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Prezidentas Paskelbė 
Sankrovų Kodeksą

Sankrovos turi būti atdaros 52 vai. savai
tėj, bet darbininkai negali dirbti ilgiau 48 
valandų. Minimum mokestis $14 i savaitę

WASHINGTON, sp. 23. - 
Prezidentas Rooseveltas šiandie 
paskelbė sankrovų kodeksų, ku
rio turės prisilaikyti visos san
krovos. Kodeksas paliečia apie 
4,500,000 smulkmeniškose san
krovose dirbančių darbininkų.

Kodeksas nustato minimum 
algas ir maximum darbo va
landas sankrovų darbininkams.

Sankrovos darbo valandų aL 
žvilgiu yra padalintos į tris 
rūšis: grupės A, kurios yra at
daros nuo 52 iki 56 vai. savai
tėj, grupes B, kurios yra atda
ros nuo 56 iki 63 vai. savaitėje 
ir grupės C, kurios būna atda
ros virš 63 vai. savaitėje. Jo
kios sankrovos negali būti at
daros mažiau 52 vai. savaitėj, 
išėmus tas, kurios ir pirmiau 
būdavo atdaros trumpesnes va
landas.

Grupės A sankrovose yra į-

vedama 40 vai. savaitė. Grupės 
B sankrovose nė vienas darbi
ninkų negali dirbti ilgiau 44 
vai. savaitėj, ne daugiau kaip 
9 vai. j dieną ir nedaugiau 6 
dienų savaitėj. Grupės C san
krovose darbininkai gali dirb
ti viso 48 vai. savaitėj, ne dau
giau* kaip 10 vai. į dieną ir ne 
daugiau 6 dienų savaitėj.

Minimum mokestis yra įvai
ri, žiūrint miesto didumo. Di
dmiesčiuose, turinčiuose virš 
500,000 gyventojų, minimum 
mokestis grupės A sankrovose 
bus $14 savaitėj, grupes B 
sankroovse— $14.50 ir grupės 
C—$15. Mažesniuose miestuo
se minimum algos yra kiek 
mažesnės.

Mokiniams ir vaikams mini
mum alga yra $1 mažiau į sa
vaitę. Bet tokių darbininkų 
skaičius yra labai aprybotas.

KĄ AMERIKA DARYS PAKRIKUS NUSIGINKLAVIMO KONFERENCIJAI

Secretakst Huvv

Lietuvos Naujienos
Kun. Strazdelio pamin 

klo pašventinimas
ROKIŠKIS.— Spalių 8 d. Ka- 

majuose buvo iškilmingai ati
dengiamas ir . pašventinamas 
kun. A Strazdo paminklas.

Piratai Nemune; už 
puolimas Nevėžio Į 

takoję į Nemuną

AVIACIJOS DIENA 
PHILADELPHIJOJ 

PASISEKĖ
Oras buvo geras ir į aviacijos 

dieną atsilankė daug žmonių. 
Lakūnas James-JandšaUskas 
išvyko į Waterbury

Sunkiai sužeistas baidoko va
das ir jo žmona.—Piratai pa
bėgo, palikdami kaukę ir re 
volverį

Amerika už auksa 
mokės brangiau nė 

marketo kainos
Tuo pirkimu aukso prezidentas 

tikisi nupiginti dolerį ir pa
kelti prekių kainas

WASHINGTON, sp. 23. — 
Perzidentas Rooseveltas, nors 
ir nepritariamas iždo departa
mento ir rezervo tarybos vir
šininkų, yra pasiryžęs vykinti 
-savo piniginį programą.

Jis įsakė Rekonstrukcijos 
Finansų Korp. pradėti supirki
nėjimą naujai iškasto aukso ir 
mokėti už jį brangiau, negu 
yra aukso marketo kaina. Auk
so kaina, 1900 m. nustatytu 
tarptautiniu statutu, yra $20.- 
67 už unciją. Londone dabar 
už aukso uniciją mokama $29.- 
73 (dabartine dolerio verte). 
Prezidentas nori aukso kaina 
iškelti iki $40 už irticijų. Tuo 
dolerio vertė butų nupiginta 
iki pusės pirmesnės jo vertės. 
Nupiginus dolerį, žymiai pakil
tų prekių kainos, ko preziden
tas vyriausia ir siekiasi.

Šiuo savo žingsniu preziden
tas tikisi nupiginti dolerį ir 
kartu pakelti aukso kainą, su^ 
laikant jo išgabenimą užsie
nin, nes dabar kas savaitę iš 
Jungt. Valstijų yra išvežama 
ir paleidžiama marketan nuo 
20,000 iki 30,000 uncijų naujai 
iškasamo aukso.

Kada prekių kainos iškils iki 
tinkamos augštumos, seks do
lerio kainos nustatymas tinka
moj augštifmoj. Po to dolerio 
vertė bus palaikoma toj augš- 
tumoj tolimesniais pirkimais ir 
pardavimais aukso.

Jei pasirodytų Jcad Rekons
trukcijos Finansų Korp. negali 
legaliŠkai užsiimti supirkinėji-

mu aukso, tai busianti sutverta 
tam tikshči atskira valdžios kor
poracija.

Kiek žinoma, iždo sekretorius 
Woodin yra priešingas tokiai 
prezidento finansinei politikai 
ir galbūt jis iš prezidento ka
bineto pasitrauks.
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Lietuvoje mirė buvęs 
amerikietis Juozas

Andriušis
Mirė sulaukęs 66 m. amžiaus. 

Amerikoj, Pittston, Pa., išgy
veno 44 metus

Nors valstybės sekretorius Hull ir pirmininkas Amerikos delegacijos nusiginklavimo konferen
cijoje Norman Davis deda pastangų tą konferenciją išgelbėti, tuo pačiu laiku karo departa
mentas ruošia didelį ginklavimos programą, jei nusiginklavimo konferencija pakriktų. Jau pa- ( 
duotasis prezidentui programas numato pasigaminimą už $40,000,000 naujausių lėktuvų, $35,-' 
000,000 išlaidų motorizavimui armijos ir $35,000,000 mechanizacijai, pas i būdavo j ant naujau
sius tankus ir kitas karo mašinas, <tuo budu išleidžiant apsiginklavimui $110,000,000, neskai
tant reguliarių armijos ir karo laivyno išlaikymo išlaidų. Tada Jungt. Valstijos pataptų viena 
iš stipriausių (militariniai) valstybių pasaulyje.

. .į.  T 1 L ...

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

Nepastovus, biskj Šilčiau.
Saulė teka 5:12, leidžiasi 4:- 

57.

Trys prigėrė

Senato pakomi
seųato

(“Naujien” koresp.)
Spalio 8 d. savo tėviškėje, 

Vitkiškių kaime, Kazlų valsč., 
Marijampolės apskr. trejetą sa
vaičių stipriai pasirgęs, mirė 
Juozas Andriušis 66 m. am- 
žiaifs, ir spalio 11 d. palaidotas 
Begotosios kapuose. Gyvenda
mas Amerikoje (Pittston, Pa.) 
per 44 metus susitaupė gražų, 
turtelį. Daugelį savo giminių 
ir pažystamų Lietuvoje jis gra
žiai sušelpė materialiai; visas 
savo brolio' dukteris aprūpino 
pasogomis ir išleido į puikius 
rikius. Skursnų savo tėviškės 
ūkį sutvarkė taip kad nebepa
žinti.

Kol kas nieks nežino kaip ir 
kam jis bus paskirs tęs savo pa
likimą, (kuris kaip girdėti sie
kiąs apie milijonų litų). Prieš 
mirtį apie tai jis niekam nieke 
nepasakė. Vieno Kauno banko 
įdėlių knygutę sumoje, rodos, 
150,000 litų, čekių knygelę arti 
15,000 dol. (be parašų) jr rak
telį nuo savo dokumentų seifo 
Amerikoje prieš mirtį perdavė 
savo brolio dukteriai ir pasa
kė, kad viskas paskirstyta, bet 
kaip, sužinosią jį palaidojus. 
Nors jau prieš mėnesį buvo 
užsisakęs laivakortę, ir savo 
pažystamiems sakė, kad žūt ar 
būt bet pirm negu mirti turys 
nuvažiuoti Amerikon. Ten ke
tino sutvarkyti savo reikalus.

—P. Rimša.

LANSING, Mich., sp. 19. — 
Michigano “visuomenes priešų” 
(priblic enemy) įstaymai, kurie 
leido bausti kiekvieną nužiu- 
rčtiną‘žmogų, pasiremiant jo 
bloga reputacija, liko pripažin
ti *nekonstituciniais. s. -«.z . fi . A.

Kriminalistai valdą 
daugelį Amerikos 

■ - jtniestii
CHICAGO.

sė, pirmininkaujama 
riaus Sutherland, vakar pradė
jo tyrinjimus raketų ir rake- 
tierių veikimo Chicagoje.

Senatorius Sutherland prieš 
kelias dienas kalbėdamas Illi
nois prekybos butui pareiškė, 
kad daugelis Amerikos miestų 
yra valdomi kriminalistų ir tas 
labai apsunkina kovų su 'krimi
nalistais ir raketieriais. Esą 
Amerikos žmonės piktadariams 
kasmet sumoka daugiau, ’ negu 
išleidžiama pinigų švietimui ar 
užlaikymui armijos ir karo lai
vyno. Taip plačiai kriminalis
tams ir raketieriams įsigalėjus, 
viena valdžia negali jų negalėti, 
jei prie tos kovos, neprisidės 
ir visi gyventojai.

NEILSVILLE, Wis., sp. 23. 
MTrys^unųpįiai A prigėrę be
medžiodami antis feast Fork ir 
'Black upių susijungime, vil- 
niips apvertus jų valtį.

Farmerių streikas 
tęsis; nejaučiama jo
kio trukumo pro

duktų

Kėsinosi sudeginti 
Austrijos polici
jos lėktuvus

VIENNA, Austrijoj, sp. 23. 
—Pereitą naktį buvo kėsintųsi 
sudeginti Salzburg aerodromo 
angarus, kur yra laikomi AusL 
rijos pasienio policijos lėktuvai. 
Manoma, kad angarus sudegin
ti bandė naciai.

PLĖŠIKAI UŽMUŠĖ TURTIN
GĄ IŠRADĖJĄ

CAMBRIDGE, Mass., sp. 28. 
—Banditai, kurie bandė pa* 
stverti vežamas darbininkų al
goms išmokėti pinigus, nušovė 
fabrikantą ir išradėju Dr. 
Adolph Sommer. Spėjamai, kad 
nušautasis paliko apie $4,000,- 
000 turto.

GREENCASTLE, Ind., sp. 23.

šaukia konferenciją 
apsvarstyti įvedimą 
nedarbo apdraudos

WASHINGTON, pp. 23. — 
Darbo sekretorė Frances Per- 
kins pakvietė valstijų viršinir- 
kus, ekonomistus ir darbininkų 
vadus atvykti į Washingtona 
spalio 25 d. pasitarti su Wil- 
liam Beveridge dėl neda'rbo 
apdraudos.

DĖS MOINES, la., sp. 23.— 
Nežiūrint prezidento Roosevel- 
to užtikrinimo savo kalboj per 
radio, kad valdžia rūpinsis dar 
augščiad pakelti ūkio priduktų 
kainas, farmerių streiko vadai 
sako, kad pereitų šeštadienį 
pradėtas farmerių streikas tę
sis ii toliau.

Nors streikieriai vietomis 
pradėjo pikįetuoti kelius ir ne 
leisti ūkininkams gabenti, ūkio 
produktus į miestus, Pečiaus 
ikišiol ūkio produktų pristaty
mas nėra nė kiek sumažėjęs.

Prasidėjo Michigano 
nudistų byla

ALIEGAN, Mich., sp. 23. — 
Šiandie vietos teisme prasidėjo 
byla nudistų,kurie priklausė 
Fred Ring sveikatos kempei, 
prie kurios priklausė daugiąu- 
sia chicagiečiai. Teisiamas yra 
kempės Savininkas Ring.

Svarbiausias prokuroro liu
dytojas neatvyko ir reikėjo pa
sitenkinti skaitymu jo liudiji
mų prokurorui.

Mirė buvęs darbo 
sekretorius Wm.

Doak
WASHINGTON, sp. 23. — 

Savo namuose šiandie nuo šir
dies ligos, pasimirė William 
Nuckles Doak,: i buvęs darbo 
sekretorius prezidento Hooverio 
laikais. Doak, kaipo darbo sek
retorius, pasižymėjo tiktai de
portavimais “negeistinų” atei- 
vių.

■i ■ ' -

Jaunystėj jis dirbo paprastu 
darbininku prie geležinkelių, 
paskui įstojo į geležinkeliečių 
unijų ir joje buvo augštai iš
kyląs kai Hooveris jį paskyrė 
darbo sekretiorium (ministe- 
riu).

3 nušauti medžiojant
' r ■■ . . j, ■
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LINCOLN; Nebr., sp. 23. — 
Vakar; Nebraskoj prasidėjo sep
tintas metinis fazanų medžio ji- 
mo sezonas. Pirmąją dienų

■Keturi plėšikai užpuolė vieu trys medžįotpjai liko nušatiti ir 
trys sužeisti. Kiek fasonų nu
šauta—nėra paskelbta.

tos banką ir pabėgo pastvėrę 
apie $75,000 pinigais ir bonais.
.■/ .\ ■ - .4$? \ '.f \ ■ '

PHILADELPHIA, pa., sp. 22. 
(Telegrama “Naujienoms”). — 
šiandie Philadelphijoj įvykusi 
Lietuvių Aviacijos Diena, kri- 
rioj dalyvavo ir lakūnas Juozas 
R. James-Janušauskas, praėjo 
dideliu pasisekimu. Oras skai
dymui buvo labai geras ir j 
Vyatauto daržą, kuriame avia
cijos diena įvyko, atsilankė la
bai daug žmonių, kurie liko 
sužavėti nepaprastai < geru 
James-Janušausko skraidymu.

Philadelphijos lietuviai entu- 
ziasiškai remia antrų tranzat- 
lantmį skridimą, ypač kada su
sipažino su lakunu James-Jar 
nutšausku, kuris ateinantį pa 
vasarį ruošiasi sunkion ir pavo- 
jingon kelionėn—be sustojimo 
nuskristi* iš Amerikos į Lietu* 
vų. Jis skaitlingai aviacijos 
dienos publikai pilnai įrodė, kad 
Jis turi užtektind patyriiho 
skraidyme, kad leistis ton toli- 
mon kelionėn ir visi pasižada 
jo skridimą remti.

Lakūnas^ James-Janušauskas 
rytoj (pirmadieny) išskrenda 
į Waterbury, Conn., kad su- 
tvarkyti Lietuvių Aviacijos 
Dienos rengimų Connecticut 
valstijoje,—Waterbury, ar ku
rioje patogioje apielinkėje, kur 
yra geras ir patogus 
laukas.

Lietuvių Aviacijos 
Scrantone

Sekama Lietuvių 
Diena, dalyvaujant

KAUNAS, sp. 7.— Klaipėdos 
pilietis Franc Jonkės su* savo 
žmona Luiza Kaune prisikrovė 
baidoką popiermalkių ir plaukė 
Nemunu Jurbarko link. Jon
kės su baidoku apsinakvojo 
Nemuno-Nevėžio santakoje ties 
šilelio kaimu.

Apie 10 vai. vak. du ar trys 
vyrai laiveliu priplaukė prie 
baidoko ir susiradę Jonkę pa
reikalavo atiduoti pinigus. Vie
nas užpuolikų buvo su kauke ir 
revolveriu rankoje.
Plėšikas į lovoje gulintį Jonkę 

paleido 3 šuvius
• Nors Jonkė buvo sužeistas 
bet vis tiek jis šoko iš lovos ir 
pradėjo su plėšiku grumtis. 
Plėšikas paleido į Jonkę dar 
keletą šūvių. Jonkė sunkiai su
žeistas į veidų, petį, krito be 
sąmonės. Jonkienė sužeista len
gviau. Jonkės darbininkas mie
gojęs kitame baidoko gale, šau
dant pabudo ir išpuolęs ant 
denio pradėjo šaukti pagalbos. 
Tuo pačiu metu pasirodė šviesa 
Kaunan plaukiančio garlaivio.

Plėšikai, matyt, pabūgo ir 
pagriebę baidoko, laivelį nuplau. 
kė į krantą. Atplaukęs “Eg
lės” garlaivis paėmė sužeistuo
sius ir atvežė Kauno ligoninėn.

Jonkė sužeistas labai sunkiai 
ir maža tėra vilties jam pagyti.

Tuojau buvo duota žinia kri 
minalinei policijai, .-kuri moto
riniu laiveliu su vandens poli
cija išvyko įvykio vieton. Plė
šikai visu atsidėjimu ieškomi.

>

aviacijos

Diena

Aviacijos 
lakūnui 

James-Jandšauskui, įvyks at
einantį sekmadienį, spalio 29 
d., Scranton, Pa. apielinkėje 
—Moscow Airport, Moscow, Pa., 
10 mylią nuo Scrantono.

LIMA, PERU, sp. 23. —Aš- 
tuoni žmonės bandė bomba 
užmušti Perą prezidentą, bet 
suokalbnįnkai laiku liko suim
ti.

GALWAY, Airijoj, sp. 23.— 
Lakūnas Lindbergh ir jo žmo
na, kurie gryšta į Ameriką, 
šiandie atskrido iš Anglijos į 
Airiją.

Prasidėjo Insulto by
la dėl išdavimo

ATHENĄI, Graikijoj, sp. 23. 
—Apeliacijos teisme prasidėjo 
nagrinėjimas bylos dėl Graiki
jos išdavimo Jungt. ’ Valstijų 
teismui buvusio Chicagos mag
nato Samutel Induli. Byla tęsis 
keletą ’ dienų.

BRAINER, Minn., sp. 23.— 
Penki kulkosvaidžiais ginkluoti 
plėšikai užputolė vietos bankų, 
nugalėjo 14 žmonių ir apšaudę 
visų apielinkę . pabėgo pasiėmę 
apie $25,000 banko pinigų.

BOLŽANO, Italijoj, sp. 23.— 
Trys Italijos pasienio sargybi
niai liko užmušti smarkiame 
susirėmime su prekių šmugel- 
ninkais Italijos .Alpuose.

Kas tie plėšikai?
y * . .

Manoma, kad gal būti tie pa
tys, kurie vakar naktį užpuo
lė Bakučius Kybartų 'kaime.

Skubindamiesi plėšikai ant 
baidoko paliko revolverį su 
bubnelip D. 4100 nf., peilį, gu
minę lazdų pačių darbo, odine 
kaukę, kišeninę lemputę irkeiv 
kę.

Kitas kruvinas įvykis 
buvo žemiau Nemune, ties Jur
barku šimkučių miške. Jurbar
ko policija gavus žinių, kad 
šimkučių miške verdama deg
tinė, nuvyko į mišką degtinda
rių ieškoti. Policija degtinda
rius užėjo ir norėjo juos suim
ti, bet degtindariai ginklais 
pradėjo priešintis. Įvyko ko 
va, kurios metu pil. Tamošaitis 
nukautas vietoje. Kiti degtin
dariai pabėgo.

Bakutis jau mirė
Kybartų km. plėšikų sužeis

tasis Jonas Bakutis apie 25 m. 
amžiausf Kauno m. ligoninėj 
nulę žaizdų vakar mirė. Pas Ba
kučius žiaurieji banditai iš vi
so radę tik 10 lt.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Tiktai Doleriais

Siunčiant mažiau, kaip $100.00 nereikia jokių afidavitų. 
Siunčiant daugiau kaip $100.00, reikės pažymėti prie
žastį dėl kurios pinigai siunčiami.
i ' /i ' ? ■

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTBD ST. T.L Canal 8S0I



KORESPONDENCIJOS
Brooklyn, N. Y
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Skolos javais

Padarome Visiems Greitai

sąmiprice

IWP«

over 
was

'••te.

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programas 
Tikiętus

Galvojama, kad ūkininkai 
sunkiam krizes laike, negali pi
nigais išsimokėti, tai esą jiems 
bus duotas palengvinimas, kad' 
jie galės ,tas skolas grąžinti ja* 
vais. '■

waa aicer to 
tapderf. Wh«n 
ightened 8he

LISTERINE

KAUNĄS.. —1. ĮAtatinkąmosc 
įstaigose tariainasį kaip sutvar-’ 
kyti ūkininkų skolas," kurie yra 
prasiskolinę nederliaus, 1928

Latvių dailininku paro 
da Kaune

Vizitinė? Kortelį
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Korteli
Pasvęi

Kauno pradžios mokyk 
klų šyiesoje

' AS 42YEARSA6O ’ 
25ouncesfa$54

Fui! Pack... Na Sfack FiHing

Lietuviškos muzikos 
koncertas Varšuvos 

radiofone

Spalių 15 d. teko beiti “Nau
josios Gadynės” koncerte. Va
dinasi, pas sklokininkus. Su 
koncertu buvd kiek susivėlin
tą, — pradėjo 40 minučių vėr 
liau, negu garsino.

Programo vedėjas pasakė 
trumpų jžanginę kalbų. Jis 
pareiškė, jog buvusieji f klo
ki ninku draugai, o dabarti
niai priešai, prąngšavo, jog 
“atskalūnai” ilgiau negalėsiu 
išsilaikyti,

KAUNAS 
spalių 17 d. Varšuvos radiofo
ne rengiamas lietuvių kompo
zitorių: Juozo Gruodžio, Jero* 
himo Kačinsko ir Vlado Jakuv 
bėno kurinių koncertas. Lietu
vių autoriuj busiu išpildyti ra
diofono simfopin.io orkestro ir 
solo pianinu. Koncertų organi
zuoja žurnalistui dr. Jurgeliui 
tarpininkaujant.

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

and wa|fced out without a 
ąnd Mum was sorry for niip 

because his feeljnęsi were easy hu;rt. 
After that he waą ą littto diffęrent; 
hę ątill used their chair būt when 
Pop came in Uncle Louie wouįd j 
usuajly wait a littlo ąg|ilp an(i tftęn 
get up as if he‘ was goinę to movę • 
ąnyhow būt not because he had to, 

So this day evprything wąs aj| 
right. Ppp wąą all pęt įn the 
woridn« the dial and was' almost 
swearlng ąt the Chipagn station 
that wąs »lwftys butting įn ąt the 
wrong time, Uncle Lome was sit- 
ting scornful-like all the time as if 
Pop didn’t know how to do it and 
if Uncle Louie were over there Wd . 
tune oUt that trouble. Pop knew 
thia and Mom waa ąfrąjd aųy 
ute ops pf th0m wou|d say some- 

r; būt flnaily Ppp got it flxed 
hp lookjad over at Unclė Louie, , 
thę.hpwl of hto plpe, while hą 
lighttoę it. <

(To Ęe Čontinued) •

Vietos LSS. 19 kuopa 
pi ai rengiasi prie baliaus, ku
ris įvyks spalių 28 d, Lietuvių 
Piliečių Kliube, 80 Union av.

“O-kay Athens” he said, giving a 
frank impersoąąttop of a young 
mąn on the mąfcę,

“O-kay Smithville!” Dorothy an- 
swered heattily, partly in normai 
reppopse tp hią mąnner, partly bp- 
cause Tommy yvas not pleased with 
her. He east a quick look of re- 
proach and from it she got his 
meąning- 
impressed. Dorothy gęinned pro- 
vocatively at Jerry. The music was 
wrang|ing ip the best jąfcą ipapner. 
She shuffled her feet invitingly.

“Well, Dorothy,” said Jerry, “you 
and 1 might do all right.” They 
danced. Jerry was a eute dancer 
and interested chįęfly in his dąnc- 
ing at the moment . . . Tom, glid- 
ing eonservatively with Connie— 
although his normai galt was faster 
than even the pacę Jerry vyąs set- 
ting—pląinly disapproved of her 
eonduet; so Dorothy. waa nicer to 
Jerry, than shp 
Tom’š cląssic _ ,
was even nicer to Jerry, efo that his 
mind begąn to waridep frop) hįp 
daneing; and whei) thęy werę etose, 
she tossed back hęr head and said 
merrily: '.J

“Heilo, Tommy—” because she 
knew he would not want to be 
called Tommy bafore Connie. He 
smiled the stiff smile of a clown in 
grease paint and moved away.

Jerry said inquiringly; “Did you 
call him Tommy?”

She glanced ųuiekly at his ears. 
He gripned: “Yes—they’re Gables 
—būt we call him Jeff at school.”

So they called him Jeff; and Jerry 
was Thoradyke; and Connie was 
somebody. Unconsęįously Dorothy 
relapąed to an idiom of childhood: 
Ain’t our cat got a long tail ?

Būt she said to Jerry: “Tommy’ą 
a niekname.” If he wanted to be

BREMEN
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at Thorndyke—Dorpthy wasn’t go- 
ing to interfere. Jerry had looked 
too inquipitįve.

After the dance she walked with 
Jerry through the ląne of over? 
hanging maples that led to the first 
tee. He was much faster than the 
ordinary new boy and tried to kis? 
her under the fourth trpe — the 
average was about nine. Because 
she had encouragpd him, Dorothy 
was more gracious than usual and 
they came back to the veranda as 
good friends.

Tom was there with Connie; hi? 
chin was štili tight and h? was 
handfing h*s cįgaret nervously bpt 
his manper plainly indicated that 
he waa ųpt at ąll interested in 
vyhat had happened under the 
maples. Dorothy could not resist 
the temptation to eling to Jerry and 
smile adoringly intd his eyes—and 
she did it so well that the young 
man couldn’t help vvonder if he had 
qot been too geptlęmanly, after 
under the mąples.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ŠT 

Cfoięągo, III.

SYNOPS1S
Thomas Jefferson Randolph . . . 

now a great foptball prospect at 
famous Thorndyke University . . . 
was bprn of humble parents, Mom 
and Pop. in a little Middle VVest 
factory town where he won early 
renown as a brilliant high school 
back. so much so that the great 
eastern college had lured him to its 
swanky halls. Tommy came home 
for Christmas. spent much of the 
time tryjng to polish household 
manners, did not return Easter, 
būt during his summer vacation 
he caused a mos t profound sensation 
throughout c r i t i c a 1 Athens by 
flashing on that hurg the very lat- 
est in sport togsu white knickers, 
flannels. et ai. Tite neighbors are 
rather eaustie būt, as Mom explaina 
it, “if you fly with fine birds you 
mušt wepr fine fdathers” referring 
to her bpy’s "millionaire college 
chums" . . . Toipmy golfs during 
first haif of his vacation; theh 
makes himself “as hard as nails” 
laboring as tnick loader įn glass- 
works where his fąther and brother, 
Petc, work. Pcte and his giri, Steve', 
are planning to start a garage and 
marry; while Mom worriep over the 
attitude of Florrie Johnson, neigh- 
borhood siren, towards Tommy. 
The latter is invited to the Country 
Club dance Į>y Dorothy Wbitney, 
daughter of the glassvrorks owner 
and the town’s wealthiest man. 
Tommy asks Mom to buy a corsage 
(just what is that?) for Dpi, būt 
that problem is settled deftly when 
Dot meets Mom en route to the 
fiorist’s. . . . At the dance, Dot 
prods Tommy for high-hatting the 
home town folk. He can hardly re- 
press rage over this affront to his 
vanity. . . .

- žydų, 4-se jųpk, 
-sr leiįįų, ą-sę sų 

irgi lenkų, 2-se 
vokiečių 
— rusų

KAUNAS, — gatvių dailinin
kų ir skulptorių draugiją f‘Muk^ 
salas” Kaune surengs paroda 
lapkričio mėn., kurioj išsįątys 
savo‘darbus: Artųms Ausis, 
Egle Ąrvids, Ęglitis Anšlave, 
Jegers Arturs, Lingva Vilis, 
Mednitis Bernai'^, iNulitis Ar- 
nolds, Neilis Karliš, Noritis Os- 
kąrs ir Sijzęinnieks Albąrts,

L5S. 19 kuapa rengia balių, 
“Naujosios Gadynės 
ęęrtas.

Man teko kalbėtis su kai kiu
riais kuopos nariais, iš kurių 
patyriau, kad jie jau nemažai 
tikiątų j balių tyri išpardavę. 
Kiek girdėjau, tai P. Tiškevi
čius tikintų plątinįme visus 
esųs pralenkęs. Baliaus ren
gimo komisija deda visas pa
stangas, kad šis parengimas 
visais atžvilgiais butų kuo ge
riausias ir patenkintų publika* 

Kiek man žinoma, Brookly- 
no lietuviai mėgsta lankyti so
cialiau parengimus. Mat, vie-

CHAPTER EIGHTEEN
Dot touched his arm. Her voice 

was warm. “Let’s dance, Tom.“
He removed his arm from hqr 

hand. “Pardon me,“ he said. His 
voice was cold and annoyed. Then, 
quickly, he stood up. “There’s Jerry 
Randall. 1*11 be back in a moment.”

He almost bowled through the 
dancers. Dorothy saw him meet the 
boy who was evidently Jerry; saw 
him bpw stiffly in best Thorndyke 
fashion to the giri with Jerry. He 
was bringing them back. The giri 
was a brunette, poised, almost 
stateiy; her gown of blue sequins 
modeled a full, c urve d figų re; h*r 
face was firm and young ąnd her 
round, pleasant eyes were inquir- 
ing. She was very young, Dorothy 
quickly decided, bųt she would ma
tare early. Dorothy wouldn’t.

They met. She was Constance 
Mallory and Dorothy recognjzed 
the nąme as one of Smithville’s 
best. She liked Constance and felt 
that Connie liked her. Jerry called 
her Connie and the name quickly 
slipped into Dorothy’s personai dic- 
tionary Connįe was ualm. She was 
almost as tall as Jerry. Jerry gavę 
every indicatjon of being ąn imp— 
būt Dorothy res.erved him for later 
attention

There was something abųut 
Tommy something annoying and 
a trifl-* dir/urbing: it wasn’t that 
he was štili cool with her—that 
was normai and to be expected. It 
was his manner wjtb Conąip. He 
was stiffly-manncred. almost pain- 
fully grammatie. obviousiy trying 
to imnress- which was somefhiPg 
entirely new in Dorothy*s experf- 
ence with Thomas Jefferson Han- 
dolph whose usual attitude cop- 
veycd the impression that the ręst 
of |he world was a baubto atrppppd 
to Ne wrist.

.Ttare ^as a ąutok chaįtopge in 
Jerry% blue, sparkllng eyes; he hąd 
a eute smile that broke all over < 
well-baked face; his glance of ap*\ 
praisal was flattering; no giri could 
resent it and be young and human; 
nor the husky enthusiasm of his 
voice.

ASMENINIAI VADOVAUJAMA

KALĖDINĖ EKSKURSIJA
Į LIETUVA

Išplauks is New Yorko populiariais 
Lloyd Ekspresiniais Garlaiviais

Greičiausia I f
Kelionė į , _ JĮ

Senąją Tėvynę

Underncath, Mom was all excifę- 
ment—everybody in town was and 
she could hear radios going up and 
<įown the Street and shp guessed 
every sėt in town was going be
cause they had got kind of commęn 
in the lašt year. Mom had a new 
one—not ęxactly a new ong bųf ąp 
good as onp, because Pętę had mądę 
a trade of two tires and n monkey 
vvrench to a man for his second 
hand sėt and then Pate had hk^d it 
up ps gopd new. He was regi 
handy tnat tvay and had a lot of 
time in his new garage. He had got 
the tires for almost nothing and 
had vųjcAnjęęd them UU they 
good as new, too, Then, after he 
had sėt up the*radio he and Stevė 
had pat ^dawnt Mom though* they 
vvere acting kind of funny būt when 
a kųock came 19 thp dopr and Mom 
opened it two men from Clark’s 
walked right in with a big thing 
with paper around it. Pete ana 
Steve made out they had no idea 
tvhat it waa, e i the r; būt here, when 
they took all the paper off, wasn’t 
ft a dandv «aay chair.

SPECIALIAI 
TRAUKINIAI 

stovinti salimais 
garląivto Bremer-^l Ą
h avene užtikrina f* N JĮC l 
labąi patogi, ke- >
lionę | LIETUVĄ. GRUODŽIO 16 D. 
Informacijų klauskit pas vietinius agentus arba 

NORTH GERMAN LLOYD 
_ 130 W. RANDOLPH ST., Chicago, IU.- t,

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS
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timolilis
publiką, nei jfe patys nesu- 
prafita, Kur kas butų aveis 
kišu. jie dainuotų p*pw- 
tesnes lietuvių dainas, — ir 
atliktų gal ge^iąu, jr publikos 
nevargintų.

Iš vatinių dalųint»kų daty- 
vavo česnavičiiite, Tamkiiitė, 
Stankūnas ir keli kiti. Jie 
geriausiai iv ^paaižymSjo?

Koncertui pasibaigus buvo 
šokiai, į kiirlųcį žmonių dar 
dRUgiau prisirinko. Tenka pa« 
sakyti, šįaįs metais į koM- 
ęeptų skfokinmkai sutraukė 
itin daug publikos, — daug

Buy glovos with 
it savęs

Kodčl Ugomnes 
Vartoja Skystą 

**«*«*■ 

Liuosuotoją?
Wl'l'ĮĮIJ '■ J UIHU!'!> f 1

Ligoninės įr gydytojai vhuomęt_ vaito
jo skystus liposuoipjps. Ir žmopęs greit 
grjžta prię skystų liųpsumojų. Ar jus 
zįųpte kndėl?

Skystu lįuosuotają l^bai lengva yra 
numierupti. Jp ycikimas gali bpt kon- 
troliųojątnas. Prie jp ne priprasite: 
jums mėikk imu "dviguba tokį” die
na ar dvi vėliaOr t^8tas ltu°-
sųotajfis ne, irituąs jutų inkstus.

Tinkamas skystas liuosuotojas gerai 
išvalys jųsų vidurius be jokių nesma
gumų laikę išėjimo arba vėliaus.

Netinkami liupsųotpjąi laikys jūsų 
vidurius užkietėjusįais iki jus juos var
tosite! k priprastas būdas vartoti įri
tuojančias druskas, arba kitus tvirtus ir 
stiprius vaistus formoje piliulės arba 
taįjlrtkos gali padaryti dąpg žalos- 
' Tiktai savaitė su tinkamai prireng
to sky^a.ųs liųpsjiųtojp platom i Pr* 
Caldvyell’s Syrup Pepsin pasakys jums 
labai daug. Keletą savaičių laiko ir jūsų 
viduriai gali put “taip ręguliarįški kaip 
laikrodys’” Dr. Caldweir$ Syrup Pep
sin yra užgirtas skystas liuosuot, 
rį užlaiko kiekviėhh vaistinyčia 
gtą,. vartojimui^. —Jis ^pad»ro - - 
lįųųsUPlpja deK visos $eįmp?» veikia ant 
visokio amžiaus žm ’ ’ .• .
ei ^ųniaušiam kwi

itin daug PWUpą,
daugiau nei pepimi/

Netltiuis.
, -A ‘.į.,, , ,,, ....

uitoj w are

KAUNAS. — Iš savivaldybės 
teko sužinoti, ganą įdomių da
lykų apie pradžios mokslo sto? vį Kaune. |

Iš viso dabar Kaune yra 195 
pradžios mokyklų komplektų, 
iš jiurių 26 privatiniai ir 169

. |.r” -................1 '"y '.r i......... . '.l.*,*.

Barbora Ubryka arba Kliošlųrius ir Jg&uitai •r—
118 pusi, . - .

Pasikalbėjimas Amerikono ąu Griporiųip
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas —
170 puuO,

Kas yra Taip, O Kas pe taip? (vęrlinąąs) 75c
264 pusi.

Moralybės Išsivystymas .....................      50c
120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi................. 50c
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurių suspėję 

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) —.   $2.00
Turime ir kitokių knygų dideĮįaipe pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo.
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“it’11 fit right over here by the 
rftdio,” Steve said to Mom, “and 
you can šit and listen to programa 
while you’re peęling pptatoes and 
stringing beaps and sewing an$ 
things.’*

“Qh no,” Mom, said, “it’s too gępd 
for the kitehen, It’ll have to go in 
the front room—now who do you 
suppose—” then she lopked at Pete.

‘‘Don’t look at me,” Pete said, 
‘tonly jf I did get it Pd say it be? 
longed right by the radio. We’ve 
got enough plush chairs going to 
waste arpund here now where no- 
body uses them.”

“Suye,” said Steve,
Mom shook her head and looked 

at Pete and Steve—thę two? of them 
saving to get mąrrjęd and. Petę in 
dėbt for his garage and then doing 
things likę this; būt Pete kept on 
saying “don’t blame me for it” and, 
thę first thing she knew. tlw had 
Mom sittirig down in the chajafHMid 
Pete brooght the Uttle etoįh^^M 
put under * her feet ■ and they put 
ą cųshjop under her badę. Mopi had 
a hąrd time to hold in from ar-ying 
a littlę būt she didn’t wąnt to iphKe 
them feel bad. So she pretended she 
didn’t know who had sent it and 
made fun vvith them. After they 
went out she sat there for a long 
time while the radio played on and 
on and she even got Dgs Moines. 
Pete had got Dalias the first night 
and Pittsburgh came in easy. The 
chair felt good on her back—-Mom 
wondered how they had found out 
about it hurting her the way it did.

Būt as'time went on sometimes 
she wished they hadn’t got the 
chair as it only «seemed to make 
trouble. Mom got plenty ūse out of 
it during the day and it was best 
friend to her back; būt when the 
men began to come home the 
trouble started. Pop loved to 
streteh out in it and take his shoes 
ofF and oase his feet while be read 
the paper; and he liked to šit there 
at nįght and get Amos and Andy 
and he’d wind up by falling asleep 
after Jake and Lena; and Mom was 
glad he got the comfort out of it 
because he was a hard-working 
mąn ąnd Mom bęlįeved a man’a 
home was bis cąstle ąnd everything 
should be done so he’d gėt his ręst.

Ęut that Uncle LoUįę wąs the 
troublemaher and sopietimąa Mom 
got rėaį mad fit him tne, vvay he 
was always planting himself in the 
chair thę moment it wąs enępty. 
Mom got so she’d šit fri! it herself 
to hold it for Pop and even when 
shp knew nobody wanted him t® 
do it, thę contrary old gander would 
do it anyhow. Pqp never rcftHy sft’J 
anything—būt onę day when Pate 
came in for lunch late and saw 
Uncle Loųįe stretehed out ip the 
chair whito Mom was standing peej? 
ing potatoes, Pete got kind of mad 
and asked if they should movė the 
bed down and didn’t they have 
chairs at the barber shop anymore. 
Then Uncle Louie looked at him 
funn 
word

.....n h ■"ii į .

hatJt My Boy!
Su.FRANCIS WALLACE 
J AUTHOR, Ofi "HUDDLE"

lp3 socialistai tik retkųrčiaig 
teturi paraugilnus ir visuomet 
stengiasi sutvarkyti juos taip, 
kad atsilankiusi publika tik
rai galėtų pasilinksminti ir 
smagiai laikų praleisti. Rei
kia manyti, jog ir šis parengi
mas bus ne tik neblogetgiis, 
bet dąr geresnis, kąip buvu
sieji.

nei miestą savivaldybės. Sgvivaldy- 
įbė išląlkP 48 mukyk^s, kurių 
2M$ au 1Q8 Ę^pl^tais dė
stomoji Wbą yra lietuvių, 9-sę 
su’ B6 kompl. 
SU 10 kompl.
10 kompl. — 
mok. .su 9 kompl. - 
ir 2-se su 6 kompl 
kalba. '

Mokyklmio amžiaus vaikų, 
pagal š/mi birželio mėn. regis
tracijų, Kaune yra arti 11,000, 
arba tiek, kad kiekvienam kom- 
plektui tektų Jų po virš 55. Ta
čiau toks vaikų'skaičius viena
me komplakte, arba klasėje — 
pedagoginiu atžvilgiu yra ne- 
laistiuas, Už tat, aišku*, reika
lingą daugiau mokyklų. Tačiau 
naujų mokyklų steigimas rei
kalauja daug l^šų, kurių savi
valdybe tuo tarpu kaip tik ir 
neturi iš ko ski»M» Todėl nu
tarta tose miesto dalyse, ku- 
piose yrą daigiausiai mokyk- 
duiio amžiaus vaikų, įvesti pa
raleles klws popietiniu laiku,

Lii>i'iRWJ|i"WlMlllg"!Tl’WWRĮWlWWWMgl!BWWWWWHWWW^B|^i|‘.........
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sius, Ta#iau jų pęaupšavimas 
nuėji niekais, sklpklnipkąi 
jau laiko trečia kopeurtų, ir 
kiekvienas koncertas esti vis 
pnsekmingesnis.

Programas atidaryta HĮn(er» 
nacionalu”. Bet kažin kodėl 
bimbiniai, kurie buvo atsiląp- 
kę į koncertą, buvo tuo nepa
tenkinti. Matomai, jų supra
timu, .* klokininkai “Interna
cionalą” neišpildo taip, kaip 
reikia, — vadinasi, nedainuo? 
ja ščyrai. O tUf Uit, to
dėl, kad jie nekelia sugniauž
tas kumštis į viršų,

Programas buvo pusėtinai 
ilgas ir vielomis pusėtinai silp
nas. Blogiausias dalykas ,bm 
vo tas, kąd sukviestą labai 
daug daiuimuky, Kai kurie 
tų daįmuiukų pasirodė gana 
silpni ir jie vargu kada nore 
bus geresni. Dalyvavo ne tik 
vietos “talentai”, bet ir iŠ ki
tur, kurie brooklynįečiams 
dar nebuvo žinomi.

Tenka dainininkams padary
ti pastabą, — jie perdaug am- 

kaip šešis mėne-'bicingi. Dainuoja arijai sve-

pnren- 
ideališką

n i u ir galima duo 
iu|, N«lKXS N.ą.A

BAKSHG
POWDER

FFOR BETTER BAKING 
AT LESS COST ŪSE THE 
ECONOMICAI.'-'EFFICIENT

Mli-MONS OF POUrtDS USE£>
BY OUR COVERNMENT /
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lAunė Janušyte

niūriai sumurma

sušuko

reikalų

Menulis

išsigando

pikto

nuošim J. F. SUDRIKTelefonai

INCORPORATED

3417 S. HALSTED ST,

į THE TWO ORPHANS

lis? 
jo ji

apiranke’ 
nebematy

Ateikite 
anksti ir 
taupykite KAINA

TIK

BOUlevard 8167
BOUlevard 4705

startavo nuo Urbio 
išskrido pro atvirą

AViOUHlb THt

SPnjKij'E.’R.ei A 
VJE Wt

it's too 
L.KVE./b'*

THE SEFMS.CH

f Ml. A
\feUFV J

šiltu Pa
šalu terpei 

liuose

tai?
Nepasitenkini 
įvairus nema

/ SH-H-M' 
V4E. GOT TĘS 

AO’t \JSE-X> 
[To V^TEfcS1. 
\ THE. OU 
\ \S 
\ Q\IER'7

AM OT HE. 
d\P,ect\on! 
pvtt ' THE. 
AR\STOCRAT\C 
\/AH F»EXT, 

H*£> 
FORTUNE 

ON T HE. 
raČCKS AUb 

HOPB ' 
. GOHE.

GREIT PA LENG V ĮNAMI

Man tai 
murmėjo gy-

— Na, man rodos, kad tas 
mėnulis mane greit išves iš kąn 
trybės, jei jam jau laikrodžių 
prireikė!., 
jo Urbys

Visą sekančią naktį Urbys 
budėjo; žmona ramiai miegojo. 
Tik vienu tarpu jos lupom Na
poleonas buvo bepradedąs rei
kalauti naujos suknelės, bet Ur
bys tik motelėjo ranka ir ap
sivertė ant kito šono.

Nežinau^.. Gal būt mėnu- 
- truktelėjusi pečius, spė.

kuri, mėnulio liepia- 
slugsta... Taip ma- 
niėnulio liepiama, 

Ir var- 
kurs mane staigiai 
aš galiu tada mir- 

Ačiu, 
kad mane iš- 

— paaiškino 
aš ką tik buvau 

jei ne ši-

riktelėjo jis, trenk 
šian<

Musų sensacingas 
Moterų ir Merginų 
tęsiasi. Ekonomijos 
lėto, kainos ...........

dien vakare mes išvažiuojame 
namo!

žmona verkė. Napoleonas jos 
upom reikalavo dar pasilikti 
?alangcje bent dvi savaites. 
Jura ir pušys liūdnai ošė, pra
šydamos dar jų neapleisti.

Bet Urbys buvo nepermal
daujamas. “L. A

tinga, 
dama lovon.

— Na ir štukos!

NEtET GOO^^nSS'.BOT 
X>ObVT 
bAUST BAC.’A 
TttAE FOR.

< DANCIHG 
tESSOKP.

C H SOO iVAAGtUE 
BUBB, T>ANQAH»

FEVU X>ANS AGO v4t- 
\NAS VMtSHIH'FOR. 
A RAIH&VORVS OF 
SAHBV4\CHE.e> SO> 
ViE COpUTb 
. E.ATV

šito atsitiki- 
pasiteiravo jis

Kitą naktį Urbys vėl bandė 
budėti, bet išvargęs iš pereitos 
išbudėtos nakties, greit užmi
go. Rytmetį jis rado pas žmo
ną plaukuose įsipainiojusius du 
pušies spygliuos ir neberado pas 
save piniginėje šimto litų.

— Kaip šitą išaiškinti ? — 
dusliu balsu paklausė jis žmo 
nos.

ška, apdengė mano sąmonę, — 
paslaptingai paaiškino ji ir iš
ėjo pliažan.

Visą dieną Urbys mąstė, o 
po pietų, nuvažiavęs Klaipėdon, 
nupirko žmonai auksinį apiran- 
kį. Žmona nustebo vyro dova
na/ labai džiaugėsi ja ir ste
bėjosi jo geraširdiškumu.

— Aš net svajoti nesvajojau 
apie tokią dovaną! Tik dabar 
aš žinau, kaip aš tave myliu!

Urbys kažinką murmtelėjo, o 
vakare, einant gulti, užrakino 
duris ir Uždarinėjo langus. Mė
nulis šią naktį kažkur pasislė
pė ir Urbienė, todėl, vos atsi
gulus, momentaliai užmigo.

Urbys visą naktį nemiegojo 
ir sekė ramiai miegančią žmo
ną. Auštant jis užmigo. Paža
dino jį kažinkoks šlamėjimas. 
Saulė ritosi dangaus kraštu, o 
pro atvirą langą ritosi į kam
barį Urbienė.

— Kur gi tu* buvai? — pa
šoko iš lovos vyras, pamatęs 
ją. — Kur tu naktį vaikščio-

— Jis mane vedė. — Pate 
tiškai ištarė Urbienė, rodyda 
ma dangun

— Bet juk dabar mėnulio nė 
stebėjosi vy

•Ji

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir dtuskos vanos. 
swimming pool.

Rusilka ir turkiika pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

PHILCO 
lį mėgėjų ir aeroplanų 
gularius broadcast.

— Nežinau, mano mielas 
įal bot mėnulio spinduliai j

BŪT- 
thvhGS ąbe 

MOT SO 
BB\GHT 

’ ' . " " f'* ll' 'i.

kurhauzą. Buvo 
vilos šeimininkė 
Taraitės verkė, 
laužė rankas.

— Kaip tu dėl 
mo galvoji? 
žmonos.

TAER.E.S A GOV
AT HE. /M&GpJAVSTEAfcS 
\NHAT SANS HE'UU Ttf> 
US OFF TO V4HEB.E / 
\ME- CAH kOCATF J 
THE. VlELL/
SV>U\T THE.no dvasia, 

Čios žmonos balsas, 
bienei bus uždėtas ant rankos 
auksinis apirankis, ji, gal būt, 
nebevaikščios naktimis... Mėnu
lis neteks savo jėgos... Nupir
kit gi jai auksinį apirankj! — 
klyktelėjo Urbienė.

Rytmetį Urbys teiravosi žmo
nos, ką ji šią naktį sapnavusi. 
Bet Ši nieko neatsiminė.

— ši naktis* lyg tamsi mar-

jos erzinti., 
begalinė... 
su žmona sė

Jos. F. Budriko krautuvės duodami lietuviški radio programai 
Nedėliomis: W. C. F. L. 97Q K., 8 vai. ryte ir 1 vai. po pietų. 
Ketvergais: 5V. H. F. C. 1420 K., 7:30 vai. vakarais.

apirankį nupirkt 
staiga Urbys žmonos balsą.

— Na, ką ji čia dabar kal
ba? — nustebo Urbys, įsižiū
rėdamas j kalbančią per mie
gus žmoną.

— Dabar čia kalba Napoleo- 
pranešė miegan- 

Jei Ur-

■ štai naujas Philco Radio— 
padarytas sulig saugumo 

U reikalavimais Underwriters 
Į Laboratories Safety stan- 

Idards. Stebėtinas 1934 m.
Philco 54G operuojasi ant 
abiejų — alternating ir di- 
rect ’current. Įtaisytas aerial 

^.^•grdund** nereikia. Vien 
tik sujungk su bile “plug,” 

‘ . ir pabaigta. Turi automatiš
ką volume control. Priimą 
visus Police Calls ir dauge- 

short-wave žinučių. Taipgi re-

Rheumatizmas
Peties Skausmas 

Krūtinei Šaltis

klyktelėjo, o nepa- 
vyras norėjo mauti 
šešėlį.

klausiu: ką tai tu- 
pakėlęs vienu

kambary nebuvo, 
sienos per miegą

o jura, kaip ir

Vokietijos užsienio 
ministeris baronas von Neurath, 
kuris daug prisidėjo prie Vo
kietijos pasitraukimo iš nusi
ginklavimo konferencijos ir iš 
tautų sąjungos.

man nuo rankos numovė...
— Na ir spinduliai! — pa- 

Apirankes

— Ką? A, tu dėl šito... Ne 
žinau, brangusis nežinau... Ką 
aš čia galiu pasakyti ? Mėnulio 
jėga didelė ir paslaptinga... •

Ir tada Urbys padarė triuk
šmą.

— Velniop tokie mėnuliai, 
kuriem reikalingi auksiniai laik
rodžiai, svetimos žmonos ir šim
tas litų!
damas kumščiu stalan

go Urbio auksinis laikrodis, k U; 
rį jis paliko namie eidamas į 

apklausinėta 
ir tarnaitės. 

> šeimininke

retų reikšti? 
pustoniu balsą, vėl pasiteira
vo Urbys.

— Ai, nežadink manęs! — 
sušuko žmona, griebdama ne
pažįstamam vyrui už rankos. 
— Dėl Dievo, tik nežadink 
manęs taip staigiai! Ponas 
Marma, laikykit mane!

— Aš dar sykį klausiu...— 
pradėjo Urbys, bet žmona jį 
nutraukė.

— Žvėrie! Kur pas tave šir
dis? Argi tu dar iki šiol ne
žinojai, kad aš nakviša?.. 
, — Kas tokio? tu nakviša?

— Taip, taip, — aš nakvi
ša. Ir man labai gaila, kad tu 
iki šiol šito nepastebėjai. Aš 
kenčiu! Supranti — aš, ken
čiu! Lyg šita... lyg šitie... lyg 
ta, jura, 
ma, kyla 
no mielas 
aš atsikeliu ir klajoju 
gas tam, 
pažadina 
ti, užsimušti, aš galiu 
ponas Marma, 
gelbėjot! Matai 
ji vyrui 
belipanti į pušį 
tas netikėtai pro šalį einąs po- 

seniai jau kri- 
ir subirėjus! į 
dar sykį, mano

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

Mrs. jšcttjr Lnedeke !l Dnyton ra*o: *A1 
vartojn Krnschen. kad •omalinti svarumų— 

netekau 10 svarų į vienų savaitę ir ne
žinau kaip 1| ir rekomenduoti".

Kad nuimti riebumų Icnsrval. SAUGIAI Ir 
NEKENKSMINGAI — imkite pusę Šaukšte
lio KruscLen stikle karite vandene ryte priel 
pusryčius — tai yra saugus būdas netekti 
negražaus riebumo ir v.ena bopka. kurtos 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite JI pas bile aptieklninkų Amerlkpje.
— yra daur Imitacijų ir Jus turite sauroti 
savo sveikatų.

2iur6klte, kad yautumet Kruscben Salta
Jeigu M pirma bonka neįtikins jus. kad tai . .... ...
yra saugiausias būdas nusikratyt! riebumo Avc., ChicngO, III
— niniuai

Yra tikru faktu, kad jus galite 
gauti palengvinimų i keletu miniP 
čių vartojant .Dr. l^evy Velvet lx>tion 
nuo Rheumatismo, Neuritis, Lumba
go, Arthritis, sustingusių raumenų 
ir narių. Daugelis vartojo 
beveik viską be jokių pasekmių. 
Jus dabar galite pamėginti Dr. Levy 
Velvet Lotion su pilna garantija, 
kad gausite palengvinimą. Jeigu jis 
neparodys jums didžiausj pasisekimą 
—jeigu pirmas iSmčginimas nepra
šalins didžiausius skausmus — jūsų 
pinigai bus sugražinti. Pamėgin
kite ji šiandien. Nelaukite. Visose 
vaistinyčiose arba prisiųskite 65c. 
krasos ženkleliais arba money orde
ri ir mes prisiusime jums paštu. 
Berdu Laboratories, 3600 N. Laram i e

SKRYBĖLIŲ Special 
'AKSOMINES CRE- 
PES VAILOKINES 
Vertės . 
iki $1.98

Vieną naktį Urbys.nei iš šio, 
nei iš to pabudo. Jis sapna
vo, kad trimotorinis Deruluf- 
to lėktuvas, baisiai ūždamas, 
ilgai skraidė virš jo galvos 
ir pagaliau nutūpė jam ant 
nosies, šis lėktuvas vėl vartė
si, daužė sparnais ir, paga
liau, pačiu propeleriu kažkaip 
nutaikė Urbiui į nosies galiu
ką. Urbys pabudo. Ant nosies, 
vietoj trimotorinio lėktuvo; 
jis rado betupinčią didelę mu
sę. Musė 
nosies ir 
langą.

Žmonos 
Kažkur už 
verkė vaikas, 
tinka jurai, ūžė. ’

Urbys apsižvalgė. Kur žmo
na? Palaukęs gerą pusvalan
dį, jis žvilgterėjo pro langą. 
Mėnesienoje, po augančia ties 
vila pušimi, stovėjo jo žmo
na, o kažkoks nepažįstamas 
vyras laikė ją, abiem rankom 
sugriebęs per liemenį.

— Ką tai turi reikšti? — 
dusliu balsu, tragiškai iškėlęs 
vieną ranką, paklausė Urbys, 
prisiartinęs prie porelės.

Žmona 
žįstamas 
į medžių

EKONOMIJOS OUTLETAS MANADŽERIO 
SAVAITĖ z

TIKRAS BARGENU JUBILIEJUS
TAI YRA JAUNŲ ŽMONIŲ SAVAITE 

ŠIAME EKONOMIJOS OUTLETE
M RA Tikras bargenų nutikimas dėl jaunųjų. Musų Metinis Išparda- 

vimas eina visu smarkumu, šios kainos tikrai yra nustębinan- 
TBk čios. Mes turime kautą dėl kiekvieno mažulėlio, kūdikio arba 

panelės Chicagoje, Tegul niekas jus nesulaiko. Mes parodysi- 
me jums tikrus bargenus.

pagaliau, rado 
į šalį, o Urbys 
kambarin.

kartojo 
Urbys. — Klausyk, tai pavel 
dėta, ar ne?

— Galbūt paveldėta, o gal 
ir ne, — atsakė žmona, ruoš
damos vėl girfti.

— Nuo ko gi
— Nervai... 

nias gyvenimu, 
lonumai... Neišsipildymas kokių 
norų... Daug nuo ko!

Ji greit užmigo, o Urbys vis 
galvojo, žiūrėdamas į besišai
pantį danguje mėnulį.

— Urbienei reikia auksinį 
išgirdo

SVEDERIŲ Bliuzkos 
Del Moterų Merginų 
ir Kūdikių , 4<jc

$1.95 Vertės

WISSIG,
Specialistes iš 

Rusijos

nas, aš bučiau 
tusi iš pušies 
šmotelius! Ačiū 
išgelbėtojau!

* Išgelbėtojas, 
progą sprukti 
įsivedė žmoną

- — Ji nakviša!

SERGANTIEJI!
♦ •

Pasitarki! su Dr. Ross, dykai, 
apie savo ligą ar silpnumą.

Vėliausi ir geriausi 
gydymai išgydymui 

/vįvairių kraujo ligų. 
Į reumatizmo, inks-

*9’ Pus^s» urina- 
*r nžkre- 

ĮįW čiamųjų ligų. Tai-
P8> speciali gydy- 

\ mai sugrąžinimui
x cnergij°s i* stipru-

mo b* laiko nu- 
silpusiems asme- 

' n*ms *r lytiniai
silpniems vyrams.

Sergantys žmonės yra kviečiami 
ateiti dėl sveikatai naudingų informa
cijų, kurios bus suteiktos dykai be 
jokių pareigų.

-Dr. Ross kainos yra žemos ir vi
siems prieinamos. Galima susitarti dėl 
lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam 
duoti progos išsigydyti.

DR. B. M. ROSS 
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearborn Street 
kampas Monroe Street, Chicago, III. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
5 p. m. Nedėliomis 10 a. m. iki 12 
vai. Panedėliais, Seredomis ir Suba- 
tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
Ofisas 30 metų tame pačiame name.

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

2,000 NAUJŲ DRESIŲ T® '
Vilnonės, Rayon, Megstos Ant Gatvės dėvėti Dręsės. |lj|
Tikras. siurprizas ĮMetinis bargenas. Nėra visų šaižų Y ■ I U U 
kiekviename styliuje, bet yra dresė dėl kiekvienos.

Vertės iki $3.98 ' ■

sipiktino Urbys. — 
nuo rankų mausto!

— Bendrai brangusis, jiVk aš 
nakviša ir už savo veiksmus 
negaliu atsakyti... Tu manęs ir 
neklausk. Juk aš gi mėnulio 
pančiuose! O štai ir mano gy
vybės išgelbėtojas 
ji, pamačiusi įeinant salėn Mar
mą. — Reikia jam atsidėkoti 
nors vienu4 šokiu.

Ji beveik visą vakarą šoko 
su savo išgelbėtoju, supažindi
no jį su savo vyru ir pakvietė 
prie savo staliuko. Marma gė
rė Urbio užsakytą ir apmokė
tą vyną, o Urbienė vis deja-

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Nauji Rudeniniai ir Žieminiai 
KAU™ j

Kautas parodomas čia dėl Merginos ir Moteries 
yra tik vienas iš tūkstančių tų, kurie randasi 
Chicago Mail Order Outlete. Apvilkite jūsų .j||| 
jaunutę panelę i vieną šių šiltų, gražių kautų, 1| 
paskiausio štyliaųs ir spalvos. Ji bus pilnai 
prisirengus dėl' Rudens ir Žiemos—jus pada- 
rysite dideles šutain?as!!

Naujausi Lietuviški Rekordai tik po 65c 
Dariaus-Girėno Rekordas — 75c.

6002—Dariaus-Girėno Atminčiai. Dainuoja S. Rimkus. Baritonas. 
Ant antros pusės: Kareivėliai. S. Rimkus ir Elena Sadauskaitė, 
—duetas.

3000— Varpelis Valcas, ir 21 Metų Kalėjime. S. Rimkus ir Budriko 
Radio Akordionistai.

3001— Daktaro Daina ir Septynios Pačios. S. Rimkus ir Budriko Radio 
Akordionistai.

3002— Meilės Karalaitis ir Keturi Ratai. K. Pažerskis ir Budriko 
Akordionistai.

3003— Liet. Radio Meliodijos ir Dzūkų Polka. Budriko Radio 
Akordionistai.

OUT THEN GO'.\NH*T A FOOL 
I V4AS TO bAY IHHEtBu-
\TAHQE. BAUGIUS. TROSE.
TW0 BACK \bV THE. /
HOUEsE?. HO ^EV4fcfc.fc> v HO / 
CHALVA SE.E.
< TO THAT* 4^-

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

(Plyš taksos).
MES SIUNČIAM PI
NIGUS Europon per 
radio, kabeliu arba 
money orderiu, žemos 
rQ/tos
nuo’ UGNIES, Auto 
ir nuo vėtros apdrau- 
da mėnesiniais išmo
kėjimais.
DOKUMENTUS eg- 
zaminuojam, sutartis 
dėl prailginimo mor- 
gičių prirengiam, ko- 
lektuojame 
čius.
MOKĖKITE ČIA vandens M- 
las ir taksų bilas, mes išmai
nome jūsų čekius.
Lietuvis p. SEDEMKA patarnaus 

jums.

Vacek&Gompany
Įsteigta 1905

1751 West 47th St.
(arti Wood St.)

mąstė 
Urbys, laikydamasi už galvos.
— “Jo jėga didelė ir paslap
tinga“... Na, ir dalykai!..

Pamiegojus Urbienei pusva
landį, jos lupomis vėl ėmė kal
bėti Napoleono dvasia.

— Vargšė Urbienė... — kal
bėjo ta dvasia. — Ji žus, jei 
taip toliau tęsis...

— štai tau!.. — 
vyras.

— Galimas daiktas, kad ją 
dar galima išgelbėti, nuvedus 
ją šį vakarą. į kurhauzą... Ne
galima jai nieko ginti, priešta
rauti... Nereikia 
Mėnulio jėga —

Vakare Urbys 
dėjo kurhauze.

— O ku*r gi tavo
— paklausė Urbys, 
damas pas ją naujos apiran

ra! Jau rytas 
ras.

— Jo jėga didelė ir paslap- 
paaiškino žmona, kris-

— Ach, koks, jus kilnus! 
Kaip gi aš jums atsidėkosiu? 
Ką aš dabar daryčiau, jei ne 
jus! Mano tik skeveldros gulė
tų po pušim... Dieve, koks jus 
kilnaširdis!

— Ką čia ponia 
menkniekis 
vybės gelbėtojas, siurbčiodamas 
vyną.

Tą naktį Urbienė miegojo 
namie. Kitą gi naktį Urbys pa
gavo ją kaip tik beeinant pro 
duris. Jis pašaukė žmoną. Ur
bienė krūptelėjo, pribėgo’ prie 
lango ir ištiesusi į* mėnulį ran
kas, klaikiai suriko:

— O, tu, mano,kankintojau! 
Kada gi nustosi tu» drąskęs ma
no sielą!

Po to ji atsigulė ir užmigo, 
o Urbys tylėjo ir raukė kaktą.

Kitą vakarą, grįžtant iš kur
hauzo, Urbienė kažkur dingo. 
Veltui vyras šaukė ją ir ieško
jo. Ji dingo, lyg adata. Ir tik 
prieš pat saulės patekėjimą du
rys girgžtelėjo ir Urbys pama
tė žmoną, žengiančią kamba
rin.

— Kirtr tu buvai? 
kai paklausė jie.

— Klausk tu jo, o ne manęs, 
— dramatišku sopranu pragy
do žmona, rodydama blykštan
tį mėnulį.

Rytmetį paaiškėjo,' kad din

MOTERŲ IR MERGINŲ KAUTŲ 
IŠPARDAVIMAS 
išpardavimas 

Kautų dar vis > 
Bargenų Out- 4 

Vertęs iki $25 

SUĖDĖ čebatukai 
Del Moterų ir Merginų 
Spike ir - $4 
Cuban Kalni- ■ 
mis.

NEW!

M A I L O R D E
ECONOMY OUTLET

511 So. Paulina St.
Tarpe Harrison ir Congress Streets

MARSHFIELD “L” IR GATVEKARIS IKI PAT DURŲ.
Atdara Kasdien 8 ryto iki 6 v., Ketvirtadienio ir šeltadienio vakarais iki 8:30 

Atsilankykite | Pasaulinę Parodą-—Tiktai 21 Diena Beliko
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NAUJIENOS
The Uthnanian Daily Newa

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

1739 South Halated Street
Tdephone Canal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Kates j
88.00 per year in Canada
87.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
8c per copy

Entered as Second Clasa Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, IIL under the act of 
March 8rd 1879.

Senos eina kasdien, išskiriant 
enius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St. Chicago, 

11L Telefonu Canal 8500.

Užsisakymo kaina t
Chicago je — paštu:

Metams _____________  88.00
Pusei metu _________ ..____ 4.00
Trims mėnesiams---------------- 2.00
Dviem mSneriama-------- ------- 1.50
Vienam mėnesiui ........   .76

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .................8c
Savaitei   18c
Mėnesiui--------— 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams_______ _________  87.00
Pusei metu 8.50
Trims mėnesiams --------------  1.76
Dviem mėnesiams —1.25 
Vienam mėnesiui .... _______ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams --------  4 88.00
Pusei metu----- ----------- — 4.00
Trims mėnesiams____ _—.... 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

redaktoniui už jo knygos re
cenziją ir piliečių apsaugos de
partamento direktoriui Nava
kui.

Buvęs amerikietis Vaičkus 
padavė apeliaciją prieš teismo 
sprendimą, kuriuo “Lietuvos 
Aido” redaktorius buvo pripa
žintas kaltu įžeidęs p. Vaičkų,

VDra-
re-

bet jiėbuvo nubaustas, 
mos tėvas” nori, v kad tas 
daktorius ’buitų nubaustas.

ku- 
su-

ku-

AMERIKOS DOLERIS

Sekmadienį prezidentas Rooseveltas, kalbėdamas 
per radio, pasakė, ką jisai ketina daryti su doleriu. Jo 
kalba šituo klausimu nebuvo labai aiški, s Prezidentas 
mepasisakė griežtai nei už infliaciją, nei prieš infliaciją. 
Jisai nepasakė taip pat, kada jisai ketina dolerio vertę 
stabilizuoti ir kokia ta vertė bus, kuomet doleris bus 
stabilizuotas.

Bet iš Roosevelto kalbos buvo galima padaryti šias 
išvadas: viena, kad jam rupi pirmiausia, pakelti iki tin? 
karnos lygmalės prekių (ypač žemės ūkio produktų) 
kainas; antra, kada kainos bus tokios, kad pramonė ir 
žemės ūkis galės gauti prideramą pelną, tai valdžia 
stengsis jas padaryti pastovias; trečia, nustačius pre
kių kainas, bus nuspręsta, kokią vertę turi turėti dole^ 
ris, ir ta dolerio vertė turės būt tokia, kad ji tiktų ir 
dabartiniam laikui, ir ateinančioms kartoms; ketvirta, 
savo tikslui pasiekti prezidentas supirkinės auksą, ku
ris yra iškasamas Amerikos kasyklose.

Iš to galima numanyti, kad Roosevelto administra
cija eina prie auksinio standardo sugrąžinimo. Doleris 
bus paremtas auksu, bet pirma negu tai bus padaryta, 
valdžia žiūrės, kokia auksinė dolerio vertė yra svei
kiausia bizniui. Reiškia, per tam tikrą laiką, kuris gali 
prasitęsti keletą mėnesių arba metus ir daugiau, Ame
rika turės vadinamą “kontroliuojanąą ^valiutą” (W 
naged currency”). Pagal reikalą valdžia tai kels dole
rio vertę, traukdama popierinius dolerius iš apyvartos, 
tai leis ją žemyn, pardavinėdama dolerius. Galų gale, 
kai valdžiai atrodys, kad dolerio vertė atatinka kainas, 
kurios yra sveikos bizniui, tai ji paskelbs, kad šita do
lerio vertė bus pastovi. ..Tuomeį bus nustatyta, kiek 
aukso atstovauja popierinis doleris, ir bus išleisti nauji 
doleriai, kuriuose bus tas aukso kiekis pažymėtas.

Vadinasi, didelės infliacijos pagal tą valdžios pla
ną nebus (jeigu planas bus sėkmingai pravestas). Do
leris galės būt nupigintas tam tikru nuošimčiu, bet ji
sai nepasidarys be vertės, kaip kad buvo su vokiečių 
marke arba rusų rubliu. Jo auksinė vertė veikiausia 
bus nustatyta kokiame nors punkte tarpe 50 centų įr 
80 centų. Ar tai bus bizniui naudinga, parodys ateitis.

NEDARBO APDRAUDOS KONFERENCIJA

NUŠNEKĖJO

rašo, P. K. “Darbininko” dar 
apie socializmą, bet paskutinia-, 
me. jo Straipsnyje jau nėra nė 
vienos rimtos minties. Nuo dis
kusijų apie socializmo esmę ji
sai nuklydo prie ‘/Laisvės” plū
dimų “Naujienų” rędaktoriaus, 
o užbaigė ve kokiu juokingu 
(laušimu:

“Beje, ‘Naujienų’ redakto
rius man pataria perskaityti1 
Hillquito\veikalus apie sočia-, 
•lizmą. Kodėl >ne? — Bet ttf- 
ko man girdėti, kad Hillųuit 

‘mirė 'labai turtingu. Klausiu 
■mas, ar jis praturtėjo iš so
cializmo? Jei iš socializmo, 
tai išeitų, kad socializmas 
moko daryti milionus. 'Tas 
butų ^nebloga, bet kam tada 
jį -vadinti socializmu, o ne 
kapitalizmu? Jei iš kito ‘biz
nio jis sukure sau kapitalą,

1 tai reiškia, vieną kalbėjo, o 
kitą darė, lur būt įsitikinęs,, 
kad socializmas gyvenime ne*-' 
turi kitokios vertės, kaip tik 
išugdinimą svajingosios lite
ratūros.”
Pirmiausia, iš kur p. K. 

f‘gird,ėjo” apie nabašninko' Hill- 
ųuifo “milijonus”? Gal būt, iš 
tos pačios “Laisvės”, kuri Hill-'
ųuitą nuolatos tituluodavo “mi- nuobodus skaityti

• i-

lionierium”? Bet juk tas Bim-J kariuomene,,apsupusi namą, žyf 
bos laikraštis pripasakoja daug giavo artin ir kai visai netoli 
tokių dalykų apie priešingų Iję daėjo, pasipylė į juos iš na- 
jam srovių žmones, kuriais nė mo toks keršto pilnas kulko- 
patp p. K. netiki. svaįdžių lietus, kad į kelias mi-

Ginčytis apie tai, ką kas nutes laiko krito 130 kareivių 
“girdėjo”, yra bergždžias dar- ir 12, gailestingųjų seselių, 
bas. Juo paprastai užsiima tie, rios mėgino teikti pagelbą 
kurie neturi ką veikti. | žaistiems kareiviams.

Antra, kam pasakoti niekus Tur būt, nėra žmogaus,
apie kokius ten Hillquito “biz- ris šitokia scena nebūtų pasi
nius”. Visi žino, kokia buvo jo piktinęs, todėl pasipiktino ja ir 
profesija: jisai buvo advoka- Amerikos ambasadorius Welris 
tas ir, be to, užsiimdavo litera- ir jo paties įsakymu buvo apa
tiniu darbu. Jeigu jisai savo (liepta skubiai daužyti namą ir 
profesija ir savo plunksna už-j 
dirbo daugiau, negu tie, kurie! 
jam pavydi, tai argi tai turi! 
ką nors bendro su socializmo 
gerumu arba blogumu?

Pagaliaus, p. K. dar kartą' 
pasirodo nieko nenusimanąs į 
apie socializmą, kuomet jisai 
sako, kad jeigu žmogus skel
bia socializmo idėją, tai .jisai 
privaląs būti, biednas. Socializ
mą jisai vis įsivaizduoja, kaipo 
turto Mpasidaliniino evangeliją. 
Bet tai yra ne socializmas, o 
|H’iini,tyvis komunizmas — toks, 
pavyzdžiui, kokį skelbė pirmier 
ji krikščionys.

Socializmas yra ekonominė 
sistema, kurioje gamyboj ir 
susisiekimo -priemonės yra vi
suomenės kontrolėje. Už jį 
šiandie kovoja milionai darbi
ninkų pramoningosiose šalyse.

O tas “socializmas”, ^kuris 
vaizduojasi p~ui K., tai — “8O- . ....
cializmas ubagų”, trokštančių, pel 'balsas ydaresi vis sijp- 
kad turtingi žmonės pasidalin- ja!n
tų su jais savo turtu. Apie jį 
gieda ir Lietuvos ubagai: | 
“Duok lašinių didį plotą, gau
si pas Dievą zaplotą” ’

Iš jų p. K. gali Ir mokintis 
“socializmo”, jeigu jam moks-, 
liniai socialistų raštai yra per-

Kaip Buvo Sunaikinta
Machados Diktatūra

Darbo sekretorius, p-lė Perkins, šaukia valdžios atr 
stovų, ekonomistų ir darbininkų organizacijų viršinin
kų konferenciją į Washingtoną, spalių 25 dieną, pasi
kalbėti su Anglijos atstovu, Sir William Beveridge, 
apie apdraudą nuo nedarbo. j

Nors tai bus tiktai pasikalbėjimas su svetimos ša
lies atstovu, bet* yra reikšminga, kad tokią konferenciją 
šaukia Roosevelto kabineto narys. Nedarbo apdraudos’ 
klausimas, vadinasi, jau .pradėjo būti oficialiai svarsto-; 
mas valdžios.

Per ilgus metus apie apdraudą nuo nedarbo kai-; 
bėjo tiktai, socialistai. Jai priešinosi ne tik valdžią, bet 
net ir Amerikos Darbo Federacijos vadai. Bet atėjo 
'laikas, kada nedarbo apdraudos klausimą pasidarė ne
begalima toliaus ignoruoti.

Reikia tikėtis, kad minėtoji konferencija Washing- 
4one pastūmės j j prie išsprendimo.

Apžvalga
> I...................................   «■—........ I

neleidžia laikyti
SUSIRINKIMŲ

tą biaurų lizdą likviduoti.
.» Ir tuojaus... įš šarvuoto Ku

bos laivo “La Patria” buvo' pa
siųsta į Hotel Nacional keletas 
“siuntinių”, kurie, sudaužyda-

mi namą, numalšino ir tą ban
ditų gaują. Keletas bombų bu
vo pasiųsta ir iš orlaivio. ,

To viso pasėkos tokios: mo
derniškas namas gerai apgriau
tas, 39 karininkai .užmušti ir 
447 suimti, kurie dabar laiko
mi Cabana (Kabama) porte ir 
greitu laiku bus visi atiduoti 
kąro teismui ir sušaudyti. Ta
me mūšy ties Hotel Nacional 
krito su virš 200 kareivių, ke
liolika karininkų ir kelios de
šimtys i pašalinių žmonių. Be 
galo didelis skaičius kareivių 
liko sužeista.

Tai (tokios! buvo pasėkos laike 
pasispardymo paskutinių dikta
tūros liekanų, -r*J. Simone t.

liKiiba.
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Robert Louis Stėvenson. Verlč A. Kaftanas ,

Turtų Sala
(Tąsa) '' ,

‘fTai yra .pašaukimas į (teis
mą, .drauguti. Aš tau ( pasaky
siu, jeigu > jie ,tą turės. 1 Bet tu 
buk budrus,* Zigmonte, o aš 
per pusę ipasidaflusiu <au ita- 
vim, aš < duodu sayo ^garbes 
ŽQ#”

Jis klajojo dar kiek ilgiau^

ramentas buvo- žiauresnis, .ne
gu ranksčiau. Jis gąsdino savo 
nauju bildu, kai prisigėręs, iš
sitraukdavo kardą ir pasidė
davo aid stalo prieš save. Vis
gi prie to visko, jis . atrodė 
mažiau paisantis žmonių ir 
daugiau užsidaręs savyje, bet 
daugiau kląjfljantis. Pavyzd
žiui, jis mus visus nustebino, 
uždainuodamas visai kitoniš
ką , gaidą, kažkokią J<aimo 
meilišką jląiąą, kurią, matyt, 
jis buvo išmokęs savo jaunys
tėje, kol .dar. nebuvo pradėjęs 
jurų gyvenimą.

'Taip laikas praslinko iki 
dienai po laidotuvių ir apie 
trečią valandą smarkiai šą
lančio, ūkanoto popiečio. Aš 
stovėjau .prie durų t tuo laiku, 
užimtas liūdnomis mintimis 
apie savo tėvą, kai aš pama
čiau kažką keliu besiartinantį 
palengva. ‘.Matyt, jis buvo ak
las, nes lazdele barškino prieš 
save ir dėvėjo didelį žalią 
gaubtą .ant akių bei nosies, dr 
jis :buvo su&ikuprinęs, lyg iš 
senatvės ar iš nusilpnėjimo ir 
jis dėvėjo < didelį, seną, nuply
šusį'jurų apsiaustą,-su gaub
iu, iš ko jis atrodė visai iš
krypęs. Aš nebuvau matęs 
•taip baisiai atrodančios figų 
ros visą savo gyvenimą. Jis 
staptelėjo ar.ti užeigos, ir, lyg 
.dainuodamas, prabilo į orą 
prieš save.

Ar nepasakytų bent koks 
geraširdis draugas vargšui 
.aklam/ žmogui, kuris pražudė 
savo . brangų regėjimą garbin
gai begindamas savo tėvynę, 
Angliją, ir Dieve laimink {ka
ralių Jurgį! — kaine, arba 
katroje .šios šalies dalyje jis 
dabar galėtų i būti ?”

“Tu esi prie ‘Admiral Bcn- 
ibow’ Juodosios Kalvos Pajū
ryje,, mano brangus žmogau,” 
iaš pasakiau.

“Aš girdžiu balsą”, jis tarė 
—“jauną balsą. Paduok man 
savo ranką, mano geraširdi, 
jaunas drauge, ir vesk mane į 
vidų.”

Aš ištiesiau jam savo ran-r^ 
ką, .o tas baisus, maloniai kal
bantis, beakis sutvėrimas 
staiga suspaudė mano ranką, 
lyg koks nedorėlis. Aš taip su
mišau, jog tuojau stengiaus iš
traukti ranką, bet aklasis 
žmogus vienu truktelėjimu 
prisitraukė .mane prie savęs.

“Dabar, berneli,” jis sake, 
“vesk mane ./prie kapitono.”

i (Rus daugiau)

valgė kaip .paprastai, tik ma
žiau suvalgydamas, o romp 
gėrė daugiau, aš prisibijojau, 
negu paprastai, nes jis pats 
pasiėmė . prįe bufeto, dun
dėdamas ir nosimis šnirpšda
mas, todėl niekas neiš
drįso pasipriešint, jam. Vaka
rą prieš laįdotuves jis • buvo 
taip girtas, kaip visados; o 
tas‘ buvo baisu, kad namuose 
kur kiti “liūdėjo, jis dainavo 
savo negražią, seną jurų dai
ną ; visgi, nežįurini, kad jis 
buvo silpnas, mes vistick mir
tinai' bijojom jo, o gydytojas 
staiga buvo pašauktas 4 daug 
mylių nuo mus prie; 'ligonio ir 
jis niekados nebebuvo arti 
musų namų po mano tėvo 
mirties. Aš sakiau, kad kapi- 
to^as 'buvo silpnas; iš tikro, 
aįfodė,vkąd jis silpnėjo, vietoj 
atgavus sveikatą. Jis rėpliojo 
laiptais aukštyn ir žemyn, ir 
ujo . 4š seklyčios į bufetą, ir 
vėl grįžo atgal, ir kai kada iš
kišdavo nosįnlaukan, pauosty
ti jurą, ^pasiremdamas prie 
sienos, ;kad nenuvirstų beeida
mas, ir alsuodamas sunkiai 
bei tankiai, kaip žmogus .ant 
aukšto s (kalno. Jis tiesioginiai 
nekalbėjo į mane ir, aš ma
niau, kad jis beveik buvo už
miršęs savo ■ išsipasakojimus 
,piap;{|bet ypas. buvo labiau 
išsiblaškęs, ir, atsiminus, kad

valytų^ kuriuos) jis išgėrė, ;kąip 
kudikjs, ..patčmydamas, “Jei
gu ?bent kada jūreiviui reikė,- 

| jo vaistų, tai ittio jūreiviu esu 
aš,” .ir užmigo sunkiu, lyg 

. apmirimo, .mięgu. Aš jį taip <ir 
palikau. Ką aš bučiau veikęs, 
jeigu viskas butų buvę tvar
koj, aš nežinau. Gal būt, man 

■“reikėjo viską papasakoti gy
dytojui; nes aš mirtinai bijo
jau, kad kapitonas nesigailė
tų išsipasakojęs man ir nepa
darytų man galą. Bet reika
lai taip .supuolė, jo£ mano 

.(.vargšas tėvaš\gan staiga nu
mirė tą vakarį A viškas buvo 
atidėta į šalį. Musų rimta pa
dėtis, kaimynų atrilankymai, 
prisirengimas t laidotuvėms, 
tuo pačiu laiku atlikimas už
eigos reikalų, ( suteikė man

nizmo sėjikai išnyks, nes Ku
bos liaudis, nusikračiusi nuo 
vieno despotizmo, kito jam ly
gaus neieškos.
Baisi skerdynė ties Hotel Na

ciniai, kur buv(T užsiblokavę j tiek daug darbo, ,jpg aš visai 
karininkai. mažai teturėjau .laiko besiru-
Kai į hotelį suėję karininkai kapitonu, o tdar mažiau 

nutarė valdžiai nepasiduoti, tai i 
po kėlįų dienų Amerikos am
basadorius Welles iš 1 

.. '''r''-. ’/ V

perkele savo kanceliariją į kitą 
namą. Jam išėjus, sustreikavo 
visi hotelio tarnautojai, atsi
sakydami vieniems karininkams 
tarnauti. Po to iš hotelio buvę 
išjungtas - vanduo ir elektros 
šviesa ir buvę Kubos oficialai 
pasiliko be nieko. Į hotelį niek^ 
negalėjo įeiti, nes aplink , buvę 
apstatyta stipri 'sargyba. Taip

(Tąsa)
Kas šią skerdynę sukėlė, tai 

tikrai nėra žinios.‘ Vieni spėja, 
kad komunistai, o kiti sako, 
kad buk 'Machados provokato
riai, kuriems rupi pakenkti 
naujos valdžius^ pasisekimams.

Po išklausinėjimo beveik vi
si areštuotieji įprisipažino, kad 
jie buvo apgauti ir dabar labai 
gailisi, kad pasidavė apgauti. 
Štai tau ir komunistai!

Reikia pasakyti, kad Kuboje 
komunistams dirvos nėra. Ir 
(jei jos nėra tarpe tamsių kai
miečių, tai kur kitur ją rasti? 
Juk komunizmas tik ir susida
ro iš aklos organizacijos. Bet

; štai ir įrodymas. Kt»i pasiklau
sai Kybos guajirų .(mužikų), 
;kaip jie daro “išvedžiojimus”
apie negalėjimą čia būt komu-i pat buvo nustatytos dvi kanuoj? I 
inįzmo, tai būna tikrai įdomu, lės į to hotelio du kampiniu^

.L n r. i. v. .-v. -i. o ^4" 11 o nin 4* •, tTior, I

mažai teturėjau laiko besiru-

bijotis jo. č
I Sekantį rytą , jis nulipo že*

to hotelio myn laiPtais> be abejonės, jrijis'btfvo ri 
7 < }

jo* tempe
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PERDAUG ‘ GYDYTOJŲ IR PERDAUG VAISTU

bokštus. Nežiūrint į visa tai, 
karininkai nepasidavė ir ūžsiM 
darę ten išbuvo iki spalių 2 d., 
3 vai. ryto.

Per visą jų ;tonbbuyimo 4aij- 
ką' valdžia imęgiho visaip iįjųoį' 
įprašyti lalik, neva kad grįžtų 
i savo pulkus, bet karininkaį 
pasiliko “nepajudinami”. Na, ov 
“išprašyti” būtinai reikia, neš' 
toks būrys ginkluotu vyrų -j ' 
tai ,ne baikos;\iš , jų visko .gali
ma tikėtis ir jų ten buvimas 
valdžiai nedavė ramumo.

Taigi spalių 2-rą iš ryto bu
vo nutarta su jais baigti. ,Pa- 
siuntinys, iškėlęs baltą vėliavą, 
Žygiavo p hotęlf,' kad įteikti 
j ięms paskutinį aarižięs v uttip 
.matumą. Ir kai daėjo, -tai; dįeĖ 
pat vietoje buvo nušautas. Iš ' 
valdžios kareivių pys.es automa
tiškai-pasipylė į fotelio langus 
keletas, zalpų. Vienok, ; nenorė
dami sągadiąti namą>. .< sustojo. 
Buyo ipąsiųstą antika iš1 eilės de- 
rigacija vien,iš moterų, kad ęa- 
^akytų irims kuo skubiausiai 
pasiduoti ir apleisti hoteH-

Moterims nieko ne^arS. Jj’L 
: kai jos išėjo, pasUodėi laųgyęse 
. dr ; duryse Jaltos Vėliavos kąipp | 
ženklas pasidavimo, ‘ Valdžios

-o kartais net ir juokinga. Vie- 
mas ‘ ^iškalbingesnių” 'pradeda: 
‘‘Gal' būt, komunizmas yra ir 
geras 'daiktas, bet pas mus Ku
boje, kame > gyvena spalvoti 
(negrai, i mulatai) žmonės, ujko- 
munizmas negali I būt vykdo
mas”. Tai ir viskas. Jų supra
timu, tai svarbiausias negalėji- 
įmo punktas. Mat, Kubos žmo
nės nors1 ’ir kartu su negrais 
įgyvena ^(tik .ne viename .kamba
ryje, bet name), kantu su jais 
dirba, net ir valgo (tik valgyk
lose), bet į baltosios rasės su
sirinkimus, kaip tai: šokius, 
kliudys .ir t. t. jų peįšileidžia. 
Juodieji ; taipgi ■neturi1 1 •teise?- 
vesti baltos (moteris, o jie tto. 
tikrai geidžia ' ir ’nori. Ir vien 
to dglrii jau ne kartą buvo ki- 
dusi batalija tarpe baltųjų .ir 
megęųv.Orriikto provincijoje, bet 
jie •-vfUĮgšjai visdd • pralaimi, mes 
baltieįji jų/karštį greit užgesi
na ir ąuvaldo.

įAbiplnąi tariant, nprs ;kubie
čiai purtinai iap^ųe, dienok 
kQinųn|wo dri«yopas juos mė- 

tą) traukiamas tiesgn uŽ wkoX <ą.HQ( ;lęą.i šia^uyislf 
,k(us tai-pinigiSkus dalMkus- ŠlItSitė ir pradėjo-žmo^

■Rimt diktatorius Voktagjir T#tJ^eppoti, tai labai įg^jjt)»s 
ras iSkėlė bylą "Lietuvos •Aidė’* daiktas,' kad' ir"tie" k»li ‘komti-

ganizacijos susirinkimas, .tai 
valstybės saugumas atsidurs 
pavojuje!

Pavojus valstybei kaip tik iš 
to ir pasidaro, kad žmonėms 
neduodama ^teisėtų keliu svar
styti aavo reikalus.

“Lietuvos Darbo ‘Balse” ’įdė- 
ta du Kauno riiiesto policijos 
III nuovados viršininko .nuta
rimai, kuriais draudžiamą lai
kyti susirinkimus: vienu drau
džiama Lietuvos Darbininkų ir- 
Tamautojų profesinei sąjungai, 
antru — Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos Kauno organiza-’ 
ei j ai. Draudimai motyvuojama 
tuo, kad ‘'tas gali sudaryti pa
vojaus FaMybjBs saugumui”.
f -{policinįjųa) tyttka: jeigu 

įvyks teisėtos jfegiltruutos or-

LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ 
BYLOS

Ęuvęs Lietuvos konsulas PįfirFi 
tų Afrikoje, p. V. K. Račkausr. 
kas, iškėlė baudžiamą «*by|ąt 
/‘Dienos” -redaktoriui dėlstilpud 
rių tame laikraštyje straipsnių; 
apie Račkauską (kuris, kaip 
buvo Kauno1 laikraščiuose rašyi*

ės lais

ženklas
tO-ll
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Bear Ye! Bear Ye!

cieotams patarnauti Boulevard 5914

Įvairus Gydytojai

rtesian Avė.

savaites tų

mįodeųiiškj

Perei
-w.

Utarnl

Iškėlė aikštėn politi 
kieriaus ryšius su

Lea 
gar 
Hal

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

evept, 
Charity 
held on 
25, 1933 

ballroom

Choras su 
laike šliubo

J. J. BAGDONAS 
Lietuviu Graborius

iš[jis buvo priverktas nuo prak 
tikos « paąitaauKti,. Dabar jii

Vai. — 9 
Ketvergais 4

Kamper Bros, dirb 
tuvės darbininkai 

dar streikuoja
electric treat-
ir magnetic

a^lefoiM Cm! flis® 
: 6459 S. Rodrvrell 
, Ketvergę U 8ub*io« 

AemtHe OftOO

mams laikyti perą labai pa
togi. O prie to, kuomet šokių 
laiku reikia vąryįi programą. 
Žinoma ir tvarką sunku palai?

garfield park 
tą šeštadienio vakare pripuo
lamai pasitaikė dalyvauti L. 
D. L. 4 kp. pasilinksminimo 
vakarėlyje kuris buvo sureng
tas Garfield Park kolonijoj, 
4089 W. Madison St. Svetainė 
švari ir jauki, nors progra-

Naujos Gadynės” choras šia 
lys operetę “Grigulis”

DR, A, L. YUŠKA
2422 IV. Marąustte Rd. 

kampas 67th ir
Telefonas Grovehijl 1595 

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

nedėliotais pagal lusiurimą.

Naujenybės Jonis- 
kiečiu tarpe, p4ės 
Empoliute's ir p. Kiš- 

kūno vestuvės

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUB 
Telefoną* V ir gi n ja 0036

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 
\ 4631 South Ashland Aoe.

Tel. Boulevard 2800 
6515 So. Rockuril St.

TA Republję 9723

Dr. A, P. Gurskis ati 
darė ofisąCHICAGOS

ŽINIOS

Suvirs 20,000000 lan 
kytojų Pasaulinėj 

Parodoje
Gyvenimu palenkiu 

ta šeimyna

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vaj.. Nedaliomis nuo. 10 iki 12 
* 3343 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401

Vykęs “sklokininku 
vakaras Garfield 
Parke, šeštadienį

pasisekime geriau 
. Girdi, sunūs Vy* 
telegrafistu ŲfijoP

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

praktikuoja

(P< M- 
etvirtą-

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas; 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

Ofisus randasi Brighton Parka, 
4204 Archer ąv,

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. Nedaliomis iŠ šventa- 

niaįs 10—12 dienų.

i pagal sutarti 
Catifornia Avė.

Dr. A. P. Girskis, dęntistas, 
šiomis dienomis vėj sugrįžo prie j 
savo praktikos ir atidarė ofb- 
są Ęrighton parke aukščiau Pa
žymėtu adresu, Ofisas jau pil- 

įrengtas ir Dr. Gurskis pri
imi ąč ją pacientus.

Dr, Gurskis gaua ilga laiką 
gyvenu Gicero ir tau laikė ofi
są. Vėliau* jis buvo išvažiavęa 
j Waukę$aita« Tačiau prieš

Pąęifię, yrą kompanijos $siųt 
stas į Ppcatelę, Idftho, < kitas 
sūnūs Jonas, 4 yra furmonu 
Montgomeryj Ward Co. Duktė 
Arina dirba Sears Roeback 
“timekeėperka’*.

Tiesa pasakius, 
negali • būt - 
mingą biznį, 
ai turi gerus darbus 
si bitės neša medų į vieną ko
rį. Patys dar neseni žmonės 
ir gražią šeimyną mokėjo 
tinkamai išauklėti, pertat ne
stebėtina, kad ir turi jaustis 
gyvenimu patenkintais.

Dar neprošalį pridurti, kad 
p. Jąsipskąj, yra seni ųaųjįe- 
męčįąi, jis pats kąį kada 
teikia žimų ^Naujienoms' 
vietas lietuviu darbuotes, ypą 
Čįąį iš drąugįjų gyvenimo, nėr. vėl jaučiasi gerai ir yrą pasi- 
mažai p- JasiijĮikąą darbuojasi rengęs kuo geriausiai savo pa 
įvairiose lietuviu prgam?aęb cieutams patarnauti.

f jose. N. ..

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Nori priversti kompaniją prb 
pažinti uniją ir unijines 
darbo sąlygas.

the annual 
Bali, which 
Wednesday, 

in the beau- 
of the East

756 W. 35th St
(Cot. of 35th 8 Hal.t.d Su.) 

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

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus. 

718 W. 18th St 
Tel. Monroe 3377

seni Melrose 
taįppąt seni 

geri rėmėjai, 
kad visi Chicagos

geriau nei 
tėvai varo sek- 

na, o vaikai vi- 
visi tar-

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

Tėl. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Wutern Avinus 

TeL Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Kamper Bros, dirbtuvės ran
dasi prie Cermak Road ir 
Union avenue. šioje dirbtu
vėje darbininkai dirbo už ma
žas algas ir buvo dideliai iš
naudojami.

Bet prezidentui Roosevęltui 
išleidus “mėlyną arą”- ir da
vus laisvę darbininkams orga
nizuotis, tai visi Kamper Bro:L 
darbininkai tuojau išėjo į 
streiką, reikalaudami, kad 
bendrovė pripažintų uniją ir 
unijines darbo sąlygas.

Žinoma, kompaniją tam pa
sipriešino ir streikas jau tęsia
si virš mėnesį laiko. Darbi
ninkai mano tęsti kovą iki jį 
bus laimėta ir dirbtuvę pakie- 
luoja, užsidėję ant krūtinių ir 
pečių parašus, kad streiklau
žiai neitų dirbti.

Senas Petras.

ja visi — reikia 
bėdupti pasidarė 
nelemtas įprotis.

Laike praeitos 
rėjau progą aplankyti p. Ją*- 
sinskips, 3700 So. Honore SL 
P-nai Jąąinnkai, seniau gyvą* 
po ‘*Naujenų” apielinkėje. Ną, 
reikia pasakyti, kad p. Jasir^r 
kiai buvo bene pirmi žmonės 
laike trijų metų, kuriuos telęę 
sutikti, kad gyvenime butų 
viskuo pilnai patenkinti. Pa
klausus — kaip biznis, gavau 
atsakymą, kad neblogai. P-nąs 
Jalinskas, čia užlaiko groser- 
nę ir įvairių daiktų krautuvę. 
Užklausus kaip šeimyna — 
aako, kąd nei sveikatoje nęi 
abelnam 
negali būt. 
tautas, Vra

Sekmadienį Chicagos Pa
saulinė Paroda susilaukė 21,- 
OOOjOOO-io lankytojos. Mano
ma, kad iki ji užsidarys lap
kričio 12 d„ pasieksi apie 25 
milionus. Kalbama apie paro
dos pratęsimą sekamiems me
tams. Spėjama, kad lai bus 
padaryta. Vakar Parodoje į- 
vyko iškilmės pagerbimui Al 
Smith’o buvusio New Yorko 
gubernatoriaus ir kandidato į 
prezidentus. Jam buvo iškeltos 
didžiulės ovacijos.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnąvimąs lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet «sti sąži
ningąjį ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaįkymui skyrių. 

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel.

DR NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th 8 Halsted Su.) 
Gyvenimo vieta 6004 S. Talman Avė.

Tel. Republic 3093 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-1 

Nedėldieniais fagal sutarti.

Sensacijų . Chicagojc netru- 
ktsa. Po eilės nusižudymu, 
nušovimų tarp Chicagos geng- 
sterių, kuriuos pradėjo imti 
nagan federalė valdžia, Chica
gos dienraštis iškelia aikštėn 
faktą, kąd Cook apskričio ko- 
misionierius Charles H. \Vc- 
ber dirbo iš vien su nušautu 
gangsteriu Gua H. Winkleriu 
ir kartu su juo buvo viename 
biznyje, tai yra alaus — laike 
ir po prohlbicijos.

Kiek laiko atgal gangsteris 
Gus H. Winkler, kuris buvo 
įsivėlęs . į pašto apiplėšimą 
pereitą gruodį, dėl kurio fede- 
ralė valdžia suėmė eilę žmo
nių ir dėl kurio du gengsteriai 
buvo nušauti (Winkler vie
nas) o trečias nusižudo, buvo 
sušaudytas, kuomet išlipęs iš 
automobilio ėjo į Charles H. 
NVeber Diatributing Company, 
alaus sandėlį, 1414 Roscoe st. 
NVeber, neva to sandėlio savi
ninkas, viešai per spaudą ir 
vakar laike koronerio tyrinė
jimo tvirtino, kad Winklerio 
nepažino, niekuomet jo nema
tė ir neturėjo su juo nieko 
bendro.

O Chicago American vaka
rykštėje laidoje sako turįs ga
lutinų įrodymų, kad jie abu 
dirbo iš vien. Tikrasis alaus 
sandėlio savininkas buvo 
Winkler, kuris parūpino jo 
atidarymui visus pinigus. Be 
to, Weber buvo alaus biznyje 
kartu su NVinkleriu ir laike 
prohlbicijos. Jo rolė buvo pa
rūpinti protekciją. Panašią

Chicago American sako, nu
šautasis Winkler ir Weber 
dirbo iš vien; Weber sako, 
niekuomet Winklerio nema
tęs, jo nepažinęs.

Apie dešimtą valandą Nau
josios Gadynes choro narįąi 
jaunuoliai pradėjo susirinku* 
sius linksminti su savo ma
loniai skambančiomis daine
lėmis. Daiųuęja chicagįetė 
p-lė Balsiutė, Škaiuhus, grą-» 
žus soprano balsas. Pati daii 
nininkė moka gražiai užąįląįi 
kyti scenoje. 'Jos dainavimas 
teikė gražius vaisiusi (daug ap
lodismentų). »Dainuoja wau- 
keganietė p-lė Mąlęlįutė “Kur 
bakūžė samanotą”. Visi su 
entuziasmu palydi jos dainą. 
Rockfordietė p-lė Jovaišytė 
(6 metų mergaitė), linksmutė 
kaip peteliškė, graži kaip ži
buoklė, pašoka. Gražios atei
ties ir daug artistiškumo rei
kia tikėtis iš tos jaunutės Įie- 
tuvaitėa. 'Dainavo ir Pranas 
Sadauskas, kaipo senas meni
ninkas. gerą įspūdį padarė.

Pianistė p-lė J. Klastauskai- 
tė pranešė, kad Naujosios Ga
dynės choras rengia vakarą, 
kuris įvyks Lietuvių Audito
rijoj, gruodžio 17 d. Bus sta
toma operetę "GRIGUTIS”. 
Grupė dainininkų sudainavo 
ištrauką iš tos operetėa

— Ii. S.

DR. HERZMAN
- IŠ RUSUOS -

Gerai lietuviama žinomai per 35 ma
tus kaipo patyrei gydytoja* chirurgas ii 
akušeris.

Gydo staigiąs ir chroniškas ligas Tyrų, 
moterų Ir vaikų pagal naujausius ms- 
-tudiis X-Ray ir - kitokius elektros prie
taisus.

Ofisąs ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., mtoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgdi Park 6755 ar Cintral 7464

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arbą 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

1439 S; 49 Ct., Cicero, III.
Teį. Cicero 5927

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

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

GrjJo O Buropoi ir vi 
senojoj visto,

dieniais pagal susitaria

3335 So. Halsted
Td. BGULSVARD B199

Vakar dieno# numeryje tiL 
pusioje žinoję <apie p. Vandos 
Adomaičiutės ir J. Gegtauto 
vestuves įsibrovė korektūros 
klaida. Turi“ būti pasakyta, 
kad apeigos įvyks Nativity 
bažnyčioje 37th ir Union avė., 
pokilis p. Adomaičių namuo
se, 3738 South Halsted Street.

J: F. BADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

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

CHICAGO, ILL.

Windermere Hotel 
56th St. (Entrance on 
Street) at 8:30 P. M.

Once again friends

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.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS"

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

Eudeikiąus triątitfcj; ** I

varomą, karaboną su šohinėm’durim. — < 
pumu laidotuvėse, — pašaukite* 

.'REPUBLIC 8340/U

Ą yęąr has elapsed, ąnd in its 
wąRe the American Lithua- 
nian Daughters are once 
mpre announcing their forth 
c»ing 
Grand 
will be 
October 
tiful

TfL Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St.

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

Nedėliomis 10 iki 12 Vai. ryto

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'

vo ir Winklerįo' “slot machi- 
ne” bizniui North Sidėje, ir 
gcmbleriaviino įstaigoms.

NVinkler buvo vienas iš žy
miausių Chicagos padugnių 
vadų ir užėmę Caponės vietą.

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesne ir patogesne vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 ' 

Phone Boulevard 8483

Pereitą sekmadienį Joniš
kiečių L, Klubo narė Ona 
Empųliųtė, Ppvilp ir Marijos 
nos Eiųppjių yieųiptęlę dūk* 
relė iš Melrose Pąrk, apsivedė 
su p. Riškumi (Kyškis) iš 
3righton Pąrję. Vestuvės, sa
ko buvusios ląbąi iškilmin
gos. Ceremonijų išpildymui 
juvo pakviestas iš Chicagos 
ietuvis kunigasi. 

specialiu solistu 
giedojo.

Pp. Empoliai, 
Park biznieriai, 
diubiečiai 
Girdėjau, 
Joniškiečiai, pp. Empolių 
draugai ir pažįstami, toje 
puotoje dalyvavę, Onutei Em- 
loliutei, kuri savo gražumu 
užkariavo jaunuolio širdelę 
r pasiėmė sau ųž gyvenimo 

draugą, linkiu kuo geriausio 
sugyvenimo.

Šie pagrečiui du sekmadie
niai Joniškiečiams teikė daug 
progų linksmai laiką praleisti, 
kaip žinoma, Joniškiečiu klu
bai ateinantį sekmadienį pa
statys juokingą komediją, “šą- 
laputris”. Taippat bus dąinų; 
dainuos A. Apčiutė, Juozas 
Poška, Ona Pužauskaitę, p-lė 
Burduliutė. Lošitaę dalyvaus 
p. Vaitiekūnas, p-lė Ančiutėj. 
p. Juozas Poška, p-ia Baltienė. 
Tad visi šį sekipądįenį į G. 
Krenčiaus svetainę, 4600 So, 
Wood St., 6:30 vai. vakarę.

R. Š.1

Seniausi Ltatoviii Grabučiai Chicagoje 
gat.ąnH^ ?tųkąančięs beveik 30 
/ r’V’derpiški. elektrą
Jąjąų. didžjuojątės d^iluųąų it tąun

will 
meet old friends, aeguaintan- 
ceehips will be renewed, riew 
fneųdships fostered. Colorful 
ligbts, dazzling damsels, 
strains, now of dreamy and 
again of exhilarating. music 
will enrapture all comers. A 
perfect setting for romantic 
and aesthetic tastes.

Ryti j Immigrants 
Prateetivę League 

pietus
■tjĮiai. u.' yr y...

Immigrants Protective 
gue, kuri tyri savo rąštinę 
šioj Hiril House, 800 So. 
sted Street, rytoj rengia 

litus Chicago Bar Asspciation 
rūmuose, 20-tam aukšte, 160 

rNorth La Šalie St., kaip 12 vai. 
dieną.

ši organizacija yra daug pa- 
gelbėjusi lietuviams imigran
tams, atvykusiems į Chicago. 
Joje dirba lietuvė ądvokatė p. 
H. Jerry.

Laike pietų kalbės J. V. imi
gracijos komisionierius ir eile 
kitų žymių kalbėtojų. Įžanga 
60c nuo asmens. Lietuviai yra 
kviečiami dalyvauji.—A.

šias depresijos laikais, kur 
tik nepasisuksi, visur dejavi
mai, nusiskundimai, aimanavi
mai — blogi laikai, pinigų nę- 
ra, sunku gyventi ir tt. ir tt. 
Laike paskutinių trejų metų, 
regis, kad nesu girdėjęs; nei 
pavienio žmogaus, nei šeiyny^ 
nos, kad butų pilnai gyvenimu 
patenkinti. Kiekvienas turi 
savo būdas, savo vargus ir rū
pesčius. Suėjęs savo draugą 
— tuoj pradeda beduoti, nu
siskųsti savo gyvenimo var
gais, nepasękmėmisi, Tiesa 
pasakius, šiais laikais beduo- 

ar ne, bet 
tarsi kolte

Ofiso tel. Ląfayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Besides, you will be belping 
to swell the “charity fund” of 
the American Lithuanian 
Daughters. Out of this 
throughout the« year destitute 
Lithuanian families are sbelt- 
ered, clothed, and fed. As a 
resni t to many a family self 
respect is restored and normai 

į mentei altitudes concerning 
life are substituted for the 
twisted and destorted ideals 
of many young boys and girls. 
So, wont you come? Your 
small contribution will bring 
tenfold results in giving many 
of our fellowmcn a new lease 
on life.

^Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West Towp State Bank Bldg. 
2400 IV. Maditon St.

Vą|. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 
Tel. SeeTey 7330

Namų telefonas Brunsvrick 0557

TeL REPUBLIC 3100 
H' '8J! J.jjr.....W—

T«l. ęi«» 2100 859 4

Antanas Petkų
Graborius

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St.

CICERO, ILL>

IDeąr Member:
The jiext meeting of the 

L. Ų. C. 'will be Thųrs. eve., 
Qct. 26, at the Lįthuanian 
Cppsulate, 100 E. Bellevue PI. 
at 7:30 P. M.

pleąse be presęntl
Sec’y, Ą. Kairis.

unmiAintB'ii ’T'im < 1 Ji'i ■ r , »i—

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS

R 8 I l|l,.,T. yp.y. , I I ..... .................... . II ........................

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA CHICAGOJE

J. F. EUDEIKIO graborių |stąiga yra seniausia, tart; 
daugiausia šermenų, todėl gaji pigiau patarnauti.

J. F, EUDEIKIS yrą vięnafinis lietuvių graborius, kuna 
turi jrepgęs grabų dirbtuvę.

Puikiausios, moderniškai įrengtus trys koplyčios su 
vargąnais DYKAI dėl germenų.

Nuliūdimo valandoje, pašaukite šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

DIDYSIS OFISAS

4605-67 SO. HERMJTAGE AV& ,
VW Y*g®s |74,l-a74? • , .. ffgCAflft frL

________Grabonai________
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

■■■r... ..i. ~ » , ,| įĮŲ ,y| jlJSEffMf ■ U.. |l ■ —!■

Dr. Strikol’is

Tel. Lafayette 3572
J. Liulevičius ’

Bįf GRABORIUS ir 
OS BĄLSAMUOTOJAS 

Pątąrnauja Chicagoje
EZ ;r apielinkėje.7 

koplyčia dykai.
4092 ARCHER AV.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 mętąi 

OFISAS
4729 Sputb Ashland Avi., 2 luhot 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Motepšk

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vąl. po pietų ir nuo 7 iki 8:3Q v»L 
vąkąro, Nedėl. nuo 10 iki 12 y. dieną 

Phone Midway 2880
rei'ijuių, m

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avinus 

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

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

........« i.................. .. ........    r-............. ■■»!■»■. ■ ■■

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Dręxel 9191

Lietuves Akušeres
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Physical Therapy 
y Midwife

g 6109 South Albany 
Avenue
Phone

Hemlock 9252
Patarnauja prie gim- 
^ymo narauose ar li- 

' feMĮ.Jj goninėse, duodu ma- 
ssage, 
ment 
b,ankct» it t. t

■ mg Moterims ir mergi
I noms patarimai do 

vanai.

v Rsą. 6600 South Artesian Ąvmua 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Hahted Strut 
CHICAGO, ILL.

............■"................ . .... J J 1 J.l—R.

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

Nąmų Tel. Hyde Pąrk 3395 
- 9 —12 ryto. Antradieniais ir 

't -—8 vak. Trečiadieniais ir 
Šetadieniai's sulig sutarties.

Advokatai

K. P. G U G IS
ADVOKATAS 

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

T elefonat Central 4410-4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nup 9 iki 12 ryto,

CHICAGO, ILL.

Vyriškų ir Vaikų ligų 
SO VALANDOS:

. I. „’T.lFV'U "F1 ".■■j....... i. || -ii .................... ■■■■

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Vąląndos: 1—3 ir, 7—1

Seredomis ir netoliomis pagal 
Reaidencija 6631 So. '(—..—

Telefonas Republic 7868



PRANEŠIMAIRADIO CLASSIFIEDADS

pra

gudragalvių

Padėka MORTGAGE EANKERS

MADOS MADOSMADOS

CLASSIFIEDADS

Vienodumo vertė

JUS LAUKIATE?

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN

PAŠAUKITE

ženk
(Adresas)

«UMi

Apvogė dentisto Dr 
G. I. Bložio ofisą

Laike pietų vagilius išlaužė ofi
so duris ir pavogė dirbtinų 
dantų ir aukso

REAL ĖST ATE
Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Mokyklų taryba nutarė iškelti 
Roosevelto mokyklos dženito- 
rių j kitą vietų

kaip vieni, taip ir 
išvadose turi rinitų 

ki.‘rių negalėjo ir

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

Cicero Liet. Improve 
ment kl. laimėjo by 

lą prieš S. Paul

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti J tas 
krautuyes, kurios skelbiasi 
Naujienose.

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus Jr pristatau 
anglis už pigiausias kainas 
$7.50 --------
$9.75

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
•023 S. Halsted St

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
TeL Englewood 5840

BUČERIŲ SĄJUNGĄ ANT BRID- 
GEPORTO laikys mėnesinį susirin
kimą, spalio 26 d. 7:30 vai. vakare. 
Chicagos Lietuviu Auditorijoj 3133 
So. Halsted st. bus svarbus susirin
kimas tai prašau pribūti visus buče- 
rius ir išgirsti kas reikalinga buče- 
riui žinoti. Kviečia Bučerių Valdyba.

vienai mo

Prisirašykite i musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

WEST SIDE.— Vakar, tarp 
12-tos ir pirmos pp. vagilis ar 
vagiliai apiplėšė dentisto Dr. 
G. I. Bložio, 2201 West Cer- 
mak Road, ofisą, kurjs yra virš 
Metropolitan State banko.

Daktaras, kuris yra Ameri*

KRAFT
American Cheese 

(packaged, pasteurized)

Tarp Chicagos 
Lietuvių

kos Lietu’vių Daktarų D r-jos 
sekretorius, buvo išėjęs pietau
ti. Pasinaudodami ta proga 
piktadariai išlaužė ofiso duris, 
kurios išeina į laukimąjį kam
barį ir pasiėmė kelius setus 
dantų, aukso ir kitų vertingų 
smulkmenų.

PARDAVIMUI saliunas “icebak- 
sas” ir pianas. 3514 So. Emerald Av.

šiuomi tariu širdingą ačiū 
draugui Valantinui Rekašiui iš 
Roselando, už paaukavimą man 
$5.00, kuriuos per “Naujienas” 
gavau.

šiame mano slankiame padė
jime yra man didelė parama.

Dar kartą ačiū.
—M. X. Mockus.

Balta Leghorn višta, kuri Chicagos vištų parodoje laimė- 
jo pirmą prizą. Višta priklauso Dr. E. L. Denison iš Ainsworth, 
Ind. Vištą ir jos laimėtą trofeją laiko p-lė Grace Greenan.

Black Band 
Flacking $8.00; Millers Crcek 
Pašaukit LAFayette 8980.
J. OKSAS 

2649 West 43rd StreetSusiorganizavus LSSL 
dedama daugiau kreipti dome
sio j kultūros bei apšvietos 
darbą ir jau čia socialistams 
tenka kovoti su dviejais prie
šais, tai su kunigais, kaipo mo- 
narchizmo palaikytojais, ir 
laisvamaniais, kurie nieko dau
giau nepripažino išskiriant 
laisvamanybę. Ir taip pat po
litika nedavė laisvai veikti dau»- 
geliui dar nepilnai pasiliuosavv- 
sių nuo prietarų, nors jau ir 
pažangių žmonių.

Ir štai, užeina baisus pasau
linis karas ir da labiau sude- 
moralizuoja pažangios visuome 
nės neganėtinai išsilavinusias 
spėkas. Bačka, ant kurios sė
dėjo rusų caras apsivožė, o su 
juo drauge ir visas Rusijos 
žmonių gyvenimas.

Pirmiausiai iš po tos stati
nės bando išlysti pažangi Ru
sijos liaudis, bet ji nepastebi, 
kad drauge darbuojasi ir “pro
letarų diktatūros” demagogai.

Del tų demagogų darbo lie
ka ilgam suparaližuotas pa
žangus didelės šalies darbas, o 
iš po statinės savo nosis iški
šę “darbininkų” vadai į visą 
pasaulį šaukia, kad ir apsiver
tus aukštyn kojom esą labai ge
rai gyventi ir siūlo panašiai 
sutvarkyti visą pasaulį. šitą 
šauksmą išgirsta daugelis ir 
mus lietuvių, kurie dar gerai 
neišmoko stovėti ant savo 
nuosavų kojų ir jie bando loš
ti tų akrobatų cirko numerį ir 
gaudyti pasekėjus. Tik 
tame, kad jie gali pasirodyti 
vyrais, kol stovi ant svetimos 
žemes ir savo kojų.

Ar “Pažanga” turi ateitį
Nors yra labai sunku pasa

kyti kas gali atsitikti sif “Pa
žangos” organizacija, taip kaip 
ir su kiekviena nauja įstaiga. 
Kelių metų nuveiktas periodas 
gana turėjo gerai išaiškinti 
šios naujos organizacijos ini
ciatoriams jos reikalingumą ir 
dirvą gyvavimui. Kurie sekė 
plačios lietuvių visuomenės jir- 
dėjimą šioj šalyj, be abejonės, 
permatė, kad jau laikas į dar
bą. Ir į tokį darbą kuris ne
skaidytų, bet jungtų Amerikos 
pažangių lietuvių jėgas.

Ir vos pradėjus šiai organi
zacijai savo darbą, jau pasi
rodė ir jos kritikų. Vieni jų 
tik bando save pertikrinti, kad 
jokis naujas darbas šiais ne
darbo laikais beveik nėra gali
mas.

Šis programas bus ypatingai 
smagus, nes tarpe senesnių 
dainininkų dalyvaus ir grupė 
gerai išsilavinusių jaunų dai
nininkų, kurie vadina save 
“Radio Pipirai”, ir kuriuos 
veda muzikas Antanas Gied-I
raitis.

REIKALINGA Mergina ar Mote
ris apie 30 metų amžiaus pridaboti 
5 metu kudykį; ant vietos kamba
rys. 634 W. 18th St. 2-ros lubos 
priekyje.

PARSIDUODA MODERNIŠKAS 
SALIUNAS. Viskas naujausios ma
dos, 4 kambariai prie vietos, prie
žastį patirsite ant • vietos. Atsišau- 
kite 2346 W. 69 St. (arti Western 
Avė.).

Norint gauti vieną ar dauginus viršnu? 
rodytų pavyzdžių, prašome iškirpti paduotą 
blankutę ir ją išpildžius prisiųsti arba pri- 
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę ir ad-

■

resą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 centų.
Galima pasiųsti pinigus arba 
lėlius, kartu su užsakymu. Laiškus rėikitt 
adresuoti: Naujienos, Pattern Dept., 1789

Taipgi kalbės Dr. Blo- 
žis, DDS., “Dėdė” B. Vaitekū
nas ir kiti. O prie to bus 
labai gražios muzikos ir daug 
ko kito įdomaus pasiklausyti. 
Todėl nepamirškite atsukti sa
vo radio ir pasiklausyti.

has full, natūrai 
f lava r!

Nukentėjęs spėja, kad vagilis 
buvo susipažinęs su jo ofiso 
įrengimu, nes nieko neišvartęs, 
visus instrumentus palikęs 
tvarkoje ir gerame padėjime, 
pasiėmė auksą ir “tiltus” dan
tims. Nuostoliai keliasdešimts 
dolerių.

Turbut jokiame kitame gaminyje 
visoje šalyje vienodumas nėra taip 
reikalingas, kaip cigaretuose. Lepus 
rūkytojai, diena iš dienos, reikalauja 
kad jų cigaretai butu tokie pat, kaip 
kokybėje, taip ir lengvume.

Kad išpildžius tą reikalavimą, Lu- 
cky , Strike cigaretų išdirbėjai 
Luckies išdirbimui deda nepaprastą 
priežiūrą. Daugiau, kaip šešiosde- 
šimts patikrinimo instrumentų -ra 
naudojama, kad užtikrinus, jog visi 
Lucky Strike cigaretai yra vienodi. 
Ir iš priežasties to negalima atskir 
ti vieno Lucky nuo kito, kadang 
kiekvienas žingsnis • išdirbime Lu
ckies yra žingsniu prie vienodumo.

Puikiausis trijų ar daugiau metų 
derliaus tabakas sudedama išdirbi- 
mui Luckies, ir tuo užtikrinama vie
nodumas tabako. Išdirbiriio eigoje, 
patyrimo pilnas apdirbimas, moder
niškos patikrinimo mašinos, ir nuo
latinis prižiūrėjimas ir tyrinėjimai 
taipgi panaudojama, kad užtiRrihus 
vienodumą.

Be to dar, Luckies išdlrbimo 86 
nuošimčiai tabako augalo atmetama, 
nes tik viduriniai lapai naudojama. 
Tie viduriniai lapai, taipgi, yra iši
mamai iš puikiausio tabako, “Der
liaus Grietinės,” kokį tik galima 
gauti.

Iš priežasties to, kiekvienas Lucky 
pasiekia *

adresuoti: Naujienos, Pattern Dept 
So. Halsted St., Chicago, 111.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininku Reikia

REIKALINGAS kriaušius vvras 
arba moteris mokantis dirbti prie 
kailiniu siuvimo arba , suprantantis 
visą darbą. 7807 So. Racine Avė. 
Radcliff 6670.

Tel. Yardi 3408
VICTOĘ BAGDONAS 

Perkranstome ant vietos 
Nuvežam? ir j tolesnias vieta* 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimai
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTO JAS
3358 So. Halsted St. Cbicago. III.

CICERO.— Cicero Lietuvių 
; mprovement Klubas kiek laiko 
atgal laimėjo bylą vietinės mo
kyklos tarybos posėdyje prieš 
loosevelt mokyklos dženitorių 

S. Paul, kuris toje vietoje dar
bavosi apie 25 metus. Jis da- 
y vau j a politikoje, o jo sūnūs 
yra precinkto “komitimonas”. |

Dalykas buvo iškeltas prieš 
mokyklų tarybą keliais atvė- 
. ais, bet vis buVo atidademas. 
Jis’ buvo išrištas specialiame 
mokyklų tarybos posėdyje, ku
ris buvo sušauktas spalių 9 d. 
Nors norėta bylą svarstyti prie 
uždarytų durų, salėje buvusi 
publika tam pasipriešino. Svars
tyta viešai. Salėje buvo susi
rinkęs nemažas buTys lietuvių 
ir kitataučių.

Improvement klubo skundo 
pamatas buvo tas, kad dženi- 
torius nemokąs savo sąskaitą, 
esąs skolingas įvairiems žmo
nėms apie $1,000, nemokąs tak
sų, etc. Klubo delegacijos prie
šakyje stovėjo A. Pocius, pir
mininkas, kuris anglų kalba iš
aiškino dalyką tarybos nariams.

Klubas laimėjo bylą, kuomet 
taryba nutarė -iškelti S. Paul 
iš Roosevelt mokyklos į kitą 
mokyklą, o skolas išrinkti & 
jo algos. Sako, dženitoriitfs ne
busiąs daugiau atkeltas į lie
tuvių koloniją.

—Buvęs ‘teisme’.

Jie tvirtina, kad jokie, nors 
ir geriausi tikslai 'kultūros bei 
apšvietos darbe, negali būti 
sėkmingi, kuomet tą liaudį, 
kuriai šis darbas yra taiko
ma^ spaudžia dižiausias var
gas.

Tai šitaip ir panašiai, kalba 
ir masto nors ne priešai kultū
rinio darbo, bet apimti bedar
bes ir papuolę į apatiją žmo
nės. O, štai, kiti “kritikai”, 
kuvie kaip tik ir tvėrė savo 
gerbūvį iš žmonių skurdo “Pa
žangos” pasirodyme numato 
sau mirtiną priešą ir su savo 
purvinomis ir veidmainingomis 
kalbomis ir raštais bando su- 
demoralizuoti tuos žmones, ku
rie dar vieni neišmoko vado- 
va utis savo mintimis ir tankiai 
pasiduoda 
kai.

žinoma, 
antri savo 
argumentų 
neturėjo permatyti “Pažangos” 
iniciatoriai.

Pirmi: kad skurdas ir var
gas įstūmė žmoniją į apatiją 
ir disorganizuoja jų jausmui, 
o antri kad kultūrinis darbas 
gali iškelti daug greičiau jų 
veidmainybę darbininkų* tarpe 
ir gali pasilikti be tų pačių ke
lių pasekėjų, kurie dar vis lyg 
paklydę avelės, seka paskui 
juos, manydami, kad nors iš
eiti iš tų pelkių j gražias ža
liuojančias lankas. ( B. d.)

—J. Ala.

galima: pasisiūdinti šią labai gražią ir elegantišką 
ražiai pasiūtos jos rankovės ir bliuzka. Gražiausiai

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVIČIA

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

Phone Vistory 3486

prikištas mino! 
lų, parinktų taba 

Taigi ar stebėtina, įog Luckies 
suomef taip lengvi ir švelnus.

(Advertiseinenth

PEOPLES FURNITURE PRO 
GRAME KALBftS DR? 

BLOŽIS.

šiandien, nuo 7 iki 
vakare iš stoties W. G. E. S., 
1360 kilocycles, bus trans- 
liuojamasi nuolatinis antradie
nio radio programas, leidžia
mas pastangomis Peoples Fur
niture Co., krautuvių, 4183 
Archer Avenue ir 2536 W. 
63rd Street.

A—2732. Prisižiūrėkite kaip lengvai 
deninę suknelę. Kokia ji patogi irkaip, 
rodys jeigu pasisiūdinsite iš vienos spalvos šilkines arba kokios kitokios naujoviškos vilnonies 
materijos

(Miestas it Valstija)
Jw********WW*w*WW^^

Help Wanted—Female
_______ Darbininkių Reikia______

REIKALINGA suaugusi mergina 
ar našlė moteris, kuri galėtų dirbti 
stuboj, arba būti man gyvenimo 
drauge. Aš esu našlis, nėra ma
žų vaikų. Moteris jei turėtų kokį, 
gali atsiliepti. Del platesnių žinių 
kreipkitės laišku.

DOMINIKS W. MIKULSKIS 
Custer, Mich.

REIKALINGA suaugusi lietuvė 
moteris pardavinėti ir demonstruo
ti žolių krautuvėje. 1869 No. Damen 
Avė.

“Pažanga” ir jos ro
lė Amerikos lietuviu 
gyvenime; jos siekiai
' (tąsa)

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted St.. Chioago, III.

; Čia įdedu 15 centų ir prašau atsiųsti man 
pąvyzdj No, 
Mieros

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEšKAU pažįstamų Agnės ir 
Antano Stirbių, kurie gyveno 15 me
tu tam atgal East St. Louis. Pra
šau jų pačiu atsiliepti arba kas žino
te. malonėkite pranešti už ką busiu 
labai dėkinga. Ella Pawluęk, 2653 W. 
Walton St., Chicago, III.

Business Chances

PARDAVIMUI puikiai ir pilnai 
įrengtas restaurantas. Nebrangi 
kaina, gera apielinkė.

3457 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui A

PARDUOSIU ar išrenduosiu na
mą geroj apielinkėj, parduosiu už 
prieinamą kainą.

517 W. 43 St.

Exchange—-Mainai
MAINYSIU farmą 120 akerių že

mės su gyvuliais ir mašinomis ant 
namo mieste.

716 W. 22 St

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren, 
dauninkais. Maža narine mokestis. Exper> 
tų patarimas visose namų savininkų b 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. (žymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų bidro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Divisioo St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

Business Service
_ Biznio PatornavimaR

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 Su 
Tel. Vktory 4965

Furniture & Fixtures 
. B*Mn<laĮ4tai«ai

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

Help Wanted—Malė
..... _______

REIKALINGAS patyręs kriaušius 
prie senų drabužių taisymo ir prosi- 
nimo. Tuojaus atsišaukite. 301 No. 
Harlem Avė., Oak Park, III..

Business Chances
Padavimui W ________

PARDUOSIU arba priimsiu i pu- 
sininkus i aludės biznį 
terei persunkti.

3141 So. Halsted St




