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MASKVA, sp. 24.
tų skyriaus apskaičiavimu, Ma
skvoje dabar gyvena 1,602,378 
vyrai ir 1,770,985 moterys.

ponios Barboros Butmanie- 
nės atėmė $2,000

Advokatai stengiasi išgelbėti 
buvusį magnatą

Garsusis mokslininkas prof. Albert Einstein (kairėj) New 
Yorko uoste iš didžiojo laivo lipa į mažesnį, kad apsilenkti pa
sitikimų ir greičiau išvykti į Princeton, N. J., kur jis profeso
riaus.
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Bėgėms atsiliuosavus greičiau
sias Francijos traukinys į- 
krito į upę; 50 sužeistu

žymus teisėjai, ir įtariami as
menys pašaukti liudyti
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Rezignavo Francijos 
Kabinetas

Didelis sujudimas Paryžiuje; eina pasitari 
mai dėl sudarymo naujos vyriausybės

PARYŽIUS, sp. 24.— Fran
cijos kabinetas, kuriam vado
vavo premjeras Daladier, įtei
kė respublikos prezidentui savo 
rezignaciją, kai atstovų bute 
329 balsais prieš -241 tapo at
mestas vyriausybės pasiūlymas 
subalansuoti biudžetą.

Vieną dieną prieš tai atsto
vų butas buvo žmonių apgul
tas. Dėl riaušių išvengimo bu
vo sutraukta daugybė policijos. 
Kadangi vyriausybė norėjo pa
kelti mokesčius gazolinui, tai 
prie Palace de l’Opera susirin
ko šimtai taksikabų ir pradėjo 
demonstraciją, tūtuodami auto
mobilius. Toje vietoje per pu
sę valandos visoks judėjimas 
buvo sulaikytas. Policija areš
tavo apie 175 žmonių. Kai ku
rios gatvės tapo visiškai už
darytos.

Kabineto kirzis vyriausiai į- 
vyko dėl pasimojimo uždėti nau
jus mokesčius ir sumanymo 
nukapoti valdžios darbinin
kams algas per pusę. Tokių 
griežtų priemonių vyriausybė 
privertsa buvo stvertis todėl, 
kad šiais metais pasireiškė mil-

20 žuvo baisioj eks
presinio traukinio 
nelaimėje, Francijoj

EVREUX, Francija, sp. 24. 
—20 žmonių žuvo, o virš 50 bu
vo sužeistų baisioj ekspresinio 
traukinio nelaimėje, kuri įvyko 
šiandien apie 50 mylių nuo Pa
ryžiaus. Bėgėms atsiliuosavUs, 
“Rapide”, greičiausias Francijos 
traukinys, kursuojąs tarp 
Cherbourge ir Paryžiaus, nusi
rito nuo 30 pėdų aukštumo 
tilto, įkrisdamas į Upę Iton.

Trys keleiviniai vagonai bu
vo sudaužyti į šipulius. Pagal
ba atėjo tik už kelių valandų, 
nes traukinys, krisdamas su
traukė visas telegrafines ir te
lefonines vielas, taip kad ten 
buvę jokiu budu negalėjo grei
tai pagalbos prisišaukti.

Numažino kauciją 
suimtiems dėl paš

to apiplėšimo

žiniškas deficitas, būtent, 320, 
000,(MM) dolerių. Kad subalan
suoti biudžetą, vyriausybė tad 
ir sumanė nukapoti valdinin
kams algas bei apkrauti viso
kius biznius dar • aukštesniais 
mokesčiais.

Kitas svarbus dalykas yra 
tas, kad Francijos vyriausybe 
visais galimais budais stengėsi 
išvengti infliacijos. Na, o ka
dangi valdžios deficitas metai 
iš metų nuolat didėjo, tai nie
ko kito nebeliko daryti, kaip 
tik pasiūlyti drastiškas prie
mones. Premjeras Daladier, 
patiekdamas savo pasiūlymą, 
pareiškė, jog biiMžetą būtinai 
reikia subalansuoti, nes kitaip 
infliacija bus neišvengiama. Ta
čiau atstovų butas pasiūlymą 
atmetė ir kabinetas priverstas 
buvo rezignuoti.

Prezidentas Lebrun tuoj pra
dėjo pasitarimą su partijų va
dais dėl sudarymo naujos vy
riausybės. Spėjama, kad prem
jero vieta greičiausiai bus pa
siūlyta Albert Sarraut, kuris 
Daladier kabinete ėjo laivyno 
ministerio pareigas.

CHJCAGO, III., sp. 24. —Fe- 
deralis teisėjas Woodward šian
dien numažino kaucijas nuo 
$50,000 iki $25,000 Joe Sands’u: 
ir John L. (“Boss”) McLaugh- 
lin, kurie buvo suimti kaipo j- 
tariami asmenys, surišti su 
pašto apiplėšimu, kuris buvo 
padarytas pereitą gruodį, Chi- 
cagoje.

MOKSLININKAS EINSTEIN AMERIKOJE

*

Ji

Jake Factor, majo 
ras Kelly ir kiti ra

ketų tyrinėjime
Padovanojo po $5 vi 

siems savo dar
bininkams

ST. LOUTS, Mo., ,sp'.\24. 
Berland Shoe Stores, Ine., 
džiulė bendrovė, operuojanti 
batukų krautuves 3Q. vakarinių 
valstijų miestų, iššiuntinėjo vi
siems savo darbininkams, viso 
400, $5 dolerių čekius, su pa
staba, kad tuos pinigus tuojau 
praleistų. Bendrovė sako, tuo 
bud u norinti prisidėti prie Roo- 
sevelto “Buy Now”— “Pirk Da
bar” kampanijos .

Vienu kartu pagim 
dė 7-ius sūnūs;

visi sveiki
GE0RGET0WN, Britų Gui- 

ana, sp. 24. — Vargšas Senor 
Luis Perez turėjo griebtis už 
galvos, kuomet jo žmona Senora 
Carola Perez vienu kartu? pa
gimdė 7-ius užvadėlius. Atsi
lankę daktarai, išegzaminavo 
motiną, sūnus ir tik patraukė 
pečiais ir pakrapštė pakaušius. 
Pirmu kartu istorijoje toks įvy
kis. Vietos senatas žada su
teikti pašalpą “laimingam” tė
vui.

Ispanija pagerbs savo 
garsų rašytojų

Tarp Austrijos, dik
tatoriaus ir p r i n c o 
įvyko nesusipratimai

Banditai aptuštino tri 
jų. viešbučių iždus

VIENNA, Austrija, sp. 24. 
—Laukiama atviro susikirtimo 
tarp kanclerio Dollfuss ir prin
co von įtartiemberg, kuris li
gi šiol buvo vienas stambiau
sių kanclerio rėmėjų. -

Princas žymiame laipsnyje 
vadovauja anti-nacių frontui, 
kuris kovoja prieš hitlerininkų 
pasimojimą nuversti dabartinę 
valdžią.

Tačiau nei iš šio nei iš to 
laikraščiams buvo leista aštriai 
kritikuoti princą,dėl jo pasaky
tos kalbos, kurioje jis apibu
dino Austrijos santykius su Če
koslovakija. Princas pareiškė, 
jog Čekoslovakija neturi jokios 
teisės kištis į vidujinius Aust
rijos reikalus.

Mat, prieš kiek laiko Austri
ją aplankė Beneš, Čekoslovaki
jos užsienių reikalų ministeris, 
ir turėjo pasitarimą su kancle
riu Dollfuss. Vėliau paaiškėjo, 
jog Beneš įspėjo Austriją, kad 
ji susilaikytų nuo kraštutinių 
tendencijų. Tą įspėjimą prin
cas ir pavadino kišimosi į sve
timos valstybės vidujinius rei
kalus.

Vienas laikraštis tiesiog rei-
i j * | - 4 kalauja, kad Dollfuss duotųAtSIS&KC cltlflCtl ty* princui saktį. Kadangi Aust- 
rinėiima dėl easo, rijoje yra įvesta cenzūra, tai 1 i j . ’ spėjama, jog kancleris nėra taiClCktrOS ratlĮ kritikai priešingas.

CHICAGO, sp. 24. — Trys 
drąsus banditai šiandien aptuš
tino trijų viešbučių iždus į vie
ną valandą laiko. Nukentėjo 
Parmenter Hotel, Regent Ho- 
tel ir Diversy Plaza. Banditai 
nesugauti. Grobis apie $200.

Šiandien Amerikos 
vyriausybė pradės 
supirkinėti auksą
WASHINGTON, D. C., sp. 

—šiandien iždo departamente 
įvyks valdžios atstovų susirin
kimas, kuris galutinai išdirbs 
planus aukso supirkinėjimui. 
Greičiausiai prie Finansų Re
konstrukcijos Korporacijos bus 
įsteigta specialė komisija, ku
riai bu‘3 pavesta aukso supir
kimo ir pardavimo reikalas. 
Kiekvieną dieną bus skelbiama, 
kiek vyriausybė pirks aukso.

Amerikos vyriausybė mano, 
kad supirkinėdama auksą, ji 
galės kontroliuoti dolerio vertę, 
o taip pat pakelti kainas viso
kiems dirbiniams bei farmų 
produktams.

Banditai apiplėšė 
lietuvę

Insull’o byla Graiki 
jos teisine

Atėnai, Graikija, sp. 24. — 
Prieš porą dienų prasidėjo by
la dėl Insull’o išgavimo. Mal, 
Amerika nori parsigabenti In- 
sull’ą į Chicagą ir čia j j pa
traukti atsakomybėn dėl kūri
mo visokių korporacijų, kurios 
išviliojo iŠ žmonių milionus do
lerių. žinoma, Insull grįžti į 
Ameriką daugiau nebenori. Jis 
visais budais kovoja, kad Grai
kijos vyriausybė jį neišduotų 
Jungtinėms Valstijoms. Jis tu
ri pasisamdęs geriausius advo
katus, kurie stengiasi įrodyti, 
jog einant Graikijos įstatymais 
Amerikos reikalavimas nepri
valo būti patenkintas.

Nužudė alaus pardavė
jų; kaltininkais nužiūri 

Caponės gaujų
CALUMET CITY, III., sp. 24. 

—Du vyrai, greičiausiai Caponos 
gaujos nariai, vakar naktį nu
žudė bootlegerį ir bravoro agen
tą John Plynn, kuomet jis lipo 
į automobilį prie savo namų. 
Nužudymo motyvu skaitoma 
aštri konkurencija tarp Plynn 
įr gengsterių bravorų.

CHICAGO, III, sp. 24.—Ma
joras E. J. Kelly, vyriausias 
municipalio teismo Idėjas 
John J. jSdnšteb^ buv 
ralis prokuroras Johnson, ^“žy
mus” Jake Factor ir Čilė kitų Į 
asmenų vakar dalyvavo kipn-< 
greso specialūs pa-komisijos pa
ketų ir gengsterių ir bendrai 
krhnina*izmo tyrinėjime, kuris 
vyko Palmer House viešbutyje.

Pa-komisijai vadovauja šen. 
Royal Copeland. Kalbama, kad 
buvo pakviesti ir garsus gengs- 
teris Spike O’Donnell ir Steve 
Sumner, pieno išvežiotojų uni
jos iždininkas, kuris yra žino
mas, kaipo didelis gengsterių 
priešas.

Illinois Commerce Commission 
tuojau tęsia tyrinėjimą 

' ——:—.
CHICAGO, III., sp. 24. — 

Illinois Commerce Commission, 
J^uri veda tyrinėjimą dėl elekt-

Japonija atšaukė 
savo ambasado

rių Amerikai
apielinicėje, šiandien atmetė TOKYO, Japonįja, sp. 24.
James Simpsono pasiūlymą ty- Užsienių reikalų ministerija pa- 
rihėjimą atidėti iki “paaiškės skelbę, kad Japonijos ambaša- 
ką laikai atneš”. James Simp- d°riui Amerikai, Debuchi, tapo 
son, yra Insulto vietininkas lykyta grįžti namo dėl pasi- 
Commonwealth Edison, Peoples p^r’m^ su užsienių reikalų mi- 
Gas ir Public Service of North- misteriu Hirota.
ern Illinois bendrovėse. Nors valdžios atstovas pa-

Norima elektros ir gaso ra- r®rškė, jog Debuchi nėra atšau
tas numažinti, nes yra paduo- penias ir jis, esą, galėsiąs vėl 
ti skundai, kad jos perą unkštos. 8rlžti į Washingtoną, jeigu no- 
Bel bendrovės spiriasi, aiškin- rosiąs, tačiau4 daugelis mano, jog 
damosi, kad operavimo išlaidos Debuchi daugiau į Ameriką ne
esančios labai didelės. begrįš.

CHICAGO.—Vakar banditai 
apiplėšė p-ią Butmanienę, • kuri 
laiko aludę adresu 6734 Irving 
pVfe . bM,, .Pji .banditai* apsi- 
ginklavę - revolveriais, įsigavo 
į jos automobilį prie 18-tos ir 
Santa Fe gelžkelio ir atėmė 
$2,000.

P-ia Butmanienė policijai pa
reiškė, jog prieš tai ji išsiėmu
si iš banko $4,400. Pusę tų pi
nigų ji panaudojusi kaucijai, 
kurią užstatė Už vieną asmenį. 
O likusius pinigus ji turėjusi 
pas save. Vakare ji nuvykusi 
aplankyti savo draugę, p-ią 
Adellą Pikiėl, 1816 S. Halsted 
st. Važiuojant namo anksti ry
tą, ją ir užklupę banditai.

Darbininkai turj remti 
NRA

„NEW YORK, sp. 24. Wil- 
liam Green, Amerikos Darbo 
federacijos prezidentas,' kalbė
damas unijų konvencijoje, pa
reiškė, jog darbininkai visais 
galimais budais privalo remti 
NRA, kadangi nuo to priklau
so ir pačių darbininkų būklė.

Lietuviai ir latviai susi
tarė dėl pasienio su

sisiekimo

Neteko darbo, pra
laimėjo pinigus— 

nusižudė

Kanados konservą- Michigan nudistų 
toriai pralaimėjo I byla baigiasi 

tris vietas

Išgėrė nuodų, pade 
gė rubus ir iššoko 

iš 9-to aukšto

MADRIDAS, sp. 24.— Ispa
nijos vyriausybė nutarė parga
benti iš Francijos rašytojau* 
Blasco Ibanez liekanas. Ibanez 
mirė prieš porą metų, kada dar 
Ispanijoje tebebuvo monarchi
ja, prieš kurią jis griežčiausiai 
kovojo.

CHICAGQ, sp. 24. —Stephen 
Gali, 48 m., inžinierius neteko 
darbo balandžio mėnesį. Norė
damas užsidirbti pinigų, dėjo 
lažybas už arklį Kentucky lenk
tynėse, bet arklys lenktynių ne
laimėjo, o jis prakišo visUs pi
nigus. šiandien pasikorė savo 
gyvenamų namų skiepe.

Jo lavoną rado šeimininkė 
Jennie Breusch. Kišeniuose 
rasta lombardo bilietai už jo 
laikrodį ir išeiginius rubus.

0TTAWA, Ont., sp. 24. — 
Papildomuose rinkimuose į Ka
nados parlamentą konservato
riai pralaimėjo tris vietas, ku 
rias iš jų paveržė liberalai. To
kiu' budu premjero Richard B. 
Bennett vyriausybei gali būti 
pavojus suklupti. Tiesa, kol 
kas konservatoriai parlamente 
turi daugumą. Partijų atžvil
giu parlamento atstovai yra pa
siskirstę sekamai: 137 konser
vatoriai, 94 liberalai ir 13 pri
klauso kitokioms partijoms. 
Viena vieta tebėra neužpildyta.

28 jurininkai žuvo 
laivui paskendus

■ V.

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

Dalinai apsiniaukus; biskį 
šalčiau.

Saulė teka 6:18, leidžiasi 4:- 
55

NEW YORK, N. Y., sp. 24. 
—American BeaUty ConuciI, 
New Yorke, veltui “pagražino” 
100 bedarbių merginų, kad jos 
tuo budu, būdamos švarios, su 
frizuotais plaukais ir maniku- 
ruotomis rankomis, galėtų leng
viau gauti darbą. 400 mergai
čių bus panašiai “pagražintos”

SINGAPORE, Azija, sp. 24. 
—šiandien paskendo prekinis 
laivas “Tronoh”, priklausąs 
Straits Steamship Company. 
Išsigelbėjo 9, o 28 jurininkai 
paskendo.

BUDAPEšTAS, sp. 24.—De
presija, matomai, palietė ir 
Vengrijos bankus. Oficialiais 
daviniais, šiandien ten priskai- 
tomą 430 bankų, o 1925 m; jų 
buvo

Vaistai nuo bado
Vo<BERLYNAS, sp. 24. - 

kiečių laikraščiai praneša, kad 
buk tai Maskvos fiziologas, 
profesorius čukičovas, išradęs 
tam tikrą chemišką skiedinį, 
kuris panaikinąs bado jausmą; 
Esą pakanka įšvirkšti nedidelį 
kiekį to skiedinio po oda ir 
tuoj žmogus, kad ir butų bai
siausiai išalkęs, nebejaučia jo
kio alkio.

Jei tai tiesa, tai išradimas 
tikraį geras ir naudingas,* o 
ypač Rusijos žmonėms, kurie 
beveik be paliovos badauja.

ALLEGAN, Mich., sp. 24.— 
Michigan nudistų byla skubiai 
artinasi prie galo, nes koloni
jos vadas Fred Ring turi di
delį vargą įrodyti, teismui, kad 
parodavimas vyrų ir moterų be 
rūbų yra morališkas ir nau
dingas sveikatai. Teismas ir 
nenori klausyti, kad tokiu bu- 
du žmogus gauna daugiau nau
dos iš saulės spindulių ir kad 
jame išnyksta negeistini geidu
liai—pripratus matyt priešingą 
lytį be rūbų.

Teisėjas Fred T. Milės nelei
do tūlam specialistui liudyti 

i apie sąulės spindulių naudingu- 
imą žmogaus kunui, pareikšda
mas, kad byla eina ne dėl sau
lės spindulių gerumo ar žalin
gumo, J bet dėl nudizmo mora- 
liški/mo ar nemorališkumo.

Kai kurie liudininkai, užklu
pę koloniją, pasakojo teisme, 
radę kai kuriuos nudistus po
zose ir vietose, kurios buvo ne
priprastos gavimui kuo dau*-' 
giausiai naudos iš saulės spin
dulių.

MASKVA, sp. 24.—UŽ tai, kad 
neprižiūrėjo gerai geležinkelį, 9 
geležinkieliačiai tapo pasiųsti 
kalėjiman.

BALT1M0RE, Md., sp. 
—Norėdama užtikrinti,
mirs, 16-kos metų mergaitė 
Elsie Capezio iš Hamilton, Md., 
vakar vakare iššoko iš 9-tn 
aukšto vieno vietinio viešbu
čio. Prieš tai kambaryje išgė
rė butelį nuodų ir suliejusi ru
bus su benzinu, juos padegė. 
Paliko raštelį, kuriame sako, 
kad nusižudė, nes tėvas nelei
dęs draugams ją lankyti jo 
namuose.

KAUNAS.—Spalių 6 d. buvo 
tęsiamos lietuvių latvių dery 
bos. Abi delegacijos susitarė 
dėl priemonių mažam pasienio 
susisiekimui patobulinti. Dery
bos pertrauktos iki spalių 9 d. 
Per šitą pertrauką abiem vals
tybėms bus pateiktas susitari
mo projektas mažam pasienio 
susisiekimui sureguliuoti. Spalių 
6 d. popiet įvykusiame delegaci- 
j ųposėdyje buvo svarstomi 
susisiekimo ir tranzito klausi
mai.

Kiek šiemet Lietuvoje 
susituokė, gimė ir mi

rė žmonių

Maskvoje daugiau mo
terų, negu vyrų

KAUNES.—Per pirmus 7 m. 
buvo 13,211 sutuoktuvių (per
nai 12,284), gimė 19,348 ber- 
nuikai ir 17,717 mergaitės, vi
so 37,665 (40,325), mirė 19,- 
834 (21,854). Natūralinis prie
auglis 17,831 žmogus; neleisto
je moterystėje šiemet gimė ?,- 
884 kūdikiai kas sudaro 7.8% 
visų naujagimių.

Neužmirškite savųjų Lietuvoje . . . Sena motinėlė, sesu
tė, broliukas . . . Palinksminkite juos! Jie laukia jūsų 
dovanų! Pasiųskite jiems keletą dolerių.

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

NAUJIENOS
1739 SO, HALSTED ST, Tel. Canal 8500



KORESPONDENCIJOS

Indiana Harbor, Ind

Streikic

Hat/ my Boy!z/
drumsčiama

Big Jeff (erstwhile Tommy) hit for t^e sidelines, stiff-armingone

Padarome Visiems Greitai

1739 South Halsted Street,

[meskite Bcnjer Al 
pirin T abletką 
stiklą vandens

Pirkite
Aspirin

DETROITO MAJORAS LINKI PASISEKIMO 
LAKŪNUI J. R. JAMES-JANUSAUSKU!

Programas 
Tikietus

Atsišaukimus 
Lapelius

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konventus
Plakatus

ii ėjo policmano 
Daugelis apgailes- 

kad mes nete- 
geriausio

. Paskutinėmis dienomis majo
ras grjžo Detroitan ir prisiun
tė apgailestavimo laišką adv. J. 
P. Uvickui, kuris buvo vienas 
iš Detroito Aviacijos Dienos 
rengėjų ir žymiai prisidėjo prie 
darbo pasisek mo.

Kaip ji pasiekia 
stiklo dugną jt jau 
išsiskiesto

ultimatu- 
reikalavimą 
- arba strei 

Kadangi ptir tą laiką at- 
i buvo

Tuo 
i streiklaužių 
Tad iŠ visko 

darinninkai kovą 
laimės ne tik algų

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

SYNOPSIS
“Big Jeff** Randolph, now in his 

second year on the great Thom- 
dyke Varsity team, is the talk of 
the football world—"heH be an šil
tinio baek before he’s 'throagh”, 
etc, etc. Būt to the folks baek 
home in Athens, a tiny midwest 
faetory town . . . particnlarly to 
hia Mom and Pop . . . the great 
“Jeff** was always little Tommy 
who was such a sensation on the 
local high school team that many 
colleges sought his favor until fl- 
naHy ho picked anranky Thorndyke, 
a far-famed eastern university. On 
vaeatiMU, in coliege-cut clothes, 
Tommy bi the sočiai and sartorial 
sensation baek home much to the 
neighbors* scorn and the delight 
of local debutantes excepting Dor- 
othy Whitney, daughter of the 
tovrn's biggest Citizen who owns 
the glassworks urhere Pop and his 
other son, Pete, work. Dorothy 
doesn*t likę the erude and cruel 
high-hat influence of Thorndyke on 
Tommy. She twits him about this 
anti! the ego of the ydung giant 
reaches the ezploding point. . . . 
Meanvrhile Pete and his giri friend, 
Steve, provide Mom with a radio 
and arm chair. . . . The family now 
is all sėt to hear the broadeast of 
the much moot game between the 
Indiana State team and “my boy’s” 
Thorndyke millionaires. . . ,
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Šir paveikslas viriai išaiškina pa
prastu budu. priežastį kodėl TIK
RAS BAYER ASPIRIN yra skai
tomas žinoma. Greičiausia ir Sau
gi Pagalba sustabdymui skausmo.

Pastebėkite, kaip Bayer Aspirin 
Tabletka pradeda išsiskirstyti į 
dvi sekundas po to. kaip ji susi
duria su drėgnumu—jūsų skilvy
je, atsitinka tas pats, kaip kad jus 
matote viriui stikle.

Todėl, Bayer Aspirin Tablet
ka “tuojaus sulaiko” ir bjauriau
si galvos skaudijiitof ar neuritM 
i keletą minučių po priėmimui.

Neužmirškite apie tai. kai už
eis skausmas. BAYER atneš grei
tą pagalbą, kurios jus taip nori
te. Ir SAUGŲ Palengvinimą taip
gi. Tikras BAYER ASPIRIN 
nėra kenksmingas širdžiai.

Todėl — visuomet sakykite — 
“Bayer Aspirin/’ kuomet pirkaite. 
Tuo m i jus busite tikri.
Gftitą palengvinimą. Ir Saugųihą 
iš tikrosios Bayer rųliee. ,

orging 
darbininkai. Da- 

tokis, kad laike depre- 
buvo nekapotos 

jog 'darbininkai per aš- 
tcgaledavo 

Žinoma, 
darbiniu

Reįistered Patėnt Attornėy 

45-A O
( Bank Bullding 

tDtrecUy aeroes Street from Patent Offlcoj 

UVASBINOTON. D. C.

Darbai, streikai bei nauji 
bizniai.

Majoro Smith laiškas
Laiške majoras John W. 

Smith sako:
My dear Mr. Uvick:

Upon my returh I learned 
that you and Mr. Joseph James 
who is going to make a flight 
from New York to Kaimas, 
Lithuania, accompąnied iby Mr. 
Anthony Vaivada, a reporter of 
the Lithuanian Daily News,

SalHa krtttfnDJ Ir rrrMCj <all 
pasidaryti rimtas. Palengvink 
Juos | S minutes su Muste- 
role. pagelbsti praiallnti Irl- 
t a elfo! Vartok SYKI J VA- 
I.ANDĄ, per penkias valandas. 
Jos turės pagelbėti. Milijonai 
vartoja per 20 metus. Reko
menduojamos gydytojų Ir slatt-

T«» kas Į J 
atsitinka 
tuose stikluose 

atsitinka jusų skilvyje.
Greitesnė Pagalba Da 

bar Nuo Skausmo

the announcer broke in again. “Lis- 
ten,” shę s a i d , “you’re missing 
something.”

“----- the teams are off the field
now, baek to the clubhouse for 
finai instructions and the old pep 
talk. The Thorndyke band is march- 
ing now—būt these banda over here 
don’t begin to mateh the boys out 
West. Here’s the lineup, official. 
1’11 start with Indiana. Got your 
pencil and paper? All right, we’ll 
start with left end. Ready?”

Uncle Louie snorted. “Go on, you 
dummy, start if you’re going to 
and quit talking about it. You likę 
to hear yourself talk.”

“He gets paid good for talking,” 
Pop said.

The kitehen d o o r opened anc 
Mom thought maybe Pete had come 
from the garage to listen būt who 
was it būt Mrs. Johnson and Mrs. 
Flannigan, with their shawls oyer 
their shoulders and heads because 
it was right eold. i-.i’

“We just thought we’d come anc 
listen awhile,” said Mrs. Johnson. 
“Sure,” said Mrs. Flannigan, “on 
account of Tommy—that is if you’re 
sure we ain’t in the way.”

They had already sat down and 
Mom really wished they hadn’t 
come because they might be dis- 
orderly; būt then it was real neigh- 
borly of them and Mom always be- 
lieved in being nice to neighbors 
when they came in her house cven 
if she didn’t go around gossiping 
herself. So she said: “No indeed, 
you won’t be in the way—just let 
mc have your shawls and make 
yourself right to home. The lineup 
is just coming in how.”

“I just said to Mis’ Flannigan,” 
said Mrs. Johnson, “that I’d rather 
listen at Mis’ Randolph’s than 
aeross the Street because over there 
we’d be hearing too many remarka, 
don’t you know?° ’

“And I just thought the šame 
thing/* said Mrs. Flannigan, nod- 
ding her gaunt shoulders vvith her 
bony head and smiling at Uncle 
Louie. He didn’t answer nor even 
look at her.

“Yes,” cbiitinued Mrs. Johnson, 
‘‘since Tommy įgot so great I guess 
you----- ”

Mom put her finger to her lips 
and pointed to Pop who was trying 
to heary.Both Mrs. Flannigan and 
Mrt. Johnson nodded quickjy and 
smiled and gavę their attention to 
the game as if they understbod

:s perfectly.

Na, susilaukėme naujo biz- 
nierio. Tiesą pasakius, biznis 
senas, tik prie to biznio at
sistojo naujas gaspadorius. 
Tuo gaspadorium yra labai 
plačiai žinomas šios koloni
jos asmuo. Gal savo laiku jis 
kain norą yra ir su “buože” 
užvažiavęs. Tačiau tarp lie
tuvių jis paliko kuo geriausią 
atmintį, 
pareigas 
tau j a ir sako, 
kdnie šauniausio 
policmano.

Kalbu apie p. Povilą Ricc 
(Raškevičių), kuris pasitrau
kė iš poliemono vietos ir nuė
jo į biznį. P-as Rice paėmė vi
siems gerai žinomą T. Ywano-

sulaužytas. Ir tai ačiū komu
nistams. Kompanija tiems 
komunistiškiems agitatoriams 
tikrai galėjo užfundyti po sto
rą cigarą už tokį pasidarbavi
mą. Ir aršiausi darbininkų 
priešai nebūtų galėję kofopa-’ 
nijai tiek gero padaryti, kiek 
padarė komunistiški agitato
riai. Ph’šdami savo neva “uni
ją”, kuri absoliučiai jokios 
rekšmės neturi darbininkų ju
dėjime, jie sulaužė streiką. 
Dabar jie gali pasidžiaugti 
savo Judošiaus darbu.

Įvyko ir kitas i 
tent, Calumet Laundry Co. 
Tos skalbyklos darbininkams 
algos irgi buvo nukapotos, 
tiesiog neįmanomai nukapo
tos. Darbininkai priklauso A- 
merikos Darbo Federacijai. 
Kai laikai ėmė po truputį tai- 
styis, tai darbininkai išrinko 
savo atstovus, kurie pareika
lavo algų pakėlimo. Kompani
jai buvo pastatytas 
mas: išpildyti 
per 24 valandai 
kas 
aakymo nesulaukė^ 
paskelbtas streikas, kuris tę
sėsi tik vieną dieną. Kompa
nija pasišaukė atstovus ir su
tiko visiems pakelti algas.

Tai geriausias pavzdys to, 
kaip organizuoti darbininkai, 

. tarp kurių nėra 
l vienybe, gali greit laimėti

Sdppose he’d give 
two days’ pay, too—and 
bills and all that.”

Poj> said: “Well, I’m one of them 
that beUevei in paying my owh 
bito and vorking for Avhat I get.”

Mom ww never so glad as whefi| riaen

CHAPTER NINETEEN
Mom shook with excitement in- 

side as she heard the announcer’s 
voice, just as it happened to eut in, 
likę it was just for them:

“Big Jeff Randolph just kicked 
a beauty—the boys are limbering 
up before the game, you know, and 
Jeff just place-kicked one from the 
35-yard line—that’s 45 yards in all, 
you know----- ”

Uncle Louie sniffed. “That Hus- 
ing—always showing off.” He said 
to Pop: “Why don’t you get Mc- 
Namee? Husing talks too fast.”

“Shut up,” Pop said, “and listen.”
**—you know Big Jeff is all sėt 

for this game today. He’s had two 
big years as a Thorndyke fullback 
and today he’s playing’ the' boys 
from his own statė—he*ll want to 
ipok good in there against them, 
you know. All the Hoosiers within 
100 miles of here are in Thorndyke 
Stadium today folks. . . . The In
diana band is now marching on the 
field, spelling out Thorndyke, I 
think—yes, there was a T—H—now 
they’re tnaking the O—oh noy, I 
wish you could see that Mg bass 
dtum on ttheels and the Avay that 
Hoosier is beating it. Let’s see if 
we can’t give you some of their 
music....

Pop looked at Uncle Louie and 
smiled. “That’d be a good job for 
you, beating that bass drum,” he 
said.

Uncle Louie came right baek at 
him: “And you’d do good on thal 
Aute.” Pop took it good-rtaturec 
enough for he knew what Uncle 
Louie meant, all right. Pop had an 
old Aute up in the attlc and he’d 
been trying to play it for twenty 
years būt never stayed at it. Uncle 
Louie kept right on: “And if it 
waan’t for yoti we’d be right there 
looking at them right now instead 
oif listening to that box.“

Mom ww afraid of that; būt be- 
fore she could say anything Pop 
eame right baek at him: “Sure you 
w<ni!d; būt l’m fupny that why— 
Fm dne of ihėm that belleves in 
taking care of a job when I’ve got 
one.”

Uncle Louie didn’t accept the 
fcipt., “You drouldn’t have lošt your 
įob—• he’d kept 4t for you.”

dno I Bdppose he’d give 
me the 
paid the

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Enygos yra 
Musu Specialybė. Padarom jas ant specialiu užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais ąntgalviais. A

IjUkas daug telikta

apyaogoJima 
anmanyma. Prieiga* 
kitę braižini ar mo
delį dėl InutrnkHNj. 
arba raiyklte . 
NEMOKAMOS tar- 
gutie “How to Ob- 
taln a PktatJt*’ Ir 
ventlon” Yormoe. --------Marija 
Greitas, ataatgae, c j “ 7 
tanaVHkM.

Tiki, kad jo žygis į Lietuvą pasiseks ir, kad 
turės progą oficialiai priimti jį .

Detroite sekamais metais

dėjo bruzdėti ir rašytis į uni
jas; pradėjo jie neduoti ra
mybės ir bosams. Standard 
Fmitfmg kompanija iškėlė 
“m®yniį erelį’\ parūdydama, 
tuo, kad neva ir ji pildo NRA 
palvarkynms. Re^t tai buvo tik 
ant popieros, — darbininkai, 
kaip ir pirma, buvo verčiami 
dirbti už visai menką atlygini
mą. Jie lauke, kol kompanija, 
faip sakant, pūti susipras pa
kelti algas.“ Laukė, bet nesu
laukė. Pagalios, griežtai pa
reikalavo, kad uždarbiai butų 
pakelti, o jėįtfil lie, tai grū
mojo paskelbti streiką.

To tik ifr reikėjo. Kompani
ja manė, . jog ir šį kAri^ą ji 
galės išeiti “šauta” ir atsisakė 
darbininkų reikalavimą išpil
dyti. Apsigavo. Tuoj tapo pa
skelbtas streikas. Prasidėjo 
derybos. Kompanija jati suti
ko algas pakelti, bet visais 
galimais budais kovoje prieš 
Hhijos pripafeinitną 
riatrts atėjo į pagalbą Ameri 

liros iHatbo Federadj
tarpu kompaOij 
gauti nesHs^cė. 
atrodė, jog

i laimės 
pakėlimą, bet ir unijos pripa-

j žinimą.
Ir štai atsitiko stebėtinas 

dalykas: ant visų kampų 
komunistiški agitatoriai pra
dėjo karštus spyčius drožti 
prieš Amerikos Darbo Fede
raciją ir siūlyti savo uniją. 

I Dirbo, vadinasi, kaip pasam
dyti. Kaip ir buvo galima tikė
tis, tarp darbininkų vieiiybė 
pakriko: vieni pradėjo rašytis 
prie Amerikos Darbo Federa
cijos, o kiti prie komunistų 
peršamos unijos. To negana, 
—darbininkai pradėjo tarpu
savyje peštis, vieni antrus 
niekinti ir kolioti. Kompani
jai, žinoma, to tik ir reikėjo, 
—ji pradėjo piršti taip vadi
namą “kompaničną” uhiją. 
Ilgai nereikėjo laukti, kad 
streikas galutinai sugniužtų. 
Darbini'nkai vėl pradėjo grįž
ti į dirbtuvę ir prašyti bosų, 
kad priimtų F darbą/

] ■ Tokiu budu streikas tapo

w’o svetainę ir aludę (2101 
Broadway). Tą vietą dabar 
tiesiog nebegalima pažinti, — 
ji atrodo, kaip nauja. Viskas 
kuo Įruikiausiai ištaisyta, iš- 
dekoniota.

Na, naujas gaspadorius įve
dė ir naują tvarką. Kiekvie
ną penktadienį pas p. Raške
vičių galima gauti gardžios 
žuvies pasivalgyti, — ir tai 
dykai. Mat, prie alaus žuvis 
duodama magaryčioms. Nėra 
abejonės, kad biznis p. Raške- 
vičiui seksis, kadangi jis> yra 

streikas, bu-[labai malonus ir linksmas 
Co. žmogus. — Žilas Senelis.

pradėjo mažėti. Sako, kompa
nijos turinčios užsakymų, bet 
šiuo laiku nenorinčios juos 
pildyti, — vis ko tai laukia.

štai šiomis dienomis su
siveik a Vo Sta ti dar d 
kompanijos 
lykas 
sijos alg 
tiek 
tuonias valandas' 
uždirbti tik $1.75. 
tiek uždirbdamas, 
kas jokiu budu šiais laikaisi 
negali pragyventi. Birma bo
sams nebuvo galima pasiskų-į 
sti, — pasakyti, jog tai per
daug menkas atlyginimas.! 
Bosas tuoj pasakydavo: jeigu 
nenori, tai nedWkį — lytoj 
gali neateiti. O kadangi be] 
darliO dar sunkiau pragyventi, 
tai darbininkai kentėdavo.

Tačiau, kai dabartinės vy
riausybės tapo paskelbtas 

buvo rašyta, jog pasi mus NRA, tai. ir dariiininkai pra-

Kuomet lakūnas Juozas R. 
James-Janušauskas lankėsi Det
roite, Michigan, jis buvo pa
kviestas pas vietinį majorą 
John W. Smith pasikalbėjimui 
apie jo žygį sekamais metais 
per Atlantaką j Lietuvą.

Bet dieną prieš tai majoras 
buvo netikėtai priverstas išva
žiuoti ir todėl svečią majoro 
ofise priėmė oficialis miesto 
“sveikintojas”—“greater”— p. 
Coulder ir būrys laikraščių ko
respondentų ir fotografų.

Paskui Žiūrėkite į Šiuos 
Paveikslus

“—Randolph has it, the wedge 
in forming, he’s coming right down 
the middle baek of it . , . they’re 
štili moving—Jeff’s eut away from 
them and is hitting for the side- 
lines—two men out there—he stiff- I 
arms the first and now only Jake 
Coffman of Indiana is in his path— 
oh boy, oh boy,- oh boy, what a 
tackle. Jake spilled him and they 
went out of boundš on the Thorn
dyke 40-yard line. Coffman saved 
a sure touchdown that time ... Big 
Jeff was on his way. All right—got 
your charts rea^y? Thorndyke’s 
bąli, first down on their own 40. 
The field is lightning fast and the 
slight wind w i 11 bother hobody. 
Thorndyke’s lining up,' unbalanced 
line—Randolph baek—they ūse the 
Wamer system, you know , . . In- 
diana’s usirig square defense in the 
backfield, all four men up fairfy 
elose, the center out ęf the line, Į 
they’re massing to stop Thorn
dyke’s shot passing game and Ja- 
terals. , . . Snąart maneuyer—even 
Big Jeff Randolph will fe A V e to 
step to get through that defefise. 
. . . Tljere he gOes—it’s a lateral-— 
uhoh—the end *got him . . . about 
three yards—second and šeVen—too 
many red-shirts in his way that 
time and they wouldn’t be moved 
out. . . . They’re lining up again— 
the bąli is passed—Jeff’s running 
wide—he’s dropping baęk—oh, it’s 
a beauty, it’s a pass, a long pass 
straight down the middle, over the 
head of the Indiana backfield, a 
Thorndyke man is racing for it—- 
he’s got it—he’s clear—two meh 
are chasing him būt they can’t 
c a t c h him — he’s over. It’ė a 
T0UCHD0WN! Listen to this 
crowd . . . can you hear me ? Davis 
sbored that touchdown after CAtch- 
ing a beautiful pass from Big Jeff 
Randolph pn the second play » , « 
a 57-yard £ain. , . .” .

Pop was tvinking at Mom, his 
ėar elose to the. radio. Uncle Louie 
was smiling — it wasn’t often he 
stailed ari y fn o re. Mrs. fi'lanriigah 
and Mrs. Johnšoh wertf smiltog 
too likę they knew all about ij b^t 
Mom knew they didn’t knpw any- I 
more about lt than she did—*except' 
that she knew. Tommy had dobė 
something great a g a'i ri, and her 
heart was.warm with pride. Evefy- 
body was talking būt Pop put up 
his

Copyright, 1932, by Francis Wallace "

_________________________ NAUJIENOS, Chicago, 01.
Were in my Office dtiring my darbai žymiai pagerėjo. Taip,! 
absence,

I deeply regret that because bar kažkodėl (darbai 
of my absence, I was Unable 
to meet Mr. Varnės and Mr. 
Vaivada as well, persomally. Let 
me take this opportunity to 
ask you to convey to Mr. James 
my regrets for my inability t-; 
have welcomed him officially 
to the City of Detroit.

I sincerely hope that his 
flight will be successful and 
that T niay have the opportunity 
to extend the official welcome 
of Detroit upon his return to 
the United States. 

Sincerely,
John W. Smith,

Acting Mayor.

Jie' Parodo Kodėl . » u 
.. Tikra* ' * ~

BAYER ASPIRIN 
yra žinomas kaipo Greičiau

sia ir Saugi Pagelba nuo 
Skausmo

Į DVI SEKUNDAS, DABOKIT 
ANT SUSTOJIMO ' 

Tikra Bayer Aspirin Tabletka 
Išsiskirsto ir Pradeda Savo 

Darbą.

Don’t

Colds
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over
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Milda

Elea
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Specialus išplaukimai iš Neiv Yorko

J. F. SUDRIK
INCORPORATED

3417 S. HALSTED ST

20c

50c

50c

THE TV O ORPHANS

SAMI PRICE

C A

Dvi rūšys J. F. Bud
rike radio programų

whcn
Don’t

Staigiai Mirė jaunas 
lietuvis sportinin

kas J. Msrozas

X>on'v 
ups^.t 

IT' 
ausį'ANE 
GOTTEFt 

3X5 S»ON%E.
QUtCK 

TH\NK\U*b

laimėsi 
pagyri- 
nekant- 
“Notų’

n KHE.VM 
THEV2.E.

VJAS A 
CATCH 1U 

TB5i!
TH\S UFE 

A\U'V 
kFOtS US!

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

BUDRIKO sekmadienių ra
dio programas, sprendžiant iš 
iš praeitų dviejų sekmadienių, 
galima padalyt j dvi skirtin-

They can 
argue, in 
būt kote, 

the chorus

Telefonai—
ROUlėvard 8167
BOUlevard 4705

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

MANE TOU AUN 
SUVESTIOMS 

FOR Th.
futurb OF 
ouva tvmo CU’V 
UVVTUE. VlAfcfcS.

UAUNCELOT? >

' AS42YE
25ounce$for254

FuH IWt...NoSfalt Filling

Atvažiuoja iš Lietu 
vos J. Raulienė

PIRMYN
SHARFS and l'LATS

greitumu.

Tiktai tikra*!* turi Inkaro vaisbaženklj.

Lietuvių Moterų Pi 
iečių Lygos su

sirinkimas

-Ml SO NOu\lE 
TO GO

* AX>, ANVVIAV, 
‘•H THA6 
OV=»T\OU THIU^

$2.00
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo/ -

KALEBOS
SENOJ TE. VYNE J

■ ■ 1 ■ ' ■ •

Mintis apie Kalėdas beabejo sukelia sma
gius atsiminimus ir pagimdo norą švęsti 
šias šventes su giminėmis ir draugais se
nojoj tėvynėj. Prisijungkite prie musų 
personaliai vadovaujamų ekskursijų.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

steigta 1905
West 47th St

(arti Wood St.)

Į ABI PUSI, NEW 
YORKAS—-KAUNAS, 

TRECIA KLASE ,

You 
CAH 8EE.

TMK 
SiVaiFT OF

THE 
SCHttAKNG

PUAUS*. 
OUR, TWO 
*\NA\FS 

SNOUT BE. 
SBPhRhTEU 

AHD HE. 
KbAOVMS

MODERN MOTHER 
GOOSE

Tarp Chicagos 
Lietuvių

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

of November, at Ramova 
Gardena. The fee will be only 
sixty cents. This is to covcr 
the whole price of a dinner 
and dance. A floor show will 
be made of mostly chorus 
members. It will be one of the 
gayest affairs ever to be spon- 
sored by the. chorus. This is 
made possible by Mr. Ste- 
phens offering usi an whole 
evening’s entertainment mere
ly to help advertise the Ra
mova Gardens... Dinner will 
be served at seven, and dan- 
cing, floor-show, and general 
entertainment will extend to 
the later hours of the mor- 
ning. That is, till dawn, any- 
way. You can make reserva- 
tions for vvhole tables now. If
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Contribs 
come. You

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
•DOUGLAS BATHS .į 
3514-16 W. ROCSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tel. Kėdzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 3
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterim* 
teredomi* iki 7 v. v.

Josephine Raulienė, kuri iš
važiavo paviešėti Lietuvon jau 
virš metų laiko atgal, dabar 
grįžta pas savo vyrą, po ant
rašu 7013 S. Talman Avė. lai
vu Europa, kuris pribus j 
New Yorką apie spalių 27 d.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

PAAUKUOS ANGLIŲ PEČIŲ 
BEDARBIUI

until this Sunday. Come 
dowrt to rehearsals once more 
and get the details.

Whose?
Chauffeur, white, *nice 

ąuarters, beautiful country 
home exchanged for service; 
kind treatment; could ūse Į 
wife

1 štai naujas Philco Radio— 
padarytas sulig saugumo 
reikalavimais Underwriters 
Laboratories Safety stan- 

B dards. Stebėtinas 1934 m. 
® Philco 54C operuojasi ant 

abiejų — alternating ir di- 
rect current. Įtaisytas aerial 
—“ground” nereikia. Vien 
tik sujungk su bile “plug,” 
ir pabaigta. Turi automatiš
ką volume control. Priima 
visus Police Calls ir dauge- 

short-wave žinučių. Taipgi re-

A youth of any
race of sect

Should treat his elders 
with respect.

He should never slap 
% his teachcr’s face 

Unlesn he fails to kcep
his place.

Quote Dept.
Confession eases the mind 

So does an 
cian.

PHILCO
lį mėgėjų ir aeroplanų 
gularius broadcast.

KAINA
TIK ............................

Nuo Reumatiškų Skausmų
Jtettmatlikij akauamų kentėjimai yra 

greitai palengvinami vidutiniu iitryni- 
mtt geliamų vietų »u ANCHOR Pain- 
Expelleriu. Kai tik iitrinaito akauda- 
maa vieta* šiuo patikėtinu vaistu, tuo
jau* jausite malonių iilumg, kas liudys, 
kad Fain-Expelleris dirba savo darbą.

Neslkanldnklte, kuomet Pain-Expel- 
lens nugali skausmą tokiu pastebėtinu 

>se vaistinėse kaina 35c. 
ago didumo bonkutia.

Pasižymėjo kaipo ' sportiniu 
kas Tilden High mokykloje 
mirė nuo širdies liijps.

I wonder who my friend “X” 
can be... However, many 
thanks for the dope. Yep, 
tiiere are some changes since 
lašt week and only a week 
to go. Have you voted yet?

The picture — taking episo-

T^ula geraširdė “N-nų” skai
tytoja paaukaus minkštų ang
lių pečių bedarbių šeimynai 
kuriai toks pečius yra reika
lingas. Norintieji pečiaus pra
šomi atsišaukti į “Naujienas”

THBNNĘ.
ViON A
IM W HENfšT'
1 V41UV. HAVE.
T6 A

r T
V V o

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai -----
■ 418 W.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium ...........
32 pusi.

Nuosavybes Išsivystymas .................. ..............
170 Jpusl.

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) .............
264 jrnsl.

Moralybes Išsivystymą^ ............................ .
120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi. ............
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo 

parašyti. 174 pušį, (su viršeliais) .. ..

Dėl platesnių informacijų rašykite į dietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
177 N. Michigan Ave., Chicago,^^^

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

Jos. F. Budriko krautuvės duodami lietuviški radio programai 
Nedčliomis: W, C. F., L, 970 K., 8 vai. ryte ir 1 vai. po pietų. 
Ketvergais: W. H. F. C. 1420 K., 7:30 vai. vakarais.

ALBERT BALLIN Gruodžio 9
ST. LOUIS ........... Gruodžio 12

Puikus Susisiekimas Traukiniais 
Iš Hamburgo į Lietuvą.

W i« . .....  . ......... ..... .....

gas rūšis: artistišką ir popu- 
liarišką.

Sekmadieny, 22 spalio, taip 
ir buvo, ir taip turėtų būti to
liau, nes su kuom tik kalbė
jau, visi komentuoja labai tei
giamai. štai 8 vai. ryte, W. C. 
F. L., pasipila aukščiausios rū
šies reprodukcija. Gi 1-mą 
vai. po piet, iš tošį pat stoties, 
tai tas populiariškas progra
mas, kurio laukia visa šeimy
na: jaunieji, čia gimę ir atei
viai.

Žavėjo musų žymus barito
nas Rimkus, arnionistas Serei
ka ir viešnia AVaukeganietė, 
panelė Bernice Malela, sopra
no. ši panelė tai jau ant tik
ro kelio į žvaigždes; geistina 
kad dažniau mus Chicagiečius 
savo puošniomis dainelėmis 
pavaišintų.

Miduj mylima Makalų šeimy- 
šj kartą pasirodė geriau- 
; ji — kuo tolyn, tai ge- 

taip kad dabar gali ly- 
savo artistiškumu bile 

lošikams.
gyvenimas 

visų gyvenimas, 
visu klausimus

Of a sudden, thė officers* 
mcetings have becę&nę popu-; 
lar. At the lašt one, Thųrs- 
day, about ten members, non- 
officers, came down to view 
the proceedings. We suspęct 
that they were only interested 
insofar as attending the meet- 
ing gavę them an excuse to 
come to Ramova gardensi and 
enjoy the Revelers’ dusic. Ali 
members *are invited to attend 
these meetings and tąke part 
in the discussions. 
make suggestions, 
fact, do anything 
The more interesb 
members take -in these meet
ings, the more will they be 
able to enjoy the chorus.

Watch for the next meeting.

nu 
šiai 
ryn, 
gintis 
tautos gerinusiems 
Makalų šeimynos 
tai — musų 
nes ji musų 
riša, nežiūrint ar męs gimę čia 
ar Lietuvoj.

Valio, Petruk, stverkis už 
“notų** i muzikos mokydama
sis ne tik kad Aldutę 
bet ir visų klausytojų 
mo užsitarnausi! Su 
rumu laukiame tavo 
pamokos ateiantį sekmadienį.

Bet besigėrėdami Makalų gy
venimu, nepamirškite pasi
klausyti Budriko radio valan
dos rytoj (ketvirtadienį) W. 
H. F. C., 7:30 vai. vakare, nes 
tie programai irgi užima žy
mią vietą musų pasilinksmini
me. Pipiras,

BRIGHTON PARK -- Jo- 
seph Marozas, 20 m., 4412 So. 
Maplewood avenue užvakar 
po pietų staigiai mirė nuo šir
dies ligos, pasekdamas į kitą 
pasaulį, paskui motiną, Domi
cėlę Borozienę, kuri buvo pa
laidota tik trumpą laiką at
gal, rugsėjo 3Q d.

Juozas Morozas buvo pasi
žymėjęs kaipo sportininkas 
Tilden Technical High school 
mokykloje, kur lošė footballą, 
baseball, krepšiasvydį ir da
lyvavo kitose sporto šakose. 
Jis buvo visų mėgiamas ir po
puliarus.

Visi jo mokyklos draugai ir 
sportininkai žada dalyvauti 
laidotuvėse, kurios įvyks penk
tadienio rytą iš Brighton Park 
bažnyčios į Šv. Kazimiero ka
pines, patarnaujant graboriui 
J. J. Bagdonui. Miręs palikp 
tėvą Juozą Marozą Sr.

are 
can 

personally at rehearsals. 
send them to 727 W. 21 
Anonymous contribs not 
ceptable, būt name will 
witheld upon reųuest.

Jacąues Grandmesnil

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. .

3 00Q—Varpelis Vakas, 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.

Dear Jacųues:
You thought you put some- 

thing over on Cleo and 
thought vourself “not so 
dumi)”. Well, Cleo isn’t “so 
dumb” either. She handed it 
to —. I’!! lot you know 
the finais come out. 
miss them.

The contest is almOst 
there are a fcw who didn’t vote 
yet būt next Friday will 
oh how it will tell 1
leaders at present are as 
low:

Most Popular-Onuks 
Frank J.

Neatest Dressers: . Aldona 
W. and Frank P.

Most Graceful 
and Whitney

Best Dispositioned 
nor W. and Louie 
Quietest - 
nard M.

Noisiest
Brooks

Sweetest Smilers 
and Ray M.

Your Friend, X

■ M—.... i •> V  ..................

SFEMTb MULTHKTUAt. 
TOU CAN TO-GETH£.R>, TOU^E. 

GOIHG TO feE. FOR.
A kOHG TINVtjTOU TVMOl AUųmt 
AHfe ) HANE. YOVR,y
------ FUTUR.B THAV^/i

V4A^’

Incident
Cleo was,visiting her 

frienda one dąy, and was 
asked to sing a song. She 
thought that it beihg autųmn 
she wuold sing an autumn 
song.
“The autumn days have come 
Ten thousand leaves are 

falling.”
Būt she began too high. 

“Ten thousand”, she shrieked, 
and stopped.

“Start her off at five thou
sand , Anne,” offered Ray,

— Aldutė.

always wel- 
deliver them

or

WIS$IG,
Specialistas iš 
\ Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRULI R MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSlSENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimų kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės ąkaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: 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

Daktaras
'Kapitonas 

Pasauliniame kare

Another big night for Pir
myn is coming up. It is the 

could ūse j “Night Club Party” that will 
Netv York Times. take place the first Sunday

ši vakarą įvyksta Lietuvių 
Moterų Piliečių Lygos mėnesi
nis susirinkimas, 8 v. v., Fel- 
lovvship House, 831 W. 33rd 
Place.

Moterys iš visų kolonijų esa
te kviečiamos atsilankyti iš
girsti raportus apie gavimą gat
vės atminčiai Dariaus ir Girū« 
no, kokie žingsniai yra pada
ryti ir kas toliau bite daroma 
tuo reikalu. Taipgi apie daly
vavimą rinkliavoj dėl statymo 
paminklo šiem aukščiau pami
nėtiems musų didvyriams. Taip
gi raportus apie Bunco Party.

šioj Lygoj nėra skirtumo 
partijos nei pažvalgų. Visos 
lietuvės esate kviečiamos, pi
lietės ir nepilietės iš visų ko
lonijų atsilankyti ir susipažinti 
su šios Lygos tikslais ir sie
kiais.

Mokestis 10 centų menesiui 
Moterys budėkit! Yra visur pa
geidaujama pilietybės gavime 
<|arbų ir gyvenimo reikaluose. 
Kitų tautų moterys turi pana
šias organizacijas. Mes ne
snaustom, lai mato, kad ir mes 
išbudom. Nors vėliau, bet ge
riau negu niekad. Todėl visos 
skaitlingai atsilankykite.—Z.

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

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

nuo’ UGNIES, Auto 
ir nuo vėtros apdrau- 
da mėnesiniais išmo
kėjimais.
DOKUMENTUS eg- 
zaminuojam, sutartis 
dėl prailginimo mor- 
gičių prirengianti, ko- 
lektuojame nuošim
čius.
MOKĖKITE ČIA vandens bi- 
las ir taksą bilas, mes išmai
nome jūsų čekius.
Lietuvis p. SEDEMKA patarnaus 

jums.

Vacek&Company
1751

NAUJIENOS, CKW.-  — -------- -—U---------er""*. ............ ■■ ........ ....  
de in the lives of Pirmyn Chorus members are recei- 
members has been postponedj ving the ųuaintest correspond- 

ence these days. After you 
open the envelope you find a 
little pamphlet, about 3x% in- 
ches. You turn thru ten pages 
before you are told that you 
are invited to attend Helen 
Blauzdis’ Masąuerade Party 
this Saturday night. We’ll be 
there with bells on—crack 
and all!

PAIN-EXPELLER

BAKING 
POWDER

MILLIONSOF POUNDS USED 
BY OUR GOVERNMENT

F FOR BETTER BAKING J 
AT LESS COST ŪSE THE 
ECONOMICAL^EFFICIENT
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday________ __  Z__ ___ " by
The litheanlan News Pub. Co., Ine. 

1780 South Halsted Street 
Ttlephon« Cinai 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratesi
.00 per year in Canada
>00 per year outaide oi Chicago
.00 per year in Chicago

Ehtered as Second Class Matter 
March 7th 1M4 ai the Post Office 
of Chicago, IU» onder the act oi 
March 8rd 1870.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
UL Tcltfonss Caaal 8500.

88.00 
4.00 
2.00 
1.50
.78

Apžvalga
■HMM

Užsisakymo kaina:
Chicago ja — paltu: 

Metams _ _____
¥usei metų 

rims mėnesiams
Dviem mlnesiame___ —
Vienam mėnesiui . ......

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
Mitui

Metams-----------------------------17.00
Pusei metų 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams 25
Vienam mėnesiui — .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams 88.00
Pusei metų ........___________ 4.00
Trims mėnesiams - 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

GANDAS APIE KOMUNISTŲ 
“SUSITARIMĄ” SU SOCIAL

DEMOKRATAIS

FRANCUOS KRIZIS

Radikalo Daladier ministerių kabinetas yra nu
verstas. Jisai laikėsi socialistų parama. Kada socialis
tų dauguma, vadovaujama Leono Blum’o, persimetė j 
opoziciją, valdžia negalėjo išsilaikyti. Už valdžią balsa
vo 241 atstovas, prieš — 329.

Klausimas ėjo apie Francijos valstybės biudžeto 
subalansavimą. Valdžia norėjo pašalinti deficitą, padi
dindama kai kuriuos mokesnius ir apkapodama valsty
bės tarnautojų algas. Socialistai atsisakė tą sumanymą 
remti. Jie nesipriešina naujiems mokesniam^ bet jie 
reikalauja, kad nebūtų liečiamos tarnautojų algos.

Francijos vadinamieji Socialistai Radikalai, kurie 
stovėjo valdžios priešakyje, yra tikrumoje tik liberalai. 
Jie nėra socialistai, ir jų radikališkumas yra labai nuo
saikus. Jie yra stipriausia partija Francijoje, ir daug 
kartų jų vadams teko būti ministeriais pirmininkais. 
Bet radikalų valdžios, po pasaulio karo, paprastai gy
vuoja neilgai. Jos nuvirsta beveik kiekvieną kartą dėl 
biudžeto klausimų.

Dalykas yra tas, kad radikalai kartu su konserva
toriais ir nacionalistais stoja už stiprų apsiginklavimą. 
Tam reikia daug pinigų. Didelės valstybės išlaidos reiš
kia aukštus mokesnius.

Jeigu Francijos radikalai- butų tikrai radikališki, 
tai jie keltų mokesčius kapitalistams. Bet kapitalistų 
lobius šiųrkščiau pačiupinėti jie nedrįsta; vietoje to, jie 
stoja už mokesčių kėlimą plačiomsioms žmonių ma
sėms. Kai iš tų mokesčių nesusidaro reikiama suma, 
tai jie siūlo dar daryti “ekonomiją”, apkapojant valdi
ninkų algas.

Su tokiomis radikalų propozicijomis socialistai, ži
noma, negali sutikti. Todėl kiekiveną kartą, kai radika
lų valdžia išeina su savo finansiniais sumanymais, 
įvyksta susikirtimas su socialistais, ir valdžia griūva. 
Taip anąmet sugriuvo kelis kartus Herriot kabinetas, 
paskui Chautemps kabinetas ir dar keletas valdžių, ku
rių priešakyje stovėjo radikalai.

Nuvirtus Daladier, sudaryti naują valdžią bus keb
lu, nes be socialistų pagelbos radikalai valdyti negali, 
o socialistai nerems valdžią, kuri norės eiti tuo pačiu 
keliu, kaip Daladier. Paleidus parlamentą, irgi nebūtų 
nieko laimėta, kadangi balsuotojai šiandie yra veikiau
sia taip pat nusistatę, kaip jie buvo per paskutinius 
rinkimus. Radikalų partija gal bandys ieškoti talkinin
kų dešinėje, tarp konservatorių ir nacionalistų.

“Elta” praneša, kad ‘12-Uhr- 
Blatt’ rašąs, jogei per įvykusį 
Vienoje tarptautines profesines 
sąjungos suvažiavimą buvo su
darytas savo rųšies nepuolimo 
paktas tarpe komunistų ir ant
rojo (?) internacionalo.

“Paktas nukreiptas prieš 
fašizmą”, sakoma toje žinio
je. “Be to, šiame suvažiavi
me susitarta dėl visų Euro
pos socialdemokratų partijų 
bendradarbiavimo, su komin- 
ternu. Nebus pakviesti ben
dradarbiauti tik Anglijos so
cialdemokratai.”
ši neva žinia skamba gana 

keistai, ypač paskutinis jos sa
kinys. Viena, Anglijos socialis
tai niekuomet nebuvo vadinami 
“socialdemokratai”, išimant ne
didelę grupę (“Social-Demo- 
cratic Federation”), kurią kitą
syk įsteigė nabašninkas Hynd- 
man. Anglijos socialistai turi 
dvi organizacijas: Darbo Parti
ją ir Nepriklausomą Darbo 
Partiją (pastaroji yra suskilu
si ir turi nedaug narių).

Antra, jeigu visos Europos 
socialistų partijos susitarė dėl 
bendradarbiavimo su komin- 
ternu (kas nepanašu j tiesą), 
tai kodėl gi nuo tos sutarties 
turėjo būti atskirti anglai?

Jeigu tokia sutartis butų bu
vusi padaryta, tai Europos ir 
Amerikos socialistų spauda bu
tų, be abejones, apie tai rašiu
si. O tuo tarpu apie tai iki šiol 
nebuvo jokių pranešimų.

Atrodo, kad
ir “Elta” skleidžia nieku 
remtas sensacijas.

“12-Uhr-Blatt” 
nepa-

ŠVEDIJOJE

at-

AUKSO VERTĖ PIRMA IR DABAR

Apskaičiuojama, kad už vieną unciją aukso (į sva
rą eina 16 uncijų) 1926 metais buvo galima nupirkti 
14.35 bušelių kviečių. Bet dabar tą pačią unciją aukso 
moka už 34.81 bušelį kviečių.

Vadinasi, kviečiai palyginant su auksu, nuo 1926 
metų iki dabar, atpigo pustrečio karto! Arba tą patį 
rezultatą galima išreikšti ir kitaip, būtent: kad auksas 
per tą laiką pustrečio karto pabrango.

Aišku, kad iš to kyla didelė skriauda farmeriartis. 
Jie už savo kviečius dabar gauna du ir pusę kartų ma
žiau pinigų, negu prieš 7 metus. Jeigu tais metais jie 
užtraukė morgičius ant savo žemės ir trobų, tai jie da
bar nestengia jų atmokėti

Kaip čia f armėnams padėti?
Padaryti auksą pigesnį negalima. Auksas atpigtų 

staigiai tiktai tuomet, kuomet butų atrasti labai dideli 
nauji aukso šaltiniai arba kuomet butų išrastas būdas 
daug sparčiau auksą iš žemės kasti, negu iki šiol. Bet 
aukso' gamyboje apie jokius didelius atradimus arba 
išradimus kolkas negiAlėt. . •

Tai kas gi palieka daryti? Ne auksą piginti,.bet 
dėti mažiau aukso į pinigus. „ /

Apyvartoje vartojama ne auksiniai pinigai, bet po
pieriniai. Jeigu popierinis doleris atstovautų, sakysime, 
dvigubai mažiau aukso, negu kad yrA nustatyta įstaty
mu, tai pinigai pasidarytu per pusę pigesni ir propor- 
cionaliai pabrangtų prekes.

Matyt, kad šitą tikslą ir turi Roosevelto adminis
tracija. Bet ar ji eis iki dolerio nupinimo' per pusę, ąr 
nustatys jo vertę kokią kitą, Kolkas dar niekas negali 
pasakyti Veikiausia negali nė pats Rooseveltas.

Per rinkimus j Švedijos 
stovų butą pernai inetais.buvo 
paduota viso 2,43Ž,l59** balsai. 
Iš (to skaičiaus socialdemokra
tai gavo daugiau, kaip milioną, 
padidindami savo balsų skaičių, 
palyginant su 1928 m. rinki
mais, 165 tūkstančiais.

Socialdemokratų atstovų iš
rinkta 104, vietoje 90, kuriuos 
socialdemokratai turėjo senam- 
jame parlamente.

Švedų komunistai yrą suski
lę į dvi grupes, Sillen’o grupę 
ir Kilbom’o grupę. /Pirmoji pri
klauso komunistų internaciona
lui. Ji pravedė į atstovų butą 
2 atstovu. Antroji grupė tai — 
“sklokininkai”, arba “dešinioji 
opozicija”. Jos atstovų išrinkta 
6.

Tuo budu darbininkų parti
jų atstovų Švedijos parlamen
te yra viso 112. O visas atsto
vų butas susideda iš 230 narių. 
Vadinasi, tik 4 atstovų trūks
ta iki absoliučios daugumos.

Už tai, kad Švedijos darbi
ninkai dar neturi daugumos 
parlamente, atsakomybė puola 
ant komunistų, kurie suskaldė 
darbininkų judėjimą. Jeigu ne
būtų buvę skilimo, tai dangų* 
ma jau butų buvusi laimėta, 
nes socialdemokratai ir abi ko
munistų grupės gavo kartu 
daugiau balsų negu buržuazi
nės partijos sudėtos į daiktą, 
tik dėl darbininkų partijų su
siskaldymo joms teko mažiau 
atstovų, negu butų tekę sulig 
balsų skaičium.

visiems mums rupimu reikalu, 
tai yra musų pačių organizaci
jos reikalu. .

Daug metų gyvenę Ameriko
je, pripratę savo draugijose ir 
didžiulėse organizacijose prie 
fraternalio, t. y. draugijinio 
gyvenimo, pripratę galvoti, kal
bėti ir savy įvairiais reikalais 
rūpintis toje fraternalizmo ir 
draugingumo dvasioje, jaučia
mės pakrikę be savo centro Lie
tuvoje, be tos pačios dvasios, 
kuria veikėme ir gyvenome A- 
merikoje. Mums sunku ir troš
ku: esame pakrikę, išsiblaškę, 
nes patys tarpusavy nesusižitio- 
me ir nesusikalbame, nei kiti 
su .mumis gali susikalbėti, ir 
mus, kaipo amerikiečius, geriau 
pažinti, kiekvienas musų at
skirai jaučiamės lyg išskirti, ar 
išsiskyrę, labiausiai reikalingi 
tiktai ten ir tiktai jokiais mo
mentais, kur musų doleris ga
lėjo ar dar gali padėti. Nebe
liks to dolerio, nebebusime ir 
mes reikalingi. Tuo tarpu mes, 
turėdami savo centrą, galėtu
me būti savo Tėvynei daug 
naudingesni įvairiose jos darbų 
srityse, jos kultūriniame, taip 
ekonominiame gyvenime. Turė
dami savo centrą Lietuvoje mes 
butume gyva jungė tarp Metro
polijos Lietuvos ir jos Koloni
jos Amerikoje, butume veiklus 
organizmas, kuriuo musų Tė
vynė ne kartą galėtu tesinau
doti visai kitaip, negu dabar, 
kuomet nėra medi j ūmo, per 
kurį galima butų susižinoti, 
kiekvieną musų, kaipo ameri
kietį, pasiekti. Mes jaučiame, 
kad po to ilgamečio tautiško ir 
kultūrinio darbo Amerikoje mu
sų rolė savo Tėvynėje neturė
tų baigtis vien tiktai užsimo
kėjimu už pasą, ar jo vizą, ar 
užsimokėjimu baudos policijos 
nuovadoje, nes mes dar galime 
būti naudingi ir kitokiais bu
dais.

Mes jaučiame, kad toks cen
tras Lietuvoje butų naudingas 
mums patiems ir amerikiečiams 
Lietuvoje ir mUšį broliams, 
pasilikusiems dar" užjūryje.

Kreipdamies į Jus, mes kvie
čiame Jus pasisakyti sekančiais 
klausimais:

(1) Musų organizacijai Lie
tuvoje mes skiriame vardą LA
BI J A, arba Lietuvos Amerikie
čių Brolija.

(2) Siūlome, prisitaikant prie 
Lietuvos sąlygų,; paremti ją 
fraternalizmo pamatais, kaip 
pav. Susivienijimai Amerikoje*, 
su centru Kaune, paskui — 
Vilniuje ir su skyriais provin
cijoje Organizacijos, nariais 
.pirmajin laipsnin priimami ir 
neamerikiečiai.

(3) Palaikyti glaudžius ry
šius sų tokiomis pat organiza
cijomis Amerikoje.

(4) Steigiamąjį Kongresą su
šaukti apie Kalėdas, kad po 
Naujų Metų organizacija jau 
galėtų pradėti veikti.

(5) Laikinuoju organu musų 
reikalams svarstyti skiriame 
“ŽINOVĄ”, Redakcijai malo
niai sutikus duoti1 mums vie
tos.

Prašome aukščiau pakeltais 
klausimais būtinai išsikalbėti sū 
kitais Broliais Ąmerikiečiais, 
kuriėms nebus tekę matyti šį 
musų atsišaukimą:

Savo nuomonę -į- pritarimą, 
ar įm^ką — skubiai siųskite 
šiuo adresu: LABU AI, “Žino
vo” Redakcija, Laisvės Alėja 
58, butas 17, Kaunas.

Amerikos lietuviai stei-
< gėjai-sumanytojai.
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Robert Louis Stevenson. Vertė A. Kartonas

Turtų Sala
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duo- 
neiš-

(Tąsa)
• “Tamsta,” aš sakiau,,” 

du savo garbės žodį, aš 
drįstu”.

“Aš,” jis Šaipėsi* “tai taip! 
Vesk mane tiesiog pas jį, arba 
aš išlaušiu tavo ranką.”

Ir jis taip pasuko mano ran
ką, kad aš net šuktelėjau.

“Tamsta, aš dėt tavęs prisi
bijau,” aš pareiškiau. “Kapi
tonas dabar jau nebetoks,
koks jis būdavo. Jis sėdi išsi-t 
traukęs kardą. Kitas dženteL 
monas—”

i “Gana, tuojaus žygiuok,” j|s 
pertraukė,. ir aš niekad nebu
vau girdėjęs tokio žiauraus, 
šalto bei bjauraus balso, kaip 
to aklojo žmogaūs. Tds visai 
atėmė drąsą iš manęs, ir aš 
.tuojaus paklausiau jo, eida
mas tiesiog prie durų ir į sek
lyčią, kame sėdėjo musų ligo
nis, esnas jurų plėšikas, ro
mu apsvaigęs. Aklasis žmo
gus laikėsi arti manęs, laiky
damas mane viena geležine 
ranka ir pasilinkęs ant manęs 
beveik daugiau negu aš galė
jau panešti. “Vesk thaile tie
siai prie jo, o kai aš jau bu
siu jo akyse, surėk, ‘štai tuti 
draugas, Vinčai,’ jeigu tu 
nepadarysi, tai aš tau še 
kaip”; ir jis suktelėjo mano 
ranką taip smarkiai, jog'aš 
maniau, kad man prisęis ap
alpti. Iš to ir kitųįį aš taip bal
siai nusigandau ^ aklojo elge
tos, jog aš užmiršau bijoti;ka
pitono ir atidarę^ seklyČfbr;du 
ris, drebančiu balsu surėktai! 
žodžius, kUriuoš jis mdri He- 

?pė.
Vargšas kapitonas pakėlė 

akis ir vienu žvilgsniu visas 
romas išgaravo iš jo ir paliko 
jį blaivų bei nustebintą. Vei
do išraiška rod^p'jog jis buvd 
ne tiek nusigandęs, kiek mir
tinai pasibiaurėjęs. Jis pasiju
dino atsistoti, bet aš netikiu*

*...... * I ■!» h

kalai. Ištiesk savo kairę rari- ' 
ką. Berneli, paimk jo kairę 
ranką už riešo ir prinešk prie 
mano degintosios” • '

Mes apu paklausėm jo, be 
jokio pasipriešinimo ir aš ma
čiau, kaip jis kažką įdėjo įš 
savo rankos, kuri laikė ląa- 
delęv į kapitono delną, kuris 
staiga sugniaužė daiktą savo 
rankoje;

1 “O dabar tas jau padaryta”* 
tarė aklasis žmogus; ir tą pa
sakęs, jis tuojaus paleido mar 
ne ir nepattkėtinu tikslumu 
bei lankstumu išsispardė 
seklyčios ir ant kelio, o kai aš 
stovėjau ant vietos nustebin
tas, aš girdėjau jo lazdelę* 
barkšt, barkšt į kebą ir tąiym

Tik po kiek i^iko atfrodė, 
įjog aš ir kapitonas atgavome 
i sąmones; ir, beveik tuo pa
čiu laiku aš paleidžiau laikęs 
jo riešą, o jis truktelėjo nanką 
ir įspiręs akis žitifejo į del
ną.

“Dešimtą valabdą!” jis su
rėkė. Šešios valandas. Dar 
riies apsidirbsime su jais;* ir 
jis* staiga atsistojo. , ;

Atsikėlęs jis apsvaigo tr 
pridėjęs ranką prie gerklės, 
trumpą laiką stovėjo svyruo- 
drimas, tada Su kažkokiuo 
gMi^sU krito ii* išsitiesęs knįųp- 
ščias gulėjo ant grindų. <- 

Aš staiga bėgau prie jo 
šaukdamas Savo motiftį."Det 
mahb pastangos j ari Jjuvo *be 
tikslo. Kaip perkurtas, apo- 
plekcija nutrenkė kapitoną.

Bent kiek to žmogaus pinigų 
—jeigu jis kiek turejri — tik
rai priklausė mumsf bet ne
buvo galima tikėti, kad ka
pitono bendrai, o ypač tie du 
pavyzdžiai, kuriuos/ man te
ko matyti, Juodasi^ šuo ir ak
lasis elgeta, butų linkę atiduo
ti savo grobį už. numirusio 
žmogaus skolas. Apie išpildy
mą kapitono įsakymo, tuojaus 
sėsti ant arklid/ir joti pas gy
dytoją Livesey,,, negalima bu
vo nei svajoti nes motina- bu
tų pasilikus viena ir neapsau
gota. Iš tikro, atrodė, kad ne
begalima buvo bepasitikli nei 
Vienam iš musų/ bent kiek il
giau namuose: kritimas de
gančią/ anglių; ugniavietės gro
tuose- virtuvėje* net laikrod
žio tvaksėjimas, baisiausiai 
gąsdino mus. Musą ausims, vi
sa apylinkė- atrodė besivaide
nant® pmsirirtman&aie žings
niais; io tarp to negyvo kapi
tono ant- seklyčios grindų ir 
minties apie biaurų aklą elgė- 
tą^ belaukiantį netoli musų 
namų ir pasirengusį! sugrįžti* 
buvo momentų, kaip sakoma, 
kadia aš savo- paties kadyje 
šokinėjau iš baimės. Reikėjo 
greitai prieiti prie bent kokio 
nutariino; pagaliau mum. dir
stelėjo mintis abiem eiteb į ar
timą kaimelį ir ten ieškoti pa- 
galbos, Jau pasakyta, jau pa
daryta. Vienplaukiai būdami, 
mes tuojau išbėgom, vakarui 
besiartinant ir šąlančiame 
trukę. ,

, Kaimelis buvo nedaug šim
tų mastų nuo mus, visgi neį
matomas, nes buvo anapus 
-mažos jurų užlajos; o kas ma
rio labai padrąsino, tai tas, 
kad musų kelias buvo į prie
šingą pusę nuo tov iš kur ak
lasis elgeta buvo atėjęs ir į 
kurią, greičiausia, jis buvo 
grįžęs. Mes išbuvome nedaug

, nors kai 
kada susitveręs mes staptelė- 
jame paklausyti. Bet nebuvo 
girdėti nieko nepaprasto — 
nieko daugiau, kaip vilnių ta- 
škėjimas bei kvakšėjimas gi
rių ; paukščių.

‘ (Bus dattgtaul' **Jl

■ . • ; i O* ▼ V/l

Įdomu, kad aš tikrai neap- minučių ant kelio,
kentęs to žmogaus, nors pas
kutiniais laikais ir užjaus da
rau jį, bet pamatęs j j jau rie- 
jgyvąj apsiliejau ašaroti jis. Tai 
jau buvo antra mirtis- man 
tekusi pažinti, o gailestis pir- 
rnosios tebebuvo nauja mano 
iŠirdyję. /. ■ ' . ■ ' '

Jūreiviška dėiė. . :
. _ .. , . Žinoma, aš negaišinau lafc-
kad jis savo kūne beturėjo ko ir aUw visk
užtektinai spėkos atsistojimui. k žinojau ir> gal bu, bufų

“O dabar Vincai, sėdėk kiti* buvę daug geriau, kad aš bu- 
sėdi,” tarė elgeta. “Kad aš ne- čiatf pasakęs daug anksčiau-, o 
matau, aš net piršto pajudini- dabar mes pamatėm esą kėli
mą girdžiu. ■ . Reikalai tai rei- lioje pavojingoje padėtyje.

“NETURĖJO BOBA VARGO, NUSIPIRKO PARŠĄ”

BOSTONIEL1Ų ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M, 
Andelman, 284 Tremont SL,

> 9

—
Garsinkitės “N-nose
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STEIGIAMA “LIETUVOS
AMERIKIEČIŲ BROLIJA”

Kauno laikraštis “žinovas” 
įdėjo iniciatorių grupes atsi
šaukimą į Lietuvos amerikie
čius, kuriame pranešama apie 
įsteigimą Lietuvos amerikiečių 
draugijos “Labijos” ir kviečiu 
ma prie jos dėtis. Atsišauki
mas skamba:

NAC

M*s, sumanytųjų grupė, šau
kiame Jus, wBroliai Amerikiečiai 
Lietuvoje, prašydami atsiliepti

gavome iš Lietuvos. Tai ge
riausias ir įdomiausias žur
nalas. Kaina tik 45 c. Gali- 
ma gauti Naujienose.

Jžėikalaukit
JIENAS” ant bite kaxn- 
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai* 
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato- 
jumo detet
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Seni Brid

gegužės

Lietuves Akušerės

Grabeliai
Įvairus Gydytojai

Tel. Monroe 3377

pietų

Ofiso Tel. Victory 6893

Advokatai

CICERO,

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

that 
their 
their

Interna 
Machin

Debs pagerbimo ban 
kiete pagerbs ir 

Morris Hillouit

Pagerėjimas pasireiškęs depo 
zituose, taupymo sąskaitose 
paskolose, etc. Užpildys mirusio partijos ekze- 

k uty vii) komiteto pirmininko 
paliktą vakanciją.

AVĖ.
CHICAGO, ILL.

New Yorko padugnių, Bovvery 
distrnkto gyvenimo. 

noOSEVELT
Simas

TIVOLY
“Lady Wor A Day

American 
they have 
numerous

Andriaus Gibbo 
ažįfitami

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir Jiebrangus.

Spalių 29 d. įvykyje., kalbės 
Thomas, Hoan ir L. Krzycki

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Footballo
Saturday’s Millioijš”.

UPT0WN —

Mae 
I’m No Angel’ 
nebloga

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Narini Tel. Hyde Park 3395 

12 ryto* Antradieniais 
8 vak. Trečiadieniais

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

Seniausi Liet
Eudeikiaus ypatiškas pat 
metų, 
varomą, 
putnu laidotuvėse*

CHICAGOS
ŽINIOS

Vai. —
Ke t vergą

Šetadieniais sulig sutarties.

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland 
Tel. Boulevard 2800 

' Rn. 6515 So. Rockutell Si, 
Tel. Republic $723

Tarp Chicagos
Lietuvių

Lietuvį įstaigos nu 
kentėjo laike aud- 

ros šeštadienį

icagoje
js beveik 30

1b preso Lietuvos žmonėsr 
tepataria Lietuvos bato

Gydytojas ir Chirurgas
Ofin>>. 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso Vai. t Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

756 W. 35th St 
(Cot. of 35th 8 Halned Su.) 

Ofisd valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 
Nedčldieniais pagal sutarti

Broliai Bredeliai per- ----------- -
sikčlė į naują vietą [Seandinavian “ Ame 

rican Line

DR. V. A. ŠIMKUS
.. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .. 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

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

Tel. Boulevard 1401

šeštadienį, spalių 28 ~d. 
10:00 rytu Coliseume, atsida

diskontai sieke 
pereitą 

bankai buvo 
jie siekė tik

SIUSKIT HtK

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

bankuose yra 
milionų dau- 

paskutinio 
Bendrai, sa- 

J. Barrett, 
paskutinius 

menesius žymiai pagerė- 
1 skaitlines įtraukti visi 

Chicagos bankai, nacionalini 
ir valstijiniai.

1646
TO. Bohlrtard 5203 k 8413

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

Valandos
7—9 vai. vak. Nedėliomis iš šventa 

niais 10—12 dienų.

Millš Bro 
i artistai 

orke

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS- Ir 
JBALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Didelė ir graži 
kbplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

rys žieminio sporto hockey se
zonas. Iniciatyvą ima naujai 
susiorganizavusi Chicago Ama- 
teur Hockey Association, ku
rios priešakyje gtovi Emil W. 
Iverson, University of Minneso
ta sporto direktorius.

Chicagietis John 
Murphy Collins į 
Morris Hillųuit 

vieta

Hilląuit, jo atmintis bus pa
gerbta bankiete, kuris yra 
rengiamas spalių 29 d., pager
bimui Eugene Debsro, Towėr 
Town Člube, 111 E. Pearson 
street.

Bankiete dalyvaus trys žy
mus kalbėtojai, socialistų kan
didatas į prezidęntįls Norman 
thomas, MilwAukee ‘majoras 
Dantei W. Hoan ir Leo Krzycki, 
Amhlgamated Clothfrig Worft- 
ėrs of America ekžekutyvio 
komiteto narys. Kalbų tcnla: 

•ftlhe NeW Deal — $oward 
Fascism

Įžanga vienam asmėmuį 
$1.25. Vietas galima užsisaky
ti kambaryje 721, 549 Randolph 
street, Debs Commemoration 
DinAer.

Reikalauja 5c ratos 
gatvekariams ir 

elevatoriams

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

K. P. G U G IS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS:
127 N.Dearborn 8t.,Rooms 1431-1434 

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

Gyvenimo' vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Valandos: nno 6 iki 8:30 vaL kiek

vieną vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedalioj nuo 9 iki 12 ryto.

Tbis splendid ship’s orches
tra will furnish entertain- 
ment to suit cvery taste, and 
will have many classical nuin- 
bers on their program of the 
Christmas sailings.

For particulars and reserva- 
tion, apply to “NAUJIENOS” 
or direct to the Line’s own 
offices, būt advise to do it 
promptly. (Sp.)

$oward
Socialiam ?” 
vienam

Tel. Cicero 2J09 ir 859 J 

Antanas Petkus 
Graborius

Lutai 
ILL, >

L J. ŽOLP
GRABORIUS 

46th St

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiaf. 
Reikale meldžiame Atsišaukti* o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS,

1439 S. 49 Ct., Cicero, UI 
T«l. Cicero 5927

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 West 63rd St 
T«l REPUBLIC 3100

9th, wlpch augurs their greati 
success.

From constant contact for 
many yeara with the Lithua- 
nian people, Scandinavian- 
American Line knows very 
well, that the Lithuanian 
people are very musically in- 
clined and how fond they are 
of good music.

It is therefore, fitting that 
the Line should engage unu- 
sually skilled musicians for 
their ships, in order 
music-lover may enjoy 
cohcerls, and the dancers 
modern dance music.

Kadangi netolimoje praeity
je mirė socialistų partijos, 
Amerikos, pirmininkas Morris

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

Mrš. ANELIA K. JARUSH 
į Physical Tberapy 

0® Midwife 
6109 South Albany 

Avenut 
Phone 

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

. vanau

ANDRIUS GIBBAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 24 d., 11:45 vai. ryto, 
1933 m., sulaukęs pusės am
žiaus, primęs Lietuvoj, Seinų 
apskr., Rudaminų parap., Ven
grini: kaime. Gyveno po nume
riu 3208 S. Union Avė. Paliko 
dideliame nubudime moterj 
Pranciškų, 2 dukteris, Evą ir 
žentų Juozapų ’ J ilgų ir Roza
lija, brolj Petrą, seserį Evą 
Berkevičienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Masalskio koplyčioj, 3307 ’Au- 
burn Avė.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, spalio 27-tą d.. 8-tą vai. 
iš ryto iš koplyčios į §v. Jur- 
rĖo parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A.
giminės, draugai ir pažįstAini 
esat nhoširdžiai kviečiami ittkr 
lyvauti laidotuvėse ir suteigti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, žentas, 

Sesuo ir Giminės.
, t ' • r"' ,! 1

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius A. Masalskis, tel. Boule
vard 4139.

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill. 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA CHICAGOJE

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

CICERO — iš penktadeihio 
j šeštadienį labai shiarkiai 
trankėsi perkūnija, Įydima 
didelio lietaus. Užplūdo daug 
skiepų ir nutrenkė keletą ka
minų. Rubsiuvhį Arlausku ir 
Zakaro vietoj labai išgąsdino 
porą darbininkų — sargų.
O bene daugiausiai nukentėjo 
Šemetų įstaiga, 1.500 South 49 
Avė. Apdraskytas namo kam
pas ir vidus apsvilęs. Visi 
gerokai išsigando.

Dabar apie tą nuotykį eina 
įvairių anekdotų, bet sakoma, 
kas ką nori mušti, tai ir pa
gali randa.

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Wettern Actnui 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Depozitai, taupymo sąskai
tos, pinigai “ant rankų” ir pa
skolos žymiai padidėjo Chi
cagos bankuose per paskuti
nius tris mėnesius, kaip pasi
rodo iš bankų raportų, kurie 
buvo priduoti valstijos audi
toriui E. J. Barrett šeštadienį.

Rugsėjo 29 d., Chicagos ban
kuose depozitų buvo $1,751,- 
875,000, $47,734,000 daugiau 
negu birželio 30 d. Įdėliai 
taupj’ino sąskaitose siekė 
$297,4G1,(MX) — $7,876,000 padi
dėjimas.

Paskolos
$748,090,000, kuomet 
birželį, kuomet 
išdavę raportus, 
700 milionu.

Liuosų pinigų 
$660,899,000, 90 
gi a u negu laike 
bankų raporto, 
ko auditorius E 
bankų stovis per 
tris mėnesius žvmiai

JUOZAPAS MAROZAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 23 d., 11:30 vai. dieną, 
1983 m., sulaukęs 20 m. am
žiaus. A. A. Juozas gimęs Chi- > 
cagoje. Paliko dideliame nuliū
dime tėvą Juozapą, 2 ąeseHs ■ 
Adelę ir Anną Petrošius, švo- 
gerį Stanislovą, tetą Anną; 
Gudjonienę, dėdę Joną Baltutį, 
dėtę Petrą Marozą ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi- 
4412 So. Maplewood Ave»

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
spalio 27 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten • bus nulydėtas į 
6v. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Marozo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti ’ 
jam paskutinį patarnavimą ir 
ątsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvas Seserys,’ švogeris, 

Teta, Dėdės ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius J. J. Bagdonas, tel. Re- i 
public 8100.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18fh St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

šeštadienį Chicagoje 
prasidės Hockey 

sezonas

ALEKSANDRAS KAZINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 24 d., 5:45 vai. ryte, 
1933 m., sulaukęs 60 amžiaus, 
gimęs Kavarsko miest., Pane
vėžio apskr. Amerikoj išgy
veno 30 metų. Paliko didelia
me nubudime sūnų Joną ir gi
mines.

'Kūnas pašarvotas, randasi 
6734 So. Artesian Avę.

Laidotuvės įvyks subatojė, 
spalio 28 dienp^ 8:30 vai. ryte 
iš namų i Gimimo Panelės 
švenčiausios parapijos bažny
čią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vėlionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Alenksandro Ka- 
zinsko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini ’ patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Sūnūs ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra
borius J. J. Bagdonas, tel. Re- 
public 3100.

Chicagietis John Murphy 
Collins, 1424 North Mason avė., 
Chicago, užims ir užpildys va- 
kanciją Socialistų partijos, A- 
merikoje, nacionaliam ckzeku- 
tyviam komitete, kurią paliko 
Morris Hilląuit, miręs dvi sa- 
vaiti atgal New Yorke. Collins 
buvo išrinktas alternatu į na- 
cionalį komitetą partijos kon
vencijoje, kuri įvyko Mil- 
waukee, Wis., pereitą 
mėn.

Collins yra narys 
tional Association of 
ists, geležinkelių kuopos 478, 
ir dirbo Northwestem Rr., per 
daugelį metų. Gimė 1864 me
tais Airijoje, o j šią šalj atvy
ko 1864.

Seandinavian - 
Linu advises, that 
alrcady received 
inąuiries and reservalions for 
their Christhiės Excursions 
on the “United States” from 
New York November 25th and 
the “Frederik VIII” December

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELL A
DENTISTAS

6558 So. Westem Avenue
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. 

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO* ILL.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Stre^ \ 

Valandos! nno 9 iki 8 ''kate
Seredoj pagal sntartp

JUOZAPAS ŠARKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spabo 28 dieną. 7 vai. vakare, 
1933 m., sulaukęs 44 m. am
žiaus, gimęs Telšių apskr., 
Plungės parap., Stanebų km. 
Amerikoj išgyveno 24 metus. 
Paliko dideliame nubudime 2 
pusbrolius, Adomą ir Juozapą 
Valauskus ir jn šeimynas, 
draugus pažystamus ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Lachavičių koplyčioj, 1439 So. 
49th Ct., Cicero.

Laidotuvės įvyks Šeštadieny, 
spalio 28 d., 8:30 vftl. ryto iš 
koplyčioj i šy. Antano parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėbo- 
nio sielą, o iŠ ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. Ą. Juozapo šarkau- 
sko giminės, draugai ir pažįs- 
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
tami esat nuoširdžiai kviečia- 
suteikti jam nąskutinį patarna
vimą ir atsisveiki nįnją,

Nuliud? liekame,
Pusbroliai, jų šeimynos Ir 

Giminės. .
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Lachavicius, tel. Canal 
2515 Ir Cicero 5927.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart lotntaditnio ir hrtvirtadunio.

DR. HERZMAN
- IS RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyrfs gydytojas chirurgas ii 
akušeris. K

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

' '"'Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., nrtoli Morgan St» 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hydt Park 6755 ar Ctntral 7464

šiomis dienomis Chicago 
Cook County Gar Riders Qrga- 
nization įteikė skundą Illinois 
Commerce Conimission’ prieš 
Chicago Surface Lines, 'įatve- 
karių liniją ir eleveiterių lini
ją. Ta organizacija feikalauja 
“fėro” numažinimo ir gatvia- 
kariuosc ir eleveiteriuose 'iki 
5-ių centų. Tuo tikslu jvyks 
komisijos posėdis ketvirtadienį, 
sp. 26 d., 10 ryto adresu 1 No. 
LaSalle street.

West 
Sako, 

paveikslas,

Tel. Yards 1829 ’

DR. G. SERNER
, Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
- Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvš
756 WeSt 35th St 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

. Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO* ILL.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis 
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesni it patogesni vlet| 

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

C h ris t m as Excursi ons 
Popular

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22n<Į Street
Valandos: 1—3 it 7—8 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rtzidtncija 6631 S o. Californla Aoa.

Telefonas Republic 7868

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Aut., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Midway 2880

BRIIMiEPORT 
gepontd gyventojai broliai J. 
ir W. Bredeliai, kurie užlaikė 
krautuvę adresu 3354 South 
Halsted street, dabar persikė
lė į naują vietą, 3210 South 
Halsted Street.

Brolių Bredelių krautuvėje 
galima gauti : maisto reikme
nų, šviežių daržovių, lietuviš
kų sūrių, varškės ir kitų vi
sokių produktų. '

Broliai Bredeliai yra seni 
“Naujienų” skaitytojai ir rė
mėjai. Visi draugai ir kostu- 
męriai prašomi neužmiršti 
naujo adreso.

Senas Petras.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonai State 7660: Valandot 0—B

W. Side:2201 W. 22 SL (Cermat Rd)
PaaedUUo. Beredoa ir P6tny«ioi vak. 6 Dd ■ 

Telatoaaa Oaaal 61M

r. Suzana Slakis
Gydytoja Vaikų ir. Moterų Ligų

CHICAGO — Ekrane Jean 
Harlow ir Lee Tracy, “Bomb- 
shell”; scenoje — 
thers, kiti vodevilio 
Cherniavskio simfonijos 
atras.

ORIENTAI 
filme 
esąs 
ypatingai vyrams...

McVICKERS — “Stage Mo- 
ther” su Ąlice Brady, Fran- 
chot Tone, Ąpię, motiną, ku
ri per prievartą vertė dukterį 
scenon.

UNITED ARTISTS — “The 
Bowery” su Wallace Beery, 
George Raft, Jackie Cooper. 
Įdomus ir geras paveikslas iš

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų ligų 
Ofitas 3102 So. Halsted St. 

arti Slst Street 
10—11 vai. ryto, 2—4,

Dear Member:
The ncxt meeting of the 

L. V. C. will be Thurs. eve., 
Oot‘. 26, at the Lithuanian 
Consulate, 100 E. Bellevue Pi. 
at 7:30 P. M.

Please be present!
Sec’y, A. Kairis.

^Lietuvi
DR. G KASPUTIS 

' DENTISTAS
Gdio U Europos ir praktikuoja 

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

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St. 
T*l BOULEVARD »1W.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th S Haleted Sts.) 
Gyvenimo vieta 6004 .S. Tai man Avė.

Tel. Republic 3093
• Ofiio valandos: nuo 2-4, nuo 7-t 

Nedčldieniais ragai sutarti.

Dr. MAURI0E KAHN
4631 South Ashland Avenae 

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

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

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

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

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

Nuliudimo valandoje, pašaukite ši$ įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS .

DlbYSIS '

4605-07 SO. HERŲ 
Visi Telefonai YARDS 1748—1743

- Vienintėlis Lietuvis Grabdrius vartojantis mbdeimiįką, elektros 
karaboną su šoniniu durim. Jeigu didžiuojatės dailumu ir tau- 

- pašalkite v : .

REPUBUC B34OMr

Juozapas Eudeikis ir Tėvas 
5340 So. Kedžlė AVė.

• ViM telefonai: REPUBLIC 88*0
(Neturime s}ryiių «u firma tuo psiiu vardu)

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

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

/ai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 rak. 
tel. Seeley 7330

Namų telefonas Brunswick 0597
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Broliai Bredeliaiper
• t -k , . + ■ •

gegužės

Lietuves Akušeres

Graboriai

įvairus Gydytojai

Advokatai

CICERO,

Interna
Machin

West 
Sako,

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

that 
their 
their

Bankų stovis žymiai 
pagerėjęs, sako au
ditorius E. J. Barret

Debs pagerbimo bau 
kiete pagerbs ir 

Morris Hilfauit

Pagerėjimas pasireiškęs depo 
zituose, taupymo sąskaitose 
paskolose, etc. Užpildys mirusio partijos ekze- 

kutyvio komiteto pirmininko 
paliktą vnkanciją.

ROOŠEVELT 
fihnas

TIVOLY
“Lady Wor A Day

Reikalauja 5c ratos 
gatvekariams ir 

elevatoriams American 
they have 
numerous

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

TeL Monroe 3377

Ofiso Tel. Boulevard 5914

Spalių 29 d. Įvykyje, kalbės 
Thomas, Hoan ir L. Krzycki

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

DR. V. A. ŠIMKUS
.. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ...
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai.. Nedeliomis nuo. 10 iki. 12 
3843 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401

Footballo
Saturday’s Millions”. 

UPT0WN —

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

SIUSKIT PEK 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietą 
Ir nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Pbone Boulevard 8483

CHICAGOS 
ŽINIOS

756 W. 35th St 
(Cor. of 35th « Halsted Sus.) 

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

- Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9. 
Nedėldieniais fugai sutarti.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aus.
Tel. Boulevard 2800

' Rn. 6515 So. Rocktvell St. 
' Tel. Republic 9723

Scandinavian - Ame 
rican Line

Lietuvių įstaigos nu 
kentėjo laiko aud-

756 W. 35th St 
(Cor. of 35tb B Halsted Sts.) 

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

1b preso Lietuvos žmonesr 
Bepataria Lietuvos baite

DENTISTAS 
Grffo U Europos ir vi 

senojoj vietoj, 
VALANDOS: 10-12 A. K 
7-9 P. M,

ti kambaryje 721, 549 Randolph 
street, Debs Commemoration 
Dinher.

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: ■ 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso tai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospere 1930

Tel. Lafayette 3572
I. Liulevičius

GRABORIUS- Ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
Ir apielinkėje.

Didelė . ir graži 
koplyčia dykai* 

4092 ARCHER A V.
>■' , i

Chicagietis John 
Murphy Mins į 
Morris Hillųuit 

vieta

MilU Bro
• artistai 

orke

J. J. BAGDONAS
Lietuviu Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pabokite klane 

2506 West 63rd St 
Tel. REPUBLIC 3100

rys žieminio sporto hockey se
zonas. Iniciatyvų ima naujai 
susiorganizavusi Chicago Ama- 
teur Hockey Association, ku
rios priešakyje stovi Einil W. 
Iverson, U-niversity of Minneso
ta Sporto direktorius.

bankuose yra 
milionų dau- 

paskutinio 
Bendrai, sa- 

J. Barrett, 
per paskutinius 

menesius žymiai pagerė- 
I skaitlines įtraukti visi 

Chicagos bankai, nacionalini 
ir valstijiniai.

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

' kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill. 1595 

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

nedeliomis pagal susitarimą.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

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

Telefonai 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 vaL kiek

vieną vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedalioj nuo 9 iki 12 ryto.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Athland Ave„ 2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Midway 2880

šiomis dienomis Chicago 
Cook County Car Riders Qrga- 
nization įteikė skundą Illinois 
Commerce Commission’ prieš 
Chicago Surface Lines,' gatve- 
karių liniją ir eleveiterių lini
ją. Ta organizacija feikalauja 
“fėro” nuniažinimo ir gatviA- 
kariuose ir eleveiteriuose 5 iki 
5-ių centų. Tuo tikslu įvyks 
komisijos posėdis ketvirtadienį, 
sp. 26 d., 10 ryto adresu 1 No. 
LaSalle street.

L J. ZOLP 
1M« wS'«lh St.

Td. Botfevard 5203 ir 8413
1327 So. 49th Ct.

Cicero 3724. Koplyčia dykai

2-6 P. M. 
Sekmadieniais ir ketvirta

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St 
T.L BOULEVARD »19».

CHICAGO — Ekrane Jean 
Harlow ir Lee Tracy, “Bomb- 
shell”; scenoje — 
thers, kiti vodevilio 
Cherniavskio simfonijos 
atras.

ORIENTAL 
filme 
esąs 
ypatingai vyrams...

McVICKERS — “Stage Mo- 
thcr” su Ąlice Brady, Fran- 
chot Tone, Ąpięuriotiną, ku
ri per prievartą verte dukterį 
scenon.

UNITED ARTISTS — ‘‘The 
Bowery” su Wallace Beery, 
George Raft, Jackie Cooper. 
Įdomus ir geras paveikslas iš

This splencfid ship’s orchesJ 
tra will furnish cntertain- 
ment to suit every taste, and 
will have many classical num- 
bers on their program of the 
Ghristmas sailings.

For particulars and reserva- 
tion, apply to “NAUJIENOS” 
or direct to the Line’s own 
offices, būt advise to do it 
promptly. * (Sp.)

Rts. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Depozitai, taupymo sąskai
tos, pinigai “ant rankų” ir pa
skolos žymiai padidėjo Chi
cagos bankuose per paskuti
nius tris mėnesius, kaip pasi
rodo iš bankų raportų, kurie 
buvo priduoti valstijos audi
toriui E. J. BarPett šeštadienį.

Rugsėjo 29 d., Chicagos ban
kuose depozitų buvo $1,751,- 
875,000, $47,734,000 daugiau 
negu birželio 30 d. Įdėliai 
taupymo sąskaitose siekė 
$297,461,000 — $7,876,000 padi
dėjimas.

Paskolos ir diskontai siekė 
$718,090,000 
birželį, kuomet 
išdavę raportus, 
700 milionų.

Liuosu pinigu 
$660,899,000, 90 
gi a u negu laike 
bankų raporto, 
ko auditorius E 
banku stovis 
tris

Lachavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauriaf. 
Reikale meldžiame Atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd H, Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, UI. 
Tel. Cicero 5927

kuomet pereitą 
bankai buvo 
jie siekė tik

Tel. Cicero 2|09 ir 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI

J. F. KADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. I3th St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

JUOZAPAS MAROZAS
Fersiškyre su šiuo pasauliu 

Spalio 23 d., 11:80 vai. dienų, 
1933 m., sulaukęs 20 m. am
žiaus. A. A. Juozas gimęs Chi- 
cagoje. Paliko dideliame nuliū
dime tėvų Juozapų, 2 seseris į 
Adelę ir Annų Petrošius, švo- 
geri Stanislovų, tetų Annų, 
Gudjonienę, dėdę Jonų Baltuti, 
dėte Petrą Marozų ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi- 
4412 So. Maplewood Ave>

Laidotuvgs jvyks pstnyčioj, 
spalio 27 dienų, 8:30 vai. ryto 
iš namų i Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio . 
sielų, o iš ten • bus nulydėtas i j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Marozo ' 
giminės, draugai ir pažįstami 1 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti ’ 
jam paskutinj patarnavimų ir i 
atsisveikinimų.

■ •’ | Nuliūdę liekame, . i
Tėvas Seserys,* švogeris,

Teta, Dėdės ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- . 

burtus J. J. Bagdonas, tel. Re- . 
public 3100. ‘

Kadangi netolimoje praeity
je mirė socialistų partijos, 
Amerikos, pirmininkas Morris

CICERO — iš penktadeihio 
į šeštadienį labai sriiarkiai 
trankėsi perkūnija, lydima 
didelio lietaus. Užplūdo daug 
skiepų ir nutrenkė keletą ka
minų. Bubsiuvių Arlausko ir 
Zakaro vietoj labai išgąsdino 
porą darbininkų — sargų.
O bene daugiausiai nukentėjo 
Šemetų įstaiga, 1500 South 49 
Avė. Apdraskytas namo kam
pas ir vidus apsvilęs. Visi 
gerokai išsigando.

Dabar apie tą nuotykį eina 
įvairių anekdotų, bet sakoma, 
kas ką nori myšti, tdi ir pa
gali rabda;

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
• Physical Therapy
0® Midwife 

6109 South Albany
Avenue 
Pbone 

Hemlock 9252 
Patąrnaują prie gim
dymo namuose ar li
goninėse. duodu ma- 
ssage, electric treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do- 

. vanau

4442 South W estes n Avenue 
Tel. Lafayette 4146 

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

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyrišku, Vaiku ir visu 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31 st Street

Valandos: 10—11 vai. ryto, 2—4, 
7—9 vai. vak. Nedeliomis iš švėnta

niais 10—12 dienų.

9th, wlyoh augurs their great 
success.

From constant contact for 
many yeara wilh the Lithua- 
nian people, Scandinavian- 
Amcrican Line knows very 
well, that the Lithuanian 
people are very musically in- 
clined and how fond they are 
of good music.

It is tlierefore, fitting that 
the Line should ei^gage unu- 
sually skilled musicians for 
their ships, in order 
Įmusic-lover may enjoy 
concerts, and the dancers 
modern dance music.

ALEKSANDRAS KAZINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 24 d., 5:45 vai. ryte, 
1933 m., sulaukęs 60 amžiaus, 
gimęs Kavarsko miest., Pane
vėžio apskr. Amerikoj išgy
veno 30 metų. Paliko didelia
me nubudime sūnų Jonų ir gi
mines.

•Kūnas pašarvotas, randasi 
6734 So. Artesian Avė.

Laidotuvės jvyks subatoje, 
spalio 28 dienp^ 8:30 vai. ryte 
iš namu i Gimimo Panelės 
švenčiausios parapijos bažny
čių, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vėlionio sielų, o 
iš ten bus nulydėtas i Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Alenksandro Ka- 
zinsko giminės, draugai ir pa- 
žjstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį ’ patar- 
navima ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Suntis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. J. Bagdonas, tel. Re- 
public 3100.

šeštadienį Chicagoje 
prasidės Hockey 

sezonas

Chicagietis John Murphy 
Collins, 1424 North Mason avė., 
Chicago, užims ir užpildys va- 
kanciją Socialistų partijos, A- 
merikoje, nacionaliam ckzeku- 
tyviam komitete, kurią paliko 
Morris Hillųuit, miręs dvi sa- 
vaiti atgal New Yorke. Collins 
buvo išrinktas altematu į na- 
cionalį komitetą partijos kon-, 
vencijoje, kuri įvyko Mil- 
waukee, Wis., pereitą 
mėn.

Collins yra narys 
tional Association of 
ists, geležinkelių kuopos 478, 
ir dirbo Northwestern Rr., per 
daugelį metų. Gimė 1864 me
tais Airijoje, o į šią šalį atvy
ko 1864.

ANDRIUS GIBBAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 24 d., 11:45 vai. ryto, 
1933 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Seinų 
apskr., Rudaminų parap., Ven- 
grinų kaime. Gyveno po nume
riu 3203 S. Union Avė. Paliko 
dideliame nubudime moterį 
Prancišką, 2 dukteris, Evą ir 
žentą Juozapą Jugą ir Roza
lija, brolj Petrų, seserj Evų 
Berkevičienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Masalskio koplyčioj, 3807 ’Au- 
burn Avė.

Laidotuvės jvyks penktadie
ni, spalio 27-tą d.. 8-tą vai. 
iš ryto iš koplyčios j Šv. Jur- 
fljo parap. bažnyčių, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Andriaus Gibbo 
riminės, draugai ir pažįstami 
esat nhoširdžiąi kviečiami .dar 
lyvauti laidotuvėse ir suteigti 
jam pAskuflni patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, žentas, 

Sesuo ir Giminės.
' *• • i

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, tel. Boule
vard- 4139.

Scandinavian - 
Linu advises, that 
already received 
inąuiries and reservations for 
their ChristmRs Excursions 
on the “United States” from 
New York November 25th and 
tlie “Frederik VIII” Dccember

Mae
I’m No Angel’ 
neblogas paveikslas

JUOZAPAS ŠARKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 28 dieną, 7 vai. vakare, 
1933 m., sulaukęs 44 m. am
žiaus, gimęs Telšių apskr., 
Plungės parap., Stanelių km. 
Amerikoj išgyveno 24 metus. 
Paliko dideliame nubudime 2 
pusbrolius, Adomų ir Juozapų 
Valauskus ir ,įn šeimynas, 
draugus pažystamus ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Lachavičių koplyčioj, 1439 So. 
49th Ct.. Cicero.

Laidotuvės ivyks šeštadieny, 
spalio 28 d., 8:30 vai. ryto i§ 
koplyčioj i šv. Antano parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už v$Ho- 
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas I šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo šarkau- 
sko giminės, draugai ir pažjs- 
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
tami esat nuoširdžiai kviečia- 
su teikti jam paskuti n j patarna
vimų ir atsisveikinįnją,

Nuliud? liekame,
Pusbroliai, jų šeimynos ir 

Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Lachavičius, tel. Canal 
2515 ir Cicero 5927.

4605-07 SO. HERA 
Viii TiWon«i YARDS 1741—1741

Pbone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELL A
DENTISTAS

6558 So. Westem Avenue
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. 

Nedeliomis sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyrfs gydytojas chirurgas ii 
akušeris. K

Gydo staigiai ir chronilkaa ligai vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausios me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

* ‘"'Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan Sk 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgde Park 6755 ar Central 7464

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

BRIDGEPORT — Seni Brid-Į 
geporid gyvbntojai broliai J.! 
ir W. Bredeliai, kurie užlaikė 
krautuvę adresu 3354 South 
Half.ted Street, dabar persikė
le į naują vietą, 3210 South 
Halsted stteet.

Brolių Bredelių krautuvėje 
galima gauti maisto reikme
nų, šviežių daržovių, lietuviš
kų sūrių, varškės ii* kitų vi
sokių produktų.

Broliai Bredeliai yra seni 
“Naujienų” skaitytojai ir dė
mėjai. Visi draugai ir kostu- 
męriai prašomi neužmiršti 
naujo adreso.

Senas Petras. .

Telefonas Yardi 1138

Stanley F. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Pbode Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: 1 

Seredomis ir nedaliomis 
Rezidencija 6631 So. <

Telefonas Republic 7868

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos^ nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal lutartį.

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikfliau j erdvesne ir patogesne vfet|

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted Sn

Valandos ndo 10—-4, nuo 6 iki 1 
Nedeliomis 10 iki 12 vai. ryto

Ofiso Tel. Lafayette 7337
Namų Tel. Hyde Park 3395 

Vai. — 9 —12 ryto, Antradieniais 
Ketvergais 4 —8 vak. Trečiadieniais 

šetadieniais sulig sutarties.

šeštadienį, spalių 28 ' (l. 
10:00 ryto Coliseuine, atsida

Christmas Excursions 
Popular

Seniausi Lietuvių Graboriai Chicagoje 
Eudeikiaus ypatiškas patarnavimas yfc* patenkinęs ;0ityta|fHus beveik 30 
metų. *— Vienintžlis Liftais Graborius vartojantis modfflnilką, • elektros 

varomą, karaboną su šoninėm durim. — 
pumu laidotuvėse, — pašaAite

REPUBUC 8340j ir

r. Suzana Slakis
Gydytoja Vaikų ir. Moterų Ligų

3 ir 7—8 
;al sutarti 
>rnia Avs.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonu Stote 7000: V *1 and oi P—6 

W.Side:2201 W. 22 SL (Cermak Rd) 
PanedSUo, Seredoa ir PStnydtol v»k. 0 Ud f 

Telefonu Om*1 01SS
Namai: 6459 S. Kodnrdl Street .

V UI «

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA chicagoje 

’ ' ' 1 1 • .

J. F. EUDEIKIO graborių Įstaiga yra seniausia, turi 
daugiausia šermėnų, tod€l gali pigiau patarnauti.

1 ■

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

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

z v r.. '

Nubudimo valandoje, pašaukite šių įstaigų.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS . 

bibYsis bFisAš _

CHICAGO, ILL.

Lietuviai Daktarai
DR. C. KASPUTIS

vpraktikuoja

Dear Member:
The next mecting of the 

L. U. C. will be Thurs, eve., 
Oot‘. 26, at the Lithuanian 
Consulate, 100 E. Bellevue PI. 
at 7:30 P. M.

Please be proseni!
Sec’y, A. Kairis.

Telefonas Yardi 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki
Rez. Telepbone Plaza 3200

Hilląuit, jo atmintis bus pa-, Ncw Yorko padų-gnių, Bowery 
gerbta bankiete, kuris yra distrnkto gyvenimo 
rengiamas spalių 29 d., pager
bimui Eugene Debs’b, Tower 
Town Glube, 111 E. Pearson 
street.

Bankiete dalyvaus try$ žy
mus kalbėtojai, socialistų kan
didatas į prezidentas Norman 
luomas, Milwaukee hiajoras 
DAhfel W. Hoan ir *Leo Kr^sycki, 
AmAlgamated Glothftig Work- 
ėts of America z ekžekutyvio 
komitete harys. Kalbų tehla: 
“The New Deal — toward 
Fasčism or Soclalisin?”

Įžanga vienam asmeniui

Jtigu 4»»Min k tau-

.i I 

Juozapas Eudeikis ir Tėvas 
5340 So. Kedžte AVČ.

sąryšių su firma VMdftj

Lietuviai Daktarai
As MONTVID, M. D.

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

/ai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tek Secley 7330

Namų telefonas Brunswick 0597

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai. 
-**<wu*u^*^*ua^D***u*u*D***««a***o^u*i*^**************'  

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Pbone HEMLOCK 7828
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CLASSIFIEDADS
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nėra ma

įgaretus

CLASSIFIEDADS

r»n

cigafetai

43 st.

JUS LAUKIATE?

aromatiško tur

XThiO 4",Z3b4P ester ŠIANDIEN.

“Pažanga ir jos ro
lė Amerikos lietuvių 
gyvenime; jos siekiai

Vestuves - nežiūrint 
audros; kitos žinios 
iš Cicero gyvenimo

kuris 
kuriame

REAL ESTATE
Bizni* pamatuotai teisingumu 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

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 ui juos 
pelnyti keletą dolerių. Skelbimai Naujie
nose neša geriausius rezultatus. Skelbimų 
kainos dabar labai temos.

BUFERIU SĄJUNGĄ ANT BRID- 
GEPORTO laikys mėnesini susirin
kimą, spalio 26 d. 7:80 vai. vakare. 
Chicagos Lietuviu Auditorijoj 8133 
So. Halsted st. bus svarbus susirin
kimas tai prašau pribūti visus buče- 
rius ir igRirsti kas reikalinga buče- 
riui žinoti. Kviečia Bučerių Valdyba.

Peter Conrad
Fotografuoju jutą na

muose arba studijoj 
1023 S. Halsted St 
* (Jansen Scud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Te!. Englewood 5840

Real Estate For Sale 
Namai-žcmė Pardavimui

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

Spalių 26 d., rylą Chicagos 
Streets and Ali rys komisija 
išgirs argumentus ui pakei
timą.

NUOMAI 3 kambariai visi švarus 
šviesus, renda $9.00. 3121 So. Mor
gan St.

PARSIDUODA Aludė; biznis iš
dirbtas per4 15 metu. Biznis randasi 
geroj apielinkėje. 6818 So. Ashland 
Avė.

šemetų sve
Susirinkimo skaitliu

kiško — sumaišyti ir vėl ge
rai pritaikinti Chesterfield 
būdu.

Po tp, cigaretai gerai pa
gaminti—tvirtai, pilnai pri
pildyti. Chesterfield vartoja 
geros rųšies čystos eiga retų 
popieros.

t -Yra ir kitų gerų cigaretų, 
be abejones, bet Chester-

Nepamirškite gerbiamieji šį 
vakarą užsistatyti savo radio 
ant stoties W. S. B. C. 1210 ki- 
locycles, 9:30 vai. vakare kur 
vėl girdėsite Progress Fnrni- 
ture Co. programą. Kaip pra
eiti programai, tai iš šio va
karo, aš manau, tamstoms pa
tiks. Bus kelatą gražių solo 
ir taipgi gražios rekordų re
produkcijos, svarbių ir įvai
rių pranešimų. — Rep.

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

Laiminga šeimyna; “N-nų 
“nemsboy” sportas

Musų “Newsboy” F. Lukoše
vičius per visą vakarą naudo
josi Sand Dunes smiltimis, o 
dabar tai galva pramušth gry
bauti. Ir turi gerų pasekmių 
tame savo rūšies sporte.

0,1 “N.” rašė jas.

Prisirašykite į musų spulką 

TEL. LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St

Tarp Chicagos 
Lietuvių

tabakas vartojamas cigaretas 
yra lengviausia forma

Sako, klinčių nebus
Laikotarpyje tarp tarybos 

rekomendacijos ir komisijos 
susirinkimo, advokatų organi
zacijos atstovai J. J. Grish, .T. 
B. Borden, R. VaSalle ir J. T. 
žuris keliais, atvėjais tarėsi su 
aldermonu John Toman, kuris 
yra Streets and. AHeys komi
sijos pirmininkas it radi), kad 
jokių keblumų nesutiks. Pir
mininkas esąs prielankus tarti 
dalykui.

Ketvirtadienio susirinkime 
lietuviai turės priduoti argu
mentus kodėl jie mano, Au- 
btfrn avenue vardas turi būti 
pakeistas į LITUANICA avė. 
ir įrodyti, kad Darius ir Girė
nas ištikro yra didvyriai ir už
sitarnauja pagerbimo iš mies
to pusės.

REIKALINGI 2 ar 3 apšildomi 
atskiri kambariai Brighton Parke 
arba Marųuette Parke apielinkėse. 
Antanas Mačiulis, 2516 W. 46th St.

REIKALINGA rankom siuvėjų, 
patyrusiu finišerkų ant vyriškų dra
bužių. Darbas ant visados norin
tiems išvažiuoti iš Chicagos.

Rašykite i Naujienas, 1739 South 
Halsted St. Box 42.

CICERO — Nors pereitą šeš
tadienį oras buvo labai blogas, 
bet vestuvių ųesutrukdė. Pp. 
Kraujalių duktė p'-lė Marcelė 
surišta neatmėzgamu mazgu 
su Antanu Kaniausku.

Tikybinės apeigos buvo at
liktos vietinėje bažnyčioje, o 
vestuvių puota 
tainėje 
gas būrys giminių bei draugų. 
Į salę mėgino jsibriauti ir keli 
neprašyti svečiai, bet jiems, ne
pasisekė.

Pp. Kraujeliai, išleidę duk
terį, paliko vieni. Tėvas bu
vo labai susijaudinęs. Aša-

YOUR tYLd
Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care*' 
or “Eye Beauty” Book

Marint Cfc, DejH. H. S.,9 E. Ohia St..Chic«to

LIETUVIŲ MOTERŲ Draugija 
Apšvieta rengia Halloween šokius, 
nedalioj,' spalio 29. Parengimas įvyks 
Hollywood salėje, Brighton Parke, 
2417 W. 47th St. 7 vai. vakare, 
įžanga' 25c. Kviečia skaitlingai at
silankyti KOMITETAS.

roms riedant per skruostus jis 
sako, “Nesenai palaidojau vie
ną dukterį, o dabar išleidžiu 
paskutinę
Jnią ir kartu su jaunaisiais ir 
visais susirinkusiai juokavo, 
linksminosi.

Vietos pilietis- J. černavičius 
labai patenkintas su dukterį* 
mis ir sunais. Nebeįmato jo 
pasitenkinimas. Duktė Onutė 
laimingai gyvena, abu dirba 
ir depresijos hejauČia. Ma
riutė lanko high school, o Juo
zas ir Antanas tėvams gelbsti. 
Bendromis jėgomis nusipirko 
automobilį ir visi važiuoja gry
bauti.

J. černavičius dabar juo
kauja, “Gyvenau, dirbau, o 
automobilio neturėjau, o vai
kai, mat... Nauja gadynė”.

PARSIDUODA Restauracija su 
Alum, už $600. 4 kambariai prie 
vietos. Labai svarbi priežastis. At
sišaukite; 1435 San£»mon St.

Ketvirtadienį svars
tys pakeitimų Auh- 
urn avė. į Lituanica 

avenue Tct. Yard» 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkrauttome ant vietos 

Na vežam? ir i tolesnias vietas 
Sapakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ AS 
3358 So. Halsted S t. Chicago. III.

sako, kad 
dėl or

da rbo 
kuomet 
sarkas- 
ą visai 
“Pažan-

Furniture & Fixtures 
Rakandai-ItafaaiKetvirtadienį spalių 26 d., 

iš ryto susirinks Chicagos 
Conimittee on Streets and 
Alleys svarstyti Auburn avė. 
gatvės vardo pakeitimą į 
LITUANICA AVĖ., < pagerbi
mui žuvusių lakūnų kap. S. 
Dariaus ir lak. Girėno.i'

Reikalą į komisijos rąnkaS 
perdavė Chicagos miesto,tary
ba, kuri vienbalsiai priėmė 
lietuvių rezoliuciją tuo Reika
lu ir rekomendavo pakeitimą. 
Tai įvyko spalių llv d. Rezo
liuciją tarybai pridavė Ameri
kos Lietuvių Advokatų Drau
gija, kuri atėjo į talką Lietu
vių Piliečių Lygai, paėmusiai 
iniciatvvą šiame reikale. Ame
rikos Lietuvių Advokatų Drau
gijos pirmininkas yra adv. J. 
T. Žuris, o Moterų Lygos pir
mininkė p. M. Zolpienė. Lietu
viams gatvės vardo pakeitimo 
reikale daug padėjo aldermo- 
nas Thomas A. Doyle, 
atstovauja wardą. 
Auburn avenue randasi

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

J. OKSAS
2649 West 43rd Street

TAMSTA Žinai,/kad 
nuo Idiko kuomet indi- 
jonai atrado užganėdinimą 

rūkyme tąbako pasirodė 
daug būdų naudoti jį.

Bet iš visų būdų, kuriuose 
tabakas vartojamas, cigare
tas yra lengviausia forma.

Kitas dalykas 
yra beveik parankiausias 
rūkymas. Tau lieka tik užsi
degti degtukų.

Viskas, ką tik pinigai gali 
nupirkti, ir viskas, ką tik 
mokslas žino apie juos, var
tojama Chesterfields.

Tinkamus naminiai taba
kai—pritaikinti su kaip tik 
užtektinai

čigaretas, kuris yra 
lengvesnis, cigaretas, 
kuris yra geresnis. 
Chesterfield Patenki
ha—Mes visų prašome 
tik juos pabandykit^.
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nija vis laukia geresnių laikų, 
bet jei kartais kiek iš vienos 
pusės pagerėja, tai iš kitos 
trejopai pablogėja.

J. Ada.
(Bus daugiau)

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVIČIA

504 W. 33rd St., Chicago, D1 
Prie Normai St.

Phone Vistory 3486

__ _M

pareigą pertvarkyti blogas val
dančias sistemas. Su šiais da
lykais ir aš pilnai sutikčiau, 
jei “Pažanga” butų organizuo
jama kokiu politinio veikimo 
profanų arba naujokų, kurie 
to darbo nėra dirbę. Bet da
bar, kuomet “Pažanga” yra or
ganizuojama tokių žmonių, 
kurie jau per daugelį mėtų 
yra politinio veikimo ponie- 
riai, o ir kurdami šią organi
zaciją jie nepermainė savo 
minčių kas link savo politinio 
nusistatymo.

Bet jie gerai permatė, kad 
ne pilnai persitikrinęs žmo
gus savo politiniuose įsitikini- 
niniuos'Cj yra tai organizacijai 
mažai kam vertas.
, Tą -aiškiai parodė įvykiai 
su L. S. S. kuri jau neva tu
rėjo gana didelį skaičių narių, 
bet užteko vieno didesnio su
krėtimo ir jie visi išsiblaškė 
po įvairius kampus, atnešda
mi vien skriaudą L. S. S.
“Pažangos" tikslas ir siekiai

Taigi, mano supratimu “Pa
žangos” tikslas ir šiokiai na
riui auklėti kultūroj bei ap- 
švietoj, paliekant pačią poli
tiką, politinėms partijoms. 
Kultūringai išauklėtas šalies 
pilietis jau pats suras sau ke
lią, kuris jį nuveš į geriausią 
ateitį. '

Be apšvietos ir kultūrinio 
išsilavinimo, mes esame tik 
žalia medžiaga visokiems po
li tiniems sukčiams. Pirmiau
sia, mes turime pažintį patys 
save, suprasti stovo, kaipo kul- 
t u ringo žmogaus, uždavinius 
žmonijos tarpe iš tikros švie
sos taškaregio, o tik jau tuo
met mes drąsiai galėsime 
žengti prie pasirinkto tikslo. 
Pažvelgkime į praeitį ir pama
tykime, kiek metų kaip žmo-

Help Wanted—Male-Female
Darbininku Reikią_______

^MMMMVMMMMMMMMMMMVMM*^*^*^****^**^******

REIKALINGA finishierka ir geras 
kriaučius prie moteriškų drabužių. 
Aatsišaukite tuojaus, 8351 Irving 
Park Boulevard, tel. Keystone 5286.

Help Wanted—Female 
pobininltiu Reikią

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

DOMINIKS W. MIKULSKIS 
Ctfster, Mich.

For Rent
/ANT RENDOS kambarys dėl že- 
iiotos poros ar pavieniems.

2510 W. 47 St.

cigaretas, kuris yr y

(Tęsinys)
Taigi, musų, kaipo “Pažan

gos” rėmėjų ir darbuotojų už
davinys yra pirmiausiai nu
šviesti ir išaiškinti tos klaidos 
kuriomis vadovaujasi mus vie
ni ir kiti aponentai.

Mus oponentai 
dabar yra blogi laikai 
ganizavimo kultūrinio 
ir. kad reikia laukti 
jie pagerės, o kiti net 
tiška i šaiposi, kad e; 
nieko negali būti iš 
gos darbo, nes supraskite, kad 
ne jie organizuoja. Į tuos ru
siško cirko artistus mes ne
kreipsime domės, nes jie kaip 
ir paprastai visokių cirkų ar
tistai — kiminai, dirba už tam 
tikrą nustatytą užmokestį.

Mums reikia kreipti dau
giau domesio į tuos, kurie 
nors ir pritaria “Pažangos” 
darbui, bet yra pasidavę apa
tijai dėl sunkaus savo ir kitų 
gyveniniu.

Tiesa, ne vieniam iš mus. vra 
sunku net ir tas doleris į me
tus užsimokėti ir po to lanky
tis į “Pažangos” susirinkimus, 
prakalbas, paskaitas, refera
tus, prelekcijas ir t. p. paren
gimus.

Tiesa, daugelis yra priešin
gi šiai organizacijai, kad ji 
nėra politinė ir neima f«u už

Heip Wanted—-Malė

REIKALINGI muzikai, moką gro
ti visus instrumentus. Pradedančių 
orkestrui. Mažas mokestis. Gaidos 
laruninamos visiems Įvykiams. Pa
laukite Joseph. Berzin, tarp 4—6-ių 

vakare. Lafayette 2241, 3035 W. 41 
Place.

Business Service
Biznio Patam avim ag_______

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS f 

Mm padarome ezperto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi taisome rynas, 
“down spots" ir visokį blekės darbą. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St.

TeL Victory 4965

Business Service 
‘______  Biznio Patarnavimas

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

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Mes esame jau lino adresu virš 40 metų

Business Chances
PąrjavimuĮ Bizniai________

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.). *» *
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