the table so that the dishes rat- 
tled and the gravy almost pitched 
over the side of the dish.

“Everybody in toWn’s been talk- 
ing about them white ties of yours 
for forty years,” Pop shouted, “and 
if we ain’t disgtaced by them we 
nevėr will be.”

Uncle Louie laughed sarcastic. 
“Yod should talk—with them blue 
shirts find running around in your 
sox—I suppose nobody ever talked 
about you.”

“Here,” Mom said to Pop, “be 
štili, all of you, and have some of 
this grub before it gets cold.”

Būt ,Pop wasn’t through. Very 
pointedly he said, &laring at Uncle 
Louie: “Well, therfe ain’t any laws 
forcing you to lodk at anything 
’round here.” . . , -., >

Quickly, Uncle Louie pushed back 
his chair and arose. Mom shook hėr 
head and couldn’t think of anything 
to say. Uncle Louie shouted: “I 
don’t havė to be insulted Hke that 
by anybody; I know when I’m not 
wahted.” . '

He rehched for Bis Kat, which He 
always had a habit of putting right 
under his chair, and started to walk 
out. He walked kind of slow; then 
Mom thodght of something to say: 
“Uncle Louie, you’re not going 
ftithout ^our supper.” 
) “Somėbody’s got to apologize bo- 
forė Į come back,” he stated stout- 
ly. “I ain’t used to being treated 
likę that.” He lOoked at Pop. Mbm 
looked at Pop. Pop reached for the 
potatoes.

“You’ll wait till hell^ freezea 
over,” he šaid. Uncle Louie iharęhed 
out. Mom looked at Tommy, He 
vzas smiling, / L

“Attaboy, Father,” he šaid.
Pop looked up at him, šftiilihg A 

little, as if they had an understandr 
ing. Mdm Ws glad of it, evėri Ir 
poor Uncle Louie had te go tvith- 
out his supper bųt she would save 
a little food and fie would probably 
come back after they had all gone 
out.

Pop was a little puzzled, thoųgh, 
how to take the Father.' Mom khew 
how he felt because it had taken 
her kind of suddeh-like when Tom* 
my had begūn Ib chll her hĮother. 
It was strange būt it was nice, tbo, 
and sounded VCry dristocratic. SHe 
could see that Pop ll^ed it too, al- 
thougH he vfduld dever admit it.

(To Be Conthiued) ' 
Copyright, 1932. by Francis Walhce 
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kurie pasirengę Viskas ėjo tvarkiai if gražiai

ti ptie rffottefffiškų fiiiėštų. 
blausiai man nepatinka idi 
kad stinga švarumo. Taip 
dinamij ^jėlų” nėrA, tčklŽl 
ŠldVos ir visokios atfndtdš 
kraunalna prie durų iš gatvėš 
pusės. Tai tikrai keistai atro-

when hė had first seen Tommy in 
his sport regalia; btit before Kė 
could say anything.Upele Louie had 
so plainfy indicated that hė thought 
that t»op had inimediately gone 
over to Tommy’s side.

Uncle Louie was growing sour. 
As time had čdhie for Tommy’s re
turn Mom had begun to hint that 
Uncle Louie go back to his hotel, 
which was hard for her to do be
cause she knetf he didn’t have 
mųch money; in fact he owed a big 
bill at the hotel. Uncle Louie had 
let it be known that he would con- 
sider sharing his room with Tommy 
būt Mom knew that would never 
do; then she had dropped a hint to 
Pete būt Pete had shaken his head 
vary firmly.

Anyhow Pete needed his ręst and 
Uncle Louie not only snored būt 
had to gėt up at night to drink 
hdt water tthėnevėr his stomach 
bothered him; and Pete was Mišo 
working at the garage a few hours 
each day and whefi he did get to 
bed after his two jobs he couldn’t 
be bothered by Uncle Louie4 Then 
Uncle Louie played his lašt card; 
since Pop and Pete Worked on dif- 
ferent shifts he would be willing 
to sleep in Pete’s bed one week 
and on the Couch in the froht room 
the other; būt Pop stepped on this 
inahurry. .

ŠdrroVrfully, feeling as if she had 
tumed out one of GOd’p angęls in 
disguise, Mom wątched Uncle Louie 
go; she half-expėc£e<I him back būt 
they tdok him in at the hotel again; 
which wouldn’t hurt them bCcpuse 
they weren’t half-iilied anyhow; 
and lt Al Sridth got in and Uncle 
LduieĮ got the pdatmaster’s job he 
would pay in full for he .was honest 
as the day was lorig whenever he 
had the money td pay.

, Bųt he was back for meals mos; 
of thė time and He was there when 
TommV hrst edmfe iti vdth the vVhite 
knickers; he was ill-tempered any- 
how because it happened to be 
Thursday night and that was the 
night Pop shaved and Mom always 
held supper up because she believėc 
that the head of the hotise should 
always be at the table when the 
vittles WėW| served hot and Pop bę- 
lieved so, too. Thė boys always re- 
spected this custom and Mom saw 
no.reason why Uncle Louie couldn’t 
w$it a, .. _
done rtdthing būt wait all day ahy- 
how and had ndthing else to do. In 
fact Uncle Louie had spent most 
of his life waiting for something. 
He would never take a job likę any- 
body elše—it was a big job br noth- 
ing for Upele Louie.

So Uncle Louie was waitlng near 
the table, which Mom had sėt in 
the dining room on account of the 
first night Tommy vftš home, when 
Tommy came in. . <

“Dinner not ready?”
“It’s ready būt the king ’isn’t,” 

Uncle Louie said tartly. “Anyhow 
it’s supper where I come from. 
What kind of a monkey šuit is 
that?”

džlaiš sakant, publikos jie Vi
sai nbšutratikė. Judkiiigiausiaš 
dalykas buvo tas, kad “Laiš- 
vejė” per kelias diedas btivO 
gatsinaina viena daihihirikČ, 
kuri turėjo dainuoti bimblriilj 
parengime, Tačiau, matomai, 
ta dainininkė apsisvarstė ir da
lyvavo ‘'Naujosios Gadynės” 
koncerte, kur jai buvo įteiktas 
net gyvų gėlių bukietas.

Beje, gėlių koncerto daly
viams nesigailėta duoti. Gal jas

Iš knygutes j)hdiškė- 
jo, jog tos moters varčias Anne 
Rlunian. Tačiau jos adreso li
gi šiol dar nepasisekė surasti. 
Bankui, matomai, ji buvo pa
davusi klaidingų adresų.

Tai, mat, kokie dalykai pas 
mus dedasi. Ir ne tik pas mus, 
bet Ir kittir. fr&iikų iižšid/trV- 
mas (tek įgdšdiho žrhdtieš, jog 
jie bijosi 
siškifti

teris liko ndsuhkiai 
Tačiau jų nuvežė į 
be sgftionėS. Ji taip 
sųtiibriės nedtgdVusi.

Senukė atrodė baisiai suvar 
gusi. Jos drabužiai buvo nu 
plyšę, sudėvėti, ji pati ; 
vusi, veidai įdubę. Ot 
galima manyti 
jau gerokų laikų nedavalgė ai 
net tiesiog badavo.

Slaugėms teko mirusių mo
terį nurengti. Staiga jos užti
ko kažkokį keistų guzų. Pa
šaukė tuoj daktarų, kad pa
žiūrėtų, kame dalykas. Pra
deda daktaras egzafriihuoti 
Nugi pasirodo, jog moters dra 
bužiuosc įvyniota didelis pluo
štas aukso certifikatų. Viso 
rodosi, už $1,890. Buvo sura-

Tompiy looked at him kind of 
ct>ld aš if he were an insect. Pop’š 
eyes like.d to have poppėd oiit when 
le saw Tommy būt before he could 
say anything Mom said ąilickl^: 
“Everybody get ready to šit down.”

Uncle Louie hufried to his seat; 
Tommy looked at him and Mom 
was afraid he was going to say 
something because Uncle Louie had 
Tommy’s seat; būt she looked at 
Tommy so he vfouldn’t make 
trouble and said:

“Hbre, Tottirtiy, šit in Petė’š 
šfeat.” !

Tommy did; and Pop camet,^ 
węartng a frėsh blue shirt and 
ooking clėan ahd handšonie likę he 
ąlwa|s did whenev.ėr he shaved. 
He looked at Uncle Louie and šaid; 
“What’s the matter with that 
suit?”

Uncle Louie laughed very nasty 
and said: “Everybody in to^m’s 
taikinį dbout him. Ue’s dišgracing

CHAPTER FOURTEEN
Mrs. Farrell sniffed. She picked 

up her basket and started out. Mom 
said: “And it’s much better for 
Tommy to be playing the golf with 
his school chums than lt is to be 
loafing at the pool room likę most 
of the boys round here.”

Mrs» Farrell tumed ąufckly. “K 
it’s my Joie you’re hinting about 
you can just change your tune, Mis’ 
Randolph; my Joie is working at 
an honest job instead of wearing 
didies in public.”

“Why Mis’ Farrell!” Mom 
started to say more; būt the irate 
Mrs. Farrell špoke again: “And as 
far as them millionaires is con- 
cerned I always say it’s better to 
go around with the devil you know 
than the devil you don’t know.”

Then she walked out, swishing 
her skirts. Mom had not been pre- 
pared for such a show.of temper.

“Never mind her,” Mrs. Johnson 
consoled, “she’s just jealous.”

“Sure,” Mrs. Flannigan added, 
“some peoplė are that way. Būt I 
always say if everybody minded 
their own business they’d have 
enough to da And if your Tommy 
wants to friake a fashion-plate out 
of himself that’s nobody’s business 
būt his own.” ,f

Mom nodded. “People don’t take 
to dressin’ around here likę they do 
over east,” she said. “They xeven 
give prižes to the best-dressėd boy 
in the school.”

“My lands!” Mrs, Flannigan 
gasped, “just imagine!”

Tommy’s clothes attracted more 
attention in the town than sinče 
Loretto Grenato had run off with 
a show company and come back a 
year later to establish a profound 
infiuence upon junior feminipe 
styles for many years to come. His 
was not the first knickerbocker suit 
būt it was the first white one And 
he was the first to appear almost 
continuously in this garb. Further- 
more, others of the young bloods, 
including some who did not go to 
college, also began to wear them 
although none of theirs had the 
flair of Tommy’s, as they were 
mostly the short pante which came 
extra with sport suits.

It wasn’t just knickers, either; 
for the first Sunday evening he tfas 
a^ home Tommy made his appear- 
ance In cream flannels and a blue 
coat, just likę the musica) oomedy 
actors vore when they used to 
come to the Elysium Theatre before 
it had been turned Into a movie 
house. And it wasn’t just thė 
clothes he wote būt the manner in 
which hš wore them, as if there
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Žmonėm, kurie dėl senatvės arba kitokios 

priežasties jaučiasi silpni ir nesveikus, at
gauna savo jėgas, sveikatą ir pasidaro stip
resni ir gyvesni po to kaip jie vartoja 
NŪGA-TONK.

NUGA-TONE yra pastebėtinas vaistai dėl 
moterų ir vjrt), kurie susilaukė senatvės. 
Jis padaro juos sveikesniais, tvirtesniais ir 
priduoda jiems nauju spėkų darbui. Jeigu 
jils esate senas arba silpnas, pamėginkite 
NUGA-TONE. , Po keletą dienu Jus paste
bėsite dideli, pagerinimą. , J
į NUGA-TONE ndfduodątnas .ypiose vaistini

uose. Ne priimkite pamėgdžiojimų. Niekas 
kitas jums nepagelbės taip kaip NUGA- 
TONE.
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itiiiic kbhscrte dalyvauti. Tu
riu pasakyti, jog šiišifiiiko ric- 
įiaprasfai dddg žnionių. Pr6- 
grdmds taip pat bandyta duo
ti geras: sukviesta buto viso
kių artistų ir dainininkų. Kai 
kurie jų buvo itin geri, kiti 
kiek silpnesni. Bendrai imant, 
programas man patiko. Ta- 
čiati butų buvę dar geriau; 
jeigu dainininkai butų daina
vę lietuviškai, o ne italijoiiiš- 
kai. Tai sakau ne kokiais pa
triotiškais sumetihiaiš, o vien 
tik todėl, kad libtuviškoš dai
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Kai dėl žmokdriį, tai jų ga
lėjo būti apie 80b,' o gal ir 
daugiau. Tiesiog svetainėje 
vietos nebebuvo. Daugeliui te
ko stovėti. Ir tai he tik žemai, 
bet ir galiorkbje. Nuo kai ku
rių teko girdėti, kad tai pir
mų kartų sklokiriinkai turė
jo lokį didelį pasisekimų. Kon
certui pasibaigus, buvd šokiai. 
Man nelabai tepatiko muzi
kantai, — pefmažai jie gro
jo. Kas penkios minutės ir bė
ga kažkur. O gal jie laikėsi 
NBA patvarkymu?

Teko matyli svečių net iš 
kitur. baVyzdžiui, buvo atVy- 
kęš Aųtanaitiš iš Detroito. Na, 
6 iŠ artimesnių kolonijų bu
vo susirinkęs gana nemažas 
biirys žmonitį pašiklausyti 
koncerto.

Bimbiniai, žinoma, dėjo vi
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jų. Jie ant greitųjų savo sa
lėje surengė kokių tai “veče-
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Ketvirtadieniu, sp. 19, 1932-

Iš SLA. 4-to Apskričio 21-mo metinio šuva 
žiavimo Ansonia, Conn.

Suvažiavimas įvyko rugsėjo 
21 d. Ansonia, Conn. šitas 
miestukas yra gana mažas, to
dėl kaikurie delegatai skundė
si, jog jiems sunku buvo jį 
surasti, nes, girdi, Ansonijos 
nė ant mapos nėra. Kadangi 
nusiskundimas buvo pateiktas 
žodžiu, o ne raštu, tai dėlto, 
tur būt, šio skundo niekas ne
rėmė ir jis pats per save nu
puolė. Buvo ir daugiau ma
žesnių ir didesnių skundų, ku
rių (aš čia duodu garbės žodį) 
neminėsiu, — paliksiu tuos 
juokus satyristams atpasakoti. 
Reikia ir jiems duoti progos,
— tegul jie sau klega ir sėja 
savo juokavimais šioje ašarų 
pakalnėje liūdesio dirvonus.

Kas myli ašaras, tas čia ga
lėjo pasirinkti ir tų liūdesio 
perlų, šį skaudų, o gal ir mei
lišką jausmą paliksiu poetams,
— lai anie lipina ašarų per
lus romanso žodžiais. Sakau, 
čia buvo visko: Juokų, aša
rų, — na, ir dantų griežimo. 
Netruko ir gėdos, tik gaila, 
kad ne visi mes gėdą pažįsta
me. Atleiskite, aš prisipažįs
tu, jog neturiu tos ypatybės, 
kad galėčiau visiems įtikti, — 
tas tai ir yra mano prigimta 
silpnybė. Todėl ir apie aukš
čiau pažymėtus įvykius atsisa
kau smulkmeniškai “Naujie” 
nu” skaitytojams pasakoti.

Grįžkime prie paties suva
žiavimo. Suvažiavimą atida
rė 10:30 vai. ryto, apskričio 
pirmininkas V. Videikis. 
Jis paskyrė komisiją manda
tams peržiūrėti iš trijų asa- 
bų. Ženkleliams prisegioti pa
kvietė tris labai gražias jau
nas merginas; jos pakvietimą 
priėmė su šypsą. Spaudos ko
misijoj! įėjo rodos, tos pačios 
asabos, kurios mandatus pati
krino, būtent Pilypauskas, Sa
piega ir Mikalauskas.

Suvažiavime dalyvavo 29 
delegatai, 6 svečiai .ir vienas 
nusikaltėlis. Delegatai, reikia 
tikėtis, buvo visi SLA. nariai. 
Svečiai irgi atrodė užintere* 
suoti fraternalizmu, — galėjo 
būti geri SLA. nariai. Nusikal
tėlis, tai tikrai žinau, yra ge
rame stovyje SLA. narys. Mat, 
nusikaltėlio suole man pačiam 
teko sėdėti. O tai man davė 
progos žinoti, kur priklausau 
ir ar esu gerame stovyje.

Na, ir vėl nuslydau’ nuo ke
lio, — grįžkime prie suvažia
vimo dienotvarkio. Apskričio 
sekretorė panelė Olga Ažune- 
riutė iššaukė delegatų vardus 
ir prašė visų ateiti, kad gauti 
ženklelius. Pašauktieji sku
biai1 bėga į paskirtą vietą, gi 
gražuolės prisega jiems ženk
lelius. Delegatų asabose ra
dosi gražių mergaičių, pato
gių pusamžių moterų ir drūtų
— štyvų vyrų.

Tos ceremonijos mane taip 
užhipnotizavo, kad nejučiomis 
šokau eiti, kad gavus gražų 
ženklelį, padarytą iš trispal
vio kaspino. Bet vos man pa
šokus eiti, mano geresnė pusė 
sučiupo už skverno ir sako: 
“Kur nori bėgti?” Tuomet at
siminiau, jog esu ne delega
tas, bet kaltininkas 
rimau.

Dienotvarkis eina tiesia 
ga. Protokolo skaitymas 
praeito suvažiavimo. Staito- 
mi du protokolai iš apskričio 
valdybos posėdžių, — viskas 
tv'arkoje, viskas užginama. 
Apskričio valdybos protoko
luose daug kalbama apie J. 
Januškevičių Jr., dabartinį 
SLA. iždo globėją. Jam pri
metama, kad jis New Britain 
jaunuolių kuopos organizavi
me visai mažai dalyvavęs, o

ir nu-

va-
iš

kuopos organizavimo klausi
me tyrinėjimus ir suradusi, 
kad kuopa suorganizavč ne J. 
Januškevičius Jr., bet panelė 
Petruškevičiutė iš New Bri
tain., Conn. Tad jai priklausąs 
atlyginimas tiek iš SLA. Cent
ro, tiek ir iŠ apskričio. Čia 
buvo skaityta apskričio valdy
bos laiškai, rašyti J. Januške
vičiui Jr. tuo reikalu, bet jo
kio atsakymo negauta. Laiš
kai buvo registruoti ir liudiji
mai rodo, kad priimti.

Apskričio sekretorė Olga 
Ažunoriutė skundėsi, kad J. 
J-vičius Jr. atsilankęs pas ją 
į namus ir grasinęs jai teismu, 
rodos, už ypatos žeminimą. 
Panelė Ažunoriutė aiškinosi, 
kad ji, kaipo SLA. 4to apskri
čio sekretorė, daro tik tą ką 
apskričio valdyba jai įsako 
daryti visuose apskričio rei
kaluose, o lygiai ir šiame rei
kale. Tai visai teisingai. Man 
pačiam su tuo asmeniu teko 
daug visokių reikalų turėti ir 
aš gelėčiau daug šventos tei
sybės apie poną J. J. Jr. pa
sakyti, — bet kas tam tikės? 
Lygiai galėčiau pasakyti ir 
apie kitus, % kurie bent pirštą 
kur prikišo prie bent kokio 
darbo dėl organizacijos labo,
— visur darė dėl apskritaus 
dolerio. Labai mažai tesiran- 
da žmonių, kurie paaukoja 
savo liuosą laiką dėl kitų la
bo ir už savo triūsą neiško at
lyginimo. Aš pats tikiu į at
lyginimą, bet tik į teisingą, o 
ne į trejopą arba didesnį atly
ginimą.

Visi protokolai, kurie tik 
buvo skaityti, tapo vienbal
siai užgirti. Toliau seka skai-, 
tymas laiškų, kaip kad dieno
tvarkis reikalavo, 
pastebėti, kad laiškai 
meiliško-romantiško 
kaip kad kas gali 
Laiškai buvo griežto 
Gi man sėdint kaltininkų suo
le, be galo kankino da vienas 
antram priešingi dalykai, — 
teismas ir gal sudna valanda 
ir mano gera uoslė, — geres
nė, negu tūlų lietuvių advoka
tų... Mat, čia po dešinei per 
stiklus ne tik galima buVo su
uosti, bet ir matyti rengiamus 
delegatams skanius pietus. 
Matyti buvo, kaip jaunos 
merginos ir gal jų motinos, 
taisė stalus, puošė juos žoly
nais ir rudens gėlėmis. Jos ne
šė ir krovė ant stalų maistą— 
duoną, druską, pipirus, mėsą, 
dešras, sudrožtą kumpį, kep
tas vištas, daržoves, rupučiits, 
svogūnus, burokus ir susmul
kintus kopusius. Mano uoslę 
mane traukte traukė į tą pusę,
— net ir užmiršau, 
kaltinamas ir sėdžiu 
garbingame suole, 
staiga mano geresnė 
duos man į pašonę 
smailia alkūne; girdi, klausyk,
— tavo teismas prasideda. Na 
mislinu sau, sudna valanda, 
jau čia. No, kur dingsi,—klau
sau apskričio sekretorė Ažu- 
naičiutė skaito kokį tai raštą, 
mano kaltinamąjį aktą, kuris 
maž daug taip skamba: 
Ponas J. G. Žukauskas (ku
ris ir pasirašo po tuo, taip sa
kant, skundu) yra buvęs per-

daug metų SLA. 51 kuopos or
ganizatorius Bridgeport, Conn. 
ir dėl to, kokią teisę Viznis tu
rėjo organizuoti 320 SLA. jau
nuolių kuopą? Toliau, tie pi
nigai, kurie yra apskričio at- 
yginimas, oorganizatoriams už 

jų pasidarbavimą, priklauso 
ne Vizniui, bet man (vadina
si, Žukauskui) (pinigų suma 

Ant galo, po skun- 
“šitas 

skaityti

čia turiu 
nebuvo 
turinio, 
manyti, 
turinio.

kad 
tam 
Bet 
pusė
su savo

skundo, 
užimti

Kartu tariu ačiū kuopų 
delegatams

Viznis turi 
kad gauti 

kuopos or- 
Padalyta 

dalys pcr-

automobilium. Su- 
visas kandidatų ap- 
ir pasiunčiau jas 
Visus susirašinėji-

esu 
ne
štai 
kai

$99.00). 
do padėta prierašas: 
laiškas Vizniui duot 
yra užginta”.

Visi stebisi iŠ tokio 
bet visgi man reikia
dvi pozicijas: kaltinamojo ir 
gynėjo. Bylą išnagrinėjus, vi
si raštiški “padavadijimai” ro
do, kad Viznis yra kaltas dėl 
suorganizavimo 320 jaunuolių 
kuopos Bridgeport, Conn. 
Skundėjas neturi prieš tai jo
kių faktų. Taipgi 
skundėjo parašus, 
iš SLA. Centro už 
ganizavimą $49.50. 
į tris dalis, — dvi
duoda Žukauskui ir tik vieną 
trečia dalis pasiliko pas ma
ne.' Faktai rodo, jog aš, o ne 
kas kitas, sumaniau organi
zuoti minimą kuopą, suradau 
gydytoją, kuris sutiko kandi
datus egzaminuoti labai priei
nama kaina, ir tai brangus bei 
geras gydytojas. Beorganizuo- 
jant jaunuolių kuopą, aš išva
žinėjau nemažiau 1500 mylių 
su savo 
tvarkiau 
likacijas 
centran.
mus vedžiau ir daug laiko su
gaišau bei savo pinigų pridė
jau.

Ponas Žukauskas nieko pa
našaus negali įrodyti, o vien 
tik tą faktą, kad jis ir aš abu 
kartu važinėjome mano auto
mobilium ieškodami kandida
tų į minimą jaunuolių kuope
lę, ir tik dėlto aš jam, gavęs 
iš SLA^ centro atlyginimą, dvi 
dalis daviau, o vieną trečdalį 
pasilikau sau. Apskričio su
važiavimas buvo gatavas at
mesti bylą ir pripažinti $99.00 
man,- bet ’ašį* 'gerai žinodamas 
pono Žukausko būdą ir tai, kač 
jis už tai per visą savo seną 
amželį trins mano vardą sa
vųjų tarpe, nusprendžiau ne
imti iš apskričio už savo dar
bą nė vieno cento, o padariau 
suvažiavimui sekamą pasiūly
mą: $25.00 palikti apskričiui, 
kaipo dovaną, o likusius 
padalinti pusiau, — $37.00 
kauskui ir $37.00 man. 
kauskas lai daro su savo 
limi, ką tik jis nori. Aš 
vo dalį ($37.00) skiriu Lietu
vių tautos labui sekamai: 
$12.00 Barboros C. Viznienės, 
mano moters vardu, Dariaus- 
Girėno paminklo statymo fon- 
dan (mat, mano moteris yra 
gana daug pasidarbavusi mi
nimos jaunuolių kuopelės tvė
rime, daug triūso ir grašio 
pridėjus); $12.00 savo vardu 
skiriu Antrojo Tranzatląntinio 
skridimo fondan; $12.00 savo 
moters ir savo vardais skiriu 
Pittsburgho Universiteto Lie
tuvių kambario fondan. šito
kį mano pasiūlymą suvažiavi
mo dalyviai priėmė gausiu del
nų plojimu. \ Kadangi SLA. 
4-tas apskritis neturi pinigų, 
nes keli metai tam atgal bu
vęs apskričio iždininkas visą 
apskričio iždą (sumoje $1,214/ 
paskandino Long Island van-

$74 
žu- 
žu- 
da- 
sa-

—.....r.
denyje, todėl didesnių bilų 
negalėjo apmokėti. Vienok; 
šiame atsitikime mano auką, 
man prašant, mielai sutiko pa
siųsti tuoj į pažymėtus fondus. 
Priegtam padariau sumanymą 
parinkti aukų šiame suvažia
vime Dariaus-Girėno pamink
lo statymo fondui. Sumany
mas įvykinta ir padaryta rin
kliava. Rezultatas $14.70. Iš 
apskričio iždo pridės 30c., 
kad padaryti lygiai $15.00. 
Nors maža auka musų žuvu
sių didvyrių atminčiai, vienok 
depresijos laikotarpyje ir taip 
labai gerai. Nuo savęs tariu 
visiems aukotojams nuoširdų 
ačiū.
pasiuntiniams 
už manęs apkaltinimą tvėri
me 320 SLA. jaunuolių kuo
pos Bridgeport, Cann. šitas 
skundas ir manęs kaltinimas 
suteikė man progą, jau trys 
metai padarytus mano planus, 
įvykdinti. Gavęs iš SLA. 4-to 
apskričio $99.00 atlyginimo už 
minimos kuopos organizavi
mą, dvi dalis arba $66.00 bu
vau manęs atiduoti ponui J. G. 
Žukauskui, nes aš žinojau, 
kad jis labai tokius laimikius 
mylį; gi trečią dalį, tai yra 
$33.00 aukoti į tuolaikinius 
fondus, kurie reikalautų pini
ginės'paramos. Bet tokia pro
ga galėjo pasitaikyti negreit, 
kadangi apskričio iždas tuš
čias, o skolų turi gana daug. 
Dabartinė padėtis pakeitė ma
no planus ir ponas J. G. Žu
kauskas, vietoje gauti $66.00, 
turėjo pasitenkinti $37.00, ir 
tuos šiuo laiku jis negali gau
ti, nes apskričio ižde nėra pi
nigų.

Well, ar mano skundikas ką 
laimėjo, ar pralaimėjo, tai ne 
mano kaltė. Mano kaltė tik 
tame, kad aš nežinojau su ko
kiu žmogum turėjau reikalą, 

i organizuodamas jaunuolių 
kuopą. Tiek aš žinau, kad 
ponas Žukauskas už savo dar
bą prigelbėjime organizuoti 
minimą jaunuolių kuopą atly
ginimą gavo $aųa riebų, kurio 
jis nėra vertas. Pilnai tikiu, 
kad jeigu bučiau daręs pasiū
lymą visus $99.00 pasiųsti į 
minimus fondus, tai suvažia
mas butų sutikęs ir skundi
kas būt nieko negavęs. Bet 
tuomet, suprantama, man ne
būtų buvę nė pragare vietos. 
Šitą viską čia aprašau ne dėl
to, kad save išgirti, o kita pa
žeminti, — rašau tik dėlto, 
kad turiu faktus ir teisybę ma
no pusėje. Aš sužinojau, kac 
yra nemažai darbuotojų, ku
rie dirba tik dėl dolerio, to
dėl su tokiais gana suriku 
kartu veikti organizacijos la
bui. Turiu pasakyti, jog be
dirbant SLA. labui ir lipinant 
— organizuojant minimą jau
nuolių kuoppą, daug centų 
pridėjau, daug laiko sugaiši
nau, daug energijos išeikvojau 
ir daug kartaus pavydo prieš 
save sukėliau. Todėl čia duo
du savo garbės žodį, kad dau
giau to nedarysiu, nes dau
giau nenoriu sėdėti kaltina
mųjų suole. Nereikia nė ste
bėtis, kad iš 23 ketvirto ap
skričio SLA. kuopų vos 12 da
lyvavo šiame 21-mame suva
žiavime. Nieko stebėtino taip 
pat išgirsti iš apskričio sekre
torės panelės Ažunariutės tokį 
raportą apie kuopų ir narių 
stovį, kad šiais ekskursijos

konkurso metais, 4-to apskri
čio narių skaičius, vietoje pa
didėti, sumažėjo 172 nariais. 
Nejaugi jie visi butų numirę?

Mano uosle sugrįžo
Po teismų ir kaltinimų bei 

pabaudų sugrįžo ir mano uos
lė, nes po dešinei matėsi sta-: 
lai, apkrauti maistu, 
ga pasigirdo trenksmas 
kad šlėga kur kuolą 
bet garsas gąna keistas, 
galios, pasigirdo kokis 
čirškinimas. Na, mislinu sau, 
jau paskerdė pusbačkį, — taip 
ir buvo. Čia pat ir sesijos 
pertrauka, pagal užsakymą. 
Delegatai ir svečiai visi suki
lo. Aš irgi turėjau apleisti 
kaltinamųjų suolą. Su dau
geliu prisiėjo paspausti deši
nę. Kadangi mano teismas 
buvo baigtas, todėl buvau pa
siryžęs traukti artyn namų, 
bet vienas mano geras parapi- 
jonas mane, o taip pat ir ma
no geresnę pusę, nusitempė į 
valgomąjį kambarį ir kaipo 
metų ir pusė bedarbiui už- 
fundino pietus.

Šita valgymo sesija man ge
riausiai patiko, nes nebuvo nė 
skundų, nė ginčų, — visi ly
giai vaišinomės. Kiek pasi
vaišinus ir alkį bei troškulį 
nugalėjus, prasidėjo spyčių sa
kymo sesija, šita sesija man 
irgi neblogai patiko. Prakal- 
bininkai ištikro gražiai kalbė
jo. Visi norėjo matyti Susi- 

. vienijimą daug skaitlingesniu 
, narais ir daug turtingesnių. 
• Pasireiškė visų geri ir ge- 
. riausi norai visame musų lie

tuvių išeivijos kasdieniniame, 
draugijiniame gyenime. Ant 
galo, visi ačiavome gaspadi- 
nėms už skanius pietus.

Pasivaišinę ir pasidalinę 
mintimi, grįžome atgal į po
sėdžių vietą — svetainę. Ka
dangi sesijos pradžia buvo ga
na naivaus pobūdžio, — kai 
kurie delegatų jautėsi smagus 
ir galingi, — tai čia buvo ga
lima pilnai pastebėti musų lie
tuvių didvyriškumą. r_2L._ 
piais bu^O',Hgttlima pastebėti 
kokis tai romancas, 
griežtas ypatiškumaS, pagalios, 
net ašaros ir dantų griežimas. 
Na, kas būt buvęs, jeigu pir
mininko kujalis butų nuo ko
to nusmukęs? Tuomet butų 
įvykusi tragedija ir bile vieno 
kaktoje išaugęs guzas. Aš bu
vau atsargus ir sėdėjau sau
gioje vietoje, — arti durų. 
Vėliau viskas aprimo, audra 
praslinko ir užbaiga buvo ge
ra, rimta ir smagi. Daug pa
daryta gerų sumanymų SLA. 
labui, daug vertų, klausimų ap
kalbėta. Kuopų įnešimai ne 
visi praėjo, bet juk kitaip nė 
būti negalėjo.

Tapo išrinkta iš 5 asmenų 
komisija surengimui aviacijos 
dienos, Connecticut valstijoje. 
Jeigu suspės surengti aviaci
jos dieną šį rudenį, bus labai 
gerai. Jeigu ne, — tai seka
mą pavasarį. Sumanymas la
bai geras ir privalėtų būti vi
sų remiamas.

Baigiant sesiją, visų atsisto
jimu ir tyla pagerbta mirusieji 
SLA. nariai. Tokiu pat budu 
vienos minutės tyla atiduota 
pagarba ir musų tragingai žu
vusių lakūnų Dariaus-Girėno 
atminčiai. Čia kai kurių aky
se sužibėjo ašaros. Ant galo, 
sugiedojo Lietuvos himną ir su-

važiavimas baigta 8 vai. va
karo. Sekamas suvožiamas 
įvyks Bridgeport, Conn., bet 
manęs tuo laiku ten nebus/

— A. J. Viznis.

Marųuette Manor
Poriia Zuzana Šalkauskienė su

silaukė sunaus

j [ THE TWO ORPHANS
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Tarp Ghicagos 
. Lietuvių
HaUowe’en Šokiai
Lietuviių MVterų Draugijos 

“Apšvieta” pirmas šj sezoną 
šokių vakaras įvyks Hallowe’en 
vakare. Darbšti komisija deda 
visas pastangas, kad šokiai bu
tų sėkmingi. Pasamdyta Jurgio 
Steponavičiaus orkestras. Na, 
o kai Steponavičiaus orkestras 
groja, tai šokti nori ne tik jau
ni, bet ir seni.

Šokiai įvyks vienoje geriau
sių Brighton Parko svetainių, 
būtent, Hollywood. Svetainė 
graži, erdvi ir švari. Jos savi
ninkai yra Juška ir Litvinas. 
Adresas — 2417 W. 43 st.

Beje, šokių vakaras įvyks 
spalių 29 d. Pradžia 7 yal. va
karo. — A. M—ne.

Roseland
šaunios vestuvės

Protą r-

tai vėl

•' 'V

vienok, gavęs iš SLA. Centro 
atlyginimą, beveik visą jį sau 
ir pasilaikęs, J, Januškevičius 
Jr. taip pat esąs perdidelę su- 
nią pinigų paėmęs ir iŠ SLA. 
4-to apskričio už minimos kuo
pos organizavimą, — rodos, 

Apskričio valdyba 
esanti padariusi gi- 
Britain jaunuolių
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Ponia Šalkauskienė, 6825 So. 
Maplewood Avė., pereitą šešta
dienį susilaukė 9 svarų sunaus. 
Dabar randasi Evangelical 
Hospital of Chicago, kur jos 
kambarį giminės ir dratfgai pri
krovė gyvomis gėlėmis. Prie 
gimdymo patarnavo gerai žino
mas gydytojas Dr. T. Dundu
lis, 4142 Archer Avė. Ligonės 
ir kūdikio sveikata gerame sto
vyje. Dėliai to jos vyras, gi
minės ir draugai yra pasiten
kinę ir linksmi. Geros sveika
tos motinai ir sunui ateityje.

Kaimynas.

" šeštadienį, spalių 21 d., Rose- 
lande bus šaunios vestuvės. Pa
nele Juzefą Pučkoraitė ir Vac
lovas Gustis stoja į moterystės 
stoną. Jaunavedžiams šliubas 
bus duodamas Visų šventų pa
rapijos bažnyčioje 1 vai. po 
pietų. Abudu jaunavedžiai yra 
roselandiečiai.

Felicija ir Prančiškus Pučko- 
riai, gyvenanti adresu 10831 
Edbrooke avė., rengia šaunias 
vestuves savo dukteriai Juze-, 
fai. Vestuvių bankietas bus lai
komas Balčiūno svetainėje. Sa
koma, kad bankiete svečių da
lyvausią apie du šimtai.

Ponai Pučkoriai, keldami to-" 
kias dideles vestuves, matyti, 
išreiškia' savo dukteriai atsidė
kojimą, kad jinai pasirinko lie
tuvį sau gyvenimo draugu. Bi
le tėvai pageidauja, kad jųjų 
vaikai pasirinktų sau gyveni
mo draugu iš savo tautos.

— U n tanas.

Garsinkitės “N-nose”

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

SIUSKIT FEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

,1b preso Lietuvos žmonėse 
pataria Lietuvos banl®

T0WN OF LAKE 
PASIRENDUOKITE 
baksą musų Safety 
D e p o s i t Voltuose 
$2.50 į metus 

(Plūs taksos).
MES SIUNČIAM PI
NIGUS Europon per 
radio, kabeliu arba 
money orderiu, žemos 

nuo' UGNIES, Auto 
ir nuo vėtros apdrau- 
da mėnesiniais išmo
kėjimais.
DOKUMENTUS eg- 
zaminuojam, sutartis 
dėl prailginimo mor- 
gičių prirengiam, ko- 

. lektuojame nuošim
čius.
MOKĖKITE ČIA vandens bi- 
las ir taksų bitas, mes išmai
nome jūsų čekius.
Lietuvis p. SEDEMKA patarnaus 

jums.

Vacek&Company 
įsteigta 1905 

1751 West 47th St 
(arti Wood St.)

\WISSIG,
W Specialistas iš 
~ Rusijos

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD < 
arti St. Louit Avė. Tet. Kedzie 8902

Vanos, lietam ir drmkoe vanoi, 
iwimming pool. ' 4

Rmiika ir turkiška pirtis moterims
seredomisl iki 7 ▼. v.

PS-6-ST'.TOU VH THF.UB, 
BUBB? V GCTt A .SV4ELV 
V^OOVA'. l\SS»EN', DObCT 

V8LT AUUTHVS H\GM 
TOUt &TUFF SU4VC VM T00 
Xr>E£.P» VME V\AT GBT THE. 

A\fe AGAIN1

TEM'. THESE fc\CH 
GOTS A\H?T GOT 
NOVH'H' to lo Bot 
chahgi. THB\VS
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NAUJIENOS
Thė Llthuanian Daily Nšwa 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Teltphbnc Canal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Užsisakyiri'o kairiai
Chicagoje — paštu: 

Metams ••••••••••♦•••••••••••••••••••••I

Trims menesiams______
Dviem mėnerdams
Vienam mSnesiui_______

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija 
Savaitei -------- --------
MSnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Cbicafoj,’ 
paštu: (
m.. ....ii... 87.00^

8.50 
1.75 
1.25 
.75

18.00'
4.00 
2.00 
1.50

.75

gandusios “marksistų”, atidavė už “marksistus” savo 
'balsus.

Tokiu budu Norvegija pasuko* į tį patį kelią,, ku
riuo eina jos kaimynė Švedija’ ir Danija?. Ši’a'š dvi1 šalis, 
kaip žinoma, valdo socialistail

Subscription Rates:
88.00 per year in Canada
$7.00 per year outaide of Chlcago
$8.00 per year in Chlcago 
8e per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914' at the Post Office 
of Chlcago, I1L under the act of 
March 8ird 1870.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St.. Chlcago, 
I1L Telefonai Csttl 8500.

Sč 
18c 
75c

Metam* .
Pusei me._
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpigintu)

Metams _________ __ _______ $8.00
Pusei metų ..._____ _____ __ 4.00
Trims mėnesiams —-...........  2.50 
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

FRANCUOS VALDŽIA PRIEŠ SANKCIJAS

Tarptautinė taika šioje valandoje, matyt, yra ap
saugota, nežiūrint hitleriškų provokacijų. Francijos 
premjeras Daladier atstovų rūmuose pareiškė, kad 
dabartinė Francijos vyriausybė neketina leistis į pana
šias avantiūras, kaip Ruhro okupacija.

Jeigu francuzų valdžios priešakyje dabar stovėtų 
koks nors nacionalistų vadas, tai Francija nepraleistų 
progos griebti Vokietiją už gerklės, pasiremiant ’ Ver- 
salės sutartim, kuri leidžia Tautų Sąjungai paskelbti 
tam tikras “sankcijas” (bausmes) . prieš Vokietiją už 
sutarties laužymą.

Hitleris, be abejonės, yra sulaužęs Versalės sutartį 
nusiginklavimo klausime; jisai ginkluoja Vokietiją, 
slaptai didindamas jos armiją ir gamindamas įvairius 
ginklus, kuriuos Versalės sutartis uždraudė jai turėti. 
Francuzai yra, žinoma, surinkę pakankamai faktų Vo
kietijai apkaltinti.

1923 metais, kada Vokietija ėmė sabotažuoti repa
racijų mokėjimą, Poincarė pasiuntė armiją į vokiečių 
Ruhro distriktą. Tas francuzų žygis kuone privedė Vo
kietiją prie galutino bankroto: jos pramonė tapo su- 
paraližiuota; valdžia buvo priversta tiek prispausdinti 
popierinių pinigų, kad markė visai neteko vertės.

Naujas Ruhro okupavimas butų šiandie dar bai
sesnis smūgis Vokietijai. Bėt tuo1 tarpu Frai&ijos val
džia yra kairiųjų radikalų rankose, ir ji neno'ri dar la- 
biaus aštrinti santykius su kaimynine tauta. Kol Dala- 
dier bus premjeras, Europoje gal jokių “eksplozijų” 
neįvyks.

Daladier ketina ne pulti Vokietiją, bet laikyti ją 
izoliuotą. Šitai politikai pritaria ir Anglija. Francuzai 
ir anglai mano, kad Vokietija, atskirta nuo kitų šalių 
ir is visų pusių apsiausta stipriomis kaimynų armijo
mis, ilgai negalės smarkauti. Jos prekyba su užsieniais 
nusmuks, kreditas išnyks, ir ekonominis jos gyvenimas 
tiek pablogės, kad jos žmonės sukils prieš savo valdo
vus.

Tačiau šitos politikos tęsimas priklausys nuo 
kaip ilgai išsilaikys Franci joje Daladier kabinetas.

to,

Apžvalga
"i

!*

PRONSKUS — "LIETUVOS
KELEIVIO" REDAKCIJOJE“Lietuvos Aidas” praneša, kad buvęs amerikietis Juozas Pronskus’ jau dirba klaipėdiškio “Lietuvos Keleivio” redakcijoje. Prieš tai jisai redagavo Kaune “Lietuvos žinias.”Juozą Pronskų buvo prieš keletą metų parsikvietę san-4 dariečiai į Ameriką redaguoti1 jų laikraštį “Sandarą-.” Kai “Sandara” paliovė jam mokė- jUbi algą ir įsiskolino daugiau kaip $l,0Q0, tai jisai atėjo dirbti į “Naujienas”. Paskui išvažiavo į Lietuvą. Kaune Pronskus apsivedė su vieria parvykusia į Lietuvą amerikiete. Jo žmona gyvena Chi- cagoje.

mėhtu, kada reikalhiga btt- vo organizuoti mokytojų kursuš. Bet* iri žalpį j’okiu budu negalima pateisinti, ries jis nieko nedarė, nesignalizavo (! — "N." Ėed.") r • , fapie lietuvių mokyklų padėtį, o riamiai sau išvažiavo, ’ patenkintas, žirioma, kad iratšakbmyĖe riub jo nuslinks.: “Bendrai riėiicia pasakyt,kad d. Žalpis sėdėjo ne savo vietoje, kitame darbe, gal' būt, jis ir daugiau butų davęs riaudoš. Didelis minu- šaš koMunisto, kad1 jis savo d'aribė riėauga. O1 drg. žalpis, neaugo d'aritė. Ketverius iri'ėfris dirbdariiaš mokyklų šriityjė galėjd' iri turėjo tapti kvalifikuotu pedagogu-mė-Į totfisrii ( ! — ?W.”: tledd. #ėf ‘ drig. Žalpis t6š pažangos rie-
■sveikaToOkyrius

* rodė, neš į savo darbą žiurėjo pro pirštus.“Ir visai teisingai pasielgė Narkomprosas, pajiuosuo- damas drg. žalpį nuo to darbo.”' Tai skamba, lyg but^ painT- ta iš kokios juokingos paša*- kos. Vos šiek-tiek gramatikos pramokęs žmogus turi, aridf “Raudonojo Artojaus,” pasidaryti kvalifikuotu pedagogu1 i (ir dagi “metodistu”!), jeigu jį paskirst mokyklų užveizda ir palaikysi toje vietoje ketvertą metų!
* I, „ »TaČiarii' iš to “raudono” laikraščio' pafnOkšlb Žalčiui galima numanyti, kad’ jo likim'ą riūlėmė ne tiek pedagoginiai sumetimai, kiek kiti daiykdf. žalpis, matyt, šuklūpb' vidujinėje* partijos politikoje, šiiši- d’edanias be sū' ta* kur riėikia frakcija’.’' Jeigu jo frallči’ju buity laimėjusi, ta!i‘ jisai butų1 ne tik išlaikęs šdvO’ “d'žiū’bty’, bef bYi- tiy gavęs d'a’ ir pharikšfimhią.

džiavimo. Bet' vengti^ cukraus vartojimą butų dar geriau, nes cukrų kūno aparatas pats pasigamina iš duonos, grūdinio maisto, fruktų ir “daržovių. Tokiu budu cukraus rierėikč- tų varitoff. Bfet kuris negalį be jo apįi'ėftf, tai reikią vartai labai' diskiČštą ir po įririžą d!a-

nevalia pardavinėti saldainių, kad vaikas atpratinti nuo blogų papročių. Kitose mokyklose parduoda saldainius su pasiteisinimu, kad vaikams nori Sveikti gčrų saldainių ir juos išnokinti, kriOmet juos valgyti,—taf reiškia, po valgiui. Dūri kitoje Mokyklose yra par !drfvifėjiaiW f rinktai vietoj ė sal- dainftį šu tikslu, kad mipra- tinfį' nuo' saldyn ftj.Į Be ab'ejbfičs, mokyklos stčrtgidsi dėt vaikų kdo daugiausia šbttiifcti Pandos iŠ sVel- kdtds atžvilgio. Bet tos visos mbkykfį padtangoS yra bergždžios. ftėš vaikai nueina į m'okyklaš šu įtėgeisfinais papročiais, 6 tį papročių kalti- ' ninkč yra motina ir niekas kitas'. AŠ tikiu, kad gerbiamam skaitytojai teko ne kartą patėmytr (kaip ir aš esu matęs) mbtiną Vežant vižimėly vaiką, kiirčis neturi nei mažiausio šupratihio apiė saldainius. Vienok motina tūri padavus vaikui kokį nors šmotelį šaldaitfio ir nuOdina vaiko kūtio' šisterri$, o dantims tai
ŠVIETĖJAS" ŽALPIS 

"SAKTĮ".
GAVO

ž alpia kitąsyk
Šį Skyrių TnuNfc*' iif '

AMERIKOS LIĖiuVIŲ 6RAtli6f/A
T v T 7 ■-.? A f,. i r r? 1
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• Saldainiai natilrališ kartie 
I maiste. •Gcriaušfd* yra1 ližganėdinti vaikus Šri sal’dairiiaiš, kurie ?ran'daši načrirallška'riie toalŠte, 'pavadžiui:’ rriedri’je, džtoyih- įtose eflyvobeį d’ates (Amerikos ’palmo vaistai), razirikosė bei džiovintose fi’gošb. VirŠminČti drilykai' turi’ rinkamo saldumo’ <ič yfa lengvai1 virškinami. : Sekantys dalukas yra p’a- 'lygiri'ambs vertės su dviem' dr- b'afiniaiš šaukštukais* cukraūs: pušė didelio obuolio, pŪšė didelio’ brinano, vienas !Vi'd“tihi6 didžib apelsinas, vieria figą' iri d*vi dalės:Gčraš" d’alylias Vaikams padribti Vietoj saldainių, tai trūkti) mišfh1yš‘, kuri'š* yra gaha darigiau' nuo to prisieina nu- sveika' dėl Vaikų iri vaikai tūri kėritėri. Na, o va!ikui paaugus, iužsfgariiČdi'ria; Paitok srimaltų sekančių dalykų: pusę puoduko' razirikiį; pusę puodriko’ !dWteš’, pŪšį puoduko figų, pū- ?sę pribdukO riešutų ir biškį Ičriiohb dėl' pagčriiRirib* sko- ■nio. Tad’ viskas turi5 Jiūti gerai srimaiŠyiaš i“ sukietėjti'š rei- ki'd šukapbri' į šmolukri's iri vartoti kdipb šaldai'rilū'š.ftiollylŽlo'šė papriastai yria' imbkirigmi’ Vakdf, kad! fie s'af- dainiri rievatgyfų arba; kad iri _ _ _____ ______vdlgo, tai vdlgytų trk po vai- arba berit geresnius, negtt šal- ■gitį. Tulbsė ritokykToŠė visai dainius valgydamas.

motina dejuoja, kad jos vaikas nuo s’aTdėiAių yra nėatgi- riarira's ir tuohiet tariasi su kaim^nkohiiš, ką jinai turi daryti, Itdd vaiką nuo ją atpra- 
tiriirif. Sriprantairias' dalykai, tą įprotį’ rėik?a sunaikinti.'Kaipgi molinos, vietoj kokių srfdainią, duokite vaikams kramtyti kiėtą duOnoS plbfėlę, — tad vaikui nėsutei- JkšitC blogO' papročio ir jis bus svėrkesnis’, turės genis dantis

Buvęs chicagietis (“kuprelis”),' kuris priklausė SLA. 36 kuopa’! iri jos mitinguose nuolatos keldavo triukšmą prieš “buržujus”, užsitraukė ant saVęs sovietų načalstvos nemalonę ir neteko komisaro vietos.Jisai per ketverius metus ėjo sovietiškoje Baltgudijoje “lietuvių kultūros inspektoriaus” (!) pareigas. Kultūros inspektorius pas bolševikus tai iriaž-daug tas pat, kas mokyklų Užveizda. Iš to, kad1 Žalpių! buvo duota tokia vieta, galima numanyt, kaip “aukštai” stovi švietimas sovietų žemėje, nes Žalpis buvo mažamokslis, kuris vargiai žinojo daugiau, kaip vaikas, baigęs pradžios mokyklą.Iš bolševikiškų brošiūrėlių ir agitacinių straipsnių jisai buVo išmokęs deklamuoti apie “proletariatą” ir smerkti “buržujus” (“buržujai” jam buvo visi, kurie negarbina matuš- kos Rusijos) ir pasidarė didelis “oratorius” tarpe komunistų. Bet Amėrikoje buvo per siaura dirva jo talentams. Jisai išvažiavo į sovietų Rusiją kartu su draugu Stalinu “bu'davoti socializmą.” Tenai jisai patapo lietuviško proletariato “švietėju.”Ši jo karjera tačiau dabar pasibaigė, nes “Raudonasis Artojas” praneša, kad Žalpis yra atstatytas iš “lietuvių kultūros inspektoriaus” vietos, ir apie jį rašo:“Nekartojant viso to, kas jau ne kartą buvo rašyta apie drg. Žalpio darbą, turime konstatuoti, kad drg. Žalpis nesugebėjo pastatyti lietuvių kultūros darbo tinkamoj aukštumoj. Jis neturėjo bolševikiško griežtumo darbe, o kartais pareiškė (pareikšdavo) nemaža supuvusio liberalizmo ir oportunizmo. Jei Dyniariovos iriokyklai teko nemaža pergyventi' šunkuriVų, kurių iri šiandie ji dar galutinai įle- išgyveno — tai pirmiausia už tai kaltas drg. Žalpis. Jei iki šiandie mokytojų kjVali- fikačijos pakėlimu lllUUsi- iriaš nėbuVo kaip * reikiant šutvarkymas — už tari k'alfas : drg. Žalpis. Jiš teisinasi, ! kad Narkomprosas (liaudies Šviėthho krimišariatas. — 
"N." Ėed.) jam nedavė galimybes tfą darbą pastatyti, kad jį siuntinėjb į’ įViiirias kampanijas: Toks tėiširiima- sis, ir parųdo, kad ?d,t ^a^^ pro pirštus, opbrtunistiniai žiurėjo į mokyklų darbą. Jfes rieteisinam Nąrkoih- prdsb; kuris Šiuo atvėjtt pa-

SALDAINIAI Per didelio cukraus vartojimo 
pasekmes.Cukčuš' arba Saldainiai1 p’a- akstina prie keikimo' -gleivių* liaiYkų ir šii'daro gleiviii'ę, minkštą skiedinį, kuriuo ap- sivelia' dantys ir pa'sktYi’ riet sunku tai im'Vriiyti. Nbrmh- liškai cukrui ą“ba saldairiidi* eina į viduririš^ūrliū į‘ žaVriaš be atmainos,—tair reiški'd, bė chemiškos reakčijoš: Šaldlai# nių1 per didelis vaitojimas yra’ rieSveika dėl* virškinimo aparato. Jeigu saldainių yra valgoma, kuomet y pilvas ” tuščias, tai saldainiai *$rba cukrus su- erzina plorias pilvo gleives, nuo kūrių priklauso’ virškinimo skyščiai. Cūkrriš rūgsta' labai greitai, ir daug ari t Sykio 'vartojant, sudaro minėtą erzinimą arba iritačiją’ žarnėsė. Ta iritacija siilūiltri sUši'gėri- mą mineraiiškų' ėleiriėnhį' į' 'kurią, nors' jų' butų ir Užtektinai arb'a pečdaPg.Taigi, vartojau“ culcrų, reikia vartoti po mažai ir ant pabaigos valgio dėl užsigar-

.. *

Rašo Dr. G. I. BložisAmefikėš /riiohes yra labai pripratę priė saldairiiiį valgymo. Statistika parodo, kad* kiekvieno ašmens yra’ suvartojama1 daugiau nei šimtas' švarų’ peč metus. Prieš šimtą’ metų, kaip statištika parėdo, įtik po deširrifį svarų' suvartodavo per metus kiėkviėiia'š* ašmiio. Tas padidėjimas cukraus vartojimo pareina nuo gaminimo įvairių saldainių ir perdidelis jiį vartojimas.Saldainių valgymas yra A-. mėrikos žmonių įprotis ir tą įprotį jie įgauna iš mažų dienų. Bile kokiame viešame susirinkime arba pasilinksminimo vietoje, kur vaikų yra, pamatysi, kad vaikai turi saldainių rankose.Pažvelgkime į krautuves ar bučerries’ bei groscrnėš — visur pairiatysimCj užtektinai saldainių’. O tas įrodo niumš, kad yra pakankariiai pirkėjų, nes kitaip jos bebūtų laikū- mos. Saldainių pirkėjų’ didžiuma yra vaikai.
Cukrus priduoda energijos I Saldainiai yra ĮSadačyti iŠ labai stipraus cukraūs skiėdi- Inio (solution). Cukrus yra savotiškas koncentruotas maiš^ tas. Cukrus yra labai lengvai suvirškinamas ir duoda1 energijoj kuriui. Bet sykiP čūkrūs, kaipo maistas, yra nenaudiri- gas kūno' augimui, neš jis neturi savyj vitamiūų; kalkių, fosforą ir geležies druskų. Tik rudas cukruš turi biškį mirie- iralinės' medžiagos.

Cukrus gadina apetitąCukrus šiimažiha* apetitą* d^ČT valgių’ ir padidina apetitą dėl* ’sa'ldai'niųl Saldairii^' valgytojai daugiau' jų’ nori; d kartais ir visai praranda apetitą dėl reikiamo maisto,—kaip, pavyzdžiui, duonos, mėsos, sviesto, pieno ir daržovių. Daržovės yra Reikalingos dėk vitaminų’ igavimo,' o kiti valgiui dėl e- inergijos' ir augimo. Tokiu bū'- dū’ pašidarb nebalanstibtas' rimisfe ir frūkimias vitaminų1 ir nfirierališkos riiedžiūgob padaro silpnus" dantis ir katilus.PięAriau buvo sukurta teorija,, kad per didelis'' cukraus arba, saldainių1 varjojimaš darė pisdį.Į ęulyus “įigsRabir Uėl tb pūna danty S. Bet dabiįr surandama; kad ne vien dantys piinaz riuo tos chemiškos’ rūg- štiėšt įef pS^dūug cukHuš'
................ " ■
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Robeįit Lobis Stevenson. Vertė A. Kartonas

Turtų Sala
pro rakto skylutę, sunau,” jis tarė; ir aš palikau juos abu sykiu ir nuėjau prie bufieto. Į Ilgą laiką, nors aš dėjau visas pastangas, aš nieko daugiau negirdėjau, o vien tik žemą: dundėjimą; bet, pagaliau, balsai pasidarė garsesni, ir laiks nuo laiko, aš nugirdau žodį iš kapitono, daugiausia keiksmų.(Bus daugiau)

■t ■ iiii* * iiiiiįo* nuo * iJiiiB fih

(Tąsa)
i z - I ' ■ - ■ • ■Mari sugrįžus su romu, jie jau sėdėjo prie abiejų pusių kapitono pusryčių stalo—Juodasis Šuo šalę stalo arčiau diirią ir atsigrįžęs į duris, taip 'kad' vieną akį turėjus ant ka- Jritorio, antrąją į progą pasprukti, bent mari taip atrodė, i JJis liepė man- išeiti ir palikti t dūris atviras. “Ir nežiūrėk
'i -1-, LirA

stipriausiąjį savo priešą, kon-

■f'

»■

kokią kampaniją, tuo nįo-

MILŽINIŠKAS SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAS 
NORVEGIJOJE OPT’lMIS'tAI

Ja* •*

rezultatai dar esą 
pakeisti galutiną

negauti, bet 
parlamento

Norvegijos parlamento rinkimuose, kurie įvyko 
pereitą sekmadienį, Darbo partija turėjo didžiausią; 
gal būt, pasisekimą savo istorijoje. Associated Press 
telegrama sako, kad ji laimėjo 22 naujas vietas parla
mente, padidindama savo atstovų skaičių nuo 57 iki 79. 
Reiškia, Darbo partijos atstovybė padidėjo daugiau, 
negu 38 nuošimčiais!

Iš keleto distriktų 
jie negali kiek žymiau 
sąstatą.

Darbiečiai sumušė
servatorius, paverždami jiems 10 mandatų. Liberalams 
darbiečiai paveržė 9 mandatus, agrarams 3. Naujame 
parlamente konservatoriai beturės tik 31 atstovą, — 
palyginant su 79 darbiečiais.

Norvegijos Darbo partija yra socialistiška, ir dagi 
gana radikalaus krypsnio. Tuoj po karo ji buvo prisi
dėjusi prie komunistų internacionalo, kas iššaukė joje 
skilimą, nes socialdemokratai, nenorėdami Maskvos 
remti, išėjo iš Darbo partijos ir susiorganizavo į atski-
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Vėliaus betgi Norvegijos darbininkai pdžino, kas: 
yra tie “komunistai“, kurie valdo Rusiją, sutrempę vi* 
sas pilietines laisves, kurias buvo iškovojusi revoliucija, 
ir įvedę kruviną tėrorą prieš socialistus. Norvegijos 
Darbo partija iš Maskvos iriternacionalo išėjo ir vėl su
sijungė su* socialdemokratais: Bet tuomet iš Darbo par
tijos pabėgo’ komurtistai. KėifiUhistų partija Norvegijb- 
je tačiau yra. Visai menka", ir jos įtaka darbininkų ma
sėse baigia nykti.

Prieš d’abartiriius rinkimus Norvegijos buržuazija 
dėjo visas pastangas darbiečius diskredituoti publikos 
akyse, šaukdama, kad jie esį “marksistai” ir “bolševi
kai”. Bu'rŽu'azijri tikėjosi tuo riksmu ypatingai nugąs
dinti smulkiuosius miesčionis ir ūkininkus. Tačiau iš 
to blofo nieko neišėjo. Balsuotojų minios, užuot nusi-
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ketvirtadienis, šp. 19, 1933

ČIKAGOS 
ŽINIOS

Pasaulinėje parodoje 
sugedo elektros 

sistema
Užvakar • pasaulinėje parodoj 

per pusę valandos nebuvo elekt
ros^ kadangi pasidarė taip va
dinama “short cifrcuit”. D’ėliai 
to įvyko didelis sumišimas. Iš 
ConimonU’ealth Edison kompa
nijos atvyko inžinieriai, kurie 
sutaisė elektros sistemą.

Prohibicijos įstatymai 
dar Veikia

E. C. Yėllowley, perini tų pri
žiūrėtojas Chicagos distriktui. 
padarė pareiškimą, kad žmones 
perdaug nesiskubintų su svai
galų importavimu. Esą, prohi- 
biejos įstatymai dar tebėra ga
lioje ir kdl jie nebus atšaukti, 
tol žmonės bus baudžiami už 
munšaino gaminimą ir svaiga
lų pardaVifiėjimą.

Daugelis nemoka 
skaityti

Chicagoje dabar biblioteki
ninkai (knygų prižiūrėtojai) 
laiko savo suvažiavimą. Jie daug 
laiko praleidžia skaitymo klau
simo svarstymui. Daugelis bi
bliotekininkų apgailestauja tą 
faktą, kad žmonės nemoka tin
kamai skaityti. Ir tai ne tik 
paprasti žmonės, bet ir studen
tai bei prdfesionaali. Kada žmo 
gus skaito patylomis, o jo lu
pos kruta, tai jis tikrai nemo
ka tinkamai skaityti.

Kaltos esančios mokyklos, 
kurios nekreipia pakankamai 
dėmesio į skaitymą. Mat,. ma
noma, jog visas skaitymas šia 
si veda prie to ,kad ištarti žo
džius. Taip nėra. 'Gerai išmo
kęs skaityti žmogus, sakysime, 
gali knygą perskaityti tris ar 
net keturis kartus greičiau, ne
gu tas, kuris, ot, taip tik sau 
skaito. Tai didelis laiko siitau- 
pymas.

Nusižudė dėl daiitiės 
skaudėjimo

Iludolph Repiuski, 17 metų 
amžiaus berniukas, 1531 Had- 
don avė., nusišovė, nes, pasak 
giminių, ilgiau nebegalėjęs pa
kęsti neįmanomo danties gėli
mo.

Banditai pasišlavė 
$3,883

Trys apsiginklavę banditai 
įsibriovė į Chicago Photo-En- 
gravers’ uniją, 431 S. Dearborn 
st., ir atėmė iš darbininkų 
$3,883.
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JULIJANA RUSTEIKIENĖ 
po tėvais Danaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 17 dieną, 9 valandą vak. 
1933 m., sulaukus pusės am
žiaus, gimus Lietuvoj.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Juozapą, 3 sūnūs Kazi
mierą, Joną ir Juozapą, duk
terį Barborą, marčią Elsie, 
broli Wm. Danį, seserį ir švo- 
geri PekoriUs ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4605 S. Hermitage Avė. '

Laidotuvės įvyks šeštadieni, 
spalio 21 dieną. 8 vai. ryto iš ' 
Eudeikio koplyčios i šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta j šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Julijonos Rustei
kienės giminės, draugaį ir pa-, 
žjstmi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sunąi, Duktė, 
Brolis, Sesuo. Marti, t 
švogeris ir Giminės,

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741.
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Garfield Park

Graboriai

Įvairus Gydytojai

Colių klausimas

Nuo

hieagoje

Advokatai

HICAG fw4<

atmintyje Peoples krau 
18-tas metines sukaktu

daug malonumo 
prekių bargenus 
šiose krautuvėse 

proga kiekvie- 
pasipirkti su di-

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez.

kad 
viė-

čtainavijnas ilgai palaikys klau
sytoj;
tuvįii

RUDIENĖ
Kizaitė
šiuo pasauliu 
10:30 valandą 

sulaukus pusės 
Panevėžio ap., 

Vensloviškių

Nenorėjo priimti varan 
to, — pateko bėdon

Able Krotish iš Chicagos ta
po suimtas Joliet viešbutyje. 
Jis prisipažino 1932 m. dalyva
vęs Sireatoro banko apiplėšime. 
Už dvieių valandų įvyko teis
mas ir Krotish tapo nubaustas 
nuo vienų ligi 20 metų kalėji- 
mur

H. Bartush, 
A. čiapas, o 
apie Peoples 
duetą, — jie

756 W. 35th Si
(Cot. of 35tb V Halated St,.)' 

Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8t30
Nedėldieniais pagal sutartj

patiems prisidėti.
—Kvieslys

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

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

Tel. Boulevard 1401

šie laiškai yra avėją ii Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina i 
vyriausi ji paštą (Clark ir Adami 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti pri< 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised Wlnd6w” lobėj nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško NUMERI, kai) 
kad šiame sąraše pažymėta.

Pagavo banditą ir 
dviejų valandų pa 
siuntė i kalėjimą

Gerbiamieji, malonėkite už- 
sistatyti savo radio šį vakarą 
9:30 vai. ant stoties W'SBC-1210 
Ky. Iš ten jus vėl girdėsit Pro
gresą Furni ture Krautuvės pro
gramą. Įvertindami jūsų už
uojautą biznyje ir gražius at
siliepimus apie musų progra- 
mus, met dėsime visas pastan
gas ir toliau palaikyti panašius

Tarp Chicagos 
Lietuvių

faedėlioinis pagal iu tartį 
31 Šo. Cdlifornta Avi,

Ketvergais 4
šetadieniais sulig sutarties.

Nuo miegligės žuvo 10, 
000 Arklių

4605
Viii Telefonai

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aut. 
Tel. Boulevard 2800 

Rež.6515 So. Rockuiell St. 
Tel. Republic 9723

J. E. Love nori gauti laisnį 
operavimtii aludės adresu 3126 
South Park av. Ta vieta ran
dasi netoli nuo liuteronų baž
nyčios. Na, o Berwyne yra pa
tvarkymai, kurie reikalauja, 
kad svaiginančių gėrimų įstai
gos butų mažiausiai 300 pėdų 
atstome nuo bažnyčios.

Kilo klausimas ir dėl .Love’o 
aludės. Tačiau statybos komi- 
sionierius paaiškino, jog nuo 
bažnyčios ta vieta randasi 300 
pėdų ir 3 coliai. Vadinasi, te i 
gali operuoti aludė.

PASlKLAtl^lUS GRAŽAUS IR 
jDOMAtlS RAblO PRO- 

GRAMO

J. J. BAGDONAS 
Llėtuvlą Graborhig 

LiudnbJ VHiiiddJ AMU Midi

K. P. G U G IS
ADVOKATAS 

I MIESTO OFISAS:
127 N. Dearhorn St.,Rooms 1431-1434 

Telefonai Central 4410-4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek

viena vakarą, išskyrus ketvergę 
Nedalioj nuo 9 iki 12 ryto.

Victory 2343

Čekoslovakijoje, 
atvyko prie 49 

pradėjo prie
Jis buvo 61

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Spalių 21 L. D. D. 4 kuopa 
rengia vakarą sU labai #i-ažiW 
ir įvairiu programų svetainėje 
adresu 4039 W. Madison st; 
Vakaro programą išpildys 
“Naujosios Gadynės” choro na
riai ir narės, šokiams gros ge
ras orkestras.

pagal naujausius me 
itokius elektros prie-

Res. 6600 South Artesian Avenae 
Phone Prbspect 6659 

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

1821 So. Halsted Street 
cMicago, ILL.

programas, kaip ir šio vakaro. 
Aš tikiu ,kad jis jums patiks, 
—bus gražių duetų, solo ir svar
bių pranešimų.

Dr. Strikol'is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

kuriam vadovauja p. Jurgis 
Steponavičius, yra pasiryžęs 
pastatyti scenoje operetę “Gri- 
gutis”.

Teko nugirsti, jog vėl atva
žiuos Butkus, žinoma, skloki- 
nihkai bandys surengti deba
tus ir vėl, kvies' ‘‘Vilnies” re
daktorių V. Andrulį ginti ščy- 
rųjų pusę. Tačiau yra mano
ma, jog Andrulis, kuris perei
tą sezoną turėjo “malonumd” 
sdšidurti su Butkum Lietuvių 
Additorijoje, dabar apie deba
tus nenori nei pamišlyti. Ah- 
tros tokios pirties jis daugidu 
nėbėnbri turėti.

— Sėiiaš Pėtras.

Seniausi Lietuvių Graboriai Cliicagojė
Eudeikiaus ypatiškaj patarnavinhs yra įtenkinęs tūkstančius bivėik 30 
metų. — VienintėlU Lietuvis Graborius 
varomą, karaboną su Š> 
pumu laidotuvėse, —-

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

Tel. Cicfero 2Ibį,Ir 8594

AntatiUŠ Peikti
Graborius

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St< 

CICERO, ILL,

šeštadienį L. D. t), rengia kon 
certinį vakarą

r. Suzana Slakis
Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligų 
4145 Archer Avehiie
Ofiso Tfel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395
12 ryto, Antradieniais ir

8 vak. Trečiadieniais i/

Dr. Kari Meyer, GalifornijOš 
universiteto bakteriologas, Illi
nois Veteranų suvažiavime Chi- 
cagoj pareiškė, jog nito mieg
ligės Amerikoje žuvo jau 10,- 
000 arklių. Blogiausias daly
kas esąs tas, jog mieglige nuo 
arklių užsikrečia ir žmonės.

Pirmiausiai miegligė tarp ar
klių pradėjusi siausti Califor- 
nijoj. Dabar ji slenka į rytus. 
Neužilgo, pasakė. Dr. Meyer, ta 
liga pradės siausti Illinois vals
tijoje.

2422 W. Marguette Rd. 
kampas 67th ir Attesian Avė. 

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

nedėliomis pagal susitatimą.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart ioentadienio ir ketvirtadienio.,

Penktadienio vakarė,
Oėi. 20 d., 8 vai., LSS. Čent- 
rdiihc kuojia laikys susirinki
mą “Naujienų” name. Dfdugdi, 
kifrife nekšthti’auja, dabar tdri- 
te pi’bgį ir esate kviėčidmi at
silankyti į busimą su^iriilkimą 
ir prišidėti prie darbo, nes šį 
sėžohą yra ndmatoma plati dar
buotė.

BbtŲ geistina matyti drau- 
gušj kuriė dėl tūlų pirėžasčių 
bū^o liasitfradkę iŠ veikimo. Šie 
laikdi yra pėr svarbus, kdd 
sėdėti ir lankti idaht kiti dirb
tų. čia, yra Visiems užtėkti
nai darboj tik reikia nepatin
gėti pajudinti savo “senatvę”. 
Taip jau laikas paniirŠti ypa- 
tiškumus ir, vietoj kitus smer
kus, imtis patiems darbo. Ži- 
nottiė patarlę, kad “kas niekd 
neveikia, to niekas nėbeikia”. 
Senieji darbiidtojai; Stodami 
prie darbo, duokime pavyzdį 
jaunuoliams. Kas tiki į socia
listinės kultūros darbą, tų per
eiga

Ofiso Tek Victory 6893 
Rcz. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street

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

niftis 10—42 dieną.

Mirė čekį laikrašti 
ninkas

Solomon Mongit, aptiekos sa
vininkas adresu 7534 Sheridati 
road, pardavinėjo alų, neturė
damas tam leidimo. Prieš jį ta
po išimtas varantas. IPolicmo- 
nas Spellinan nuvyko įteikti tą 
varantą. Mongit be niekttt hitj- 
ko pasitvėrė rėVolvetį ir nbhė- 
jd išvyti poliemoną latik. Ta
čiau pastarasis nuginklavo 
smarkųjį aptiekininką ir, pasi
šaukęs patrolką, nusivežė jį 
policijos daboklėn.

JOHN B. BORDEN
Lt^tUVis Advokatas 

ibb St.; prie Clark
Telefonan State 7660: Valandoa 0—6 

W. Slde: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd) 
PanedHio, Seredoa Ir PStnySloe vak. 6 Iki •

Telefoaaa Oaaal 6122 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Utarninko. Ketverto ir Subatoa rak. 7 iki i 
Telttoaaa Bcpotlla 0600

Užvakar pasimirė senas ir j- 
takingas čekų laikraštininkas 
Chicagoj, John K. Vahla. Per 
daugelį metų jis dirbo prie laik
raščio “Denni Hlasatel”. Per 
paskutinius dvejus metus jis 
buvo to laikraščio bendroves 
prezidentas.

Vahla gimė 
Į Ameriką jis 
metus ir tuo, 
laikraščio dirbti 
metų amžiaus.

J. F. KADŽIUS
, Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18tZ» Si. Tek Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAMELIS
756 W. 35th St 

(Cot. of 35th V Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 6004 S. Talman Avė.

Tel. Republic 3093 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9. 

Nedėldieniaia ragai sutarti.

MARIJONA
po tėvais

Persiskyrė su 
spalio 18 dieną, 
ryte 1933 m., 
amžiaus, gimus 
Panevėžio parap 
k cii m c

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Petrą, 2 dukteris Oną ir 
Stanislavą, sunu Mateušą, žen
tą Aleksandrą Martinkų ir du 
nnuku Leonard ir Laverne ir 
giminės, o Lietuvoj broli Juo
zapą.

Kūnas pašarvotas, randasi 
3732 So. Homan Avė. Telefo
nas Lafayette 6945.

Laidotuvės jvyks šeštadieny 
spalio 21 dieną, 9:00 vai. ryto 
iš namu bus nulydėta į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Marijonoj Rudie
nės giminės, draugą: ir . pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi- 
mn ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyras, Dukterys, Sūnūs, 
Žentąs, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse 
borius J. F. 
Yards 1741.

I. Ji ZOLP

f^BORlUS

ėst 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems rėika 

lams. Kaina prieinama.
3319 Auburn Avenue 

ČHICAGO, 4LL.

A. K. Rutkauskas, M.D- 
4442 South Western Aveniu 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave.t 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvay 2880

Lachavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnaut laidotuvėse kiidpi^iausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti, 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Gfcėro, III. 
Til. Cicero Mit

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue
Praeito antradienio vakare 

iš stoties W.G.E.S. Peoples Fur- 
niture Co. krautuvės buvo pa
ruošę tikrai gražų ir įdomų ra
dio programą. Mat, šį sykį pro
gramas buvo specialiai parengi 
tas paminėjimui 18-tų Metinių 
Sukaktuvių, kaip Pėoples Fttr- 
niture Kompanija įsikūrė ir 
kaip sėkmingai gyvuoja preky
boje. Gana puikiai dainavo ope
ros artistė plonia 
O. SkeveHute ir 
ką jau bekalbėti 
radio kvartetą ir 
šį kartą ypatingai šauniai pa
sirodė ir, gal bdt, jų gražus

ščyHėji nuolat kartod^Vo, 
kad jų buvusieji draugučiai, ku
rie paskui suaidėjo su skloka, 
neturį jokios reikšmės. Girdi, 
sklokininkų dienos suskaitytos 
ir jei ne šiandien, tai fytoj vi
sai pakriks, nepalikdami jokio 
pėdsako. Pranašavo jie, 
Leonas Pruseika pasiliks 
hui vienas ir bus greitai 
mirštąs.

Sakoma, kad jeigu norai 
tų arkliai, tai visi ubagai raiti 
jodinėtų. Taip atsitiko ir šia
me atvejyje, ščyrųjįj troškiniai 
neįsikunijo. Skloka ne tik ne
sudilo, bet jub tolyn, tuo Lim
biniams darosi paVojingeshė. 
Pasiduoti bimbiniams ji rtei be
mano ir savo darb^ varO' ijii*- 
myn. Per šį žiemoš sezoną 
“Naujosios Gadynės” choras;

tt fettėdpds Ii M
.. ieHofbf bMbh 

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

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD 91S>».

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris ehi 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
4kių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akihius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, pajrodąiiČig mažiausiai 
klaidas. Specialė atyda atkreipiami į mo
kyklos vaikui. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal Sutartį. Akinių kainos per ph- 
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugėly atsitikimų akys ati- 
taisombs be akinių. Kainos pL 

glitu kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

nuo 6 iki 8 
ryto

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS — 

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas U 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrą, 
moterų .ir vaikų 
todus K-Ray ir 
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV. I8th St.f netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
ĮSTAIGA CHICAGOJE

J. F. EUDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia, turi 
daugiausia šermenų, todėl gali pigiau patarnauti.

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

Puikiausios, modemiškai įrengtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl šermenų.

Nuliudimo fdlktiddjė, pašaukite šių įstaigų.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

DIDYSIS OFISAS

L HERMITAGE AVĖ. 
1741—1743 

. .-3.

Phone Boulevatd 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiamė Rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad . neturiih? iš
laidų užlaikymui ikyriiį.

» 3307 Alibiifit AV& 
CHICAGO, ILL.

Prie to “Čalis Kepurė” gana 
gerai pavaišino klausytojus su 
savo naujais ir gražiais juo
kais. O apie sveikatą įdomių 
dalykų papasakojo Dr. Rakau
skas, MD. Taipgi nemažiau 
svarbu klausytojams buvo gir
dėti apie didelį “18-tą Metinį 
Išpardavimą”, kuris dabar eina 
Peoples krautuvėse. Iš to klau
sytojai turėjo 
dažinoti apie 
ir kad dabar 
yra geriausia 
nam ką nors 
dėlių pinigų sučėdymu.

— S. B

DR. C. K. KLIAUGA
DENTBTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

’l I Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St. 

Valandos nuo 10 
Nedėliomis 10 iki 12 vai

rtojantis modernišką, elektros 
oninėm durim. — Jeigu didžiuojatės dailumu ir tati- 
paš^ukite

kfePUBLIC 8340,

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveniu 

Ofiso valandos:
10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietą 
iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephbne Plaza 3200

13 Grygą John
16 Kaminskas K.
19 Krizanauskas Juoras
80 Valanciunas Apalinaras

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Lietuviai Daktarai

DR. MARKERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnį ir patogesnę viet| 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 13 

Phone Boulevard 8483

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.__________

Tel. Republic 0098

DR. A. J. MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3008 W. 59 St.
Valandos: Nuo 2 iki 5 vai. dieną ir 

nuo 7 iki 8 v. d. vak.

persitikrinkite* M .

Juozapas Eudeikis ir Tėvas 
5340 So. Kedzię Avė, 

Visi telefonai: REPUBLIC 8840 
(Neturime -sąryšių su firma tuo

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANĖLIA K. JARUSH

Physical Therapy 
BU Midwife 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone 

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

GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS 

2201 West 22iid Street
Valahdos: 1—3 ir 7 -8 

Seredpmis i 
Rezidencija ____ _____

Telefonas Republic 7Š6Š

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D 

West Totv
2400

Vai 1 Iki , 3
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kodėl Milleris važia
vo Sovietų Rusijon 

atostogoms?
J. P. Milleris “Vilnies” admi

nistratorius, grįžo iš Sov. Ru
sijos, kur jis praeitu vasarą 
buvo išvažiavęs atostogoms. 
.Jis atlankė Leningradą, Minską 
ir eilę kitų miestų. Pabalia- 
vojęs virš mėnesio laiko sovie- 
tijoje su savo draugais revo
liucionieriais— išvažiavo Lietu
von.

Tačiau ir Lietuvoje neilgai 
svečiavosi, nes ten lietuvaitės 
jam pradėjusios siūlyti savo 
meilę, tad jis, bijodamas pra
žudyti “cnatą”, skubinosi neš
tis į Ameriką.

Sėkmingai pagrįžo ir dabar 
kaipo “cnatlyvas” žmogus va
žinėja po lietuvių kolonijas ir 
pasakoja savo parapi jonams, 
kokius stebuklus jis matė bol
ševikų “rojaus” karalystėje.

Tiesoig linksma žinia, kaip 
Milleris pas „koja, kad tame “ro
juje”, tai iš tikrųjų laisvė ir 
lygybė viešpataujanti; —nesą 
skriaudų, apgavysčių nei suk
tybių. Nėia išnaudotojų nei 
priespaudos. Darbininkai div- 
bą tik po 50 minučių, o paskui 
10 minučių ilsisi. Atliekamu lai
ku vieni lanko mokyklas, kiti 
taip praleidžia laiką kur pasi
linksminimo užeigose. Sodnai 
esą išpuošti gražiausiomis gėlė
mis ir ten žmonių pilna. Visi 
gražiai apsirengę, visi linksmi... 
Tai gyvenimas, dėl kurio pri
valo visi darbininkai kovoti!

.Jeigu taip yra, tai iš tikrųjų 
keista: kodėl komunistai, kū
ne nuvažiuoja į tą ‘rojų”,—ten 
negyvena? Juk buvo desėtkai, 
kurie vien tik ir sapnavo apie 
tą “linksmybių karalystę, o nu
važiavę tik keli apsigyveno, — 
ir tai tik tie, kurie neturėjo 
progos sn*grįšti.

Aišku, žinoma, visiems, ko- 
dėl jie ten negyveno. Kaip tik 
jie sugrįžta j šią ašarų šalį, 

K AD ANGĮ,-LUCKIES
VISUOMET PATENKINA

Parinktas tabakas

LAUKIATE?

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN

PASAUKITE

Business Chances
Pardavimui Bizniai

VlSUOMETvJp^&w/.w> tabakas 

VISUOMET spuikiausia apdirbimas 

VISUOMET Luckiespatenkina/

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS f

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

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė, biznis išdirbtas per daug metų, 
pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos. 1158 W. 59 St.

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė, biznis išdirbtas per daug metų, 
biznis randasi Marųuette Mannor, 
Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
Box 38.

PARDUOSIU cigarų, saldainių ir 
mažmožių krautuvę ar priimsiu i 
pusininkus, vienai moteriai perdaug 
darbo. 5225 So. Ashland Avė.

taip apvalūs — taip 
be liuosų galų. Luckies visuomet

Rūkydamas Lucky
ilgus baltus pelenus? Tai puikaus, pa- 
rinkto turkų ir numinto tabako požymis. 
Ir ar esi pastebėjęs, kaip pilnai Luckies 
tuo parinktu tabaku yra prikimšti — 
tinkamai susukti 
gryni 
patenkina!

tinkamai susuktas—be
. • ■ :* I '■ „ . ■ ... ■ . ' •

liuosųgalu

PUSE bučernės ir grosernės už 
dyką geriausioj vietoj ant South 
Sidės, kampinis štors, nėra kompe- 
ticijos, tiktai $850, nes savininkas 
turi eiti ant farmos. Su mainais ne- 
atsišaukit, 4357 Wentworth Avė.

Real Estate For Sale
_____Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI namas su bučeme 
labai pigiai, geroj vietoj Brighton 
Parke. Turiu greitai paleisti, nes 
du bizniu negaliu laikyti, arba mai
nysiu ant privatiškę namo.

J. P. ROYAL BLUĘ STORE 
2942 W. Pershinį Rd.

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

Td. Yarda 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos
Nuvežanu ir į tolesnias vietas
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III

Business Service 
B ižjiio gatarpayiinas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper> 
tų patarimas visose namų savininkų ii 
rendau ninku reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryte 
iki piet. {žymus namai originalio ir vie 
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OP CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952, 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

kur musų revoliucionieriai “ko
voja” už bolševizmą, itai tuoj 
pradeda pasakoti, kad sovietų 
Rusijoje, apart vargo, skurdo, 
nedatekliaus ir žiauraus perse
kiojimo, nieko dau’giau ir norą. 

Tai kasgi belieka daryti Mil- 
leriui, Mizarai ir kitiems Ame
rikos komunistų vadams, kad 
užginčyt tą, ką jų draugai dar
bininkai pagrįžę iš to “rojaus” 
pasakoja? Važiuoja jie patys 
neva praleisti atostogas, pasil
sėt, pabaliavot sovietų Rusijoj. 
Bet vyriausis jų tikslas yra 
tas ,kad sugryžus iš Rusijos 
galima butų mulkint savo pa
sekėjus, nurodant, kad sov. Ru
sijoje viskas tvarkoje.

Bet nuvažiuoti atostogoms ir 
pabaliavoti yra vienas dalykas^ 
o dirbti iš darbo pragyventi — 
tai visai kitas dalykas. Ir keis
čiausias dalykas: visi, kurie nu
važiuoja į Rusiją apsigyventi, 
skubinasi iš ten pasprukti, ka
dangi ten suranda ne rojų, ale 
pragarą.

Milleriui nesvarbu, kad jis 
daro skriaudą darbo žmonėms, 
prikalbindamas juos važiuoti 
sov. Rusijon, prikalbindamas 
remti finansiškai tą despotiš
ką valdžią. Pas jj nėra gė
dos. Svarbiausias dalykas da
bar yra biznis daryti: važinėtis 
po kolonijas, pliaukšti niekus ir 
kolektuoti pipigife.—F. Bulate.

Dainininkė Anelė 
Zabukienė Rengia 

Koncertą
Kiek teko patirti, gruodžio 

3 d. Lietuvių Auditorijoje įvyks 
dainininkės Anelės Zabukienės 
koncertas. Programas bus ga
na įvairus, prie kurio Išpildy
mo prisidės žymios artistiškos 
jėgos, kaip tai: pianistė p-lė 
Aldona Briedžiutė, dainininkas 
Stasys Rimkus ir šokėjas Vy
tautas Beliajus su savo trupe. 
Bus dar šokėjų sikstetas, dai
nininkė F. Balsiutė ir Moterų 
choras, susidedantis iš solisčių. 
Teko girdėti tą chorą dainuo
jant, — iš tiesų yra ko pasi
klausyti; chicagiečiams senai 
jau toks choras buvo reikalin
gas.

Draugijos, kliubai ir pavie
niai asmenys yra prašomi tą 

dieną nieko nerengti ir parem
ti ponios Zabukienės koncertų, 
kadangi ji, kur tik buvo kvie
čiama dainuoti, niekuomet ne
atsisakė patarnauti, jeigu tik 
jai aplinkybės leido tai pada
ryti..

Dainininkės pareiga yra dai
nuoti visiems, nežiūrint to, ko
kių paž valgų žmonės rengia 
koncertą. Muzika ir daina par
tijų skirtumo nepripažįsta, štai 
kodėl p-ia Zabukienė dainuo
davo įvairių draugijų parengi
muose, nepaisydama “Vilnies’* 
atakų.

Tikietai koncertui jau plati
nami iš kalno žemomis kaino
mis, — tik 40 centų.

— A. M—nė.

Bučerių Sąjunga 
Bridgeporte .

Priimta nauji patvarkymai

Spalių 12 d. bučeriai laikė 
ekstra susirinkimą. Dalyvavo 
apie 50 bučerių. Kai kurie at
vyko ir iš 18-tos apylinkės. 
Dailiausiai laiko buvo pašvę
sta svarstymui, kaip prisitai
kyti prie NRA patvarkymų. 
Pirmiau bučernės būdavo ati
daręs ilgas valandas, tai buvo 
daroma tuo tikslu, kad sutei
kus kostumeriams kuo gerinu
sį patarnavimą. Nu‘o dabar va
landos bus tokios: paprastomis 
dienomis bučernės bus atidaręs 
nuo 6 vai. ryto ligi 6 vai. va
karo; subatomis ligi 10 vai. va
karo, o nedėliomis bus visiškai 
uždarytos.

Sekamas bučerių susirinki
mas įvyks spalių 28 d. Lietuvių 
Auditorijoje. Bus svarstoma, 
kaip nupiginti prekes. Ateina 
žiema, atsiranda daugiau be
darbių, kuriems bus svarbu, 
kad pragyvenimas butų piges
nis. Butų svarbu, kad dides
nis bučerių skaičius susispies
tų į daiktą, tada nereikėtų ieš
koti .visokių bargenų. Mes pa
tys galėtume pigiau* prekes 
pirkti ir pigiau jas pardavinė
ti. Todėl bandykime susivieny
ti, — tai išeis ne tik mums ant 
naudos, bet galėsime daug ge
ro padaryti ir savo kostume
riams. Tada tikrai bus įgyven
dintas obalsis “savas pas sa
vo”. Bučeris.

Brighton Parko Jau
nuolių Draugijėlė
Na, tai ir šioje kolonijoje 

susikūrė jaunuolių draugijėlė. 
Nors ji dar nesenai tegyvuo
ja, bet jau spėjo išmokti ke
lias daineles trimis balsais dai
nuoti. Dainų mokytoja yra p-ia 
A. Zabukienė, kuri pašvenčia 
nemažai laiko bemokydama 
jaunuolius .dainuoti. Draugijė
lės nariai turi progos mokytis 
ir šokių, šokius mokina p. Vy
tautas Beliajus.

Jaunuolių panflokofa įvyksta 
kiekvieną šeštadienį, 3 vai. po 
pietų, Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43 st., visai netoli nuo 
W.estern avė. Privažiavimas la
bai parankus.

Tėvai, kurie norite, kad ji*- 
sų vaikučiai mokytųsi šokti ir 
dainuoti, prirašykite juos prie 
aukščiau minėtos draugijėles! 
Mokėti per' mėnesį reikia tik 
15 centų. — A. M—nė.

Iš “BIRUTES”
Visų birutiečių rėmėjų ir pri

tarėjų dėmėsiu! *

šį vakarą, 8 vai. vak., Biru
tė kviečia visus esančius ir bu
vusius birutiečius rėmėjus bei 
pritarėjus atsilankyti j Gage 
Pai’k svetainę prie 55-toš gat. 
ir Western Avė., kur bus ap
kalbėta svarbus “Birutės” įei 
kalai bei veikimas ateityje. Su
sirinkę visi galės .tuos klausi
mus lengviau išrišti, žinoda
mi, kokią svarbią rolę “Birute” 
lošia musų gyvenime, kiekvie
nas chicagietis tupėtų šiuo 
klausimu be atidėliojimo rū
pintis. Taigi visus meldžiame 
atvykti į virš minėtą vietą. 
Jus kviečia Jūsų

“Birutė”.

Ciceriečių dėmesiui
Spalių 9 d. “Naujiehose” til

po straipsnelis diš Cicero ant- 
galviu “Nesusipratimas tarp 
dviejų Cicero Lietuvių Organi
zacijų”.

Ponas D. rašo, buk1 tai Lie
tuvių Improvemęnt Kliubas su
sikirto su Biznierių Kliubų. C’£ 
visai neteisybė, nes Lietuviu 

Improvemęnt Kliubas visai nei 
žinote nežinojo, kad Cicero to
ki organizacija gyvuoja, užtai 
Lietuvių Improvement Kliubas 
jokio konflikto su ja. negalėjo 
turėti. Tiesa, Lietuvių Impro- 
vement Kliubas išnešė rezo
liuciją, reikalaudamas miesto 
valdžios, kad triukšmadariai 
butų sutvarkyti, šią rezoliuci
ją įteikė miesto valdybai ne 
pirmininkas A. F. Pocius, bet 
Improvement Kliubo išrinkti 
atstovai.

Lietuvių Improvement Kliu • 
bas susideda iš rimtų lietuvių. 
Jo nariai yra visi namų savi
ninkai. Jam pirmininkauja rim
tas ir mandagus biznierius, laik
rodininkas A? F. Pocius. Mes 
visuomet remiame lietuvių ge
rus užmanymus, remiame lie
tuvišką spaudą ir gerbiame ge
rus biznierius ir gerute saliun- 
čikus, kurie užsilaiko tvarkoje. 
Bet esame priešingi triukšma
dariams, kurie per naktis triu
kšmauja, nes jie namų savinin
kams yra daug pridirbę žalos. 
Namų savininkai negali palai
kyti rendauninkute vien dėl tos 
priežasties. Ne tik, kad namų 
savininkai kenčia nesmagumų, 
bet jie daro visiems lietuviams 
didžiausią sarmatą.—B.

PRANEŠIMAI
L. S. S. Chicagos Centralinčs kuo

pos susirinkimas tsibug penktadie
nyje. spalio 20 d., 7:30 vai. vak., 
Naujienų name. Nariai ir norintie- 
jie tapfi nariais malonėkite atsilanky
ti ir draugus paraginti ateiti. Ran
dasi daug svarbių reikalų aptarimui;

Kviečia Valdyba.
SVARBUS PRANEŠIMAS 

Tie kurie turite pirkę morgičius iš 
buvusio Universal State Banko, ant 
namo Hąlsted ir Archer Avė. Būti
nai atsilankykite penktadieny spalio 
(October) 20 d. 7 vai. vakare i 
Mark White parko knygyną 30ta ir 
Halsted St.

Ten bus svarstoma, kaip butų 
geriausia apsaugoti jūsų investmen- 
tus. — Komisija.

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

J. OKSAS
2649 West 43rd Street

Burnside
Apsiveda ponų Macikevičių 

duktė

Panelė Marie Macikevičiutė, 
žymių vietos biznierių Mares 
ir Juozo Macikevičių duktė, su
situokia su1 Bernard Renney. 
Vestuvės įvyks spalių 28 dieną. 
Jaunavedžiams šliubas bus duo 
damas St. Joachim bažnyčioje 
4 vai. po pietų.

Kalbama, kad vestuvės bu
siančios labai šaunios, nes pp. 
Macikevičiai turi tik vieną duk
terį. Todėl savaime aišku, kad 
kaipo biznieriai gali iškelti ir 
labai šau’nias vestuves.

— N.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam plonus ir storus vii-, 
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.

Phorie Vistory 3486

,(^PlETKIEWICZ£-(g
^MORTGACEBAHKERS^.

RE AL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite j musą spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

Humbold Park Lietuviu Politikos 
kliubo mėnesinis susirinkimas jvyks 
spalio 19 d. 1933 m.. 8 v. vak. Al- 
miro Simans svet 1640 N. Hancack 
St. Gerbiami bariai malonėkite būti 
i laika ir atsiveskite naujų narių.

Valdyba.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St

(Jansen Srud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

CLASSIFIEDADS
f

Educational
Mokyklos 
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PAMOKOS dcl pilietybės popierų 
bus laikomos kas ketvirtadieni (ket
verge) vakarais 7:30 valandą, per 
dešimtis savaičių pradedant Spalio 
(October). 19tą. 1933 metais. Prašo
me užsiregistruoti.

JOSEPH J. GRISK, 
4631 S. Ashland Avenue 
Telefone Boulevrd 2800

LEGAL TRAINING 
that ąualifies the lawyer to appear 
in court eoually ąualifies the busi- 
ness executive to remain out of court.

Young executives today who are 
sure of their Future, ha ve legal 
training.

Examine the uniųue Single Text 
System which sb distinguished the 
Cnicngo Law School.

Today — Now.
Phone, write or call for catalog 

with the Single Text System Students 
may enrol at any time Day and 
Evening Classes.

CHICABO LAW SCHOOL
14 E. Monroe St., Tel. State 6143

Furniture & beturės“ 
Rokandai-Itaisai

BARO PIKčERIAI padirbama su
lig užsakymu pigiai; cash arba iš
mokėjimais; taipgi stalai, krėslai ir 
zaslanai, 4704-6 So. Halsted St.

Help Wanted—Malė
Darbini n k y Re ik i a

ALAUS pardavėjai kurie pardavi
nėtų i restauracijas ir tavern. Ėmi
mas sąskaiton ir liberališkas komi- 
šenas vyrams kurie gali atnešti biz
ni. 5211 Prairie Avė.

GERAS per visus metus parda
vėjo darbas, patyrimų turintis gaus 
pirmenybę, nors nebūtinai reikąlin- 
ga. Ekpensai garantuoti, turi kalbėti 
angliškai. Atsišaukite prieš 10 v. 
ryto. 1339 W. 63rd St., 1658 W. 
47th St., 4212 Archer Avė.

REIKALINGAS kriaučius patyręs 
savo darbe.

-_______ 748 W. 35 St._________
..REIKALINGAS unijistas janito- 

riaus pagclbininkas, nevedęs. Atsi
šaukite 1844 So. Komensky Avė.

Help Wanted—Female

REIKALINGA jauna mergaitė prie 
abelno namu darbo, trumpos valan
dos. Mrs. P. D. Smith, 4912 N. 
Central Park Avė.

REIKALINGA mergina namų dar
bui su pragyvenimo kambariu ar be 
kambario. Klauskite M r. Brager. 
3359 So. Halsted St.

REIKALINGA mergaitė motinai 
prie namų darbo pagelbėti. Skalbti 
nereikia, 1 kūdikis, kambarys ir guo
lis. Tel. Spaulding 2154.

For Rent
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PASIRENDUOJA Storas su saliu- 
no fikčeriais. 1715 W. 46 St. taip
gi štorelis 4601 So. Hermitage Avė. 
Tinkamas dėl bite kokio biznio. At
sišaukite John Karnelski, 4601 So. 
Hermitage Avė.

Ji




