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Chicagos skerdyklų darbininkai pradeda streiką
Reikalauja pakelti algas, 

pripažinti uniją
SOCIALISTAS MĖRAS sudeda priesaiką

Vakar sustreikavo gyvulių prižiūrėtojai ir 
dalis kitų darbininkų niekuriose Chicagos 

skerdyklose. Streikas plėsis toliau
CHICAGO.—Apskrities NRA darbo taryba pakvietė abi pu

ses į susirinkimą šiandie 2 vai. po piet. Tarybas sekretorių.* 
Dr. John A. Lapp sako, kad abi pusės atsišaukė į federalinę ta
rybą ir kad jis tikisi, jog susitaikintas bus pasiektas pirmame 
susirinkime.

Senatorius Wagner, pirmininkas nacionalės darbo tarybos 
paskelbė Washingtone, kad bus tuojaus padaryti žingsniai strei
ką sutaikinti.

CHICAGO.—Vakar prasidėjo 
streikas Chicagos gyvulių sker
dyklose. Streiką pirmiausia pa
skelbė Live Stock Handlers uni
ja, reikalaudama pakėlimo al
gos ir pripažinimo unijos. Vė
liau prie streiko prisidėjo dat 
dvi unijos, išstatydamos tuos 
pačius reikalavimus.

Delei streiko skerdyklose, 
ypač gyvulių jarduose, pasida
rė tikra suįrutė. Ęarmeriai at
veža gyvuliu, ateina ir trauki
niai su gyvuliais/ beiC nėra kas 
juos iškrautų. Prie darbo bu
vo pristatyti net ir raštinių dar 
bininkai, bet darbas nesisekė; 
šoko pagelbon ir patys farme
riai, bet ir iš to nieko neišėjo 
Niekurie farmreiai atsisakė pa 
likti savo gyvulius, kompanijai 
atsisakius užtikrinti gyvulių 
priežiūrą streiko laiku.

Vėliau streiką paskelbė Cold 
Storage and Cellar Workers 
unija ir Sheep, Hog and Cattle 
Butchers unija trijose skerdyk
lose—Illinois Meat Co., Colum- 
bia Cold Storage Co. ir William 
Davies Co.

Tečiaus tai yra tik pradžia. 
Abi unijos pranešė visoms ki
toms skerdykloms, kad ir ten 
bus paskelbtas streikas, jei jos 
neišpildys unijų reikalavimų.

Cold Storage darbininkai 
kalauja 52į vai. ir 40 
darbo savaitės, nes dabar 
kurie darbininkai uždirbo 
$8 į savaitę. Bučeriai gi
kalauja atsteigti 1929 m. algų 
skalę.

šiuo laiku streikuoja apie 
8,000 darbininkų. Bet
streikas persimes į kitas sker
dyklas, tai ir jose darbas bus 
suparaližuotas ir streikas pa 
lies kelis desėtkus tūkstančių 
darbininkų.

Skerdyklos yra piketuoja
mos. ...

Chicagos apielinkės NRA 
darbo taryba akylai streiką se* 
ka, bet j jį nesimaišo. Maišy
tis gi ir gelbėti streiką sutai
kinti ji negali tol, kol jos ne 
pakviečia bent viena pusė. Iki- 
šiol nė samdytojai, nė streikie- 
riai prie jos nesikreipė ir ji

i todėl negali veikti, bet vien 
gali sekti padėtį.

Skerdyklos, kaip matyt, yra 
pasiryžusias streiką laužyki. 
Jos atvirai sako, kad mėsą ga- 
beūsis iš kitų miestų skerdyk
lų ,kad Chicagos skerdyklos ga
lėtų apsieiti su mažiausiu dar
bininkų skaičium,—su tais dar
bininkais, kurie prie streiko 
neprisidės.

Gyvuliai gi, laikinai, vieton 
juos gabenti į jardus, kur sker
dyklos juos pasiskirsto ir išper
ka, galbūt busią gabenami tie
siai į skerdyklas. Tai esą keb
lu padaryti, bet visgi esą gali
ma,—kad tik sulaužyti darbi
ninkų streiką. Gyvulių gi jar
dų viršininkai pataria farme- 
riam šiuo laiku visai nebesiųsti 
gyvulių į Chicago.

Prasidėjo tardymas 
dėl pieno kainų 

Chicagoje

rei 
vai. 
nie
tik 

rei-

jeigu

CHICAGO.—Vakar agrikul
tūros departamento atstovai 
pradėjo Stevens fiotely viešus 
tardymus pieno kainų Chica- 
goj. Į tardymus buvo atsilan
kęs meras Kelly, kuris išreiškė 
viltį, kad tardymai bus veda
mi bešališkai ir parodys 
ar dabartinė pieno, kaina yra 
tikrai teisinga ir kur eina skir
tumas kainoje, kurią gaūnajar- 
meris ir kurią moka Chicagos 
pieno vartotojas. (Farmeriai 
gattfna vidutiniškai 4.2c už kvor
tą, tuo tarpu vartotoj ai® moka, 
einant kodeksu, 11 c. pieno 
kvortą.

Kaltina bažnyčias pel- 
nagaudyste

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana-

Pirmas socialistų meras Connecticut valstijoje, Jasper 
McLevy (kairėj), kuris tapo išrinktas Bridgeport, Conn., me
ru, pirm užimti vietą sudeda ’ priesaiką buvusiam merui Buck- 
ingham.

Nulinčiavo du žmo- 
nes, kurie nužudė 
jauną turtuolį Hart 

-------sr—
Californijos gubernatorius sa

ko paliuosuosiąs visus lin- 
čiuotojus, jei jie butų suimti

SAN JOSE, Cal., 1. 27. — 
Thomas H. Thurmond ir John 
M. Holmes, kurie prisipažino 
išvogę ir nužudę jauną turtuolį 
Broke L. Hart ir tik tada pa
reikalavę išpirkimo, liko minios 
pastverti iš vietos kalėjimo ir 
nidinčiuoti—pakarti netolimam 
St. James parke.

kelių valandų po to, kai 
medžiotojai surado jau- 
Hart lavoną San Fran- 
įlankos užtakoj, prie ka

r • ■

Lietuva stebina eko
nomistus: ji nejau

čia depresijos
LONDONĄ^, !. 27.

ir geriausiais lai

užsienio prekyba 
pakilo 50 nuoš.,

Chicago turės gerti 
sėdėdama

Chautemps sudarė 
naują Francijos 

kabinėta
Jo sąstatas yra beveik visai 

tekis pat, kokis buvo senųjų 
kabinetų

PARYŽIUS, 1. 27. — Premje
ras Camille Chautemps sudarė 
naują radikalų kabinetą. Jo są
statas yra beveik tokis pat, ko
kias buvo nuverstosios Heriot, 
Paul-Bancour, Daladier it Sar- 
raut ministerijos. Chautemps 
skelbia, kad jo kabineto tikslas 
bus išgelbėti franką ir sutvir-

NEW YORK, 1. 27. — Mies- 
to reikalų komitetas apkaltino 
New Yorko bažnyčias ir kapi
nes pelnagaudystėmis su žeme. 
Jos prisipirko daug žemių, u4ž 
kurias jos nemoka taksų ir ka
da žemių kainos pakilo, tai 
jas pardavė su dideliu pelnu. 
Komitetas ragina, kad bažny
čių ir kapinių pirktos žemės 
ateities reikalams, nebūtų pa- 
liusuojamos nuo taksų.

Cukraus fabrikas dirba 
visu tempu

KAUNAS.— šiemet cukrauta 
fabrikas jau pagamino 21,776 
maišus cukraus. Runkelių j 
fabriką ateina vis didesni kie
kiai. Runkelius gyventojai jau

Už 
ančių 
nojo 
cisco 
Įėjimo nusirinko virš 100 žmo
nių minia ir ėmė laužtis į ka
lėjimą. Kalėjimo sargyba ban 
dė gintis ir paleido kelias aša 
rinių dujų bombas, kurios mi
nią laikinai išblaškė.

Bet vos dejuos kiek išsisklai
dė, kaip vėl prasidėjo naujas 
puolimas kalėjimo, šį kartą jau 
kelių tūkstančių minios, kuri 
susirinko pažiūrėti puolimo ir 
padrąsinti puolikus. Plytomis 
ir pagaliais imta daužyti kalė 
jimo sienas, o geležines duris 
pradėjo laužti storomis geleži 
nėmis štangomis, kurias atsi 
nešė nuo gretimai statbmo paš
to trobėsio.

Vėl buvo paleistos dujų bom- 
bos, ktfrios laikinai sustabdė 
puolimą, kuris betgi greitai 
atsinaujino.

Po kelių pakartotinų bandy
mų, minia įsilaužė į kalėjimą 
ir išvilko iš kamerų kaltina 
muosius, Thurmond ir Holmes 
Jie liko sumušti minios, kuri 
taipjau sumušė šerifą ir kituš 
kalėjimą gynusius policistus.

Abu kaltinamieji liko nuvilk
ti j už 100 jardų nuo kalėjimo 
esantį parką ir ten pakart). 
Thurmond buvo jau? be sąmo’

stipresnis ir ilgiau kovojo su 
minia, bet kovą pralaimėjo ir 
liko pakartas kitame medyje.

Po to minia išsisklaidė ir lei
do išimti iš medžių lavonus.

Tvirtinama, kad miniai va
dovavo jauna mergina ir 17 
metų jaunuolis.

NUlinčuotieji jau prieš kelias 
dienas prisipažino, kad jie iš
vogė jaunąjį Hart, nusivežė prie 
San Francisco įlankos, sumušė 
jį, surišo ir dar pusgyvį įme
tė nuo tilto į vandenį. Kai jis 
ir vandeny nepaliovė kovojęs, 
tai jie paleido į jį kelis šuvius. 
Tik nužudę jie pareikalavo $40,- 
000 išpirkimo už jo paliuosa- 
vimą. Thurmond liko suimtas 
kai jis antru kartu telefona- 
vo, reikalaudamas išpirkime. 
Jis išdavė ir savo draugą. Abu 
jie buvo bedarbiai.

Gubernatorius paliuosuosiąs 
linčiuoto jus

SACRAMENTO, Cal., 1. 27 
—Gubernatorius James Rolph, 
Jr., pareiškė, kad nulinčiavi- 
mas dviejų žmonių, kurie prisi
pažino išvogę ir nubudę jauną 
turtuolį, turėtų sumažinti skai
čių išvogimų visoje šalyje ir 
kad todėl jis suteiksiąs pardo- 
ną visiems žmonėms, kurie bus 
areštuoti už tą linčiavimą.

Kai šerifas, nu jaukdamas, 
kad gali būti padarytas pasi 
kėsinimas nulinČiuoti tuos du 
žmones, paprašė gubernato*- 
riaus prisiųsti miliciją kalėji
mą saugoti, tai gubernatorius 
atkirtęs:

“Ką, siųsti miliciją tas dvi 
žmogystas apsaugoti? Tai še
rifo dalykas”.

Tas pats gubernatorius Rolph, 
kuris prižada paliusuoti linČiuo- 
tojus, jau* 16 metų kankina 
kalėjime Tom Mooney ir Bil- 
lingfa ir atsisako juos paliuo 
suoti, nors jų nekaltumas yra 
aiškiai įrodytas.

________ i—..... ..........

Eko
nomistai stebisi dėl trijų toli-, 
mų šalių, kurios be matomos 
priežasties pergyvena gerus lai- 
ki?s, kuomet visos kitos šalys 
yra skaudžiai paliestos depre
sijos. Tai Suomija (Finlandi- 
ja), Lietuva ir Pietų Afrika.

Pirmosios dvi, Suomija ir 
Lietuva, visuomet buvo netur
tingos net 
kais.

Suomijos 
betgi šįmet
nors jos kaimynai, to pakili
mo prekybos nepa jautė.

Kai dėl Lietuvos, tai ten j- 
vyko dar keistesnis dalykas. 
Ši neturtinga valstiečių šalis yra 
vienatinė šalis rytinėj Euro
poj, kur tinkamai teveikia auk
so pagrindas pinigams. Iš tos 
priežasties Kaunas darosi ban
ane sostinė visoms Pabalti jos 
šalims ir iš to turi daug pelno. 
Jokių suvaržymų dėl išvežimo 
savo ar svetimos valiutos Lie
tuvoj nėra, kokia yra visose 
eitose šalyse.

Pietų Afrika atsigavo delei 
tikslaus kontroliavimo aukso 
kasimo ir pagyvėjimo deiman*- 
tų p^ekybQ^_.Tik šią vasarą, 
ji labai nukentėjo nuo santaros 
r tūkstančiams ūkininkų grę

šis, bankrotas.
Japonija irgi nejaučianti 

sunkių laikų, bet ten veikia 
infliacija ir tie “geri laikai” 
ilgainiui susmuks.

Australija irgi žymiai 
gavo.

atsi-

Paruoštas degtinės 
industrijos kodeksas

Saulė teka 6:45, leidžiasi 4:- moka auginti ir apdoroti; jie nės, kai minia užnėrė kilpą ii
* rrt’Ciiiici mo'iro • nnbnvn kovogražus ir maža purvingi.

Dalinai apsiniaukę ir šal-

pakorė medyje. Holmes buvo
v1 7 f • ' A J

SAN FRANCISCO, Cal., 1. 26 
Trys žmonės, jų tarpe .du Stan 
ford Universiteto studentai, li
ko užmušti ir U žmonių su 
žeista susidūrus automobiliam.! 
ant Bay Shore vieškelio.

CHICAGO.— Miesto tarybos 
laisnių komitetas kartu su me
ru Kelly sutarė, kad chicagie- 
čiai alinėse alų ir degtinę tu
rės gerti sėdėdami. Be to ta
po sutarta, kad ateinačių metų 
pusmečiui laisnis alinėms bus 
$250. Iki to laiko bus žinoma 
kokius taksus uždės valstija ir 
bus galima nustatyti pastovi) 
laisnį. Tuo komitetas atmetė 
mero Kelly reikalavimą, kad bu- 
tų įvestas $1,000 laisnis.

Alinės paprastomis dienomis 
galės atsidaryti 7 vai. ryte ir 
sekmadieniais 12 vai. dieną (tur
būt kad žmonės pirmiau nuei- tinti užsienio politiką. Bet ne- 
tų bažnyčion ir tik iš ten | numanoma, kaip jis galės lai- 
alinėn). Užsidaryti turės 1 
naktį, o šeštadieniais — 2 
naktį.

Alinės visiems svečiams 
parūpinti vietą atsisėsti 
stalų, ar prie baro (kad ir ant 
žemės). Tie, kurie neturės 
vietos atsisėti, negali gauti gė
rimų. Budelės alinėse turės 
būti tokio augščio, kad butų 
matyti kas jose sėdi ir geria. 
Be to alinių langai ir durys 
turi būti atdari, kad visi ma
tytų kas, ką ir kaip geria.

šie patvarkymai bus šiąndie 
paduoti patvirtinti miesto ta
rybai ir įeis; gation gruodžio 
10 dieną.

WARM SPRINGS, Ga., 1. 27. 
—Prezidentas Rooseveltas šian
die pasirašė krutamu jų pavei
kslų kodeksą, taipgi desėtką ki
tų kodeksų, kuriuos atvežė ind. 
administratorius Johnson, tarp 
jų ceipęnto ir radio kodeksus.

Taipjau tapo paduotas prezi
dentini patvirtinti kodeksas re
guliavimui svaigalų industri
jos, kuris veiks iki kongresas 
priims tikruosius įstatymus.

Lindbergh Afrikoj
DAKAR, Senegalijoj, 1. 27 — 

Pulk. Lindbergh šiandie su žmo
na atskrido iš Vilią .Cisneros 
j Porto 
salose.

Praia, Verde iškišulio

7 Kėdainiai
8

vai.’mėti parlamento pasitikėjimą 
biudžeto subalansavimo klausi 
mu, kuomet tuo klausimu griu
vo jau keli radikalų kabinetui. 
Finansų ministerįu pasiliko 
Bonnet, kuris ir neverstame 
Sarraut kabinete ėjo tas pačias 
pareigas.

vai.

turi 
prie

Stevens nuteistas 
kalėjiman

__ __ __ v •
CHICAGO.— Teisėjas Fein-

Prancūzai buk sutin 
ką atiduoti vokie

čiams Saar
-^BERLYNAS, 1. 27. — Tvir- 
najną, kad Francijos ambasa
dorius slaptoj konferencijoj su 
Hitleriu pasiūlė sugrąžinti Vo
kietijai ateinančiais metais Saai 
distriktą be jokio plebiscito.

(Saar distriktas yra valdo
mas tautų sąjungos. 1935 m. 
turi būti padarytas plebiscitas, 

į kam jis turi priklausyti atei 
, ai 

ir toliau turi pasilikti po tautų 
sąjungas kontrole).

berg vakar nuteisė Ernest J. Ityje—Vokietijai, Francijai,
Stevens, buvusį vice-prezidentą 
bankruti j ilsios Illinois Life In
surance Co., nito 1 iki 10 metų 
kalėjimam Jis liko nuteistas 
už pasisavinimą $l,308,46Š 
kompanijos pinigų, kuriuos jis 
paskolino savo Stevens hote 
liui, kada hotelis buvo jau ne 
beišsimokantis. I

Kalėjimas už kanki
nimą gyvulių

Nori neprileisti pro- 
hibicijos atšaukimo

WASHINGTON, 1. 27.—Dist- 
rict of Golumbia augščiausio 
teismo teisėjas Letts išklausęs 
kelių prohibicininkų peticiją, 
įsake einančiam valstybės sek
retoriaus pareigas Phillips pa 
siaiškinti teismui kodėl neturi 
būti uždrausta jam (sekreto
riui) paskelbti atšaukimą pro- 
hibicijos (18-tos konstitucijos 
pataisos).

BERLYNAS, 1. 26. — Naciai 
išleido dekretą, kuris skiria iki 
dviejų metų kalėjimo bausme 
už bereikalingą kankinimą gy
vulių ir netinkamą jų užlaiky
mą.

Bet už nacių kankinimą ir 
žudymą Vokietijos žmonių — 
jokios bausmės nėra.

Nedarbas didėja

Kėdainiitose jau gyvena 
medicinos gydytojai, bet arti 
miausiu laiku žada atvykti dar 
vienas, Tuo tarpu turime vals
čių, kur gyventojai už 20—30 
klm. turi važiuoti ieškoti me
diciniškos pagalbos, mokėdami 
keliasdešimt litų už vieną at
važiavimą.

Prieš kelius metuta kėdainie 
Čiai buvo susirūpinę pastatyti 
NepriklausomyJJės paminklą. 
Buvo tada išrinktas komitetas, 
sudėta nemaža pinigų ir pa
šventinti pamiklo pamatai. De
ja, nei paminklo nėra, nei apie 
komitetą su pinigais nieko ne
girdėti. O pašventinta vieta 
jau baigia apaugti žolėmis.

BOSTON, Mass., 1. 27. — 
Vietos policija suėmė Dr. Tho- 
mas G. Aved, 25 m., chiro- 
praktą, kuris prisipažino jai, 
kad keliaudamas automobiliu iš 
Burbank, Cal., į Bostoną api
plėšė visą eilę žmonių. Jis pa
pildęs plėšimus Salt Lake City, 
Utah, Laramie, Wyo., Dės 
Moines, la., Chicagoje, Gettys- 
burg, Pa. ir Bostone. Pas jį 
rado daugelį išplėštųjų daigtų 
ir smulkmeniškuta užrašus apie 
plėšimus. Jis tapo suimtas 
vaikščiojant viena gatve tikslu 
apiplėšti pirmą papuolusį žmo
gų. Jis pradėjęs plėšimus to
dėl, kad viena mergina atsis i-

.WASHINGTON, 1. 27.-~Ame- 
rikos Darbo Federacija paskel
bė, kad spalio mėnesį bedar
bių skaičius padidėjo 11,000, 
palyginus su rūgs. mėn. Viso 
bedarbių spalio mėn. buvo 10,- 
076,000. Bet perkamoji dar
bininkų jėga pakilo 2.2 nuoš. kė su juo apsivesti.

KALĖDOS NEBETOLI

&

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

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

NAUJIENOS
TeL (Janai 8500

i .

1739 SO. HALSTED ST.



NAUJIENOS, Chicago, DL 
■KRMliU Į .....................   .Į—-,........       faįaiĮd

Antradienis, lapk. 28, 1933

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA

PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
DRAUGUOS VALDYBA: 

J. MICKEVIČIUS 
J. JANKUS 
P. GALSKIS

. DEGUTIS 
V. BRUSOKAS 
V. MANKUS 
P. MILAŠEVIČIA

DRAUGIJOS DAKTARAS 
Dr. A. Montvidan.

DRAUGIJOS ADVOKATAS 
K. P. Gugis.

j----------------i.-a....

KONTESTO GARBfiS KOM.i
K. KAI RIS
J. GALSKIENfi
V. RAČKAUSKAS.

Kontesto Pradžia Lapkričio 21, 1933—Kontesto Užbaiga Gegužės 31,1934
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CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS LE- žodis Draugijos
GALIZAVIMAS IR NAUJA 

KONSTITUCIJA
nariams

antradienį tilps 
sąrašas *— dėl 
šiandien nebu- 

paskelbti. Drau- 
norintys daly-

Liepos 11 d. š. m. Chicagos Lietuvių Draugijos Savitarpi
nės Pašalpos susirinkimas, išklausęs raportą Draugijos reor
ganizavimo komisijos, susidedančios iš adv» K. P. G ūgio, adv. 
K. Jurgelionio ir and. J. P. Varkalos, vienbalsiai priėmė rezo
liuciją, kad Chicagos Lietuvių Draugija Savitarpinės Pašal
pos butų reorganizuota, pritankant prie Mutual Benefit Asso- 
ciations įstatymų Illinois valstijoje.

Taja rezoliucija valdyba buvo pilnai įgaliota visu reika
lingu reorganizavimo darbu rūpintis. Valdyba tuoj ėmėsi už 
darbo. Bet susidurta su legaliais keblumais. Director of 
Trade and Commerce pareikalauja, kad visi senosios organi
zacijos nariai išpildytų naujas aplikacijas, nes senoji organi
ka, tai yra Chicagos Lietuvių Draugija Savitarpinės Pašal
pos, buvo nelegalė draugija savo veikimo srityje; taipgi pl'ie „.... .
kiekvienos nario išpildytos aplikacijos buvo pareikalauta su- ro(tys p0 Musų Pastogės”, 
dėti po $5.00 Director of Trade and Commerce vardu į banką, plls aprašomi i 
kol visi legalumai bus atlikti, šitokios sąlygos pasirodė ncpa“’musų Draugijos narių gyveni- 
keliamos. Valdyba įgalioja adv. K. Jurgelionį važiuoti į Sprin- 111O jų darbuotės, 
gfieldą ir išdėstyti reikalą Director of Trade and Commerce, i 
p. Pahneriui, reikalaujant palengvinimų mUsų rcorgdnizavi- 
mose darbe. Iš p. Palmer nebuvo gauta satisfakcijos. Reikėjo 
kreiptis pas general prokurorą p. Kerner. čia reikalas pagerė
jo. Buvo pareikalauta valdybos tuoj pagaminti naują konsti
tuciją (“By-Laws”), narinį certifikatą, aplikaciją, visų seno
sios draugijos narių vardų, banko liudijimą, kiek yra pinigų 
banke ir kad tie pinigai jau yra padėti naujos organizcaijos 
vardu, iš esamų devynių valdybos narių išsirinkti iš savo tar
po valdybą, kuri susidėtų nemažiau trijų ir nedaugiau septy
nių ir ta valdyba įgaliotų Director of Trade and Commerce p. 
Ernest Palmer atstovu naujos organizacijos, tai yra Chicago 
Lithuanian Mutual Benefit Association.

šituos visus Director of Trade and Commerce reikalavi
mus valdyba kiek galima skubiausiu laiku išpildė: padarė 
naują konstituciją, pritaikant prie Mutual Benefit Associa- 
tions reikalavimų, ' pagamino^certifikatą, naują., aplikaciją, 
atspausdino visų narių vardus, paėmė iŠ banko liudijimą, 
kiek pinigų randasi padėta naujos organizacijos vardu, išsi
rinko valdybą iš septynių ir ta valdyba įgaliavo Director of 
Trade and Commerce savo atstovu Illinois valstijoje; ir tą vis
ką valdyba sudėjusi priesaiką pas notarą (taip buvo reikalau
jama) pasiuntė Trade and Commerce Departamentui.

Tada prasidėjo musų konstitucijos — “By-Laws” ir cerli- 
fikato knybinėjimui — reikėjo taisyti ir dar taisyti, kol buvo 
pripažinta, kad jau viskas yra tvarkoje. Rugsėjo-Sept. 19 d. š. 
m. buvo gautas čarteris. Bet dar tuo ne viskas pasibaigė. Su
lig Mutual Benefit Associations įstatymais, legaliai aprūpina
ma vien pomirtinės klausimas ir klausimas viso draugijos 
biznio vedimas, bet narių pašalpa ligoje į Mutual Benefit As- 
jociation sritį neįeina. Reikėjo vėl dirbti, kol šitas klausimas, 
lai yra pašalpa ligoje, buvo legaliai pastatyta po kontrole 
Chicago Lithuanian Mutual Benefit Association. čia jau rei
kėjo turėti reikalas su Secretary of State, p. Edward J. Hughes 
- vėl nauji legaliai keblumai. Kol klausimas galutinai buvo 
užbaigtas — pašalpos skyrius legalizuotas — dasitęsė iki lap- 
kričio-Nov. 3 d. š. m.

Taip tai buvo baigtas reikalas. Dabar Chicagos Lietuvių 
Draugija bei Chicago Lithuanian Mutual Benefit Association 
yra legalizuota — yra tiesioginiai po kontrole Department of 
Trade and Commerce. Draugijos valdyba kiekvieną mėnesį, 
prieš 15-tą dieną, turi išduoti atskaitą minėtam departamen
tui su parašais visos valdybos, o pirmininkas, sekretorius ir 
iždininkas turi liudyti po priesaika, kad siunčiamas steit- 
mentas yra teisingas. Valstija bile dieną gali patikrinti steit- 
jnento teisingumą — jai knygos turi būti visuomet atdaros.

Čia aš trumpai atpasakojau, kaip visas darbas ėjo reor
ganizavime Draugijos, kaip jis buvo užbaigtas ir kokia tvarka 
eina dabar. Dar reikia tarti didelis ačiū adv. K. Jurgelioniui, 
kuris laike šito viso musų persitvarkymo sykiu darbavosi su 
•valdyba. Taipgi adv. Gugiui ir p. Varkalai priklauso nema
žas kreditas — daugiau prigelbėjo savo praktiškais ir lega
liais patarimais.

Dabar trumpai pakalbėsimo apie pačią konstituciją — 
?‘By-Laws”. Draugijos valdyba, reikalaujant Director of Trade 
and Commerce, taisė tiktai tuos paragrafus, kurie buvo vers
tini taisyti ir kai kuriuos paragrafus patobulino, kurie buvo 
Reikalingi patobulinimo. Kadangi Illinois ' valstijos Mutual 
Benefit Ass’n. įstatymai visą galią paveda valdybai, tai rei
kėjo ieškoti kelių, kad nariams nebūtų susiaurintos teisė?. 
Pertat prisėjo turėti daug nemalonumų^ kol musų konstitu
cija buvo valstijos užgirta. Tie patobulinimai buvo reikalingi 
lam, kad avis butų čiela ir vilkas sotus, — vadinasi, ir pčU 
Įstatymų prisitaikyti ir narių teises nepaneigti. Tiesą pasa
kius, Chicagos Lietuvių Draugijos dabartinė konstitucija »U- 
sidarė daug tinkamesnė, negu buvo Chicagos Lietuvių Draugi
jos Savitarpinės Pašalpos. Sulig Ch. L. Dr-jos S, P. konstitu
cija, nariai referendumu yien valdybą rinko, bet dabar galės 
ir kai kuriuos svarbesnius klausimus spręsti referendumo 
keliu. , ■ • .< ■ 1 ”*

w Sttlig nauja konstitucija, valdyba atlieka būtinus organi
zacijos ^reikalus, kokius nusako konstitucija’, o kitais klausi- 
mals turi * atsiklausti susirinkimų. Jeigu susirinkimai svar- bimbiniai peckeliai 
besnius valdybos sumanymus bandytų sabatažuoti, tai valdy
ba turi teisę atsiklausti referendumo keliu visų Draugijos ną- 
riy apie vykdynimą gyveniman svarbesnių ' jos sumanymų.

Sekamą 
kontcstantų 
stokos vietos 
vo galima jų 
gijos nariai,
vattti šiame konteste, dar turi 
progos įsiregistruoti. Esate 
kviečiami nepatingėti.

Praeitame ir šiame numery
je eina kiek ilgesnio turinio 
raštai to nebuvo galima 
išvengti, — reikėjo platėliau 
apibudinti Draugijos esamą 
padėtį, peorganizavimo klau
simą, naują konstituciją, kon
testo tikslą ir tt. Su sekamu 
numeriu šiame skyriuje pasi- 

i “Iš Po Musų Pastogės”.
i nuotykiai iš

Mano žodis visiems 
lietuviams, liet u- 
vėms ir lietuvaitėms

P-16 Sophle Paškevičiūtė
žymi dainininkė, pasižymė

jusi ne vien pas lietuvius, bet 
ir amerikonų publikoje. Kelio- 
liką kartų dalyvavo Draugijos 
susirinkimų programuose ir 
Draugijos metiniuose koncer
tuose. Viena iš musų jauno
sios gentkartės narių skaičiaus.
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Draugija yra po pilna vald
žios # priežiūra, todėl visiems 
jos nariams yra :' užtikrini
mas ligoje pašalpos ir pomir
tine. **

3. Kad suteikus nedvipras
mę lietuviams pagelbą ligoje 
ar nelaimėje, ši ‘Draugija iš
gavo sau pilną teisę ne tiktai

1. Kadangi Chicagos Lietu
vių Draugija, pirma tos rų- 
šies lietuvių organizacijų Chi- 
cagoje, tapo legalizuota Illi
nois valstijoje ir tuo budu 
gavo teisę iš Director Trade 
and Commerce veikti legaliai: 
verbuoti naujus narius visoje
Illinois valstijoje dčl jų pačių aprūpinti savo nhrius ligoje 
apsaugos ligoje ir pomirtinė- ir pomirtinėje, bet ii^ teisę pa- 
je. ! tiems tvarkytis.

2. Kadangi nuo dabar ši1 4. Dabar ClučagOs Lietuvių

Draugija, sutvarkius legaliai 
savo organizacijos gyvenimą, 
eina į plačią minią — Illinois 
lietuvius kviesdama prisidėti 
sudarant vieną galingą kūną 
iš lietuvių Illinois valstijoje. 
Tuo reikalu dabra eina Drau
gijos vajus—kontestas, kuris 
tęsis iki gegužes 31 d. 1934 m. 
Kontesto tikslas yra sutrauk
ti visus sveikus lietuvius vy
rus ir moteris nuo 15 iki 
metų į šitą organizaciją.
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Ona Biežicnė
P-nia O. Biežienč, lietuvių 

mylima dainininkė, laike dau
gelio metų žymi “Birutės” dar
buotoja, Chicagos Lietuvių 
Draugijos narė ir jos progra
mų dalyvė.

V. M, Stulpinas
Chicagos Lietuvių Draugijos 

narys, žymus katalikiškų orga
nizacijų darbuotojas ir vienas 
iš lyderių demokratų partijo
je.

5. Lietuviai nuo senovės ži
no, kad vienybėje yra musų 
galybė, todėl ir musų darbš
tus kontestuntai stengsis šitą 
svarbų reikalą kiekvienam 
lietuviui tinkamai išaiškinti. 
Jeigu beht kurio nors lietu- informacijų, kaip galite likti 
vio namo musų darbštus kon- šios organizacijos nariais,

testantai ne atlankys tikslu į- 
rašyti į šilą Draugiją — esate 
kviečiami patys asmeniškai 
ateiti tiesiai į Chicagos Lietu
vių Draugijos ofisą, 1739 So. 
Halsted st. Čia galėsite paduo
ti aplikaciją įstoti Draugijom

6. Illinois lietuviai, gyvenan
tys toliau nuo Chicagos, dėl

esate kviečiami atsikreipti 
laiškais į Chicagos Lietuvių 
Draugiją, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III. Bus suteikta rei
kalingos informacijos.

7. Visi Chicagos Lietuvių 
Draugijos nariai esate nuo
širdžiai kviečiami darban 
naudai savo organizacijos, 
kad darbui pasibaigus butų 
progos visiems pasidžiaugti 
musų dideliu laimėjimu šia
me Draugijos konteste. Kiek
vienas Draugijos narys už 
darbavimosi organizacijos la
bui gauna dovanas ir atlygini
mą. Norint dalyvauti kontes
te tiems, kurie dar nėra Drau
gijos nariais, yra proga įstoti 
Draugijon ir tuoj veikti kon
teste. —Jonas L. Ascilla^

America’s 

favorite!

The tantalizing flavors of true may- 
onnaiseand true old-fashioned f K>iled 
dressing newly combined! Smooth 
and velvety, made in the exclusive 
Kraft Miracle Whip.

KRAFT'S MIRACLE WHII>
SALAD DRESSING
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Garsinkitės

5TtiATJr M y Boy'
A- bu FRANCIS WALLACE F J AUTHOR. OF "HUDDLE"

Taipgi, jeigu susirinkimas bent kurį klausimą pravestų, 0 vai
dybai atrodytų, kad tokio klausimo vykdynimas j gyveninuį 
gali atnešti daug žalos — tokie klausimai irgi, eisf.ątsiklausi- 
mui visų Draugijos narių -— referendumui. Bet klausimais, 
ant kurių sutiks valdyba ir susirinkimas, tai tokie klausimai 
bus vykdinami gyveniman neatsiklausus referendumo visų 
narių.

Čia minėti referendumai nebus vartojami nuolat — ne 
dažniau kaip tris sykius per metus: balandžio, rugpiučio ir 
gruodžio mėnesiais. Skubotai referendumai galės būti tiktai 
tada, jeigu du trečdaliai balsų, susirinkimuose dalyvaujančių 
narių, to pareikalautų.

šitoksai patobulinimas konstitucijos yra naudingas Drau
gijos sveikatai — bus tampresnis kooperavimas tarpe valdy
bos ir susirinkimų. Valdyba, žinodama, kad svarbesniais 
klausimais reikia atsiklausti susirinkimų arba ir .visų narių, 
sumanymus pateiks tiktai tokius, kurie butų tikrai naudingi 
organizacijai. Taipgi narių susirinkimai, svarstydami valdy
bos pateiktus planus, bus daugiau atsargus, žinodami, kad 
jeigu susirinkimas atmes tai dar jie bus balsuojami visų 
organizacijos narių. Valdyba panašiai elgsis ir su susirinki
mų tarimais.

Praeitis mums aiškiai parodo, kad į organizacijos susi
rinkimus lankosi apie 7% vitų narių o referendu
muose valdybos rinkime dalyvaudavo 70%. Į susirinkimus 
dažniausiai negali ateiti musų profesionalai, biznieriai ir vei
klesni musų darbuotojai — jie turi visokių reikalų reikalė
lių, — tai primiršta, tai darbo sąlygos neleidžia. Dažnai būna 
taip, kad į susirinkimus susirenka žmonės, kurie ąpie orga
nizacijos rcikilhis turi gana mažą nuovoką, — žmonės, kurie 
myli su kuo nors pasipešti, nori savo politikos krypsnį pra
vesti ir tt. Tokio' susirinkimai, vietoje ką nors naudingą 
nutarti, pasėja demoralizaciją nariuose-savo sumanymais ir 
pravestais įnešimais. Esant galiai atsiklausti referendumo 
apie tokius pravestus įnešimus — be abejo didžiuma narių at
mes. šitaip mes elgdamiesi palaikysime organizaciją sveika
toje ir visi organizacijos nariai'turės sprendžiamą balsą iškeli 
tais klausimais. <

Dar pravartu priminti, kad konstitucija spausdinama, 
greitu laiku bus padaryta.

Tai tiek buvo galima pasakyti apie naująją Chicagos Lie
tuvių Draugijos konstituciją ir reorganizavimo darbą. Ne,- 
butų buvę reikalo apie tai tiek daug čia man kalbęti, bet Jka- 
dangi kai kurie nariai yra klaidingai informuojami, kad 
jiems naujoji komtitucija atima balsą ir tt., tai čia Į>uvo ma
no, kaipo draugijos pirmininko, pareiga plačiau apibudinti 
tuos kiaušinius, kad nariai žinotų, kaip ėjo reorganizavimo 
darbas ir kokios svarbesnes pamainos yra drhligijos konsti
tucijoje, bei kokios sąlygos buvor ’kada draygijos; valdyba pa
darė naują konstituciją. Manaii/ kad • proiaujiii^Hi •̂ drą’m 
gijos nariams bus aišku, kad valdyba atliko tiktai
11 d. š. m. sušiFinkimas įgaliavo. ją'atlikti. Bereikalingai 

geliai savo gazietojf gązdina narius valdybos 
diktatūra — vaidyba atliko tą, ką; įgaliavo ją atlikti Visuoti'- 
rias ityrių susirinkimas ir šiandien ji atlieką tą, kąkias ji turi 
paitlglis ailig konstitucijos atlikti. — J,
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CHAPTER THIRTY*EIGHT

Pop was reading the paper likę 
he alwayS did when he ate supper. 
This was one of the things Tommy 
didn’t like JUbout 'POp, likę his go
ing around in his sox; and when 
Tommy was there Pop hunkored 
him and didn’t read vvhile he ate; 
būt Mom always felt sorry for Pop 
bėchuse, when a man vvorkėd hard 
all day and Was a good provider 
and brought in the food and shelter, 
she always thought he ought to 
enjoy it the best he could without 
too many frills or fancies — al- 
though Mom felt likę Tommy that 
it wasn*t good table manners—and 
Pop always managed to have the 
sugar bowl, or ketehup bottle, or 
something soinebody was ahvays 
wanting, as a prqp for his paper.

Theh Uncle Louie had to do the 
šame thing-—it was Uncle Louie 
who had started Pop on it; and 
there were only two parts to the 
paper and whichever one got it first 
hated to separate it and it made it 
kind of bad around the meal time 
as Mom felt people should feel 
happy vvhile eating so they could 
digest their food. Most of Uncle 
Louie’s stomach trouble was due to 
his grympiness, she always thought. 
So finally Mom had got to putting 
the paper away when it came and 
saving it for Pop.

That made Uncle Louie mad at 
first būt Mdm couldn’t help it; any- 
how Uncle Louie had plenty of 
time to šit and read papers all day 
as goodness knows he didn’t dd* 
anything else. Sometimes Mom 
wished he would go to the Old 
Meh’S Home, likę he was always 
promiSing, althoUgh she vvondeted 
how long they’d put up with his 
foolishness out there, and who 
would get up and get him hot water 
whenever he yelled for it.

This night Mom had put the pa
per away vvithout looking ht it, 
although she usually looked over 
the headlines on the front page, 
anyhow, and theh always turned 
to the sport page to see if it said 
anything about Tommy. Her time 
for really rėadlng the paper was 
after the disheS were washed and 
things were ąuiet, and everybody 
else was thtough with it. So when 
Pop had Sat down at the head. of 
the table apd put on his glasses 
and filled up his plate and spread 
butter thiek oh the hee! of bread, 
Mom hhnded him the paper a.nd he 
fixed up a place for it witn the 
spoon dish and began lookihg to 
seė what he’d read first so he’d 
know how to fold lt. Mom was at 
the stove, strainlng the coffee, with 
her baėk to Pop, and when he yelled 
ouį she almost burnt her hand.

“I’ll be dangedl” was all Pop 
could say. “1’11 be dangedl” Pop 
alvvays tried tb be a gentlemah in 
his own house although they said 
he swore something awful at the 
factofy. k

' “What is it?” Moto asked. Pete 
and Cousin Emmy crowded arouhd; 
Uncle Loąle was filling his plate.

“It’s that boy again,” Pop said.
Frpm lookipg at him ^lom 

couldh’t tell what it was. Her mind 
Was full of things in the few sec- 
ofidS it took het to get to the pąpėr. 
Maybe he was yeally hurt bad; 
maybe he had a Sėtbacfc.
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Pete was smiling. He put the pa- 
per down. Mom felt better.

“That’s nothing,” Pete said, “he’s 
just going to get married.”

“Married!” Cousin Emmy tehched 
for the paper. Mom sat down, try- 
ing to think. This was the worst 
yet. Cousin Emmy was all excited.

“Know who to?” she called to 
Mom, “to Valeska Mourot.”

“Who’s she?” Mom asked weak- 
ly>

“The movie star,” Cousin Emmy 
exclaimed. “You know—‘The Love 
Nešt and The Purple Garter.’ ”

Mom didn’t know. Mom' didn’t 
have much time fot the movies or 
money either. Neither did Pop. 
Mom looked at Pop and she could 
see he felt the šame as she did. 
Tommy married!

Pete said: “Take it easy. Those 
movie stars are always going to 
marry somebody būt don’t.”

“PU get a pass and go out for 
the wedding,” Cousin Emmy said, 
excitedly. Cousin Emmy’s husband 
was a railroader and she could get 
passes anxwhere on the system and 
other places if she asked soon 
enough būt she had to pay half the 
Pullman charges.

“When’s it going to be?” Mom 
asked, štili looking at Pop, “and 
who is she—how long has he known 
her? It mušt be wrong.”

“No,” Cousin Emmy sąuealed, 
“here’s his pieture and -hers. I’d 
know her anywhere. She’s one of 
my favorites.”

The ręst had stopped eating. 
Uncle Louie never stopped eating 
as long as there was anything on 
the table. Now, with a mouthful, 
he said: “Huh! Movie star. Huhl” 

“What’s the matter with her?” 
Pop asked.

“They’re all alikę—no good. And 
besides she’s a hunky.”

“She is not,” Cousin Emmy re- 
plied stemly. “She comes from the 
nobility. I read a piece about her 
just the other day.”

“So did I,” Uncle Louie said, “it 
said she got a splinter in her leg 
from the arm of a chair; and any- 
body with a name likę that is a 
hunky.”

“She’s Hungarian,” Cousin Em
my defended.

“Well, tfhat’s that?”
“Būt a hunky works in a mill or 

a coal mine or some place.”
“All the šame whether they work 

in the mill or the movies/” Uncle 
Louie declared, “ąnybody with a 
name likę that is a hunky.”

Mom said: ‘.‘The supper’s getting 
cold.”

Pop stftrted to eut his ham; it 
was as he |iked it, so tender and 
well-cooked he could eut it with 
a fork. He stopped in the middle 
and glared at Uncle Louie. “What 
do you mean, she’s no good? You’ve 
got to prove that.”

“None of them is any good,” 
Uncle Louie maihtalned.

“Now look here,” Pop said, “you 
can’t go ’roųnd sdying that about 
her.IfTommy \vahtsto marry hėr 
she mušt be all right. Now out 
With it—what do you know about 
hor?”z

“Maybe nothing special about 
her,” Uncle Louie admltted. “feut 
I know all about them movie stars 
and the wild parties they’re all the 
time having,” V
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Pop returhed to his plate. Then 
he got Indignant and said: “What’s 
that boy mean by getting himself 
tied up and not telling us anything 
about it? After we put him through 
school he wants to run off likę all 
the ręst and get married.”

Mom knevr he was just getting 
started on a talk; after all, it had 
cost them very little for Tommy’s 
education. Mom didn’t know just 
who Was paying the big bills ex- 
cept for some spending money and 
clothes now and then. Tommy had 
telš them not to talk about that 
to anybody.

“He’s twenty-one, Jim,” Mom 
Said. “He has his own life to live. 
We got married young.” :

“Yes—būt I had a job.”
Cousin Emmy laUghed excftedly. 

“Būt he vvouldn’t have to worry 
about that—Valeska Mourot makes 
two thousand a week.”

“Two thousand what?” Pop said.
“Two thousand dollars,” Cousin 

Emmy answered.
“You’re bughoUSė — that’s as 

much as I make in a year.” j
“She’s right,” Pete said. “They 

make that kind of money in the 
movies.”

Pop vvas convinced when Pete 
said it; būt he shook his head. “I 
alvvays said they were all erazy.”

“Sure,” Uncle Louie added, 
“none of them’s any good. I know.”

Pop looked at him with disgust. 
Cousin Emmy said: “You’re erazy 
yourself, Louie. What do you know 
about it anyhow?”

“Him?” Pop askėd. “Why he’s 
the guy who put the ein in Cin- 
cinatti.”

Uncle Louiė reached for the ręst 
of the potatoes and said: “And you 
know what he’U be if he marries 
her, don’t you?”

Nobody asked what “He’U be a 
jiga-loo.” Uncle Louie added.

“What’s that?” Pop asked. Mom 
saw he was ready to explode būt 
She wanted to know, also.

“It’s a man wh0 takes his living 
from a woman,” Uncle Louie an- 
swered.

Pop stood up tn ai 
you take your 1 _
sponger? Who’s been feeding you 
and taklng care of you and keeping 
yOu out of the poorhouse for 
yeąrs?”

Uncle Louie got Up and reached 
for his hat. “You can’t talk that 
way t» me,” he shouted, “I won’t 
stand for lt.”

“Jim,” Mom crled. She was afraid 
he was going to hit the old man. 
He really wašn’t much older than 
Pop btat he looked so much older. 
Pete got half way up and kept his 
eye on Pop. Uncle Louie, with one 
eye on Pop, took his coat from the 
nail by the door and hUrried out. 
It was quite a vvhile befOre attybody 
said anything or Pop vvould šit 
dovvh to eat.

“No%oy of mine,” he said em- 
phatically, “woųld ever do a thing 
likė that.”

“Of ędurse not,” Mom soothed 
him, “here’s some warm stuff out 
of’the pot.”

Pop filled hid plate again. “When 
he gets Out of school he’U go to 
work likę his father and his fa- 
ther’e fgthm?.” : ,

(To he Contlnded) 
Copyrlsht, 1932, by FraMcis WąlUce ■ 

Dbtributcd oy King Featurea Syudicate, Ine.

y fn anger. “Who do 
living Irom, you old
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Clevelando Žinios
station WJAY, Julius Kras- 
nickas and othcrs. We will 
also have the honor to have 

that

KETVIRTADIENI CLEVELANDE DIDŽIULĖ 
AVIACIJOS DIENA

an airplane flight to Kaunas, 
the capital of his native count- 

was oficiAlly 
Fred K. 

this morn-

for the purpose of obtaining 
funds...”

event
Luiza

ry, Lithūania, 
greetęd by Mayor 
Derby at City Hali 
ing...

“M^ James has

Trečiadienį ir antradienį kiti parengimai 
lakūno Juozo R. James-Janušausko skridi

mo į Lietuvą naudai; kalbės 
lakūnas ir P. Grigaitis

Mrs. Mikelich speak 
evening.

The music for the 
will be supplicd by Joe 
and bis Little Band.

An invitation to come to this 
event and also the. Air Meet 
to be held at Mayfair Field, 
Mayficld and Ford Roads on 
Thanksgiving Day, NoV. 301 h 
is extended one and all. 
Do your part, Cleveland, show 
that therc is a trickle of Lith
uanian blood in you!

— The Unknoum Blond. •

namievis neturėtų' tą dieną 
pasilikti. Jeigu kai kuriems 
trūksta transportacijos į aero
dromą, tai prašomi susirinkti 
prie Lietuvių Salės nevėliau

Iš ten jus 
įžanga 

Tad, atsilan-
Janušaus-

Ką rašo kitų miestų 
anglų laikraščiai 
apie Janušauską

CLEVELAND, Ohio, lapk. 
28 — Ilgai laukta ir plačiai 
diskusuota Lietuvių Aviacijos 
Diena jau beveik Čia. Ket
virtadienį, Thanksgiving Day,
didelė dalis Clevelando, Ak- 12:30 vai. po pietų, 
rono ir Lorraine ir kitų vietų nugabens į airportą. 
lietuvių ištrauks į Mayfair visiems veltui, 
lauką, prie Mayfield ir Ford kykite ir lai pats 
Roads, kur lakūnas Juozas R. kas jums įrodo koks jis laku-
James-Janušauskas atplasnos nas ir kad yra pilnai kompc- 
iš Pittsburgh, Pa., su savo ae-, tentiškas. leistis į kelionę per 
roplanu ir rodys susirinku
siai miniai kaip gabiai ir vik
riai jis valdo tuos dirbtinus 
sparnus, kaip jais moka raižyti 
orą, nerti mirties kilpas, var
tytis, sukti mazgus ir lėkti my
lias ore “viršum kojom”.

Visi stebėjosi Janušausko 
skraidymu

Kur tik James-Janušauskas 
neatsilankė, Chicagoje, Conn., 
Scrantone, Bostone, visur jis 
stebino tūkstančius žiūrovų1 
savo gabumais ore. Nuste-l 
bins jis ir clevelandiečius. Nes! 
lakūnas yra lakūnas ir jaučia-! 
si tik namie tada, kada jis 
yra aeroplane, kada skraido.

Bus ten ir daugiau lakūnų, 
kurie su įvairiausiais aeropla
nais “daužysis” po padanges, 
tarp debesų. Lakūnas Janu
šauskas atlikęs savo “triksus” 
vežios norinčius palėkti aero
planu į padanges, kad pama- 
Ivti, kaip toji varginga musų 
žemelė atrodo iš kelių tūkstan
čių pėdų aukštumos.
Susirinkit 12:30 prie Liet, salės

Taip tai bus didelė 
Clevelande ir ne vienas lietu-1jai.

Atlantiką sekančiais metais.

Kalbės P. Grigaitis
Apart Aviacijos Dienos, Cle- 

velande, trečiadienį vakare 
yra rengiamas koncertas — 
prakalbos ir šokiai, Lietuvių 
Auditorijoje. Ten lakūnas 
kalbės, pasakodamas apie sa
vo žygį, kaip jį mano atlikti, 
su kokiu aeroplanu, kuriais 
keliais jis trauks per Atlanti- 

;ko vandenis. Be to, bus ir ki
ti vietiniai kalbėtojai ir Pins 

; Grigaitis, “Naujienų” redakto
rius. ir Am. Liet. Tranzatlanti- 
nio Skridimo Sąjungos vice
pirmininkas. Be to, Vyčių 25 
kp^jaunuoliai ir daugelis ki
tų artistų. įžanga į prakal
bas 25c. Visas pelnas skiria
mas antro skridimo naudai.

/

O antradienį, kuomet lakū
nas Janušauskas jau bus Cle- 
velande, Carter viešbutyje, 
Prospect Avė., ir E. 9th st., 
yra rengiamas hakietas ir su
tiktuvės jo naudai. Tame ban- 
kiete dalyvaus daugelis žymių 

”j svečių, tarp kurių bus pats la- 
šventė|kūnas ir kiti žymus kalbeto-

Scranton, Pa., Aviacijos Die
na, dalyvaujant lakūnui J. R. 
James-Janušauskui, įvyko spa
lių 29 d. štai ką vietos anglų 
laikraštis, “The Scrantąn 
Times” rašo apie James-Janu- 
šauską, ryšy su ta Aviacijos 
Diena:

“Mayor Derby Greets Pilot 
Who Plans To Miake Long

Flight During Summer”
“Joseph R. James, thirty 

seven, of Chicago, who during 
next June or July is to attempt

had ,mbre 
ithan 4,000 flying hours. He is 
a former Pan-American Air- 
ways pilot, having been one of 
the first pilots oh the fun bet- 
ween Panama, San Salvador 
and Hondūras. He holds trans- 
port pilot licensc No. 56 and 
has one of the highes rątings 
i n the S. A. T. He has been 
flying since 1922 and attended 
the army air school at Brooks 
Field and San Antonio, Tex...”

October 27th, 1933
“THE SCRANTON TIMES”

Iš Waterbury, Conn.
“The Lithuanians of Ameri

ca are apparently determined 
that the ambition of Captain 
Darius shall be realized. With 
M r. James undertaking the 
work public interest is being 
stimulated with a. view of hav
ing ithe necessary funds sub- 
scribed. Waterbury is respond- 
ing splendidly to the sUgges- 
tions. Representatives of vari- 
ous Lithuanian societies of the 
statė will meet here and com- 
plete arrangements for “Avia- 
tion Day” on which occasion 
exhibition flights will be staged

, NoV. 4th, 1933
“WATERBURY EVENING 

DEMOCRAT”.
Similar opinioųs were and are 

being voiced in the “Philadel- 
phia Bulletin”, “Philadelphia 
tnųuirer”, Binghamton RepUb-. 
lican”, “Pittsburgh Press”, 
“Detroit Press”, and numerous 
other influential dailies.

kapitonai ir lakūnai, kad tuo 
suklaidinti žmones.

Bet pamatę, jog mažai žmo
nes kreipia dėmesio į jo tuos 
garsinamus lakūnus, griebėsi 
eitų priemonių.

Pradėjo siuntinėti visoms 
bažnyčioms ir katalikų jau
nuomenei laiškus, kuriuose 
buvo prirašyta visokių šmeiž
tų ir užmetimų J. Janušaus-

kui. Rimtesni tokius laiškus 
numetė į gurbą, bet vienas iš 
jų jį perskaitė bažnyčioje pa
maldų laike.

Dabar visi juokiasi, kad K. 
Karpavičius “vyskupas”.

Arba, sako, gal su kunigė
liu kas negerai, kad tokie be
dievio laiškus skaito bažnyčių* 
j e. —Senas Clevelandletis.

K. S* Karpavičius 
vyskupo rolę lošia
Dalykas štai kame: Clcve- 

lando lietuviai, nenorėdami 
atsilikti nuo kitų kolonijų, 
ėmėsi darbo ir jie rengti A- 
viacijos Dieną parėmimui la
kūno Juozo Janušausko, kuris 
yra pasiryžęs sekančią vasarą 
leistis į kelionę per Aflantiką, 
į Lietuvą.

Sužinojęs tai, K. S. Karpavi
čius baisiai supyko, kam prieš 
jo valią clevelandiečiai ėmėsi 
to svarbaus patriotinio darbo, 
ir be to dar prisidėjo prie to 
darbo svarbus veikėjai, žmonės 
pradėjo reikšti simpatiją lakū
nui Juozui Janušauskui.

Pastebėjęs tai “Dirvos” re
daktorius, labai nusigando, ir 
griebėsi darbo, visą tai sutru
kdyti. Pradėjo skelbti, jog at
važiuoja iš Chicagos kokie tai

GREIČIAUSIAS KELIAS Į TfiVYNĘ

1 BREMEN
EUROPA

DIENAS

Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 
Bremerhavene užtikrina labai patogių kelionę į 

LIETUVĄ

Informacijif klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMA.N LLOYD
130 W. Randolph St., Chicago, III.

ŠVENČIŲ

IŠPARDAVIMAS
KOKYBĖS ^T^&vSas’’1'"'’ ŽEMOS
MAISTAS tSirleč. Penkt., šeštad. 

ir 29 Gruod. 1 ir 2 d KAINOS
“i

Kalakutas 
DYKAI!

Budriko Thanksgiving išpardavime netik 
kad hupirksite pigiaus, bet gausite gyvą 
Kalakutą Dykai su kiekvienu pirkimu RA- 
DIO, PARLOR SETO, SKALBIAMOS MA- 
ŠINOS, PEČIAUS arba AKORDIONO.

Parengimai lakūno 
J. R. James-Janu- 

šausko skridimo 
naudai

Lapk. 28 d. — Hotel Carter, 
Prospect Avė., ir E. 9th St. 
Įžanga $1. 8 v. v., 0 » »

Lapk. 29 d. — Koncertas- 
prakalbos-šokiai—Lietuvių Au
ditorija, 6835 Superior Avė. 7 
vai. vakare. Įžanga — 25c.S » »

Lapk. 30 d. —< Aviacijos Die
na — Mayfair Airport, May- 
field and Ford Roads. 12 v. p. 
Įžanga — veltui.

president of the American 
Lithuanian Trans - Atlantic 
Flight Association which ir 
backing the project of Mr. 
James.

The fee is one dollar and 
tickets may. be proeured from 
Mrs. J. 
Avenue 
Decker 
8:00 P.

G. Polter, 966 Ida 
and F. J. Zuris, 7502 
Avenue. The time is 
M.

Reception for pilot 
J. R. James at Hotel 

Carter tonight
Many prominent guesls to be 

present; a dance to folloiv 
on Wednesday at Audito
rium.

(formerly 
avė., and

honor of

The Cleveland Committee 
for the Trans-Atlantic flight 
to Lithuanian is holding a 
reception tonight at 8:00 P. M. 
at the Hotel Carter 
Winton), Prospect 
E. 9th Street.

The event is in
pilot Joseph A. James, who is 
planning to make the ocean 
hop next year from these 
United States to the Capitol of 
Lithuania — Kaunas.

Among guests present will 
be a number of prominent 
Lithuanians of Cleveland and 
Mr. P. Grigaitis, Editor-in- 
chief of “Naujienos” and vice-

Evening of Dancing and 
\ Variety

In support of the movement 
of Mr. James a Dance and an 
Evening of Variety will be 
held at the Lithuanian Audi
torium, 6835 Superior avenue 
on Wednesday, Nov. 29th.

Dancing ‘til the wee hours 
of the morning, together with 
a program of songs, comedy 
and good entertainment is in 
store for everyone for the 
price of admission of 25c.

James to speak
The hlghligth of the evening 

will Jie an address given by 
Mr. Joseph B. James — the 
guest of honor of the events 
in Cleveland, wlto will follow 
next summer the1 trail blazed 
by two immortal Lithuanian 
aces, Čap. barius and pil. 
Girėnas.

The “Knights of Lithaunia”, 
lodge N. 25 will take the lead 
in the program of the evening, 
when at 7:00 P. M. the chorus 
of the chapter wil render a 
number of songs and continue 
with a hilariously funny 
Comedy, with Nellie Greene, 
Peter Luiza, Henry Žitkus, 
Albert Wilkaitis and John 
Kazei in the cast.

Others in the program will 
be Misa Frances Vabels, accor- 
dion virtuozo, Salkes Sisters 
and Luiza boys, whom you 
often hear on the air from

“CERESOTA”

MILTAI 99
NE BALTINTI g svarų

O maiš. COC

Įįf || V HQ “PET”, Q Aukšti 1
OvIILAHv Kvaporuotas Kenai | 9C

KAVA
“DEL.MONTE”

VACUUM Sv. Aft
PAKUOTA kenas

“LIPTON’S” YELL0W LABEL
AKRATA JU0DA svaroAUDdld MAŽAS 8c P*k 19c
T AŠINIAI “Lincolnshire” i/2 sv. 4 A A llZldlllml RAIKYTI cello pak. | UC
CREAM 
CHEESE

WALNUTS

3 unc. 0 4 0^
“BROOKFIELD” pak. C už | OC 

“DIAMOND BRAND”
Nauji 1933 auginti

Labai dideli sv. ta'vC

DlfPfiO “BLUE WINNER” Vii ll n CALIFORNIJOS
■ J V W Riekutes ar Puses

ŽELATINAS
MAYONNAISE 
DATES 
VYŠNIOS

“Midwest” v ft a

Visų Skonių Cpak.,......
“Midwest” 4 Ji

8 uncijų džiaras | G
“HAPPY HOLLOW” *1 E A

i Svaro pakelis | GG
..........................■....................... /

“CosmopOlitan” syaro
Chocolate Dipped, , cISŽutS

Automatic
———..............——■ "■ ■' ...

• IK »■

■ ■'/ • v?' ž ? ’ .4 • • v.-į?' -,ja :

TAUKAI
\ SWIFT’S “SILVERLEAF”

“SUNKIST”
ORANŽIAI
LABAI DlbELI

2 35c
PUIKUS U. S. No. 1

OBUOLIAI
VIRIMUI

5 s, 17c

Dideli I 11A 
No. 2Yz I į. 11.

Kenai ■ W

“ V'-.

ŠVIEŽI
SALERIAI

TRIUŠKIOS

2 dideli Q
pund. yy

“EATMOR” ■
SPANGUOLES 

_'2sv.23c
ŠVIEŽIOS RINKTINES

TOMATES
CALIFORNIJOS

3 s. 25c

>tįj

Radio programai: Kas diena WAAF, 920 k. 11:45 A. M. 
WCFL, 970 k.* Nedaliomis 1 vai. po pietų.

' WHFC, 1420 k. Ketvergais 7:30 vakare.

iiii . ■ .1.

KIAUŠINIAI
No. 1 Kokybės

t“ 18c

21 Svaro 1 £/« 
Kartonai | Vv>

•Naujos 1934 Radios 
su 10, 11 ir 12 tūbų:

- Pagauna visas toli
mas stotis ir iš sve
timų kraštų.
Kaina 12 tūbų 
po .............. $99.00
10 tūbų už.... $69.00
11 tūbų už .... $79.00
Midget Radios 
po .................  $8.95
1934 Radio su 
phonografu $39.50

“MIDWEST”
GINGER ALE
ROOT BEER SODA

3 didelės 
bonkos

(Plūs depozitas už bonkaj

SOAPFLAKES gifeli jfjįg 
Pakeliui......... ....... .. . ............................. ............ ....—”

SKALBYKIA THOR

49.50
PROSINIMO

MAŠINA

19.50
Perkant sykiu su 

skalbykla.

Pilnas pasirinkimas
MAYTAG, WESTING- 
HOUSE, APEX, EASY 
PRIMA, PEERLESSir 
kitų. Kainos nuo $36. 

ir aukščiau

i Išmokėjimai.

JOS. F. SUDRIK,
us.

DO OUR P*«T

INCOBPORATED

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 8167-4705

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVE 
3343 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4905—8167
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myniškose šąlyse siaučia fąšįzmas, tai sėkmingiausias 
būdas ginti čechoslovakijos demokratinę tvarką įr dar
bininkų reikalus yra socialdemokratų dalyvavimas val
džios koalicijoje. ■' 1

Ir iš tiesų, pasitraukti iš valdžios reikštų atiduoti 
priešams tani tikras pozicijas. Nauda iš to darbinin
kams butų labai abejotina.
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KAPSUKO BURBULAS 
SPROGO

LYNCHO TEISMAS

Minia žmonių, įsilaužus! j kalėjimą San Jose mies
te, Californijoje, phgrobė du piktadariu, nužudžiusiu 
jauną milionieriaus sūnų, išgabeno jį lauk ir pakorė po 
medžiu miesto sodne, Įdukusįos minios negalėjo sulai
kyti nei kalėjimo sargai, nei policija.

Šitokių “Lyncho teismų” Amerikoje įvyksta nuola
tos. Dažniausia.— pietinėse valstijose, kur baltieji žmo
nės yra papratę žiūrėti j negrus, kaip žemesnės rųšies 
sutvėrimus, ir todėl nepripažįsta, kad jie (negrai) yra 
verti būt teisiami paprastuose teismuose. Bet kartais, 
kaip matome, ir baltveidžiai būna tokiu budu nugalabi
jami. ,

Primityvis keršto instinktas Amerikos žmonyse dar 
yra stiprus. Kada jie išgirsta, kad piktadarys nužudė 
nekaltą žmogų, tai pas juos pabunda troškimas kraujo, 
kurio nė valdžios jėga negali suvaldyti. Krikščioniškas 
artimo meilės mokslas, kurį čia skelbė per ilgus metus 
visokios religinės sektos, nepadarė daug įtakos į jų 
protą.

ti

ko jisai važinėjęs

PAS MUSSOLINĮ

Pereitą šeštadienį, laikraščių korespondentai dar 
tik spėjo, kad komisaras Litvinovas keliauja į Romą, 
norėdamas pasimatyti su fašistų valdžios galva. Bet 
dabar tai yra jau visiems žinomas faktas. Maskvos ko
misaras, pasirodo, yra iš anksto padaręs “deltą” su 
draugu Mussoliniu.

Mes tame nematome nieko nuostabaus, nes mums 
seniai yra žinoma, kad Rusijos bolševikai yra geri fa
šistiškų valdžių draugai.. Pats Litvinovas, vykdamas j 
Ameriką, buvo jau sustojęs Berlyne, kur jisai tarėsi su 
Hitlerio adjutantais. Dabar jisai tik baigia savo marš
rutą, tokiu budu, kokiu jisai jį pradėjo: iš Maskvos pas 
Hitlerį, nuo Hitlerio pas Amerikos kapitalistus, nuo 
Amerikos kapitalistų pas Mussolinį, nuo Mussolinio at
gal

V. Kapsukas mėgino iššauk-, 
sensaciją, užduodamas vie

šai keletą klausimų p. J, .Jys- 
liavai
1^29 m. į Varšuvą, kieno pini
gais jisąi tenai važinėjęs, kie
no pinigais jisai leidęs Pary
žiuje lietuvių ir lenkų tautų su
siartinimui skirtą žurnalą (ku
rį leido visai nfe Tysliąva), ir 
t. t. Atsakydamas į tuos “klau
simus” Vienybėje, Tysliayą sa
ko, kad jisai važiavo į Lenkiją, 
kviečiamas lenkų rašytojų 
(1938 m.), —- tuo pačiu laiku, 
kada Lenkijoje lankęsi prof. 
M.- Biržiška, rašytojas Herba- 
čiauska* įr žurnalistas Puric
kis. Pinigų savo kelionėms ji
sai paprastai Pasiimąs iš savo 
kišeniąus. Žodžiu, poetas Tys- 
liava ne tik atrėmė Kapsuko 
insinuacijas, bet ir jį išjuokė.

Po to Vienybės redaktorius 
dar duoda gerą spraktą į nosį 
“Lietuvių Sovietų Respublikos” 
komisarui, nurodydamas jam, 
kad jisai turėtų geriau intere
suotis, kodėl važinėja į Varšu
vą ir kitas fašistiškas ir buržu- 
aziškas sostines sovietų rašyto
jai — pavyzdžiui: poetas Ma- 
jakovski. Kodėl keliavo Lenki
jon ir , ten nuvykęs, net spaus
dino savo straipsnius pilsudski- 
ninkų spaudoje 
liau:

“Kad
Gorki
gyveno
— tai
kas tyli, kaip pelė po šluota. 
Juk, rodos, Maksim Gorki 
galėjo nuvažiuoti gydytis į 
kitą kurią šalį, o ne į fašis
tinę Italiją. Kad tas pats 
Lunačarskis arba, kaip jis 
save vadina, ‘rusiškas Shake- 
spear’as’, važinėja po įvai
rias Europos ‘buržuazines’ 
šalis, tai Vargšas Kapsukas 
vėl tyli, kaip kaulą prarijęs.” 
Iš visų Amerikos lietuvių 

laikraščių ant Kapsuko meške
rės pakliuvo tik vienas naba
gas Marijonų “Draugas” (ži
noma, neskaitant stalincų or
ganų).

Radekas ? To-

pats Maksim 
dešimtį metų

tas 
ištisą
f ašistiškųję t Jtali j o jc 

dėl to ponas Kapsu-

į “pasaulio revoliucijos štabą”.
Bet svarbu, kad šitie faktai, butų gerai žinomi dar

bininkams, kurie dar įsivaizduoja, kad komunizmas ga
lįs padaryti jiems ką nors gero. Naivus svajotojai! Ofi- 
cialis vyriausiojo komunistų centro pasaulyje įgalioti
nis tiesia savo “draugišką ranką” ne bimbininkams 
(ir ne sklokininkams), bet draugui Hitleriui, draugamš 
iš Wall Street ir draugui Mussolinį.

. „i ,     i.iįį, i , ,ii,, .ihh

DALYVAVIMAS VALDŽIOJE

....... ; .. 
vo surengtos lakūnui James- 
Janušąųskui Chicagoje ir kito
se kolonijose. Rašė apie tai 
taip pat ir “Trimitas”. Dabar, 
lapkričio 10 d. kauniškės “Die
nos Naujienos” įdėjo redakcinį 
straipsnį, kuriame ' jos ragina, 
kad Lietuva prisidėtų su savo 
pastangomis, idant Japies’o žy
gis butų padarytas kaip galint 
reikšmingesniu. “D. N.” redak
cija sako:

“Čia turime prisiminti, kad 
gal ir be pagrindo, bet vis 
dėlto tragingai, nors ir hero
jiškai, pasibaigęs Dariaus ir 
Girėno skridimas yra metęs 
šešėlį Lietuvos visuomenei, 
kad ji nepakankamai savo 
laiku buvo parėmusi Lietuvą 
tiek išgarsinusį, bet ir daug 
nuostolių atnešusį nepamirš
tamą drąsuolių žygį. Ruošia
mo naujo per Aįlantiką lie
tuvių skridipio akivaizdoje 
Lietuvos visuomenė ir dargi 
krašto vadovybė, mums ro
dos, ne tik kad neturėtų likti 
abejinga, bet visais galimais 
budais jį paremti ir jo reikš
mę padidinti.”
Ilgą pranešimą apie Ameri

kos lietuvių sąjūdį sąryšyje su 
antrojo tranzatlantipio skridi
mo organizavifnu ir smulkme
niškų žinių apie lakūno Janu
šausko darbavimąsi kolonijose 
patiekė Lietuvos spaudai ir 
“Elta”. “L. Aidas” įdėjo tą 
pranešimą tarpe svarbiausiųjų 
žinių, 1-ame puslapyje (lapkr. 
14 d.), po antrašte: ^Naujas 
lietuvių tranzatlantinis skridi
mai tikrai įvyks”.

Galima todėl tikėtis, kad Lie
tuvos visuomenė , šį kartą bus 
geriau painformuota kpie pla
nuojamą skridimą, negu kad ji 
buvo, rengiantis i kelionę Da
riui ir Girėnui. Tada Lietuva 
buvo tikrai susiinteresavusi tik
tai, kuomet jau kįuvo baigiami 
paskutiniai pasiruošimai kelio- 

• H *nei.

Ant-
tai Amerikos Darbo

1 —

IŠ DARBO

jų darbininkų judėjimo atgiji
mą.

ę Pamate atgijimas teikia pla
čioms darbjninkų, minioms vil
ties savo padėtį gerinti. Nes, 
darbininkams turėti uniją, nors 
ir taip dar Prastą, visgi yra 
geriau, ne kad pasilikti visai 
neorganizuotais.

Kas sužadino Suv. Valstijų 
darbininkus

Patikėtinos skaitlinės rodo, 
kad Suv. Valstijų darbininkų 
judėjimas atgija. Kas pašalino 
apatiją? Kas išjudino jį?

Numatoma dvi pamatinės 
priežastys. Viena jų esanti ta, 
jogei NIRA sekcija 7A pripa
žįsta kolektyves darbininkų 
derybas su sąmdytojąis. 
roji
Federacijos nauja kriptis orga
nizuoti bent kai kurių pramo
nės šakų darbininkus industri
niais pamatais.

Pažvelkime arčiau j šias dvi 
prięžąstis.

Tęnka pripažinti, kąd darbi
ninkų baimė įšeiti prieš bosą 
:,r prisidėti Prie unijos ne vie
ną organizacinį vajų padarė 
jergždžią. Teisybė, yra buvu
sių a.tsįtikimų, kur darbininkai 
nebijojo išeitį prįeš sam4yto- 
;us, p bętjgi nieku nelaimėjo. 
3ęt yra buvusių daugybė ir to
rių atsitikimų, kų.r baimę nę- 
eįclę darbininkams susiorgani
zuoti. Ir dabartinių laikų orga
nizaciniame unijų vajuje pasi
rodė, kad geriausių pasėkų lai
mėta ten, kur organizatoriai 
sugebėjo juo aiškiau įrodyti 
darbininkams, kad įstatymas 
pripažįstą jiems teisę organi
zuotis, kad nėra pavojaus uni
jai priklausyti.

Kalbant apie antrąją priežas
tį galima ve kas pažymėti: pa
staruoju laiku Amerikos Darbo 
federaciją išdavė čarterius 5§4 
naujiems lokalams, kurių žy
mus skaičius apima visus tęs 
ar kitos dirbtuvės darbininkus, 
nepaisant kokius amatus jįę 
praktikuoja. Patyrę organizatp- 
riai žino, kad ypatingai stam
biuosiuose plentuose darbiniu-: 
<ai ne labai mėgia prespekty- 
vą tapti išskirstytais pagal 
amatus; kad organizacijoj jie 
teveli j a būti visi kartu.

šis organizavimas darbinin
kų industriniais pamatais, be 
įto, įvairiais atvejais užkirto 
kelią kompanijų unijų organi
zavimui.

Rašo X.

Amerikos darbininkų judėjimas 
atgyja

Robert Ltpąis Stevenson. Vertė Ą. Kąrtąnas

Turtų Sala
■ ' f*
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(Tęsinys)
XIII.

prasidėjo mano patyri
mai saloje.

Sekdntį rytą man atsikėlus 
ir nuėjus ant viršąus, a$ su? 
radau, kad salos išvaizda bu
vo visai pakitėjus. Nors vėjas 
jau buvo visai nustojęs pusti, 
mes vis dėl to buvom gan to
li nuplaukę . per naktį ir jau 
ramiai stovėjomę vos pusę 
mailčs į pietryčius nuo ryti
nio, žemo salos kranto. Pil
kas miškas dengė didesnę pa
viršiaus dalį, šioji vienoda 
spalva buvo išmarginta gelto
nomis. smėlio juostomis slė
niuose ir daugybė aukštų me
džių pušų rūšies, kurie buvo 
aukštesni už kitus medžius — 
kai kur pavieniais, kitur po 
keletą vienoje vietoje; bet, 
abelnąį paėmus spalva buvo 
vienoda ir iRęmąlpni. Kalvos 
buvo visai išsįki$ę virį aug
menų lyg stulpai nuogos ųo.- 
lo,s. Vįsos kąlvos buvo keisto 
pavidalo, o žiūronas, kuris 
buvo tris ar keturis šjmtus 
pėdų aukštesnis už vįsąs salos 
kalvas, buyo taip jau ir keįSr 
Čiaudios išvaizdos, kUąntis 
aukštyn lieaiaj beveik iš yįsų 
pusių, o viriuup buka, lyg 
nuplautą, tartum papėdė ko
kios statulos.

Musų Hispaniola taškę pa
kilusias vandenyno bangas, 
burių rėmai draskėsi iš pat 
papėdžių, laivo vairas mosi
kavo į šalis ir visas laivas 
braškėjo, vaitojo ir blaškėsi 
lyg kPkia dirbtuvė. Aš buvau 
prįverslas tvirtai laikytis vie- 
ųp įš užpakalinių ramsčių ir 
visąą pasaulis pradėjo suktis 
mano ' akyse, nes nežiūrint, 
kad aš buvau gan geęas juri- 
pįnkas laivui beplaukiant, aš 
vis negalėjau priprasti prie to

laivo supimo ir lyg butelio 
sukimosi laivui stovint ant 
vįętos įr vis mano širdis su
pykdavo vienų ar du sykių, 
iš ryto, kai aš buvau dar nie
kę nevalgęs.

Gal tai buvo tas — gal sa
los išvaizda su jos pilkais, 
melancholiškais miškais bei 
UUOŽmįftis uojų stulpais ir 
vilnys, kuria* mes malėme įr 
girdėjome putojant ir ūžiant 
aut gan ętataus pliažo — ir 
neatsižvelgiant, kad saulė 
skaisčiai ir kaitriui švietė, o 
pakraščio paukščiai, žuvauda
mi aplink mus, spiegė ir, sa
kytum, kad kiekvienas butų 
džiaugęsis gavęs progą išėsti 
ant sausumos po tokios ilgos 
kelione? vandeniu, bet mano 
širdis buvo visąi nupuolus; ir 
nuo pat pirmo pamatymo, aš 
neapkenčiau nei minties ąpje 
Turtų Salų.

tylės turėjome atlikti nuo
bodaus ryįo darbų, nes nebu-. 
vo mątyli ųeį ženklo kept ko
kio vėjo. Reikėjo nuleisti lai
velius ir sutvarkyti, kas kat
rą valdys ir reikėjo nuplukdy
ti laivų tris ar keturias mai- 
tes aplink salos išsikišimą 
siauru tarpu ųž Griaučių Ša
lęs, Aš pąsįriuliau į vienų lai
velių į kurį, žinoma, man ne
reikėję kištis. Jau buvę labai 
karšta ir vyrai pradėjo smar
kiai išmetinėti prie dąrbę. 
Andersonus valdė manę laive
lį įr yietoje palaikius tvarką 
tarp darbininkų, jis pats gar
siau išmetinėjo, negu blogiųu- 
sįs iš visų.

“Na,” sukeikęs jis tarė, “tai 
ne ant visados.”

Aš maniau, kad tas buvo la
bai blogas ženklas, nes iki 
tos dienos vyrai skubiai atli
kinėjo savo užduotis, o pama
tę salą, jie visi nutraukė .dis
ciplinos ryšius.

(Bus daugiau)

Tačiau reikia pasakyti, kad 
senoji “'amatų dvasia’* Ameri- 
kosi Darbo Federacijoj toli gra
žu neišnykusi. Kad ji pasiduo
da tik vietomis, tik gyvenamo 
momento reikalų spaudžiama.

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Andelman, 284 Tremont St., 
Boston, Mass.

Daug bereikalingos painiavos darbininkų judėjime 
kyla dėl klausimo, ar darbininkų atstovai gali dalyvau
ti valdžioje kartu su buržuazinėmis partijęmis, ar ne
gali. Po tragingo Vokietijos darbininkų pralaimėjimo 
pradėjo ypatingai uoliai būti skleidžiama ta mintis, kad 

• ėjimas į buržuazinę valdžią nešąs darbininkams neiš
vengiamą pragaištį.

Ta mintis tačiau yra vienpusiška ir todėl neteisin
ga. Visi žino, kad yra atsitikimų, kur darbininkų at
stovų dalyvavimas valdžioje ne tik darbininkams ne
pakenkė, bet net ir buvo naudingas,

TAURAS TAISYSIĄS SAVO 
SVEIKATĄ

pakenkė, bet net ir buvo naudingas, — pavyzdžiui,. Da
nijoje. Yra, be to, atsitikimų, kur darbininkai turį, ąr 
jiems patinka, ar ne, savo atstovus į valdžią siųsti. Sa
kysime, Ispanijoje. Jeigu socialistai butų atsisakę eiti 
į valdžią, kuomet buvo išvytas Ispanijos karalius ir bu
vo steigiama respublika, tai kokia ta respublika butų 
buvus įkurta?

Ar butų buvusi įsteigta Ispanijoje žodžio, spaudos, 
organizacijų ir sąžinės laisvė? Ar butų buvusi atskirta 
bažnyčia nuo valstybės ir mokykla nuo bažnyčios? Ąr 
butų buvusios išnaikintos militaristų klikos armįjoję? 
Žinoma, kad ne. '

Klausimu,, dalyvauti valdžioje, ar ne, pasisakė ne
seniai ir Čechoslovakijos socialdemokratų partija. Tos 
partijos atstovai valdžioje iki šiol dalyvavo. Partijos 
kongrese, kuris įvyko prieš keletą savaičių, buvo iš 
naujo ^varstoma, ar čechoslovakijos darbininkų klasei 
bus geriau, kad socialdemokratai ir toliau pasiliks val
džioje, ar kad jie pasitrauks.; Kongresas visais balsais 
nutarė, kad iš valdžios trauktis nereikia. Nebuvo ne

“Laisvė” prapeša, kad iš 
jos redakcijos pasitraukė “ke- 
letai mėnesių” V. Tauras, ku
ris pastaruoju laiku vedė jos 
vietos žinių skyrių. Jo sveika
ta esanti sugedusi,

Tauras buvo vyriausias “L.” 
redaktorius po to, kai iš tos 
vietos pasitraukė V. 'Paukštys. 
Paukštys irgi taiso savo 
sveikatą, bendradarbiaudamas 
“sklokos” organe, Prieš Paukš
čio laikus “L.” ęedagavo L. 
Pruseika, kuris dar tebėra gy
vas, nęrs bimbininkai, guldami 
ir keldami, prašo ’šv. Leniną 
jį pakoroti. Bet Brooklyno šta
bas jau, tur būt, yra gavęs ži
nią iš bolševikiško dangaus, 
kad tam renegatui greitai ‘ bus 
kaput, nes Rokas Mizara “Lai
svėje” 
žodžius
bus kas nuveža!

loja jam tol 
kaip sudribsi

UVOS SPAUDA APIE 
BĄ^ZATLĄJMm 

skdjdjmą

. Lietuvos laikraščiai ėmė pįą- 
čiai rašyti apie ain^rikjęčįy 
oKgaįįžjĮpjamą antrą W^ąt- 
lantlnį skridimą. >u pįrwW

Stambiausia Siiv. Valstijų 
darbininkų organizacija yra 
Amerikos Darbo Federacija.

Aukščiausiai ji buvo iškilu
si 1920 metais, kada priskaitė 
narių daugiau, nei 4,0d0,000.

Nuo to laiko per 12 metų 
jos narių kiekis mažėjo įr ma
žėjo, kol nupuolė iki 2,126,796. 
Šion skaitlinei! betgi neįeina tie 
nariai, kurie neturėjo darbę įr 
nemokėję, duoklių,

Žymus dalykų pakitėjimas 
ėmė reikštis kada tapo įvestas 
National Industrial Recovery 
Act (NJRA). Anot prez. Wm. 
Greęn, Amerikos Darbo Fede- 
raęijos narių1 skaičius pastaruo
ju laiku paaugo dauginu, nei 
milįępu. Jis dar auga. Ir šiap-f 
die apskaičiuojama, kad Fede
racija vėl turi apie 4,000,000 
parių.

Šuv. Valstijose yra organi
zacija kurios nepriklauso Anie- 
rikos paį?o FęderacŲąi. Stam
biausios pastarųjų. tąi^gelžkelių 
darbininkų brolijos.

šias nepriklausomas orga
nizacijas peę pastaruosius 12 
metų buvo ištikęs toks pat Ii- 

tos
wįu ateito u#pateii- 
n»W>-

ĮMte tebar> Ruo
lo nari^ ir dar teb. 
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-Vietinis

metimai Daktarai

T<1« BOULEVARD 9199

Ofuo Tel. Boalevatd 5913

Ofiso Tel. Boulevard 5914

Graboriai

shland Avė

Įvairus Gydytojai

Lafayette 3572

LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI

Advokatai

Tel. REPUBLIC 3100

Nubudę liekame
Tėvai, Broliai ir Giminės.

tsM®

sir 
vci 
vie

Ainbulance Patarnavimas Dieną, ir Naktį 
. I

Moderniška1 Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos* v

Kiekvienas galės linksmai lai 
ką praleisti ir prie geros mu 
zikos pasišokti

kuopigiausiai.
* 1 p musų

CHICAGO, ILL

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rocktvell St. 
Tel. Republic 9723

Lietuvių Moterų Klu 
bo labdarybės 

darbuotė Albina Tikeriutė ir P 
Steponavičius

756 W. 35th SL
(Coc. of J5th B Halited Su.) 

Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30
Nedėl dienia ii pagal sutarti

J. F. EUDEIKIS 
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Klubo labdarybės balius
Labdarybės Bailūs, kurį klu

bas rengia Oak Forest senelių 
naudai, įvyks rytoj, trečiadie 
nį, lapkr. 29 d., Midland Clųbe, 
172 West Adams St. Įžanga— 
75 c.

buvę nelai- 
prie Garfield 
Laidojant J. 

susiturėjo nuo 
velionis turėjo

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

burius- pagilink*

756 W. 35th SL
(Cor. of 35th B H.litnl Su.) 

Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė.
Tel. Victory 5904 

Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7-1 
Nedėldiėniais pagal sutarti.

daug giminių ir draugų.
—Klubiętis,Tarp Chicagos 

Lietuvių

kampas* 6 7tb. ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 'iki 11 ryto, tino 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų ii 

nedėliotais pagal susitarimų.

Vai.: —
Ketverga

Šetadieniais sulig sutarties.

John Grigaitis ren 
gia iškilmes

Siunčiame Gėles per Telegramų po 
visa pasauli

Or. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 8. ASHLAND AVB.

Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Projps* 1930

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietųms ir 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

3316 So. Halsted St., Chicago, III.
Phone Boulevard 7314

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

vai.. Nedėliomis huq JLO iki 12 
3343 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1401

gyvybę, maitinantis pavieto 
prieglaudoj.

Pati prieglauda sutvarkyta 
gana gerai ir užlaikoma šva
riai. Labai galimas daiktas^ 
kad visų tų nelaimingų žmone* 
lių padėtis yra daug geresnė, 
negu tų visų nelaimingųjų, ku« 
tie nebeturi nieko pavalgyti, 
nei jokios pastogės dėl gyve* 
nimo.

Vienas mirė, kitas] 8Ugrjžo iš Lietuvos 
lietuvis sunkiai su 

žeistas nelaimėje

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži- 

1 | ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime ii- 
laidų užlaikymui skyrių.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Čanal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

A. MONTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madison St.
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Mažeika, tel 
Yards 1138.

EĄSTSIDE. — Kelios savai
tės atgal kaip sugrįžo EastsL 
dės lietuviams gerai žinomas 
Povilas Yakonis. Jis išvyko į 
Lietuvą apie metus atgal. 
Daugiausiai dirbdamas už ja- 
nitorių ir būdamas pavienis 
buvo susitąupęs pusėtinai tur
to ir jeigu ne bedarbė, prie to, 
nebūtų išskolinęs pinigų žmo
nėms, tai Povilas vargiai butų 
sugrįžęs atgal į Ameriką.
Negraži vasara buvo Lietuvoj}

Yakbnis sako, kad vasarai 
Lietuvoje buvus nešilta ir ne- 

I graži, nuo pavasario lietinga, 
vidurvasaris šaltas, o ruduo 
šaltas ir vėjuotas. Apie jo tė
vynę Biržtis, \Pasvalj, Joniškėlį 
siaiitusios didžiulės audros. 
Vėjai kaip rugių bei kviečių 
gubas neleisdavę pastatyti. 
Vėjas išpurtydavo daug grudų 
ant žemės. Taippat daug stogų 
nudraskęs, išlaužęs medžių.

Graborius ir 
Balzamuotojas

ModerniSka Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika 

lama. Kaina prieidama.
3319 Auburn Avenue 

CHICAGO, ILL.

Automobilio nelaimėje mirė
Jonas Šidla; N. Vilimiaitis gu
li namuose
šeštadienį, lapkr. 25 d., buVo 

palaidotas Jonas Šidla, kuris 
mirė nuo žaizdų paneštų bai
sioj automobjlio nelaimėje, ku
ri įvyko netoli St. Charles, III. 
x Grįždami iš grybavimo eks
kursijos, Jonas šidla ir N. Vi- 
limaitis, atsimušė j tiltą* Ma
tyt, važiavo gana; smarkiai, 
nes automobilis, kartu su ke
leiviais sunkiai nukentėjo^

Abu' sužeistieji buvo nuvežti 
į Geneva ligoninę, kur už 4-ių 
valandų J. Šidla mirė. Vilimai - 
čiui buvo nulaužta viena koja, 
o kita apdraskyta. Dabar jis 
guli namuose.

Abu asmenys 
moję priklausė 
Pašalpos klubo, 
šidlą mažai kas 
ašarų. Matyt

EDWARD FRANK W0IDAT
Persiskyrė sj.1 šiuo pasauliu lapkričio 27 d. 3:30 vai. 

po piet 1933 m., sulaukęs 6 metų 10 mėn. 11 dienų am
žiaus; gimęs Chicago, III. sausio 18 d. 1927 m. Paliko di
deliame nuliūdime motiną Helen, tėvą Frank, du brolio
ku Richard 4 m., Frank 2 m., 2 senukės, senuką, tetas, 
dėdes ir daug kitų giminių.

kuris esti 
limo, svaigimo

J. F. RADZIUS
Incotpdrited 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 13th St. TeL Canal 5174 

CHICAGO, ILL.

Ofiso telefonai Prospect 1028 
Rez. ir ofisas 2359 8. Ęėavitt St, 

Tel. Canal 0796 DR. J. KO#ARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso valandos 2 iki 4 ir nuo 7—9 
vai. vakare. NedSlioj sulig sutarties 

2403 W. 63rd SU Chicago

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Crįio 3 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.

T«l. Cicero 2109 ir 8J9 J 

Antanas Petkus 
Graborius

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

Tel. Kenvood 5107 
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St 
Tel. Monroe 3377NORTH WEST SIDE.— Se- 

redos vakare, prieš Dėkavonės 
dieną rengia iškilmes žinomas 
savininkas “Armitage Hali”. 
Kviečia visus draugus ir pažįs
tamus j “Thanksgįving E ve 
Party”. Kalakuto pietus dy
kai, pirmos klasės muzika.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

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 81st Street 

Valandos: 10—11 vai. ryto, 2—4, 
7—9 vai. vak. Nedfiliomis iŠ Šventa- 

niais 10—12 dienų.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 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 
VaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena 

Phone Midway 2880

_ Pietų 
ai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
felephone Plaza 3200

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chkagojt 
ir apielinklje. 

Dideli ir grali

VLADISLOVAS LIEPARSKIS 
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

lapkričio 27 dieną, 6:00 valan
dų ryto 1933 m., sulaukęs po- 
senio amžiaus, gimęs Kauno 
rėd., Kėdainių parap. ir apskr., 
Vidulaukių kaimas.

Amerikoj išpvveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Aleksandra, dukterį Jo
hanų Eigirdiene ir Apolonijų 
Kinderiene, 2 sūnūs Stanislovą 
ir Antanų, žentus Antaną Ei- 
srirdą ir Mykolą Klnderį, anū
kus Stefanija, Sofiją ir Zigmon- 
tą, giminaičius Martą ir Jad
vygą Lieparskis ‘ ir giminės, o 
Lietuvoj podukrę Barborą 11* 
posūni Joną Paulavičius.

Kūnas pašarvotas, randasi 
3634 W. 56th St.

laidotuvės įvyks seredoj lap
kričio 29 dieną, 9:00 vai. ryto 
iš namų i šv. TribŪuŠo parapi
jos bažnyčią, 56th PI. ir Karlov 
Avė., kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
iš ten bus nulydėtas į Resur- 
rection kapines.

Visi a. a. Vladislovo Liepars- 
kio giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsiesveikinima.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Dukterys, Sunai, 
žentai, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grb. 
J. Liulevičius, tel.Lafayette 8572

Aplink laidotuves ir kur kūnas bus pašarvotas bu« 
pranešta vėliau. , 4 . ’

Prasideda programas
Prasideda pildymas Lietuvių 

Moterų Klubo suruošto progra- 
mo. Lietuviai senuoliai ir var
guoliai susėda nuskirton vie
ton, apie šimtas asmenų, o ša
limai sėdi svečiai ir artistąi 
mėgėjai, kurie rengiasi pildyti 
dienos programą. Dar toliaus 
didelio kambario vieta užpildy
ta svetimtaučiais,^ kurie prieš 
koncertą lošė kortomis, čeke 
riais ir visaip vedė pasikalbėji
mą. Prieglaudos užveizda ati
daro susirinkimą, pareikšda
mas jo tikslą ir pagirdomas lie
tuvius ten esančius už jų gerą 
elgesį prieglaudoj. Taip lygiai 
pareiškė padėką Moterų Klubui 
už jų širdingumą ir labdarybės 
darbą. P-nia Nora Gugienė, 
Klubo pirmininkė, atidaro pro 
gramą prakalbėle. Tuom laiku 
ant ten esančios nelaimingų 
esybių veidų pasimatė riedan
čios ašaros. Matomai, kac 
nors ir gražus tikslas, bet varg
šo siela liko sujaudinta tiek 
daug, kad džiaugsmo valandėle 
iššaukė ašaras. Muzikos ir 
dainos harmonija užpilde dide 
Ij kambarį, bet dar didesnė har
monija žmogiško jausmo 
liejo ten esančio kiekvieno 
dį ir visiems ašaros vilgė 
dus. Programo dalyviai 
nas po kitam pildė tai dainos, 
tai muzikos įvairius gabalėlius, 
taip kad ūpas kiek vėliaus su
sidarė linksmesnis, čia užgro- 
jama ant armoniko lietuviška 
polka, ir visų nelaimingųjų vei
das pradėjo šypsotis ir jaustis 
kokio tai draugingumo ir links-

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvės akių įtempimą, Ll.L „ 

priežastimi galvos skaui 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trUdtparegystt it to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su e*tktra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyęla atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo'fO iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartj. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos' be akinių. Kainos pi

giau kaip’ pirmiau.
4712 South

Phone Boulevard 758SJ

Suniaiisi Lietuvių Graboriai Chicagoje 
Euddkbu* ypątišl^as pąurMvjmas yra patenkinęs tūkstantius beveik 30 
metų. -T VieniiUilii Graborius vartojantis modernišku elektęo’
varom), karaboną su Joninėm durim. — Jeigu didžiuojatės dailumo ir tau

pomu laidotbvšse, — pašaukite
REPUBLIC |8340,> pewWkri«iW^ ! • Ji i

Tel. Yards 1829

DR. & SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve * 
756 West 35th St.

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

Nors orai buvo nepastovus Šį
met Lietuvoje, bet derlius pu
sėtinas ir galima sakyti, ge
resnis negu jfraeitais metais. 
Nebuvimas litų nupulde upą\ 

netik seniemsiems, bet ir 
jaunimui.

P. Yakonis daro palygini
mą. Sako,, buvau , parvykęs 
Lietuvon 1924 m. Tuo kartu 
pas visus žmones buvo dau- 
Igiau ūpo ir linksmumo, ypa
tingai, jaunimo ' tarpe. Vasa
ros laiku rengdavo. gegužines- 
išvažiavimus susirinkdavo di
deliais būriais smagiai laiką 
praleisdavo, bet dabar, kaip 
jis pastebėjęs, retai kur jau
nimas rengia kokius išvažiavi
mus į 'girias-laukus, nes stoka 
lėšų neteikia progos jaunimui 
susirinkti 
minti ir smagiai laiką praleis-! 
ti tarp savęs.

Povilas Yakonis sako, Lie-' 
tuvoje daug gražios jaunuo
menės, ypatingai merginų. 
Mažai truko, #kad ir Povilą 
kaimo skaistuolė mergužėlė 
butų sužavėjus netoli jo tėviš
kės (kur jo broliai gyvena) 
vienoj gražioj ukėj gyvena 
puiki lietuvaitė. —R. S.

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

- Tel. Lafayette 4146

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartj 
Rspidencija 6631 So. California Avė, 

Telefonas Republic 7868

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį. DR. HERZMAN

— IŠ RUSUOS —
Gerai lietuviams žinomas pet 35 me

tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ii 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausias me- 
todA X-Ray ir kitokias elektros prie- 
tsįsus*

Ofisas ir Laboratorija:
1025 lith St., netoli Morgan Sk 

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

Tel. Canal 3110
r. Rezidencijos telefonai
Hyde Purk 6755 ar Central 7464

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HĘMLOCK 7828

r. Suzana Slakis
Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligų 
4145 Archer Avenue
Ofiso Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395
> ’— 9 —12 ryto, Antradieniais'* it

8 Vak. Trečiadieniais ir

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8
Rez.

MONIKA ŽOKAITIENR 
po tėvais Kurauskiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 27 dieną, 9 valandą 
iš ryto 1933 m., sulaukus 28 
metų amžiaus, gimus Chicago
je, Iii.

Paliko dideliame nuliudime 
1 sūnų Victorą 5 m., tėvą Sta
nislovą ir motiną Petronėlę, 
brolį Pranciškų, brolienę Bro- 
nislavą, 4 dėdes Juozapą, Ka
zimierą, Antaną ir Stanislovą 
3 dėdienės Aleksandrą, Oną 
ir Oną Mačiulius ir 1 dėde 
Adolphą ir dėdiene Petronėle 
Kurauskius, teta Antanina ir 
tetėną Antaną Vaišvilus, Juo- 
zepą ir Juozapą Kažiniiekus, 6 
pusbroliai, .2. pusseserės ir visus 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
650 W. 35th St. Tel. Yards 
6701.

laidotuvės įvyks gruodžio 
1 dieną, 2 vai. po pietų iš na
mu bus nulydėta j Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Monikos Žokaitie- 
nės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sūnūs, Tėvas, Motina,
Brolis, Brolienė ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Radžius, Telefonas 
Canal 6174.

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnę it patogesnę vietą

OAK FOREST.—Sekmadienį, 
lapkričio 26 d. Lietuvių Mote
rų Klubas surengė iškilmingą 
pavaišinimą nelaimės ištik
tiems lietuviams, kurie randa
si III. valstijos pavieto prie
glaudoj Oak Forest.

Išoriniai Oak Forest prie
glauda daro jaukaus ir gražaus 
įspūdžio. Gražus namai tarp 
medžių sutveria vaizduotę, kad 
čia gyvena tie žmonės, kurie 
vargo nepažįsta ir kurių ryt
dienas yra pilnai aprūpintas. 
Bet įėjus vidi/n, ir pamačius 
burius nelaimingų žmonelių, 
padėtis pasidaro nejauki ir tie
siog žmogus palieki sujaudin
tas. štai prieš tavo akis stovi 
šimtai nelaimingų esybių, vos 
ten galinčių pavaikščioti, vos 
palaikančių savo gyvybę ir ne
turinčių jokios vilties atsiekei 
ką nors geresnio, štai, mintis 
tveriasi, kad tie visi nelaimiu 
gi žmoneliai buvo jauni, sveiki 
ir siekėsi gyvenime idealo. Dir
bo, vargo ir manė, kad ateitis 
bus giedresne. Bet, deja, šių 
dienų ekonominis surėdymas 
juos išnaudojo, pavertė bespč- 
kiais invalidais, taip kad nė 
turto nė sveikatos nieko ne
beliko ir tik vienintelė viltis 
belikus palaikyti silpnam kūne

' Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS AbVOKATAS 

m W. ¥ohroMt.. prie Clark 
' TMBtoaaa TCeO; Valandų* fi 
W. SIdez 2201 W. 22 SL (Cermak Rd) 
PaaedCUo, Šarados Ir PStnyaoa Od v 

TelefOBas Oaaat C1SS

Dr.joŠEp’ii Seulą
• ' “ bEN’TIŠTAS “ 

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

Ofiao' tel. Lafayettt 7031

Dr. V. E. SiedUnskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

Lietuviai Daktarai
Amerikoi Lietuvių Daktarų Draugijo:

Nariai___________ _____
-*^ww*oww»^a*»iS^a*o»^ao«J*a4awo*va^****^*^^**^****-**‘

mumo ūpą. Likosi pakviestas 
pakalbėti Lįettfvos kons. p. A. 
Kalvaitis. Jis savo trumpoj 
kalboj pasveikino nelaiminguo* 
sius, linkėdamas jiems kuo ge
riausios kloties. Toliaus tę
sėsi programas iš dainų ir mu
zikos, kuri teikėsi išpildyti se
kančios dainininkės-kai: Sala- 
veičikiutė-SteponavičienČ, Qied- 
raitienė, Nora Gugienė, Byans- 
kienė, Staniliutė, Ona Skive- 
riutč 
Jakavičilis
K. Steponavičius, ir P. Sarpa- 
liūs akomponavo pianu. P-nas 
Vaitiekūnas papasakojo keletą 
juokų ir suvaidino monologą 
“Ponas Numirė”.

Regis, kad apie programo da
lyvius rašyti bent kokie ko
mentarai bus nereikalinga, nes 
jie savo talentais, savo daino
mis ir muzika yra užsipelnę di
desnės pagarbos, negu kad ga
lima aprašyti. Be to, keturios 
Jaunosios Birutės šokėjos pa
šoko apie tris klasiškus šokius, 
kas irgi buvo smagu1 pasižiūrė
ti. Bendrai imant, įspūdis pa
darytas labai geras ir Lietuvių 
Moterų Klubas užsipelno didelio 
pagyrimo už savo kulturinius 
ir labdarybės darbus.

Užbaigus programą pirm. 
Norga G uogienė pranešė, kac 
bus išdalyta skrinutės dovanų, 
kur yra priruošta maisto ir ki
tokių dalykėlių dėl nelaimingų 
ten esančių lietuvių, šalę kal
bamų dovanų, Juozas F. Budri- 
kas atsiuntė apie 50 egzemplio
rių knygų įvairaus turinio, kai
rias galės pasiskaityti nelai
mingieji lietuviai.

Baigiant, reikia - pasakytu 
kad Lietuvių Moterų Klubas, 
užsipelno didelės pagarbos už 
savo kulturinį ir labdarybės 
darbą. Chicagos lietuviai turė
tų įvertinti jų darbuotę ir kiek 
galėdami paremti jų rengiamus 
vakarus, kad galėtų vesti di
desne platme savo pradėtą dar-

Lachavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvčse f 
Reikale meldžiame atsiSankti 

darbu busite užganfd 
Tai. Canal 2515 arba

2314 W. 23rd Pi., Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 40 Ct., Cicero, HL 
Tel Clc.ro 39t7

J; J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mana

MBMB4092 ARC 
..■■■i. ii , . ,

I. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West <6th St.
Tel. Boulevard 520) k 8413

1327 So. 49th Ct
Cicero 3724. Koplyčia dykai

iLietuvžs A^Seyjs
Mrs. Anelia K. Jarush 

v, Pbysical Therapy
0® Midwife 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duoda ma- 
ssage, electric t teat
meni ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do- 

1 " vanai.
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MORTGAGE BANKERS
TheEngiishCohimn

Charity BaliRADIO
not

Peter Conrad

Sieniniai
KALENDORIAI CLASSIFIEDADS

SIŪLOME DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ

n I u , Daktaras

muitiniu

Business Chances 
Pardavimai Bizniai

M

mo- 
cele: 
Eve

p-nla Mališauskienė, p-i a Kamė 
žienė ir kitos. Gal dėl to, vaka
rėlis ir buvo pasekmingas...

Pietus buvo surengti 2 vai., 
paskiau sekė šokiai, dainos iki 
10-tai valandai vakare.

MILŽINIŠKA TA 
BAKO ATSARGA

REAL ESTATE
Biznis pamatuota* teisingumą 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS* 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Financial
Finansai-Paskolos

Marąuette Pk. Card 
Party davė apie $50 

pelno ALTASS’ui

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

<023 S. Halsted SU 
(Jan»en Srud.) 

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

Kodėl Kūdikiams 
Reikalingas Skys- 
tas Liuosuotojas

ir praeitą sekmadie

pat lengvumo, Švelnumo ir gardaus 
skonio atžvilgiais. (Adyertisement).

Prisirašykite į musų i p alką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 Wcst 47th St

Šimkus, dainininkai, elc 
Praplės Protjrame.

AR JUSU STOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darba 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

įvyksta 
radio 

leidžįomas rupes- 
Pcoples Fur-

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Tarp Chicagos 
Lietuvių

NORTH WEST SIDE. — 
Sekmadienį, lapkr. 19 d., F. ir 
Lucile Prusiai surengė 15-kos 
metų sukaktuvių ženybinio gy
venimo paminėjimą. Paminėji
mas įvyko Jono Grigaičio sve
tainėje, 3800 Armitage Avė. 
Svečių dalyvavo tarpe 80 iki

NEDĖLDIENIO RADIO 
RANGOS.

CASH už jūsų morgičius ir Real 
Estate bondsus, ateikite pas mus dėl 
geriausios kainos. Kambarys 316, 

134 No. Ia Šalie St.

Užgirtas skystas liuosuotojas (toks, 
kuris plačiai yra vartojamas dėl kūdi
kių) yra Dr. Ca!dwell’s Syrup Pepsin. 
Veikimas šio švelnaus liuosuotojo ne
ša geriausią pageltų kūdikiams ir su
augusiems taipgi.

, Jūsų vaistininkas užlaiko Dr. Cald- 
well’s Syrup Peosin. Narys N. R. A.

PARDUOSIU arba priimsiu i pu 
sininkus i grosernės ir bučernės biz 
nj. Vienai moterei persunku.

8435 So. Wallače St

Reikia paminėti, kad daug 
dalyvavo ir jaunimo. Prusiai 
yra aktyvus viešam gyvenime 
ir draugiški žmonės. Daug me
tų gyvena North West Sidėj.

' Svetys.

Primenama radio klausyto
jams, kad šiandien 7-tą valan
dą vakare iš stoties W. G. E 
S., 1360 kilocycles, 
nuolatinis antradienio 
pro 
čiu ir lėšomis 
niture Co. krautuvių, 4183 Ar
cher avcnue ir 2536 West 63rd 
Street.

F. Prūsių paminėji 
mas 15 metų sukak 

tuvių ženybinio 
gyvenimo

uja, zmo- 
nori, kad 

Tamsta išgirstum Philadelphijos Symfonijos 
Orkestrą--daugybei žmonių svarbiausia mu* 
zikališka organizacija Amerikos kontinente.

Mes žinome, kad pamėgsi 
Šitos muzikos, ir, kad nors 
ne pačiu budu, mes tikime, 
kad Tamstą Chesterfield 
patenkins—

w.:. V*1 .<5.

Daugiau, kaip $100,000,000 vertės 
puikaus naminio ir turkų tabako da
bar sendinama ir nokinama didžiu
liuose atviruose sandeliuose, kurie 
yra Lucky Strike cigaretų išdirbėjų 
nuosavybe, šis ^didžiulis pinigų įdė
jimas j rinktiniausi pasaulio tabaką 
yra užtikrinimu aukštos kokybės 
šiuose ei garėtuose.

Lucky Strike išdirbėjai jau nuo 
seno pastebėjo lepių rūkytojų aukš
tos kokybės reikalavįmą' savo ciga- 
retuose, ir velkiai jie tai įvertinta. 
Taigi buvo ir pasilieka Luckies iš- 
dirbejų' užsimojimu nesigailėti pas
tangų patiekti rūkytojams geriausius 
ir gryniausius cigaretus, kokiuos jie 
kada rūkė.5 Iš priežasties to, viso
je šalyje, ir ištikro visame pasaulyje 
paplito Lucky Strike populariškunias.

Tam atsiekti^ Lucky Strike išdir
bėjai superka tik pati rinktiniausi 
tabaką, išnokintą šiltų saulės spindu
lių, derlios žemės ir Švelnaus lie
taus. Iš daugelio tabako rūšių ci
garetų išdirbime naudoti tinka tik 
kelios, štai kodėl tik ypatingas rink
tinio tabako parinkimas daroma dėl 
Luckies.

Šio ypatinga i parinkto tabako tik 
viduriniai lapai eina i Lucky Strike, 
kadangi apie 86 nuošimčiai, viso ta
bako augalo atmetama. Kelių metų 
pagrečiui tąbako derlius naudojama 
išdirbime Luckies, kad užtikrinus vie
nodumą. Taigi Luckies rūkytojai 
pasidžiaugia kelerių derlių viduri
niais rinktinio tabako lapais.

Bet Luckies išdirbėjai nepasiten
kina vien su pateikimu rūkytojams 
geriausi tabaką, koki galima tik pirk
ti, kadangi šis puikus tabakas jūsų 
gerklės apsaugai ir gardžiam sko
niui yra spragintas.

Prie to, išdirbimo eigoje imama 
įvairus atsargumai, kad pagaminus 
visus cigaretus tokiais pat. Daugiau, 
kaip 60 - patikrinimo instrumentų pa
naudojama užtikrinti, jog jūsų Lu
ckies pasiekia jus apvalus, kieti, pil
nai prikimšti ir laisvi nuo liuosu ga
lų. , šis rūpestingas apžiūrėjimas

Vedėjas Philadelphijos 
Symfonijos Orkestras

Liggett & Myers Tobacco Kom 
nes, kurie pagamina Chesterfiei

Bostono fabrikantas Louis 
Kirstein, kuris tapo paskirtas 
pirmininku NRA industrinės 
patariamosios tarybos. Jis prie 
NRA dirba nuo pat industri
nės administracijos susikūrimo.

30 No. Dearborn St.
Tel. Dėarborn 6995

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEK R AUSTYTO JAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Goki, Lump arba Egg, $6.00, 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75. 
Grandy Mining Co., Beverly 9635.

Laikiną pagalbą, kurią kūdikiai gauna 
nuo syntetišktj ir į įprotį vedančių Imo- 
suotojų apsunkina vidurius ir tankiai 
įrituoja inkstus. Tinkamai prirengtas 
skystas liuosuotojas lengvai ir naturališ- 
kai išvalo vidurius. Nėra jokių ne- 
malonumų laike išėjimo arba silpnumo 
paskui. Jums nereikės duoti “dvigubą 
kiekį" diena arba dvi vėliaus.

Ar užkietėjimas vidurių pas kūdi
kius gali būt pataisytas? "Taip”, sako 
daugelis motinų, kurios pasiekė išmin
tingo gydytojaus patarimą. 1. Pasirink 
gerą skystą liuosuotoją. 2. Duok 
jo tiek, kiek systema reikalauja. 3. Po 
truputį sumažink dožą iki viduriai ne
pradės veikti naturališkai be jokios pa
galbos.

Šio vakaro programa dai
nuos Peoples parlor kvartetas 
ir duetas, solistai, K. Sabo
nis, A. Ančiutė, L. Sabonienė, 
A. Čiupus ir kiti* Kalbės Dr. 
Šimkus, M. D., dalyvaus juolc- 
daris, čališ Kepure, bus gra
žios ir naujos muzikos, taipgi 
įdomių žinių ir svarbių prane
šimų. Todėl, bukite pasirengę 
išklausyti programą, f?cp. R.

MARQUETTE PARK.—Marą- 
uette Park “Card Party”, ku
ri įvyko šeštadienį, lapk. 25 d. 
pp. Sabaliauskų namuose, 2540 
West 70th Street, davė apie 
$50.00 pelno Amerikos* Lietu
vių Tranzatlantiniam Skridimo 
Sąjungos naudai, kuriam tiks
lui ji buvo rengiama.

Vakaras buvo nepaprastai 
gyvas ir linksmas, sutraukęs 
gražų būrelį svečių iš Marq- 
uette Parko apielinkės. Lošda
mi ir šokdami svečiai praleido 
m i ir lošdami svečiai praleido 
vakarą, kuris neužsibaigė 12 
naktį, bet nusitęsė ir kiek il
giau.

Savo namus vakarėliui pp. 
Sabaliauskui suteikė veltui, bet 
jie buvo netikėtai atlyginti už 
tai, kuomet jiems prizu teko, 
didelis, baltas kalakutas, kuTj 
visi vakarėlyje žiurėjo su išsi
ilgusiomis akimis, ypatinga* 
šeimininkė, svajcjjančios kokį 
puikų kepsnį jis padarytų Dė
kų dienai.

Prie vakarėlio surengimo 
daugiausiai pasidarbavo p. A. 
Kartanas, ALTASS pirmininkas, 
p. A. Kartanienė ir p-lė F 
Kantrim, p-nia Sabaliauckiene.

Nepaprastai linksmas ir gyvas 
vakarė!’* jvylko šeštadienį 
vakare

Dainavo gabiai duetas, taip
gi geri solistai panele šarkiu- 
nas, F. Jakavičius, J. Roma
nas. Prograhio vedėjas J. Ro
manas pranešė ką Chicagos ir 
apielinkės lietuvių organizuo
ta žmonija veikia ir kuo lietu
vių biznio įstaigos yra pasi
rengę patarnauti savo lanky
tojams.

Progress Furniture krautu
vė pirkėjams prieš Padėkavo- 
nės pieną duoda gyvą kalaku
tą ar žąsį visai dykai su kokiu 
nors pirkimu. — Z.

doubt you young 
are planning to

Thanksgiving
spend an enjoyahle 

dancing to excellent 
the roomy and at-Kuomet žmonės pageidauja 

viso-ko prie smagesnio laiko 
praleidimo, rodos nėra geres
nio budo tuos norus užpildy
ti, kaip, kad pasiklausyti ge
rai prirengtų ir išpildytų ra
dio programų. į

Todėl
nį, kas girdėjo lietuvių radio 
programą 11-tą valandą prieš 
piet iš stoties W. G. E. S., tas 
gėrėjosi tos valandėlės sma
gumu.

Crane Coal Co 
5332 So. Long Aye 

Chicago. 111.
TEL, REPUBL1C 8402

Place-rMidland Club, 172 
W. Adatas Street.

Admission — Seventy-five 
cents.

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus ir pristatau 
anglis UŽ pigiausias kainas: Black Ban<1 
$7.50; Hacking $8.00; Millers Creek 
$9.75. Pašaukit LAFayette 8980.

J. OKSAS 
2649 West 43rd Street

“Nėr reikalinga apsipažinti su muzika, ypata 
gali tik pajausti ir pamėgti. z

“Išgirsdamas katedros vargonus arba kokią 
garsią orkestrą—kuris iš musų nejaučia suą 
žavėtu ir pastiprintu, lygiai kaip nuo vėsaus 
švaraus kalnų oro? ‘ *

“Mano nuomonėje, didelį atlikimą, kurį 
radio gali nuveikti tai yra atnešti žavėjančią 
muziką į musų namus. Mano bendradarbiai 
Philadelphijos Orkestroje, ir aš pats, mielai 
laukiame šitos puikios prėgos.”

ŠIRDINGAI KVIEČIAME JUS IR JŪSŲ DRAUGUS ATSILANKYTI Į

DĖKOS DIENOS PARĘ 
kuri Įvyks

ARMITAGE HALL
3800-3804 Armitage Avenue

Trečiadienio Vakare, Lapkričio 29, 1933
JOHN GRIG. Savininkas

Telefonas Capitol 2338
KALAKUTO VAKARIENĖ DYKAI. PIRMOS KLASOS MUZIKA

RESTAURACIJA — alaus laisnis 
geras iki Naujų Metų. Yra visi 
įrengimai. Kaina $380. Atsišauki
te 1435 So. Sangamon St.

NUMERIAI
. 5 už 75 centus

Išpildoma orderius paštu nemažiaus kaip 5 ar daugiaus C. O. D

“Naujienos” dar turi ant rankų labai gra 
žius Kalendorius—pakabinamus ir kišeni 
nius, labai prieinama kaina.
Biznieriai nesivėluokite — jeigu norite gau 
ti pasirinkimą.
Ateikite šiandie i

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III. '

derns 
bratė 
Why 
evening 
music i
tractive ballroom of the Mid
land Club and at the šame 
contribute to the worthy cause 
of helping needy Lithuanians 
in the Chicago area.

The Chicago Lithuanian 
Womens’ Club cordially įn? 
vites you to attend.

Remember! Date— Novem- 
ber 29th 1933.

Time — 8:30 p. m.

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

“Didelį atlikimą, 
kurį Radio gali nuveikti 
tai yra atnešti Pavejančią 

muziką į tavo namus"

Pasauliniam? kare Wj

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

NETWORK
Kiekvieną vakarą ger savaitg

PARDUOSIU alude su namu ar 
ba mainysiu ant namo, biznis iš 
dirbtas per daug metų.

1238 W. 59 St.

U M >: f »'

Cigarętas, kuris y,
LENGVESNIS

• .< • ' .į..:... -i
Cigaretas, kuris yra

GERESNIS

rokuojama, kad tas skaitlius klauso prie visą šalį apimančios 
i radio sistemos

Real Estate For Sale

PARDUOSIU arba parenduosiu 5 
kambarių namas, didelis plotas že
mes netoli street karių. Atsišaukite 
pas savininką 6001 So. Carpcnter St. 
Englewood 2116.

Miscellaneous for Sale 
{vairus Pardavimai

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
0OVGLAS BATHS 

1514-16 W ROOSEVELT RO* ■ 
irti St. Lęoi» Avt. Tel. Kedzir 890?

v,An. fUracB ir druskor »ano»’ 
■!> ♦>* mmins oooi

" urMU# puri*

Business Service 
_______Biznio Pataraavitnąa_____ _ 

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Męs 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
3 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 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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