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SPRINGFIELD, III., 1. 1. — 
Valstijos atstovų butas jau an
tru sykiu atmetė pasiūlymą iš
leisti paskolas bonus bedarbių 
šelpimui
uždėti specialiai taksai namų 
savininkams.

Streikas liko atšauktas guber
natoriams pritarus taimerių 
programui-

nubaustų j ų
1931 metus,

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

MIMUI

Kaina 3cVOL. XX

3 darbininkai žuvo

Karalių pasitarimas

Vakar karštis

kviečiame žmo- 
didžiąsias pie- 
taip vadinamo

Tečiaus galutinas sprendimas 
bus padarytas tik už dviejų 
savaičių

Ūkio produktų kainos taipjau 
pakilo. Prezidentas išvažiuo
ja į pietus poilsiui

Chi- 
Net 
boi- 
kad

Eina gandų, kad Insultas 
graikinsiąs savo pavardę 
kandidatuosiąs į Graikijos 
parlamentą

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

dideliai šaliai,— girdi
“Graikijos teisingu-

gandų, kad Insullas 
savo pavardę sugrai-

su- 
ir
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HAVANA, Kuboj, 1. 1. - 
Policijos stoty eksplodavo bom 
ba, kuri sužeidė 9 policistus.
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Skelbia Boikotą 
“Pieno Trustui”
Aldermanų pakomisė kviečia gyventojus 
paliauti pirkti pieną iš didžiųjų pieninių

CHICAGO.—Miesto tarybos 
visuomenės sveikatas komiteto 
pieno pakomisė vakar išleido 
viešą atsišaukimą, skelbiantį 
boikotą “taip vadinamam pieno 
trustui” Chicągoje.

Formalis pakomisės išleistas 
į gyventojus atsišaukimas sa
ko:

“šiandie mčs 
nes boikotuoti 
nines, narius
pieno trusto. Mes kviečiame 
gyventojus patronizuoti “cash 
and carry” pieno sankrovas, 
kol jos pardavinėja pieną po 
8c už kvortą ir visas kompani
jas, kurioš pristato pieną po 
10c ar mažiau už kvortą”.

Po tuo pareiškimu pasirašė 
pakomisės pirmininkas aid. p. 
L. Sutton iš 8 wardo, aid. Tho- 
mas Terrell iš 29 wardo, aid. 
Joseph C. Ross iš 40 wardo ir 
aid. George W. Robinson iš 36 
wardo. Penktas pakomisės na
rys, aid. Kiley iš 37 wardo, at
sisakė pasirašyti, nes jis tam 
boikotui nepritariąs.

Aid. Wieland iš 38 wardo 
pranešė merui Kelly, kad langai 
dviejose nepriklausomose pieno 
sankrovose jo warde liko iš
daužyti—prie Montrose ir Mil- 
waukee ir prie Pensacola ir 
Milvvaukee gatvių .

Nors sankrovoms ir išdaužy
ti langai, bet jos varo gana 
gyvą biznį ir jeigu jų biznio 
netrukdytų visokie huliganai, 
tai aldermanas esąs tikras, kad 
abi sankrovos suimtų didžiumą 
to wardo biznio.

“Pieno trusto” boikotas skel
biamas iš tos priežasties, kad 
agrikultūros sekretorius Walr 
laee, visai neatsiklausęs Chica- 
gos, pakėlė nuo ateinančio 
penktadienio pieno kainą 
cagoje iki 11c už kvortą, 
ir meras Kelly, kuris prie 
koto nesideda, reikalauja,
tardymai dėl pieno kainų butų 
padaryti Chicągoje ir kad butų 
tikrai įrodyta, kad 11c yra tei
singa kaina žemiau kurios pie
ną su pelnu negalima parda
vinėti.

Prezidentas. , džiau 
giasi padidėjimu 
darbininkų samdos

Insultas paliuosuo 
tas; liksiąs Graiki

jos piliečiu

Chicago, III., Ketvirtadienis, Lapkritis-N ovember 2 d., 1933

ŠIS SEKMADIENIS 
BINGHAMTONUI BUS 

DIDELĖ ŠVENTĖ
BINGHAMTON, N. Y.~At

einantis sekmadienis, lapkr. 5 
d., Bringhamtono ir visos apie- 
linkės lietuviams bus didelė 
šventė, nes tą dieną Bennett 
Airporte įvyks Lietuvių Avia
cijos Diena, kurioj dalyvaus 
lakūnas Juozas R. James-Janu
šauskas, kuris ateinantį pavasa
rį ruošiasi skristi iš Amerikos 
į Lietuvą. Vietos lietuviai tą 
skridimą labai entuziastiškai 
remia ir visi kaip vienas ruo
šiasi būti sekmadieny Bennett 
Airporte, kad pamatyti lakūną 
James-Janušauską ore ir pa
tiems su juo paskraidyti. Pra
džia 1 v. po piet.

Lietuvos Vokietijos 
derybos nutruko

Amerikai pradėjus supirkinėti auksą, už jį brangiai mokant; tuojaus atsinaujino aukso kasi
nėjimas jau senai užmirštose vietose. Štai ties Denver, Colo., šimtai moterų, vaikų ir vyrų 
primityviškais įnagiais skalauja auksą, su ‘tokiu pat karštumu, kokis pasireiškė garsiaisiais 

aukso ieškojimo laikais 1849 m.

Miesto taryba nuta
rė Auburn Avė. per
vardyti į Lituanica 

Avenue

TIVERTON, N. J., lapkr. 1. 
—Trys darbininkai liko užmuš
ti ir keliolika sužeista, sugriu
vus New England Terminai 
aliejaus tankui. Tankui su
griuvus ištiko eksplozija ir 
gaisras, kuris sunaikino dar ke
lis kitus aliejaus tankus.

Nacionalis farmerią 
streikas liko 

atšauktas

Gubernatoriaus žmo 
na smerkia plie

no trustą

WASHINGTON, lapkr. 1. — 
Valdžios centralinė statistikos 
taryba šiar/die įteikė preziden
tui Rooseveltui statistikas, ku
rios parodo darbininkų samdos 
ir kainų stovį.

Prezidentas apsidžiaugė tuo, 
kad statistikos parodo, jog 
samda visoje šalyje nuo to lai
ko kaip pradėta vykinti šalies 
atgaivinimo programą, yra žy
miai padidėjusi. Taipjau paki
lo ūkių produktų kainos, kaip 
ir kainos visų prekių, kas irgi 
yra dalimi prezidento progra-: 
mo. Bet prezidentas yra ne
patenkintas tufe, kad padėties 
gerėjimas yra mažesnis, negu 
jis tikėjosi.

Visuomet linksmas preziden
tas šiandie konferencijoje su 
laikraštininkais išrodė pavar
gęs. Galbūt atsiliepė sunkus 
darbas, vis plačiau besivystant 
jo programui, taipjau galbūt 
atsiliepia nepalanki kritika jo 
aukso politikos.

Prezidentas apie lapkr. 17 d. 
mano išvažiuoti į savo vasar
namį Warm Springs, Ga., apie 
savaitę ar dešimtį dienų pasil
sėti.

šiandie už auksą buvo moka
ma $32.26 už unciją, arba 14c 
daugiau, negu buvo mokama 
vakar.

ATHENAI, lapkr. 1. — Grai
kijos teismui atsisakius išduo
ti Amerikai Insull, Insullas ta
po paliuosuotas iš ligoninės-ka- 
lėjimo ir sugryžo į savo ho- 
telį, kur šiandie, pasidžiaugti 
paliuosavimu, surengė nedidelį 
pokilį. Jis rodė visiems pluoš
tus jį sveikinančių telegramų, 
bet atsisakė pasakyti ją jis ma
no daryti ateityje.

Graikų laikraščiai labai prie
lankiai kalba apie teismo nuo
sprendį ir džiaugiasi, kad ma
žos šalies teismas atsisakė nu
silenkti 
laimėjo 
mas”.

Eina 
rengiasi 
kinti, pakeičiant ją į Insulopou- 
los, priimti Graikijos pilietybę 
ir kandidatuoti j Graikijos par
lamentą, o gal net mano pa
tekti ir j Graikijos kabinetą. 
Insullas šiuo laiku Graikijoje 
yra labai populiarus, nes sutei
kė Athenams daug biznio. J| 
gynę advokatai gavo riebų at
lyginimą, Graikija susilaukė 
daug turistų, iš ko gerą bizii 
darė hofeliai. Telegrafas irgi 
daug uždirbo, siuntinėdamas il
gus laikraščių pranešimus. Be 
to gal jis pagelbės išvystyti 
Graikijos industriją.

' J ■:

ICHICAGO.—Triukšmingame 
miesto tarybos posėdyje vakar 
ai germanai vienbalsiai sutiko 
išpildyti lietuvių prašymą ir 
lietusių apgyventą gatvę Au- 
burn Avė. pakeisti į Lituanica 
Avė., pagerbimui atminties žu
vusiųjų lietuvių didvyrių chi- 
cagiečių Stepono Dariaus ii 
Stasio Girėno, kurie savo lėk
tuvu Lituanica nugalėję klas
tingąjį Atlantiką rado mirtį 
Vokietijos Pamario miškuose, 
arti Lietuvos sienų.

Tarp miesto gyventojų ima 
reikštis didelis pasipriešinimas 
nuolatiniam keitimui gatvių 
vardų, ypač didžiųjų gatvių. Ir 
kada lenkai pareikalavo Craw- 
ford Avė. pakeisti Į Pulaski 
Road, tai miesto taryboje kilo 
didelis triul|šma)s. Pakeitimas 
liko atidėtas iki lenkai surinks 
51 nuoš. tos gatvės namų savi
ninkų parašų, pritariančių gat
vės vardo pakeitimui.

Pakeitimui Auburn Avė. į 
Lituanica Avė. alydermanai ne
sipriešino, nes ta gatvė nėra 
jau tokia didelė ir ji išimtinai 
beveik vienų lietuvių apgyven
ta.

Svarbus pakeitimai 
NRA industrinėje 

taryboje
WASHINCTON, lapkr. 1. — 

Prekybos sekretorius Roper 
nacionalio biznio patarimų ir 
planavimų tarybos susirinkime 
pranešė apie svarbius pakeiti
mus NRA industrinėje patari
mų taryboje. Penki mažiau4 
veiklus tarybos nariai pasitrau
kė ir jų vieton tapo paskirti 
kiti penki, vieni stambiausių 
industrialistų, kurių niekurie 
ikišiol buvo priešingi NRA. Iš 
to sprendžiama, kad galima ti
kėtis svarbių permainų pačia
me NRA nusistatyme.

Tarp naujai paskirtųjų yra 
stambiausias parako fabrikan
tas du4 Pont, Clay- Williams iš 
Reynolds Tobacco Co., Myron 
C. Taylor jŠ United States Steel 
Oorp„ gen .Wood iš Sears-Roe- 
buck ir Flanders iš Springfield, 
Vt.

Einant < tarybos taisyklėmis, 
galutinas sprendimas dėl gat
vės vardo pakeitimo bus pada
rytas tiktai už dviejų savai
čių laiko. Nėra abejonės, kad 
pasipriešinimo tam pakeitimui 
nepasireikš, nes tam pakeiti
mui kaip gatvių komisija, taip 
ir pati miesto taryba ikišiol 
pritarė vienbalsiai.

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

Veikiausia lietus ir daug 
šalčiau.

Saulė teka 6:23, leidžiasi

DĖS MOINES, Iowa, lapkr. 1. 
-—■Devynių centralinių valstijų 
gubernatoriai ar jų atstovai,^ 
savo konferencijoje išreiškė 
pritarimą National Farmers’ 
Holiday Assn. farmų gelbėjimo 
programui ir asociacija tuojaus 
atšaukė nacionalį farmerių 
streiką, kuris betgi iki šiol jo
kios žymės ūkio produktų pri
statyme nebuvo padaręs.

Keturi gubernatoriai tuojaus 
išvyko į Washingtoną prista
tyti programą prezidentui Roo
seveltui.

CHICAGO.— Užvakar United 
States Steel Corp. mieste Gary 
kalbėjo Pennsylvanijos guber
natoriaus Pinchot žmona. Penn- 
sylvaniją irgi valdo plieno trus- 
tas, o ir čia jos klausėsi apie 
4,000 to trusto darbininkų. To
dėl ji ir kalbėjo apie plieno 
trustą. Ir ji kalbėjo apie ji 
labai nepalankiai.

Ji pareiškė, kad plieno trus- 
tas per 30 metų nieko naujo 
neišmoko, bet ir nieko seno ne- 
užmigo.*”

KAUNAS.— “Europa Ost” 
Kauno korespondentas praneša, 
kad Berlyne įvykusios Lietuvos 
Vokietijos derybos nutruko. 
Lietuvos delegacijos pirminin
kas dr. Lozoraitis sugrįžo į 
Kauną ir užsienių reik, minis- 
teriui dr. Zauniui padarė atitin
kamą pranešimą. Naujų dery
bų data lig šiol dar esanti ne
nustatyta.

Derybos esą nutrukusios vi
sai netikėtai. Dar neseniai 
Kaune butą optimistiškos nuo
taikos, bet kilęs konfliktas dėl 
teismų santvarkos įstatymo esą 
situaciją staiga pakeitęs. Vo
kiečių laikraščiai praneša, kad 
kilęs konfliktas Lietuvos Vo
kietijos ekonomines derybas 
pastatė keblion padėtin ir esą 
šiame reikale dar netartas pas
kutinis žodis, šiomis dienomis 
laukiamas oficialus užsienių 
reikalų ministerijos praneši
mas.

D idėja nusikaltimai 
Klaipėdos krašte

Leis pardavinėti 
svaiginančius gėri

mus stikleliais

Dar nežino ar taikins 
III. angliakasių 

streiką
WASHINGTON, 1. 1. — Na- 

cionalės darbo tarybos pirmi
ninkas senatorius Wagner pa
reiškė, kad taryba dar nėra su- 
sprendusi, ar ji bandys taikin
ti Ilinois angliakasių streiką.
/ Taipgi dar nežinoma, ar 
Pennsylvanijos angliakasiai 
gryš į darbą. Unija įsakė gryš- 
ti, bet lokalų vadai priešinasi 
gryžimui be aiškaus pripažini
mo Unijos.

SPRINGFIELD, III., 1. 1. — 
Valstijos svaigalų komisija, ku
ri jau kelintas mėnuo ruošia 
projektą įstatymų dėl svaigalų 
pardavinėjimo ir ikišiol prie 
jokio susitarimo nepriėjo, •šian
die padarė pirmą susitarimą,— 
kad ji neaprybos svaigalų par
davinėjimo vien bonkomis. Reiš
kia, bus galima pardavinėti 
svaigalus ir stiklelais. Bet kur 
jie bus pardavinėjami, —kar- 
čiamose, restoranuose, alinėse 
ar kur kitur—tebėra neišspręs
ta, nors iki prohibicijos panai
kinimo beliko tik virš mėnesio 
laiko.

TIRANA, Albanijoj, lapkr. 1. 
—Kiek ikišiol žinoma potvy
niuose 'pietinėj Albanijoj žuvo 
26 žmonės, žinios tečiaus nėra 
pilnos, kadangi ne visur yra 
atsteigtas susisiekimas.

“Jis turi baigti mokslą—pra
dinį, vidurinį ir kolegijos iš 
Amerikos Darbo Federacijos— 
žmoniškumo ir ekonomijos”, 
sakė Mrs. Cdrnelia B. Pinchot.

Ji sakė, kad seniau Ameri
kos likimą valdė 15 žmonių.

“Bet šiandie Baltąjame Na
me mes turime žmogų, kuris 
turi drąsos ir įsitikinimų at
sižvelgti ir j masių interesus”, 
tęsė ji. “Dienos tyronijos val
džioje yra praėjusios; dienos 
tyronijos industrijoje turi bai
gtis. Mums reikia darbininkų 
demokratijos valdžioje”.

Ji ragino darbininkus organi
zuotis ir stoti į Amerikos Dar
bo Federaciją.

KLAIPĖDA.—Klaipėdos kraš
to statistikos biuro žiniomis, 
pernai Klaipėdos krašto teis
muose buvo iš viso teisiami 
8001 asmuo, nusikaltę baudžia
majam Tcodėksui ir kitiems į- 
vairiems baiMžiamiems įstaty
mams ir įsakymams. Palygin
ti 1931 m. duomenis, matyti, 
kad teisiamųjų skaičius kiek 
padidėjęs, būtent 1932 metais 
buvo teisiami 334 asmens ar
ba 12,4% daugiau kaip 1931 
metais. Teismuose nuteistųjų 
skaičius didesnis 14,2'/, tuo 
tarpu kaip, palyginti 1931 me
tus, išteisintų skaičiui tik 1,7% 
tepadidėjęs. Lytimis nuteistie
ji taip skirstomi: vyrų nuteis
ta 2013 (1790), arba 78,3 (49.- 
4) nuošimčiai (skliauteliuose 
1931 metų daviniai); moterų 
559 (462), arba 21, (20,6) nuoš. 
Iš visų nuteistųjų 
totinai bausti 666 
kaltėliai.

Valdžia statys didelį 
gyvenamąjį namą 

Chicągoje
CHICAGO.—Washingtone pa

skelbta, kad viešųjų darbų ad
ministracija sutikp paskolinti 
Harms Park Housing Co., $1,- 
333,000, kuri mano statyti 450 
apartmentų gyvenamąjį namą 
prie Wetsern ir Berteau Avės. 
Prie to namo statymo gautų 
darbo apie 850 darbininkų.

Sunkiųjų darbų 
skaičius, palyginti 
padidėjo net 178%, būtent 1931 
metais sunkiųjų darbų kalėji
mu nubausti 23 asmens, o 1932 
metais jau 64; dėl 
nuslėpimo ’ nubautis 
darbų kalėjimu 28 
tais 11) asmenų, 
nusikaltėlių buvę
65,1%, katalikų 32,1, izraelitų 
2,9 ir kitų arba nenurodytų ti
kybų 2,6%.

Be to, Klaipėdos pramonės 
ir pirklių teismas sprendė 307 
(1931 metais 361) bylas, kilu
sias tarp darbininkų ir darb
davių, vadinasi, šios rųšies by
los, palyginti 1931 metus, su
mažėjo 15,0%. Klaipėdos pirk
lių teismas sprendė 51 (1931 
metais 38) bylas, kilusias tarp 
pirklių ir tarnautojų.šeštadienyje į 

Chicago atvyks industrinis ad
ministratorius Johnson, kad Pa
sakyti kalbą Chicagds prekybos 
butui, Illinois fabrikantų aso
ciacijai ir kitoms biznio ir pra
monės organizacijoms.

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

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST T«l. Canal 8500

CHICAGO.—Į Chicago atvyko 
senato komisija tirti federalinio 
teisėjo Woodward veikimą są
ryšy su skilimu receiverių. Jau 
pirmą dieną komisija sužinojo, 
kad receiverių advokatais jis 
daugiausia skirdavo tą advoka
tų firmą, kurioj dirbo jo sū
nūs. Del tos priežasties jo 
sunaus alga liko pakelta $10,- 
000 j metus.

VIENNA*, sp. 30.— Rumuni
jos kakalius Karolis ir Bulga
rijos karalius Boris, lydimi sa
vo užsienio reikalų ministerių, 
susitiko karališkoj jachtoj DuJ- 
nojaus upėj. '

Rumunija bando prikalbinti 
Bulgariją užmiršti revizionistų 
reikalavimus, bet kooperuoti su 
mažąja ententę ir daryti pla
čią Dunojaus prekybos sutartį.

CHICAGO.
buvo pasiekęs 77 laipsnius. Tai 
buVo Šilčiausią lapkr. 1 d. Chi- 
cagos oro biuro istorijoj, 'pe
čiaus šiandie busią daug šal
čiau?. x •

I
WASHINGTON, 1. 1. — šian

die pas prezidentą Rooseveltą 
buvo atsilankę Anglijos atsto-. 
vai pasitarti dėl Anglijos karo 
skolų
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Philadelphia, Pa
Lietuvių Aviacijos Diena, su

rengta pasidarbavimu Vilniui 
Vaduoti Sąjungos komiteto 
antram lietuvių drąsuoliui, 
labai gerai pavyko.

žmogus tiki į dievą ar 
kuri savaime tvarkosi 
pasauly, vis vien nori- 

nprs padėkoti už

Kaip 
gamtą, 
beribių 
si kuriam 
“pasitamavimą” — tai suteik
tą stebuklingai malonią ir gra
žią dieną. Iki spalių 20 d. oras 
musų apielinkėj buvo labai 
gražu*, bet spalių 21 d. dan
gaus skaistumas tapo atskirtas 
debesių antklode ir visa atmos
fera gerokai atvėso. Pasitikėji
mas Lietuvių Aviacijos Dienai 
išrodė visai pražūtingas. Spa
lių 22 d., sekmadienį, atsikėlus 
anksti rytą, musų miestas ne
buvo neįmatomas nuo tirštą

re slebuklingai graži diena 
Parkan žmonės pradėjo jau va 
žiuoti ir juo tolyn, juo dau
gyn. Dabai’ pasirodė padangė
se ir musų lakūnas J. B. James- 
Janušauskas. čia jį pasitiko 
komisija, širdingai jį pasveiki
no ir susipažino. Kadangi pa- 
sažierų skrajoti oru jau butą, 
taf musų lakūnas ėmėsi tuoj 
savo darbo. Ir jis vežiojo juos 
iki 6 vai. vakaro iki sutemo, 
padalinu trumpą pertrauką už
kandžiui ir programui.

Tuoj po 4 vai. prisirinkus 
daugybei norinčių skraidyti, 
pašauktas iš artimos stoties 
antras aeroplanas. Dabar jie 
abu vežiojo; rengėjai manė, 
kad galės visus norinčius pa 
skraidyti iškelti oran. Tačiaus 
kaip nuostabu pasidarė, kuo
met skraidimo laikas pasibai
gė, žmonės kimšte-kimšosi prie 
orlaivių ir reikalavo kad “aš

rudens rūkų. Neveizint to, kaip 
9 vai. ryto, pribuvome “Vyr 
tauto Parkan”. čia atradome 
dar tirštesniu* ruku aptrauktą 
vietą ir neapsakomai laukuose 
nekaltą ramumą...

čia nekantriai laukėme per
mainos. Kartais smulkus mie
los kritimas išrodė į lietų, pri
duodamas išgąsčio, kad musų 
darbas nueis veltui. Tik jau 
apie 11 vai. galima buvo regė
ti, kad kas nors tenai augštir- 
mose pradeda daryti tvarką... 
Sulaukus 12 vai. migla dingo 
ir iš praretėjusių debesų buvo 
matyti skaisti saulės šypsena. 
Lietuvių Aviacijos Diena da
bar jau laimėjo! Visi darbuo
tojai parkan jau pribuvo, bet turiu skraidimo bilietą, mane 
atvažiu'jjančių žmonių dar ne
matyt.

Jau pirma vai. po piet. Dan
gus nusiplovė visai savo mur
ziną veidą, oras sušilo, pasida-

re- 
bet

turi pavežioti, mane ir mane”. 
Negalint pageidavimų išpildy
ti, pardavėjai skridimo bilietų 
turėjo sugrąžinti savininkams 
su virš $50.00 .atgal. Gaila bu-

Hat/ My Boy!z/
^ANC/S WALLACE

J AUTHOR. O F "HUDDLE"

SYNOPSIS
The old.home town—tiny Athens 

in the midwest—is awaiting the re* 
turn of its mos t celebrated son, 
“Big Jeff” Randolph, for two sea- 
sons a national football sensation 
at famous Thorndyke. one of the 
most historic of eastem universi- 
ties. Thorndyke influences had lured 
Randolph east because he had been 
a high school grid marvel. On vaca* 
tions, some of which he spent at 
heme, Tommy (as he was known 
to his Mom and Pop and other ad
ai iri n g Athenians) was “the glass 
of fashion and the monld of form” 
and . . , » airy arbiter of House
hold manners. Dorothy Whitney, 
daughter of the town’s richest eiti* 
zen, had been Tonuny’s high school 
giri friend būt a rift had slovly 
come between them until the daz« 
zling Thorndyke hero had become 
enatnoered ofElaino Wint
arti et and daughteę of a -Wal| 
Street magnate. . . . Tommy is 
coming home for Christmas; Athens 
is astir with preparations for a 
testimonial dirmer. . . . Some of 
the jealons n ei g h bers have just 
been proddin’ Mom in the butcher’s 
būt she’s more than held her own 
with them. . . .

vo prarasti tiek biznio, bet iš
eigos kitokios nebuvo. Ore pa
skraidyta viso 100 pasažierų; 
š ’lo 73 suaugv/sių ir 27 vaikų. 
Prie užbaigos čia padaryta pa
vojingas ore aktas, — tai iš- 
šokimas aųgštai iškelto jauno 
vyro iš aeroplano su “parašiu
tu”. Kuomet išpuolęs krito že
myn tam tikrą laiką ir ilgai 
neatsldarius “lietsargiui” 
getoj i?ose kraujas užšalo
kuomet parašiutui atsidengus 
ir puolančiam pradėjus daryti 
ore akrobatiškus triksus, žiū
rėtojai iš entuziazmo pavirto į 
ekstazikus... Taip užsibaigė pa
sekmingai pas ‘ mirt* Lietuvių 
Aviacijos Diena reikalui remti 
ANTRĄ LIETUVIU SKRIDI
MĄ PER ATLANTIKĄ, NEW 
YOBK-KAUNAiS, 1984. Pada
rius atskaitą spalių 24 d., 1933, 
apmokėjus išlaidas, gryno pel
no skridimui liko $370.02. Iš 
tos sumos lakunuj James-Janu- 
šauskui išmokėta $65.00. Pasi
lieka VVS. komiteto žinioje 
$305.02.

Dabar pasimačius ir asmeniš
kai susipažinus su Dariaus-Gi
rėno pasekėju, VILNIUI VA-. 
DUOTI SANJUNGOS KOMI
TETAS, spalių .24 d., laikyta
me* savo susirinkime 
Muzikalėj Svetainėj, 
apyskaitas, ir priėjus 
tro lietuvių skridimo
lantiką klausimo, prieita prie 
galutinos išvados ir tarimo, 
būtent, (1) VILNIUI VADUO
TI SANJUNGOS KOMITETAS 
atrado, kad lakūnas JAMES- 
J ANUSAUSKAS yra nužiūrė
tas kaip pilnai kompetentiškus 
asmuo baigti aia. Dariaus-Girė
no pradėtąjį žygį ir kaipo to
kį musų komitetas rems visais 
galimais budais jo pasiryžimus 
įvykti. (2) Musų komitetas ne
turi nieko daugiaus pasakyti, 
kaip tik rekomęųduoti lakūną 
James-Januštausk# Amerikos 
lietuvių visuomenei, idant rem
tų jį finansiškai naujam pasi
ryžimui. (3) Komitetas nutarė 
pilnai kpoperųoti()su Centrą ^Ko
mitetu, Chicagoj, Ir (4) Musų 
komitetai paadtfih'A* savo pila
mą tarimą, UŽGIRDAMAS AN
TRĄ LIETUVIŲ 
PER ATLANTIK 
rems iki galo.

Dabar, kaip

LIETUVIŲ AVIACIJOS 
DIENOS ATSKAITA 
Spalių 22 d., 1933, 

Philadelphia, Pa.
Centro Komitetu*!, Antro Liet. 

Skridimo Per Ątlanilką, 
Chicago, Illinois.

Įžangos Vytauto
Parkan ...... .......

Ui barčekius, sandvi
čiai,' alus, etc. ...

Už saldainius ............
Už

$141.50

$264.45 
$ 13.21

pavažiojimą ore 73 
suaugusių po $2.00 $146.00 

pavažiojimą 27 vaikų
po $1.00  ........... $ 27.00

Surinkta smulkių (para-
šiutninkui) . $ 17.22

Už

Viso labo įplaukė $609.38
Išmokėta:

Už alų, valgius ir tt.
Už Wm. Penn Airportą
Už skraidymui lauką ....
Parašiutninkui ............
Lakūnui James-Janu- n 

šauskui ....... ...

$182.66 
$30.00 
$11.70 
$15.00

$65.00

Viso labo išmokėta $304.36
Pasilieka VVS. Komiteto ži

nioje $305.02.
VILNIUI VADUOTI SANJUN

GOS KOMITETAS
Z, Jankauskas, rašt.

viais yra ta, kad jie nesisten- pirkti anglis, negu kur kitur, 
gia patirti, kur ir ką galima] 
gauti: nesistengia, taip sakant, 
nieko sužinoti. Toks apsilei- 
dimąs jiems patiems išeina ne-l 
naudon. ] 
laikąs jau mums butų šubru-Į 
sti ir pradėti rūpintis savo 
reikalais. Sėdėdami prie ba
ro, mes proto daugiau neįgy- 
sime. Todėl apsidairykime, 
kas dedasi aplink mus.

Paimkime kad ir anglių san
dėlį. Iš lietuviu visai mažai 
atsirado tokių, kurie pasinau
dojo proga ir nusipirko ang- 
lisi papigintomis kainomis. O 
tai todėl, kad jie nieko nei ne
žinojo apie tą sandėlį.

Lapkriio 3 d. įvyks svarbus! 
susirinkimas adresu 804 E. 
Chicago av. Susirinkimas 
svarbus tuo, kad bus renka
mas nuo lietuvių direktorius į 
United Organizalions. Kitos 
tautos jau senai išsirinko savo 
direktorius, o lietuviai ir Šia-

> me atsitikime parodė 
sileidimą. Tad bent 
pasirūpinkime atlikti 
reigą. Susirinkimas 
7 vai. vakaro.

Noriu dar pridurti, jog auk- 
šiau minėta organizacija nė
ra kokios nors partijos įran
kis. Prie jos vadovybės nesto
vi kokie bolševikai ar šiaip 
kraštutiniai elementai. Orga
nizacija tapo sukurta^ tam, 
kad rūpintis vietos darbo žmo
nių reikalais. Priklausydami 
prie jos, jus turėsite net as
menišką sau naudą, kaip, pa
vyzdžiui, galėsite pigiau nusi-

— Vietinis

Skelbimai Naujienose
J JSClllVAUO lOVAlia J JĮ J 1A
Malonus tautiečiai, ^da naydą dėlto, 

‘kad pačios Naujiena 
yra naudingos.

I KRAFT
I American Cheese

(packaged, patfaurized)

has full, natūrai 
flavorl

savo ap- 
šį kartą 
savo pa- 
prasi dės

fFORBETTER BAKING ’ 
AT LESS COST ŪSE THE 
ECONOMICAL^EFFICIENT

KC
L

BAKING.v 
POWDER

East Chicago, Ind

•4

I

'4

20c

50c

žemo

Lietuvių 
padarius 
prie an- 
per Al

MILLtONSOF POUNDS USED 
BYOUR GOVERNMENT

pasidarbavimu gauta 
rotušėj, Camden, N< J., 
radio fitotįą, iš kur iria 

; garsino į ąpglų(. kalboj 
parengimą; /v Ir visiems

Lietuviai, susirūpinkime savo 
reikalais!

■■

, Grynas, prlimnas Žemo sustabdo nle- 
žūjinifi odos | penkias sekundas —< 
ir patrelbingras prie Eczemos. pučkų, 
dedervines, ir išbėrimų. Žemo be
veik stebuklingai pra^ailua visokias 
odos iritacijas, kadangi jo gydymo 
ypatybes retiii randamos kitose gy
duolėse. Visos vaistinyCios užlaiko 
—35e, 60c, $1. Ypatingai tvirtas 
Zeipo. Du syk geresni rezultatai $1.26

SKRIDIMĄ 
. 1934, ir jį IF' r{.-

ŠAME PRICE 
"todcui 

AS42YEARSAG0
25ouncesfor254

Full P»ck... No Sfock FiHing

Mom shops for “a nice šilk shirt” for her one-time little Tommy, 
now “Big Jeff,” titanic įdol of the football world.

Praeitą savaitę “Naujieno
se” tilpo žinutę apie tai, kad 
“United Organizalions” įsistei
gė savo anglių sandėlį.

Tai tiesa. Turiu pasakyti, 
jog jau keli vagonai anglių 
tapo išparduoti. Šią savaitę 
ateina dar penki vagonai įvai
rių anglių. Lietuviams reikė
tų turėti galvoje tą faktą, jog 
iš United Organizations. san
dėlio anglis galima pirkti 
daug pigiau negu iš kitur. Ant 
kiekvieno tono- galima sutau
pyti maždaug z$2.00^ Kaip sau 
ųųrįjįę, bet tai tikrai gerąp 
jargenas. .

Sandėlis gali anglis taip pi
giai pardavinėti vyriausiai to
dėl, kad jis tiesiai jas perka 
š kasyklos. Tokiu budu at

simuša tarpininkų uždarbis. 
Dabar pagalvokite: jeigu žmo
gui reikia per metus sunaudo- 
į 20 tonų anglies, tai jis gali 

sutaupyti maždaug $40. Tai 
geroka pinigų suma, kurią 
šiais laikais nelengva kur su
griebti.

. Tačiau bėda su musų lietu-

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga 

ši 
NAUJAmusų lakūnas 

James-Janu§auskas buvo pri- 
imtas Philadelphijoj. Atskrido 
Centįral Airport, ĮSamden, N. J. 
spalių 19 d. kaip' 3:40 vai. po 
pietų, čia sutiko jį pp. J. V. 
Grinius, J. Vaivadą ir p-lė Viola 
Vaivadaitč. Spalių 20 d. buvo 
padaryta sutartij| miesto rotu
šėj sutikti miestb majorą Mr. 
Moore ir Wm. Lewis, teisėją. 
Lakūnui pasitaikius būti už
imtam svarbiais reikalais, ne
suspėjo laiku* atvykti. Iš lietu
vių priėmimo komisijoj daly-? 
vavo adv„ M. M1 Šlikas, J. V. 
Grinius, Dr. E. Klimas, Rib- 
bi. Levanthąl, Lęąiis ’ Ginsberg, 
leidėjas laikraščio “The Jewish 
World” ir Chas. >ęheleden. An
glų spaudos atstovai nuo “Phi
ladelphia Inųuirer”, “Philadel
phia Becord”, “Daily News” ir 
“Public Ledger”. įSpalių 21 d. 
miesto majorui išvažiavus, mu
sų lakūną priima įkniesto rotu
šėj teisėjas Wm.v Lewis, nu‘o 
žydų p. Ginsbergi fr nuo lietu
vių pp. Grinius if šiitas. An
glų spaudos atstovai, čia nu
imta paveikslai, jkurie su ap
rašymais tilpo anglų spaudoj.

Baigdariri šį ilgą pranešimą 
lietuvių visuomenės žiniai, 
VVS. komitetas šiuo reiškia 
viešą gilios ' padėkos žodį yi- 
siėma dalyvavusiems Lįętufvių 
Aviacijos Dienoj ,įyįąiemą dar
bininkams — vy^ms ir mote
rims: p-lei Alenai Urboniutei, 
kurios 
miesto 
veltui 
kartus 
mūsų 
tiems,
ti labai sėkmingą Ų. A. pien^ 

VILNIUI VADUOTI SANJUN
GOS KOMITETAS

Z--

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ
(COOK BOO1 )

ĮSIGYKITE TUOJAUS
/

Kaina tik $1.00
Ką. tik naujai atspausdinta. 

Prisiunčiame paštu.

CHAPTER TWENTY FIVE
Butcher Brown smiled: “They’re 

all jealous, Missus Randolph, būt 
you give lt to all of them all right.“ 

Mom shook her head. “YeR,“ she 
«aid, “it’s too bad people havė to 
be that way.”

“Women,” said Butcher Brown, 
“are all alike.”

“Yes, I suppose so,“ Mom an- 
swered, “be sure and save «me a 
nice big turkey for Christmas, 
Butcher.”

Then Mom went out and when 
she came to Mrs- Farrell’s house 
Bhe vvalked very slowly. She didn’t 
expect to hear anything būt she 
looked in the window just to let 
them know; and she smiled very 
pleasantly as if they were her best 
friends; and they all smiled back, 
even Mrs. Farrell. Guilty con- 
science, Mom thought.

At home she peeled her potatoes 
and fixed the soup and put them 
all on the stove under a slow fire 
and hung up her shawl and put on 
her new house dress and her good 
hat and coat. Neither one of the 
latter was new any longer būt in 
another year Tommy would be out 
of school and the first thing he was 
going to buy her was a new fur 
coat; even before the eleetrie 
washer and ironer he was going to 
buy her the coat and from New 
York, too; from Fifth Avenue!

A whole new outfit with shoes 
and hat to mateh and he said then 
«he would be the best-dressed ma- 
tron in town.

Moin wasn’t sure what the dif- 
ference was between a plain mar- 
ried woman and a matron būt she 
had an idea a matron was society 
and the way they were going there 
was no reason, exactly, why Mom 
shouldn’t be society. If Tommy 
married Dorothy or one of the giri* 
at Smithville he would be society 
and then his mother would be a 
matron—she’d have to be. Mom 
shook her head, though, when she 
thought' of the trouble she’d have 
with Pop and Uncle Loule, tryfng 
to make them society.

When she walked by Mr$r^ar- 
rell’s again on her way downtown 
the three of them were standing pn 
the front porch; and Moro was 
thinklng so much about society 
that she forgot her coat was Avė 

.old and the hat three;. and 
mind sbę wu a ąrotron 
along in her lur coat and' 

shoes and hat to mateh; and when 
she passed them, almost vrithout 
thlnking, she inelined her head ever 
so sllghtly and said, Ūke a matron 
sho

oved such fine things almost with- 
out knowing why. And finally shs 
picked out one with an almost in- 
visible figure in it.

“Lovely taste, Mother, he*ll ba 
proud to wear this,“ Julius s aid; 
and when he’d said that there wai 
nothing left for Mom to do būt take 
it even when he said the price wa» 
six dollars. It was almost double 
what she’d thought it might cost 
būt she couldn’t look cheap before 
Myrtle Flannigan or it’d be all over 
the neighborhood; and she couĮd 
get something less expensive for 
Pete and Pop—sox . or anything 
would do for them, they never paid 
any attėntion td their clothes anjr- 
how.

She had hoped to buy shirts for 
all of them, even Uncle Louis, who 
needed a new one bad enough, good- 
ness knows—būt he’d have to do 
with a tie, the only one he had 
left looked likę the dog had been 
playing with it, although poor littlo 
Nippy never bothered anything and, 
if the truth were known, Nippy had 
more sense than a lot of people 
Mom knew. Sometimes, whon she 
had had a hard day and sat look- 
ing into the fire at night, too tired 
to know what to do next, little 
Nippy would como over and lay 
down with 
looking up 
stood and 
thetic.

She had 
colląr with bells on it for Nippy— 
and there was $teve, too. Steve 
was awful gbod to her and to Pete, 
too, and the two of them were well- 
matched. There’d have to be soma 
little thirig for Stevė—Mom won- 
dered what Tommy would thtnk of 
Steve; she wasn’t a beauty, ex* 
actly, and was more likę a boy (han 
a giri, only she was pretty encragh 
and a real giri underneath and she 
had such good comm.on sense and 
a heart as big aąd&arm as her, 
self. Steve had glven Nippy to Pete 
and thd three of them seamed to ftt 
together, so calm and reatfnl a»d 
altfays doing the right thing, H 
seemed. Mom hoped Tommy wouW 
approve of Steve.

(To Be Contiamd)

“Good afternoon, ladies.”
Nor did she get the full effect < 

upon them; for after all, they were 
, ust neighbor Ipdies who would 
never get anywhere and really 
didn’t know any b e 11 e r and 
shouldn’t be paid too much atten- 
tion to.

“Going downtown?“ Mrs. John
son asked.

Mom smiled to herself. Couldn’t 
anybody see she was going down- 
town ? Būt she remembered her 
manners and said: “Yes—I’m on 
my way to buy a few things, for 
the banquet, you know.”

“Tell Sidney to hold that yellow 
percale remnant for me till tomor- 
row,” Mrs. Flannigan said. Tomor- 
row was payday and everybody 
knew Mrs. Flannigan couldn’t get 
trust anywhere.

“If i see him,” Mom said, “būt 
of course I’m going to Julius’s.“

Let them put that in their pipes 
and smoke it.

When Mom tumed the comer, 
two blocks up, the three of them 
wėre štili on the porch and if Mrs. 
Johnson was around complaining 
about that pain in her back agąin 
it’d be her own fault, standing in 
the cold, gossiping. ,

Mom marchcd in Julius’s without 
hesitation, štili feeling grand. Ju
lius himself came to greet her, say- 
ing; “I know, Mother, I know—it’s 
a new dress for the banquet. He 
mušt be protid of his mother.“

Mom held her breath a moment. 
She had only vorn the blue flat 
crepe twice and thought lt woąld 
do; she really couldn’t afford an- 
other, with Christmas coming on, 
and what would she do with two 
good dresses anyhow? She texh- 
poritedf

“Well, Julius, I ain’t come to 
that, yet. Right now I want to look 
at a nice šilk shirt (or Tommy.“

Julius smiled. “Tfrat’s a mother 
for you—always thinklng of the 
boys first; Myrtle, bring some of 
those nėw ones here, the plain white 
ęties.“ '

Mom had thought, of one with 
stripes būt the way Julius took it 
for granted, she decided the whiU 
pnes mušt be the most stylish; su 

Į She looked them over, and fingered 
thjUB • fUmost Rvįngly, for Ąlom

his nose on her shoe, 
at her as if he under- 
wantcd to be syropa-

vvanted to get a little

Stop 
Itching 
škin NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS

Thousands 
prefer it to 
mayonnaise! 

bu.

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

75cBarbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai -----
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Griuorium --------
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas
170 pusi.

Kas yra Taip* O Kas ne taip? (vertipias)
264 pusi.

Moralybės Išsivystymas
120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi.............
Nąmų Daktaras (paskutinė knygą, kurią suspėjo

parašyti. 174 pusk (su viršeliais) .......................$2.00
Turime įr kitokių knygų dideliame pasilipkime' Dažy
kite klauądąnli katalogo.

75c

50c

50c

NAUJIENOS.
1739 SO. HALSTED ST

Chicago, Iii.



jų, pasirodo, netrūksta

j; ■ į

Brooklyn, N. Y
Visokie {vykiai

bet ir jauni

VACEK & COMPANY

Na, žinoma, ir buvo

keistų žmonių pasitai Daktaras

NAUJIENŲJ-l. V J 11j 11 lį

DIDELES DOVANOS!’’ PRIZAI!!!

NUO GRUODŽIO

Kapitonas 
Pasauliniame kare

nugirsti, kad Brooklyne 
kriaučiUs yra tokių

miame 
kumus 
nybei”

Teko 
net pas 
kontraktorių, kurie savo dar
bininkams moka žemiausias al
gas. žmogus išdirba per savai
tę dagi septynias dienas, o at
lyginimo gauna tik vieną, dole
rį per dieną 
gana ilgas 
kontraktorių, 
sėtinai daug.

Visgi
ko šiame pasaulyje. Prieš kiek 
laiko parke mirė dvi senos mo
terys. Atrodo, kad jos įniro dėl 
skurdo it bado. Apsirengusios 
buvo labai prastai, — drabu
žiai susidėjo beveik iš vienų 
skurlių. Tačiau* surasta $87.20 
pinigais ir banko knygutė, ku
ri rodė, jog banke turi $6,305.

mus žmonės 
iš gero. VieSpalių 29 d. pas mus suėmė 

trisx jaunus žmogvagius, kurie 
sumanė iš vieno daktaro pasi
pinigauti. Iš to daktaro jie rei
kalavo penkių šimtų dolerių, o 
priešingame atvėjyje žadėjo jį 
paimti “pasivažinėjimui”. Ne
pasisekė.

Valdžios agentai pasirodė 
daug gudresni, negu tie krimi
nalistai, ir užtaisė jiems pink
les. Tie agentai apsimetė pa
prastais darbininkais prie kelių 
taisymo ir dabojo, kada pasi
rodys žmogvagiai. Ilgai nerei
kėjo laukti. Jie atvyko pasiim
ti $500 
suimti.

mobilių. Automobilistas susto
jo ir pareikalavo iš negro tro- 
ko laisnj. Negras atšovė, kad 
jis esąs permažas tą laisnį ma
tyti. Nieko kito automobilistui 
nebeliko daryti, kaip tik pasi
šaukti policmoną. Negras ir 
policmonui tą pat pareiškė. O 
kai tvarkos dabotojas pradėjo 
smarkauti, tai nukirto jį nuo 
kojų. Teko šauktis pagalbos. 
Negras pasirodė tiek smarkus, 
kad apkūlė net penkis polic- 
monus. Didžiausias žmonių bū
rys sustojo aplink ir žiurėjo, 
kas iš viso to išeis. Reikėjo net 
10 policmonų, kol, pagalios, 
įveikė negrą ir, surakinę jį, nu
sivežė į stotį.

Ot, kad musų bimbiniai tu
rėtų tokių smarkių kovotojų, 
tai jie tikrai neduotų “gilioti” 
sklokininkams.

Įsteigta 1905
1751 West 47th St (arti Wood St.)Per paskutines kelias dienas 

įvyko ir daugiau saužudysčių. 
Viena moteris nusinuodijo 
viešbutyje, o kita užsimušė, 
nušokdama nuo dvylikto auk
što. Pasidarė sau galą ir bro
keris; matomai, dėl finansinių 
dalykų.

Pas mus politika verda, tar
si koks kukulių puodas. Spalių 
27 d. Grapd Paradise svetainė
je socialistai turėjo vakarą. Bu
vo net septyni kalbėtojai. At
rodo, kad socialistai Brooklyne 
turi daug pasekėjų. Svetainė 
gana didelė, o visgi buvo pilna, 
tiesiog prikimšta.

Lapkričio 3 d. vėl įvyks so
cialistų prakalbos. O lapkričio 
5 d. paimta yra net Madison 
Sąuare Garden. Reikia manyti, 
kad susirinks labai daug žmo
nių, kadangi kalbės tokie pasi
žymėję asmenys, kaip Norman 
Thomas ir Daniel Hoan, Mil- 
waukee miesto majoras. Pra
kalbos įvyks 2 vai. po pietų. 
Rezervuotos sėdynės 25 centai, 
o kitos dykai.

neremti, bet dar išnešė protes
to rezoliuciją, kuri ne tik yra 
juokinga, ale ir kvaila. Kaip ir 
galima numanyti, daugiausiai 
pasidarbavo “keturiolikto ran
go” činauninkas Klinga, kuris 
jau ne nuo šiandien pasižymi 
savo nerimtumu.

Visos kolonijos remia lakū
ną Janušauską ir deda pastan
gas, kad įvykdyti jo sumany
mą, tik musų tautiški didvyriai 
bando tam darbui pakenkti. 
Nejaugi Brooklyno lietuviai 
leis, kad juos koks pedliorius 
už nosų vedžiotų? Butų gėda.

Tai vienas jų nuopelnas. O 
štai kitas. Susidarė kažkoks 
komitetas, kuris turėjo du su
sirinkimus ir svarstė antro 
transatlantinio skridimo reika-

malonesnis, negu kitose kolo
nijose.

žemutinėje svetainėje buvo 
užkandžiai. Prie stalų susėdo 
būriai vyrų ir moterų ir, beuž- 
kandžiaudami, traukia sau lie
tuvių liaudies dainas, — atrodė, 
lyg rugiaupiutės pabaigtuvės 
Lietuvoje. Susirinkusieji links
minosi ligi ankstyvo ryto.

Daihavo ir linksminosi ne 
tik suaugusieji
mas neatsiliko. Susibūrė į krū
vą kokie šeši jauni vyrukai ir 
užtraukė “Šėriau žirgelį” bei 
kitas daineles. Jie dainavo taip, 
kad net malonu buvo klausyti.

Brooklyno jaunimas moka ne 
tik linksmintis, ale ir dirbti. 
Tačiau prie šio parengimo dau
giausiai prisidėjo draugas Tiš
kevičius, kuris vienas pardavė 
apie 80 tikietų. Vienok ne visi 
taip nuoširdžiai dirbo. Buvo ir 
tokių, kurie norėjo lyg ir pa
kenkti. Tai. negerai. Bet visgi 
pelno liko apie $30.

Kuopa taria ačiū “Naujajai 
Gadynei” už dėjimą pranešimų 
apie balių ir visiems tiems, ku
rie atsilankė ir parėmė musų 
parengimą.

žmonės bylinėjasi dėl viso
kiausių niekų, štai pas mus ki
lo byla dėl gaidžio. Vienas žmo
gus laiko gaidį, kuris labai 
anksti pradeda giedoti ir ne
duoda ramybės kaimynui. Kai
mynas iškėlė bylą. Reikalas at
sidūrė teisme. Tačiau teisėjas 
bylą atidėjo, kadangi negalėjo 
išspręsti, ar gaidys yra kaltas, 
ar ne.

Kas reikėtų tokiuose atsiti
kimuose daryti, jeigu teismų 
nebūtų ?

LSS. 19 kuopa spalių 28 d. 
turėjo savo balių. Pasekmės 
visai neblogos, ypač turint gal
voje tą faktą, jog kaip tik tą 
dieną pasitaikė gana nemažai 
parengimų, žmonių susirinko 
ne tiek jau daug, bet pakako. 
Teko pastebėti ir iš “Naujosios 
Gadynės” žmonių. Visi smagiai 
ir draugiškai linksminosi. Atsi
lankė ir ponai Vitaičiai su šei
ma.

Pirmą kartą teko matyti p-ią 
Vitaitienę. Visai kitaip aš sau 
įsivaizdavau ją. Ji labai gyva 
ir atrodo tarsi 20 metų mergi
na. Smagi ir linksma. P-ą Vi- 
taitį irgi gerokas jau laikas, 
kaip bebuvau matęs. Nemažai 
persimainęs. Nebe taip atrodo, 
kaip tais laikais, kada gyveno 
Shenandoah ir dirbo “Vilties” 
redakcijoje.

Gražų įspūdį į mane padarė 
n etos jaunimas 
lietuviškus šokius

O dirbti reikia 
valandas. Tokių 
sakoma, yra pu-

Senoji “Vienybė” mirė, bet 
tuoj gimė nauja “Vienybė”. 
Klinga privalėtų iškelti bent 
šermenis mirusiam laikraščiui, 
prie kurio mirties jis irgi žy- 

laipsnyje prisidėjo. Į 
naujai gimusiai “Vie- 
jis vargu bus pakvies-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROADjmg
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902 |gg|

Vanos, lietaus ir draskos vanos, 
swimming pool.

Rnsiika ir turkiška pirtis moterims
seredomis iki 7 v. v. . ..Reikėjo net 280 policmonų, 

kad suvaldyti karingus Jaifnų 
Komunistų Lygos narius, kurių 
buvo apie 200. Jaunieji komu
nistai maršavo prie miesto sa
lės reikalauti, kad visi karo 
fondai butų paskirti bedar
biams. Įvyko susirėmimas ir, 
žinoma, komunistai nukentėjo., 
Nukentėjo tik eiliniai nariai, 
kadangi iš “Laisvės” ir “Wor- 
kerio” pastogės maršavime nie
kas nedalyvavo. Tie komisarai 
siundo tik kitus, o patys savo 
makaules šąjįgd, kiek tik ga-

žudosi ir pas 
Ir, matomai, ne 
nas vyras išsiuntė žmoną ir 
vaikučius pasivaikštinėti, o pats 
atsisuko gazą ir nusitroškino. 
žmogus buvo 46 metų amžiaus 
ir jau trys metai kaip nedir-

VAU LT
SAFETY DEPOSIT DĖŽĖS (Boxes)

1 • Kfi plus~metus I taksos
Lietuvis p. SEDEMKA patarnaus jums.

VALANDOS: Pirm., Antr. ir Penkt. nuo 9 v. ryto iki 6 vai. vakaro 
ir Ketv. ir šeštadieny nuo 9 v. ryto iki 9 vai. vakaro.

Per laikų laikus Brooklynas 
buvo pagarsėjęs savo tautišku
mu. čia buvo “šimtaprocenti
nių” patriotų tvirtovė. Tačiau 
pastaruoju laiku tie patriotai 
Visiškai nusigyveno. Nusigyve
no visokiais atžvilgiais. Pir
miausiai iš jų rankų išsprūdo 
“Vienybės” vadovybė. Jiems 
vadovaujant, tas laikraštis vi
sai nebeteko visuomenėje įta
kos. Ne tik įtakos, bet ir skai
tytojų. Todėl “didieji patriotai” 
turėjo pasitraukti, palikdami 
laikraštį tokiame stovyje, kad 
jis ilgiau nebegalėjo pasilaiky-

vi'

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

“Laisvė” labai sielojasi dė- 
liai to, kad Dr. Petriką rašo 
įvairiems laikraščiams ir nebe
silenkia prieš bimbinius. Dau
giau to: ji labai nepatenkinta 
ir tais biznieriais, kurie davė 
savo gąrsinimus “Naujosios 
Gadybės” programui. Jie visi 
esą išnaudotojai. Ir dar neko
kie išnaudotojai, o fašistiniai.

Bimbiniai koliojasi, kaip gir
tos davatkos. Matomai, tai da
ro iš desperacijos. Baisu pasi
darė jiems, kad “Naujoji Gady
nė” turėjo didelį pasisekimą. 
Įdomu tik, ar jie patys neis 
pas tuos biznierius maldauti

kės savo parengimui progra- 
mus daryti.

“Laisvės” No. 246 daug kal
bama apie tai, kad tarp socia
listų ir “Klampynės” užviešpa
tavusi didelė meilė. Vadinasi, 
bimbiniai nori, kad socialistai 
su sklokipinkais kiek galima 
labiau peštųsi. Jeigu vieni ki
tų nekolioja, tai, vadinasi, ne
gerai. Turiu pasakyti, jog so
cialistai nėra tokie fanatikai, 
kaip bimbiniai, kurie sklokinin- 
kų laikraštį degina, o jo pla
tintojus net su sugniaužtomis 
kumščiomis puola. Taip, pavyz
džiui, atsitiko Detroite.

Toks dalykas, kaip pagerbi
mas svetimų nuomonių, bim- 
biniams yra visai neįmanomas. 
Todėl jie ir nesupranta, kodėl 
socialistai ir sklokininkai vieni 
antrų nepuola sukandę dantis.

Bimbos ir Andruliai apsipu
toję rėkia, kad Hilląuitas turė
jo didžiausius turtus susikro
vęs. Tačiau testamentas rodo, 
jog milžiniškų turtų socialistų 
vadas neturėjo. Vietos laikraš
čiai paskelbė, kad Hillquitas 
paliko savo dviem broliam po 
$12,000, seseriai $2,000, trims 
socialistų organizacijoms po 
$1,000 ir žmonai savo reziden
ciją.

Tai kur gi tas milionas, apie 
kurį musų bimbiniai tiek daug 
pritepė? • *

— Frank Lavinskas.

Vienas anglių išvažinėtoj as, 
negras, užgavo. ’ su troku auto-, lėdami. Ir durelių, kurie klau 
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GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per 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 aki 1 vai.
4200 Węst 26 St. Kampas ■Keęler Avė. Tel. Crawford 5573

Puikiai -^šoka Ją. (Paskutiniame savo susirin
daugikime nutarė ne tik skridimą buržuaziškų « dolerių, •. kai rei
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FARMERIŲ STREIKAS ATŠAUKTAS

Devynių vidurinių vakarų valstijų gubernatoriai 
arba jų atstovai sutiko priimti streikuojančiųjų farme- 
rių vado, Milo Reno, reikalavimus ir pastarasis tuojaus 
farmerių streiką atšaukė. Tai įvyko Iowos valstijos 
mieste Dės Moines, kur susirinko National Farmers’ 
Holiday Association lyderiai ir vidurinių vakarų valsti
jų gubernatoriai. Keturi gubernatoriai — Wisconsino, 
Minnesotos, Iowos ir North Dakotos — apsiėmė pa
teikti farmerių reikalavimus federalinei valdžiai Wa- 
shingtone.

Farmerių reikalavimai yra toki: 1) kad butų už
tikrintos pastovios kainos žemės ūkio produktams, 2) 
kad butų nustatoma, kiek tam tikrų produktų turi būt 
parduota per paskirtą laiko tarpą; 3) kad valdžia tuo
jaus pradėtų valiutos infliaciją, 4) kad valdžia be ati
dėliojimo išpirktų laisvės bonus, užmokėdama už juos 
grynais pinigais; 5) kad butų numuštas nuošimtis far- 
mų skoloms, 6) kad butų sustabdyti farmų pardavinė
jimai (foreclosures) už skolas.

Be to, farmerių lyderiai reikalauja atskiro kodekso 
farmoms. Tame kodekse turi būt nustatyta, kad jo vy- 
kinimą prižiūrės farmerių, valdžios ir vartotojų atsto
vai; kad maisto produktų pardavimas bus pavestas 
farmerių kooperacijoms, pašalinant perkupčius-speku- 
liantus, ir kad bus nustatoma, kiek kasmet reikia kraš
tui įvairių produktų, kurių pagaminimo kaštai bus iš 
anksto apskaičiuojami.

Tai, reikia pasakyti, ( yra didelis ir revoliucingas 
programas. Farmeriai reikalauja, kad prekyba žemės 
ūkio produktais butų griežtai reguliuojama, pašalinant 
iš jos “individualinės iniciatyvos” laisvę, t. y. kapitalis
tišką spekuliaciją.

Įvykinus Milo Reno ir jo bendradarbių planą, že
mės ūkyje privatinio kapitalizmo principui butų suduo
tas labai skaudus smūgis. Tiesa, farmeriai nenori, kad 
kas nors tvarkytų ir reguliuotų jų darbą žemės ūkyje. 
Kaip iki šiol, taip ir toliau jie nori patys būti šeimi
ninkais savo ūkiuose ir dirbti juos, kaip kiekvienas jų 
geriausiai išmano. Šituo atžvilgiu Amerikos farmerių 
nusistatymas yra visai nepanašus į Rusijos sovietų 
valdžios “kolchozų” politiką, kuri veda prie to, kad 
ūkininkas netenka visų teisių prie savo ūkio ir pavirs
ta valdiško dvaro bernu. Amerikos farmeriai reikalau
ja, kaip aukščiaus minėjome, tiktai, kad butų reguliuo
jama prekyba ūkio produktais.

Iš prekybos grūdais, pienu, mėsa ir t. t, , jie nori 
pašalinti kapitalistišką spekuliaciją. Jie nori, kad tų 
produktų pardavimą tvarkytų farmerių kooperatyvai; 
o nustatyt, kiek kurių produktų reikia gaminti ir ko
kias kainas už juos imti, kad butų sudaryta administra
cija iš farmerių, valdžios ir vartotojų atstovų.

žodžiu, farmeriai nori eiti daug toliau, negu kad 
eina pramonėje NRA.

Bus įdomu, ką į tuos reikalavimus atsakys valdžia 
Washingtone. Ji arba turės juos priimti, arba susikirs 
su farmeriais. Farmeriai, matyt, yra pasiryžę kovoti 
iki, galo, nes į gubernatorių suvažiavimą jie padarė to
kį stiprų įspūdį, kad šie nutarė jų reikalavimus remti 
ir tuojaus važiuoti pas Rooseveltą.

Farmeriai vakarinėse yalstijose šiandie yra daug 
smarkesni, negu Amerikos fabrikų darbininkai.
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riato ir kapitalistų klasės negali būti jokių draugingų 
santykių, o gali būti tiktai mirtina kova. Kas kalba 
apie “klasių bendradarbiavimą”, tas, Lenino sekėjų 
nuomone, yra “išdavikas”.

Bet tokios “klasių kovos” neskelbė Karolis Mar
ksas nei jo bendradarbis Friedrichas Engelsas, Viena, 
juodu nesakė, kad klasių kova tai tas pat, kas pilietinis 
karas; priešingai, juodu nurodinėjo;, kad juo žmonių 
visuomenė pasiekia aukštesnį kultūros laipsnį, juo ko
va tarpe klasių priima žmoniškesnę ir švelnesnę formų. 
Aukštos civilizacijos šalyje net didžiausi konfliktai 
tarpe darbininkų ir buržuazijos gali būti išsprendžiami 
ramiu balsavimo keliu.

Antra, Marksas ir Engelsas ne kartų yra patarę 
darbininkų partijai tam tikrose aplinkybėse eiti kartu 
su pažangesnėmis buržuazinėmis partijomis prieš kon- 
servatyviskas buržuazines partijas. Yra žinomas isto
riškas faktas, kad Pirmasis Internacionalas priėmė 
Markso parašytų sveikinimų Amerikos prezidentui 
Lincolnui dėl jo kovos prieš vergi jų. O juk Marksas la
bai gerai žinojo, kad Lincolnas ir Lincolųo partija (re
publikonai) nebuvo proletariato partija.,...

Savo “Kapitale” Marksas plačiai nupiešė Anglijos 
darbininkų kovų dėl įstatyminio darbo, valandų su
trumpinimo fabrikuose, parodydamas, kad toje kovoje 
viena dalis buržuazijos rėme * darbininkų reikalus, no
rėdama paimti viršų * ant kitos buržuazijos dalies. Ir 
Marksas ne tik nesmerkė tokio darbininkų bendradar
biavimo su buržuaziją, bet aiškino, kad šitokiais nesu
tikimais buržuazijos tarpe darbininkai privalo naudo
tis.

čia mes paminėjome tik keletu pavyzdžių (jų ga
lėtume duoti dešimtį kartų daugiau), kurje rodo, kad 
“Tribūne” rašytojo nuomonė apię Markso “doktrinas” 
neturi nieko bendro su tiesa.

Tas ignorantas rašytojas nemoka atskirti Markso 
mokslo nuo “leninizmo”, kuriame yrą marksizmo tiek, 
kiek, anot tos patarlės, “švino vištos kuode”. Lenino 
“mokslas” tai — mišinys blankizmo ir bakunizmo. 
Blanąui (franeuzų revoliucionierius) buvo amžinas 
slaptų ginkluotų sumoksiu organizatorius; o Bakuninas 
(rusų revoliucionierius) skelbė anarchizmų. Mišinį iš 
tų dviejų revoliucinių teorijų Leninas papuošė “mark
sistinėmis” frazėmis, ir tuo budu atsirado “leninizmas” 
arba “bolševizmas”. /

Bet nei Leninas, nei jo sekėjai niekiiomet nebuvo 
nuosakus. Nors teorijoje jie griežtai “atrfieta0 bendra
darbiavimų su buržuazija, bet praktikoj^ jie darė su
tartis ir sų Vokietijos valdžia, ir su Italijos Mussoliniu', 
ir su Lietuvos Smetona. '

Lietuvai apsisaugoti nuo prier

Atrodo, kad tarptautinėje 
politikoje smetonininkai neturi 
savo nusistatymo. Jie žiuri tai 
j Maskvą, tai j Berlyną. O 
Maskva ir Berlynas svajoja 
apie Pabaltijos aneksavimą. 
Nesusijungusias Pabaltijos res
publikas rusai arba vokiečiai, 
žinoma, lengviau galėtų pasi
grobti, negu joms susijungus.

ARIZONOJE REPUBLIKONAI 
ATSIDŪRĖ TREČIOJE 

VIETOJE

Nominuojant kandidatus į 
kongresą (užpildymui vakansi- 
jos) Arizonoje, demokratų kan
didatas Mrs. Greenway gavo 
21,137 balsus, socialistų kandi
datas Sumpter — 5,126 b., o 
republikonų kandidatas Wilkin- 
eon

Socialistai tuo budu išstūmė 
republikonų partiją Arizonoje 
iš antros .vietos. Balsai, paduoti 
už socialistų kandidatą, suda
ro 17 nuošimčių visų balsų. 
Prezidento rinkimuose socialia* 
tų kandidatas Norman Thomas 
buvo gavęs tik 2% visų paduo
tų^ balsų.

parlamento rinkimuose Darbų 
Partija turėjo didžiausią savo 
istoęŲoje pasisekimą, bet ko
munistai, kurie seniaus Norver 
gijos darbininkams vadovavo, 
gavo visai nežymų skaičių bal
sų.

Šveicarijos didmiestyje Ciu* 
riche, renkant miesto tarybą, 
socialdemokratai pravedė 64 
ątstovus iš. 125 visos tarybos 
narių, laimėdami tuo budu abr 
soliučią daugumą vietų miesr 
to parlamente. Palyginant su 
praeitais rinkimais, socialde
mokratų balsų skaičius padidė
jo 18,000, tuo tarpu kai komu
nistų balsai nusmuko nuo 4,200 
ant 8,700.
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SMARKI KOVA READINGE

3,174 b.

KOMUNISTŲ BALSAI 
MAŽĖJA :

Tose šalyse, kur darbininkų 
judėjimas’ stiprėja, komunistų 
balsai eina mažyn. Taip, nese
niai įvykusiuose Norvegijos
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IGNORANTO PASAKA

Chicagos “Tribūne” įdėjo sarkastišką redakcinį 
straipsnį po antrašte “The Comrades Are Corning”, iš
juokdamas Rusijos bolševikus, kurie siunčia į Wąshing- 
toną komisarą Litvinovą tartis dėl diplomatinių santy
kių atsteigimo tarpe Rusijos ir Jungtinių Valstijų. Ta
me straipsnyje skaitome:

“Jeigu draugai yra ištikimi sau, t. y. Dr, Mar
kso, Dr. Engelso ir Dr. Lenino mokymams, tai jie 
atsidurs keblioje padėtyje, vesdami derybas su 
Amerikos valdžia.

“Jų vyriausieji doktrinieriai mokino juos, kad 
oportunizmas ir taikymąsi prie aplinkybių yra nu
sidėjimai prieš komunizmą.”

z Tiesa, kad bolševizmo “principų0 atžvilgiu derybos 
t»u kapitalistiška valdžia yra “oportunizmas0 ir nųąįdė- 

w jimas komunizmui. skelbė, kad tarpe praleta-

Prie viršminetų dantų ir vei
do sugadinimo priežasčių dar 
turime paminėti sekančias prie
žastis: per anksti ištraukti pie
niniai dantys, perilgai laikomi 
pieniniai dantys; perdaug su
puvę dantys; blogai uždėtos 
karūnos ir tilteliai, taipgi blo
gai užtaisyti dantys, gimę vai
ką! iš nelygių t£yų,

Mieste Reading, Pa., už ker 
lėto dienų bus vietinės vaiz
džios rinkimai. Tas miestas tu
rėjo prieš keletą metų socialis
tų administraciją, bet paskui 
republikonai su demokratais 
susivienijo ir sumušė socialisr 
tus. j

Dabar vėl eina kova tarpę 
socialistų ir republikoniškai-de- 
mokratiško bloko. Yra vilties, 
kad socialistai šiuose rinkimuos 
se nugalės abidvi kapitalistų 
partijas, nes socialistų mitin
gus lanko didelės minios žmo
nių, o republikoniškai-demokra* 
tiškame lageryje nėra gyvumo,’ 
ir bloko lyderiai, ■ matyt, tarp 
savęs nesutinka.* 
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SVEIK ATOS SKYRIUS
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,6| Skyrhj Tvarko ir Prižiūri [
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

BLOGI PAPROČIAI
.."p. M lĮiaįA.y" -.i;

Rašo Dr. G. I. Blęžis

Apžvalga
KODĖL LIETUVOS VALDŽIA 

PRIEŠINGA PABALTIJOS 
SĄJUNGAI?

KO JISAI TEN LANDŽIOJO?

“Garsusis” Rokas Mizara 
pasipasakoja, kad praeitos 
prezidento rinkimų kampanir 
jos metu jisai lankėsi pas de
mokratų partijos šulus “orga
nizaciniais reikalais.”

Mizara yra komunistų “or
ganizatorius,” bet aišku, kad 
demokratų jisai į savo partiją

> negalėjo ir 
pas

“suorganizuoti” 
nesitikėjo. Tai ko jisai 
juos landžiojo? Tur būt, ieš
kojo “sandvičių”, kadangi iš 
Maskvos vis mažiau ateina 
kiškio pyragų. <

Apie tą savo lankymąsi pas 
demokratų partijos šulus R. 
Mizara pasipasakoja “Laisvė
je“ spalių 27 d. numeryje, 
*‘Trumpmenose.” Tenai jisai 
rašo:

“šitų žodžių rašytojas ka
daise sėdėjo kabinete (orga
nizaciniais reikalais) artimo 
prez. Roosevelto bičiulio. Su
skambėjo telefono varpelis. 
Jį (ką jį? — “N.” Red.) šau
kė dabartinis NRA galva- 
diktatorius Johnson. Tuomet 
ėjo rinkimų kampanija ir 
Rooseveltas važinėjo su pra
kalbom po plačią Ameriką. 
Gem Johnspp kląųsė minėtą 
asmenį, Icąip jam patikusi 
Roosevelto prakalba, pasakys 
ta, berocįs, Cojorado valsti
joj. Į tai minėtas Roosevelto 
bičiulis maž-daug atsakė,,.”
Norėdamas pąsigirtj, kad ji

sai sėdėjo kabinete žmogaus, 
su kuriuo per telefoną kalbėjo 
pats gen, Johnson (pamislykL 
tol), tyeiptoa? M jUąi 
°organišeiniais yelKalaią” lai^ 
džiojo pas (įąmoKratų pabijos

“N.” Red.) šau-

Rygoje einąs “Darbo Fron
tas” kelia aikštėn Lietuvos .val
džios opoziciją susiartinimui su 
Latvija ir kitomis Pabaltijos 
respublikomis. Jisai rašo:

“Pav. nesenai įvyko11 Pa
baltijos ekonominė konferen
cija. Ten buvo priimtos la
bai gražios rezoliucijos. Bet 
vos tik Lietuvos delegacija 
sugrįžo į Kauną, tos rezoliu
cijos subyrėjo. Lapenas kar 
tegoriškai pasakė, kad Lie
tuvai nei ekonominiu, nei po
litiniu žvilgHhių su Pabalti
jos valstybėmis nepakeliui, 
ir pasmerkė Lietuvos delega
ciją,* kad ji ekonominėj kon
ferencijoj solidarizavosi su; 
latviais ir estais. O juk šian
dien Lapenai Lietuvą valdo. 
Tą patį mes matėm ir prasi* 
dėj us Lietuvos-Latvijos pre
kybos deryboms. Latvijos fi
nansų min. Aųnuss savo kal
boj priminė delegacijoms ne
senai bųvusiąCPabal£ijos eko
nominę konferenciją ir joj 
priimtas rezolįuųijas, pasiūlė 
tas rezoliucijas derybų me
tu imti domėn ir siekti glau
desnio trijų ,Pabaltijos val
stybių suartėjimo. Bet Lie
tuvos atstovas J, Urbšys sa
vo kalboj, o taip pat ir Upb- 
kevičįus mm, Anpusso pa
siūlymą -nutylėjo*”
Yra seniai žlųoma, kad Lie

tuvos tąutininkai priešinasi 
Pabaltijos valstybių sąjungai. 
Tuo Mausimu ėjo smagus gin
čai tarpe kairiųjų 
laik^ią iroflpi$ao “Liet. a!i-

Kodėl tautininkai nencui, k< 
Lietuva artimesniais rySiftis su
sijungtų su savo “pusbrolių“ 
latvių respublika ir su Ęstija?
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Blogas paprotys suteikia la
bai daug J blied.es dantų atžyįl- 
gili. . 
kokį mažą dalyką, — būtent, 
dantų krapštuką, paišiuką, ci- 
buką, arba pypkę. Tūli asme
nys turi paprątimą laikyti 
juos dantyse, tąrsi tas negali 
padaryti blėdies. Bet tikru
moje tai daro labai didelę ža
lą dantims. Dažnai atsitinka, 
kad net sugadina normališką 
dantų uždarymą ir kramtymą.

Aš tikiu, kad skaitytojui teko 
pastebėti pypkorių su išdilus 
siais dantimis priešakyje nuo 
pypkes. Taigi, suprantama, tie 
dantys gera valia neišdilo, jie 
turėjo būti spaudžiami kokios 
nors negeistinos spėkos. Tie iš
dilę dantys tuomet pasilieka 
nebetinkami kramtymui, mais
to atkandimui, nes nebesusįsie- 
kia viršutiniai su apatiniais. 
Tos blčdie neužtenka, kad 
dantys sudilę, ir nebetinkami^ 
atkusti, bet tuo pačiu sykių 
yra pažeisti ir raumenys, kurięj 
tuos dantis palaiko vietoje. *

• •
Dantys žandikaulyje gamtos 

yra taip surėdyti, kad kuomet- 
spėka yra pavartotą pormaliŠ^ 
kam kramtymui, tai Visur ly
biai spaudžiama ant visų dan-' 
tų. Dantų lygumą galima pa
lyginti su ramiu vandeniu. Ka
da į vandenį, mesi, kokį dalyką, 
tuojau pasidarys rateliai ant 
vandens paviršiaus nuo to vie
tinio spaudimo ir jie plaks į 
šalis, kol spėka pąsibąigs. Ar
ba, kada vandeniui ramiai sto
vint, paąitaiko Juokią žolė ar 
medis, tuomet vanduo susijudi
na ir pradedą nepaprąstą spau
dimą į šalis. Bet paimkime ko
ki lengvą dąjyką ir dėkime j 
vandeni sų atsargumu. Padė- 
kim sau, dalykas bus didžio su
lig vandens didumu ir užimsi
me tam tikrą plotį, tąį vande
nyj vlsaj/^Uiįs ženklo, 
arba taą spaudimas > v|sai
nepavojingas |r nematomas.

Taip pat Ir sų dantimis. Pan
tis vartoj^ nepriderlančiam 
dąjykui, kaip tai riežutų kram- 
tyrnųf turi pwrati|»,

pypkę nuolatos laikyti Įsikan
dęs, tas daro nenormaiišką 
spaudimą vien ant dviejų dan
tų, -tai tie dantys yra gadina
mi ;ari)a nereikalinga spėka 
spaudžiami ,ir lyg kųks medis

piuklu. Suprantama, su atšipu
siu piuklu tą medį tuojau ne- 
nupiausi, bet jį pažeisi, paskui 
jis turės nuvysti ir suputi. O 
riešutų kramtymas dėl dantų 
tiek geras, kaip vėtra dėl me
džių. Vėtra medžius gadina iš 
šaknų ir laužo Sakąs, tai ir rie
šutų kramtymas dantis gadina 
iš šaknų ir enemelj skaldo, o 
paskui pažeistas dantis turi 
gesti, nors tas gedimas eina iš 
lengvo.

Dabar paimkime kitą pavyz
dį, — rankų arba delnų trini- 
mą viena į kitą. Mes rankas 
triname, kuomet šalta, ir jos 
biskį patrintos sušyla. Bet pa
ėmus ką kietą į rankas, betri- 
nant sutrinsime pūsles. O to
liau trinant, pratrinsime ir tas 
pūsles, jeigu pepaliausime try
nę, net padarysime didelę žaiz
dą ir per tūlą laiką turėsime 
laukti, kėl sugys. Taip pat ir 
su kitomis? kūno dalimis atsi
tinka. Reiškia, kas perdaug, tai 
nesveika.

ką! iš nelygių tčyų, — tai reiš
kia, vienas augštas, o kitas že
mas, blogas išsivystymas, mie
gant rankų ląikapt po žandu ir 
vieną svarbiausių priežasčių 
vaikų veido sugadinime yra 
kyėpavimas per burną. Toks 
kvėpavimas yra labai lengva 
vaikui įprasti, kuomet jo nosis 
yra užkimšta nuo adenoidų pa
kilimo arba nuo negero susifor
mavimo gomurio.

Gamta suteikė mums nosį 
kvėpavimui ir normaiįškai 
mes ją devynius kartus varto
jame kvėpavimui, o dešimtą 
sykį uostymui. Mes privalome 
žinoti, kad nei vienas normališ- 
kas arba sveikas vaikas ne
kvėpuoja per burną, o kuris 
kvėpuoja burna, tai das yra 
fiziškai nesevikas. Suradus ir 
panaikinus priežastis kvėpa
vimo per burną, galima išgel
bėti vaiką nuo ęugadįnimo vei
do,-nuo kūno silpnėjimo. Tuo
met vaikas -* turės daugiąu 
spėkų ajsispirti prieš įvairias 
ligas, nes kuomet mes arba 
vaikai burna kvėpuojame, tuo
met oras į plaučius įeiną sau
sas ir šaltas.

Be viršutinių blogumų, dar 
ir vpido muskulus arba raume
nis pakeičia, nutraukia žemyn 
ir padaro blogą, nelinksmą 
išvaizdą. Dažnai mes mato
me žmones su atdara burna, 
sukrąipytais žandais, nelygiais 
iškištais arba ištrauktais dan
timis.

Vienok rekorduose randa
me, kad išėmus adenoidus ne 
visuomet per burną kvėpavi
mą prašaliname, nes toks 
kvėpavimas yra paprati
mas, ir jis turi tam tikras 
priežastis. O svarbiausia prie
žastis to yra dėl negerų apati
nių irv Viršutiniiį’'daritų užsidk- 
rimo ir negeras gomurio susi
formavimas.

Taipgi iš fiziško kūno vei
kimo dažnai žandikaulis būna 
sugadintas. Taip, kaip ir ki
tose kūno dalyse, nonnališka 
kūno spėka pagelbėjo organui 
išsivystyti, o nenormališka 
kūno dalis fiziška spėka suga
dino organą. Normališkai 
dantys fizišką spaudimą gau
na nuo raumenų tiek, kiek ir 
nuo liežuvio. Bet kuomet per 
burną yra kvėpuojama, tuo
met liežuvio spaudimo nebėra 
ir gomuris pasidaro aukštas ir 
siauras, o priešakniai aukštie
ji dantys pasidaro labai atsi
kišę ir su apatiniais nesusi
duria.

Taigi asmuo, turėdamas ne- 
normališką dantų sukandimą 
arba žeidžiantį sukandimą, 
turi tuojau nueiti pas šeimy
nos gydytoją ir tą pataisyti, 
pirm negu įgaus kokį negeisti
ną paprotį. Tame atsitikime 
jis sutaupys nemažai pinigų, 
sveikatą ir dantis.

Rofrert • Louis Sieven^n. Vertė ,A. Kartūnas

Turtų Sala
4
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(Tąsa)
“Tą viską neužilgo mes ži

nosime,” atsake gydytojas. 
“Bet tu esi tąip J>ai«iąi karš
tąs ir toks rėksnys, jog aš ne
gaunu progos nei žodžio ištar: 
H, Ko aš noriu žinoti, tai štai 
ko: Daleiskimę, kad aš turiu 
čia,-savo kišęn6je, bent kokj 
Ženklą, kur Flint’aa paslepi 
savo pinigus, ar tie turtai bus 
verti dąųg?”

“Verti, tamsta!” šadke pro
kuroras. "Jie bus verti tiek: 
jeigu tu turi : įrodymą, apie 
kurį tu kalbi, aš prirengiu lai
vą Bristolio prjeplaukoje, ir 
pasiimu tave jr flawktns sy-

kiu, ir aš ieškosiu tų turtų, 
kad man prisieitų net visus 
metus ieškoti. >

“Labai gerai*’, tarė gydyto
jas. Tai gi, dabar, jeigu Zig- 
montas sutinka, mes atrišime 
rišinj;” ir jis padėjo rišinį apt 
stalo, priešaky prokuroro.

Rišinys buvo apsiūtas ir 
gydytojui prisėjo išsiimti sa
vo i iųs|ruĮpentus ir nukirpti 
’siuluš mėdikaližkųmis žirk
lėmis. Rišinyje tebuvo tik du 
daiktai — knygutė įr plekuo
tas popieria.

“Pirm visko, mes pažiūrėsi
me knygutę,“ patėmijo gydy
tojas. (Bus dąugiau).

$ ■■ v i ;Wįj
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Negražus vandalų 
darbas Washington

Išlaužė 90 medelių, kuriuos su
sodino prižiūrėtojas A. Juk- 
tonis

dant spaudos darbus kaipo at
silyginimą.

Keistučio klubas gyvuoja 
22 metai

Spalių 6-tą, |9|1 m., tapo 
suorganizuotas Lietuvių Keis
tučio klubas. Reiškia, suėjo ly
giai 22 metai kąįp klubas gy
vuoja. Per 22 metu savo gyva
vimo klubas išaugo į tokį mil
žiną, kad jais vargiai bent vie
na iš lietuviškų pašalpinių drau
gysčių drįstų konkuruoti, šian
dien klubas turi suviršum 1,- 
300 narių ir apie $30,000 tui>

rašant apįe Karpei* Brothers 
streiką k įsibrovė klaida. Buvo 
klaidingai pažymėta, kad streL 
kas ęina Kamper Bros, dirbtu
vėse. Senas Petras, '

šeštadienį įvyks B 
Jakavičiutes ir K 

■ Gintilo vestuves
Buvusi “Naujienų” kontesto 

gražuolė išteką; puota Gin- 
tilų namuose.

Lapkričio 19-tą d. yra ren
giamas 22-jų metų gyvavimo 
jubiliejinis koncertas, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj. Koncerto 
rengimo komisija su* Pranu Ja- 
kavičia ir J. Kondroška prieky 
sparčiai rengiasi, kad padary
ti koncertą sėkmingu.
— St. barkis, korespondentas.

Karpen Bros, darbi 
ninkai dar tebe- 

streikuoja
Streikieriai jau susiorganizavę 

į uniją; tęs iki laimės

dirbtuves 
streikuoja.

be viršų-

kokiai tai 
Antaniri 

pat gyve-

WASHINGTON HEIGHTS.— 
107 gatvės ir So. May gatvės 
apielinkėj gyvena keletas lietu
vių šeimynų, kurios tarpe sa
vęs blogai sugyvena, taip kad 
ne naujiena ir pasipešti, pasi- 
šaifkti policijų, nors labai sun
kiai prišaukiama. Na, galų gale 
pasitaiko ginčus užbaigti pas 
teisėjų. Tokioje atmosferoje 
gyvenant, neapykanta, kerštas, 
labai dažnai apsireiškia.
Keršydami išlaužė naujai su

sodintus medžius
Minimoj apielinkėj randasi 

labai pagarsėjęs Washington 
Hcights miškelis ,kaipo komu
nistų piknikų rengimo vieta ir 
roselandiediai sekmadieniais 
myli atsilankyti į jį. Kalbama
me miškelyj buvo visai mažai 
medžių, ir tie patys 
nių.

Miškelis priklauso 
real estate firmai. 
Juktoniui, kuris ten
na, yra pavesta miškelį apsau
goti, kad neprivežtų visokių iš
matų ir kad medžių nepjaus
tytų.

šiomis dienomis A. Juktonis 
sumanė papuošti miškelį, paso
dindamas 90 medukų, apsodin
damas tokioje tvarkoje, kad 
medukai augdami suteiktų pa
vėsį dėl 6 piknikų vietų, nes 
po tiek piknikų kaip graži die
na, sLtrengiama tame mKke- 
Jyje. Už vietų tik.,$3.00 dėl 
apvalymo pievos. šeštadienio 
naktį medukai buvo išlaužyti. 
Matomai, keršto sumetimas, 
kad medžiai neaugtų ir miš
kelis blogai atrodytų ir niekas 
piknikų nerengtų. Tokis kerš
tas, kaip medžių laužymas vie
šoj vietoj, miškelyje, tai ker
šijimas pačiam sau. Artimai 
gyventi prie miško, kuriame 
auga daug medžių yra malonu 
visai apielinkei. Jų pavėsiu ga
li naudotis patsai laužytojas. 
Labai smerktinas tokis elgęsis 
žmonių.—U.

Karpen Brothers 
darbininkai dar vis 
Vakar Senam Petrui teko pa
stebėti prie Union ir Cermak 
gatvių streikierius, pikieluojan- 
čius dirbtuvę.

Eina kalbos buk bendrove 
gąsdina streikierius, kad jeigu 
jie negrjž į darbą, tai ji iškels 
dirbtuvę į kitą miestą. Bet dar
bininkai jau yra susiorganiza
vę į Amerikos Darbo Federa-t 
cijos uniją ir žada tęsti strei
ką iki laimėjimo, kad iškovo
jus unijos pripažinimą ir ge
resnes darbo sąlygas, taip pat 
ir algas.

Apie savaitę laiko atgalios

šėštadie •BRIDGEPORT.
nį po pietų p-le Ęernice Jaka- 
vičiutė praras “laisvę” ištekė
dama už ' Kazimiero Gintilo, 
733 West 17th Street, 18-tdš 
Apielinkės gyventojo.

Šliubas p. Jakavičiutes, kuri 
yra Apolonijos Jakavičienės, 
3407 South Wallace street, duk
tė ir viena iš buvusių “Nau
jienų” kontesto gražuolių, ir p. 
Gintilo įvyks šv. JuTgio baž
nyčioje, 4:30 po piet.

Vestuvių puota įvyks p. K. 
Gintilo namuose, kur susirinks 
stambus būrys jaunųjų gimi
nių ir draugų. . N.

Atvažiuoja iš Lietu
vos p-lės Valantina- 
vičaitė ir Sopaga
Išplauks į New Yorką lapkr. 
d. laivu Frederick VIII.
Per “Naujienų” laivakorčių 

skyriaus patarnavimą atvažiuo
ja iš Lietuvos Valeriją Valan-
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Liet Keistučio Pa
šalpos Klubo Žinios

Svarbus susirinkimas

Sekantį nedėldienj, lapkričio 
5-tą d. įvyks musų svarbus su
sirinkimas Liberty Grove sve
tainėje, 4615 So. Mozart St. 
Geistina, kad nariai-ės skait
lingai dalyvautų, nes bus daug 
svarbių tarimų ir raportų. Tarp 
kitko bus rinkimas darbininkų 
dėl koncerto, kuris įvyks lap
kričio 19-tą d. Chicagos Lietu
vių Auditorijoj.

26 nariai-ės gaus dovanas

Valdyba jau galutinai per
tikrino dėl dovanų užsiregis
travusių narių rekordus ir pri
davė jų surašą dovanų komi
sijai, kuri manau viską sutvar
kys iki musų jubilėjinio kon
certo, lapkričio 19-tos dienos, 
kuriame neėmusiems pašalpos 
per 12-ką 
išdalintos.

Remkime

Nekurįe
įvairios komisijos dažnąi ati
duoda spaudos darbuži ptyvąi 
čioms spaustuvėms. Tai yra 
klaida, nes yra (faktas, kad tik 
tos draugystės ir klubai ge^ 
liaus gyvuoja, ki#ie dažniaus 
per musų dienraščius * rekla
muojasi, todėl skaitykime sau 
už pareigą remti juos atiduo-

ELEONORE DRIGGOTT
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 31 dieną, 4:30 valandą 
iš ryto 1933 m., sulaukus 17 
m. amžiaus, gimus Memphis, 
Tenn. 4.

Paliko dideliame nuliūdima 
tėvą Ignacą, motiną Rozaliją, 
broli Albertą, 6 dėdes Brolis- 
lovą, Leoną ir Pranciškų Vara- 
šauskius, Juozapą ir Steponą 
Driggottus, Antaną Ivanauskj, 
močiute Oną Varašauskienę, 5 
cioces Stellą Narvid ir Eleną 
Varašauskiute, Betty ir Olgą 
Driggott, Antaniną Ivanaus-* 
kiene.

Kūnas pašarvoas randasi 
6113 So. Albany Avė. Telefo
nas Hemlock 4048.

Laidotuvės jvyks lapkričio S 
dieną, 8:30 vai. ryto iš namų 
j Gimimo Panelės Šv. parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionės 
sieną, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Eleonoros Driggott 
giminės, draugai ir pažįstanti 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti 'laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę liekame,

Tėvai, Brolis, Dėdės, Ciocgs, 
bobutė ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja prab. 
J.F.Radžius, Ine. tel.Canal 6174.

AMBRAZIEJUS UTAKĮS
Persiskyrė' su Šiuo pasauliu 

spalio 30 (liepą, 11:80 valandą 
iš ryto 1933 m., sulaukęs 47 
m. amžiaus^ gimęs Šiaulėnų pa
rapijoj, Baropiškių kaimė, 
Šiaulių apskr.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliūdimą 

moterj Agotą pb tėvais Juza-
* paičiutė, aukterj Matildą 7 m., 

brolj Pranciškų, sesęrj Eleną 
Bartkienę, 2 švogeriu Motiejų 
ir Prana Juzapąičius, švogerką 
Teodoriją Štarolienę, Lietuvoj 
3 brolius Joną, Kazimierą ir 
Petrą ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
552 W. 18 St.

Laidotuvės ivyks lapkričio 3 
dieną, 2 vai. po pietų/iš namų 
bus nulydėtas Tautiškas kapi
nes. Tuo pačiu laiku bus per
keltas dukters Birutės Utakis 
kūnas iš pavienio j nuosavą lotą. 

> Visi a. a. Ambraziejaus Uta- 
kio giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mą dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, Broliai, 
Sesuo, švo gėriai ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F, Radžius, Ine., tel. 
Canal 6174.~

metų dovanos bute

musų dienraščius 

valdybos nariai ir

>
HMa

BARBORA WESTFALL
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 1 dieną, 1 valandą 
nakti, 1933 m., sulaukus senat
vės amžiaus, gimus Lietuvoje 
Judrėnų miestelyj.

Amerikoj gyveno nuo 1914 m.
Paliko dideliame nubudime 

dukterį Oną Meagher, žentą 
John Meagher ir giminės, o 
Lietuvoj dukteri Marijoną Ju- 
čius ir žentą Joną.

Kūnas pašarvotas randasi L 
J. Zolp koplyčioj, 1640 West 
46 St.

Laidotuvės ivyks subątoj lap
kričio 4 diena. 1 vai. pp piet. 
iš koplyčios bus nulydėta |, 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Barboros AVestfall 
giminės, draugai ir pąš|itami 
a«at nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. t

Nuliūdę liekame,
Duktė, Žentas ir G|minės.

Laidotuvėse patarnauja gra-

W T’UnM. O S . ėc ' •

__ _ ; ta tam laikui, o antra buvo pa-l 
Romanų Valentinų, 4612 So'. minčta 4-rių metų sukaktuvės 
Marshfield avė., Chicago. Taip- kaip Peoples Furniture Co. 

‘ ‘ “ *• nuolatinai leidžia šiuos girtinus
radio programos. Todėl šis pro
gramas susidėjo iš tam pritai- 
dntų dainų, muzikos ir kalbų 
ir reikia pasakyti, kad viskas 
tiksliai ir gerai pavyko. Pro
gramą dainųt dalelę išpildyti 
dalyvavo pirmutiniai radio dai
nininkai, K. Sabonis, A. An- 
čiutė, L. Sabonienė, A. čiapas, 
Peoples Parlor kvartetas, due
tas ir kiti. Kalbėjo Dr. T. Dun
dulis, MD., L. šimutis ir juok
darys čalis Kepurė. Prie to bu
vo labai gražios muzikos ir 
įdomių pranešimų, bei atsimi
nimų apie šių programų svar
bų dėl musų tautos ir apie jų 
leidėjų pagirtas- darbus nuveik
tus dėl labo musų tautos, kaip 
kultūros taip ir prekybos sri
tyse.

tinąvičaite pas savo giminaity

gi Sofia Soptiga pas savo se
serį Julią Sopagą, 3820 oo, 
Lowe avė., Chicago.

Abi šios panelės yra gimuteios 
Amerikoj, bet mažos parvežtos 
j Lietuvą.

Jos atvažiuoja laivu Frede- 
rick VIII, kuris pribus New 
Yorkan apie lapkričio 5 d. Jei
gu jų gimines esate persikėlę j 
kitą vietą, malonėkite mums 
tuoj aus pranešti savo naują 
antrašą ir telefoną, kad reika
lui esant galėtumėm greitai 
jįjte surasti.
Naujienų Laivakorčių Skyrius, 

. v L

RADIO
!« «■ 1 Z? » i <fr • ' • u v ■ ’ -j "

Peoples Furniture šventė 4-tas 
radio (programų sukaktuves

Praeitų Halloween (baidyk
lių) vakarų, pripuolė reguliaris 
nedėlinis radio programas, duo
damas pastangoms Peoples 
Furniture Co. krautuvių, iš sto
ties W.G.E.S.

Kadangi tas vakaras buVo 
baidyklių vakaras,tai viena 
programo dalis buvo pritaikin-

Mirė Barbora 
Westfall

Vakar anksti rytą pasimirė 
Barbora Westfall, 5005 Drexel 
blvd., »sulaukusi senyvo am-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

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

' grau kaip * pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phonę Botiievard 7589

Tel. Yarda 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akiniai 

H i MSi < r Kreivas Akis 
h . ««ho.

Ofisas it Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis 10 iki 1? vai. ryta
8

Siunčiame Gėles per Telegramą 
po visą pasauli

KVlfcTKININKAS 
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietąms 

IR PAGRABAMS 
Pristatome i visas miesto dalis 

3316 -So. Halated St. Chicago, III. 
Phone Boulevard 7314

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA chicagoje

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

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

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl Šermenų. * >

Nuliudimo valandoje, pašaukite šių įstaigų.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

DIDYSIS OFISAS

4605-07 SQ. HERMITAGĘ AVĖ.
VW TiMomI mos 1741—1743 . ;. CHICAGO. ILL.

■ ............. .

Seniausi Lietuviij Graboriar Chicagoje
EQdeiid«q« ypitifMi 
metų. —' yieplptilh lįjhogb Graborius pnojantię psųderniškf 
varomą, karebuni in durim. — Jeigu didžiuojatės dailųm

■ . ’ ,>7 ' V ■. ■
RBPUBLIC 834^ pijdp^kite,

putnu hidotuvhe, plukite

lytinas; yu* patinais tubtančimi bevelk 30 
į, elektros •, 

ųmo ir ta»-

" . -T’UC i
Juozapas Eisdfiikšs ir Tavas

’ 5340 Soe Kėdrie Me. '
V|M t«onai: HEPUBUC 8340

4 J ■■ , ' -tu.

>1A

žiaus. • ...
Velione Amerikon atvyko iš 

Lietuvos 1914 m. Paliko Ame
rikoje- dukterių Ona Meagher 
ir žentų John Meagher, o Lie-lvat I Iki’ 3 po įietų, 6 iki 8 rak. 
tuvoje dukteri, Marijonų Ju- N ”F’ic°k 0597
eitis ir žentų. ' I ’ ‘ '

Kūnas randasi pašarvotas I. 
Zolp koplyčioje, 1646 W. 46th 
St. Laidojama bus Tautiškose 
kąpinčse. - * ■ \ .

Lietuves Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Pbysical Therapy 
------------- i—n 8 Midwife

6109 South Albany 
Avenua
Phone

Hemlock 9252
I Patarnauja 'prie gim-
I dymo namuose ar li- 

iMBTWg' Sūrinėse, duodu ma-
ssage, eleetrie treat- 
mene ir magnetic 

■ ' ^-an^ets i* *♦
I Moterims ir mergi- 

HHNnMM H no»n’ patarimai do-
vanai.

GTaboriai_______ _
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
...i , CHICAGO, ILL.

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

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

'»"* .T 1 ‘ ................. .. ........ .MII. ~

SUGRAŽINKITE jau
nystės DIENAS Į

NUOA-TONE yra pastebėtinas vaistas dul 
ligonių Ir silpnų žmonių. Po to kaip Jus 
Ji vartosite vieną savaitę, Jus pastebėsite 
abelną pagerėjimą ir jeigu ir toliaus varto
site. jus atgausite savo normalią sveikatą 
ir spdką.

Jokie kiti vaistai ne turi tokią pastebėti
ną istoriją kaip NUOA-TONE. Per 46 metus 
jo gyvavimo milijonai moterų ir vyrų atga
vo savo sveikatą ir spėkas. NUOA-TONE 
parduodamas visose vaistinyčiose. žiurfikito 
kad gautumėte tikrų NUOA-TONE. Ne imkite 
pavaduotojų, nes jie yra bevertes.

---- rrn—T-- :----
J« F* KADŽIUS

Incorporated 
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augščian 
Moderniška koplyčia dykai.

668 W. 18th St. Tek Canal 6174 
CHICAGO, ILL.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE
Lietuviai Daktarai 

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 
Nariai.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Monro. 1377

Phone Boulevard 4139 
. A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai- 
dotuvese it kokiame rei
kale visuomet «jti sąži
ningas ir nebrangus to- 

- dėl, kad netutime iš- . 
laidų užlaikymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

ĮSBį^ Tel. Lafayette 3572
ISB J' Liulevičius

GRABORIUS u 
■II BALSAMUOTOJAS 
iĮĮĮ/ . Patarnauja Chicagoje 
HO7 ir apielinkėje. 
lĮįb. Didelė it graži •
L ’ koplyčia dykai
«lra4092 ARCHER ĄV.

I. J. ZOLP.
GRABORIUS 

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

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

Lachavich ir Simus 
^LIETUVIS GRABORIUS 
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Rrikah meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti 
_ Tel Canal 2515 arba 2516 

2814 W. 23rd PI., Chicago 
■ SKYRlUSi

1489 S. 49 Ct, Cicero, UI.
T,l. Cic.ro J#27

■ ■ • , .)

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mani 
2506 West 63rd St 

T<1. RBPUBLIC >100
11 ............. ....................... . i 1 ........ ..

Tel’Ciaro 3109 ir 859 J -

Antanas Petkus
Graborius

i .

CICERO,. ĮLL, i .

ft.

DR. MARGERIO
. . PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdfesnę ir patogesni vietą

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Pbone Boulevard 8483

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS t

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

apart ivantadianio ir ketvirtadienio.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
’ arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakarę
* Seredoj pagal sutarti.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonai Virginia 0036

Ofiso Tek Boulevard 5913
Rex. Td. Victory 2343

DU
756 W. 35th St 

(Cor. of 35tb B Halsted Su.) 
Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30

Nedėldicniais pagal sutarti

Ofiso TeL Boulevard 5914

DR NAMELIS
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th B Halsted Sta.)' 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

Tel. Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7-t 

Nedėldicniais pagal sutarti.

Ofiso teL Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Wattrrn Avtnua 

TeL Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me>

DR. A. L. YUŠKA | akušeris.
2422 W. Marųutttt Rd. | Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 

kampa* 67th it "Artėliau Avė. motery ir vaikų pagal naujausius me- 
Tclefonas Grovehill 1595 - ' totitaš X-Ray it kitokius elektros prie-

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 taisus. . « .
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų h , Ofisas ir Laboratonja:

nedėliomis pagal susitarimą. 1025 W. 18th St., nttoli Morgan St^ 
Valandos: nuo 10—12 pietų u 
’ nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai

Ugdą Park 6755 ar Crntral 7464

Ris. 6600 South Artetian Aotntu 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
CY%TT ™.tTS.GAS |DR. CHARLES SEGAL 

CHICAGO, ILL. Pcaktikooįa 20 m«»i
OFISAS 

4729 South Athland Avi., 2 luboa 
CHICAGO, ILL. 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL

- 9 —12 ryto, Antradieniais ir 10 ikį J* di<n«
7 - J Phone Midway 2880

šetadieniais sulig sutarties.

Dr. Suzana SlakisĮ,
Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligų
4145 Archer Avenue
Ofiso Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395 
Vai. ■— f J' . 
Ketvergių 4 —8 vak. Trečiadieniais ir

. ..............-r—■ ......... . ■ i roro — Telefonas Yarda 0994

DR. V. A. ŠIMKUS |Dr. MAURICE KAHN
4631 South Athland Avtnua 

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

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

.. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ..
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 

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

Tel. Boulevard 1401

9

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofūait 4645 S. ASHLAND AVB.

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

............—.. .............    ■............. m,.,..,,
Phone Canal 6122

8

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Į)r. A. A. ROTII
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
ąrti Slst Street

Valandos: 16—11 vai. ryto, 2—4, 
7—9 vai. vak. Nedėliomis iš šventa- 

niais 10—12 dieną.

Advokatai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

, Telefonas Republic 7868

Lietuviai Daktarai
DR. C. KASPUTIS

DENTISTAS
Grįžo ii Europos ir vii praktikuoja 

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

dieniais pagal susitarimą.

3385 So. Halsted St T<L boulbvard »1»»
Ofiso telefonas Prospect 1028 

Bes. ir ofisus 2859 S. Leąvitt St.

DR. J. KAVARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?

24W W. «Srf St»-

.Kl 1 M

MIESTO OFISAS:
127 JV. Dearborn Sr.,Rooms 1431-1434 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Haltted Straat 

Tel Boulevard 1310
Valandos: ano 6 iki 8:30 vai. kišk- 

viena vakarų, išskyrus ketverge 
Nedilioj nuo 9 iki 12 ryto.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Athland Ava, 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. RockunU St, 
Td. Repablic 9733 ;

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

muK
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•The Fellow
CLASSIFIEDADSPRANEŠIMAI

kuo

300

MAN NORIS TIKĖTI!

o mu

BANKERS

PILNAI PRIKIMSTA CIGARETA

KO .UIS JAUKIATE?

■M

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.

PAŠAUKITE

AR NORI TAPTI 
“ALTASS” NARIU?

Išėmė draudimą (in- 
junction) prieš dže- 
nitorių unijos vadus

Jerry Horan, Gus Van Heck, 
C. F. Peters, Albęrt Gress, John 
Doe, Gust Anderson ir eile ki-

mažo A 
darbu

Pirmyn choras ren 
gia “Nite Club Party’

priklauso 
keli tuks- 
informaci-

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
ne lietuviu apgyventoj apielinkėj už 
pigia kainą. 3401 S. Aubum Avė.

Lietuvos konsulas Chicago j e 
paieško P. Kušnieraičio, dėdes

Fellowship 
parduos 
daugybę

House, Bridgeporte 
už prieinamą kainą 
įvairių daiktų

Prisiraiykitc ( musą apnik*

TEL. LAFAYETTB 1083 

2608 West 47th St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Iškilmingos V. J. Gus
čio ir J. Pučkoraitės 
vestuvės Roselande

Pažangieji organizacijos nariai 
nori nusikratyti gengsterių 
vadovavimo

taip greit mes 
| opiniją pas

Lošt and Found 
Rasta Pamesta

Labdaringa organi 
zacija ryt rengia 

išpardavimą

tada, kuomet tauta 
atsižymėjus

svečių dąlyvavo iškilmių 
goję puotoje

VISUOMET tetaktaušto tabakas

Visuomet puikausi apdirbs™ 

Visuomet lud^patenkma/

Antano Kušnieraičio, kuris mi
rė Cincinnati Ohio, 1932 metais. 
Atsišaukite į Lietuvos konsu
latą, 100 East Bellevue Place, 
Chicago.

galima sakyt

Peter Conrad
Fotografuoju jutą na* 

muoae arba studijoj 
<023 S. Halsted St 

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

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS f

Mes padarome experto darbą už jūsų 
učių kainą. Mes taipgi* taisome rynas, 
"down spots” ir visokį blekės darbą.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

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

Ateinantį sekmadienį, lapkri
čio 5 d., Chicagos Lietuvių 
Choras Pirmyn rengia “Nite 
Club Party”, Rarhova Gardens, 
3508 S. Halsted St.

šis vakarėlis bus įvairus ir 
įdomus visiems. Laike vaka-

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. Taisoin 
senus svęderius.

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVIČIA

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

Phone Vistory 3486

Ką reporteris kalba reikalu 
skridimo per Atlantiką į 
Lietuvą.

nas ener-
• drąsos 

nuveikt dėl 
tėvynės Lietu*

‘ PARDAVIMUI groserne, delicates- 
sen, cigferu ir visokių smulkmenų 
krautuvė. Savininkas apleidžia mie
stą, parduosiu labai pigiai. 5756 S. f 
Carpenter St Savininką galima ma
tyti visada.

5059 So. Wells St.

toasted w 

£BRKU» APSAUGOS-— DEL GERESNIO SKONIO

BRIDGEPORT, 
ship House Woman’s Club penk 
tadienį, lapkr. 3 d., rengia į 
vairių daiktų išpardavimą — 
“rummage sale”, adresu 831 
West 33rd Place.

Parduodami daiktai yra pi 
gus, bet tuo pačiu laiku 
geriausios rųšies. O pirkėjai, 
pirkdami šiame išpardavime, ži
nos, kad gauna nevien gerus 
daiktui, bet tuo pačiu laiku pa
deda labdaringai organizacijai 
tęsti darbą.

Galima bus nusipirkti batu
kų, kepurių, skrybėlių, sukne
lių, etc., etc. Durys atidaros nuo 
10 ryto iki 9 vakare.—(Sp.)

rienės girdėsite margą progra
mą, kuriame dalyvaus šokėjai, 
dainininkai ir muzikantai. To- 
liaus galėsite patys pasišokti 
prie gerai žinomos Jurgio Ste
ponavičiaus įšoki ų orkestras, 
taip kad per visą vakarą bus 
visokių užsiėmimų.

Visi esate kviečiami būti 
Pirmyn Choro svečiais jojo 
“Nite Club Party”. Įžanga, stf 
vakariene, 60 centų.—M.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

MORGIČIŲ SAVININKAS PA
AUKAUS 5 kambarių nauja murini 
bungalow — karštu vandeniu šildo
mas, kaina $2750 už cąsh, reikės 
mokėti taksus ir special. Rašykite 
p. Schuler arba atsišaukite. Kamba
rys 1332.

176 W. Adams St.

REAL ESTATE
Biznii pamatuotas teisingumu 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Lietuvos konsulas 
paieško P. Kušnie

raičio

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

J. OKSAS 
2649 West 43rd Street

Tel. Y.td. 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkrauitome ant vietos 

Nuvežam! ir i tolesniu vietas 
Supakavimu. Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ AS
3358 So. Halsted St. Chicago. III.Man noris tikėti, kad musų 

gerbiamas lakūnas J. R. Janu
šauskas yra tikrai gabus, ga
lingas dvasioj, spėkoj, skridi
mo teknikoj, drąsoj ir pasiry
žime! Man noris tikėti ir 
privalom kartu visi tikėti, kad 
jis mus neapvils!

Man noris tikėti, kad Janu
šauskas tai musų .įkvėpimas, 
tai musų tautos pažiba lygiai,

Alexander Lehman
SMUIKO MOKYTOJAS 

Specialė priežiūra gabiems 
„ _ mokiniams.
1234—KIMBALL BUILDING

Jackson ir VVabash

maloni, draugiška. Visus priim
ti, pavaišinti ir išlaikyti visą 
bankietą tvarkiai, draugfiškfaj 
nuotaikoj, tai retai pasitaiko, 
bet tai reikia pasakyti, jog už 
tai visas kreditas priklauso Fe
licijai Pučkorienei, jaunosios 
motinai, kuri visą bankietą 
tvarkė labai akyvai.—Vietinis.

bės. Tad ir su mumis 
nai skaitomasi, kaip su nekul
tūringais žmonėmis.

Įmonės darbininkas lietuvis, 
dažnai yra nustumtas prie pa
prasčiausio darbo. Vertelgos 
ir net tūli profesionalai neturi 
įtekmės tarp . svetimtaučių. 
Vien todėl, kad lietuvis, nieko 
geniališko nepadarė dėl žmo
nijos progreso, tad su juo ir 
nėra skaitomasi, kaip su kitų 
kultūringų tautų žmonėms.

Bet lietuviai profesionalai, 
biznieriai ir amatininkai netik 
gali prilygt svetimtaučiams 
bet labai ir labaį toli pra- 
lengt juos savo -.gabumais. 
Vienok, tą tikrenybė yra su
prantama plačiosioms masėms 
žmonių 
yra garsinga 
didvyriškais darbais. ,

Tad jei lietuviai gali di
džiuotis apšvietos ir kultūros 
darbais, tad kodėl jie negalės 
didžiuotis tuo didvyrišku žy
giu p. Janušausko, kuris dėl 
visų lietuvių gerovės pasiryžęs 
laimėt. Tad musų visų turi 
būt pareiga jį remt. Remt, ne 
gražiomis kalbomis, bet remt, 
finansiškai. Perskristi Atląn- 
tiką svarbiausiai reikia tik 
tvirto lėktuvo.

O kad tokio lėktuvo aprū
pint, reikia kiekvienam tapt 
“Altass” nariu. Ir tuo budu 
sukelsime reikiamą sumą pi
nigų dėl lėktuvo. O tvirtas 
lėktuvas atneš Amerikos lie
tuviams ir Lietuyai garbę. Su
artins mus su kitų tautų žmo
nėmis, taip profesiojos, taip 
“biznio”, taip paprasto dar
bininko reikaluose.

— F. Bulaiv.

ROSELAND
spalių 21 d. Vaclovas J. Gustis 
ir p-le Jozefą Pučkoraitė buvo 
surišti “neatmezgamtf mazgu”. 
Jaunavedžiams . šliubas buvo 
duotas Visų šventų parapijos 
bažnyčioje. Khipo liudininkais, 
vadinamų pamergių ir pajairtių, 
buvo 6 poros, būtent, Pučko* 
raitė su Leslie. Mačiukevičiūtė 
su Pučkorium,, „ Sudentai su 
Balchunu. Gustaitė su Kavailu- 
nu, antra Gustaitė su Petruliu. 
JocAitė su Viršilų. ‘

Vestuvių bankietas buvo lai
komas Balchuno svetainėj ir 
nusitęsė iki sekmadienio vė
laus ryto. Svečių bdnkiete da
lyvavo virš 3 Rinitų. {Svečiai 
gerai pavaišint^ prie geros mu
zikos, kurią parūpino jaunuosios 
dėdė W. ShimRp 
zikantas gąvofį$ruą pagelbinin- 
kus. Viso buvo 6 muzikantai, 
kurie linksminą svečiui.

Bankiete visą, nuotaika buvo

UTARNJNfKE OCTOBER 31 d., 
važiuodamas automobiliu iš Clearing 
i Marųuette Park lipdamas, iš maši
nos ant 67 ir Cąlifornia pamečiau 
bubeltavus, šviesiai kaulinius aki
nius. Kas ras gaus atlyginimą.

PETER VIKRIKAS, • 
2441 W. 46 St.

Trumpą laiką atgal grupė 
Chicago Fiat Janitors Union, 
Local No. 1, narių išėmė drau
dimą (injuction) per Circuit 
teismo teisėją Philip J. Fine- 
gan, prieš uniją ir jos agentus 
ir valdybą, kurioje vadovauja 
gengsterių elementas ir įvai
riais budais skHaitfčlžia ir te
rorizuoja eilinius unijos narius.

Tarp asmenų, pri^š kuriuos 
draudimus išimtas, minima

Crane Coal Co
5332 So. Loiig Avė.

. , £ Chicago, IU. J' 
. TĮSU W£ĮJBrfC! 8402

Injuction 'draudžia tiems 
asmenims' valdyboje spenduoti 
narius iš unijos; atsisakyti pri
imti mokesčius narių, kurių 
jie nepageidauja ir kurie yra 
priešingi jų darbams ir tero
rui ; kliudyti dirbti nariams, ku
rie jiems yra priešingi, juos 
prašalinti iš darbo, naudoti gąs
dinimus, terorizavimą prieš 
gengsteriams priešingus na
rius; mokėti pomirtines asme
nims, kurię nėra mirę, samdyti 
“bodyguards” ir “slugerių” uni
jos pinigais, etc.

Minėtoje unijoje 
daug lietuvių, sako, 
tančiai, todėl <šitos 
jos jiems turėtų būti įdomios 
svarbios.

-i...., ..... V-t’**
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Draugija Lietuvos Dukterų rengia' 
baliunu šoki su išlaimėjimu šešta
dieni lapkričio 4 d. Liet. Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St. Pradžia 7 vai. 
vak., įžangh 25c y patai su baliunu. 
Kviečia visus lietuvius ir lietuvaites 
skaitlingai atsilankyti. Komitetas.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas 
laikys savo mėnesinį susirinkimą 
penktadieny, lapkričio 3, 1933, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3183 So. 
Halsted St., 7:30 vai. vak. Visi kliu- 
biečiai kviečiami būtinai atsilanky
ti, nes bus rinkimas darbininku dėl 
Metinio Baliaus, kuris bus lapkričio 
25, Auditorijos svet., taipgi yra ki
tų svarbių reikalų aptarti.

A. Kaulakis, rąšt.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš 
kas Kliubas laikys mėnesini susirin
kimą penktadieny, lapkričio 3 d., 
7:30 vai. vak. Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj,. 3183 So. Halsted St. Visi 
nariai malonėkite laiku pribūti, nes 
randas daug svarbių reikalų kuriuos 
būtinai turime aptarti, kurie esate 
pasilikę su mokesčiais, ant šito su
sirinkimo malonėkite apsimokėti.

S. Kunevičia, rašt

S. L. A. 313 kuopos susirinkimas 
jvyks penktadieny, lapkričio 3 d., 7 
vai. vak. 2121 N. Western Avenue. 
Nariai ir nares malonėkite visi pri
būti, nes jvyks galutinas nutarimas 
apie bunco ir card party, kurios turi 
jvykti lapkričio 18 d. Taipgi bus 
nominuojami kandidatai j Pildomąjį 
Komitetą. Sekr.

Tarp Chicagos lietuvių di
džiuma pritaria antram skri
dimui per Atlantiką. Pritaria 
Amerikos Lietuvių Transatlan
tinio Skridimo Sąjungos at
stovų sudarytam planui, kaip 
tą žygį sėkmingiau išvystyti. 
Pritaria ir remia visokiais bu
dais, tai rengdami aviacijos 
dienas, pasilinksminimus, šo
kių vakarus ir šiaip kitokias 
pramogas, tuę tikslu, kad juo 
daugiausia sukelt pinigų ir juo 
geriausiai prirengti lėktuvas, 
kad paskui nereiktų verkti ir 
bėdot 
žygio pasekmės priklauso nuo 
mus pačių. Priklauso, kiek 
mes suprasim įvertint tai, ką 
jaunas lietuvis, kūpi 
gijos, pasiryžimo ir 
yra užsibrėžęs 
musų ir musų 
vos.

Jau drąsiai 
kad šį žygį kiekvienas lietuvis 
rems, kuriam rupi Lietuvos 
kultūra bei pažanga; kuriam 
rupi, kad lietuvio , vardas ir 
Lietuvos skambėtų . viso pa
saulio žmonijos lupose su pa
garba, o ne kaip pirmiau bu
vom vadinami “polakais” ar 
kitokiais “eskymosais”. Bet, 
kuris-gi nenori būti gerbiamas 
kitų? Kiekvienas, kuris turi 
savygarbos jausmo, kiekvienas 
nori, kad apie jį kalbėtų, ir 
manytų gerai. Tas pliusas 
yra natūraliai išsivystęs tarp 
kultūringų žmonių.

Mus, lietuvių tautos žmones 
esam išsiblaškę po visus pa
saulio kampus ir dažnai tu
rim reikalų su svetimtaučiais.

Dėl tūlų priežasčių ieškom 
simpatijos pas juos. Bet kaip 
tik greit pasakom, kad mes 
esam lietuvis 
sudarom tol 
juos, kad esam atkeliavę iš ko 
kios tai nekultūringos valsty

daž-į kaip Darius ir Girėnas, tai 
musų džiaugsmas, siela, ištver
mė bei musų pasitikėjimas jo 
pasisekime!

Jo neišdidus, malonus, gi
lus, simpatiškas veidąs kalba 
pats mums apie tai.

Jo švelnutė kalba it plasno
jančio paukštyčio tikrai mus 
lietuvius žavi su kokiu tai ste
bėtinai paslaptingu pavasario 
medžio lapeliu maloniu šla
mėjimu.

Jo neišdidumas taip ryškiai 
kalba apie tai kiekvienam žo- 
dyj, judėjimę bei veido išvaiz
doj! Jo šypsulys spindi, ta
rytum kiekvienam išsireiški
me. • ’ .j.

Jo spindančios akys . tary
tum negęstų niekados, kurios 
žiuri į mus sii atvira širdžia 
ir gal tik kaip į tankiiis slie
kus ar bi kokius balzganus gy
vūnus!

Jo siela susiliejo su musų 
sieloms: ką jis jautė, tai mes 
jautėm dvigubai.

Man noris tikėti, kad visi 
mes kaip vienas tarsim tą pa
tį ir lai skruzdelės repĮioja ant 
to niekšo odos, kuris išdrystų 
kalbėti (kitaip ar) blogai apie 
tokį žmogų.

Tad ruoškis drąsuoli atsa
kančiai į pasiryžtą kelionę, o 
musų akys nukreiptos į tavę! 

Dr. S. ftmuidzinas.

Parinktas tabakas— 
ir jbe liuosų galų— 

verčia Luckies degti 
! vienodai

Ši panele yra viena iš 

būrio prižiūrėtojų. Jos 
y ta peržiūrėti Lucky Strike.— 
būti tikra, jog jis atatinka lygiai 
tam maštabui, kurį mes pasįsta- 
tome. Kiekvienas Lucky Strike, 
kurį ji perleidžia, yra pilnd 
svorio, pilnai prikimštas, apva- 
lūs ir Įdėtas ***- liuosas nuo liuo-

x t ... ' ■ V '

sų galų. Ir joks Lucky, kurįdi 
peržiūri, neišeina be to QĮ( 
Štai kodėl kiekvienas ■ Lucky 

traukiasi taip lengvai — dega 
taip vienodai,

Business Service 
Biznio Patarnavimu

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Masą biuras sateiks patarimas namą sa
vininkams reikale nesusipratimą su rtn- 
dauninkais. Maža narinė mokestia. Exper- 
tą patarimas Visose namą savininką it 
rendauninką reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kudien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. Šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. (žymus namai originalio ir vie
nintelio namą savininką biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotu

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Mes 'šame jau šįuo adresu viri 40 metą

. Furniture & Fixtures 
Rakandai-ItaiBai

PARSIDUODA valgyklos pikče- 
riai, yra gera proga įsigyti pigiai 
kam reikalinąi. 722 W. 22 St. ,

Help Wanted—Female 
Pąrbininkių Reikią _

UŽTIKIMA mergaitė prie abelno 
namų darbo. Turi būt ant vietos. 
Virti nereikia. 3933 W. Jackson 
Blvd., Tel. Nevada 8339.

P




