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Prasidėjo aukso 
supirkinėjipias
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Aukso kaina tuoj pakilo iki $31.36. Auksą 
supirkinėja Rekonstrukcijos Finansų Cor

VVASHINGTON, sp. 25. — 
Valdžia šiandie atvirame mar- 
kete pradėjo supirkinėti auksą, 
mokėdama $31.36 u»ž vieną un
ciją aukso. Aukso supirkinėji
mas yra daromas einant prezi
dento Roosevelto prekių kainų 
pakėlimo ir piniginiu progra
mų.

Jesse Jonės, pirmininkas Re
konstrukcijos Finansų Korp., 
paskelbė naują aukso kainą po 
pasitarimo su iždo sekretoriaus 
pagelb. Acheson ir farmų kre
ditų administratorium Morgen- 
thaiA Jr .

Londono aukso kainos yra 
kiek žemesnės. Londone buvo

mokama už auksą 30c mažiau 
už unciją, paskui kaina pakilo, 
taip kad skirtumas pasidarė tik 
22c. Nuo vakar dienos auksas 
Londone pakilo 70c už unciją.

Vakar Washingtone už auk
są buvo mokama $29.80 o šian
die jau $31.36. Paprasta, tarp
tautine sutartim nustatyta auk
so kaina yra $20.67. Ant kiek 
brangesnis auksas, ant tiek pi
gesni yra pinigai. Prie dabar
tinės aukso kainos, Amerikos 
pinigai yra verti tik 65.91 c. už 
dolerį.

Rekonstrukcijos Finansų Kor. 
už auksą moka savo 90 dienų 
notomis.
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Rūpinasi nupiginti 
elektros kainas

Kankino, kad gauti 
$100,000

LIEl’UVOS ŽINIOS

3,000 žmonių Aviaci 
jos Dienoje Phi- 

ladelphijoj
Norinčių paskraidyt su lakū

nais buvo tiek, kad negalima 
buvo visų patenkinti

PHILADELPHIA, Pa.—Lie
tuvių Aviacijos ^tJiena Phila- 
delphijoj spalio 22 d. pavyko 
labai gerai, žmonių buvo virš 
3,000, buvo du lėktuvai pasa- 
žieriams vežioti, bet tiek daug 
buvo norinčių ore paskraidyti, 
kad lakūnai jokiu bi/du nega
lėjo visus patenkinti ir daugiau 
kaip 50 žmonių reikėjo grąžin
ti pinigus už parduotus tikie- 
tus.

žmonės labai patenkinti avia
cijos diena ir lakunu J. R. 
James-Janušausku, ūpas labai 
pakilo ir visi yra pasiryžę pa
gelbėti įvykinti a. a. Dariaus- 
Girėon testamentą.

Pelno kaip iš skraidymo, taip 
ir iš pikniko skridimo fondui 
bus keli šimtai dol. Platesnė at
skaita bus patiekta vėliau.

Ant rytojaus, pirmadieny, po 
piet, lakūnas James-Janušaus- 
kas išskrido į Waterbury, Conn. 
—J. V. Grinius.
ši sekmadienį zaviacijos 

bus Scrantone
Ateinantį sekmadienį, 

29 d., lietuvių aviacijos
dalyvaujant lakūnui Juozui R. 
Jamcs-Janušauskui, įvyks 
Scranton, Pa., apielinkėj. Ji 
bus patogiame Moscow Airport, 
Moscow, Pa., 10 mylių nuo 
Scrantono. Pradžia 1 vai. po, 
piet. Be paties lakūno James- 
Janušausko dalyvaus ir kitų la
kūnų. Bus vežiojami pasažie- 
riai.

diena

spalio 
diena,

Atsižada $100,000 
metinės pensijos

WASHINGTON, sp. 25. — 
Kadangi pastaruoju laiku pasi
reiškė aštri kritika augštoms 
bankų viršininkų algoms ir ka
dangi tas algas pradėjo tyrinė
ti net ir senato bankinis komi
tetas, Albert H. Wiggin, buvęs 
Chase National Bank, vieno iš 
didžiausių bankų Amerikoj, di
rektorių tarybos pirmininkas, 
kuris ikišiol iš banko gaudavo 
$100,000 metinės pensijos, da
bar nuo tos pensijos atsisakė. 
Jis atvirai prisipažyąta, kad 

‘pensijos atsižadėti jį privertė 
visuomenės kritika.

Rūpinasi pakelti pie
no kainas Chicagoje

CHICAGO.—Chicagos pieni
ninkai, kurie priklauso Milk 
Council, Ine., pasirašė pieno 
kodeksą, kuris pakelia visoje 
Chicagos apielinkėje pieno kai
ną iki 11c u<ž kvortą. Pasirašy
tas pieno kodeksas turės būti 
paduotas agrikultūros sekreto
riui.,

Didžiosios pieninės jau senai 
butų pakėlusios pieno kainą, bet 
prisibijo konkurencijos tų pie
ninių, kurios ir dabar pieną 
pardavinėja daug žemesnėmis 
kainomis, nepaisydamos val
džios grūmojimų ir įsakymų pri
silaikyti vienodos kainos.

Pieninės aiškina, kad 
pakėlimas pieno kainų 
tiktai fermeriams.

ALLENTOWN, Pa., sp. 25.— 
Trys plėšikai išplėšė Schneck- 
sville State banką ir pasiėmę 
$6,500 pabėgo nedideliu apto- 
mobiliu į kalnus.

10,000 Illinois angliakasių susirinko valstijos sostinėje 
Springfielde, protestui prieš NRA atsisakymą pripažinti nau
jąją angliakasių uniją —. Progressive Miners. Angliakasiai pi- 
kietavo ir gubernatoriaus rumus, bet visą laiką laikėsi mažais 
būreliais, kad milicija negalėtų jų pulti dujų bombomis. Ang
liakasiai dabar yra pasitraukę iš SpringUeldo ir sugryžę i sa
vo kasyklas.

Albert Sarraut bah- 
dys sudaryti Fran

cuos kabinetą
PARYŽIUS, šp.,^5, - Pfigi 

miero Daladiei* kibinėto pasi
traukimas iššaukė aštrų minis- 
terinj krizį Francijoj, kurį ne
lengva bus išlyginti ir surasti 
naują kajįįįpetą.

Prezidentas Lebrun pakvietė’ 
Albert Sarraut sudaryti nĮują 
kabinetą. ‘Sarraut apsiėmė ban
dyti kabinetą sudaryti, bet dar 
negalima pasakyti kaip tas 
darbas jam pasiseks.

Padėtis yra labai kebli. Radi 
kalai socialistai gali dėtis tik 
su socialistais ir centru. So
cialistai, priešindamiesi algų 
kapojimi/i, nuvertė dabartinį 
kabinetą. Centras gi reikalais 
ja kaip tik priešingo: kad biu
džetas butų subalansuotas vien 
nukapojimu vairininkams algų, 
neuždedant naujų taksų ir ne
įvedant naujų valdžios mono
polių. O valdininkai gi yra 
svarbiausias ramstis radikalų 
socialistų.

visas 
eisiąs

35 žuvo traukiny

Varšavos studentai 
mušasi

VĖL

VARSA VA, sp. 25. — Uni? 
versiteto r nimfose tarp pilsuds- 
kininkų ir opozicijos partijų 
studentų kilo muštynės, kurios 
tęsėsi dvi valandas ir kuriose 
buvo naudojami peiliai ir re
volveriai. 12 studentų liko su
žeista ir vienas, Juozas Swick, 
20 m., užmuštas.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
LOS ANGELES

i

6 dienų mokestis už 
2 dienų darbų— 

NRA siekis

gubernatorius Wm. E. Šweet, 
kuris yra oficialis skelbėjas 
NRA idėjų, kalbėdamas kata
likų suvažiavime, pareiškė, kad 

Įtobar ^ykiną^os NRA ^efor- 
nibs yį?a pastovios. Jas pilnai 
.pravedus ir >-įkūnijus gyvenime, 
seks kitos reformos, kad ilgai
niui prieiti prie to, kad darbi
ninkai už dviejų dienų darbą 
gautų tą, ką jie dabar gauna 
už 6 dienų darbo savaitę.

Tai panaikintų didžiuosius tur
tus, bet to galima atsiekti ir 
prie dabartinės kapitalistinės 
tvarkos. Nepravedus gi tokių 
plačių ekonominių reformų ne
galima prieiti prie šalies atgai
vinimo.

EVERAUX, Francijoj, sp. 25. 
—Mažiausia 85 žmones liko už
mušti ir 36 sužeisti, susidau
žius ties Saint Eller ekspresL 
marų Paryžiaus-Cherbourg trau
kiniui.

7 MEDŽIŲ PLUKDYTIJAI 
PRIGĖRĖ KANADOS UPĖJ

ST. JOHN, N. B., sp. 25. — 
7 medžių plukdytojai prigėrė 
patvinirsioj Salmon upėj. Stai
giai patvinus upei ir pasidarius 
pavojingai, plukdytojai pasislė
pė ant nedidelė salos, kuri vė
liau liko užlieta ir visi 7 pluk
dytojai nunešti sriaunios upės.

Rado už $370,000 iš
vogtų daiktų

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

Nepastovus ir biskį šilčiau. į
Saulė teka 6:14, leidžiasi 4 - 

54. )

LOS ANGELES, Cal., sp. 25. 
—Pereitą naktį buvo jaučiamas 
nelabai smarkus žemės drėbė* 
j imas dideliame pietinės CalL 
fomijos plote, kuris betgi nuo
stolių nepridarė ,vien išgąsdino 
žmones. «

v...
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CHICAGO.—Valstijos preky
bos komisija vakar pradėjo ty
rimui, kurie gali privesti prie 
nupiginimo elektros kainos Chi- 
oagoje ir visoje Illinois valsti
joje. Tai yra dar pirmas atsi
tikimas tos komisijos istorijoj, 
kad ji pati viena, nieko neragi
nama, stvėrėsi tokio žingsnio,

Rado kaltą 
gan nudistų

Michi 
vadų

ALLEGAN, Mich., 
Vietoš teismas rado 
Ring, 40 m., vadą Sun Sports 
nudistų kempės. Jis rastas 
kaltas už vaigščiojimą kempė
je nuogu ir. jam gręsia kalėji
mas ir piniginė pabauda.

Jis ketina paduoti apeliaciją 
au'gštesniam teismui.

Teismais, išrodė, visą laiką 
laikėsi labai šališkai, priėmė 
‘liudijimus’’ nesančių liudinin

kų, jei jie liudijo prieš Ring. 
Neleido liudyti ir ekspertams,' 
kurie norėjo paliudyti dėl sau
lės spindulių naudingumo.

Parduoti tai pilnai padoru
Buvo ir juokingų liudijimų. 

Vienas reporteris liudijo, kad 
jis matęs toje kempėje nuogus 
žmones ir nuėmęs jų paveiks
lą. Jis tos fotografijos nedė
jęs į savo laikraštį, kaipo ne
padorų dalyką, bet jis mielai 
pardavęs ją kitiems laikraš
čiams. Klausiamas kodėl Jis 

: pardavė"n^ądbrų paveikslą?jis 
Į atsakė, kad kiti laikraščiai vis- 
tiek jį bu»tų gavę.

sp. 25. —- 
kaltą Fred

CHICAGO.—-Keturi plėšikai 
vakar užpuolė Joseph Soro 
kowski, 55 m., kai jis vienas 
buvo savo namuose 900 N. Tay- 
lor St., Oak Park. Jie siekėsi 
pastverti tuos $100,000, ku
riuos buk jis laikąs savo na
muose. Bet nors visaip jį kan
kino, mušė ir degino kojas, plė
šikai nieko nepelnė. Sorokows- 
ki yra išdirbėjas tūlos paten
tuotos gyduolės, kurių tiek daug 
priviso pastaruoju laiku ir pa- 
gelba jų jis susikrovė nemažą 
turtą.

NRA suteikta galia 
varžyti importą

WASHINGTON, sp. 25. —In
dustrinei administracijai su
teikta galia padaryti tyrinėji
mus ir stvertis priemonių, kad 
apsaugoti Mėlinojo Aro indust
rijas nuo pigių užsienio prekių 
kompeticijos. Tą galią John
son ui suteikė prezidentas Roo- 
seveltas.

Japonija kontroliuos 
užsienio prekybą

Brazilija pakele mui
tus Francijos prekėm

Kruvinos ūkininkų 
imtynės su plėšikais 

Kybartų kaime
Du ūkininkai plėšikų keliais re

volverio šūviais peršauti. 
Plėšikai pabėgo.

RIO DE JANEIRO, Brazili
joj, sp. 25.—Atgiežai už Fran
cuos s v? va r žymą Brazilijos eks- 
portų į Franci ją, prezidentas 
Vargas šiadie pasirašė dekretą, 
kuris uždeda dvigubai didesnius 
muitus ant Franci jos importų

Braziliją ir taipjau visų Fran- 
cijos prekių, kad ir per kitas 
šalis importuojamų j Braziliją. 
Dekretas automatiškai bus at
šauktas kai Franci j a panaikins 
savo suvaržymus.

susėsti už stalo.

Fordas negaus armi 
jos užsakymų

WASHINGTON, sp. 25. — 
Karo departamente paręįkšia. 
kad jei Henry Fordas nepasira-

KAUNAS, sp. 6.—Kybartų 
km., Raudonės vai., Raseinių 
ap. gyvena mažažemis ūkinin
kas Jonas Bakutis, kurio duk
tė neseniai Amerikoje mirė. 
Pasklido kalbos, kad Bakutytė 
paliko nemažą palikimą, kuris 
tenkąs tėvui.

Matyt, to palikimo ieškodami 
spalių 5 d., apie 6 vai. vakare, 
du džentelmenai įėjo į Baku
čių grįČią ir liepė visiems šei
mos nariams

Tėvas jau sėdėjo už stalo, 
sūnūs gulėjo lovoje, o matina 
|triusė prie krosnies. Sūnūs, 
Jonas, plėšikų liepiamas, atsi
kėlė iš lovos ir sėdo už stalo. 
Bakutienė pradėjo šaukti ir 
nėjo už stalo. Tada plėšikas 
paleido į ją širvį. Bet nepatai
kė, tik nuplikino jai ranką, ta 
čiau iš išgąsčio Bakutienė su
griuvo ant žemės. Tada Baku
tis šoko iš užstalės ir sako, jei 
žmoną nušovėt, šaukit ir mane 
—ir pradėjo su plėšikais grum
tis. Plėšikas pradėjo šaudyti 
kelisyk šovė į Bakirtį ir trys 
kulkos pataikė Bakučiui į ran
ką. Bakučio sūnūs, matydamas 
tėvo grumtynes su plėšiku, 
taip pat šoko iš užstalės ir ėmė

mones kodekso, jis negaus da
lies $10,000,000 užsakymų ar.t 
automobilių, < kuriuos departa
mentas ruošiasi pirkti motori- 
zAvimui armijos.

Pirmas sniegas
CHICAGO.—Vakar pasirodė 

pirmas šį rudenį sniegas. Vie
tomis tiek daug snigo, kad nu
baltino žemę. Oras buvo pa
siekęs šalimo laipsnį, bet po 
sniego greitai atšilo ir sniegas 
bematant nutirpo. Bet paskiri 
vėl ėmė eiti šaltyn.

Prohibicijos viršininku 
kaltina dėl važinėjimo 

girtu esant

CHICAGO.—Pašto inspekto
rius Johnson paskelbė, kad 
viename North Sidės urve, ku
ris priklausė Touhy šaikai, ras
ta $370,000 grobis, kuris buvo 
išplėštas apiplėšus paštą Sac- 
ramento, Cal. ir kitose vakari
nėse valstijose.

TOKIO, sp. 25. — Finansų 
ministeris paskelbė, kad val
džia svarsto įvedimą kontrolei 
užsienio prekybai, kad kovoti 
viso pasaulio palinkimą aųgš- 
taU muitais ttukdyti nuolatos 
didėjantį Japonijos eksportą.

GLADSTONE, Mich., 
—Vietos teisme tapo 
warrantas areštavimui 
Rummler iš Marųuette, MichM 
viršininko prohibicijos agentų 
šiaurinėje Michigano valst., ku
ris yra kaltinamas už važiavi
mą automobiliu girtu esant ir 
už sumušimą žmogaus.

sp. 25. 
išimtas

Oscar

ris padėjo pirmą jam plėšikui 
tėvą šaudyti. Antras plėšikas 
dabar grūmėsi su jaunuoju Ba
kučiu.

Sūnūs keliais revolverio šū
viais sužeistas į vidurius, bet 
vis tiek plėšiką atstume. Šu
nį.‘s, nors ir sužeistas, išpuolė 
lauk ir čia rado trečią gink
luotą plėšiką einantį sargybą. 
Sargybinis plėšikas šoko Ba
kutį vytis, grąžino jį grįžion, 
bet Bakutis ištruko ir, šauk
damas nubėgo pas kaimyn pa
galbos prašyti.

Pribėgęs prie kaimyno grį- 
čios sužeistas Bakutis neteko 
jėgų ir sugriuvo. Kaimynai į- 
nešė jį į savo grįėią ir pas
kui atgabeno Kau<no ligoninėn. 
Kai susibūrę kaimiečiai nuėjo 
pas Bakučius plėšikų jau ne
rado.

Bakutis jau mirė nuo žaizdų.

12 colių sniego Dar viena lietuviška
28 žuvo laive DULUTH, Minu., sp. 25. — 

Duluthe Šiandie prisnigo 12 co
lių sniego. Tokio sniego spa
lio mėn. nebuvo jau per 47 
metus. Vietomis šaltis .pasise
kė 22 laipsnius.

opera

SINGAPORE, sp. 25. —Ma
noma, kad 29 jurininkai laivo 
Tronhon žuvo ir tik 9 iššigel- 
bėjo. Laivas paskendo smar
kioj audroj pereitą sekmadie 
nį. 

___
Atsirado senai prapuolęs pie- Jaunas vaikinas ir mergina at-

FILMORE, Indo sp.
, ■

25. —’

SAN FRANCISCO, Cal., sp. 
25.—Naujam 10,000 tonų krui- 
zerįui Chicago plaukiant iš San 
Pedro j Sait Francisco, laike 
miglos jvažiavo | jį anglų lai. vas Silver Palm. Nelaimėj ju
rininkas ir karininkas užmuš
ti, trečio gi pasigendama. " ....... ... ..

■ •
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važiavo f senu automobiliu h;
• Į apiplėšė vietas banką. Filmore 

RYMAS, sp. 25. — Tarp' se yra 10 m. nuo Greencastle, kur 
nosios Venecijos didžiūnų šei- plėšikai pirmadieny apiplėšė 
mynos Donna Daile Rose dailės banką ir pastvėrė $75,000 pi- 
turtų, kurie neužilgo turėjo bu- nigais ir bonaįs 
ti parduoti už skolas, garsus ’~
dailės kritikas Gįor^/San 1 v

a piešinį, vaizduojantį Aęhėas iri jos studentas, prisipažino, kad 
i Ąnehieses susitikimų prie-pra- jis buvo ‘‘išvogęs” save, kad 

kuris prapuolė keli gauti $500 išpirkimo iš senos 
šimtai metų atgal.. Tą pieštoj našlės, kuri jaip ne kartą bu- 
yrji aprašęs ir Virgilius. ' -- ■ ■

šinys

J. Karnavičiui padarius pra
džią ir kiti musų muzikai su
skato rašyti operas. Antanas 
Račiūnas, šiais metais baigęs 
Kaupo konservatoriją, irgi jau 
baigia rašyti oper “Trys talis
manai’*. Opera busianti trijų 
veiksmų su prologu. Libretto 
šiai operai paruošė Kazys In- 
čiufra.

100 metų lietuve Ryt
prūsiuose

TILŽĖ. — Naujas Tilžės Ke
leivis praneša, kad Skubėtva- 
rių kaime prie Rusnės upės 
gyvena seniausia Pakalnės ap
skričio (Rytprūsiuose) senutė 
lįetuvų Urtė Kurau-Avižytė. Ji 
gimusi Klaipėdos krašte, Spin- 
giuose 1833 metais*. Dabar gy
vena paą giminaitį yra sveika 
ir labai judri, atsimena daug 
įdomių įvykių iš lietuvių gy
venimo devynioliktame šimt
metyje. Pastebėtina, kad ji 
yra tikra lietuvė. Lankė lietu
višką mokyklą jaunystėje ir 
dabar dvasioje yra tikra lietu
vė?

» ....................

KALĖDOS NEBETOLI...
■■ 

.... . ..........

dailės kritikas Giorgio San I MVBEKLY, Mo., Sp. 25.—Mar
giem! rado garsųjį Georgione shall Blaokwell, 16 m. kolegi-

■ 'i.M

i*/

vo pagelbėjusi. L',;

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

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. T<4. ( anai R50(

.v'

w.,, fe

■4
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KORESPONDENCIJOS
Brooklyn, N. Y

Hat/ My Boy!z/

Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

Uncle Louie

Pas juos studcn 
tuos čekius ir iš

šiandien sekmadienis ir Tay- 
lorvillcje 2 vai. po pietų įvyks 
žuvusiojo iš Pete Haynes ran
kos Melville Staples laidotuvės. 
Labai daug iš Springifeldo žmo
nių automobiliais ir trekais va
žiuoja nekaltai žuvusį žmogų į

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos1 yra 
Musų SpecialybS. Padarom jas ant specialio Užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

Vizitinės Kortelės < 
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, etc.

Verte įie 
stuvyk Ją ,fi<

Iš angliakasių gyvenimo

Vertės iki $150.00 
už jūsų senų kautą 

kaili- 
$595.00 
dykai

Bet viskam 
galo, sučiupo 
bar jis sėdi 
voja apie savo likimų. O tas 
likimas greičiausiai bus nela
bai malonus, nes jam teks me
tus ar daugiau kalėjimo patu-

amžinastį palydėti. Velionis pa
liko žmonų, sūnų, tėvų, 3 bro
lius ir 2 seseri. Gimęs Grove 
City.

Tai jau I2-ta auka, kritusi iš 
pasamdytų Peabody ir Lewiso 
kompanijos mušeikų rankų. O 
kiek biivo nekaltai ir skaudžiai 
sumuštų ir sužeistų, šimtai!

NORTHERN SEAL
BEAVERRETTES

Dažytas Coney
MARMINKS PONY 
SILVER MUSKRAT

suteikia 
barzdaskuty klos 
m komfortą 
MM skutimos 

I , namie

.. . (To Be. CoutinuedY. •
Copyright. 1932. by Francis VValIace 
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Bapovtaš šališkas naudai Penr 
body kompanijai ir Levfiso 
kompaničnaL U. M. W. of A. 
unijai. Ričhbergo raportų už
gynė in gan. Johnson. Taigi ši
ta skaitlingoji angliakasių mi
nia čia snšįyinkė užprotestuoti 
prieš NRA valdininkus. NRA 
valdininkai pagamino anglies 
kodeksą, kad visiems angliaka
siams bus užtikrintas darbas ir 
jie galės priklausyti prie tokios 
unijos, prie kokios jie norės. 
Betgi dabar NRA valdininkai 
patys parodė, kad savo darbų 
jie laužo ir gina tien turčiaus 
Peabody ir jo draugo Lewiso 
reikalus. Kada šitaip ir Wa- 
shingtono valdžia į streikuo
jančių angliakasių jau 19-ką 
menesių už teisingus savo rei
kalavimus tik taip atsineša, tai 
angliakasiams pesimato jokios 
vilties geruoju savo darbus at
gauti. Ką dabar angliakasiai 
darys, — well, pagyvensime 
pamatysime.

mato 
ligi mirties 
Nuodai nebuvo 
smarkus. Pagalios, 
pasiuntė pas Abraomą 
savo 
dariai 
si jie 
Įima, 
pasimatyti. ĮveltĄ'š 
stabilius pofiffkiertfi

vo atvykę. Bet daugelis da ir 
Čia pasiliko.

Ketvirtadienio ryta, 8:15 vai., 
tapo nušautas iš Taylorville, 
Ui., streikieris jaunas 31 metų 
angliakasis Melville Staples 
per žmogžudį Pete Haynes, U. 
M. W. of A. Kincaid, III., loka- 
lo prezidentą Peabody kompani
jos viršinį mainų bosą. Mato
mai, jis ji atsekė į Springfieldų 
ir, patikęs ant Washington ir 
Eight St., nušovė. Norėjo nu
šauti ir nušautojo švogerj 
Rhodes. Tris šuvius paleido, 
bet nepataikė. Potam netrukus 

streikavusių ' žmogžudis Peabody’s tarnas ta
po sugautas, bet jis teisinosi, 
kad šovęs savęs apsigynimui. 
Ir reikia tikėtis, kad jis išeis 
laisvas. Juk iPeabody ir Lewis 
pinigų turi. O juk šiandien do
leris viską nulemia. Tai tokios 
Illinojųje naujienos., Pasamdy
ti provokatoriai bombarduoja 
namus. Nušauna Progressive 
unijos narius. Ir NRA valdinin
kai užsimerkia, — to viso ne
mato.

Kad nebūtų 
vargo juOs išmainyti, 

įsigijo poliemono uni- 
Pasirodė, jog geriau- 
policmonu Skaitosi sa- 

liunininkai. 
taš vyriausiai 
siniai n ė.

Ketvirtadienio rytų, spalių 19 
diena, miesto gatvės prisipildė 
tūkstančiais atvykusių iš viso 
Illinojaus svečių — streikuo
jančių angliakasių. Jie pribuvo 
naktį. Taipgi tą dieną ir vietos 
dirbantieji angliakasiai išliko 
iš darbo ir da padaugino atvy
kusių angliakasių tūkstantines 
minias. Netikėtai tiek daug sve. 
čių iš kitur pribuvuš; visi Pea
body ir Lewiso interesų saugo-

Brooklyne buvo Surengtas 
žydų teatras, — istorinis žydų 
tautos atvaižfrfėVlAiafi. Sako
ma, kad gryno pelno liko Apie 
$200,000. Tie pinigai skiria
ma sušelpimui žydų, kurie ta
po išvyti iŠ Vokietijos.

Nežiūrint politinių ir kiti
kių skirtumų, visi žydai pri
sidėjo prie to darbo ir žiurė
jo, kad parenghnas butų kuo 
sėkmingiausias.

Nors Šiek tiek turėtų pasi
mokyti iŠ žydų lietuviai, kurie 
pešasi dėl visokių niekų. Pa
vyzdžiui, dabar organizuojama 
antras transatlantinis skridi
mas į Lietuvą. Na, ir kas pa
sirodė? ■ Sakysime, ’ Detroite 
kunigužiš tuoj’ bandė pakišti 
koją. Ir tai tad pat kunigužis, 
kuris nupigintomis kainomis 
laikė mišias Už žuvusių lakū
nų dūšias.

Matomai, tas dūšių ganyto
jas nenumato, kad "iš p. Janu
šausko bus galima padaryti 
biznis, todėl visai ir sumany
mą neremia.

Tačiau streikieriai darbininkai 
i j dkių dOmonsitratyviškų maršų 
po miesto gatves nei nerodė. 
Jie 2-rą val'andą po pietų susi
ėjo į Bescrvoir parką, — apie 
ŽO',000 A- ir čia svarstė savo 
reikalus. Jie atmetė NRA. val
dininko Richbcrg raportą kas 
link ištyrimo Illinojaus anglia
kasių padėties. Kaip jau publi
kai yra žinoma, RISTA, pagamin
tas anglies kodeksas įėjo galion 
spalių 2 dieną. bWo manoma, 
kad nuo tos dienos visi angliUr 
kasiai galės atgauti savo dar
bus ir sugrįš dirbti. Betgi Pea
body , kompanija 
angliakasių į darbų atgal ne
priėmė. Tuomet angliakasiai 
kreipėsi j Washin'gtoną ir dėl
to p. Ėiehberg atvyko neva 
Illinojaus angliakasių padėties 
ištirti, ir štai dabar prisiuntė 
savo ištyrimo raportą.

Angliakasiai per dvi dienas 
nėjo dirbti ir tie nedirbo, kurie 
turi darbus. Bet penktadienio 
masiniame susirinkime nutarė 
eiti dirbti. Ir šeštadfefiį jau vėl 
dirbo. Iš atvykusių 'Svečių dau
gelis sugrįžo į ten, iš kur bu-

Dešimtis darbininkų pakliu
vo už pikiėtavimą dirbtuves, 
kur buvo paskelbtas streikas. 
Kaltinami jie yra dėl tvarkos 
ardymo. Teisėjas bylą atidė
jo ant toliau. Manoma, kad 
ta byla taip ir "sudils”.

“Būt 1 thought his name was 
Mrs. Flannigan said. “you 

novv yourself, M r. Randolph, that 
,’ou always called him that.”

“His name is Thomas Jeffcrson 
Randolph,” Pop said, as if that 
ettled everything.
“Sure,” Uncle Louie backėd htm 

;p. “I named him that.”
Pop glared at Uncle Louie būt 

tom gavę him a loolc and-he knew 
vhat she meant for she knevv the 
wo of them were only hoping to 
’ear something they could carry 

all over town and they were dis- 
appointed when Pop didn’t say dny- 
thing.

“Of ccrafsė,” said Mrs. Johnson, 
“R don’t make no difference artd 
you understand 1 vasn't the one 
that said anything. Take thy FloY- 
rlė—her middle name is Agnės and 
some people calls her Aggte.”

‘‘The šame way with my Buddy,” 
said Mrs. Flannigan, “land sake* 
alive, half the time I didn’t know 
what name he was golng under.”

Mom put her finger to her lips 
again as Pop and Uncle Louie vvere 
both making faces, trying to hear

Šiomis dienomis viena mo
teris turėjo stoti į teismą. Tci

Spalių 9-tą mirė Julius vi- 
liončikas. Sekmadienį parėjęs 
iš bažnyčios apsirgo ir ant ry
tojaus (pirmadienį) 9 vai. mi
rė. Paliko žmoną, sūnų ir 3 
dukteris. Buvo senas Spring- 
fieldo gyventojas ir geras žmo
gus. Amžiaus 57 metų.

Spalių 20'd. mirė Mikas Mon- 
tavičia, amžiaus 56 metų. Pali
ko 2 sūnūs ir vieną dukterį.

Ainis.

Vienas studentas sumanė pa
sipinigauti. Jis kur tai paši 
vogė čekių knygą ir pradėje 
čekius leisti į apyvartą. Sa
koma, kad tų blOgų čekių iŠ 
leidęs apie 200 
didelio 
tai jis 
formą, 
šiai su

Nėw York e dėbdr 
sias sujudimas. Visi 
spėja 
j oras, 
bai daug, 
nes yra ] 
Tammany 
kurie 
pridarę ‘visokiauąių^posų. Prie 
tos gengčš pi’iklaušė visokie 
sukčiai ir vagys. /! Lenktynės 
eina tarp LaGuardia, “fuzio- 
nistų” kandidato; McKee, ne
va nepriklausomų į^andidato, 
ir O’Brien, dabartinio majoro 
ir Tammany f Hali ^kandidatę. 
Iš šiaudinių balsavimų atrodo, 
kad LaGuardia randa daugiau 
pritarimo. Į

1 Socialistai taip pat turi savo 
kandidatą; komunistai .irgi. 
Tačiau susipratę (jlarbininkai 
atįduos savo balsus už socia
listą. Kiek galima spėti, ko
munistai visai nedaug balsų 
tesurinks. : . 1

Apie komunistjUs galima tik 
tiek pasakyti, jie (prilygsta 
tuščiai statinei, kuri-ląbai gar
siai barška, bet tai I ir viekas,

— Frante Lauinskas.

CHAPTER TWENTY
’—Big Jeff is getting ready to 
c k the goal now — that was a 
.art play he just pulled; Indiana 
o up elose to stop him at the’ 
.e, around the ends and his short 
i s s e 3 būt Jeff foxed them by 
rovving a long pass over their 
ads. . . Ready. . He’s kick- 
’-^it’s good—right over the mid- 
3 his teammates are cheer- 
» him—and Thorndyke is away 
a 7-0 lead over Indiana and Big 
Y Randolph is showing the boys 
m home just how it’s done.” 
Jom looked at the two of them. 
’ell,” she said, “it sure looks likę 
mmy is taking pretty good care 
himself.”

Mrs. Johnson smiied. “Yes,” she 
d. “especially considerin’ ai) the 
ngs State was supposed to be 
mg to do to him.”
Mrs. Flannigan nodded and in- 
ned her hėad meaningly aeross 
e Street; būt Mom caught the 
>k which passed between them 
d she saw they weren’t so pleaS- 
as'they made out; which didn’t 

irprise.her. Thcn Mrs. Johnson 
oved it. She said: “Būt why do 
?y call Tommy JefT all the time, 
i»’ Randolph?”
“Because that’s his name,” Pop

Sunkus laikai nesibaigia, 
štai prieš kelias dienas vie
nai* patyręs ir geras virėjas, 
negalėdamas niekur darbo

didžiau- 
kalba ir 

kas bus sekamas ma- 
Kandidatų šį kartą la- 

Atrodo, kkd žmo- 
pasiryžę 'šRtėti lauk 
' Hali politikicriusi, 

per desetkus metų yra

gaūfi-, nuta're, viską užbaigti 
Jis nuėjo į skiepą’ ir pė^šiŠbVė 
Padėtis jo ėsanti f imta, — gal 
PėpasVeiks.

Bedarbis yra 55 metų am
žiaus.

Kai kam depresija, o kai kas 
jos nejaučia. Štai sveikatin
gumo komisionieriuf) raporta
vo, jog nuo spalių 9 ligi spa
lių 15 d. gimė 148 nauji pilie
čiai. Ir tai vien tik pačiame 
centre.

Vadinasi, piliečių skaičius 
nuolat didėja. Depresija tik 
pas bimbinius, kurie nuolat 
rėkia, kad reikia vaikučius 
komunistiškoje dvasioje auk
lėti. Jie nori tik kitų vaiku
čius komunistiškai auklėti, bet 
savo vaikų neturi. Matomai, 
nei kaukaziškas vanduo jiems 
nieko negelbsti...

yra gala?. Ant 
ir studentą. Da- 
iž grotų 

apie savo likimą

sėju! ji pareiškė, jog neturinti 
laiko ir prašė, kad butų nuo 
teismo pAliuosuota'. Teigėjas 
paklausė moters, kame daly
kas. Pastaroji pasiaiškino, 
jog skubinasi medaus mėne
siui išvažiuoti iš miesto. Prie
žastis pasirodė labai svarbi, 
tad teisėjas ją nuo teismo pa- 
liuosavo ir palinkėjo “good 
time”.

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

tės Tr miesto valdžios sutrau
kė visas jėgas; miliciją, viešų 
kelių policiją/ mušeikas,- depu- 
tęs; ir<^miestox policiją. Kapite
liui is visų pusių . stiprią sar
gybą .buvQį'įąpątUfiyt&. ^Peabody 
ijiterėsų.- saiigpfojaL Jabąi. bijo
jo streikierių demonstracijos.

g andmother in her anyhow, it 
seemed, oY she wouldn’t b6 snippy 
with Tommy — not that Tommy 
cared, for he was getting greater 
ai) the time and had his pieture irt 
the paper aimost every day. Mom 
wished they would take a pieture 
somėtime wit)iout him wearing the 
footbal) hat—it a)ways hid his hair 
and Tommy had such pretty hair.

Pop and Uncle Louie were argu- 
ing again. Those two — būt they 
didn’t harm anybody.

“I said,” Pop said, “that if they 
give him some help in this half he’ll 
beat the Hoosiers a)1 by himself.”

“Ain’t you a Hoosier?” Uncle 
Louie. asked.

Pop looked at him queerly; he 
dropped that eye down. Mom could 
see he was up to something so she 
listened. Pbp said: “Ain’t you 
rootin’ for T6m?”

“I ain’t against him,” Uncle 
LbtiU explained, “būt štili 1 ain’f 
going against my own statė.”

“Šo the statė comes first, does- 
if?’? t*op was waiting.

“When you como right' down; fo 
it,” Louie answered, “yes.”1

Pop jumped up froin his chair, 
excited. He looked triumphantly at 
Louie and then turned to Mom. 
“There you are—you hear'd him, 
Lizzie, you heard what he said. I 
got witnesses.”

“Oh,” Mom pacified, “Louie didn’t 
mean anything.”

“I ain’t against Tom,” Uncle 
Louie said. *

“You said the statė comes first,” 
Pop accused, “and you know what 
that is — that’s Socialiam and you 
ain’t no Democrat at all.”

For once Uncle Louie was quiet. 
Pop had given him one, Mom could 
see that. Pop knew it, too. He 
started walking up and down and 
Mom could see he was getting 
ready for one of jjis speeches. She 
tried to stop him before he got 
started. “Now, Jim—”

Būt there was no brooking Pop 
now. He waved his hand and gavę 
Uncle Louie a side glance aą though 
he were a prisoner at the bar; “Ifve 
been suspecting this fOr a long 
time,” Pop said, “he ain’t no Demo
crat at all, he’s a Bullsheveeki and 
a Mussolini.”

“Ah!” Uncle Louie shovved his 
disgust būt he was worried. Pop 
turned to him, pointed his finger. 
“Didn’t you say the statė was first1?’ 
Didn’t you?” >.

“That’s tricky argyin’,” Uncle 
Louję complained. Pop paid no’at- 
tėntion. "You don’t follow the prin- 
ciples of Thomas Jefferson and 
Woodrow Wilson,” he accused, 
“you’re a followėr of Eugerie V. 
Debs and Kari Marx. Thomas Jef
ferson said all men are born free 
and equal—HE didn’t say the statė 
comes first.” Pop vvas shouting .novv 
Mom tpcd to quiet him.

> “Jim,” sho said, ‘ ’ 
starting again.”

Ile paid no attention. "Why don’t 
you go over to Rooshia with the 
ręst of them? No wonder you don’t 
believe in hard work and alvvays 
wait for a govcrnment job!” '

“Wait a minute 
bfbke in. The puzzling had gone 
fYom his face and Mom kneAvUąclb 
Louie had a point now. Hę was a 
good Afguer and Pbp čould ne'ver 
keep him down long. “What kind of 
a statė are you talking about—the 
Marxiah statė or the Rbmari strftė 
dr Ptafo’s State ? ”

"Pop swung his fist down on the 
table aš thoūgh hė had bęen dwait- 
ing that question. “I mean the statė 
of Indiana!” he shoųted. Mom could 
see that Pop thought that settled 
everything and there wals no more 
argument; and the way Uncle Louie 
hesitated Mom knew Pop had made 
some kind of b bi£ point although 
if somėbody aškėd her tb sweaY oft 
a stack of bibleš she’d hdve to aay

Duosime gerą nuolaidą
Puikiausias pasirinkimas gražiausiu naujų 
niu kautų iki .......... ...... ....... .........

Rašyta garantija su kiekyienu kautu 
storage arit 2 mėtų.

CAL1F0RNIA FUR CO.
162 N. State St. ,
I O-tos lubos Butler Bldg.

Atdara vakarais iki 9 v. v. Nedeliomis hūb 10 vai. fytb iki 4 vat. popiet

SYNOPSIS
’Big Jeff” Randolph, now in his 

-cond yėar on the great Thorn- 
ke A’arsity team, is thė talk of 

ie f oo t bąli world—“he’ll be an all- 
me b a c k before he’s through”, 
c., etc. Būt to (he folks back 
>me in Athens, a tiny midwest 
ictory town . . . particularly to 
:s Mom and Pop . . . the great 
Jeff” was always little Tommy 
ho was such a sensation on the 
ca! high school team that many 
lleges sought his favor until fi- 
dly he picked swanky Thorndyke, 
far-famed eastern university. On 
.cations, in college-cut clothes, 
□mmy is the sočiai and sartorial 
nsation back home much to the 
?ighbors’ scorn and the delight 

•’ local debutantes excepting Dor- 
_hy Whitney, daughter of the 
>wn’s biggest Citizen who owns

glassworks where Pop and his 
her son, Pete, work. Dorothy 
•esn’t likę the erude and cruel 
igh-hat influence of Thorndyke on 
'mmy. She twits him about this 
itil the ego of the young giant 
iches the exploding point. . . . 
ighbors d r o p in on Mom and 
p to hear the broadeast of the 

ng awaited game between In- 
aria State and Thorndyke in 
lųch the latter scores first on a 
markable forward pass by Tommy 
The Great Jeff” of the headlines 
id the announcer’s voice). Mom’s 
*y is about to try for the point 

er touchdown. ...

what was going Ort and Mom was 
afraid one of them would insult 
them—and if they did it would be 
all ovef town in nO fime and Mom 
would neVer hear the lašt 6f it.

They kept Mom nervous all the 
time they were there. It was ėasy 
to see they ueren’t ihterėsted in 
the football game būt just fo see 
what they could carry and Mom 
waš glad Pop had told them with- 
out it getting any worse; although 
Mom vvas on edge all the time be- 
cause every littlė bit thėy would 
start talking about something. It 
wasn’t in them to kecp štili very 
long and Pop and Uncle Louie and 
Mom wanted to hear about the foot
ball and not about Pat Flannigan’s 
barber’s iteh or the hard time Mrs. 
Johnson had to get her man to stop 
eating onions before he went to 
bed or the best way to keep 
tomatoes from spoilirig when the 
cėllar got too daitip. Mom was glad 

’when they left bėcause they fiad 
been more disorderly than children 
because at least you cduld tėll chil
dren to keep štili—būt if you told 
them to keep štili it would be likę 
putting it on the front page of the 
paper.

As soon as they had gone, Pop 
did what he seldom did in the house 
and started swearing a blue streak; 
and finished up with: “And if she’d 
hear some of the narnės I hear her 
Florrie called—”

“And what about that Flannigan 
brat—he joined the Navy be
cause—”

“Now, now,” Mom said, “now 
they’re gone. Listen to the game. 
Has anything more happened? Did 
Tommy do any more?” ,

“He did plenty,” Pop said, “būt 
the line is lousy and they ain’t 
scored anymore.”

“Don’t blame it on the line,” 
Uncle Louie said.

Pop turned on him. “I said the 
line—and what*s the idea telling 
everybody you named him?”

Mom went to the window and 
left them arguing. She wanted to 
see something — just as she sus- 
pected—the two of them went in 
Mrs. Farrell’s.

Mom started getting things ready 
fdr supper. She really wasn’t ih- 
terested much in what happened 
except to know that Tommy vvas 
all right—and Pop vvould let her 
know anything he did. That vvas 
one reason Mom didn’t vvant to 
take Charlie Whitney up when he 
offered to take her and Pop over 
in his machine—Uncle Louie hadn’t 
really been invited būt that made 
no difference to him — Mom hac 
never seen Tom play the footbal 
and, although it would be the 
proudest moment of her life to šit 
and listen to everybody praise him, 
štili, as long as she didn’t really 
see him play, it vvašn’t so bad. 
Thoy said it was a very hard game 
and what Mom didn’t see vvouldn’t, 
hurt her. She’tį, be sure to dream 
at night—and if anything hap
pened to her Tommy she didn’t 
know—

It vvas awful nice of Charlie and 
everything būt another reason vvas 
shė and Pop might not look so 
swell and jtlthoūgh she knevv Tom 
vvould be proųd of them just the 
sftme, štili and all—

And Dorothy vvould be therė 
from her echool over east and that 
vvould mean they’d all have to be 
to^ether and Mom thought maybe 
that vfrould embarrass them; for 
Dorothy and Tommy hadn’t been 
keeping šteady ėm/hįjfliny foY hėarly 
twb yėafš. W)iep Tėrft Hoipe— 
which wasn’t much now—he vvent 
vdth the glft at BmRKfield and Mom 
heard Dorothy had a fellovv from 
therfę^too, Thėy štili špoke būt, 
theYe Wabi'ėomething betvveen them. 
In one vvay Mom was sorry becąuse 
Charlie Whitney and his pretty lit- 
tie vtife and even Dorothy had been 
nice; bui then Tom was too young 
to be tied down to one giri and 
Dorothy had too much of her

Pas mus susidarė šaika, ku
ri sumanė iškolektuoli apdrau- 
d*ą. Bet, ot, kaip iškolcktuosi 
tą apdratidą, jeitpl apdraustas 
žmogus nemiršta? Tad rei
kia jį pašalinti iš- šioji ašarų 

s. Pirmiausiai susky- 
ugirdyti, taip sakant, 

Nieko negelbėjo, 
pakankamai 

visgi jį 
. Bet 

juodo darbo galus pikta- 
neįstenge paslėpti. Vi

ta po suimti ir; labai ga- 
patys turės, sli Abraomu 

yra ir

JUMS REIKALINGAS BUS JUSU
M. KAILINIS KAUTAS M

PIRM NEGU ORAS ATŠALS
96 Paveiksliniai Kailiniai Kautai 

1934 Styliai — PIRKITE DABAR!
KAINOS KILA. SKUBINKITĖS! SKUBINKITĖS! 

FvKjfiMB PAKOL JU DAR IŠTENKA!!!

m„MAWiENos, gMcigs, m
Trys jaudi vyftdtai šūmanČ 

biznį 0ad'ar5>ti iš' siuval’nlį1 ma- 
šinų.’r J'ic nakdeš 1'aiktt' į4i- 
gayo į Siuvyklą IT išnešė 31 
mašiną. Tų mašidų 
kianti $23’,0()(E į 
įsigavo iš skiepo per lubas.

Dabėr visi vyrukai jau su 
imti ir laukia teismo.

PROBAK

PROBAK BLAOt)



PABĖGO IŠ “VELNIO SALOSdiena, tai katalikai gana skait

KORESPONDENCIJOS
Tuomet

Detroit, Mich
Sis tas iš musų kolonijos

JUOKAI

20c

75c

MADOS MADOS

East Chicago, Ind

nues

pazy

dūmais

GARSINKI® “NAUJIENOSE

THE TWO ORPHANS

(Miestas ir valstija)
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Vietos žmonės organizuojasi

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 to. ROOSEVELT ROAD
arti St. Loui» Avė. Tel. Kedzie 8902

V ano*, lietaus ir druskoi vanos.
iwimming pool.

Rueiika. ir turkiika pirtis moterims ' 
seredomis iki 7 v. v.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST 

Chicago, III.

Policininkas: “Kaip namai 
atrodė, kai išėjo vagys?”

Moteris: “Kaip tik taip, 
kaip atrodo, kai mano vyras 
ką nbrs pamestą paieško”.

(“Kikeriki”, Wien).

Advokatas (į moterį liiidi- 
ninkę po apklausinėjimo): 
‘‘Aš tikiuos, jog nepadariau 
tamstai nemalonumo visais 
tais klausimais?”

Liudininke: “Visai ne aš 
turiu mažą šešerių metiį vai
ką namie”.

(“Le Moustiąue”, Charlėroi).

“Tetule, ar tamsta sakei 
kad aš galėsiu pasilaikyti ši
lingą, kurį tamsta pametei 
jėįgil aš jį rasiu?”

“Taip, brangioji”.
“Tuomet aš noriu dar vie

nuolikos pensų; radau tik 
yiėhą pensą”.

£5i'į®
lA.^Žt

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsttd St., Chicago, III. 

čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No.........................

M i tore ............................... per krutinf

TOWN OF LAKE 
PASIRENDUOKITE 

baksą. musų Safety 
D ę p o s i t Voltuose 
$2.50 į metus

- '■ ■ (Plūs taksos). '
MES SIUNČIAM PI
NIGUS Europon per 
radid, kabeliu arba 
monęy orderiu, žemos 
iratos. ■
NUO UGNIES, Auto 
ir huo vėtros apdrau
dę mėnesiniais išmo
kėjimais.
DOKUMENTUS eg- 
žaminuojam, sutartis 
dėl prailginimo mor- 
gičių- prirengianti, ko- 
lektuojame nuošim-

minusiai tuos darbininkus, ku
rie čia gyvena.

Dabar atvažiuoja iš kitur 
darbininkai ir gauna čia dirb
ti. Jie čia tik dirba, o gyvena 
kituose miestuose ir mieste
liuose. Su vietos gyventojais 
jie jokio biznio nedaro, iš vie
tos biznierių nieko neperka. 
Pagalios, dažnai pasitaiko 
taip, jog tier darbininkai at
važiuoja traukiniu, bet pasiro
do, jog tą dieną dirbtuvėje 
darbo nėra. Tokiu budu jiems 
pasidaro pusėtinai bereikalin
gų išlaidų.

Kaip ten nebūtų, vietosi gy
ventojai, kurie turi toleruoti 
dirbtuvių durnus, manau, turi 
pilną teisę reikalauti, kad tos 
dirbtuvės pirmiausiai ettleiktų 
jiems ir darbą.
kad tame atvejyje 
tas turi naudos. .

Na, tiek to apie
Manau, bus pravartu 

mėti dar vienas labai svarbus 
dalykas, kurį padarė musų or
ganizacija. Šiomis dienomis 
ji atidarė savo anglių sandėlį.

Šiais sunkiais laikais vi
siems tenka žiūrėti ekonomi
jos. / Žiemai besiartinant, rei
kės pirkti anglių, kad apšildy
ti savo namus. Anglių kainos 
pusėtinai aukštos ir daugeliui 
beveik neprieinamos, o ypač 
tiems, kurie mažai uždirba ar
ba randasi be darbo. Todėl 
organizacija pradėjo vesti de
rybas su anglių kasykloms, 
kad tiesioginiai iš jų pirkti an
glis. Tapo padaryta sutartis 
ir dabar organizacijos nariai 
iš sandėlio gali įsigyti anglis 
kur kas- pigesnėmis kainomis, 
negu pirma. Ant kiekvienos

Valdžia vis tvirtino, kad nie
kas negali pabėgti iš kariuo
menės kalėjimo Aleatraz saloj, 
San Francisco įlankoj, nes sa
lą supa “greitos ir smarkios 
sriovės ir verpetai” ir nors jau 
daugelis bandė bėgti, bet nė 
vienas neišplaukė | krantą. 
Anastalia Scolt, 17 m., duktė 
salos seržanto, pasiryžo įrody
ti, kad valdžia klysta (ir kad iš 
tos salos tikrai galima pabėgti. 
Ir ji įrodė, atplaukdama iš. sa
los į sausžemį; reiškia ji nu
galėjo visas pavojingąsias ir 
šaltas srioves ir išplaukė į 
krantą. Tą salą ir kalėjimą ne
senai perėmė federalinė valdžia, 
kad ištremti į ją savo didžiuo
sius kriminalistus.

GAMINK GERESNĘ KAVĄ
SU FRANK’S CHICORY 

Išmokykite savo dukterj Raminti gerą kavą

Ant raštinės durų buvo krei
da parašyta: “Grįšiu po pen
kių minučių. Aš esu nuėjęs 
priešais išsigerti. — štolce”.

Žemiau buvo parašyta: 
“Prašoma valandėlę palaukti; 
aš jį atvarysiu atgal. — štol- 
cienė”.

• (“Meggėndorfer Blaetter”.
Miienich).

Lankytojas:
drausta?” '•

policininkas:
Lankytojas:

bučiau suimtas
Policininkas: “Taip”.

(“II Ardvaso”, Rome)

Juo labiau 
visas

Spalių 16 d. Lietuvių Sve
tainėje aviacijos rengėjai turė
jo prakalbas. Susirinko pusė
tinai žmonių. Buvo atsilan
kęs ir vienas tokių, kuris no
rėjo patriukšmauti, tačiau iš 
to nieko neišėjo.

— K. dukrelė.

šuolio, kuris yra pasiryžęs sa
vo gyvastį aukoti, kad iškelti 
lietuvių vardą. Kalbėkime 
šiaip, kalbėkime taip, o juk 
skridimas per okeaną visuo
met yra rizikingas. Atsirado 
pusėtinai didelis skaičius no
rinčių paskraidyti ir mokėja 
po du dolerius už “tripą”.

O tuo tarpu į klebono vaka
rą visai ne kiek žmonių atsi
lankė. Daugiausiai buvo bo
bučių ir dar apie tuzinas peš
tukų. Programas irgi buvo vi
sai skystas. Buvo kelios soli
stės, kurios visai silpnai pasi
rodė. Na, o su deklamatoriais 
išėjo dar blogiau. Rodosi, ėjo 
pasikalbėjimas apie bolševi
kus ir katalikus. Vienas gy
rė bolševikus, o kitas peikė. 
Pirmasis įrodinėjo, jog tarp 
kataliku ir bolševikų nėra 
skirtumo. '

SUSTIPRINA NERVUS 
IR PAGELBSTI JIEMS 
ĮGYT NAUJĄ SVEIKATĄ
• NUGA.TONE sustiprina nervus, pataiso 
apetitų, stimuliuoja prie normallfiko veikimo 
virftkinimo organus, užtikrina ramų miegų. 
Ir pataiso abelnų sveikatų.

NUGA-TONE jau yra vartojamas per 4B 
metus, _ 1 ’
bai pagelbingas silpniems ir liguistiems vy 
ritme ir moterims, Ne praleiskite 
mtSginę NUGA-TONE. Parsiduoda 
Vaistinyčiose. 1“..^ _________
pA joks kitas vaistas ne atneš tokių pa
sekmių. ‘ ' t ’’

koje, kada jus gaunate valgy
kloje geros kavos jus galite bū
ti tikri, kad joje yra ir Frank’s 
Chicory. Pietinėse valstybėse 
ir miestuose, kur valgių gami
nimas geriausias Amerikoje, 
cikorija labai plačiai naudoja
ma. New Orleans mieste, su 
Prancūzijos virimo meno tra
dicija, naudojama daugiau ci
korijos, negu bet kuris kitas 
miestas Amerikoje.

Pridėkite vieną arbatinį 
šaukštuką Frank’s Chicory į 
kavinį puoduką kavos ir įsiti
kinkite kaip gardi bus kava. 
Pasakykite savo dukterei, kaip 
senoje tėvynėje plačiai naudo
jama cikorija kavai pagerinti.

Jus galite gauti Frank’s 
Chicory dėžutėse, gabalais ir 
plytelių formoje grosernėse ir 
kavinėse. Dėžutė kaštuoja 
10 centų ir užtenka mėnesiui 
ir net dviem. Pirkite Šiandien. 
Jei negalite gauti savo apylin
kėje, pasiųskite mums 10 cen
tų pašto ženklais ir mes jums 
prisiusime dėžutę. Rašvkite:

HEINR. FRANK & SONS, 
; Flushing, N. Y.

Na, biesas juos žino, — at
rodo, kad tarkp kai kurių kle- 
rikališkų vadų ir bolševikiškų 
skirtumo tikari nėra, ypač gė
dos neturėjimo atžvilgiu.

Tiek to. Turiu pasakyti, 
jog programo pabaiga buvo 
“įspūdingiausia”. Kilo pusėti
na “vaina” ir keli tapo sužeis
ti. Daktarui teko lopyti jiems 
pakaušius. Tai taip šauniai 
užsibaigė kunigužio parengi
mas. *

Kunigužis boikotuoja lakūno 
Janušausko sumanymą skristi 
į Lietuvą. Bet jeigu kelionė 
pasibaigtų nelaimingai, tai la
bai galimas dalykas, kad ku
nigužis vėl rinktų pinigus dėl 
jo “dūšios”, kaip tai jis darė, 
kuomet įvyko tragedija su Da
rium ir Girėnu.

; Jei jus norite patirti tikrą 
kavos gardumą, darykite kaip 
dąro žymus virėjai gerose val
gyklose ir viešbučiuose ir ga- 
minkit kavą su frrahk’s

pakenkti Lietuvių 
kuri įvyko 

spalių 15. Jis turėjo parengi
mą. įdomiausias dalykas bu
vo tas, kad išgarsinimui to 
savo parengimo jis panaudo
jo ir lakūno J. R. James-Janu- 
šausko vardą. Išplatino lape
lius su lakūno paveikiu, pa
žymėdamas, jog kalbės ir p. 
James. Bet štai ant rytojaus, 
kai turėjo įvykti aviacijos die
na, tas kunigužis išvadino 
aviacijos dienos rengėjus be
dieviais ir surado, kad Janu
šauskas yra “nekošer”. Per 
pamokslą jis graudeno savo 
parapijonis, kad nei vienas jų 
nevažiuotų pasižiūrėti, kaip 
lakūnas Janušauskas skraidys.

Tokį šposą galėtų iškirsti 
tik paskutinis vėjavaikis, ku
ris visiškai nesiskaito su savo 
žodžiais bei darbais. Ir rei- 
ka, iš tiesų, stebėtis dėl tokio 
kunigužio storžieviškumo. Tik 
pagalvokite: deda lakūno pa
veikslą į lapelius, kad patrauk
ti daugiau publikos į savo pa
rengimus, o paskui tą lakūną 
niekina per pamokslą!

Tačiau reikia parapijonams 
atiduoti kreditas, — jie pasiro
dė kur kas išmintingesni, ne
gu jų dvasiškas vadas. Ir tai 
visai suprantama. Jie dar ge
rai atsimena, kaip kunigužis 
turėjo stoti į teismą visai ne 
dėl “dvasiškų reikalų” ir žemi
no lietuvių katalikų vardą.

Ir štai, kai įvyko aviacijos

“Ar tamsta bdvai nuėjęs pas 
gydytoją, pas kurį aš patapiau, 
i# af tamsta pasakei, kad aš 
siufieinu tamstą?”

“Taip”.
“Ir ką jis pasakė?”
“Jis paprašė mokesčio iš 

anksto”.
(“Gemūetliche Sachse”, 

Leipzig).

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai ___ _
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium ___
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas ____________ ________
170 pusi.

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

Moralybės Išsivystymas _____ _______________
120 pusi.

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

parašyti. 174 pusi, (su ^viršeliais) ___ ________ $2.00
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo.

šykščiausis žmogus, kokį 
mes žinome, yra toks, kuris 
davė savo mažai mergaitei 
pensą, kad ji nevalgytų vaka
rienės, kuris paėmė iš jos peti- 
są, kai ji miegojo ir paskui 
nedavė jai pusryčių už tai, kad 
ji jį pametė1’.

(“Annapolis Log”).

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

“Lietuviško Liurdo” klebo
nas, kaip vietos žmonės sako, 
sumanė
Aviacijos Dienai

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRULI MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UžSlŠENfiJUSlOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas; Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli 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

.tau seniai patirta, kad su
džiovintos ir paspragintos ci
korijos augalo šaknys turi sa
votišką gardų kvapą ir, sumai
šytas su kavos kvapu, duoda 
labai gerą ir savotišką kvepė
jimą' ir skonį. Be to, kava prie 
kurios pridėta cikorijos, sun
kesnė, geriau kvepia, gražes
nės spalvos.

Cikorija taip pat pagerina 
kavą ir ilgiau palaido jos kvap
snį. Tokiu budu Frank’s Chico
ry padaro gerą kavą dar gere- 
[sne; f aklinai gerą kavą nega
lima pagaminti be cikorijos.

Cikorija labai naudinga 
virškinimui ir pripažinta kaip 
tokia American Medical Asso- 
ciation.

Tas žinoma visoje Europoje 
ir dėl to šeimininkės ir virėjos 
nė negalvoja apie kavos gami
nimą be Frank’s Chicory pa- 
gelbos. Taip pat čia Ameri-

V4E?LU AUU 
yqu am.’ > 

į ' Mu BE. So >7^
' T-S.' ' OF HtbA‘

Aš manau, kad darbo žmo
nės galėtų šio to pasimokyti 
iš musų. Iš to jie turėtų ne
mažai naudos. Dalykas štai 
koks: prieš kiek laiko čia ta
po sukurta “United Organiza- 
tions of Twin City”. Prie tos 
organizacijos pasisekė suburti 
labai daug žmonių, kad bend
romis jėgomis vesti kovą prieš 
aukštus mokesčius, nuosavy
bių atėmimą ir miestų valdi
ninkų sauvaliavimus. Organi
zacija taip pat griežtai reika
lauja, kad vietos fabrikai sam
dytų čia gyvenančius darbnin- 
kus.

Gal toks nusistatymas kai 
kuriems gali pasirodyti per
daug siauras. Bet tikrumoje 
taip nėra. Mes gyvename šia
me mieste ir esame priversti 
kvėpuoti 
kurie iš kaminų veržiasi ka
muoliais. Yra dienų, kada tie
siog negalima atidaryti langus 
dėl durnų ir dulkių. Jei visa 
tai mes turime pakelti, tai 
privalome iš to norsi šiokią to
kią naudą turėti. Pagalios, 
vietos fabrikai privalo pir-J tonos jie sutaupo apie du do

“Ar tamsta girdėjai, kad 
Mejęrai persiskyrė?”

“Taip — kodėl taip?”
“Jis norėjo gyventi kaime, o 

ji norėjo būti mieste”.
“Kame jie yra dabar?”
“Ji grįžo į kaimą pas savo 

moliną — jis yra mieste su sa
vo tėvais”.

(“Dorfbarbier”, Berln).

Lankytojas: 
čia žuvauti?”

Policininkas: “Taip

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

MOKfiKITE ČIA vandens bi
tas lt taksų bitas, mes išmai
nome jūsų čekius.
Lietuvis P. SEDEMKA patarnaus 

Jums. '

Vacek&Company
1 įsteigta 1905
1751 West 47th St. 

(arti Woiod St.)

- ---------------------r < ■ ■■

lerius. Mat, jiems nereikia 
mokėti tarpininko uždarbį.

Jau vien tas* faktas pačodo, 
jog priklausyti organizacijai 
pilnai užsimoka, kadangi iŠ 
to yra tiesioginė nauda. Nafid 
mokestis tik 10 centų per mė
nesį. Organizacijon priima
ma vietos ir Indiana Harbor 
gyventojai. Narių skaičius 
jau greit pasieks 10,000.

Kai kas gali pasakyti, jog 
randelio įsteigimas privės pfiė 
bankroto biznierius, kdric ver
čiasi anglių parądvinėjifnu. 
Turiu pasakyti štai ką: dau
gumoje žmonės pirkdavo ang
lis iš stambių kompanijų, ku- 
ritj savininkai nežinia kur gy
vena. Tų kompanijų padėti
mi, žinoma, mums nėra ma
žiausio reikalo susirūpinti.

Organizacijai priklauso įvai
rių tautų žmonės. Tačiau an
glių sandelio vedėju tapo iš
rinktas lietuvis Jos. K. Matu
kas. — Vietinis.

SERGANTIEjl!
Pasitarkit su t)r, Ross, dJ’kąį, 
apie savo ligą ar silpftum^. i 

Vfliausi U 9«riaosf 
: ■ gydymai.’išgydymui i
Įf - įvairią kraujo ligip'
1 reumatizmo. ' inkš- ,

t9* pusl«. arina* 
r’R *r vtsų uŽkre- 

hm* Tai- 
PSi speciali 8tdy*( 

sugrąžinimai 
energijoa ir štfyru- ’ j 
mo be laiko nu'-V 
silpusiemy asrne-' i 

' n*ms k lytiniai,
silpniem! vyrami >' 

Sergantys žmonis yra kviečiami i ' 
ateiti dėl sveikatai naudingų informa- 1. 
cijų, kurios bus suteiktos dykai be 
jokių pareigų. ) ';

Dr. Ross kainos yra žemo? n vi , • 
siems prieinamos. Galima susitarti dėl, 
lengvų išmoksimų, kad kiekyitnatifi 
duoti progos išsigydyti.

DR. B. M. ROSS 
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS J 

35 South Dearborn Street < 
kampas Monrpe Street, 'Oiičęgo.. fjl. J 
Imkite elevatorių iki penkto aūgšto., 
Priėmimo kam b. 506 dėl vyrų k $08 į 
dėl moterų. Valandos: 10 a. lit, iki 
5 p. m. Nedėliomis 10 a. m. iki 12 
vai. Panedėliais, Seredomis ir Šuba-, 
tomis nuo 10 a. m. iki 8 p<'tn. 
Ofisas 30 metų tam* pačiame nartit*

2932 — Naujoviškos mados mer
gaitei suknelė. Jeigu norima tas 
naujas efektas pastebėti, tai reikia, 
kad ji butų pasiūdinta iš vienos ko
kios nors spalvos materijos. Su
kirptos mieros 6, 8, (0, 12 ir 14 me
tu mergaitėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikią adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

per tą laikotarpį jis įrodS esąs la

moterims, 
NUGA-TONE. Parsiduoda visose 

Gaukite tikrą NUGA-TONE.
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* of Chicago, Ilk undar the act of

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
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BROLIUKAI

EKONOMINIS ATSIGAVIMAS IR NRA.

8.50
1.7&
1.25 

.75

dviejų tūkstančių dolerių” į savo kišenius.Mes čia, žinoma, \ neturime reikalo ginti gerų vardų tų žmonių, kurie aviacijos dienoje dirbo prie tikietų pardavinėjimo, kurie priiminėjo ir patikrinėj o įplaukas ir išdavė atskaitas. Nė vienas tų žmonių, kiek mums žinoma, dar niekuomet nebuvo susitepęs finansinėmis suktybėmis. Bet mes negalėtume to pasakyti apie ponų JoeWeissą ir jo bendradarl “prįešfašistinio komiteto

rie vagina Lietuvių Aviacijos Dienos rengėjus. Jeigu tą bim- bjninkų šaika drįstu be jokio pagrindo drapstytią šitokiais priekaištais, tai tenka daryti išvadų, kad ji sprendžia apie 
kitus žmones sulig savim.Ponui Weissui ir jo gengei, kurie taip ‘nuoširdžiai eina tal-» kon fašistams ir klerikališkiems fanatikams, mes ( atsakysime rusiška patarle: “Sobaka lajet, vieter nosit” (šuns lojimų vė>
• _ • v 1 t • .1 \ • , /i.*- v t-■ _ s

suomenės iš kitos; kad pastaroji nors bendrais ruožais galėtų praktiškai naudotis medicinos patyrimais*Kadangi minimi raštai išimtinai skiriami liaudžiai, tąi mes bandome juos gaminti' tokio pobūdžio, kad3 daugiausia naudos neštų. Ar* tai mitms daug pavyksta, kol kas negalime tiksliai pasakyti, Tlaįg|, šia pęoga kreipiamės į; musų gerbiamųjų^ laikraščių
"i       "'y ")|iĮIH i!*l|■’hM"H I»w

y.... .

reduktorius prašydami jų išreikšti savo nuomonės bei sugestijas ateities darbuotei. Tuo pačiu sykiu atsikreipiame į musų gerbiamus skaitytojus prašydami jų pareikšti savo pageidavimus. Laiškus malonėkite siųsti komisijos sekretoriui Dr. J. Bložiui, 2201 W. Čermak Road, Chicago, III.
Dri S. Bieiis, Komisijos 

Pirmininkas,

Brooklyne

Ekonominė padėtis Jungtinėse Valstijose, be abe
jonės, prisitaisė per paskutinį pusmetį. Bet ji pasitaisė 
toli gražu ne tiek, kiek daugelis žmonių tikėjosi.

Valdžios žmonės Washingtone pranašavo, kad iki 
spalių mėnesio sugrįšiu į darbų šeši milionai bedarbių. 
Bet prezidentas Rooseveltas paskutinėje savo kalboje 
pareiškė, kad iki šiol bedarbių skaičius sumažėjęs 4 mi* 
lionais; o Amerikos Darbo Federacijos viršininkai sa
ko, kad sumažėjo tik 3 milionais?

žodžiu, tos optimistiškos viltys, kurios buvo suža
dintos pereitą pavasarį, išsipildė pramonėje tik per pu
sę. O žemės ūkyje pagerėjimas yra, tur būt, dar men
kesnis. Farmeriai vakarinėse valstijose jau neteko kan
trybės ir pradėjo streiką, reikalaudami, kad butų pa
keltos kainos pienui.

Ar tai reiškia, kad NRA nepasisekė?
Ne. Su NRA tas gerovės grįžimo lėtumas turi ne

daug bendro.
Tie, kurie manė, kad Nacionalis Gaivinimo Aktas 

pašalins nedarbą, grąžins pelnus pramonei ir pakels 
ekonominę būklę farmerių, — klydo. %

Koks yra NRA tikslas? Jo tikslas yra sutrumpinti 
darbo valandas pramonėje ir pakelti iki tam tikro mi
nimumo algas tų darbininkų, kurie pirmiaus neuždirb
davo nė po 12 arba 15 dolerių per savaitę.

Darbo valandų sutrumpinimas, žinoma, veda prie 
dirbančiųjų skaičiaus padidinimo. Juo trumpesnis darbo 
laikas, juo reikia daugiau darbininkų tam pačiam dar
bui atlikti.

Bet šis dirbančiųjų skaičiaus padidėjimas negali 
būti žymus, kol pati pramonė nėra pilnai atsigavusi. 
Imkime, pavyzdžiui, geležies ir plieno liejyklas. $itos 
pramonės prekes perka kitos pramonės (geležinkeliai, 
automobilių dirbtuvės ir t. t.). Žmonės savo kasdieni
niame gyvenime žalios geležies ir plieno nevartoja. Tai
gi nuo to, kad plieno darbininkai dirba truputį leng
viau ir gauna šiek-tiek geresnes algas (tas pagerėjimas 
dagi yra labai nedidelis), tai plieno pramonei nuo to 
biznis urnai pakilti negali. Jisai pakils tiktai tada, kai 
ims kilti kitos industrijos šakos.

Panašiai yra su anglių pramone ir su geležinke
liais. Daugiausia anglių suvartoja dirbtuvės. Kol dirb
tuvės dirba ne pilną laiką, anglių nesuvartojama tiek, 
kiek kasyklos galėtų Jų pagaminti. Geležinkelių biznis 
priklauso nuo to, kiek gabenama prekių iš vietos į vie
tą ir kiek žmonės keliauja su visokiais reikalais, kitaip 
sakant, priklauso nuo bendro prekybos stovio.

* Tokiu budu iš pat pradžių turėjo būti aišku, kad 
*NRA anaiptol negali pašalinti nedarbą ir grąžinti kraš
tui ekonominę gerovę. Kas iš NRA to tikėjosi, tas šian
die, žinoma, jaučiasi nusivylęs. Bet to tikėtis iš NRA 
visai nebuvo pamato, ir jeigu federalinė administracija 
tokias viltis žadino* publikoje, tai ji ją bereikalingai 
klaidino.

Tiesioginis NRA uždavinys buvo ir yra įvesti nau
ją tvarką prainonėje, uždedant jai tam tikrą kontrolės 
laipsnį. NRA stengiasi šiek-tiek sureguliuoti darbo va
landas ir atlyginimą už darbą. Vietoje palaidos, vien 
tik nuo kapitalistų užmačių ir nuo kompeticijos santy
kių priklausančios pramonės, NRA nori įsteigti tokją 
tvarką, kurioje valdžia ir darbininkai turėtų balsą dar
bo valandų ir darbininkų algų klausimuose.

Tos kontrolės kolkas yra įvesta nedaug, bet visgi 
jau yra pasiekta kai kurie gana svarbus rezultatai; 
Viena, panaikinta vaikų darbas dirbtuvėse; antra, duo- 
ta proga darbininkams organizuotu budu kovoti už ge* 
resnes darbo ąąlygas (tas paskatino darbiųinkus eįti i 
streikus tonai,, kur darbdaviai yra labai atkaklus).

Iš šitos pusės tad ir reikia vertinti NRA.
Kad Amerika butų išgelbėta nuo depresijos, reikia 

daug daugiau,, negu NBA. Reikia, priminsime čionai, 
kad būtį pašalintos tos kliūtys, kurios iki. šiol trukdo 
prekių cirkuliacija iš vienos šalies į kit% 
Amerika* i depresiją įklimpo, ir ji na viena išlipa

Bimbininkų brooklyniškis organas įdėjo “Prješfašistinio Komiteto” begėdiškų pliauškųlų apie antrąjį įtranzatlantinį skridimų ir jo rėmėjus. Po tuo pliauškalu pasirašo “Joe Weiss, Sekretorius”.Panašaus turinio šmeižtų neseniai pagaminoKlinga, Valaitis ir Krušinskas ir rezoliupiijos pavidale paskelbė Chicagos “Drauge” ir Bostono. “Darbininke” (ir skelbs, be abejonės, fašistų organuose). Toje rezoliucijoje fašistiški ir klerikališki šmeižikai rašė, kad antras skridimas per Atlantikų esąs organizuojamas “biznio tikslais”. Bet bimbininkai nebūtų bimbininkai, jeigu jie nepasirodytų “kovingesni” už savo juoduosius brolius. Jie nesisarmatija prikaišioti lakūno Jameso-Janušausko rėmėjams net “šmugelį” ir “apgavystę”.Štai kų pasakoja tasai ponas Weissas. Girdi, —■“Jau prasidėjo , šmugelis, štai ‘Naujienos’ paskelbė, kad Ghicagps aviacijos dienos iškilmėje dalyvavo 15,000 žmonių, užsimokėdami .(?— “N.” Red.) po 25 centus įžangos. Vadinasi, turėjo suplaukti virš pusketvirto tūkstančio dolerių. Tuo tarpu , iškilmės finansinė atskaita parodo, kad įplaukė tik apie- trylika šimtų dolerių (? — “N.” Red.). Tas reiškia, kad virš dviejų tūkstančių dolerių nuėjo į ponų kišenius; Ir taip vardan, transatlantinio skridimo naujieniečiai ir fašistiniai (1 — “N.” Red.) suvalgys tūkstančius dolerių.” f «Iš kur tas bimbukąųjA paėmė tokių žinių, kad užsimokėjusių įžangų žmonių dalyvavo Chicagos aviacijos dienoje 15,000? Tokios žinios niekur įdėta. “Naujienose
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Sukakus Vieniems Mu
sų Darbuotės Metams

reika-Nors laikas palygįna- neilgas, visgi manome pravartu pasitarti apie* darbuotės reikšmę bei
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r 
Robert Louis Stevenson. Verlė> A, Kartaus

Turtų Sala

nebuvo gi buvo rašyta, kiek galėjo būti publikos aviacijos dienoje. Reporterio spėjimu, tos publikos galėjo būti apie 15,000 (kiti spėjo, kad galėjo būti dar daugiau). Ar buvo teisingas tas jo spėjimas, to niekas negali patikrinti, — kadangi tik iš dalies publikos buvo iškolektuota jž£»ng?,. Kiek jos iškolektuota, tų parodo finansinė atskaita.Dalis publikos buvo leidžiama be įžangos. Jau aviacijos dienį garsinant, buvo iš anksto skelbiama, kad vaikai iki 12 metų amžiaus bus leidžiami į aerodromų už dykų (bet gal bimbininkai nelaiko vaikų žmonėmis?). Antra, žymi > dalis publikos susirinko į aerodromų, pirma negu pradėta pardavinėti tikietai, nes publika ėmė rinktis nuo 9 vai. ryto, kuomet programo pradžia buvo paskelbta 1 vai po pietų, ir komitetas buvo nutaręs pradėti tikietų pardavinėjimų tik po 11 vai., manydamas, kad tai’ bus pakankamai anksti, nes į lietuvių parengimus žmonės paprastai renkasi dagi vėliau, negu paskirtas laikas. Bet čia pasirodė, kad didelis skaičius žmonių atvyko daug anksčiau, negu buvo tikėtasi. Komitetui ėmus rinktis, jau buvo šimtai mašinų aerodrome, ir iš tų žmonių, suprantama, jau per vėju buvo rankioti įžangų.Trečia, dar didesnis skaičius publikos sustatė savo mašinas keliuose aplink milžiniškų aviacijos laukų (mylia ilgio ir pusę mylios pločio) ir j vidų nevažiavo. S •Visi šitie dalykai, buvo pusėtinai plačiai paaiškint smulkesniame aviacijos dienos aprašyme, kąm tūpo ^Naujieno-, fąe”' rugsėjo 26 d. Bęt gėda ^araduįęji bjmbininkai to nę-

Šių savaitę lygiai sukanka vieni metai kaip Amerikos Lietuvių Daktarų draugija ko lektyviai rašinėja į Amerikos lietuvių laikraščius kas savaitę įvairiais sveikatos lais. mai bus šiosjęsf ideologijų.Musų vyriausias tikslas šio savaitinio rašinėjimo yra teikti lietuviams teisingų žinių etišku budu visokiais sveikatos’ klausimais. Kiek tai mums pasiseko, šiuo tarpu dar sunkoka tikrai nustatyti dėl; įvai-:bei dėjimo dirbtinių, rių priežasčių, MaL laikas dar buvo trumpokas ir. tokį didelį uždavinį nebuvo galimybės nei pradėti tinkamai išplėtoti. Tačiau iš daugelio gautų laiškų bei asmeniniai pareikši tų nuomonių gauname įspūdžio, jog šie musų raštai noriai skaitomi ir iš jų įgijama daug reikalingų . pasimokini- mų. šis reiškinys " imis labai džiugina, nes tai Herbas nėra be sėkmių. Esame pasiryžę jį ir toliau tęsti.Prie šios progos noriu pastebėti šį faktų, kad musų laikraščiai su labai* i’naža išimtimi pilnai pritaria'A‘šiam darbui , ir labai draugingai kooperuoja, už kų Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija reiškia visiems tų laikraščių leidėjams ir jų redaktoriams nuoširdžių padėkų. Be jy pritarimo, musų darbas niekuomet neįvykinamas.Gyvendami šiame spartaus progreso amžiuje negalime būti atsilikėliais, nes tai reikštų neabejotinų pražuvimų. Mes visi turime sykiu keliauti su progresu, o kad tai atlikti, reikia nors bendrai pažinti jo eigų. Kitokios išeities nenumatomo.Medicinos mokslas pastaruoju porų desėtkų metų laikotarpy padarė milžiniškų pažangų ir kasdien žengia pirmyn milžino žingsniais. Dėka tai, šiandien jau pilnai nugalėta daug baisių ligų, kurios prieš keliolikų žiurėdavd tarsi šmėklos, kurios progos išpjaudavo tūkstančiais žmonių, daugiausia jaunų. Dabąr tos šmėklos ačiū medicinai* yra bejęgės ir nei kiek nebepavojingos. Pav., difterija, škarletina, šiltine, raupai, apendicitai ir net vėžys prie tinkamų aplinkybių, ir tt. veik pilnai medicinos mokslo nugalėtai. Gi praktiškame gyvenime matome visai kas kita. Tik nuo vien apendicito kas metai šioje šalyje miršta 25,000 asmenų, dąu- giąusia jaunuolių. Nuo vėžio mirtingumus siekiu net iki 150,000! škadetinai ir difteri- jaį dar perdaug aukiį duodame. Kiek dur matome r^ų*, puotais veidais ' vaikščiojant, o kiek jau senai ilsisi žeipeje nuo rgupų ligos, kas begali suskųityiU^ Apsisaugoįjijnm&t /nuo šiek Ujjps jau senai įiiijo-

(Tųsapžiburiai jau buvo užžiebti, kai mes pasiekėme kaimelį ir aš niekados neužmiršiu, kaip man linksma buvo pamačius šviesų languose bei duryse; bet tas, kaip pasirodė, buvo geriausia pagalba, kų mes galėjome tikėtis surasti šiame užkampyje. Nes — jus inanyr tumėt, kad vyrai gėdytųsi savęs — nei viena gyva dvasia nesutiko grįžti su mumis į “Ądmiral Benbow.” Juo daužau- mes pasakojom apie musų vargus, juo labiau r ai, moterys ir vaikai - prisirišę prie savo namų šiltintos. Kapitono Flint’o vardas, iųan visai nežinomas, visai gerai buvo žinomas kaiku- rjems iš jų ir jis buvo didelė baimė jiems. Kai kurie tų vyrų, dirbusių laukų darbus arčiau “Adiniral Benbow” žu- ejgos, atsiminė, priegtam matę keletu nepažįstamų kelyje ir, manydami, juos esant kon- tfabandištais, staiga pabėgę; ir bent- vienas jų, matęs mažų laivų musų vadinamoje Hitfs- Hole. Teisybę pasakius bile vienas, kuris buvo buvęs kapitono draugų, mirtinai ausdindavo juos. Ir visų reikalų apsvarsčius, buvo taip,, jpg mes galėjome gauti net keletu, kurie sutiko joti pas gydytojų Livesey, gyvenusį į priešingų pusę, bet nei vienas nesutiko, pagelbėti mums apginti užeigų.Sakoma, jog> baime užsikrečiama; iš kitos pusės, ginčas esti didelis padrąsinimas; ir

rijos mokslas žino kaip apsau? goti gamtos duotus?Iš paviršiaus tai atrodo paradoksai, pilniausia beprasme. čia sakome, kad medicinos mokslas nugali’ ligas, o čia apsigrįžtis matome net šimtais tūkstančių mirčių .kasmet nuo tų. ligų. Tikroji teisybė štai kame: Yra tikrai Žinoma^ kad tinkamai įskiepijus vaikus, galima apsaugoti nuo: raupų, . šiltinės, difte- rijos, škarlatinos ir net kitų Rgip AnkfAyva operacija apėn* dicito atsitikime veik neteikia mirtingumo. Taipgi vėžio liga, kuomet anksti ir tinkamai gyr. doma> duoda labai gmj’ sek? mių. Tinkamai prižiūrimi dantys nereikalingi' traukimuMedicinos mokslas nėra patentuotas, neigi monopolizuojamas, o visgi, plačioji visuomenė pakankamai nepasinaudoja, tąo- mi* Pamatinė priežastis, manau neklystu pakakęs, gludi liaudies nežinystėje. Jei ji turėtų tinkamų žinojimų, kaip apsisaugoti nuo ligų, kaip sveikai ir ilgai gyventi, tai aiškus dalykas ■‘••pįlniąusiai tuomi naudotųsi. . » kŠitokį žinojimų, informavir mų apie naujus įvykius, žodžių, skleidimų atatinkamų žinių iš medicinos ir dentisteri? jps Amerikos/ Lietuvių Daktarų Draugija jau tęsė pen pas kutinius metus, kad liaudis turėtų progos sekti medicinos progresų, šie raštai tarnauja tarsi tiltu tarpe medicinos mokslo iš vienos pusės ir vL tpdėl, kai jau visi buvo paša

__ Vy.- buvo

I—   , ■kę,, kų jie turėjo pasakyti, mano motinų, išrėžė* jiems prakalbų. Ji nepražudysįajUi, ji pareiškė, pinigų, kurie priklausę jos betėviai vaikui; ‘‘jeigu I nei vienas: iš jūsų neįš- drįstate,” ji sakė. “aš. ir žig-- montas išdrįsime. Mes ir grįšime atgal tuo pačiu keliu, ir mažų ačiū jums, didžiuliai, liurbiai, vištaširdžiai • vyrai. Mes atidarysime tų dėžę, kad ir- numirti reikėtų- už tų. Ir aš padėkosiu tau, ponia Gros*- sley, už tų maišelį, kuriuo mes atsinešime sava teisėtus pinigus.”Žinoma, aš sakiau eisiąs su savo motina; ir žinoma, jie visi rėkė už musų kvailų drąsumą; bet, net ir tada, nei vienas vyras nėjo su mumis. Viskas, kų jie darė, tai davė man užtaisytų revolverį, jeigu mus užpultų* ir žadėjo laikyti pabalnotus arklius, jeigu mus vytųsi begrįžtant* į kaimų; o vienų vaikinų pasiųs joti prie gydytojo ieškoti ginkluotos pagalbos.(Bus daugiau)
RUGSĖJO mėn. 9 “KUL

TŪROS” numeris* atėjo — 
galima gauti Naujienose. 
Kaina 45c. Turinys labai 
turtingas ir įdomus. Prade
dant nuo moksliškų straips
nių, literąturos, baigiant 
politika; aprašyta ir ’ pra
nešta viskas, kas naujausia 
pasauly.
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SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavlm

Eudeikiaus ypatiškas patarnavimas yra patenkinęs tukstanČius^ bsvtlk 10 

metų, 
varomą 
puittu laidotuvėse,

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

laiškai yra avalo iŠ Enrovoi 
jie priklauso^ teRul nueina j

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Aihland Aus.
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. RocktveU 6t.
Tel. Republic 9723

Dear Member
The next

L. U. G. will

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

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

Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tek Victory 2341

tom kainom, taip, kad viskas 
šiame programe buvo laboj 
svarbu radio klausytojams gir
dėti ir žinoti.

BALSAMUOTOJAS 
iPatarfianja Chicagoje 

it apldtaklj*.
Didttt ir graži

409:

Auga nariais; trečiadienį ren 
gia maskaradą kuris buvo transliuojamas per 

Peoples Furniture Co. krautu
ves iš stoties WGES.F m ■ ■

I -
Mat šį ‘sykį programo dainų

geno jo j vietoj.
z: “ :.l 

Sekmadieniais Ir ketvirta
dieniais pagal susitarimą.

■ nų dainininkų, kurie save vadi-1 
na “Radio Pipirai”, ir ištikrųjų 
gražiai sudainavo keletą lietu* 
vlškų ir amerikoniškų dainelių. 
Del to yra garbė “Pipiram” ir 
jų vedėjui A. Giedraičiui.

Prie dainų ir gražios muzikos 
buvo pasakyta įdomių ir humo- 
ristiškų kalbų, mat šį sykį kal
bėjo Dr. Bložis, DDS. Taipgi da
lyvavo su juokų rinkiniu “Dė
dė” B. Vaitekūnas. O radio ve
dėjas J. Krukas pateikė įdomių 
pranešimų tarpe kurių davė 
klausytojams žinoti, kad šiomis 
dienomis Peoples Furniture 
krautuvėse eina didis 18-tas me
tinio išpardavimas visokių na
mams reikmenų labai numažin-NepamirŠkite gerbiamieji šį 

vakarą užsistatyti savo radio 
ant stoties W. S. B. C. 1210 ki- 
locycles, 9:30 vai. vakare kur 
vėl girdėsite Progrese Furni
ture Co. programą. ♦ Kaip pra
eiti programai, taip ir šio va
karo, aš manau, tamstoms pa
tiks. Bus keletą gražių solo 
ir taipgi gražios rekordų re
produkcijos, svarbių ir įvai
rių pranešimų. — Re p.

Howard Duncan iš Calumet 
City, Ind., buvęs iždininko pa- 
gelb. Northern Indiana Public 
Service Co., kuris prisipažino 
išeikvojęs $132,000 kompanijos 
pinigų. Bet jis pridavė tokių 
kaltinimų prieš kompaniją, kad 
tuos kaltinimus dabar tiria 
grand jury. Tirti Juos taipjau 
pakviestos Illinois valstija ir 
federalinė valdžia.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

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

Ofiso valandos nuo 1-1. nuo 6:30-8:30
Nedildieniais pagal sutarti

Ofiso Tel. Lafayette 7337
Namų Tel. Hyde Park 339$ 

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

Setadieniais sulig sutarties.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

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

Nedėldieniais ragai sutarti.

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

mceting of the 
be Thurs. eve., 
the Lithuanian 
E. Bellevue PL

JUOZAPAS MAROZAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 23 d., 11:30 vai. dieną, 
1933 m., sulaukęs 20 m. am
žiaus. A. A. Juozas gimęs Chi- 
cagoje. Paliko dideliame nuliū
dime tėvą Juozapą, 2 seseris 
Adele ir Anną Petrošius, švo- 
gerj Stanislovą, tetą Anną, 
Gudjonienę, dėde Joną Baltuti, 
dėtę Petrą Marozą ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4412 So. Maplevvood Avė.

Laidotuvės jvyks pėtnyčioj, 
spalio 27 dien$, 8:30 vai. ryto 
iš namų i Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlionio 
siela, o iš ten • bus nulydėtas | 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Marozo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.
" Nuliūdę liekame, '

Tėvas Seserys, švogeris, 
Teta, Dėdės ir Giminės.

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

Smagi radio pro 
grama .

Toms moteris, kurios nori 
tapti S. V. pilietėms yra duo
damos pamokos veltui per pa
stangas Lietuvių Moterų Pi
liečių Lygos. Jas teikia mo
kytoja p. Mauck kas penkta
dienio vakare, nuo 8 iki 9 vai. 
Galite čionai gauti blankas ir 
jos išpildomos jums be mokė
jimo. Kurios norite kokių 
informacijų, prašom atsilan
kyti į pamoką, kuri įvyks spa
lių 27 d.

Taipgi, kurios norite moky
tis rašyti ar skaityti* atsilan- 
kykit antradienio ii* ketvergo 
vakarais į Fellowship House, 
831 W. 33rd Place. Pamokos 
nuo 7 iki 8 v. v.

ALEKSANDRAS KAZ1NSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Kūnas pašarvotas, randasi 
6734 So. Artesian Avė.

laidotuvės ivyks sųbatoje, 
spalio 28 dieną, 8:30 vai. ryte 
iš namu i Gimimo w Panelės 
švenčiausios parapijos bažny
čią. kurioje atsibus gėdulingos 
pamaldos už vėlionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas i Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nubudę liekame,
Sunug ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra
bo rius J. J. Bagdonas, tel. Re
public 3100.

DR. A. L. YUŠKA
2422 Marąuette RA, 

kampas 67th it Artesian Avė.
Telefonas Grovebill 1595 

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

nedėliotais pagal susitarimą.

Kam jie priklauso^ tegul nueina j 
vyriausįjį paštą (Clark ir Adami 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prii 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised Window” lobėj nuo Adams gat 
vės, msuKant laiško NUMERI, kalę 
kad šiame surašė pažymėta.

Nors Lietuvių Jaunimo Drau
gija vos dviejų mėnesių am
žiaus, bet narių tiek sutraukė, 
kad turėjo ieškoti svetainės to
limesniems susirinkimams. Na
rių namuose, kur ikišiol buvo 
laikomi susirinkimai, jie ne-, 
galėjo sutilpti.

Negalint gaišti svetainės sur 
sirinkimams antradienį, jie bu
vo perkelti į trečiadienius, šiuo- 
mi norime pranešti visiems 
tiems nariams, kuriems neteko 
būti praėjusiam susirinkime, 
kad ateityje susirinkimai bus 
laikomi Vvoodman’o svetainėje, 
Lime St. ir 33 rd kampas.

Atrodo, kad ši nauja ir jau
na draugijėlė pasieks žymią vie
tą tarp svarbiųjų draugijų, at
likdama darbą lietuvybei, Lietu
vai ir bendrai lietuviams. Mu
sų greitas augimas reiškia, kad 
mes tame esame pasekmingi.

Ateinančio trečiadienio vaka
re 8:00 v. turės maskaradą sa
vo nariams ir jų draugams 
Woodman’s svetainėje. Visi 
esate kviečiami atsilankyti ii 
praleisti linksmai laiką tikrai 
lietuviško jaunimo tarpe.

—Vytautas Finadar.

JOHN B. BORDEN
* LIETUVIS ADVOKATAS
108 W. Monroe St., prie Clark 

Telefonas Blate 7660; valandos #—8

OptOfaettically Aklų Specialistas
Palengvinę aktą įuthpim^ koris • esti 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Gonsulate, 100 
at 7:30 P. M.

Please be present!
Sec’y, A. Kairis

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Tberapy 

U “Midwife
6109 South Albany 

Aveniu 
Phone

Hemlock 9252
Patarnauia P™ gim-

JORI dymo namuose ar li- 
goninėse, duodu ma- 
”aSe’ eiectric treat- 
ment ir magnetic Eaiaftkl blankets ir t. t.

7 Moterims ir mergt- 
noms patarimai do
vanai.

LachavMi ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja hidotnvėse kuopigiansiai. 
Reikale meldžiame atsiSatikti, o musų 

darbą bosite .žganždintL 
^T<1. Carui 2515 arba 2515 
2814 W. 28rd PU Chicago 

SKYRIUS:
1439 S. 49 Ct., Cicero, Dl. 

Tel Cfc.ro J927

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.'

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South We»tern Aveniu 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS* 

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

JUOZAPAS ŠARKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 23 diena, 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, 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 vai. ryto iš 
koplyčioj į šv, Antano parapi
jos bažnyčia, kurioje atsibus 
gėdulingos pamaldos už vėlio* 
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Šatkau
sko giminės, draugai ir pažįs- 
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
tami esat nuoširdžiai kviečia- 
suteikti jam paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinįnją, '

Nuliud® liekame,
Pusbroliai, jų Šeimynos ir 

Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Lachavičius, tel. Canal 
2515 ir Ofcero 5927.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street 

Valandos: 10—11 vai. ryt 
7—9 vai. vak. Nedėliomis iš 

niais 10—12 dieną.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS:
127 ft.Dearborn St..Room» 1431-1434 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Haleted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8:3o vai. kiek

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

Seniausi Lietuvių Graboriai Chicagoįe
- Vienįntė|is LiejuVis Gtaborius va^ojantis mėderniftą, elektros 

karaboną su šuninėm durim. —- Jeigu didžiuojatės dailttfittt it fSUu
- Plukite /■ , Į į .į :
REPUBLIC 8340.? fcį penfci)irijiki«; ' • '■ ‘

Reikia pažymėti tas fšktas, 
kad /kndriulio-Bimbos vedama 
tiesioji linija yra išvaikius, vi
sus geresnius dainininkuš ir 
dainininkes ir dabar duoda 
sdivo metinius koncertus be 
dainininkų. Gal ir .praktiška, 
kam čia pagalios ir reikalinga, 
kad koncerte dainuotų? Komu
nistiškas menas gali būti ir be 
dainos, tai buržuazijos išųiiš- 
las. Ar ne? Komunistams 
Užtenka sugniaužti kumšti 
giedant internacionalą, ir tuoni 
pagerbti kumščio jėgą 
it gerai! /

Re*. 6600 South Atteeian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
YYD P >7 7AT ATAPTC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haleted Stori 
CHICAGO, ILL.

J. F. BADŽIUS
Ineorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška kdįplyčia dykai.
668 W. l&th St. TeL Canal 6174 

. CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South AthlanA Avė., 2 luhoe 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte* mm 3 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vat 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienų 

Phone Midvray 2880

Pasibaigus neva koncertui, 
prasidėjo balius, taip sakant 
įkroji dalis programo. čia 

pasipylė visos komunistiškos 
spėkos į darbą daryti biznį,!. Praeito antradienio vakare, 
triniausiai padaryta kolekta radio- klausytojai tikrai turėjo 
dėl “Laisves” ir “Vilnies” pa-1 daug smagumo pasiklaufcyti 
laikymo, nes sakoma, kad fi-| gražaus ir įdomaus programo, 
nansiškai stovi labai prastai.

Po rinkliavai aukų, prasidė
jo privatiškas ubagavimas^ Šia 
tau kiša po nosį draugė ko
muniste pundą tiki otų ir pra-|dWis buvo išpildyta grupės jau 
šo kad pirktai. Antra siūlo 
užprenumeruoti savo gazietą> 
trečia ateina nu blarika ir pra
šo, kad duotai kiek išgali dėl 
“Vorkerio” gazietosj ir taip
kolektuoja, kad jei pradėtai
dtioti, 'tai ištuštintų tau visus 
kišenius. Tai sakau tau, Jur- 
guti, ir koncertas^ labai pana
šus į Maxwcll gatvės biznį.

Kazys.

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

LlačfnoJ Valandoj PahoMnt Mane 

2506 West 63rd St
T,L RBPUBLIC 3100

4iilW ........ .

Spalių 22 d. įvyko “Vilnies” 
metinis koncertas. Bet tai, tik
sliau: pasakius, ne koncertas, 
bet balius, nes programas bu
vo tokis prastas, kad ištiesų 
negalima vadinti koncertiniu 
programų.

Choras, kurį vedė draugas 
A. Kvedaras, buvo geriausias 
triupas visam programe. Tik 
ve, dainos kurias choras dai
navo, buvo išimtinai svetimų 
tautų meliodijos. Taip, kad ir 
nebūnant patriotu vistik sve
tima muzika nėra taip gerai 
suprantama ir glodni lietuvio 
sielai. šalę choro “giedojo” 
draugas P. Daudorius, solo ir 
duetus su drauge D. Kvedarie
ne. Draugas Daudorius, tai 
tikras dudorius, traukia sau 
rankas ant pilvo užsidėjęs, o 
tu, kad nori klausykis jo už
simokėjęs pusę dolerio. Tik 
klausimas, ar verta tokio dai
nininko klausytis ir mokėti 
nors nikelį? Draugė Kve- 
derienė, turi kiek geriaus iš
lavintą balsą. Be to, pats drau
gas Kvedaras, taip sakant, bu
vo viso koncerto žvaigžde, jis 
ir chorą dirigavo ir Dubinuš- 
ką dainavo, taip kad be jo tai

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 So. Western Avenue
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vat. rak. 

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.

Tel. YardS 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinių# 

f Kreivas Akis 
P Ištaiso.

:r Akinių Dirbtuvė 
(Vest 35th St. 

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

Nedėliomis 10 įki 12 vai.* ryto 
............  ..iii ...i■ ■ -i , i —......................... mu.

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS —

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

( Gy^Oj .staigias it chroniškas ligas vyrų, 
moterų' Ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray it kitokius elektra* prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija t
1025 tV. 18th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hgde Park 6755 ar Central 7464

Moterys, naudokitės progo
mis, mokytis niekad nėra vė
lu. Tegul musų auganti kar
ta nesijuokia, kad mes esam 
bemoksliai, mes galim taipgi 
būti mokyti nors šiek tiek.

Moterys stengkites lavintis 
kiek galint, mokslas brangiau
sia turtas, kurį niekas negali 
atimti. Branginkim mokslą, 
kol dar yra galimybės. Z,

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Setedoj pagal sutartį.

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Grįžo ii Eutopot ir vėl praktikuos' 
eenojoj vietoj.

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

4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.
Viri T«Wonrt YARDS 1741—1741 /y ILL

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

Telefonas Yards 0994 

Dr. MAURO KAHN
4631 South Aehland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

Gydytojas ir Chirurgas
Ofiiui 4445 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso val.1 Nuo 2 iki 4 it nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. t Prospect 1930

‘Vilnies” metinis 
koncertas be dai

nininkų
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška* Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams; Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL. f.

Graborius 
KOPLYČIA dykai 

4830 West 15th St.
CICERO.

programo btihį tafĮ) kaip ne
buvę. Bet tai, žinoma, iŠ prie
vartos užpildymas tuščių vie
tų, dčl klausytojo mažai nau
dos. Dar, turėjo groti rusų 
Mandolinų Orkestras, bet dėl 
tūlų priežasčių nepribuvo.

Kalbėjo draugas Mileris, 
perduodamas labas dienas iš 
Rusijos ir po tam papasakojo 
apie Lietuvą, apie Lietuvos 
žmonių būklę ir kaip Lietuvoj 
bloga gyventi po fašistiška 
diktatūra.

Reikia sutikti su tuom kad 
ten taip yra, bet kaži kodėl 
draugas Mileris nė žodeliu ne
prisiminė apie Rusijos žmonių 
vargą ir komunistišką diktatu-

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedį;nskis
' DENTISTAS

4143 Archer Ave ue

Tarp Chicagos
Lietuvių

I. J. ZOLP 
1B4« WesiR46th St. 

T.I. BOTfcv.td 5203 lt 8413 
1827 So. 49th Ct

Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai 
....i.i... —......................  .

Lietuviai Daktarai
DR. C. KASPUTIS 

DENTISTAS

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

We«t Town State Bank Bldg. 
2400 W. Madieon St.

VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 rak. 
Tek Seeley 7330

Namų telefonai Bruniwick 0597

RADIO
■> i th, .............. .

Progress Programas

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
ĮSTAIGA CHICAGOJE :

. i. , ■ 1' \ - i

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

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
turi Įr^g»s grabij dirbtuvę.

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

Nubudimo valandoj^ pašaukite šią jstdigą.

J. F. EUDEIKIS
’ LIETUVIU. GRABORIUS

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

rite 3572

i*. Suzana Slakis
Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligų

B
%



Ketvirtadienis, sp. 26r 1933NAUJIENĄ,

CLASSIFIEDADS

Bet

PRANEŠIMAI

2649 West 43rd Street

nares malonė

Mari

IL U CK Y S TRIKE

Puikiausis
tabakas

CLASSIFIEDADS

43 St

LAUKIATE?

VISUOMET CANAL 8500

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

ren 
iper

Priiiraiykitt j musų apriki 

TEL. LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St.

Am. Liet. Daktarų 
Draugija pradeda 

žieminį sezonų

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

PARSIDUODA AludS; biznis iš
dirbtas per 15 metu. Biznis randasi 
geroj apielinkčje. 6818 So. Ashland 
Avė.

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

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.

PASAUKITE

REIKALINGA “Cashier” patyru
si prie bučernės. 3631 S. Halsted St

arba būti man gyvenimo
Aš esu našlis, nėra ma- 

Moteris jei turėtų koki,
Del platesnių žinių

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St.

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

Kodėl jums nepaskelbti tą liuosą kamba
rį butą, garadiių? 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 geriausias rezultatus. Skelbimų 
kainos dabar labai temos.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tarp Chicagos 
Lietuvių

du’oklių nereikia nĮokėti.c
Butų labai malorfu,‘ katf visi 

buvę birutiečiąi -vėl gryžtų prie 
darbo. / * ;• i ’ 4 , )

Nepamirškite naujos vietos. 
Nenuvažiuokite j Gage Park, 
bet atvažiuokite į Mark White 
Sųuare, Bridgeporte.-—Valdyba,

jei musų rėmėjai tvirti darbi- 
ninkai ir nepaiso oro dėl išpil
dymo reikalingo darbo užlaiky
mui tos jaunos draugijėlės. Tas 
da neviskas. “Gėlių Darželis” 
nustebins lietuvius Chicagoje, 
kada jis greitu laiku* parengs 
gražų ir pasekmingą koncertų! 
Užtat, m'otinos ir tėvai, atsiųs
kit jūsų vaikus kas penkta
dienio vakarų 7:00 v. c. į Wood- 
mano svetainę prie 33-Čios ir 
Lime gatvių ir tegul prisideda 
darban lietuvių jaunimo.

j Be to, Draugijėlė širdingai 
dėkinga kožnam svečiui ir rė
mėjui, kuris atsilankė ir pa
dėjo musų draugijėlei turėti 
nąsekming^ vakarų.—Jurginis.

Visi iš visur esate kviečiami 
pristoti prie choro. Įstojimo 
mokesčių nereikia ir mėnesinių

NAMŲ SAVININKŲ ATYDA1 
Moaų biuras suteiks patarimus'namų 
vininkami reikale nesusipratimų 
dauninkais. Maža narini mokestis, 
tų patarimas visose namų savininkų ii 
tendauninkų reikalais. Mfa neturime sky
rių* Atdara kasdien nno 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. Šventadieniais nuo 10 rytr 
iki piet. įžymus namai originalio ir via 
motelio namų savininkų biuro Chicagoje 

LANDLPRDS BURBAU OF CHICAGf 
Inkorporuotas 

>042 West Diviaion St.
Tel. Armitagc 2951-2952 

Mes 'šame jau šiuo adresu virš 40 merų

REIKALINGA senyva mergina 
arba našle prie namų darbo.

6601 So. Richmond Street

Real Estate For Sale 
Namai-žemž Pardavimui

PARDUOSIU ar išrenduosiu na
rna geroj apielinkėj, parduosiu už 
prieinama kainų.

RENDUOJU visą antrą aukštą 
40x60 pėdų didumo. Buvusi kriau
čių šapa. Pigi renda. S. Kiela, 4843 
—14th St., Cicero, III.__________
KRAUTUVĖS PARENDAVOJIMUI 
3 krautuvės prie šiaur-Rytinio kam
po 85tos gatvės ir Halsted Street; 
garu, šildomos: nebrangi renda.

GORDON REAtTY COMPANY 
809 West 35th Street 

tel. Yards 4330.

tiktai viduriniai
J ■ , X . ; ' . ■ 1 f f 'j :

U . ; ' , f

lapai

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

Bus skaitomi ir išdiskutuoja
mi raportai, pradeda Dr. 
Yuška.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija šiuomi praneša, kad 
ji pradeda žieminį sezonų. 
Bus skaitymas referatų ir jų 
iŠdiskusavinias.

Pirmas reguliaris mėnesinis 
posėdis atsibus penktadienį, 
spalių 27 •(}., 9 vai. vakare, 
Mr. Masiulio namuose, 6641 Š. 
\Vestern Ąve.

Dr. A. L. Yuška skaitys re
feratų “Faktai iš praktikos, 
kas knygose nėra parašyta”. 
Diskusijos Dr. Davidonis ir 
Dr. Venckus.
,. , ...... Dr. G. I. Bloiis, rašt.

PARSIDUODA Restauracija su 
Alum, už $600. 4 kambariai prie 
vietos. Labai svarbi priežastis. At
sišaukite: 1435 Saųgamon St.

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

Teprašo Lietuvos žmonėsr 
eįp pataria Lietuvos bariai

TU. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkranstome ant vietos 

Nuvežam! Ir j tolesnias vietas 
Supakavimar, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ AS
1358 So. Halsted St. Chicago. III.

ketvirtadienį, 
vo laikoma 
Park svet.

Visi nariai 
kit pribūti į repeticijas sekantį 
ketvirtadienį, spalių (Oct.) 26 
d., 1933 m. 7:30 v. v.

Jeigu mes Imtume daugiau 
kreipę domės į savo apšvietę, 
tai ar butų mus galėję viso
kie sukčiai taip lengvai ap
gauti ant kiekvieno žinksnio. 
Kuomet mes turime kelis atlie
kamu* centus, tai beieškoda
mi progų pralobti, sukiname 
visokiems aferistams ir ap- 
Švieta nėra tuomet kada užsi
imti. O kuomet pasijuntame 
apviltais, tai tuomet aimanuo
jame “o kad bučiau žinojęs”. 
Ir vėl. kuomet tie centai su
mažėjo, pasidaro jų gaila ir 
vėl nėra apšvietus reikalams. 
Tai taip ir tęsėme savo gyve
nimų be klaidžiodami po šias 
purvinos žemės “mamastis“.

Kiek tenka nugirsti, dauge
lis mėgsta mano raštus ir nu
siskundžia, kad aš perretai ra
šau į laikraščius, bet kas iš to 
naudos, kad jei tik rašyti, kad 
kas tai galėtų pasiskaityti ke
lias minutes ir paskui vėl už
miršti Jr. laukti ko nors naujo.

Negana^ vien tik pasiskaityti 
mums mėgiamų raštų, bet ir 
patys turime siekti kokio nors 
tikslo, kad padėjus tiems ku
rie musų tarpe geidžia pra
plėsti apšvietų. Taigi “Pažan-

White Sąuare, 30-os ir Halsted 
gal.,' ir laikys repeticijas kas 

taip pat, kaip bu- 
repeticijos Gage

Tegu4 ūžia, pučia, lyja; tegu 
tranko perkūnija, bet vienok 
“Gėlių Daržeyo” parengimai 
bus pasekmingi ir, kodėl ne.

“Pažanga” ir jos ro
lė Amerikos lietuviu 
gyvenime; jos siekiai 

(tąsa)

REAL ESTATE
Biznia pamatuotai teisingoms 

Insurance; notary public 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Pati širdis puikios Lucky Strike 
kokybes yra parinktas tabakas—* 
nunokintas šiltais saulės .glindų- f r 
liais, derlingos žemės ir lengvu life^ "‘ * 
tumi. Šiuo laiku iki SlOO.OCHJ^Oyį 
verta, puikaus turk, ir uaminiA’’ 
tabako, Derliaus Grietinės, sendi
nama Lucky Strike išdirbėjams. 
Kadangi tik ypatingas parinkto 
tabako pasirinkimas naudojama 
pagaminti jūsų' Luckies taip

Gelių Darželio” ant 
rasBunco Party 

’ 7 pasisekė

• Amerikos rudmarškinių “Khaki Shirts” vadas Art J. 
Smith (kairėj), jau pasidėjęs savo uniformų, tariasi su savo 
advokatu. Jis pasidavė Philadelphijos policijai ir teisme jam 
teko susikirsti su savo sekėjais, kurie kaltina jį pasisavinus 
organizacijos 'iždą. Valdžia sako, kad visa ta organizacija yra 
Smi'tho raketas, kad surinkti iš narių po $2 ir {piršti jiems 
uniformas. “Maršavimas” į Washingtonų, kad Rooseveltą pa
skelbti Amerikos “diktatoriirm” buvęs skelbiamas , tik, tam, 
kad prisivilioti daugiau lengvatikių ir iš jų gauti daugiau pi
nigų. ' ' '

gn ir yra tam organizuota. 
Jos siekiai ir tikslai sujungti 
tas visas pažangias spėkas iš
simėčiusias po visas Š. V., kad 
jas padarius naudingoms žmo
nijos gerovei;

Nes, nors prieš mus butų ir 
geriausi niekiai ir tikslai, bet 
be tam tikros organizacijos 
mes esame bespekiai.

Mes matome, kad net 3000 
lietuvių tik vien Chicagoj, pra
eito rudenio balsavimuose pa
davė savo balsus už socialistų 
kandidatų į prezidentus, 
ar jie visi yra socialiniai? 
reikia labai abejoti.

Bet vis vien, jau jei yra 
žangus žmonės ir permato, 
kad kas nors yra negerai su 
Šia kapitalistine sistema, kuri 
valdydama bilioninius turtus 
leidžia milionams savo pilie
čių badauti. . O da kiek buvo 
tokių, kurie dėl šiokių ar to
kių kliūčių suvis nebalsavo? 
Bet tiesioginio prigulėjimo 
prie socialistų partijos dej vie
nokių ar kitokių priežasčių jie 
vengė.

Taigi, “Pažanga” ir yra tam 
organizuojama, kad i jų galė
tų sutilpti visi pažangaus nu
sistatymo žmones ne varžant 
jų politinio persitikrinimo. 
Taigi “Pažangos” vien tikslas 
ir siekiai dirbti Amerikos lie
tuvių tarpe kultūros ir apšvie
tos darbų ir šitam darbui yra 
plati dirva, tik nereikia pasi
duoti visokiems sentimentališ- 
kumams ir stengtis žengti į 
priešakį. —J. A-la.

(Galas)

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. SELEMONAVICIA 
*504 W. 33rd St, Chieago, III
* . Prie Normai St.

Phone Vistory 3486

prikimštus -—laisvus* nuo Kuosų 
galų. Štai kodėl Luckies visuomet

gardaus Amio atžvilgiais.
'isi5 • ■>'v ..j-* . ■

"•'■A',- ... ' >< . L..11

’ Help Wanted—Female 
lĮąrbininkių Reikia_

REIKALINGA suaugusi mergina 
ar našlė moteris, kuri galėtų dirbti 
stuboj, 
drauge, 
žų vaikų 
gali atsiliepti, 
kreipkitės laišku,

DOMINIKS W. MIKULSKIS 
Custer, Mich.

For Rent 
#*i#«w*rfw^-wiiw|w*a***w*^»*w*****«**<*>*l******^*****«**^****^ 1*******

ANT REND0S kambarys dėl že 
notos poros ar pavieniems, ”< 

2510 W. 47 St.

CwriaM, 1888, Tb# American Tobacco Companyr,

Business Service

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS/

Mes padarome experto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi taisome rynaa, 
“down apots” ir visokį blekėa darbų.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 

T«L Victory 4965

Fumiture & Fixtures

KAS TURI Parduoti Grosemčs ice 
baksi iki 5 pėdų platumo, durys su 
stiklais, prisiųskite savo antrašą.

1951 Canalport Avė.

Help Wanted—-Malė
Darbininkų Reikia ______

REIKALINGI muzikai, moką gro
ti visus instrumentus. Pradedančių 
orkestrui. Mažas mokestis. Gaidos 
panarinamos visiems įvykiams. Pa
šaukite Joseph Berzin, tarp 4—6-ių 
vakare. I^afayette 2241, 3035 W. 41 
Place.____________________________

REIKALINGI 4 bučeriai unijistai. 
3631 So. Halsted Street.

REIKAIJNGAS patyręs siuvėjas 
Srie moterišku rūbų siuvimo. 190 N. 

tate St. kambarys 402.
REIKALINGAS senyvas žmogus 

namų pridabojimui. Pragyvenimas ir 
užmokestis. 3601 Sq.„ Lowe Avė.

Business Chances 
Pardavimui 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.).




