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Kalba apie Lietuvos ir Lenki 
jos santykiu pagerėjimą

Spauda sako, greitai prasidė
siančios derybos; esą galima 
laukti greito susiartinimo

CHICAGO, lapkr. 9. Len
kų telegrafinė agentūra PAT 
praneša iš Kauno, kad “Lietu
vos žinios” korespondencijoje 
iš Varšavos sakančias, jog 
greitoje ateityje prasidėsiančios 
Lietuvos ir Lenkijos derybos. 
Mini, kad tuo tikslu įvykusios 
konferencijos tarp Lietuvos už
sienių reikalų ministerio Dr. 
D. Zauniaus ir ministerio Bec- 
k’o, tarp Zauniaus ir Francijos 
ministerio Paul Boncour ir 
prof. Rymerio su ministeriu 
Beck’u GeneVČje.

“Lietuvos žinios” toliau ra-

šančios, sako “PAT”, kad Lie
tuva ir Lenkija be jokios abe
jones greitu laiku užvesiančios 
tas derybas ir kad su tuo at
eis ir santykių pagerėjimas.

“PAT” finomis, dabartiniu 
laiku Kaune lankosi vieno len
kų dienraščio atstovas, o kad 
greitoje ateityje į Varšavą iš
vyks Lietuvos valdžios oficiozo 
^Lietuvos Aido” atstovas R. 
Randomanskis.

“Lietuvos Aidas” pabrėžiusį 
sako Polska Agentūra Telegra- 
fiezna, kad paskutiniu laiku 
lenkų-lietuvių santykiai žymiai 
pasitaisė ir reikią tikėtis to
limesnio valstybių susiartini
mo.
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Laukiama Rusijos 
pripažinimo

Kubos sukilėliai gru 
moja savasties 

' naikinimu

Francijoje moteris tapo 
išrinkta advokatų drau

gijos pirmininku

HAVANA, lapkr. 9. — Vė- 
Ikursos žinios apie sukilimą Ku
boj tokios: • Sukilėliai apleido 
tvirtovę Atarės nepajėgdami 
atlaikyti smarkios valdžias ka
riuomenės atakos. Mūšiai tę
sėsi Havanos gatvėse. Mieste 
Santjago paskelbta karo padė
tis.

HAVANA, Kub^ lapkr, 9.— 
Kubos prez. Grau Sau.Martin 
šiandie vidurdieny sutiko vie
nai valandai paliauboms mūšių 
tarp sukilėlių ir ištikimos val
džiai kariuomenės.

Valdžia nutarė pasiųsti suki
lėliams reikalavimą, kad jie pa
sitrauktų iš tvirtovės Atarės.

Valdžios sąlygas įteikti suki
lėliams apsiėmė Uraguajos pa
siuntinys Kuboje Fernandez 
Medina. Pastarasis mėginsiąs 
pasikalbėjime su sukilėliais su
rasti kompromisą tarp jų ir 
valdžias ir dėka tam 
sukilimą.

Sukilėliai išleido 
publikai nevaikščioti
nes jie rengiasi prezidento ru
ngus bombarduoti. Jie naikin
sią ir vežimus, kurie busią gat
vėse. O jeigu kaip, tai imsią 
naikinti Jungtinių Valstijų pi
liečių savastį, kad tuo budu iš
šaukti Amerikos intervenciją.

Ar sukilimas išsivystė tik 
Havanoje, ar ir kituose mies
tuose, kiek tikresnių žinių dar 
iki vakar dienos negauta.

LA ROCHE SUR YON, Fran- 
cija, lapk. 9.— Pirmą kartą 
Francijoje advokatas moteris 
tapo išrinkta advokatų asocia
cijos pirmininku. Ta garbė te
ko Jeanne Pignet, kuri nuo 
1919 metų praktikuoja advoka
tūrą. Ji yra 44 metų amžiaus 
ir našlė.

Prieš 30 metų su viršum 
Franci jos moterims leista prak
tikuoti 
savimo 
neturi.

advokatūra, tačiau bal- 
teisių- jos dar ir dabar

Banditas užėmė mero 
vietą

likviduoti

įspėjimus 
gatvėmis,

BELGRADAS, Jugoslavija, 
lapkr. 9.— Prieš kiek laiko ta
po suimtas Gornoje Selo mies
to meras, Janjo Korac.

Korac per septynioliką metų 
buvo to miesto mėru ir tuo 
pačiu laiku vadovavo banditų 
Saikai. Iš plėšimų jis labai 
prattfrtėjo ir buvo visų mies
tiečių gerbiamas. Niekas nei j 
galvą neatėjo, kad jų meras 
galėtų būti plėšikas. Bet štai, 
vykinant vieną plėšimą, jis ta
po sužeistas. Prasidėjo tyri
nėjimas, kuris išaiškino, kad 
“gerbiamas” meras dalyvavo 
tame plėšime.

Franciją valdo seniai

Indianos restoranai ren
giasi atsimesti nuo NRA

INDIANAPOLIS, Ind., lapk. 
9. — Indiana valstijos resto
ranų savininkai rengiasi bal
suoti dėl grąžinimo “mėlyno 
aro” ir atsimetimo nuo NRA.

Administracija deda visas 
pastangas, kad sulaikyti 1,275 
Indianos valstijos restoranus 
nuo to žingsnio. Ji sutinka pa
daryti ir kai kuriuos kodekso 
pakeitimus.

PARYŽIUS, lapkr. 9.—Prieš 
kiek laiko vienas žurnalistas 
sumanė surinkti davinių apie 
tuos žmones, kurie valdžioje 
užima aukštas vietas. Jam la
biausiai rtfpejo patirti tų žmo
nių amžius. Ir štai pasirodė, 
jog tiek Paryžiuje ,tiėk provin
cijoje teisėjų vietas užima 
žmonės nuo 60 ligi 75 metų 
amžiaus.

Tas pat galima pasakyti ir 
apie kitus aukštus valdininkus, 
--daugumoje jie jau? yra 
nyvi žmonės, 60 su viršum 
tų amžiaus.

lis oro biuras 
šauja:

Debesiuota; popiet šilčiau; 
šiaurvakarių vėjas pasikeis ne
pastoviu.

Filipinai suteikė moterims 
sę balsuoti

■ M®

Jaunieji krutamu jų paveikslų aktoriai nėra paliekami be valdžios globos. Juos prižiūri 
Rachael Smith, kuri atstovauja Child Welfare. Ji žiuri, kad vaikai nebūtų verčiami dirbti 
dijose perdaug ilgas valandas, kad jie reguliariai lankytų mokyklą, ar kad turėtų privatišką 
mokytoją ir praeitų reguliarį mokyklos kursą,. Ir ji itą prižiūri labai stropiai, štai nesenai ji 
pastebėjo, kad 8 metų Maria Sieber, duktė garsios aktorės Marlene Dietrich praleidžia daug 
laiko studijose ir mažai laiko mokykloj ir tą dalyką tuojaus pavedė Californijos valst. mo
kyklų tarybai. Iš tos priežasties galbūt jaunąjai Marijai bus uždrausta toliau dirbti filmose. 
P-lės Smith globoj yra Baby Leroy, 1 motų kūdikis, kuris betgi uždirba $50 į savaitę, jaunas 
Jackie Cooper, kuris uždirba $1,300 savaitėj, Dickie Moore, kuris irgi nemažai uždirba ir daug 
kitų jaunų, “žvaigždžių”.

Areštuoja nazius 
Austrijoj

$30,000,000 bedarbiams 
šelpti

Tammany Hali rus 
tauja

se-
me-

tei-

■ i

VIENNA, Austrija, lapkr. 
9.—Keletas šimtĮį nazių tapo 
areštuota Austrijoj ketvirtadie
nį. Viennos policija iškrėtė 
nazių buveinę ir konfiskavo už
tiktus joje dokumentus.

Vyriausybė yra nutarusi lik
viduoti nazių draugijas ir kliuf 
bus. Iki šiol Austrijos vyriau
sybė ytin lengvai bausdavo na
zių teroristus, bet ateity nu
žiūrėta siųsti juos į koncentra
cijos stovyklą.

Čeko-Slovakijos užsienio rei
kalų ministeris Dr. Edvard Be- 
nes pareiškė, kad čeko-Slova- 
kija imsis griežtų priemonių na
zių propagandai užgniaužti. Jis 
taipgi pakartojo pakvietimą pa
bėgėliams iš Vokietijos apsigy
venti

VIENNA, Austrija,

Čeko-Slovakijoj.

Ir paukščiai skelbia 
biblija

BENTON, III., lapkr. 9. — 
Allen Bostick, iš Bentono, pa
šovė laukinę žąsį. Jisai rado 
pririštą prie žąsies kojos juos
telę su užrašu: “Nebijok, tik 
tikėk”.

Tas sakinys yra paimtas iš 
biblijos, Mork. 5:36.

Tenka pasakyti, kad biblija 
(ir ištraukos iš jos) yra la
biausia paplitusi knyga Suvie
nytose Valstijose. O betgi 
Sears Roebuck katalogas yra 
daugiausia skaitomas šioj šaly.

Karas Europoje yra ne
įmanomas

MANILA, lapkr. 9.— Ketvir
tadieni Filipinų salose tapo 
suteikta moterims teisė balsuo
ti. Balsuoti galės moteriškės 
pasiekusios 21 metų amžiaus ir 
senesnės, kurios moka skaity
ti ir rašyti ir turi savasties ver
tės $250. Šia teise filipinietės 
moterys pradės naudotis nuo 
19$5 metų.

SPRINGFIELD, III., lapkr. 
9.—Illinois legislaturos specia- 
lė sesija priėmė visus bilius j- 
neštus tikslu sukelti sumą $30,- 
000,000 valstijos bedarbiams 
šelpti šią žiemą. Kad tie bi- 
liai taptų įstatymais belieka 
tik gubernatoriui Horneriui pa
sirašyti juos.i: Gubernatorius 
juos pasirašys, kadangi jiems 
pritaria.

Dėl brangių piety nete
ko gyvasties

AMSftERDAM, Olandija, 1. 
9.—Prieš kiek laiko į šio miesto 
banką atėjo ūkininkas su ožio 
skilviu. Ožys, matomai, tiVrėjo 
labai “brangų” apetitą, nes jo 
skilvyje tapo surasta 220 gil- 
derių (maždaug $140) vertės 
banknotų.

Dalykas buvęs tokis: ūkinin
kas išėjęs į laukus dirbti. Be
dirbdamas sušilo ir pasidėjo 
ant žemes liemenę. Netoliese 
vaikščiojo kaimyno ožys. Priė
jęs prie liemenės ištraukę iš ki
šenės pluoštą banknotų. Kol 
ūkininkas pribėgo, tai ožys jau? 
buvo tuos banknotus nurijęs. 
Nieko kito neliko daryti, kaip 
tik paplauti gyvulį ir išimti 
skilvį. Kadangi banknotai buvo 
sužaloti, tai bankas juos apmai
nė į naujus.

LONDONAS, lapkr. 9. —Sir 
Philip Gibbs, pagarsėjęs karo 
korespondentas ir rašytojas, sa
ko, jog karas dabartiniu4 laiku 
Europoje yra nejmanomas, ne
žiūrint to, kad apie jį labai daug 
kalbama ir" rašoma, žmones 
dar neužmiršo pasaulinio karo, 
ir todėl jie visais galimais bu
dais priešintųsi naujam kruvi
nam susirėmimui. Valdžia, ku
ri pradėtų karą, butų tuoj nu-* 
šluota. Tatai supranta net Hit-
Ietis. : *•

.. -4 I?

Nobelio dovana 
rusui

teko

STOCKHOLM, Švedija, lapkr. 
9.—1933 metų Nobelio dovana 
už literatinius kurinhte tapo su
teikta rusui rašytojui Ivanui 
Buninui.

Mirtinai primušė

NAUJOJI ANGLIJA 
NEKANTRIAI LAU

KIA LAKŪNO JA
NUŠAUSKO

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
9.—Nužiūrima, kad pirm negu 
Maxim Litvinov (Sovietų Ru
sijos užisenio reikalų komisa- 

Iras) apleis Ameriką, gal bu
siąs duotas bendras prez. Roo- 
sevelto ir Litvinovo pareiški
mas, jogei Sovietai ir Suvieny
tos Valstijos apsimainysiančios 
ambasadoriais.

Esmėj tatai reikš Rusijos pri
pažinimą ir diplomatinių ryšių 
užmezgimą.

Paskirimą ambasadoriaus tai 
ar kitai šaliai turi užgirti Suv. 
Valstijų senatas. Bet prez. 
Rooseveltas nė nebūtų siuntęs 
Kalininui (Sovietų Rusijos pre
zidentui) laiško su pakvietimu 
rusų atstovo į Ameriką, jei jis 
nebūtų buvęs tikras, koks se
nato didžiumos nusistatymas 

, yra Rusijos pripažinimo klau- 
P‘le Simu.
stu-1 Bet kaip “pripažinti” Rusiją, 

jeigu nesusipratimai tarp So
vietų ir Suv. Valstijų dar ne
išspręsti ?

Tas klausimas aiškinama ve 
kaip. Esą, negalima išlyginti 
nesusipratimų tarp šių dviejų 
šalių, jeigu jos nepalaiko di
plomatinių ryšių. Užmezgus 
diplomatinius ryšius galima bus 
ir įvairias painiavas rišti.

O tų paniavų eilėj bene pir
mą vietą užima skolos.

Mat Suvienytos Valstijos yra 
paskolinusios dar Kerenskio 
vadovautai Rusijos vyriausybei 
$187,000.000. Ton sumon ne
įskaitoma'* nuošimčiai. Be toį 
Morgano bankas yra paskolinęs 
senąjai caro vyriausybei $86,- 
000,000; prie šios cariškos pa
skolos prisidėjo nemažai ir Suv. 
Valstijų piliečių, kurie dar te
belaiko paskolos certifikatus.

Ar sutiks bolševikai mokėti 
caro ir Kerenskio užtrauktas 
skolas? Ar sutiks Suv. Vals
tijos tų paskolų išsižadėti?

Antra vertus, sakoma, ir so
vietai turi reikalavimų iš Suv. 
Valstijų. Amerikos kariuome
ne buvo užėmusi tam tikras 
sritis Rusijoj laike Kerenskio 
revoliucijos ir vėliau. Sovietai 
niekuomet oficialiai nėra pa
skelbę kiek žalos Rusijai ta 
okupacija padariusi. Bet neo
ficialiai jie nuostolius apskai- 

. čiuoją sumą $1,000,000,000.
Painiavos skolų ir kitais rei

kalais, manoma, busiančios pa
vestos išspręsti specialiai ko
misijai po to, kai taps užmegs- 
ti diplomatiniai ryšiai tarp Su
vienytų Valstijų ir Sovietų Ru
sijos. ------- ------ —
Kėlia “revoliuciją” prieš 

bedarbius
SAN FRANCISCO, Cal., lapk. 

8.—Šio miesto gyventojai ža
da skelbti “revoliuciją” barbe- 
riams, kurie nei iš šio nei iš to 
pradėjo imti 65 centus už plau 
kų nukirpimą. Piliečiai jokiu 
budu negali suprasti ,kodėl čia

Connecticut valstija 
n| padarys pirmą 
nauju “sparnuotu

sekmadie- 
pažintį su 
lietuviu”

NEW YOYRK, lapkr. 9. — 
Praėjuąio ^.Antradienio rinki
muose tapo skaudžiai supliekta 
New Yorko demokratų organi
zacija žinoma kaipo Tammany 
Hali. Mat, miesto meru iš
rinkta Fiorello La Guardia, va
dinamų fuzionistų kandidatas.

La Guardia laimėjo 
tam, kad demokratų 
siskaldė.

Dabar, dūliai šio 
prakišinio, Tammany 
das Ci.‘rry išleido 
kuriame visą kaltę už nepasi-| 
sekimą suverčia ant James A. 
Farley.

O tas Farley yra prez. Roo- 
sevelto ministerių kabineto na
rys ir u'žima generalio pašti
ninko vietą. Jis, be to, yra 
nacionalės ir New Yorko vals
tijos demokratų partijos pir
mininkas. Taigi demokratų 
partijoj jis užima, labai aukštą 
vietą.

Todėl tokia griežta ataka, 
koks yra Curry pareiškimas, | 
liudija didelį Tammany Hali; 
bosų rustavimą—ir ne tik prieš 
Farley, bet ir prieš patį prez. 
Rooseveltą.

Prie viso to, Tammany bosai 
nepatenkipti ir Ai. Smith, bu
vusiu New Yorko gubernato
rių ir kandidatu į prezidentus 
prieš praeituose 
rinkimuose. Nes ir Smith ne
rėmė antradienio rinkimuose 
Tammany kandidato.

La Guardijos laimėjimas mė-1 kainos tapo pakeltos, kuomet 
ro vietos yra pirmas toks skau» visoje Californijos valstijoje, į- 
dus smūgis Tammany bosams skaitant Los Angeles ir kitus 
per 20 metų. stambesnius miestus, už plau-

___ kų nukirpįmą tebeimama tik 
Čekai rengiasi atmokė- Į ?° centų- 

ti dali skolos

dčka 
jėgos su

rinkimų 
Hali va- 

pareiškimą,

prezidento

lakūnus, Darių ir

aeroplanu lakūnas 
Aviacijos Dienoje.

WATERBURY, Conn., lapkr. 
9.—Naujoji Anglija, Boston, 
Lawrence, Worcester ir Con
necticut valstija nekantriai lau
kia lakūno Juozo R. James-Ja- 
nušausko, kuris su sekmadieniu 
pradės kolonijas lankyti, daly
vaudamas Aviacijos D’enose ir 
įvairiuose kituose parengimuo
se.

Connecticut valstijai teks pa
daryti su juo pirmą pažinti sek
madienį, lapkr. 12 d., kuomet 
naujas “sparnuotas lakūnas” 
atvyks į ją, dalyvauti Aviaci
jos Dienoje, kuri yra rengama 
Meriden Airporte, Meriden, 
Conn... Į rengimą žada sutrauk
ti tūkstančiai lietuvių iš Wa- 
terbury, New Haven, St|at- 
ford, ir daugelio kitų Conn., 
miestų, kuriems neteko matyti 
pirmuosius 
Girėną.
....Su savo 
dalyvaus
nerdamas mirties kilpas, nar
dydamas padangėse, demons
truodamas talentą prie didžiu
lio mechaniško paukščio vairo. 
Jam j talką ateis kiti vietiniai 
lakūnai ir parašiutininkas, kur 
puls iš skrendančio aeroplano 
kelių tūkstančių pėdų aukštu
moje su para&utu.

Su panašiu programų lakū
nas Janušauskas atvyks į Bos
toną lapkričio 19 d., kur Met
ropolitan Airporte, Nonvood- 
Canton, Mass., įvyks kita Avia
cijos Diena.

O Lawrence, Mass., pasinau
dodamas lakūno atsilankymu 
netolimame mieste, rengia iš
kilmingą koncertą ir prakalbtas 
jo naudai to pačio sekmadienio 
vakare. Apsukęs rytus ir Nau
jąją Angliją, lakūnas Janušaus
kas trauks į Pittsburgh, kur 
yra rengiama ayracijos diena 
lapk. 24 d.

Visų tjų parengimų pelnas ei
na Janušausko tranzatalntinio 
skridimo į Lietuvą, sekančią 
vasarą, finansavimui.

Indijos gyventojų 
skaičius

SIMLA, lapkr. 9.— Statis
tikos duomenys rodo, kad per 
paskutinj desėtką metų Indijos 
gyventojų prieauglis lyginosi 
34,000,000.

Dabartiniu laiku Indijos gy
ventojų skaičius siekia 352,- 
837,778.

Užmušė Afganstano karalių

BOMBAY, Indija, lapkr. 9. 
—Trečiadienį tapo pašautas 
trimis šūviais Afganistano ka
raliui Nadir Shah, kai jis ėjo 
iš savo haremo. Vėliau buvo 
pribaigtas kinžalais. Sostą už
ėmė užmuštojo sūnūs 21 metų 
bernaitis.

BIRŽAI.—Biržų ap„ Saločių 
vals., Buiviškių kaime spalių 
11 d. nakties metu ūkininką A. 
Nakvosą užpuolė du jauni vy
rukai-
Varnas ir tiek mušė, kad nu
gabentas ligoninėn primuštasis 
tuoj mirė. Mušeikos suimti ir 
perduoti kalėjimam

V. Pronckunas ir J

PRAHA, lapkr. 9. — Gau
tomis žiniomis, Čekoslovakija 
gruodžio 15 d. .rengiasi atmo
kėti Amerikai dalį skolos. Jai 
reikėtų sumokėti $1,500,000, 
bet ji prašys Amerikos priim
ti. dešimtą nutošimtį tos sumos. 
Mat, ji nori iš Jungtinių Val
stijų išsiderėti tokių pat leng
vatų, kaip ir Anglija.

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

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

NAUJIENOS
Hi9 SO. HALSTED ST. TeL Canal 8500

‘••H. :?.»
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GYVENIMU SEKANT
Mėlynas aras. Prezidentui 

Rooseveltuį ir demokratų, par
tijai vadovaujant, Suvienytose 
Valstijose gimė naujas kūdikis 
NRA, kuris tapo pavestas glo- 
boti senam ir plėšriam paukš
čiui — Mėlynam arui. Ligi šiol 
tas paukštis Amerikoje tesau
gojo savo tikruosius vaikus, 
būtent, turčius. Dabar prezi
dentas Rooseveltas sumanė tam 
paukščiui pavesti visus Jungti
nių Valstijų gyventojus. Tai 
globai mažai kas tesipriešina,— 
bile tik teisingai globotų. Be<t 
čia ir prasideda keblumai, ka
dangi teisybė ne visų vienodai 
tėra suprantama.

Pirmiausiai turčiai iš visuo
menės nelaimės nori pasipelny
ti (taip jie, pavyzdžiui, darė 
karo metu), o darbininkai, ži
noma, irgi stengiasi šj tą sau

|| ų ........ J „

iškovoti, savo būklę nors kiek 
pagerinti. Tuo tarpu tiek vienų, 
tiek kitų gerbūvis pareina iš 
vieno ir tuo paties šaltinio, bu* 
tent, darbo. Visas skirtumas 
yra tik tas, kad darbininkai 
yra priversti lieti savo prakai
tą, ir už tai gauna labai men
ką alyginimą, kuomet turčiai 
naudojasi svetimu darbu, o pa
tys dažniausiai nieko nedirba.

Tiesa, per paskutinius kelis 
metus labai smarkiai vystėsi 
technika. Ir juo labiau techni
ka vystosi, tuo darbininko 
reikšmė darosi mažesnė, ka
dangi mašinų jėga atstoja žmo
nių jėgą. Vadinasi, su mažes
niu darbininkų skaičium pagar 
minama daugiau įvairių dirbi
nių.

Tačiau vienas klausimas yrą 
i pagaminti dirbinius, o kitas 
klausimas, — surasti tiems 
dirbiniams rinką. Kitais žo
džiais sakant, surasti pirkėjų. 
Su pirkėjų suradimu kaip tik 
ir esti daugiausiai keblumų. Ir

tai visai natūralūs klykąs: 
kad žmones, galėtų pirkti, jie 
tuvi turėti pinigų. Bet kur, sa
kysime, Amerikos žmonėą galį 
gauti pinigų, jeigu šalyje' apie 
dešimtis aį* daugiau įpilloųų 
randasi bedarbių? Tie bedar
biai ne tik nieko negali pirkti, 
bet dar reikalingi pašalpos. Štai 
kodėl visi raginimai, kad žmo
nės dabar kuo daugiausiai pirk
tų, beveik nedavė jokių rezul
tatų. Kaip yra sakoma, daryk 
ką nori, o iš tuščio visvien nie
ko neįpilsi.

Naujas būdas kapitalizmui 
gelbėti. Prezidentas Rodsevęl- 
tas, paėmęs į savo rankas ša
lies administraciją, sumanė sa
vo pįrmtakunams parodyti špo
są, būtent, panaikinti taip va? 
dinamus klasinius skirtumus. 
Tačiau visa būda ta, kad tas 
darbas tapo ne iš to galo pra
dėtas. Turčiai pasirūpino įsigy
ti kiek galima daugiau šįę 
svieto gėrybių ir todėl nieko 
nepaiso. Na, o administracijos
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CONSOLIDATION 
MILLERS CREEK

Chicagoje ir Apielinkese

SOUTH SIDE

fk

ATLAS FUEL CO..
So. Paulina St. Tel. Prospect 7960 

JOHN BIGANE and SONS,
Archer Avė. Telefonas Lafayette 0600 

CHICAGO LAWN COAL CO„ ‘
W. 59th Street Tel. Prospect 8944

DAMEN FUEL CO.,
W. 43rd St. Telefonas Boulevard 9029

VILIJA CO.,
So. Spaulding Avė. Tel. Lafayette 2584

ŠIAIS METAIS NESIDUOKITE APGAUTI SU 
TAIP VADINAMOM PIGIOM ANGLIM. NEPIR
KITE AKMENIS* SUKRI. DIDELES KRŪVAS 
PELENU IR RUPEKHIS. PASIRINKITE TIK-

3605

1828

3700
WEŠTERN COAL and SUPPLY CO., 

4916 So. Western Avė.

WHITE EAGLE 
4919 So. Robey St.

Tel. Prospect 3400 * 

COAL CO.,
Tel. Prospect 0613

NORTH SIDE ROYAL FUEL CO. 
343 No. May St. Tel. Monroe

WEST SIDE:
ALBANY COAL CO.. 

Tel. Crawford

COAL CO„ 
Telefonas Canal

Tommy was greater than ever (Mom learned via newspapers, radio and 
ncighbors) . .. “they can’t keep him off the All-American this year.”

$filATJr MY Būy! 1
bu FRANCIS WALLACĘ
J AUTHOR. OF . !UDDLEU

iiirAs

Consolidation 
Millers Creek 

ANGLIS

0633

3501

0315

2105 So. Albany Avė.

BOHEMIAN 
934 W. 18th Street

CALIFORNIA ICE and COAL CO.,
W. 22nd Street Tel. Lawndale
So. Central Park Avė. Lawnda!e

EASTMAN COAL CO., 
W. 17th Street Telefonas Canal

3334
3200

1930

1814
FIRST NATIONAL COAL CO., 

So. Wcstern Avė. Telefonas Canal

0667
2060

1386

2666
SYNOPS1S

The colorful career of “Big Jeff” 
Randolph, now a national football 
hero, has been traced from his 
humble home in tįny Athęns, a mid- 
weet factory town, throngh high 
school gridiron stardom that made 
him a magnet f o r scouts from big 
colleges and through two years of 
backfield glory as a superstar at 
Thorndyke, rich and historiė east- 
ern university. He’s the idol of fan- 
dom, the pet of society, the envy of 
back - home neighbojrs, and “my 
boy” to his adoring Mom and Pop, 
To the former, he’s štili her little 
Tommy and to father, well—— 
Tom’s manners and clothes annoy 
the veteran glassworker who se» 
cretly, however, rates his boy on a 
par with Pop’s supreme political 
favorite, Al Smith. Before Thorn
dyke had put a high hat sort of 
halo on him, Tommy’s best giri 
was Dorothy Whitney, daughter of 
the richest and most imjiortant 
Citizen in Athena. Būt in Nev'Yotk, 
Tommy has met Elaine Winthrop, 
society artist and daughter of a 
VVall Street magnate. Mom is puz- 
zled as to how to answer a sweet 
letter she received from Elaine būt 
through a stroke of genius, she re> 
plies with per f ūme and all! Her 
other son, Pete, who runs a garage, 
is taken iii and Mom is nursing 
him.

CHAPTER THIRTY-ONE
Then she went downstairs to 

make some flaxaeed and put some 
lemon in it; and she couldn’t help 
būt wonder what they’d do if any
thing ever happened to Pete; and 
as she looked back she could see 
how Pete had been as good a boy 
as Tommy—not so great, of course 
—būt no boy could ever be better 
to his mother than Pete was and 
even though he didn’t get his pic- 
ture in the papers and all that he 
was just as dear as Tommy and 
Mom never made any difference be- 
tween them — if she had had a 
dozen, one would be the šame as 
another. Steve came over, all wor- 
ried būt Mom just laughed and 
said Pete watf tough as an old 
shoe; būt around eleven o’clock 
she heard a noise and went up- 
stairs and there wasn’t he up and 
changing pajamas, running around 
in the draft. Mom gavę it to him.

The next morning he felt 
better and the fever was gone from 
him and he wanted to get up and 
go to the garage būt Mom wouldn’t 
hear of it. She told Unęle Louie to 
go down to the garage and see 
what he could do; and while he 
was thinking about it Pop said he 
guessed he had better lay off anc 
go down to the garage himself; 
and that made Uncle Louie mac 
and he said he had more business 
in his little flnger than Pop hac 
i n his whole body and Pop said he 
mušt keep all of it in his littls 
finger because nobody ever saw him 
show any.

Uncle Louie seemed to do all 
right enough for two days and 
Mom had to laugh to herself how 
important he acted when he came 
in for meals as if running a gar
age was the hardest job in town. 
Pop told bim anybody could fili up 
gas tunka; Uncle Louie said maybe 
they could būt handling the cus- 
tomers was the big thing and Pop 
said he pitied the eustomers Uncle 
Louie handled. Mom was glad when 
Pete bundled up and went back. 
Uncle Louie started to tell Pete 
how to run things then and about 
what changcs he ought. to make 
and Pete said he was glad Uncle 
Louie knew so much as he. would 
come |n handy. After that' Uncle 

; Lome kept štili. ..... •./*'*
«V$HtH.Pete hale and bearto again 

Mom got to‘ wąrridn# abdut Tommy 
all alone over east in all that snow; 

, būt warm weather flnally came and 
he was all right and Mom got to 
looking forward to seeing him

* ' * 1 t f • f ' 'te
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Vienas Karštis, Išėmus Vieną Bušelį Peleną ant 
vieno T<mo Anglių—Be šiferio, be akmens,, be šiu
kšlių, be klinkerių ir be rūpesčių.

Neapsigaukite Šiais metais su pigiom, menkes
nėm anglim. Pasukite į tikrąjį kelią ir nusipirki
te šilumą, komfortą ir tikrą ekonomiją-- 
UŽSISAKYKITE ŠIANDIE IR REIKALAUKITE

AUTHDRIZED

Creek
BIG LUMP BIG EGG BIG NUT

GARDEN CITY COAL CO., 
So. Morgan St.

LAWNDALE
So. VVhipple Street

Telefonas Canal

COAL CO.
Tcl. Lawndale

4136

30682614

MONARCH COAL ahd SUPPLY CO., 
2229 So. Crawford Avė. Tel. Lawndale 7072

CICERO:
A. BOBYSUD and SONS. 

50th Court and 33rd St. Tel, Cicero 1703 
CICERO FUEL CO..

Austin Blvd. and 31 st St. Tel. Cicero 29 
Tel. Lawndale 0609 

CLYDE COAL CO.,
5901 W. 28th St. Telefonas Cicero 902

MORTON PARK COAL CO., 
2100 So. 52nd Avenue 

NOVAK BROS.
Cicero and Ogden Avės, 

ir Cicero

Tel. Cicero 89 
COAL CO..

Tel. Lawndzle 6706
120 ....  ' '

O’KEtlfe BRČS. CO./ * ;
Cicero ♦ 57X)O s u1545 So. Cicero : Aire.,Hfi Phoaes 

Lawndale 0637.

, BERWYN:
C. M. MOLINE 

Stanley ir Oafc Pajk Avės. Tel. Berwyn 530 :

that was the way of the world, she 
guessed; and as Tommy was mak- 
ing such a great man of himself 
she was satisfied; one more year 
and it would be over and he’d be 
back again although Mom was 
wondering about that, too. There 
was nothing much in Athens for a 
boy likę Tommy.

And sure enough, when summer 
came, he was home only a few 
days — bigger and stronger and 
more quiet-like and talking and 
acting more and more likę the rich 
people. Pop and Uncle Louie kind 
of looked at him funny when he 
talked būt they didn’t say any
thing. Mom was ready for them if 
they did because there was no rea- 
son why Tommy had to stay likę 
everybody else in town just be
cause he was born there. Then he 
went back east where he had a 
job in a boys’ camp, teaching them 
to swim and all that. When he had 
gone Uncle Louie said that was a 
hek of a job for a boy big enough 
to be driving a team of twenty 
mules and Pop said it was better 
than no job at all, looking at Uncle 
Louie. Then Pop said there was 
nothing for him to do in Athens, 
anyhow, with business the way it 
was and the factory likę to shut 
down anytime and Wall Street put- 
ting the coųntry on the fritz.

There was a lot a talk about the 
stock market going down and the 
nien argued abput it a Ipt. Pete 
didn’t say much būt Mem thought 
he knew more about what was go
ing on than either Uncle Louie. or 
Pop even if P.<?P did say Pete was 
ncąpjtaliflt ideas just bęcausę 

a little garage. One night 
Mom asked Pete about it and he 
took a long time explaining it to 
her, sbber as a judge and she was 
surprised he was such a good 
tajker when he wanted to be, She 
pretended to understand, although 
she dicln’t, hutHshe had confidence 
to Pete*. ’ r- '.

Then the first thing she knew the 
summer was over ahd the football 
got started again and everybody 
forgot about Wall Street because 
Tommy was greater than ever and 
everybody to town got to talking

pirmas žingsnis ‘ gerovei grąžin
ti susivedė prie te, kad pakelti 
kainas įvairioms gyvenimo 
reikmenoms. Esą, tame atvejy
je pramonininkai turės paska
tinimą praplėsti gamybą. Na, 
o tai reikš, kad daugiau žmonių 
gaus darbą. Bet iš kur gi tie 
pubiednėję žmonės ims pinigų 
pirkimui dirbinių ir tai pabran
gintomis kainomis ?

Šūkis, kad ligi “darbo die
nos” šeši milionai žmonių gaus 
darbą, nuskambėjo be atgar
sio. O tatai kuo aiškiausiai pa
rode, jog ir labai gražios teori

jos ne visuomet gali būti pri
taikintos praktiškam, gyveni- 
miii. Tiesa, tūkstančiai ir de- 
sėtkai tūkstančių visokių firmų 
bei biznierių pasirašė NRA ko
deksą. Apie tai buvo labai daug 
b.ubnijama. Vienok NRA lau
kiamos gerovės negrąžino. 
Triukšmas pradėjo aprimti. Ir 
Amerikos -žmonės, vėl, taip sa
kant, pasiliko prie suskilusios 
geldos.

Kaip, iš tikrųjų, ligi šiol da
lykai vystėsi? Booseveltui ir jo 
administracijai pradėjus smar
kiai veikti, kad iškrapščius “iš 
už kampo.” užkliuvusią geręvę, 
visoje šalyje kilo teką sujudi
mas, kad tiesiog sunku bebuvo 
susigaudyti, kas iš tiesų deda
si Amerikoje. Dirbtuvės pradė* 
jo rašytis ir pripažinti NRA* 
Bet jos stengėsi ir dabar tebe- 
sistengia NBA patvarkymus vfc 
šokiais budais apeiti. Tuo pa* 
čių laiku, darbininkam^ .buvo

^asn’t too pleased about Tom get riauinan/lAiK, T*
ting mixed up with those kihd o| 
people būt Uncle Louie said it was 
easier to ląarry money than to make 
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(To Be Continued) 
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off the all-American this year. Most 
of Tommy’s games were on the 
radio and different people drove 
over to Thorndyke now and then to 
see him play and they all came 
back praising him and even the 
onea who wanted to knock had to 
keep štili. Pop and Uncle Louie 
mostly went downtown to listen al- 
though they usually went to differ
ent places and Mom was glad they 
did. Charlie Whitney went to al- 
most all of the games and always 
told Mom all about it when he 
came back. Mom thought it was 
sūrely great of Charlie to go to all 
that trouble and she wondered what 
the old Grandmother thought of it 
now—not that Mom really cared 
because Tom was greater than any 
of the Whitneys and Charlie him- 
self said he was as well-known as 
Hoover himself. Pop said that 
wasn’t much būt, after all, it was 
pretty much to be as big as the 
President.

Then came the lašt game with 
the Yalcs and Tommy’s team had 
not been licked and Pop read in the 
paper if they licked the Bulldogs 
thėy could go to the Tournament of 
Roges if they wantd to. It was all 
mixed up, this football, with bull
dogs and tigers and roses. Charlie 
Whitney was going over to the 
Yąle game and said Dęrothy would 
be there, too. Mom had kihd of a 
funny feeling inside when Charlie 
mentioned the lašt game. In one 
way she’d be glad when it was 
oveę and Tommy could go out Into 
the world and make his fortųne be
cause, as Charlie had said in the 
beginning, it waa the education 
which counted. Tommy hadn’t said 
anything about a job yet būt Mom 
waBn’t worried about that, even if 
jobs were getting scarce. She knew 
the milliofaaires would see that 
Tommy was taken care of, partieti-

j ta proga jie pasinaudojo. Ir. 
štai visoje šalyje tarp darbo it 
kapitalo įvyko- ■' smarkus stisH 
kirtimas. 1

Kapitalistinė . spauda bando 
* suversti visą bėdą' anti-davbi

ninku. Girdi, jie trukdo atstei- vienas iš paduotų faktų pada- 
gimui gerbūvio. Dabartiniu lai- y0 savo išvadas.

Darbininkai privalo veikti 
Kapitalistai niekuomet geruoju 
nieko neduoda. Kai tapo pa
skelbtas NRA, tai jie pasirūpi
no kiek galima daugiau sau iš
siderėti. Vadinasi, dėl naujų 
patvarkymų jie visai nenuken
tėjo. Atpenč, kai kuriuose at
sitikimuose net šį tą dar lai
mėjo.

Na, o kai darbininkai pra
dėjo bruzdėti, tai kapitalistai 
stengiasi nusiplauti rankas ir 
tvirtina, jog jie stengiasi atlik
ti savo pareigas ir prisidėti 
prie atsteigimo šalyje gerovės, 
bet jiems tai kliudo padaryti 
streikai. Kapitalistų jau toks 
natūras, kad jie visuomet sten
giasi prisiplėšti kiek galima 
daugiau' turtų. Daugumos žmo
nių gerovė jiems nerupi. Pasak 
gubernatoriaus Pinchot, jie ir 
depresijos laikais pasiliko to
kiomis pat kiaulėmis, kokiomis 
buvo ir pirma.

Prezidentas Rooseveltas su
teikė dąrbimnkams teisę orga
nizuotis ir burtis į unijas. To
mis teisėmis darbininkai pri
valo pasinaudoti. Anglies ir 
plieno pramonės darbininkai 
pradėjo- bruzdėti ir reikalauti 
unijoš pripažinimo. Kitose pra
monės šakose irgi-tas pat pasi
reiškia. Ir. tą kovą už teisę ųr- 

igAnižuotis privalo nepasiliauti, 
i Jau keturi metai, kaip milio- 
nai Amerikos darbininkų nete
ko progos užsidirbti sau pra
gyvenimą. Sveiki ir tvirti vyrai 
priversti yra gyventi iš pašal
pų. žinoma, nėra reikalo aiš
kintų. kad tas jų gyvenimus 
yra į labai skurdus. , ,

Ligi šiol daugelis ummkonų

ku, esą, to neprivalėtų būti, nes i 
samda didėja ir dalykų padėtis 
nuolat eina geryn ir geryn.

Tačiau tenka pasakyti, 
tie laikraščiai nesiskaito 
faktais, kuriuos jie patys pa-1 
duoda kitoje vietoje. Vos prieš 
keletą dienų “The National In- 
dustrial Conference Board” pa
skelbė, jog “nuo gegužės mė
nesio, kai pradėjo kilti algos ir 
produktų kainos, produktų kai- 
no's kilo vienų nuošimčiu grei
čiau, negd algos.” Toliau paste
bima, kad NRA kodeksas nu
matė sutvarkyti reikalus taip, 
kad algos neatsiliktų nuo pre- 
kįų pabrangimo. Bet tikrumoje 
įšėj(o kitaip. Nuo to laiko, kai 
pradėta vykinti NRA (liepos 27 
d.), kainos produktams pakilo 
3.2%, o. darbininkų algos tik 
0.2%. Iš te aišku, kad darbi- • .
ninku perkamoji jėga faktinąi 
suųiažėjo.

Tame pat pranešimo sakoma, 
jog rugsėjo menesį samda pa
didėjo 8.6%. Bet pažiūrėkime, 
kaip tai įvyko: seniau dirban
tiems darbįninkams tapo su
mažintos. dąrbo valandos ir to
dėl tapo priimti nauji darbi- 
pink^i. tą laiką darbininkų 
uždarbis pakilo tik ant pųseą 
nųpšjmčip, o pradėtų kainos 
ąųt^čįYlęjų nuošiųičių su vir-

Pranešimas baigiama šiais- 
žodžiais:. “Bendrai imant, bėgiu 
feuįsejo ^mėnesįo žmoni t• perka- 
mojii jėgą nėįjadidėjo. Kaip tik 
priešiųgąiy — ji sumažėjo ant

, Taip dalykams besivystant, 
galima kokių nors stebuklų 

tikėtis iš NRA? Tegul kiek-

jog
SU

versdavo visą bėdą ant ateivių. 
Girdi, privažiavo perdaug atei
vių, kurie paveržė darbus iš 
vietos darbininkų. Tačiau da
bar ateivių beveik visiškai ne- 
beat važiuoja, o laikai vis viena 
negerėja. Ir jie vargu pagerės, 
kol nebus pagrindiniai pakeista 
tvarką, būtent, kol nebus vie
nokiu ar kitokiu budu susiau
rinti kapitalistų apetitai. Iš 
tiesų, kas nors yra negera su 
ta sistema, kuri leidžia būreliui 
žmonių krauti milžiniškus tur
tus, kuomet milįonai neturi nie
ko. , .

Tatai mato ir dabartine 
Roosevęlto administracija. Vie
nok sunku tikėtis, kad ji griež
tai galėtų nusistatyti prieš ka
pitalistus, kadangi šiaip ar taip 
ji žymioje dalyje 
kapitalistų reikalus.

Todėl darbininkai 
kokių nors malonių 
kiek galima labiau organizuotis 
ir kovoti dėl savo buklūs page
rinimo. Kitokios išeities nėra.

atstovauju

neprivalo 
laukti, bet

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, pail»«-ir pertidirbę mu»- 

kulai frrMtlnatfti į normali gyvūnu ir

Wiet Ivsų muskulai yra, skauda* 
omet JuinĮ visas” kūnas pilnas

aitrynkits su ?sin-Expelterfa vt ktsirul. 
' kits, Galimas dsiktas, kad vienu tokiu 
iisitrynlmu pasiek šit palengvinimo ken
tėjimų. Visose vaistinėse kaina 3 S e. ir 
70c.--skirtingo didumo bonkutės.

i Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaieukli.

I
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Pinigų Siuntimo Skyrius at- 
kąpdie nuo 8 v. ryto

% Ci*® Waiomis 
ritfo 9’v. ryto iki 1 v. p. p.agato to the summer, He wss get- everybody in town got to taiKing cepyikht.'imMrancis WaiUW . 

ting tft be almOSt a stranger būt about how they couldn t keep hnn ( Dį3tribated by Kirig Features Jsyndicate, Ine.
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MARGUMYNAI
Rašo P. Dargis

Požemio valdovą Italija 
da Amerikai

išduo-

Pitts-Prieš 2 metus laiko 
burghą sujudino baisi tragedi
ja. Trys broliai Volpes, kurie 
buvo žinomi kaipo požemio val
dovai, Wilmerding mieste ir 
Pittsburgho apylinkėje tapo 
nužudytį-sušaudyti, prie savo 
headąuarters, ' “Rome Coffee 
Shop”, Wylie Avė., Pittsburgh.

Per ilgą laiką policijai buvo 
sunku nustatyti ir surasti 
žmogžudžius. Vėliau buvo nu
statyta, jog Volpe broliai bu
vo nužudyti kovoje dėl “moon- 
shine” pardavinėjimo teritori
jos.

Viena moteris, mačiusi žmo- 
gžudžystę vykinant, iš paveik
slo pažino vieną asmenį, kuris 
pasirodė esąs* “Big Mike” Spi- 
nello, kuris per ilgą laiką bu
vęs brolių Volpe gyvybės sau
gotojas — “body-guard”, vė
liau tapęs priešu.

Nors policija dėjo visas pa
stangas suradimui M. Spinello, 
tačiau* jo nesusekė. Prieš ne- 
kurį laiką paaiškėjo, jog M. 
Spinello išbėgo tuoj po įvyku
sias žmogžudystės savo gimti
nėn — Italijon.

Teismui kaltinant 
lo žmogžudystėje, 
vyriausybė kreipėsi
valdžią, reikalaudama M. Spi
nello, kaipo Amerikos pilietį ir 
kriminalistą, išduoti Amerikos 
teismo organams. Aukščiausias 
Idalijos teismas patenkino Ame
rikos reikalavimą, tačiau M. 
Spinello padavė apeliaciją tei
singumo ministerijai, bet tiki
masi, jog ir teisingumo minis
terija patvirtins augščiausio 
teismo sprendimą.

Keletą žodžių apie “Big 
Mike” asmenį. M. Spinello bu
vęs Italijos kareivis, majoras 
savo gimtinio miesto, atvykęs 
Amerikon 1923 metais, greitu 
laiku pasiekė požemio viršūnių, 
kurios jį 
no galo.
Apsivedė

M. Spinel- 
Amerikos 
j Italijos

ir privedė prie liud-

Pittsburgh, Pa — biaurus, kalba žargoniška, 
neaiški.

Musų lietuviai biznieriai sa
ko: “Eikite pirkti lietuvis pas 
lietuvį”, o kuomet tie lietuviai 
biznieriai duoda spausdinti sa
vo tavorų išpardavimo skelbi
mui, tai nueina pas kokį nors 
svetimtautį, kuris nemoka ne 
darbo, nė lietuvių bei nė anglų 
kalbos. Todėl garsinimai būna 
visai sugadinti. Taip, vyrai, ne
gerai.

Patys esat lietuviai-patrio- 
tai, o skelbimais lietuvių kal
ba darkote. Turite žinoti, kad 
kuomet skelbimai gražiai pada
ryti, gražia aiškia kalba para
šyti, tai neišstato ant pajuo
kos, o rengėjams duoda dide
lę naudą.

----- o---- -
Spalių 29 d. Dr. J. T. Bal

trušaitiene išvažiavo į Washing- 
ton, D. C., Pittsburgho Univer
siteto Lietuvių kambario reika
lais.

Tautininkai lenkams bernauja

šiemet musų tautininkai, 
Smetonos despotizmo rėmėjai 
— Vilniaus Vadavimo Sąjun
gos Kuopos Komiteto nariai— 
Petras Pivaronas, Juozas Vir
bickas, Jonas A. Katkus ir ke
letas kitų apsirgo polska liga. 
Išsižadėję Vilniaus Vadavimo, 
susispietė į taip vadinamą Bal
suotojų Lygą ir nuėjo bernaul 
pas lenką F. Piekarskį, kuris 
yra šimto procentų Pilsudskio 
despotizmo rėmėjas ir Lietu
vos priešas. Lenkų politikai 
rengė koncertą ir prakalbas. 
Pardavinėjo tikietus, ubagavo, 
pinigus iš kitų žmonių ir patys 
savo dolerius aukavo. Taipgi 
kitus lietuvius ragino tą lenkų 
reakcionierišką politikierių rem
ti balsais nominacijose ir rin 
kimuose į teisėjo vietą.

Vadinasi, musų V. V. S. Kp. 
Komiteto nariai tapo lenkber- 
niais, — dirba sušilę lenkų des
potų naudai, o Vilniaus Vada
vimo reikalvf neištarė nė vie
no žodžio. Tai bent “patrio
tai”.

........................................ ■ I. . ............................. I—.

medžioklėn. Tačiau, jei visos 
medžioklės dienos bus tokios, 
kaip pirmoji, tai vargiai jos ap
simoka. Pirmąją medžioklės 
dieną — Nov. 1 d. pittsbur
gh iečių medžiotojų eilės prare
tėjo — keletą liko nušautų, o 
ištisa eilė sužeistų; mat, betai
kant zuikiui, kliuvo “striel- 
čiui”. ’ 4 ■ _ / 

“Ankstybiniai svečiai”
Tik atidarius valgomąją 

krautuvę, savininkas P. J. 
Nussbaumer susilaukė anksty
vų svečių. Keturi plėšikai, ap
siginklavę revolveriais, įsiveržė 
minėto Nussbaumer krautuvėn, 
grasindami privertė savininką 
atiduoti 300 dolerių verčios žie
dą ir pinigus.

Reikia pažymėti, jog pasku<- 
tiniuoju laiku apylinkės plėši
kai daro užpuolimus pradėjus 
švisti, — anksti rytą.
Pirmą sykį — linksmas, 

vas sekmadienis
Žymus orkestras po vardu 

— “Pittsburgh Symphony So- 
ciety”, kuris teikia koncertus, 
pirmą sykį galės laisvai parda
vinėti tikietu’s į koncertą, ku
ris įvyksta Nov. 19 d. Sekmad. 
Pradedant 1794 metus visoje 
Pa. valstijoje buvo įvestas įsta
tymas vadinamas—“Blue Law” 
(įraudžiantis sekmadieniais tu
rėti pasilinksminimus, o- ypa
tingai komercinius.

Minėtasis simfonijos orkes
tras praeitais metais už rengi
mą toj pačioj vietoj koncerto 
buvo areštuotas.

Tačiau šiais metais birželio 
mėnesį, Valstijos seimas priy 
ėmė — “Sunday Concert Act”, 
sidig kuriuo koncertai, nors ir 
komercinio pobūdžio, leidžiami 
laikyti ir sekmadieniais.

Taigi lapkričio 19 d. “Pitts
burgh Symphony Society” tu
rės pirmą laisvai laikomą kon
certą. Vertėtų ir lietuviams at
silankyti j šį koncertą, nes 
“Pittsburgh Symphony Society” 
teikia aukštos vertės koncer
tus.

Langų valytojai laimėjo streiką
Langų valytojai, kurie buvo 

sustreikavę spalių 16 dieną, rei
kalaudami žmoniškesnių darbo 
sąlygų ir tinkamo atlyginimo, 
šiomis dienomis grįžo darban, 
Darbininkų reikalavimai tapo 
išpildyti. Streikuojantieji laikė
si vieningai, o kita vienybė, ten 
ir

lais-

Spaudos komisija jau pilnai giais būna vykę, šį menesį, t. 
prisirengusi savo darbui. Plaka- y. Nov. 39 dieną, L. M. Dr-ja 
tai atspausdinti ir išplatinti, rengia savoje svetainėje links- 
Arnerikonų spaudai medžiaga mą balių su įvairiais laimėji- 
prirengta. Liet. Radio Kliubas mais. Todėl nei vienas nepra- 
garsina ir aiškina svarbą antro
jo transatlantinio skridimo į 
Lietuvą kas sekmadienis. Liet. 
Radio Kliubo choras 
tikuojasi, orkestras 
silieka.

Parodos komitetas 
nūs yra išdirbęs ir kurie nori
te parodoje dalyvauti, tai kreip
kitės į C. J. Milių arba užsi
registruokite L. M. D., 142 Orr 
St., Soho. Taigi aviacijos die
na parėmimui antro transatlan
tinio skridimo j Lietuvą įvyk
sta Nov. 26 d., Betties Airport, 
McKeesport Blvd.

Aviacijos laiške programas 
prasidės 1 vai. po piet. Paro
da, lakūnui Janušauskui lydint, 
nuo L. M. D. svetainės, prasi
dės 12:30 po piet.

Vakare, tą pačią dieną, įvyk
sta koncertas-kalbos Liet. Mok
slo Dr-jos svet. Dalyvaus ge
riausios meninės jėgos. Kalbės 
pats lakūnas J. Janušauskas. 
Koncerto pradžia 8 vai. vak.

Visi dalyvaukite šioje Avia
cijos šventėje ir išpildykite pa
skutinį Dariaus-Girėno norą; o 
tas jų noras buvo — pasiųsti, 
jei jiems jų žygis nepasiseks, 
sparnuotą paukštį tėvynėn. 
Pittsburgho lietuviai drauge su 
visos Amerikos lietuviais, įver
tindami Dariaus-Girėno žygį, 
parems šią aviacijos dieną.
Nominacijos j S. L. A. Pild.

Tarybą 
£ 4 *

Pįttsburgjlg ^m«agylinkės pa
žangieji S. L. A. pariai, reko
menduoja S. L. A. kuopoms 
nominuoti šiuos narius į Pild. 
Tarybą: Į pirm. — Adv. Bago- 
čių, Boston, Mass.; vice-pirm. 
— J. K. Mažu’kną, Pittsburgh, 
Pa.; sekret. — Dr. M. Viniką, 
New York, N. Y.; iždin. — 
Adv. K. Gugį, Chicago, III.; 
Iždo globėjus: 
ton, Mass. ir Bučinską, Bing- 
hamton, N. Y.; daktarus kvo
tėjus — Dr. Giraičunas, Chica
go, III. arba Dr. Bronušas, Bal- 
timore, Md.
Liet. Tautinė Katalikų Bažny

čia veikia
Kunigaujant kita. Vipartui, 

tautinė parapija buvo visai nu- 
silpnėjus; tuo rymiečiai labai 
džiaugėsi ir buvo net “rek- 
vium” atgiedoję.

Tačiau rymiečių džiaugsmą 
atšaldė energingas kita. Valad- 
ka, kuris sutvarkymui parapi
jos reikalu buvo nekuriam lai
kui atvykęs Pittsburghan. Su
tvarkęs parapijos reikalus, jis 
išvyko į savo parapiją — Law- 
rence, Mass., tačiau jo darbo 
vaisiais ir šiandie parapijonai 
džiaugiasi. Dabartiniu’ laiku tau
tinėje parapijoje klebonauja 
rimtas kunigas Žukauskas, ku
ris pradėjo organizavimą jau
nimui mokyklos ir steigimą 
choro, šį šeštadienį, lapk. 11 
dieną, šv, Jurgio Kareivių dr- 
ja rengia balių, pelnas skiria
mas tautinei parapijai.

Balius įvyks T. K. Parap. 
svet., 19th ir Carey Way. Bus 
įvairių gardumynų, o šokiams 
gros geriausias orkestras. Įžan
ga tik 25 centai. Pradžia 7:30 
vai. vak.

A. P. L. A. 7 kuopos paren
gimas įvyksta lapk. 12 d. L. M.
D. svet., 7:30 vai. vak. Bus gar
di vakarienė, priedui — tea
tras.
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Liet. Mokslo Dr-jos Balius
Visiems yra Žinoma, kad jei 

Liet. Mokslo dr-ja ką rengia, 
tai

y. Nov. 30 dieną, L. M. Dr-ja

jau prak- 
irgi neat-

visus pla-

Mockų, Bos-

leiskite progos, visi bukite šia
me linksmame baliuje.

Nevykęs pasiteisinimas
“Tėvų Marijonų” laikraštis 

“Draugas”, kuriame ir musų 
nobažnieji turi savo skyrių,! 
praeitame numery atsakydami I 
“Pittsburgho Naujienų” Red. j 
dėl Mickunąitės koncerto, kurio 
pelnas neva skiriamas Dariaus-1 
Girėno paminklo statymui, ven-i 
gia aiškiai pasisakyti, būtent:] 
kokiomis sąlygomis Mickunaitė 
kviečiama Pittsburghan ir ar 
galimas pelnas?

Gerbiamieji: Į ginčus neisi
me, tik turime štai ką primin
ti, paskelbkite koncerto atskai
tą, pažymėdami, kiek sumokė
jote Mickūnaitei ir kiek tų pi
nigų pasiuntėte Dariaus-Girėno 
fondan, o mes busime pilnai 
patenkinti. Kartu su mumis ir 
visi nepasitenkinę jūsų besi- 
garsinimu.

S. S. Pittsburgh, Pa.
«

Mickunąitės koncertas. — Gra
žiai dainavo, bet žmonių ne
daug buvo.

15-kai
Micku-

“Rudens

--------- OH—

Lietuvių Aviacijos Dienos 
susirinkimai

Pittsburgho Lietuvių Avia
cijos Diena įvyks lapkričio 
(Nov.) 26 d., Betties Field. 
Aviacijas lauke programas pra
sidės pirmą valandą po pietų.

Linksmakojis.

tiieji užima priešakines sėdy
nes, matomai, tai koncerto rė
mėjai.

Apie 8:30 vai. vak. pradeda
mas ir koncertas. Vienas ren
gėjų, būtent, p. J. Bulevičius 
pasirodo ant pagrindų ir per
stata publikai p-lę Emiliją Mic- 
kunaitę, pareikšdamas, kad lie
tuvių tautos vardas ir garbė 
yra garsinama visokiais budais, 
kaip tai: drąsiųjų lakūnų Da
riaus Ir Girėno, o taip pat dai
nomis, kaip tai daro p-lė Mic- 
kunaitė, kuri esanti pasiekusi 
aukštumos, — dainuoja ir gar
sina Lietuvos vardą per radio.

Pirmiausiai p-lė Mickunaitė 
sudainutoja tris dainas, akom- 
ponuojant svetimtautei Maria 
CaVehey Coolahan. Būtent, 
“Rodos, prapulčiau — Benaičio, 
“My Johann” — Grieg ir ariją 
iš operos “Rigoletto” (lietuviš
kai).

Antras programo numeris.
— piano solo. Skambina Va- 
lantina Vaišnoraitė (vietinė). 
Trečią programo numerį pildo 
ir vėl p-lė Mickunaitė; dainuo
ja “Tyluma” — Šimkaus, “Bur
tai” — Gruodžio ir “Voci di 
Primavera” (Pavasario Balsai)
— Strauss.

Padaroma pertrauka 
minučių. Po pertraukos 
naitė vėl dainuoja:
Tylumoj” — Gruodžio, “Estrel- 
lita” (žvaigždutė) — Ponce ir 
“11 Bacio” (Pabučiavimas) — 
Arditi. Pabaigus šias dainas, 
dainininke triukšmingu delnų 
plojimu buvo iššaukta antrą 
kartą ir sudainavo “Stasys” ir 
“Kur Bakūžė Samanota”.

Penktą programo numerį pil
do Aleksandras Sadauskas. Su
dainuoja “Temsta Dienelė” —z 
Moniuškos ir “Kai karalius ka- 
ran jojo” — Koenemann. Pu- 

I blikos plojimu buvo iššauktas 
antrą kartą ir sudainavo dar 
vieną dainą. Paskutinį progra
mo numerį išpildė Mickunaitė 
ir tuo buvo programas užbaig
tas.

Apie Mickunąitės dainavimą, 
k tur būt, netenką dauginė kal
bėti: tai, man rodos, yra viena 
geriausių dainininkių, kokia 
kada nors teko girdėti. Publi
ka su pamėgimu klausėsi gerb. 
dainininkės. Nors dainininkė 
turėjo pasirinkite gana gerą 
nuošimtį svetimų klasinių dai
nų ir musų publikos mylimųjų 
liaudies dainų labai mažai, bet 
kaipo koloritiniam sopranui, 
tur būt, tokios dainos buvo tin
kamiausios. Tas dainas dainuo
dama, dainininkė galėjo paro
dyti, ką gali.

Dabar keletas žodžių apie šio 
koncerto publiką, kitai buvo 
taip neskaitlinga. Kaip jau vi
siems žinoma, šis Mickunąitės 
koncertas buvo • garsinamas vi
suose laikraščiuose, išskiriant 
bolševikiškus. Koncerto rengė
jai turėjo paramą ne tik iš 
Pittsburgho lietuvių biznierių, 
bet ir klebonų. Nežiūrint to, 
publikos bu’vo nedaug. Tai kyla 
klausimas, kur yra ta katali
kiška publika, kuria taip gar
siai giriasi musų klebonai? Mu
sų tautininkai apie klebonus 
tiek daug klūpčioja dėl tos ka
talikiškos publikos, bet kita ji 
randasi?

Prisižiūrėjus j šį koncertą, 
|ihatėsi, kad didelę dalį susirin
kusių sudarė taip vadinama 
“bedieviška” publika, kuri ne
seka paskui klebonus, bet my
li gražius koncertus ąrba kito
kius parengimus. O taip vadi
nama katalikiška publika, tur 
būt, dar nėra priaugus prie lan
kymo gražių koncertų.

šis koncertas parodė kiek 
yra Verti visi tie klebonų pa
sigyrimai apie katalikiškos pu
blikos khlturingumą ir skait- 
lingumą.

Koncerto rengėjams, žinoma, 
negalima nieko primesti, — 
buvo padėta daug rUpestiųgo 
darbo ir energijos. O jei finan
sinės pasekmės buvo prastos, 

į tai Vargu galima rengėjus kai
tinti

Kodėl SkystiSpalių 22 ir 30 d. buvo drau
gijų atstovų ir pavienių vei
kėjų susirinkimai dėl aptari
mo, kaip geriau surengti Lie
tuvių Aviacijos Dieną dėl la
kūno J. Janušausko.

Susirinkimuose dalyvavo skir
tingų įsitikinimų žmonės. Bet 
Vilniaus Vadavimo Sąjungos 
komiteto narių, nė atstovų ne
buvo. Mat, tie lenkberniai yra 
priešingi ir varo priešingą agi
taciją prieš J. Janušausko skri
dimą į Kauną. Tikri begėdžiai. 

----- oh—
Garsinimais darko lietuvių 

kalbą
Neseniai Lietuvių Radio Klo

jas rengė teatrą ir koncertą. 
Skelbimų korteles davė spaus
dinti kažin kokiam nemokšai 
svetimtaučiui ar Vilniaus že
maičiui, kuris nemoka nė dar- 
x>, nė lietuvių kalbos. Darbas 
labai prastas, — sugadintas. 
O kalboje kas žodis, tai dvi- 
trys klaidos. Taip sudarkyta, 
kad tiesiog negalima suprasti, 
cas tame skelbime norima pa
sakyti.

Arba vėl, Pittsburgho Lie
tuvių Vaizbos Butas rengė kon
certą. Skelbimus davė daryt di
delius ir brangius su paveiks- 
ais. Darbas visai sugadintas

Liuosuotojai 
Vėl Yra Mėgiami

Žmonės vėl grįžta prie vartojimo skys
tų liuosuotojų. Žmonės suprato, jog 
tinkamai prirengti skystus liuosuotojai 
išvalys vidurius be jokių nesmagumų 
laike išėjimo arba vėliaus.

Kiekis skystaus liuosuotojo gali būt 
pamainomas žiūrint pagal atskyro as
mens reikalo. Jo veikimas tuo budu gali 
būt reguliuojamas. Kūdikiui lengva nu
statyti tinkamą dožą. Ir švelnus, skysti 
liuosuotojai ne įrituoja inkstus.
> * t /£' Gydytoji! abelnai pripažino, jog sen- 
ha, '^busiąs liuosuotojas dėl kiek
vieno^ Senna yra natūrai iš kas liuosuoto
jas. Jisai ne džiovina systemos, kaip, 
kad kiti liuosuotojai, ir padaro jus iš
troškusiais. Dr. Caldwell*s Syrup Pep- 
sin yra skystas liuosuotojas, kuris atsi- 
deda ant senna kaipo veikiančio liuo
suotojo. Jisai sureguliuoja žarnas vienos 
savaitės laiku ir jos veikia taip regulia
riai kaip laikrodis.

Jus visuomet galite gauti Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin byle kurioj vaisty- 
nyčioj prirengtą vartojimui. Narys N. 
R. A.

Lapkričio 5 d. įvyko senai 
lauktas ir daug* garsintas p-lės 
Emilijos Mickunąitės koncer
tas. Koncertas buvo rengiamas 
Lietuvių Vaizbos Buto, bet dau
giausiai darbavosi ir rūpinosi 
keletas jaunų katalikiškų vei
kėjų A ’ į ? į

Viskas b,dvo prirengta gana 
rūpestingai ir koncerto suren
gimui buvo daug darbo padė
ta. Tik gaila, kad ne taip pa
vyko, kaip rengėjai mane. 
Įžanga į koneot^ buvo imama 
nuo $1 iki 50 centų.

Buvo garsinta, kad koncer
tas prasidės 8:15 vai. vak. To
dėl mes skubinomės į Lietuvių 
Piliečių svetainę, kad nepasi- 
vėluotumėm ir kad galėtumėm 
gauti tinkamesnes sėdynes už 
50 centų. Mes atvykome į sve
tainę dar kiek pirm 8-tos va-1 
landos. Užsimokėjome po 50 
centų ir gavome gana geras sė
dynes galiorkoje. žmonių visai 
nedaug tebuvo, ir gana iš lėto 
rinkosi. Ir tai daugiausiai į ga- 
liorką, kur galima buvo gauti 
sėdynes už 50 cėntų. Nors mes 
save vis raminome, kad dar yra 
anksti, dar susirinks, kaip ir 
dažnai pas lietuvius yra, — 
apie valandą vėliau publika su
sirenka, negu kad yra garsinį 
ta. j

Vienas rengėjų padalina ir 
koncerto programus, iš kuriui 
sužinome ne tik kas programe 
dalyvauja ir kas bus dąinuo- 
jama, bet ir tai, kad šis p-les 
Mickunąitės koncertas turi rė
mėjų, — viso surašyta 26 Pitts- 
bitagho žymiausi asmenys. Vie
nas mano kaimynas paaiškina, 
kad tie yra koncerto rėmėjai, 
kurie koncerto rengimą ' pare
mia ne su mažiau, kaip su $5. 
O rėmėjų tarpe yra įrašytas 
Pittsburgho miesto majoro John 
S. Herrbn vardas, o taip pat 
teisėjas F. A. Piekarski (len
kas). Mat, šiais laikais prieš 
rinkimus miesto administraci
jos ir teisėjų nebuvo sunku ra
sti koncerto rėmėjų fir žymiųjų 
asmenų tarpe.

Jau prisiartino ir laikas ir 
pradėti, bet koncertas vis dar 
nepradedamas. Matomai, 
laukiama daugiau publikos. Aikl 
eina ir keletas musų žymesnių
jų biznierių, — vyrai apsivil
kę “taksidomis”, o motery; 
“evening gowns”. Musų žymes

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

jaunikiu

ne?

amžiaus,

iki

i

vis
- Reporteris.

parengimai visais atžvįl-“strielčiai” išsireng

vieton, 
įrankiu

ir pa- 
Friend-

tarnaitę, “pasoga” — 
du vaiku

Jaunas, 24 metų amžiaus Ed
vardas J. Busch, apskundė tei
smui savo žmoną, reikalauda
mas perskyrų.

E. J. Busch aiškino teismui, 
jog vasario mėnesį, š. m. jis 
įsimylėjęs jo namuose dirban
čią, tarnaitę — Mary McKin- 
ney ir su ja apsivedęs. Po de
vynių dienų ženybinio gyveni
mo paaiškėjo, jog jo žmonelė 
prieš apsivesiant su 
turėjo du vaikučiu.

Gera “pasoga”, ar
Nepasisekė

L. Stairs, 30 m.
“Grenn taxicab” operuotojas 
(driver) pranešė policijai, jog 
ketvirtadienio vakare netoli 
Penn Avė. prie jo priėjęs gra
žiai apsirengęs pilietis 
prašęs jį nuvežti iki 
ship avenue.

Nuvežus nurodyton 
“pasažieras” su kietu
sunkiai sužalojęs šoferį, paėmė 
jo visą turtą — 45 centų, iš
metė iš taxi ir nuvažiavo savo 
keliais.

Tačiau banditui nepasisekė, 
— vos pavažiavus pusę “mei
lės” įvyko katastrofa ir musų 
“karžygis” ne tik sudaužė taxi, 
bet ir savo šonkaulius gerai 
apdaužė.
Medžioklė perbrangiai kainavo

Prasidėjus medžioklės sezo
nui, 'visi

gyvybė!
Serbų vadas mirė

Plačiai žinomas serbų vadas 
Amerikoje, Milosh Nicholas 
pittsburghietis, kuris buvo sek
retorium ir administratorium 
Serbų Tautinės Federacijos, pa
simirė. Kadangi Milosh Nicho
las yra daug pasidarbavęs sa
vo tautai ir bendrai dėl slavų, 
todėl į jo laidotuves atvyksta 
ne tik Serbų gen. konsulas New 
Yorke, bet jį pagerbti laidotu
vėse dalyvaus visi slavų kon
sulai, esantieji Pittsburghe.

IŠ LIETUVIŠKO 
VEIKIMO

Viekšniškis-žemaitis
Aviacijos diena artinasi

Tik trys savaitės beliko
įvykstančios aviacijos dienos 
Pittsburghe. Ta diena, tai lap- 
kričio-Nov. 26 d. Draugijų iš
rinktasis komitetas dirba, o dar 
ir kaip!

Kiekvieną pirmadienį L. M. 
D. svetainėje įvyksta komiteto 
posėdžiai, kuriuose aptariama, 
daroma ir vykinami įvairus su
manymai, aviacijos dienos pa
sisekimui.

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga 
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REDAKTORIŲ

KUBOJE IR KENTUCKY

Buvusiojo Kubos prezidento De Cespedes šalinin
kai trečiadienį padarė sukilimą prieš laikinąją revoliu
cinę vyriausybę, kurios priešakyje stovi Dr. Ramon 
Grau San Martin. Mūšiuose tarpe sukilėlių ir kariuo
menės, oficialiomis žiniomis, krito 14 žmonių valdžios 
pusėje ir 18 sukilėlių pusėje. Privatiniai pranešimai sa
ko, kad žuvusiųjų skaičius esąs daug didesnis.

Tai, žinoma, apgailėtinas dalykas, kad žmonės vie
ni kitus šitaip žudo, negalėdami susitarti dėl valdžios. 
Bet Kuboje eina revoliucija ir toki įvykiai beveik nie
kuomet neapsieina be kraujo.

Reikia labiau stebėtis, kad tokių žudynių nemoka 
išvengti ramaus krašto gyventojai, kuomet ateina bal
savimo diena. Štai, KentĮucky valstijoje per antradienio 
rinkimus buvo nušauta arba nudurta peiliais 15 žmo
nių, ir apie tiek pat sužeista. Tai, matyt, buvo ne poli
tiškų partijų, bet politiškų gaujų kova.

Rusijos bolševikų partijoje 
vėl eina “valymo” darbas. Sta
linas, jausdamas narių nepasi
tikėjimą jo politika, šluoja lauk 
iš partijos visus, kurie atrodo 
jam neištikimi.

Tarpe išmestų iš partijos yra 
ir dienraščio “Ekonomičeskaja 
žizn” redaktorius Malmin. 
Daug, be to, iššluoja lauk įtar
tų trockiniukų ir kitokių “opor
tunistų”.

“Ekonomičeskaja žizn” (Eko
nominis Gyvenimas), kurio re
daktorių Maiminą diktatorius 
Stalinas pašalino iš partijos, 
yra vienas svarbiausiųjų sovie
tų laikraščių. Jame telpa pra
nešimai apie praiponės ir že
mės ūkio dalykus ir visoki eks
pertai rašo apie “raudonąjį 
biznį”. Pasirodo, kad net į to 
laikraščio redakciją įsiskverbė 
“oportunizmas”!

DEPRESIJA LIETUVOJE

DAR VIENA SOCIALISTINĖ ADMINISTRACIJA
I

Stambus pramonės miestas Naujojoje Anglijoje, 
Bridgeport, Conn., išrinko socialistų kandidatą Jasper 
McLevy savo meru. Jisai sumušė demokratų ir repub- 
likonų kandidatus 6,000 balsų dauguma.

Tas miestas iki šiol dar niekuomet nebuvo turėjęs 
socialisto savo administracijoje.

Bendrai imant, politinės aplinkybės dabar nėra 
patogios socialistams, nes žmonės laukia, ką jiems at
neš Roosevelto “naujoji dalyba”. Ir vis dėlto socialistai 
Amerikoje stiprėja. Kai labiaus paaiškės rezultatai to 
bandymo reguliuoti santykius pramonėje; kurį dabar 
daro NRA, tai proga socializmo idėjai skleistis bus 
daug geresnė.

Nes grįžti, į individualį, nekontroliuojamą kapita
lizmą Amerika nebegalės. Pramonės kontrolė gali būti 
diktatoriška (kaip bolševizme arba fašizme) arba de
mokratiška. Diktatorišką kontrolę įvesti, palyginti, 
lengva, nes tam reikia tiktai jėgos: armijos, kuri aklai 
klauso valdžios, ir stiprios policijos. Bet Amerikos žmo
nės nepakęstų diktatūros. Todėl čia yra įvykinama tik
tai demokratiška pramonės kontrolė.

O kaip tokia kontrolė gali, būt suorganizuota? Tik 
suteikiant darbininkams balsą pramonės tvarkyme. Bet 
tai yra kaip tik tas principas, kurį skelbia socialistai.

Socializmą, žinoma, negalima steigti1 viename ku
riame mieste. Jeigu socialistai patenka į miesto admi
nistraciją, tai pramonės tame mieste dar nepasidaro 
socialistiškos. Bet teisingai tvarkydami miesto admi
nistracijos dalykus, socialistai įgyja didesnį žmonių pa
sitikėjimą ir užtikrina sau pasisekimą ateityje.

“El'tos” biuletinas pažymi, 
kad .masinio vartojimo prekių 
apyvarta Lietuvoje šiais me
tais vėl sumažėjo 15 iki 25 
nuošimčių.

“Sumažėjimas žymu ypa
tingai didesniuose miestuo
se”, sakoma biuletine, “kur 
suvartojama didesnis kiekis 
nebūtinai reikalingų prekių. 
Gyventojai dabar perka tik
tai neapsieinamus daiktus. 
Todėl kai kurių prekių pre
kyba — pavyzdžiui, užsienio 
vaisių ir importuotų maisto 
produktų — nukrito 50 iki

Nuo pradžios metų Lietuvo
je buvo įsteigta 30 naujų pra
mones firmų, su bendru kapi
talu apie 1,460,000 , litų. Per
nai metais per tą.pa.ti laiką įsi
kūrė 74 įmonės’ su 1,480,000 li
tų kapitalo. Daugiausia stei
giama malūnai ir lentpjūvės.

LIETUVOS UŽSIENIŲ
PREKYBA

šalimis

py j e, kur tilpo tas triumfuo-. nas, tur būt, geriau supranta 
j antis editorialas, įdėta pieši
nys* kuriame parodoma, kaip 
Dėdė Šamas klonipjasi poniai 
Sovietų Sąjungai, kuri laiko) 
krepšyje 500 milionų dolerių 
vertės užsakymų (prekėms). 
Vadinasi, komisaro Litvipovo 
“muzika” yra pasiūlymas pu^ 
sės miliardo dolerių biznio 
Amerikai.

Neseniai cnatlyvasis Pruseika 
išreiškė didelį pasipiktinimą, 
kuomet “Naujienose” pasirodė 
žinia, kad sovietų valdžia nori 
nusipirkti Amerikos pripažini
mą, pasiūlydama jai prekių 
užsakymų už šimtus milionų 
dolerių. “Laisvės” piešinys da
bar kaip tik tą pačią žinią 
iliustruoja. O bimbininkų orga-

Stalino diplomatijos “dvasią”, 
negu “renegatas” Pruseika.

Bet kad nuo bolševikų pa
siūlymo pirkti už 500 milionų 
dolerių Amerikos ;prekių turė
tų drebėti “stipriausia kąpita-, 
lizmo tvirtovė”, tai yra tikri 
juokai. Ko Amerikai nuo to 

ebėti ? Gavus tokį riebų biz- 
įj(jei tik Stalinas turės kuo 

užmokėti), ji apsilaižys.
Jeigu jau tenka kam drebė

ti, tai ne Dėdei Šamui, bet Sta
lino klapčiukams. . Būtent, iš 
pavydo, kad Maskva žada to
kią daugybę dolerių atiduoti 
Amerikos kapitalistams,—- kuo
met bimbininkai už .visą savo 
vierną služijimą leninizmu! 
gauna tik ant pinaoų !

ij 
u

LAIMĖJO NOBELIO DOVANĄ

Rokeri Louis Stevenson. Verte A. Kartanas

T ■ c 1 lurtų bala

Garsus chirurgas Dr. Tho- 
mas Hunt Morgan iš Pasadena, 
Cal., kuris laimėjo 1933 m. No
belio dovaną už savo pasitar- 
navimą medicinai. Jis yra di
rektorius Kerckhoff biologinės 
laboratorijos prie Califomijos 
Technologijos Instituto.

HITLERIS LAIMĖJO KOMUNISTŲ DĖKA

J Jungtines Valstijas šiomis dienomis atkeliavo bu
vęs Vokietijos Rūbų Darbininkų Sąjungos pirmininkas, 
Martin' Plettl. Jisai yra Tarptautinės Rūbų Darbininkų 
Sąjungos prezidentas. Jam pavyko pasprukti nuo Hit
lerio rudųjų gaujų' i užsienį, ir Amerikos rubsiuvių uni
jos — Amalgamated Clothing Workers of America 
kartu su International Ladies Garment Workers — 
parsikvietė jį į šią šalį atlikti prakalbų maršrutą.

Drg. Plettl, atvykęs į New Yorką, papasakojo, ko
kioje vargingoje padėtyje yra Vokietijos darbininkai 
po “nacių” diktatūra. Profesinės sąjungos sunaikintos. 
Darbininkų algos kapojamos. Pasipriešinti darbininkai 
negali, nes hitlerininkai, kurie dabar kalba darbininkų 
vardu fabrikuose, eina ranka už rakos su kapitalistais.

“Naciai niekuomet nebūtų galėję įeiti į valdžią, 
jeigu darbininkai nebūtų buvę suskaldyti”, pareiš
kė Plettl. “Jeigu komunistai nebūtų suskaldę dar
bininkų, Hitleris nebūtų laimėjęs galios.”
Taigi mes turime padėkoti komunistams už hitleriz- 

mą? paklausė svečio vienas amerikietis. “Taip!” atsakė 
jisai.

Tai, be abejonės, tiesa. Kuomet komunistams pasi
sekė atitraukti nuo socialdemokratų 6 milionus balsų, 
tąi Hitleris gavo kanclerio vietą. Ir paskui jisai tuojaus 
pavartojo smurtą prieš darbininkų organizacijas, žino
damas, kad jie suskilę ir neturės jėgų nup jo atsiginti.

Šiemet stambiausias Lietu
vos pirkikas buvo Anglija. Per 
pirmąjį pusmetį į Angliją iš
vežta Lietuvos prekių už 35,- 
150^000 litų. Paskui eina Vo
kietija, kurion iki liepos mėne
sio buvo eksportuota prekių 
už 21,300,000 lt.

Bet ne su visomis
prekyba duoda Lietuvai pelną. 
Vokietijai, pav. Lietuva parda
vė prekių, per pirmuosius šešis 
mėnesius šiemet, už 21 milioną 
lt. prekių, bet iš Vokietijos Lie
tuva per tą patį laiką pirko 
prekių už 27 milionus litų; 
Belgijai buvo parduota prekių 
už 1.87 mil. lt., bet iš jos pirk
ta už 4,61 mil. litų.

Pasyvų prekybos balansą (t. 
y. mažiau parduoda, negu per
ka) Lietuva turi taip pat su 
Čekoslovakija, sovietų Rusija, 
Franci j a, Latvija ir t. t.

Palankiausia Lietuvai yra 
prekyba su Anglija, kuri iš Lie
tuvos, kaip minėjome pirko 
per pirmąjį pusmetį už 35 mi
lionus litų, o Lietuva iš jos pir
ko tik už 8,81 mil. litų. Palan
kų balansą Lietuva, be to, tu
ri su Holandija ir Danija.

(Tąsa)
Dervos ir druskos kvapas, man 
buvo kažkaip naujas. Aš pa
mačiau nuostabausių figūrų 
viršūnes, kurios visos buvo 
toli ant okeano. Be to, aš 
pamačiau daug senų jūreivių, 
kurie turėjo jsivėrę žiedus į 
savo ausis; jų ūsai buvo surai
tyti į žiedų pavidalus) ir jie 
nešiojo dervuotas kasas; jų 
liurbiška,. sverdanti eisena bu
vo tipiškai jūreiviška; ir jei
gu aš bučiau pamatęs tiek 
pat karalių arba arciviskupų, 
aš nebūčiau daugiau džiaugę
sis.

O jaii ir aš pats išplaukiu į, 
juras; į juras sykiu su dudiio- 
jankiu laivo užvaizdą ir su 
senam, kasas nešiojančiais, 
dainuojančiais jūreiviais; į ju
ras, plaukdamas į nežinomą 
salą, ieškoti*iiižsleptų turtų!

Man tebesapnuojant tuos 
malonius supijus, mes sthiga 
atsiradome (priešaky didelės 
užeigos* ir pasitikome proku
rorą oficiero rūbuose, storos 
mėlynos gelumbės, išeinačio 
pro duris ir bešypsant pui
kiai pamėgdžiojančio jūreivio 
eiseną.

“Štai ir jus”, jis šuktelėjo, 
“o vakar gydytojas pribuvo iš 
Londono. Bravo! ' Laivo 
kompania jtiu pilna!”

“Ak, tamsta”, aš šaukiau, 
kada gi mes išplauksime?”

“Išplauksime!” jiu tarė. Mes 
išplaukiau) rytoj!”

VIII
■/

Prie “žiūrono” iškabos
Kai aš pavalgiau pusryčius, 

prokuroras padavė man raš
telį, siunčiamą pas Joną Sil
ver, prie “žiūrono” iškabos ir 
pasakė man, jog nebusią sun
ku surasti tą vietą einant ša
lę prieplaukos ir budriai besi
žvalgant mažoifl užeigos, ku
rios iškaba buvo didelis žal
vario teleskopas. Aš išėjau 
linksmas, gavęs progą pama-

po kaire pažaste jis turėjo pa- 
siipraudęs kriukį, kurį jis 
nuostabiai gerai valdė, kaip 
paukštis šokinėdamas. Jis bu
vo labai aukštas ir tvirtas, jo 
veidas kaip kumpis didelis — 
lygus ir išblyškęs, bet inteli
gentiškas ir šypsantis. Iš tik-, 
iro, jis atrodė labai linksmas, 
švilpaudamas kai maišėsi tarp 
stalų, tardamas linksmą žodį 
arba delnu suduodamas į petį 
geresniems savo svečiams.

Tiesa pasakius, nuo pat pir
mo paminėjimo Ilgojo Jono 
prokuroro Tėelawney laiške, 
man įėjo į galvą baimės min
tis, bene bus čia tas pat viena
kojis jureivįs, kurio aš taip il
gai žvalgiausi sename “Ben- 
bow” name. Bet man užteko 
vieno žvilgterėjimo į prieš, 
mano stovintį vyrą. Aš buvau 
matęs kapitoną, Juodąjį šili
nį ar aklą Žilibgų Pew ir aš 
'mahiaii '•žind'j^' khip atrodo 
jūsų plėšikai
sutvėrimai, aš maniau, 
šis švarus, maloniai nusiteikęs 
užeigos savininkas*

Tuojaus pasidrąsinęs aš 
žengiau per slenkstį ir įėjau 
tiesiog prie stovinčio žmogaus, 
kriukiu pasirėmusio ir bešne
kančio su vienu savo svečiu. .

“Ar tamsta esate poliau Sil- man’

ver?” aš paklausiau, atkišęs 
laiškelį.

“Taip, mano bernelį”, jis at
sakė, “toks jau mano vardas, 
užtikrinu. O kas gi tu esi?” 
O tada, • pamatęs prokuroro 
laišką, man atrodė lyg jis bu
tų nusigandęs.

“Ak!” jiu ištarė gana gar
siai ir paduodamas ranką. 
“Aš suprantu. Tu esi musų 
naujas kajutų užvaizdu; man 
linksma pamatyti tave”.

Ir jis paspaudė smarkiai 
mano ranką.

Kaip tik tuo pačiu laiku vie
nas iš jo svečių buvęs kitoje 
kambario pusėje staiga bego 
prie durų. Kai jis buvo arti 
durų, tai į momentą jis jau 
'buvo gatvėje. Bet jo besisku- 
binimas sukėlė manyje susi
domėjimą ir aš vienu žvilgs
niu pažinau jį. Tai buvo tas 
.pageltusiu veidu žmogus, be 
-dviejų pirštų, kūrin buvo ank
ščiau atsilankęs “Admiral 
Benbow” užeigoje.

“O”, aš r

atleidęs mano ranką — “Kas 
jis yra, tu sakei?” jis paklau
sė. “Juodasis kas?”

“Šuo, tamsta”, aš sakiau. 
“Ar ponas Trclawney nesakė 
tau apie jūsų plėšikus? Jis 
buvo vienas iš tų”.

“Tikrai?” rėkė Silver. “Ma
no namuose! Beni, bėk ir pa-, 
gelbėk Henriui. Tai jis buvo 
vienas iš tų valkatų, ar ne? Ar 
ne tu su juo gerei, Morgan? 
Eik čia”.

Žmogus, kurį jis vadino 
Morganu — senas, žilasgalvis 
raudonmedžio cėros, prisiar
tino gan nedrąsiai, lyg nesu- 
kramtydamas kąsnio.

“Žiūrėk, Morgan”, sakė Jo
nas Silver, labai žiauriai; “ar 
tu esi bent kada matęs anks
čiau tą Juodąjį — Juodąjį Šu
nį, sakyk, ar matei?”

“Ne aš, tamsta”, tarė Mor
gan, atiduodamas pagarbą.

“Tu nežinojai jo vardą, ar 
žinojai?”

“Ne, tamsta”.
“Dieve gelbėk, Taniai Mor

gan, gerai kad nepažinai!” rė
kė užeigos savininkas. “Jei
gu tu butum buvęs pažintyje 
uu tokiais, tu niekados 
butum įkėlęs koją į šią 
aš tau tikrai pasakau, 
gi jis sakė tau?”

“Iš tikro, aš nežinau, 
ta”, atsakė Morgan.

“Ar tu vadini tą ant 
pečių galvą ar. kelmu?” 
Ilgasi Jonas, 
žinai, ar ne?
su kuo kalbi taipgi! 
kyk! Apie ką jus kalbėjot?”

“Mes kalbėjome apie prekių 
krovimą ant laivo”, 
Morgan.

“Prekių krovimą jus 
bėjote? Ir tai labai
daiktas apkalbėti, be abejonės. 
Eik sau į savo vietą, tu liurbi, 
Taniai”.

Ir tada, kai Tarnas grįžo 
į savo vietą, Silvea pašnibž
domis pasakė man, labai per
dėdamas, aš maniau.

“Jis yra gan teisingas žmo
gus, Tanias Morgan, bet jis 
vra negudrus. O dabar,” jis 
vėlTęsf garsiai/“beje - Juo
dasis šuo? Ne, aš neatsimenu 
to vardo. Ne. Betgi man lyg 
prisimena —- taip, aš esu ma
tęs tą valkatą. Jis ateidavo 
su aklu elgeta, taip.”

(Bus daugiau)

nebe- 
vietą, 
O ką

tams-

savo 
šaukė 

Tu iš tikro ne- 
Gal tu nežinai 

Pasisa-

atsake

apkal- 
geras

_____

visai Skirtingi 
negu

“sulai
kykite jį! Tai yra Juodasis 
Šuo!”

“Aš neduočiau dviejų centų, 
kad pažinus jį”, šaukė Silver. 
Bet jis išbėgo neužsimok ėjęs. 
Henriau, bėk ir pagauk jį”. 
Dar vienas, buvęs arti durų, 
išbėgo paskui jį.

“Jeigu jis butų pats admi
rolas Hawke, jis užmokėtų 

šaukė Silver; o tada,
GARSINKITeS 
. NAUJIENOSE

PRAEINA GALVOS SKAUDĖJIMAS PO 13 METŲ

KAPITALISTISKAS PAŠAU 
LIS “DREBA”!

bei jūreivių, pasirinkdamas 
kelią pro dąugybę žmonių, ve
žimų, bei iškrautų prekių, nes 
tai buvo veikliausia prieplau
kos laikas, ir, pagaliau, aš su
radau minėtą vietą.

Tai buvo gan šviesi maža 
užeiga pasilinksminimams. Iš
kaba buvo naujai nutepta; ant 
langų buvo puikios raudonos 
užlaidos; grindys švariai smė
liu nušveistos. Gatves buvo 
iš abiejų šonų ir dvejos durys; 
abidvi atdaros, lodei didelis, 
žemaai kambarys lengvai buvo 
matomas, kad* ir buvo jame 
debesys durnų.

Užeigoje didžiuma buvo ju
rininkai, ir jie taip garsiai jcaj-i 
bė j o^ jpg aš j nedrįsau .eiti to
liau nuo’dunųl į ! i'

Man belaų|dant, iŠ šoninio 
kambario išėjo žmogus ir po 

žvilgsnio aš buvau Jie* 
tikras, jog -tai buvo Hgą- 

3is Jpnąą. jo kairė koja bų-

Brooklyno stalincų organas 
•rašo, kad komisaro Litvinovo 
atvykimas į Ameriką reiškia 
prisiartinantį galą kapitalistiš
kam pasauliui. Stipriausioji 
kapitalizmo tvirtovė jau atsi
klaupė prieš* Maskvą. Dabar 
Maskvos pasiuntinys, girdi, už- 
grajys savo muziką Wašhin#« 
tone, ir Rooseveltas su kitaįis 
<‘Wa&hingtono ponais” turčfy 
pagal ją šokti — jeigu ne šiaįi^ 
|ie^'.tai;^^ėitoj .ateityj”!

Tačiau tame pačiame pusla-lyo nuautą pat liemens Ir
tl-9 
♦20



KORESPONDENCIJOJ
žiau

Kenosha, Wis
An anniversary celebration miršau būti tamstos puotele

DAUGIAU užfundijo

JUOKAI
Z1U0

aktualaus va

and apieValst,

nededa savo

CUKRUSKenosha, Wis

2 sv. 21c

CIBULIAI Puikus Geltonieji

PRIDE
Diamond Lake, III

Maži pakeliai 2 už 15cCHIPSO

P & G” White Naphtha Soap

Vidut. šmotai 5cIVORY MUILAS

CAMAY Veido Muilas

abu

nes ji išvalo 
greičiau valo,

Ką tas reiškia?” 
“Įsivaizduok, kad

wel- 
and

Ką tu ten skaitai?” 
“Knygą ‘Pinigai ir

LITTLE BOY BLUE” LOZURKAS 
LITTLE BO-PEEP” AMONIJA 8 unc

neužsiimu su tomis 
stotimis, aš tik klau-

Ne, bet aš ką tik ved 
(“Sun Dial”).

užnuo- 
causmus, 
aptingus 
tikrinkite 
ir išgydė

Stephens) has 
we accent. “Ej 
sleep.
told the chorus

gyvu-
Kliubas 

County ap-

“Radio
— vakar 
zer”.

5 sv. 12c

mano sunau

NAPHTHA MUILAS “Midwest

“Teveli, tu sakei, jog aš vi 
suomct taip darau kaip tu.”

“Taip
“Aš pradėjau vakar, ir pa 

dariau tavo . parašą ant sąs 
kaitos.”

SPANGUOLĖS “Eatmor

(“Ulk,” Berlin)

Senesnis bendradarbis: “Vi
enas, dalykas, kuris man pa
tinka naujame raštininke, yra 
tas, kad juo galima pasitikėti.

yra puikus dalykas 
aš girdėjau Tanhoi-

Consumei's Anglis numažino apšildimo išlai
das daugely namų, apartmentų buildingų ir 
fabrikų po visą Chicagos Distriktą. Kodėl jums 
ne pamėginti toną ar du kuomet jums vėl rei
kės paduoti savo orderį.

Flip: “Dika skaitosi su sa
vo žmona kaip su tarnaite.”

Flap: “Nestebėtina, kad jie 
dėlto gerai sugyvena.”

(“America’s Humor”).,

Koncertas ir prakalbos lakūnų 
paminklo naudai

Helen Balkaitis, pride of Keno
sha and Racine, who will take 
part in the lOth anniversary 
concert of “Dailės Ratelis” in 

Kenosha.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS 

3514-16 W. ROOSBVĘLT ROAD 
arti S t. Loalj Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanoi, .liĮttH# ir drmikoa rasos, 
pool. ■

Rurilka it tndtflka pittii moterimi

Ji: “O, ar tamsta nebuvai?” 
(“Le Moustiąue,” Charleroi)

Dariaus ir Girėno atminties 
pagerbimui rengiamas koncer- j 
tas ir prakalbos sekmadienį, 
lapk. 12 d., 2 vai. po piet, šv. 
Petro parapijos svetainėje, Ke
nosha, Wis.

Yra rengiamas didelis pro
gramas. Kalbės gerb. A. Kal
vaitis, Lietuvos konsulas Chi- 
cagoje, Dr. A. Račkus ir L. ši
mutis. Dalyvaus ir Dailės Ra
telio choras, kuris išpildys da
lį programo.

Be to, solo padainuos B. 
Stulgaitė iš Chicagos, o eiles 
dekliamuos S. Stulgaitė iš Ke
nosha, Wis. Visas vakaro pel
nas yra skiriamas Dariaus ir 
Girėno paminklo naudai.

Visi Kenosha ir apielinkės 
lietuviai yra kviečiami atsilan
kyti ir paremti šį prakilnų tik
slą. K. Stulgaitis.

Jaunasis Smalelis ūkio parodoj
\ laimėjo tris prizus
Buvę chicagiečiai pp. Smale- 

liai dabar turi savo farmą prie 
Diamond Lake, III., 35 mylios 
nuo Chicagos. Pats Norba 

‘Smalelis dirba Chicagoje ir 
tiktai šeštadieniais namo •—- 
fanųon 1 » išvažiuoja, šeimyna 
gyvena farmoj. Samdo darbi
ninką.

Jaunasis, Albinas Smalelis, 
lankų High School Lake Zu- 
rich, III. Jis yra 12 m. am
žiaus.

Prieš porą savaičių Cedąr- 
crest Country Club of Lake 
County ' buvo surengęs jaunų-

DIDELIS IŠPARDAVIMAS!
Geriausios Rųšies Maistas, Žemiausiomis 

Kainomisl '

Atvyksta KARUŽO, Didelis 
Magiškas j Teatras, nedėlioj 
Lapkričio-Nov. 12 d., Švento 
Gabrieliaus parap. svet., 1575 
So. lOth St., Milwaukee, Wis. 
pradžia 7 vai. vak.

Šitas teatras bus December 3 
dieną, nedėlios vakare Lietuvių 
Draugijų Svetainėj.

Waukegan» III.

PASTABA — Dauguma “Midutott Storu" turi ir muot tkynut, kur tų® 
galitf pirkti gtrą mitą, paukititną it it. ui itmiataiu kainaąl

Pirkite Dabar pas
BOSTON SHOE STORE

3435 So. Halsted Street
NAUJAUSIO STYLIAUS
ČEVERYKA1 DIDĖLĖMIS

SUTAUPOMIS
BOSTON’S JĮ

GERESNIUS ČEVERYKUS dabar
GAUSITE Už SENĄ ŽEMĄ KAINĄ >jHF

mažomis
sau Paryžiaus ir Londono”.
(“Luestige Koelner Zeitung”)

Jis: “Mano tėvui reikia įau 
kitą žmoną užlaikyti.”

Ji: “Kaip tai, ar jis dvipa-

Tamsta gali visuomet .pasaky
ti, ką jis toliau darys.” 
' Jaunesnysis: “Ir ką?”

Senesnysis: “Nieko.” 
(“John O’Groats’ Weekly”)

Mokytojas: “Nudegęs vaikas 
bijo ugnies. Dabar, vaikai, 
duokite man kitą pavysdį 
kaip šis, bet su kitu dalyku.” 

Mokinys: “Nupraustas vai
kas bijo vandens.”

(“Le Moustiąue,” Charleroi)

Old Dutch Gumine Valymui Kempinė 
Gražus maudynės priedas. Prisiųski- 
te 10c ir windmill paneli nuo Old 
Dutch tabelio už kiekvieną tokią 
kempinę.
OLD DUTCH CLEANSER,
Deptu D121, 221 N. La Šalie St., 
Chicago, III 
Vardas ------
Adresas ___

Miestas “Kodėl apžvalginiai scenos 
veikalai visuomet su trijų au
torių pavardėmis?”

“Taip, o kas toks trečias?”
“Jis moka už pietus.”

(Pele Mele”, Paris).

“Kaip tamsta pirmą kartą 
sutikai savo vyrą?.”

“O, tai buvo dangiška. AŠ 
užmyniau jam ant kojos mi
nioje ir jis tarė “Neatsargus 
idiote”.

(“Meggendorfer Blatter,”
Munich).

“Tamstos duktė puikiai 
skambina Beethoveną.”

“Taip, ir ji tik skambina iš 
pigiųjų gaidų, stebėtina, kaip 
ši mergaitė gali iš nieko kai 
ką padaryti.”

(“Lustige Kolner Zeitung”)

Žinomo futbolininko 
na ir vaikas stovėjo prie dide
lės sankrovos lango. Maža 
mergaitė peržiurėjo visus dai-

Tai yra ypatingai teisinga kalbant apie anglis. 
Anglių kaina paremta ant svarumo, jos vertė 
yra nustatoma numatant kiek jį duos šilumos 
—kitais žodžiais, jos kokybė. Pirkti pigias an
glis yra išmetimas pinigų. Tikri bandymai pa
rodė, kad yra nuo septyniasdešimts—penkių 
centų iki dolerio skirtumo už toną tarp augš- 
tos rųšies ahglių ir pigios anglies iš to paties 
lauko.
Tuksiančiai užganėdintų vartotojų jums pasa
kys, kad Consumers Anglis yra vienokeriopai 
gera anglis. Ji atgabenama iš geriausių kasy
klų kiekviename atsitikime, yra sąžiningai 
analizuojama laboratorijose ir parduodama 
jums su pilna garantija, kad ji yra augščiau- 
sios rųšies, sąžiningai nusverta ir pilnai užga
nėdins pirkėją.

motinai:
‘tO mamyte,” ji pravirko, 

“aš norėčiau turėti tą didelę 
lėlę, kuri stovi viduryje.”

“Bet, Doris, brangioji,” prie 
šluosi jos motina, “aš negaliu 
skirti penkių svarų sterlingų 
už lėlę.”

“Kodėl ne?”, nutraukė Do
ris. “Mes galėsime parduoti 
tėvelį vėl už -penkius tuksian
čius.”

(“Belfast Evening Telgr.”).

“šitas gubris ant tamstos 
kiaušo nurodo didelį muzikos 
pamėgimą.”

“Taip, tai yra muzikos gub
ris, aš jį gavau prasimušda- 
mas galvą į piano.”

(“Meggendorfer Blatter,”
Munich).

IŠPARDAVIMAS!

Pėtnyčioj ir Subatoj, Lapkričio 10 ir 11

už gražiai išaugin 
gaiduką.

pačiu lai- 
ketvirtos 
už baltą

Piteris:
Andrės

darbas.’ ’
Piteris:
Andrės

tu paskolinai man trisdešimts
dolerių, tai yra pinigai.”

Piteris: “O kaip su darbu?”.
Andrės: “Tu turėsi darbo, 

kol atsiimsi pinigus.”
(“Californian Pelican”).

LINKSMŲ KALĖDŲ
PASIŲSKITE PINIGUS LIETUVON DEL 

ŠVENČIŲ PER

Šeimininkas: “Aš laukiau 
verdančio vandens pusę va
landos, ar dar jo nėra?”

Nauja tarnaite: “Ne, pone, 
aš pamaniau, jog pirmasis 
perilgai ųeužverda, todėl jį 
pakeičiau.”

(“Pages Gaies,” Yverdon).

prizus: 1-mą prizą su mėlynu 
kaspinu, ant kurio yra užra
šyta šie žodžiai: “Lake County 
4-H Show Cedarcrest Fair Ist 
Prize 
tą Leghorn veislės 
Be pirmo prizo, tuo 
k u jis gavo dar d ii 
kategorijos prizus: 
Leghorn veislės vištukę ir už 
dvi vištukes ir gaiduką.

šis kliubas yra farmerių vai
kų kliubas. Nariu gali tapti 
nuo 12 iki 21 m. amž. Kliubas 
turi savo agronomus, kurie pri- 
ruošia parodas ir teikia pata
rimus bei įkvėpimą jauniems 
ūkininkaičiams auklėti 
liūs, augmenis ir 
apima visą Lake 
skritį.

P-nai Smaleliai 
mums ridikų po yardą ilgio 
O mes juk dideli ridikų mėgė
jai. Parsivežėm gardžius sme 
tonos, pieno ir daržovių.

Svečias.

STORES

W!SSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

Moteris: “Kai kurie mano, 
jog man 30, kiti, jog 32 metai. 
Koks amžius man geriausiai 
tinka?”

Vyras: “Abu sudėti krū
von.” (“Kikeriki,” Wien)

rs(gmpanyg 
COAL- COKE-IICE 
BUILDINC MATERIAL

AINA ir VERTĖ yra du 
skirtingu dalyku. Įkainavimo 
korčiukė ne visuomet parodo 

bargeną arba nurodo kokia bus galutina kaina.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

M

Mokytojas (klausdamas per 
pamoką apie gegutę): 
svarbiausią mes žinome 
gegutę?”

Fridas: 
kiaušinių

(“Lehigh Burr”)

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir puslčs 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmu, galvos s 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir pas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persi 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų i, 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. 
Nerišliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5578

IR AUGŠČIAU

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED ST.

Wliispers of “what are you 
going to wear for the concert” 
announce that the date of Dai
lės Ratelis concert is ąuiekly 
approaching. Ali of Kenosha’s 
best concerts, blowou‘ts, and 
what have you, are held at the 
German American Home. You 
now kno,w the place, and the 
time 
ceri is Sunday Nov. 12, 1933.

The chorus has been giving 
operettas in the past, and this 
coiicert will seem a change. 
It’s going to be good too.

Pro (Mr. 
drilled us till 
jupim” in.our 

A little bird 
members that a group from 
the Pirmyn chorus intended 
to come down. We will 
come them graciously 
happily.

Everybody come down 
help the chorus celebrate its 
lOth anniversary. Let’s make 
it, a , happ^,,, ;ąnd ,. worth^hile 
celebration.

D. R. Gossip.

•BUY'TST THB

MDWEST
300

Greitas Patarnavimas ir Žemos Ratos
Mes Siunčiame Pinigus į Lietuvą Kasdien.

Lietuvis p. SEDEMKA patarnaus jums.

VACEK & COMPANY
įsteigta 1905

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

KETVIRTAINIU YARDU VALYMO
... pakelyje Old Dutch negu byle kame 

ką jus galite nusipirkti, todėl kad Old Dutch yra vie
nintelis valytojas padarytas su grynu “seismotite”, 
moksliškai pripažintas kaipo saugiausia, veikliausia 
ir ekonomiškiausia valymui medžiaga. Saugiausia to
dėl, kad ne nubruožia; ji yra iiuosa nuo aštrių, žvi- 
ruotų dalelių, kurios randasi paprastuose valytojuose. 
Veikliausia ir ekonomiškiausia dėl lustelių, kurios 
yra paplokščios ir kurios padengia daugiau pavir
šiaus, ilgiau ištenka ir padaro daugiau 
lymo už centą.

Old Dutch kainuoja mažiau vartoti, 
daugiau ketvirtainių yardų paviršiaus, 
neužkemšu vandens nuovadų, yra be kvapo ir praša
lina blogą kvapą. Ir padaro visokį valymą daug ge
riau; todėl ji yra vienintelė valymui medžiaga 
reikalinga jūsų namuose.

Tai yra

TVIRTA?U V I Lv I Hu UkHka RoIS. 8

EDGEMONT” ĮĮfc0^ CrackeAr*u pa^33c
WASHING Didelis «i
POWDER t pakelis I U p

OXYDOL Maži Pakeliai 2 tfž 17c.................... Dideli 21c

^ArrCĮTTD “SNIDER’S” 1 Rf*LAlbll TOMAČIŲ . ______Mažas 10c Did. ■

RYŽIAI “Comet” Baltieji ..............  1 sv. pakelis 2 už 17c
- .......... ........... -

Specialis KAVOS SAVAITES Išpardavimas 
Nuo Lapkričio 10 iki Lapkričio 16 d.

RAUD. MAIŠELIS 17c m.“
3 sv. maiš. 49c______ Sv- kenas 27c
LIMA BEANS Baltieji “Sinclair1

STUFFED OLIVES “Peerless" .......... 3 unc. džiarai 10c.

SHRIMP “American Beauty" No. 1 aukšti kenai 10c 

BE KAULŲ CALI HAMS....................  svaras 14c

ORANŽIAI “SUNKIST” Labai Dideli

10 šmotų 39c

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

01d Dutch 
Cleanser



VISUOMENĘATSISAUKIMAS

P-ia Bronė Bytautas, 6642 So. Pamėll Avenue,

1|1

Visi ALTASS valdybos nariai darbuojasi be atlygi
nimo. Jau besiorganizuodama, ji susisiekė su visuome
nės veikėjais stambiausiose Amerikos lietuvių koloni
jose ir visoje eilėje kolonijų buvo“ surengtos didelės 
Aviacijos Dienos, kurių pelnas eina i antro tranzatlan- 
tinio skridimo fondą, ir kiekvienoje vietoje tie paren
gimai sukėlė nepaprastą entuziazmą publikoje, kuomet 
ji gavo progos susipažinti su lakunu, kuris pasiėmė ant 
savęs to didelio ir pavojingo žygio atlikimą.

■i .

PASIREIŠKUS musų plačiojoje visuomenėje troški
mui, kad butų užbaigtas tas žygis, kurį taip gar

bingai pradėjo neužmirštamos atminties STEPONAS 
DARIUS ir STASYS GIRĖNAS, Chicagoje susiorgani
zavo AMERIKOS LIETUVIŲ TRANZATLANTINIO 
SKRIDIMO SĄJUNGA, tikslu finansuoti su visuome
nės pagelba antrą skridimą iš Amerikos į Kauną.

Ši organizacija yra visai nepolitįška ir nepartinė. 
Į jos valdybą, susidedančią iš 9 narių, įeina įvairių pa- 
žvalgų asmens, kuriems rupi vienas tiktai dalykas: 
sukelti pakankamai pinigų geram lėktuvui nupirkti, 
aprūpinant jį visomis modemiškomis įtaisomis, idant 
gabus lakūnas — “kitas sparnuotas lietuvis”, anot Da
riaus testamento žodžių — galėtų be sustojimo nulėkti 
į laikinąją Lietuvos sostinę įrodydamas tuo, kad savo 
pasiryžimu ir sugebėjimu technikos srityje lietuviai 
eina kartu su kultūringiausiomis pasaulio tautomis.

Antanas Kartanas—Pirmininkas ■ 
2557 West 69th St., Chicago, III.

Pius Grigaitis—Vice-Pirmininkas, 
4420 Deyo Avė., Congress Park, III

Wiiliam J. Kareiva—Vice-Pirmininkas,
4644 South Paulina St., Chicago, III.

Taigi šiuomi mes atsišaukiame į Amerikos lietu
vių visuomenę, kviesdami ją talkon.. Kviečiame atski
rus asmenis ir draugijas stoti nariais į AMERIKOS 
LIETUVIŲ TRANZATLANTINIO SKRIDIMO SĄ
JUNGĄ, aukoti ir daryti parengimus antro transatlan
tinio skridimo naudai. (Čekius ir Money Orderius pra
šome išrašyti A. L.T. Flight Ass’n. vardu ir siųsti iždi- 
hinko adresu).

Pasidarbuokime sutartinai per ateinančius šešis 
ar septynis mėnesius, kad apie pradžią vasaros jau ga
lėtume išlydėti “Lituanicą II” į musų gimtąjį kraštą!

Tas lakūnas tai—JUOZAS R. JAMES-JĄNUŠAU- 
SKAS, pagarsėjęs dviejuose Amerikos kontinentuose 
aviatorius, apie kurį oficialiai rekordai ir spaudos atsi
liepimai liudija, kad lygių jam lakūnų nėdaug teturi 
ši arba kuri nors kita šalis. Jisai yra pasiryžęs atei
nančiais metais leistis į tą didelę kelionę oru, ir jo mi
sijai paremti mes esame pasižadėję aukoti patys ir ra
ginti visus, kurie geidžia, kad šis sumanymas pasisek
tu dėtis prie jo įvykinimo.

■ ■

< V'1''f'!,

Mikolas Narvid—Vice-Pirmininkas, ‘ 
2424 West 69th St., Chicago, III.

■ . ■ ' , ■ . ' . ■ . • . . • ■ .'V:

Antanas Vaivada—Sekretorius, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Justinas Mackiewich—Kasierius,
2324 South Leavitt St., Chicago, III

Antanas A. Dobbs, 11 South La Šalie St. 
Chicago, III.

Dr. Alex L. Davidonis,
4910 So. Michigan Avė

» <

W .Ji'' .

AMERIKOS LIETUVIŲ TRANZATLANTINIO
SKRIDIMO SĄJUNGA

A. G. KARTANAS, Prezidentas 
" ANTANAS S. VAIVADA, Sekretorius:

flflll
jį1’ $ * 5 VrrP
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■ . ■ s

>
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Penktadienia 1(S l‘J&3

Tarp Chicagos
Lietuvių

'jf r * - •**■ o” -irTV* »*r ■ , n- -

jįįai in Keįft uįJio įdubę / naujai, 
p.p. Mileridt 4258'ĄSo. Westem 
Avė. Velionio fanas ■ W 
kilmingai
Bagdono koplyčios Subatoj, 
lapkr. 11 d. 8:30 vai. rytą į 
N. P. P. š. bažnyčią, 
field Avė., o iš ten 
zimiero kapines.

. —Steponas

palydėtas iš Ji J

a. t,.
CHlcagŪ, BE'

Central Mf g. distrik- 
tas organizuoja 
National banką

44 irFair- 
į Šv. Ka-

' Šįvakar tuo reikalu šaukiama* 
Brįdgeporto biznierių susirin
kimas

Keistutis.

Pranešimas Lietu-
vos Enciklopedijos 
prenumeratoriams

KokianttikslniSiDa- 
rius ir S. Girėnas pa
aukojo savo gyvastį

BRIDGEPORT. — Central 
Manufacturing distrikte kilo 
planas suorganizuoti naują na- 
cionalį (National) banką (po 
FecĮeralio Reservo Sistemos 
kontrole). Tuo reikalu inicia
toriai šaukia visų suinteresuo
tų asmenų Bridgeporto biznie
rių susirinkimą Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje, prie 33rd ir 
Auburn gatvių šįvakar 7:30 P. 
M.

Susirinkime bus diskustioja- 
mos banko atidarymo galimy
bės, Jo reikalingumas Bridge- 
porte ir kiti klausimai, liečią 
tą sumanymą. Praneša, kad 
banko Šerai nebus pardavinėja
mi susirinkime. —J. P. Ewald.

Nepastoviam ,,dolerio kursui 
esant, tūlą Taiką buvo sulai
kytas siuntiijejimas. bei plati
nimas Liet? "■ Enciklopedijos 
Amerikoje. Leidėjų nutarimu, 
šis darbas vėl atnaujinamas. 
Todėl, kviečiame gerbiamus 
pr en u merą tori us neatidėlioj ant 
užsakyti II tomą, kurio penki 
sąsiuviniai jau išėjo.

Kaina palikta ta pati, nors 
dolerio vertė žymiai 
si, kas litais sudaro 
pirmojo tomo kainos.

Taip pat prašome
dar nėra pasiuntę biografijų, 
parūpinti jas bei kitokią me
džiagą L. Enciklopedijai.

'Spaudos Fondo įgaliotinis, 
J. Kriščiūnas, 

917 W. 34 St., Chicago, III.

nukrittf- 
tik pusę

tų, kurie

Rytoj laidojamas 
brightonparkietis 
Mykolas Jonušas
BRIGHTON PARK.— Lapk

ričio 7 d. mirė Mykolas Jonu
šas. Velionio kūnas randasi 
pašarvotas J. J. Bagdono kop
lyčioj, 2506 W. 63rd St.

. Laidotuvėmis rūpinasi gerai 
žinomi Brighton Parko biznie-

Lietuvių Piliečių 
Brol. klubas keis 

konstituciją

JONAS DAUKŠAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 9 diena, 5:12 valandų 
ryto 1933 m., sulaukės 45 metų 
amžiaus, gimęs Telšių apskr., 
Tryškių miestelio.

Amerikoj išgyveno 25 melus.
Paliko dideliame nubudime 

broli Antana. pussesere Teklę 
Gedminienę ir giminės, o Lie
tuvoj 2 brolius Pranciškų i: 
Jupzapų.

Laidotuvėmis rūpinasi buvu-

BRIDGEPORT. — Paskuti
niame Lietuvių Piliečių Broly
bės klubo susirinkime buvo 
padarytas įnešimas pakeisti 
klubo konstituciją, pritaikant 
ją prie dabartinių Illinois vals
tijos įstatymų. Bet sumany
mas buvo atidėtas iki sekančio 
susirinkimo.

Susirinkime toliau paaiškėjo, 
kad buvo vienas ligonis, ku
riam pašalpa atmokėta, o mirė 
du nariai.? j.«N«|artžt /ppfn^rjjipę 
išmokėti ir paskirti po $10 
gėlėms.—J. Jasinsktas.

Atsilankius pas gra- 
borių J. J. Bagdoną

Laidotuvėmis rūpinasi buvu
si jo moteris Marijona Dauk
šienė.

Kūnas pašarvotas randasi S. 
P. Mažeikos koplyčioj, 3319 
Auburn Avė.

* Laidotuvės įvyks subatoj lap
kričio 11 dieną,. 10 vai. ryto iŠ 
koplyčios bus nulydėtas i Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Jono Daukšos gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 

, lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
' Brolis, Pusseserė ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius S. P. Mažeika, Telefonas 
'• Yards 1138.

MARQUETTE PARK. — 
šiomis dienomis man teko ap
lankyti visiems gerai žinomo 
graboriaus J. J. Bagdono kop
lyčią, 2506 W. 63rd St. Svar
biausia kas mane stebino, tai 
moderniškas įrengimas ir ma
giški vargonai, kurie yra visai 
nedideli, bet išduoda labai ma
lonų ir jausmingą graudenan
tį balsą.

Vargonai taip padaryti, Kad 
galima nustatyti visokias reįi- 
ginies ir tautiškas gėdųįįngas 
giesmes, o tuom svarbiaus, kad 
galima perkelti į kiekvienus 
namus. Tai yra savo rūšies 
naujienybė, kurios pas kitus 
graborius nepastebėjau1.

—Steponas Nazarietis.

Dariaus ir Girėųo sumany
mas skristi į Lietuvą buvo su
vis naujas dalykas Amerikos 
lietuvių tarpe. Susidarius trans
atlantinio skridimo komitetui 
ir pradėjus darbą, vieni juos 
rėmė ir aukavo kiek išgalėda
mi, bet buvo ir tokių, kurie 
sarkastiškai šaipėsi ne lik iš 
dirbančių transatlantinio skri
dimo finansavime, bet net ir iš 
pačių lakūnų. Bet kaip visuo
menės darbuotojai, taip ir pa
tys lakūnai į tos rųšies gaiva
lus nekreipė perdaug domės ir 
darbas, nors sunkiai, bet buvo, 
atliktas, šj darbą širdingai r$- 
mė ir “Naujienos” ir naujienię- 
čiai. Ir dar daugiau, “Naujie
nos” 10 d. birželio išleido spe
ciali lakūnams pašvęstą visą 
laikraščio numerį, ko nepadarė 
nei vienas kitas Amerikos lie
tuvių . laikraštis. Amerikos lie
tuvių pirmas bandymas, ypato- 
se Dariaus ir Girėno, oru be 
sustojimo iš New Yorko pasiekr 
ti Kauną pasibaigė katastrofą. 
Lakūnai, nugalėję Atlantiko 
vandenyną, žuvo prie pat už
baigimo kelionės slenksčio. Bet 
tie rekordai, kuriais remiasi jų 
skridimo ir žuvimo tyrinėtojai, 
parodo, kaip tiksliai ir didvyriš
kai tas visas darbas buvo at
liktas. 'v
* Lakūnams žuvus susiubavo 
visa lietuviškos žmonijos jura. 
Pasipylė straipsniai, eilės, grau
dingos muzikos ir dainų melo
dijos, iškilmingos kalbos ir nėt 
gausios ašaros.

Atrodė, kad ši šiurpi lakū
nų žuvimo tragedija nuties tą 
lieptą, kuriuom, svarbiam rei
kalui atsitikus, bus galima su
jungti visas rimtesnes Ameri
kos lietuvių srioves. Pirmos ke
lios dienos praėjo be didelių 
incidentų, bet ne ilgam. Kaip 

’ 4cAidU ■ plliWlhį • pMgles’as • 
regresu turi tiek progps išvien 
veikti, kiek gyvastis ir mirtis. 
Sriovės, kurios rėmė progresą, 
negalėjo nurimti su pirmo ban
dymo nepasisekimais. Jie jau
čia, kaip žuvusių lakūnų dvasia 
juos ragina į darbą, pirmyn 
prie neužbaigto tikslo. Tas tes- 
.tamentas, kurį jiedu paliko 
prieš išskrisdami j Lietuvą ir

“Nau-
pasa- 
auko-

tą testameittį, bėt dabar turi 
jį pasidėję kaipo brangią "isto
rinę atmintį ir' dėl to, čia; pa
kartosiu iš jo tik keletą eilu
čių, kad rėmėjai antro trans
atlantinio skridimo aiškiai per
siimtų, ko lakūnai labiausiai 
troško aukodami savo gyvastį 
štai keletas eilučių iš jų testa
mento :

“Jaunoji Lietuva! Tavo dva
sios įkvėpti, mes stengiamės 
šį pasirinktą uždavinį įvykdin 
ti. Musų pasisekimas tegu su
stiprins tavo dvasią ir pasiti
kėjimą savo jėgomis ir gabu
mais! Bet jei Neptūnas ar ga
lingasis audrų Perkūnas ir 
mums bus rustus — pastos 
piums kelią į Tavo kraštą ir 
pašauktų “Lituanicą” pas sa
ve, tada Tu, Jaunoji Lietuva, 
turėsi iš naujo ryžtis, aukau- 
tis ir pasirengti. Tavo pastan
gomis, pasiryžimu, kad nekvie 
stų Tavęs į Didįjį Teismą...

“Tu Jaunoji Lietuva! turėsi 
įšnaujo ryžtis, aukotis ir pasi
rengti”.

šie žodžiai skamba tarsi Po
meranijos miškų ošimas, naba- 
tas kurio garsus pagriebusios 
Atlanto vilnys atnešė ir pa
skleidė po platų S. V. konti 
nęntą ir ragina Jaunąją Lietu
vą ryžtis ir aukotis tol kol

“Sparnuotas Lietuvis” neįveiks 
visų tų kliūčių, stovinčių jam 
ant kelio tarpe New Yorko ir 
Kauno, žuvusių lakūnų pasiry
žimas ir paliktas testamentas, 
verste verčia Amerikos jaunus 
lietuvius lakupus ryžtis aukotis 
ir nugalėti klastingų Atlanti- 
kų.

Nereikėjo ilgai laukti kaip 
atsirado naujas tam darbui 
vykdinti užtektinai kvalifikuo
tas lietuvis lakūnas, — tai Juo
zas R. James-Janušauskas. Prie 
šio antro transatlantinio skri
dimo darbo buvo kviesti išvien 
veikti visi tie, kurie vadina sa
ve lietuviais, bet pavydas ir 
tuščios garbės ambicijos pasi
rodė kaip kuriems svarbiau nei 
žuvusių lakūnų troškimai čia-

D-RO WEEKS ĮPĖDINIS

Vai.—8:30 A. M. iki 8:30 P. M. 
—Nedėlioj 9—1 

Tel. HARison 0751
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

326S.STATE.s7.
2 od f/oorAcross/romDavis  Srortf 
State St. NextDoorRiaMo 7Aeater.

Lietuves Akušeres

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.
‘ f‘‘f f f Phone BoulevSfd '7589* ' 1

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

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

Nedeliomis . 10 iki 12 vai. ryto
8

kuris tilpo specialiame 
j ienų” numeryje, aiškiai 
ko, kokiam tikslui juodu 
jo savo gyvastis.

Nėra abejonės, kad visi
jienų” skaitytojai ne tik skai
tė tą Dariaus ir. Girėno palik*

Siunčiame Gėles per Telegramų 
visų pasaulį

po

Nau-
Kvietkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams 
Pagrąbams

Pristatome i visas miesto dalis .
3316 So. * Halsted St., Chicago, III.

Phone Boulevard 7814

ir

baigti' jų darbų. Ką' jie paiso 
ko žuvę lakūnai troško, dabar 
jau jiedu negyvi ir galima elg
tis kaip kam patinka. Dar dau
giau, tik pasiskaitykite jų dvie
jų trumpas autobiografijas, til
pusias “Naujienose” 18 d. lie
pos 1933, tai dar labiau per
sitikrinsite ko lakūnai labiau
siai troško. Akmeninio ar me
dinio paminklo ar to, kad lie
tuviai ryžtųsi ir aukautųsi, kol 
nebus atsiektas jųdviejų pra
dėtas tikslas? Paminklų visuo
met galima nupirkti ir pasta
tyti, bet lakūno, kuris ryžtųsi 
ir aukautųsi šiam darbui, ne
nupirksi. . .

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

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

Vii. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 rak. 
Tel. Seeley 7330

Namų telefonas Brunswick 0597

Taigi jei istikro Amerikos 
lietuviai gerbia žuvusių lakū
nų atmintį ir jų troškimus, jie 
turėtų nenuleisti rankų tol kol 
“Sparnuotas Lietuvis” ' nepa
sieks Kauno.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS^.

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

ANELI\KAIK A. L Davidonis, M.D

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnę ir patogesne vietą

3325 So. Halsted St.
Valandos:

4910 So. Michigan Avenue
Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Ofiso TeL Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cor. of 35tb & Halsted Sts.) 
Ofiso vaiandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso Tel. Boulevard 5914

756 W. 35th St 
(Cor. of 35th & Halsted Su.) 

Gyveninio vieta 3139 S. Lowe Avė.
Tel. Victory 5904 

Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7-9 
Nedžldieniaia ragai sutarti.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

K Midwife 
6109 South Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse. duodu ma- 
ssage,' eleetrie treat-1 Phone Boulevard 7042

blankets‘ lt“Tt DR. C. Z. VEZEL’IS 
“dL.?".?.: Dentistas ■'
v»nai. Į4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nno 9 iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutartį.

Kenvvood 5107

9 iki 11 valandai ryte: 
6 iki 8 valandai vakare, 

apart Iventadienio it ketvirtadienio.

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Wesiern Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Graboriai
Telefonas Yards 1138 . —----- -------- ---------------------------------------------

Stanley P. Mažeika DR T DUNDULIS
Graborius ir gydytojas ir chirurgas

Balzamuotojas 4142 archer avenue
Moderniška Koplyčia Dovanai | Telefonai Virginia 0036 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
■’»< CHtČAGO, ILL.

Fljjra r.rr r rn Tirtrr-.*—r

J. F. BADŽIUS
» Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 TV.. 18th St. TeK Canal 6174

CHICAGO, ILL.

DR. A. L. yUŠKA 
2422 TV. Marquette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
•i Telefonas Gro4ėhilic,l595 
Valandos nuo 9 iki 11. ryto, nuo 2~* 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų it 

nedėliotais pagal susitarimą.

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Monroe 3377

Rss. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted. Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Nedeliomis sulig sutarties.
CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai
— ——— — —-—---------^--^^WW***- 11******************

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 TV. 18th St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

MIKOLAS JONUŠAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 7 dienų, 6 valandų 
’ ryto 1933 m., sulaukęs, pusės 

1 amžiaus, gimęs Lietuvoj, Kvė
darnos S^arap.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Marijonų, du sūnūs Ka
zimierų ir Leonų Lietuvoje, o 
Amerikoje du sunu Juozapa ir 
Aleksandrų, dukterį Kazimierų 
Miller ir žentų Aleksų ir marti 
Uršulė ir giminės.

Runas pašarvotas randasi J. 
J. Bagdono koplyčioj 2506 W. 
68rd St.

Laidotuvės įvyks subatoj lap
kričio 11 d-, 8:30 v. r. iš kop
lyčios į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės šenčiausios parapijos 
bažnyčių 44th St. ir South 
Fairfield Avenue, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos 
už vėlionio sielų, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

1 Visi a. a. Mikolo Jonušos gi- 
. minės, draugai ir pažįstami į 

esat nuoširdžiai kviečiami da'. 
lygauti 'laidotuvėse -ir suteikti! 
iam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų. Nuliūdę liekame 
Sunai. Duktė, žentas ir Giminės 

Laidotuvėse patarnauja grab.
J.J.Bagdonas, tel.Republic 3100 . L 

p. AtekaM MillCTiS-42B« 'S0I - 
rUP">’al' laW^Ui

BARBORA VIGRAČ1ENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 8 dienų, 9:00 valandų 
ryto, 1933 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Tauragės ap.» 
Kvėdarnos miesto ir parap..

Amerikoj išgyveno 40 ihetų.
Paliko dideliame nuliudime

3 dukteris Lizzie Ford Kathryn 
Suchan, Emma Smith, jų vy
rus ir šeimynas ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
1824 So. Peoria St.

laidotuvės įvyks šeštadieny, 
lapkričio 11 elienų, 9:00 va), 
ryto iš namų į švenčiausios 
Širdies parapijos bažnyčią. 19 
ir Peoria gatvių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos Už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Barboros Vigra* 
čienes gimiros, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Jų Vyrai,

. Šeimynos ir Giminu , r.. J 
v-1 Laidotuvėse ^patarnauja * gra«-*l

» i.'i’.i.A-. / ’ . y.-a*®*/ |

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA chicagoje

JT. F. EUDEIKIO graboriį (staiga yrą seniausia, turi 
daugiausia šermenų, todėl gali pigiau patarnauti.

J*. F. ĘUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuns 
įurL (rengęs grabų dirbtuvę.

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys .• koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl šermenų.

Nuliūdimo/ valandoje, pašaukite šių įstaigų.

J. F. EUDEIKiS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

DIDYSIS QFISĄS 
4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ. 

VW TtUfonti YARDS 17+1—174S> . . CfflCAGO. ILL.

Seniausi Lietuvių Graboriai Chicagoje
Eodrikiaus, ^fnavimas y^ paakinęs <ukstaųčius, bęveik 30
metų, -r ,.7*’,
varomą, karabon^ sų durim. — Jrigų didžiiiojątes dailumu ir
pumu laidotuvėse, — pašaukite

REPUBLIC 8340, ijt‘ pęMitikrįhkjte.

Juozapas Euteis i Tavas
.... 5340 So. ' ■ ■'

yWtaefonairnEPUBUę|S40: / *
VA'/ . (Neturime sątyšių su firma tuo pa?id' vardu) ' 

i;'':’/. ...; : •, •

r- ViitaintUu Lietuvis Graborius vartojantis modernišką, elektros 
— Jeigu didžiuojatės dailumu ir tau-

4729Dr. Suzana Slakis
Gydytoja Vaikų ir Moterą Ligų
4145 Archer Avenue
Ofiso Tel. Lafayette 7337 

Namų TcJ. Hyde Park 3395’ 
— 9 —12 ryto. Antradieniais

šetadieniais sulig sutarties.

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

| vai.. Nedeliomis nuo. 10 iki 12 
3343 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS v,i.

Musų Patarnavimas lai- ĮKetvergais 4 —8 vak. Trečiadieniais 
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas \ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

H 
ir

9

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Tel. Lafayette 3572
Bilą J. Liulevičius •

GRABORIUS ir U 
į/ BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ii apielinkeje.

Didelė ir graži 
V||L koplyčia dykai. 

SB^»:^WB'4O92 ARCHER AV.

L J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tek Bonlevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
Giedro 3(724, Koplyčia dykai

Ir. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

8

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4*631 South Ashland. Aventu 

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

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street

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

niais 10—12 dienų.

Advokatai

Lachavieh ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, UI.
T,L Cicero 5927

Phone Cana! 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8
Seredomis ir nedaliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. California Aut.

Telefonas Republic 7868

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 West 63rd St
TeL REPUBLIC 3100

LietuviaiDaktarai
DR. C, KASPUTIS

DENTISTAS
Grįžo, ii Europos ir vėl praktikuoja 

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

dieniais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St

Tel. BOULEVARD 9199

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS:

127 N. Dearborn St.,Rooms 1431-1434 
Telefonai Central 4410-4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted Street ' 
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek
vieną vakarą, išskyrus kctvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

JOSĘPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Athland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

č?ez. 6515 So. Rockwell St.
Tel. Republic 9723

Tel. Cicerų 2109, ir 859 J

Antanas Petkus
Graborius’ ■

4830 PWest 15th St
■; CICERO. ILtr -- '

1 :Jf->

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rez. ir ofisas 2859 S. Leavitt St.

Tel. Canal 0706
DR. J. KOWARSKAS

GYDYTOJAS IR chirurgas

1 240&-W. 03rri SU, Ghicaffo*'

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark 
Telefonas Statė 7860: Valandos B

W. Sidet 2201 W. 22 St. (Cermalc Kd) 
PaūedSllo, Seredos ir PBtnyMos -vak. e iki •

Oaaal
Namai! 6459 S. RockweII Street



CLASSIFIE D ADS

Keis
būtent

PRANEŠIMAI 2608 West 47th St

Peter Conrad
gražių atsiminimųDaug
svetainę tuojaus žmo

nes

stes

\r misi i re Bali

Garsinkite “N- nose

CLASSIFIED ADS

įorgičius ir Real

Svarbus susirinkimas

Eva,ns

JUS LAUKIATE?

virS,

Saturday Night,

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.

PASAUKITE

CANAL 8500

valdžia mė- 
Laikraščiai 

NRA, AAA,

Sekantį
12-tą,

Colonlal 
! Radisto* 

J-ial

apie
vra

Iš Lietuvos atvažiuo 
ja ciceriete Mari

jona Umbras

Jeigu kas turi, nedaug var 
totą, gerame stovyje lengvi

atsi- 
kad 

i gy- 
žmo-

Fotografooju jūsų na
muose arba studijoj 

•023 S. Halsted St 
(Jansen Srnd.) 

Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

nei 
atėjus 
čionai 
Jakše- 
Horo-

Novemberllth 
begining 8:30 p. iii.

Ali lovers of dance music 
come and enjoy hearing tins 
wonderful orchestra.

Prisiralykitc i musų apniki

TEL. LAFAYETTE 1083

linksminimo vakarą ir balių 
Pelnas nuo parengimo skiria
ma Dariaus-Girėno paminklui

Visi širdingai esate kviečia
mi atsilankyti j balių ir pa
remti musų darbą.

Balius prasidės 7 vai. va
karo.—Sekretorė.

parduoti, praneškite apie tai T 
Rypkevičiui, “Naujienose”.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumo 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Įvairios organizaci
jos rengia vakarus 

šeštadienį ir 
sekmadienį

Automobilių savinin 
kųdomei i"

N. W. Lietuvių Mo 
terų Kliubas

Tarp Chicagos 
Lietuvių

yks Studentų Grupės, Lietu 
vių PU. Brolybės Klubo u 
S. L. A. 129 k p. parengimai

Regis per pereitą penketą 
metų Birutė buvo apleidusi sa
vo namus, būtent ten, kur gi
mė, bujojo, plėtojosi ir daug 
gražių darbų nuveikė, o tie na
mai ir yra Mark Whi<te Sq.

Birutės vedė 
Byanskas.

Financial 
Finansai-Paskolos

CASH už justi m< „ ' _ L ~ 
Estate bondsus, ateikite pas mus dėl 
geriausios kainos. Kambarys 316, 

134 No. Ia Šalie St.

Gaukite Dykai Apskaitllavimą 
šiandien!

’ DIDŽIOJI KRAUTUVĖ

BRIGHTON PARK 
tučio Klubo pirmininkas Wm. 
Buishas per ilgus metus dir
bęs Klein Co., o vėliaus kaipo 
apdraudos agentas, dabar tapo 
brokeriu* ir dirba pats savisto
viai patarnaudamas Abelnos 
apdraudos ((General Insu
rance) reikalais.

P-as Buishas pareiškė, kad 
savistovus biznis jum gerai se
kasi ir lietuviai jį gausiai re
mia, kreipdamiesi visokiais ap
draudos reikalais. P-no Buisho 
antrašas yra 2650 W. 69th St. 
Telefonas Hemlock 4576.

—St. Narcizas.

Alexander Lehman 
SMUIKO MOKYTOJAS 

Spcciale priežiūra gabiems 
mokiniams.

1234—KIMBALL BUILDING
Jackson ir Wabash

Teisybės Myįėtpjų Draugy
stės sekretorius St. Narkis

Susivienijimo L. A. 129 kuopa 
rengia Balių lapkričio 11 dieną, 1933 
Balius įvyks G. Chernausko svetainėj 
1900 S. Union Avenue. Pradžia nuo 
7 vai. vakaro.

įžanga tiktai 25c.
Kviečiame visu atsilankyti — bus 

labai geras orkestras, kuris grajis 
visokius šokius, taipgi bus visokio 
skanaus gėrimo ir užkandžių. At
silankė. nesigailėsite, bet visi busite 
užganėdinti.

Baliaus Renginio Komisija
K. Z. T.

draugystės labo.
ir pašalpos ligoj
yra išmokamos.
susirinkimai yra

r tvarka pagirtina. Drau
gystės susirinkimai atsibuna 
kas 2-rą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 12-tą vai. dieną, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj.

Birutė “namie’

Iš Teisybės Mylėtojų 
Draugystės dar

buotės

North West Lietuvių Mote
rų Kliubas lapkričio 11 d. p. 
Jono Grigaičio svetainėje, 3800 
Armitage Avė., rengia pasi-

BRIDGEPORT — 
nedėldienį, lapkričio 
įvyks Teisybės Mylėtojų Drau
gystės svarbus susirinkimas 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Geistina, 
kad nariai-ės skaitlingai atsi
lankytų, nes bus svarbių tari
mų ir raportų.

Draugai-ės, nepadarykite 
klaidos

Rengia vakarą su dovanomis.
Subatos vakare, sausio 6-tą 

d. 1934 yra rengiamas jubilie
jinis vakaras 36 m. draugy
stės gyvavimo paminėjimui. 
Vakaro komisija yra taip su
tvarkiusi dalykite, kad kiekvie
nas narys-ė turės progą gau
ti 2 įžangos bilietus veltui. Mi
nėtame vakare bus dalinamos 
dovanos nariamš-ėm.s, kurie nė
ra ėmę pašalpos per 12-ką me-

ir Halsted St. čionai M. 'Pet
rauskas mokino “Suktinį”, čio
nai Šimkus mokino “Važiavau 
dieną”, čionai dvyliką buvusių 
Birutės vedėjų mokino daugy
bę birutiečių dainuoti liaudies 
dainas. Tą pradėjo dabar dary
ti ir dabartinis 
jas p

Išplauks iš Vokietijos laivu 
'‘Europa”; apleido Lietuvą 
lapkričio 18 d.<

Wm. Buishas nau 
jam, general Insu

rance, biznyje

Vakar gavome pranešimą iš 
North German Lloyd laivų li
nijos, kad Marijona Umbras, 
kuri dabar gyvena Lietuvoje, 
išvažiuos iš senojo krašto lap
kričio 18 d., ir išplauks iš Vo- 
luetijos vienu iš greičiausių 
aivų pasaulyje, “Europa”. į 

New Yorką laivas pribus lap
kričio 24 d. Ji važiuoja pas 
savo vyrą A. Umbras, 1340 S. 
48th avė., Cicero.

Butų geistina, kad A. Um
bras priduotų “Naujienų” lai
vakorčių skyriui savo telefo
ną, kad galėtumėme pranešti 
jam apie p. M. Umbras atvyki
mą Chicagon.
“N-nų” laivakorčių sk. vedėjas 

T. Rypkevičius.

S. L. A. 129 kp. susirinkimas įvyks 
lapkričio 12 d. 1933, 1:30 po pietų 
G. Chernausko sėt., 1909 So. Union 
Avė. Visi nariai malonėkite daly
vauti, nes turime daug svarbių da
lykų dėl aptarimo. Taipgi nepamirš
kite atsivesti naujų narių nrirašyt į 
S. L. A. 129 kuopų. Valdyba.

YOIRLYtd 
Night and Moęning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

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

Marine Co., Dept. H. S..9 E. Ohio St., Chicago

Sekančiame susirinkime bus 
perskaityti visi nariai-ės, ku
rie yra skolingi Dr-tei už 4-ius 
menesius. Todėl draugai-ės 
kurie esate skolingi ir norite 
būti musų Dr-tės nariais, atsi
lankykite ir pasiaiškinkite ir 
be abejonės jums bus suteik
tos narystės privilegijos ir to
li aus.

The Bridgeport 
Knitting Shop

Neriam plonus ir storus vilnonius 
svederius dėl vyrų, moterų, merginų 
ir vaikų.
‘ Neriam vilnones pančiakas dėl mo
terų ir vyrų. Taisom senus svede
rius.

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVICIA

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

Phone VICTORY 3486

Mes visi žinome kad 
gina pagerinti padėlį, 
kasdie rašo apie kodus, 
RFC ir kitas Komisijas.

Ir išrodo jog ko daugiaus mes 
skaitome ir kuo daugiau nuomonių 
mes girdime, tuo labiau viskas susi
painioja ir visas tas programas 
mums išrodo komplikuotas ir sunkus 
išpildyti. Bet kuomet mes susipa
žįstame su faktais, ir valdžios pla
nais. viskas mums pasidaro daug 
aiškiau ir mes pradedame suprasti 
visi} tų biurų darbus ir tikslus.

Pirmiausia ūkininkai gauna labai 
žemas kainas už savo produktus. 
Tikrenybėj ūkininkų pelnas per pas
kutinius keletu metų buvo toks men
kas, kad jie nesugebėjo išmokėti nuo
šimčius už inorgičius ir taksus. To
dėl ūkininkai neturėjo pinigų nusi
pirkti reikalingų daiktų padarytų 
miesto darbininkų.

Kuomet mes dar paimame keletą 
žingsnių, me§ pradedame suprasti ko
dėl tiek milijonų žmonių miestuose 
neteko darbo. Dabar valdžia pla
nuoja padidinti ūkininkų įplaukas. 
Su tais atliekamais pinigais ukinin- 
gai galės nusipirkti daiktus pagamin-. 
tus miestuose, ši pirkimo jėga pa
didins darbą miestuose.

Skaitant apie kasdieninius įvykius 
jus pastebėsite kad 
idant išjudinti veikimą, 
dėjo nauja kampaniją 
dabar”. Jus 
skelbimuose, ir

Crane Coal Co
5332 So. Long Avė.

Chicago, 111.
TEL. REPUBLIC 8402

■Kriaučių Lokalas 269 A. C. W. of 
A. susirinkimas įvyks pėtnyčioj'lap
kričio 10 d. Amalgamąted Centro 
name 333 So. Ashland Blvd., 7:30 
vai. vak. Malonėkite dalyvauti visi, 
nes įvyks nominacijos valdybos dėl 
1934 metų, tad yra .pareiga visų da
lyvauti. — Valdyba.

ANGLIES 
ŠILDYTOJAI

Karštas vanduo greit 
ir ekonomiškai. įtal
pa 100 galionų

$13.75

18 APIELINKĖ — šeštadie
nį, lapkričio 11 d., Chernausko 
svetainėje įvyks “Armistice 
Bali”, rengiamas S. L. A. 129 
kuopos. Tą vakarą lai nei 
vienas nepasilieka namuose ar 
išeina kur kitur. šoksime ir 
dainuosime, valgysime ir ger
sime! Gros musų 129-tos kuo
pos trio. Vienu žodžiu, link- 
sminsimės pilnoje to žodžio 
prasmėje.

Tadgi, lai nei vienas kuopos 
naris neapleidžia šio vakaro 
neatsilankęs. Lai atsiveda ir 
savo draugus ir drauges. Kuo
pos valdyba deda pastangas, 
kad šis vakaras butų paten
kinantis visiems. Nariai tu
rėtų parodyti valdybai, kad 

Neužmirškite, 
Chernausko

Birutė, vadinasi, pagrįžo j 
savo namus, į Bridgeportą, lie
tuvių sostinę. Birutė kviečia 
visus be skirtumo ateiti ir vėl 
traukti nuo širdies sutartinę, 
kaip ir pirmiau. Taigi tėvai 
turėtų į tai domesio kreipti, 
siųsti savo vaikus, kur jie at
mosferoje gražių per Birutę 
sukurtų atsiminimų mokytųsi 
lietuvio dainos, kuri visuomet 
yra prielanki musų sielai. Tai
gi visas Bridgeportas dainuos!

Ten buvęs.

Are playing at the

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

18 APIELINKĖ — Besikei
čiantis oras verčia visus pri
silaikyti daugiau namų, arba 
praleisti vakarus susirinki
muose, vaidinimuose, ir t. t.

Lietuvių Studentų Grupė 
rengia koncertą ir šokius sek
madienį, lapkr. 12 d., Dievo 
Apveizdos paraj. salėje, 18tb 
ir Union avenue, pradedant 
7:30 vai. vakare. Atsilankę į šį 
parengimą išgirsite gražų pro
gramą, į kurį įeina Vytauto 
Beliajaus šokėjų grupė, gar
sus Chicagos universiteto In
ternational House orkestras, 
dainininkė p. Elena Rakaus
kienė ir p-lė Gricaitė ir stu
dentų komiški monologai.

Po programo bus šokiai prie 
geros muzikos, žaidimai ir 
įvairus kitokie siurprizai. At
silankiusiems užtikriname, kad 
praleisite vakąrą smagiai ir 
skirstydamies namo klausite 
savęs, “Kada galėsime ir vėl 
susirinkti į antrą tokį smagų 
parengimą ?** —Genutė-
S. L

darė pirmininkas A. Zalagė- 
nas. Nors narių buvo nedau- 
giausiai, bet susirinkimas bu
vo gyvas.

Tarp kito ko kalbėta apie 
vakarą, kuris yra rengiamas 
Sandaros svetainėje, 814 W. 
33rd Street. Visi nariai, bu
vę susirinkime pasižadėjo da
lyvauti vakare kaipo ' darbi
ninkai, ar atsilankyti svečiais. 
Vienas krautuvininkas priža
dėjo suteikti užkandžius vaka
rui. Klubas turi virš 200 na
rių, todėl tikima, kad į vaka
rą daug atsilankys ir jis bus 
pasekmingas. J. Jasinskas.

Draugystės tvarka yra gera
Abelnai imant, Draugystės 

tvarka yra gera. Valdyba ir ei
liniai nariai-ės sątaikoje sugy
vena ir visi sutartinai veikia

Pomirti-
punktua- 
Draugy- 
skaitliu*

OKSASEYPRESS
(raustau Rakandus, Pianus ir pristatau 

anglis už pigiausias kainas: Black Band 
$7.50; Hacking $8.00; Millers C re e k 
$9.75. Pašaukit LAFayette 8980.

J. OKSAS
2649 West 43rd Street

Republikonas Edsvard F. 
Corsi, kuris tapo paskirtas gal
va reorganizuoto Immigracijos 
ir Natūralizacijos biuro New 
Yorko distrikte. Jis pats yra 
ateivis ir ilgus metus buvo im
migracijos komisionierium gar
siojoj Ellis Island.

IBII tlH

įėjus į 
gų apsupa įvairus atsiminimai 
ir versite verčia vienas sau tar
ti: “Kur dingo tie gražus lai
kai, s’u tiek daug malonių įspū
džių?” Juk pradėjo Birutėje 
dainuoti tie musų žinomi vei
kėjai: Gugis, Dr. Graičiunas ir 
Zimontas, čionai velionis 
dė” Šernas neapleisdavo 
vienos repeticijos, * kad 
gėrėtis lietuvio daina; 
pirmutinės primadonos, 
vičiutė—Janušauskienė, 
deckaitė, velionė Sarpalienė 
puošė savo balsais svetainę. 
Vėliaus “Mariutė” Rakauskai
te, velionė Ona Pocius, na, o 
nenuilstanti Birutės rėmėja 
Nora Gugis čia su Birute savo 
iškilmingą debiutą turėjo 
liame Daktare”. Tie visi 
minimai priverčia geisti, 
tas viskas pavirstų ir vėl 
vą paveikslą ir džiugintų 
gaus nuvargintą sielą.

Gal ir vėl būt

Anglis
Special šiai savaitei:

Tikros West Virginia 
Pocohontas Mine Run 

60% šmotais 

6.65 
už toną

Garantuojame, kad busite pilnai 
užganėdinti. Orderiai užsakyti 
prieš piet, pristatomi tą pačią 
dieną.

B. GRIGAS
TEL. R^PUBtlC 98f5

užima 3-čią vietą. Draugystė 
turi apie 600 Darių ir 
$18,000 turto. Reiškia 
tvirčiausia Bridgeporte.

Prisideda kitos Draugystės
Jau 2 Bijidgeporto draugys 

tės yęa prisidėjusios 
Vyskupo ValanČausko ir Brid- 
geporto Politikos ir Pašalpos 
klubas. Minėtų Draugysčių 
nariai yra labai užganėdinti, 
nes jų pašalpa ligoj ir pomir
tinės yra užtikrintos.
Prisidės daugiau Draugysčių

Man teko nugirsti, kad dar 
2 draugystes rengiasi prisidė 
ti prie Teisybės Mylėtojų Drau
gystės. Gerai. Jei bite galima, 
be abejonės bus priimtos, tik 
geistina, kad nelauktų galuti
no pakrikimo jų finansų. To
kiame atsitikime ir su geriau
siais norais priėmimas yra ne
galimas.

jai pritaria, 
lapkrčio 11 d 
svetainėje, 1900 South Union 
st. Pradžia 7 v. v. P. Wolf.

L. P. B. Klubo vakaras 
"Sandaros” svetainėj

RRIDGEPORT — Lapkričio 
5 d., Garbužo svetainėje įvyko 
mėnesinis Lietuvių Piliečių 
Klubo susirinkimas, kurį ati-

•Remkite tuos, kurie 
garsinasi- 

“(NAUJIENOSE”

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

SWAN TAVERN
įvyks 

ŠEŠTADIENY, LAPKRIČIO 11 d 
4642' Wentworth Avė. 

Vištiena Dykai 
Visus širdingai kviečia 

ANTANAS GUDLIS, 
JACK GARROLL.

Furniture & Fixtures 
_________Rakandai-Itaisai ‘

VARTOTAS 6x8 bučerio baksas, 
aržuolas ir kempinė, kaip naujas. 
Marmoro kauteriai, svarstyklės, slice- 
ris, grinderis ir regįsteris, j 
Lengvus išmokėjimai?

4704-00 So. Halsted St.

Draugystės stovis yra geras
Teisybės Mylėtojų Draugys

tės stovis yra geras ir palygint 
su kitomis Chicagos lietuvių p 
draugystėmis musų Draugystė ’j

mas, “pirkite dabar", yra n< 
Namu šeimininkės turi pripildyti sa 
vo I \ 
galės vartoti per visus 
sius. <_____
“Midweąt Stores1 
kad pirktumete 
sankrovose. . 
žemos 
todėl, .
nirm negu kainos ^pradėjo.

skelbimą, kuris’telpa šloę dienos laik- 
kvaščio laidoje. ' Jame aprašyta apie 
išpardavimą, kuris suteiks smagumą 
visoms niurnu šeimininkėms. Apsk.

inkites “t-ttose”

>! K1 p&14 38 
jfc inch.

auftta

Žemiausios
Chka^oj kainos

ŠILDYMO PLANTŲ 
PATAISOMS

Mm turime didilau»| pasirinki- 
; Chlcasoje rrfttų. durą, coila. 
i Ir patalaymui dailu dėl visokių 

farnasų. bolerlų ir pečių — ię- 
miaualomia kainomis. Taiprl vi
sokiems radHatoriams pataisymui 
dalis. .

PIRKITE SAVO APŠILDIMO 
ĮTAISYMUS DABAR!

Garu ir Karšto vandens Ap- 
šildimo Systemos dar galima 
nusipirkti žemiausiomis kai
nomis nebuvusiomis per dau
gelį metų, šis apšildimo įtai
symas yra įrengiamas pilnai _
—nieko daugiads nereikės pirkti. Arba, jeigu jus norėtumėte patys' įsi
taisyti savo instaliaciją pamatykite mus—tulšis ir planus galite gauti 
pas mus dykai

KARŠTO VANDENS ARBA GARO BOILERIAI 
No. W52J (vidutinei 
bungalow) ..........

Asbestos Dangtis 
Parsiduoda 3-jų 

pėdu ilgio
1 -tach... 7c 
iVi-lnch... 8c 
m-lnch... 94
2 -fnd»...10c 
2H-inch...l2e

. , S -toch...!4c 
Apkain. už pėdą

os mėne- 
. e valdo 

sankrovas ragina, 
tuos produktus ji 

Kainos dar yra laba 
“Midwest Stores” sankrovose, 
kad produktai buvo supirkt:

* ' ..kilti, '4;
Stores”

paakstinimui 
valdžia pra- 
— “pirkite 

ątote tuos žodžius 
Jrdite juos ant ra- 

dio. Ir visuomenė su noru remia 
ši programą. Ir todėl jau neblogi 
rezultatai gaunami. Vis daugiaus ir 
daugiaus žmonių grįžta į darbą.

Natūralu todeL kainos ant produk- 
iau eina aukštyn. Taigi, patari- 
i, “pirkite dabar”, yrą. neblogas, 

lentynas produktais, kuriuos jos

Groserninkai

LIHCOUM *V<. 
/^iv***** SZae 

W. ClRAMIk 
fl.tt tunu t OO66 J

LOWESTPRICES CN

HEATIING
Otfien tfie t/u/imonide/L gcvS PARDUOSIU arba randuosiu 5 kam- 

,----- bariu namą, 6 lotai ir bamė, karvių
pigiai. Į ir paukščiu, netoli gatvekarių lini

jos, atsišaukite 6001\ S. Carpenter 
St. Tel: Englewood 2116.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertu patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninku reikalais. Męs 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICA.G0 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 met.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darbą už 

jūsų pačių kainą. Mes taipgi taiso
me rynas, “down spots” ir visokį 
blekės darbą.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III.

DAILYDĖS DARBAS ir “Weatber 
Stripings”. Pašaukite mus dėl žemų 
kainų. Mes padarome “weather 
stripings”, caiilting ir dailydės dar
bą. Vincenncs 8442 arba Radcliff 
7698.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

IŠPARDUODAME visai naujus 
Kailinius Kautus, po vieną kiekvieno 
styliaus. Kai kurie truputį sutepti 
nuo čiupinėjimo. Taipgi Kailiniai 
Kautai priimti į mainus. Dideli Bar- 
genai. $35 ir augščiau. Economy 
Section, Miller & Co. 166 North 
Michigan Avė. Atdara vakarais.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU aptivedimui našlės ar
ba augusios moteries, aš esu našlys, 
nebiednas, 40 metų amžiaus. Rašy
kite į Naujienas, 1739 S. Halsted St. 
Box 49.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA senyva pavienė 
moteris su gerom rekomendacijoms 
prie namų darbo. Valgis ir guolis 
ant vietos. 6028 S. Sacramento Avė.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA apšildomas kam

barys. Vyrui arba ženotai porai prie 
mažos šeimynos.

3339 So. Wallace St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU savo pusę biznio už 
$150. Turiu išvažiuoti į Lietuvą. 
Restauracija ir alus.

1435 So. Sangamon St.

PARSIDUODA alinė su visais įren
gimais, kambariai gyvenimui. Biznis 
išdirbtas, teisingas pasiulijimas nu
pirks, priežastj pardavimo patirsite 
ant vietos, 1508 So. 49 Avė., Cicero, 
Illinois.

BRIGHTON PARKE pardavimui 
bučernė ir grosernė ant Maplewood 
Avė. Atsišaukite Tel Lafayette 0185

Farms For Sale 
Tiktai Pardavimui

PARDUŲSIU arba mainysiu savo 
164 akerių farmą, 1 mylia nuo mie
sto. 8 kambarių namas, barnė, višti- 
ninkai. galite mane matyti nedėlioj, 
5566 W. Monroe St. Tel. Mansfield 
8702.

Real Estate For Sale 
Namai-Žęmė Pardavimui

tįy.-K:
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