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Los Angeles Gaisre Žuvo 
75 Žmonės

'Mis

Gaisras kilo Griffith parke ir užklupo gi
liuose tarpkalniuose dirbusius pavieto šel

piamus bedarbius. Vieni išsigel-
- bėjo, bet daugelis sudegė

LakunasJuozasFuirnes
Janušauskas Detroite

Lietuvių Aviacijos Diena Detroite įvyks 
1 spalio 15 d., National Airporte, daly

vaujant lakūnui J. Janušauskui

LOS ANGELES, Cal., sp. 4. 
—Vakar Giriffith parko išdžiu- 
vusiūose krūmuose kilo gaisras, 
kuriame žuvo gal 75 žmonės.

Parke dirbo keli šimtai pa
vieto šelpiamų bedarbių, kurie 
yra statomi prie įvairių pavie
to viešųjų darbų. Visi jie bu
vo nepatyrę prie tokių darbų. 
O oras buvo karštas, viskas iš
džiuvę. Ar tai kurks iš darbi
ninkų numetė degantį cigareta, 
ar kas krumus padegė,, bet 
urnai *krūmai užsiliepsnojo kaip 
kokie šiaudai. Genama vėjo 
liepsna didžiausiu greitumu 
ėmė lėkti per mišką.

Tie darbininkų, kurie buvo 
greitesni ir kurie bėgo į atvirų 
laukų, tie dar spėjo išbėgti, 
nors niekurie ir skaudžiai ap
degę. Tie gi, kūrie nebuvo to
kie greiti, ar kūne buvo silp
nesni ir suklupo, tie žuvo lieps
nose.

Daugeliui bosai, turbut patys 
nenusimanydami ką daro, pata
rė slėptis giliame tarpkalnyje 
—kenione. -Daugelis paklausė 
ir sūbėgo į gilų kenioną. Bet 
ir čia juos liepsna užklupo, at
ėjusi apžėlusiais keniono šlai
tais. Gelbėtis gi nebuvo gali
mybės, nes keniono šlaitai gana 
status ir supė nelaiminguosius 
iš visų pusių. Niekurie dar 
bandė gelbėtis bėgdami iš kenio
no, bet tik nedaugeliūi pasise
kė išsigelbėti. Kiti žuvo tik už 
kelių pėdų nuo keniono vir
šaus, bet dauguma jų žuvo pa
čiame keniono dugne, nutroškę 
nuo durnų ir sūdegę.

Ugnis perėjusi per 1,000 ak
rų miškų užgeso ir prasidėjo 
gelbėjimo darbas. Bet gelbėti 
nebuvo ką, nes kas nespėjo iš
bėgti iš parko, tas žuvo lieps
nose.

Ikišiol jau yra surasti 36 la
vonai. Gelbėtojai įėjo ir į ke
nioną, kur kelis lavonus jau 
išėmė. Bet darbas ten yra 
bai vargingas ir dar daug 
vonų ten pasiliko neišimtų: 
keletą dienų truks iki visi 
vonai iš ten bus išimti.

Vaizdas kenione yra tiek 
baisus, kad ir patyrusius gelbė-

tojus, kurie prpiratę prie įvai
riausių nelaimių, šiurpas nukra
tė. Visur išsiblašką apdegę la
vonai, vieni su išskėstomis ran
komis, lig maldaujantys pagel- 
bos, kiti gi nito skausmų susi-

Surastieji lavonai yra tiek 
apdegę, kad jų negalima inden- 
tifikuoti. Bandoma bus inden- 
tifikuoti tik iš dantų ir tikri
nant sąrašus tame parke dir
busių darbininkų.

Ir dabar eina tikrinimas iš
sigelbėjusių jų, kad nustatyti 
tikrų skaičių žuvusiųjų.

Vienas įtariamas asmuo, Ro- 
bert Barr, 29 m., tapo areštuo
tas, kai ūžtikta keli mažesni 
krūmų gaisrai didžiojo gaisro 
apielinkėje. Pas jį rasta sku
durų, degtukų ir replės vieloms 
karpyti. Kamantinėjamas jis 
atsisakė duoti kokių nors pa
aiškinimų ir tik tiek pasakė, 
kad jis atėjęs “pagelbėti gesin
ti gaisrų’’.

Sukilimas-Kuboj nu
malšintas; jo vadai 

išbėgiojo

iš pasalų, nuo namų 
Galutinai mūšius^ su
ūžėjęs smarkus uraga-

Prezidentas Roosevel'tas kalba Amerikos Legiono konvencijai Chicago Stadiume. baigti prisiruošimų

la- 
la- 
gal 
la-

HAVANA, Kuboj, sp. ; 4. — 
Pasidavus užsidariusiems Na
tional hotely karininkams, 
lengva buvo numalšinti ir tas 
sukilėlių grupeles, kurios dar 
bandė toliau kovoti ir šaudė ka
reivius 
stogų, 
stabdė 
nas.

Sukilimų numalšinus, visi su
kilimo vadai išbėgiojo. Tarp 
pabėgusių yra Menocal, Men- 
dieta ir buvęs Havanas meras 
Gomez, kurie ir pirmiau gyve
no ištrėmime ir į Kubų sugry- 
žo tik nuvertus Machado val
džių. Apsistojus mūšiams, Go
mez buvo areštuotas, bet val
džia jį neužilgo paliuosavo ir 
jis pasislėpė. Kiti kairesnės opo
zicijos,—ABC ir OCRR,— va
dai tebėra Havanoje, bet taip
jau slapstosi ir niekur nesiro
do, nes ir jie buvo prisidėję 
prie sukilimo.

Spalio Devinta
ATEINANTĮ PIRMADIENĮ

7:30 vai. vak

Chicagos Lietuvių Auditorijoj
įvyks

Vėl atsinaujino kova 
tarp Illinois ang

liakasių
HARRISBURG, III., sp. 4. — 

Saline paviete, kur ir pirmiau 
ėjo aštri kova tarp naujosios 
ir senosios angliakasių ttfnijų, ta 
kova atsinaujino bombų dėlio
jimu ir šaudymais.

Harrisburge prie angliakasių 
namų sprogo šešios bombos, o 
Galatia iš pravažiuojančio auto 
mobilio pašautas naujosios, pro- 
gresyvės unijos nat^s. ,

Naujoji unija reikalauja,, kad 
federalinė valdžia įsimaišytų į 
padėtį Illinois kasyklose, nes 
angliakasiams neleidžiama pri • 
klausyti prie tokips unijoj prie 
kurios jięAnori ’ųį nelekiama 
kolektyviai tartis su sdinįyto
jais. ■ !

Prezidentas Roose- 
veltas kviečia darbą 
ir kapitalą taikintis

NEW YORK, sp. 4. — Pre
zidentas Rooseveltas visų svar
bų vykinime jo kodeksų deda 
ant taikos tarp darbo ir kapi
talo. Tai jis pareiškė pasitari
me su industriniu administra
torium Johnsonu, kuris tuoj 
po to išleido atsišaukimų baigti 
angliakasių streikų Pennsylva- 
nijoj, o plieno kompanijų ope
ruojamoms kasykloms įsakė 
nebesikivirčyti dėl mažų daly
kėlių.

Lindberghai An
glijoje

SOUTHAMPTON, Anglijoj, 
sp. 4.—Pulk, pndbergh ir jo 
žmona šiandie iš Norvegijos at- 
krido į Southamton, savo gryš- 
tamojoj kelionėj į Ameriką. Jie 
dar nepakelbė, kaip jie gryš j 
Amerikų: lėktuvu, ar laivu4.

Uraganas Kuboj

Šaudo streikierius
AMBRIDGE, Pa., sp. 4. - 

Du pikietuotojai liko gal mir
tinai pašauti ir keli sumušti 
prie Spang-Chalfarit Co. gele
žies liejiklos. Pikietuotojus 
puolė kompanijos mušeikos.

Ispanijos kabinetas 
rezignavo; laukia

ma sumišimų
Radikalo Lerroux kabinetas iš

gyvavo tik tris savaits. Pre- 
*' mieras^I^ejd"’i§ parlamento 

ašarodamas

MADRIDAS, sp. 4. — Ispa
nijos radikalų premjeras Ler- 
?#&ux, įįdps dauginusia pHsidė- 
Ją prie nuvertimo socialistų 
koalicijos valdžios, dabar pats 
turėjo išeiti iš valdžios, jo pa
ties šalininkams pasitraukus 
nuo jo ir balsavus prieš jį. Jis 
išbuvo valdžioj tik tris savai
tes.

Kai parlamentas priėjo prie 
pasitikėjimo balsavimo Ler- 
roux kabinetu4!, tai Lerroux nė 
nelaukęs balsavimo, padavė re
zignaciją, iš parlamento išėjo 
ašarodamas ir nuėjo atsisveikin
ti su prezidentu.

Iš priežasties krizio valdžio
je, pirmininkas Bestiero su
spendavo parlamentą.

Kadangi dėl kabineto krizio 
laukiama sumišimų, valdžia de
da visas pastangas tų sumiši
mų neprileisti, o jei ir kiltų, 
tai tuoj juos numalšinti.

CLEVELAND, O., s. 3. —čia 
prasidėjo nagrinėjimas bylos 
Louis J. Kamons iš 
gho, kuris pernai 
apartmentinį namą, 
žuvo 12 žmonių.

DETROIT, Mich., sp. 4. (Te
legrama “Naujienoms“).— Va
kar laimingai atvyko į Detroi
tu lakūnas Juozas R. James- 
Janušauskas, jo žmona ir Ame
rikos Lietuvių Tranzatlantinės 
Skridimo Sąjungos sekretorius 
A. Vaivada.

Jie tūojaus pradėjo pasitari
mus su vietos lietuvių veikė
jais, kad
prie Lietuvių Aviacijos Dienos 
ir nustatyti tos dienos progra
mų. Atvykę svečiai rado, kad 
vietos darbuotojai jau viskų 
buvo prirūošę dėl minėtos die
nos ir liko tik išdirbti galutinus 
planus ir nustatyti programa, 
kas tuojaus ir buvo padaryta.

Lietuvių Aviacijos Diena 
- - - Detroite įvyks sekmadienv,

mų padegimo buvo pašauktas spalio 15 d_ Pradžia 1:80 Val. 
liudyti kaltinamasis Ernest Tor- p0 pje[ Vieta paimta: Natio- 
gler, buvęs komunistų vadas na] Airport, prie Plymouth Rd. 
reichstage. Klausiamas, ar jis|ir Middlo Belt Road. 
padegė tuos rumus, Torgler at 
sakė, kad jis nėra tokis kvailas, 
kad deginti reichstago rūmus ir 
kad gaisro metu nė arti tų rū
mų nebuvo. Jis į teismo klau- Į J 
sįmus atsakinėja aiškiai, su į 
tikinimu ir teisėjas su juo elgė
si labai mandagiai.

Pusprotis holandas van dęl 
Lubbe, prisipažinęs padegęs rei
chstagų, 'klausiamas atsakė, kad 
jis visai nepažysta, ir niekad ne
matė trijų būlgarų komunistų. [Diena Detroite 
kurie irgi yra kaltinami dcl pa
degimo.

Jau; ir pačiame teisme aiškėja, 
kad Lubbe buvo suimtas ir po
licijos kvočiamas jau tada, kai 
reichstagas dar nebuvo užside
gęs.

“Ne toks kvailas, kad 
deginti reichsta

go rumus”
LEIPZIG, Vokietijoj, sp. 4.— 

šiandie byloj dėl reichstago ru-

75,000 angliakasių 
atsisako gryštb 

į darbą

Programe dalyvaus pats la 
kūnas Jūozas R. James-Janu
šauskas, kuris ateinantį pava
sarį ruošiasi skristi į Lięjuvą, 
taipgi dtueksperta! amerikonų 

'*!' lakūnai—Maycock ir Leo- 
nard Flo. Dalyvaus ir vienas 

[šokėjas su parašiutu. *
į • : •

Detroitiečiai entuziastiškai re
mia lakūnų Janušauską

Tikimųsi, kad ši ‘Aviacijos 
‘ i praeis dideliu 

pasisekimu, nes visi Detroito 
lietuviai, be pažvalgų skirtumo, 
karštai pritaria tranzatlanti- 
niam skridimui ir remia Juozo 
R. James-Janušausko misiją.

šį vakarų (t. y. vakar) lie
tuviškame Hill restorane įvyks 
priėmimas-bankietas, susipaži
nimui su lakūnu.

Aviacijos Dienoj, spalio 15 
d., vakare, kun. čižausko pa
rapijos svetainėje bus Dariaus- 
Girėno paminėjimo vakaras, į 
kurį yra užkviestas ir lakūnas 
James-Janušauskas. Bus renka
mos aūkos, kurios eis tranzat- 
[lantinio skridimo tikslui.

Komitete Lietuvių Aviacijos 
Dienos surengimui darbuojasi 
Dr. J. Jonikaitis, Charles Ste-

gimo. Ji įvyks sekmadieny, 
spalio 22 d., Vytauto parke. 
Pradžia 10 vai. ryte.

Kitose kolonijose numatomi 
Lietuvių Aviacijos Dienos ren
gimai šiomis dienomis (bet 
galutinai dar nenutarta):

Shenandoah, Pa.—spalio 28 
d. (šeštadieny),

Binghamton, N. Y.— spalio 
29 d. (sekmadieny),

Boston, Mass.—lapkričio 5 d.
Worcester, Mass., —lapkričio 

12 d., • s
Connecticut valstijoj— lap

kričio 19 d., /
New Yorke—lapkričio 26 d.
Pittsburghe, Pa.—lapkričio 30 

d. (Thanksgiving Day).
Butų gerai, kad tų kolonijų 

veikėjai atsilieptų ALTASS 
sekretoriaus adresu: A. Vaiva
da, 1739 5. Halsted St., Chica
go, III.

Spalio 9 d. Chicagoje
Ateinantį pirmadienį, spalio 

9 d., 13 metų Vilniaus užgrobi- 
rno sukaktuvėse, Lietuvių Au
ditorijojeįvyks masinis mitin
gu JhipSjimuf ^fnUKtį sostinės 
Vilniaus ir pirmo Tranzatlan
tinio Skridimo prakalbos, ku
riose dalyvaus pats lakūnas 
Juozas R. James-anušauskas, 
kuris palčiai išdėstys planus sa
vo skridimui per Atlantikų, iš 
Amerikos 
pavasarį, 
kviečiami 
ti į šias

į Lietuvą, ateinantį 
Chicagos lietuviai 

skaitlingai atsilanky- 
pirmas tokios rųšies

prakalbas—ateinantį pirmadie
nį, spalio 9 d., 7:30 v. vak., Lie
tuvių Auditorijoj;

Advokatą nuteisė 
kalėjiman už teis
mo paniekinimą

Pitssbur- 
sudegino 
kuriame

SEATTLEE, Wash., s. 3. — 
Pereitų sekmadienį prasidėjo 
briedžių ir lokių (meškų), me
džiojimo sezonas ir jau4'pirmų 
medžioklės dienų liko netyčio
mis nušauti du medžiotojai.

AMBRIDGE, Pa., sp. 4. — 
Sumišimams didėjant Beaver 
klony ir plieno kompanijoms 
nenorint taikintis su savo dar
bininkais, atsisako gryšti į dar
bą ir 75,000 streikuojančių va
karinėj Pennsylvanijoj anglia- Į ponavičius, Antanas Strazdas, 
kasių. Pikietavimas kasyklų Miškinis ir adv. Uvick. 
vėl atsinaūjino. Rytoj rytą (t. y. šiandie)

 lakūnas fotografuosis kartu su

Suvažinėjo pikietuo- James-janu.
jantį angliakasį ! Išaūskas išvažiuoja j Bingham-

|ton, N. Y. ir Shenadoah, Pa. 
apielinkes.

Vilniaus Minėjimas
ir

Pirmos Tranzatlantinio Skridimo
Prakalbos

dalyvaujant lakūnui Juozui R. James-Janušauskui ir Am. Liet. 
Tranzatlantinio Skridimo Sąjungos Valdybai.

/ '

Dalyvaus Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn”, daininin
kas S. Rimkus ir visa eilė žymiausių kalbėtojų.

Visi kviečiami dalyvauti šiose svarbiose prakalbose.

HAVANA, Kuboj, sp. 4. — 
šiandie Kubų perėjo smarkus 
uraganas, kurio būvo laukta<ir 
prie kurio miestas buvo prisi
rengęs, todėl jis didelių nuo
stolių nepadarė.

Dabar tas pats uraganas ei
na linkui Floridos.

NEW YORK, sp. 4. —Vakar 
atplaukė trys Anglijos atsto
vai, kad pradėti derybas su 
prezidentu Rooseveltu dėl su
mažinimo Anglijos 
Amerikai

karo skolų
7

s ;

£ dŠllįįLm.yrĄ . •A

WASHINGTON, s. 3. — Vf.L 
džios skolos pereitų mėnesį sie
kė virš $23,000,000.

'Mfr-ORHS&i
Chicagai if apialinkej tedera 

lis orę biuras šUi dienai prana 
Sauja.

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

■ Saulė teka 5:50, leidžiasi 5
27. ■: -1:

■’

X , ..

SULLIVAN, Ind., s. 4.
Frank Stalder, 30 m., liko su-1Rengjama Lietuvių. Aviacijos 
važmėtas ir užmuštas automo- Diena phHadelphiid ' 
bilio, kuris pervažiavo per pi-
kietuotojų būrį, susirinkusį prie CHICAGO.—Amerikos Lietu- 
Starburn kasyklos. Suvažinėjo vių Tranzatlantinio Skridimo

Sąjunga jau galutinai susitarė 
su ‘PKiladelpKijos lietviais įeJ

jį kasyklos viršininkas Credo 
Fitzpatrick, kurio policija bet
gi neliečia.

ORAN, Alžire, sp. 4. 
franeuzų lakūnai, Jean Asso- 
lant ir Renė Lefevre ,kurie 1929 
m. nuskrido iš Maine į Ispa
niją, šiandie išskrido (į Indiją, 
kad nustatyti nauftą tolumo re
kordą, kuiį padarė fyancuzai 
Codos ir Rossi, nuskrisdami iš 
Newt Yorko į Syriją. Jei jiems 
pasiseks tą rekordą sumušti, 
tai jįe gaus iš Franci jos oro 
ministerijos $60,000 dovanų.

'' i

Jįįii

-Du

CHICAGiO.—Federalinis tei
sėjas Barnes nuteisė trims mė
nesiams kalėjiman už teismo 
paniekinimą advokatą Henry. 

L. Blim, kuris labai išsisukinė
jančiai liudijo prieš grand jury, 
tyrinėjantį . politikieriaus Wil- 
liam H. Malone pajamas, kad 
jį apkaltinti dėl nemokėjimo 
pajamų taksų. ( . ,

Del teismo paniekinimo buvo 
kaltinami keturi advokatai. Bet 
kiti trys išsigelbėjo tuo, kad 
sutiko savo liudijimus prieš 
grand jury pataisyti ir duoti 
teisingesnius paaiškinimus. Bet 
Blim visttek nesutiko prisipa
žinti, kad jis pajamomis dali
nosi sū politikierių Malone, ku
ris tada buvo valstijos taksų 
komisionierius ir per kurį ga
vo riebų džiabą— prieš taksų 
komisionierius atstovauti Chi-

Lietuvių Aviacijos Dienos ren- cagos gatvekarių kompaniją.
‘ .................... Į - -V - ...........................- .1 I I ■ I I — —.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON 
Tiktai Doleriais 

■<

i Siunčiant mažiau, kaip $100.00 nereikia jokių afidavitų. 
Siunčiant daugiau kaip $100.00, reikeš pažymėti prie
žastį dėl kurios pinigai siunčiami.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. TeL Canal 8500

■’T1’ .. , Į / '* į * * i
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SYNOPS1S

n AIJ rlY DU
btį MĄLLACE
J AUTMOK OF "HUDDLE"

Tommy Randolph, future footbali 
hęro, waa “alwaya different” even 
as a baby. Born In a tiny Middle 
West factory tbwn. he was the. de- 
lifcht of his humble parents, Mom 
and Pop. The latter, a durable

• Democrat, wanted to name the boy 
William Jennings Bryan, būt Uncle 
Louie, another indubitable Demp-

• erat^prevailed in haviug tbe infant 
christened Thomas Jefferson. Stur- 
dy little Tommy paid no attention 
to strange baby carriage oglers 
uutil Ole Liže, feared and aged 
colored vvoman, peered likę a witch 
at him one čay; he smiled, and 
Mom was amazed when the cack- 
ling crone put ^a fcOod wish” on 
him. . . . As Tommy grew, he was 
štili “different,” running away fron> 
a boy’s job in the glassurorks where 
Pop and his brother, Pete. worked. 
Tommy connected with the local 
NewS officų. and tben shocked Pop 
by declaring he intended going to 
high school....

visur ir visupnibtj turi įrogOŠ 
būti išiįtikįbtkisį;':&ien^k.' Įiąu- 
dy j e fok i e p d s i e 1 gi uit a i ir dii r 
daug kitų, k t, Kepures fiu- 
nusiėmįmas -kambaryje, keis
tas sveikiiĮiibasiš’ fcdtvlj 11 lt. 
sutinkami labaį, dąžnai. Man 
tas viškaš labai k’eištdi atro
dė, kuomet aš...atvažiavau iš 
Europos; vienok , kųcftnet pati 
pradėjau dirbt dirbtuvėse, tai 
pamačiau, jog jį^ iš tikrųjų 
turi absoliučią teisę ■ po sun
kaus darbo patogiai pasilsėti.

tau, JĮirguti, ir pavasaris, ir 
puoŠKib, kad nori. Savo kąi- 
ntyhės patariama, “atšteigiiį 
Senąją dekbrdėiją” ir jau esk- 
iiie Gdry.

Pas gimines
Atsišvėikinii SU lihkšma flo- 

ridiete ir einu į busų stotį. 
Priėjusi prie tarnautojo pa

— Taip, —• pradėjo ameri? 
kielė —- pasilsėti jie turi ir 
niekas už tai jų kaltinti nega
li, bet kad daugumas čia gy
venančių žmogių yra perdaug 
savymeiliai ir atsimena tik 
savo “aŠ“ visai, užmiršdami 
apie kitus, tai irgi teisybė. — 
Užbaigė amerikietė.

išų turėjoirtiė isiskirti; jis 
VąžlavO į naniūš, aŠ gi į Chi- 
edgd. įyib biėU 7 vai. bu- 
vome cfe’Veldfide. 'tėfi stovė
jome '^pusantros valandos ir; 
pėrsėuę į Kitą', atitobusą'' drb- 
žeipe toliau; Tas miestas at
rodė gana švarus ir man pa
tiko. Ohio valstija labai ski
riasi nųę N. Y. ar Pennsylva-
nijos. Kaip ten buvo kalnai klausiu , kur aš galiu gauti 
įr kalneliai, taip čia lyguma irjtaxi. Jis hurodo jau ankščiau 
lyguma; fee to, žemė čia daug'man prišisiuliiisį šoferį, visai 
daugidu dirbama ir farnieriai j be jokios uniformos^ kurį aš 
geriau susitvarkę. Indiana val
stijoje vėl matosi rkirtdinas. 
Čia vėl prasideda kalnuotos 
vietos. Nors kalnai ir, nedide
li, bet jų daug ir apaugę krū
mokšliais. Ypač man patiko 
balto smėlio kalneliai, kurių 
ten daug randasi.

CHAPTER THREE
It made a lot more work for 

Mom with Tommy in high school. 
She wanted him to look nicė likę 
the other boys because nobody went 
to high school būt people who were 
aomebody and she didn’t want hef 
boy to be ashamed. Neither did her 
boy want to be ashamed. Pete chip- 
ped in witf» her and they bought 
Tommy a nlce light suit which he 
had aiready picked out in Sidney’s 
window; and Mom kept razor edge 
creases in the panft. Pop turned up 
his nose~* at all this būt Mom told 
him he’d be better off if he’d take 
jnojre care of his good suit and then 
it wouldn’t always look as if he had 
slėpt in it. Pop said Tom was a 
sissy and a dude and the next thing 
he would be loafing with the local 
Boosters Club which had nothing to 
do būt mind other people’s business 
and make a lot of big talk.

Between them all Mom had a 
timei especially when Tommy got 
to wearing his good suit for work 
after school, too; that made it look 
likę a rag and sometimes, when 
Mom was too tired, she didn’t go 
over the creases in the morning. 
Tommy always noticed it when she 
didn’t and sbmehow she felt as if 
she weren*t a natūrai mother to 
him althourfy he never really said 
anything. Pete had just come Įft 
from the faętąry ęne mpęning aftiėjr 

. working night turn, and t waa.
ing and eąfing his breakfast; and 
he saw Tommy look at the creases 
and then Pete said; .

. “Get wise to yourself!”
Pete was a good boy.
Būt all the trouble high schod 

made for Mom was nothing to the 
excitement. Every morning when 
she saw Tommy go off to school, 
swinging down the sidewalk likę 
the world beionged to him and may- 
be meeting one of the well-to-do 
children or a gang of them at the 
corner, Mom felt likę pinching her
self. She had always had a funny 
hankering to see things būt she 
had never told Pop; they had not 
even had a honeymoon except to go 
to Smithville in a horse and buggy 
which Pop had hired. If she told 
him she wanted just one look at 
Broadway, the Broadway and not 
the one in Smithville, he would 
have thought she was erazy. So, 
every time Tommy started out, with 
his coat tails floating likę sails in 
the wind that he made, it was as 
though he were really sailing out 
to see the world.

Tommy would see the Broadway. 
She felt it in her bones.

And another reason she sewed 
and washed and ironed to keep him 
clcan and fancy was to spite Mrs. 
Farrell. Her Joie, as she called 
him, was in high school too būt 
you’d never know he was on the 
šame Street with Tommy Ran
dolph. Every morning, after Joie 
started out, Mrs. Farrell was stand- 

i-

Since Tommy starteri to play the footbali, he wasn*t the šame boy any 
more and the Raudolphs weren’t the šame family.

ing behind her blirids; or making 
some excuse likę wąitĮng for the 
paper boy or the vegetable wagqn, 
just to see Tommy start out—and 
the šame way when he came back, 
for Tommy was alvvays later start- 
ing out and coming bąck than Joie. 
He was an awful hard boy to get 
up in the morning and sometimes 
Mom laughed to herself the excuses 
he made; and sometimes he 
wouldn’t get. up at all except that 
Pete, if he were just in from night 
turn, would upset the bed on him. 
Tommy slėpt in a cot in a.little 
attic room they had always stored 
stuff in. He had always slėpt with 
Pete būt then he started to high 
school he demanded his own room 
and Mom fixed up the little place 
for him, papering the wallą hejself 
with some strips she had left over 
from jhoušeėleaping time.'

Po^’snėered at this^a 
be; loųg,,uhtit

said it 
_ . dude

wopld,be wanting ą privalė bath; 
knd Mrs. Jdhrison said that when 
Mrs. Farrėll heard about it she said 
that the Street had a nėw million- 
iire and pretty soon nonė of them 
would be good enough for him she 
guessed. Mom told Mrs. Johnson 
that some of the people on the 
Street weren’t good enough for him 
right now būt she didn’t mention 
any narnės.

That aftemoon she met Mrs. Far- 
rell in the grocery store and Mom 
mentioned Tommy’s room Severai 
times just to spite her. And that 
night Mrs. Johnson came over to 
tell Mom that Mrs. Farrell had 
been busy all afternoon redding out 
the garret and fixing it up so her 

vJoie would have a private room as 
she thought he was gętting too big 
now to be sleeping with his little 
sister; and Mom said, “My good- 
ness, yes;” and then Mrs. Johnson 
went over towards Mrs. Farrell’s 
house and Mom hoped she would 
tell her what she said.

Būt there really wasn’t any ūse 
even paying attention to Mrs. Far
rell because her son was not in the 
class with Tommy at all. He was 
in the šame class in school, all 
right, and had good marks and all 
that būt he was one of them book- 
worms, as Mrs. Johnson said. Mrs. 
Johnson had an older daughter 
Florrie in • high school and that’s 
how she knew so much.

Būt Tommy Randolph was some- 
body around town.

And ai) of them changed their 
tune about him very ųuiekly.

And Mom wąs glad of it.
It was the footbali.
M^m didn’t ąuite understanČ 

about the footbali. She saw kids 
kiėkihg them around the strėet 
everjr year'and there didn’t seem 
to bė anything so important about 
them; būt somehow there was, no 
matter how.

Ali Mom knew, that since Tommy i 
had started to playing the. footbali 
for the high school he wasn’t the 
šame boy any more aJnd the -Rari- 
dolphs weren’t the šame family.

Mrs. Johnson and Mrs. Farrell 
and the ręst of them on the strėet 
were left in the shade and the worst 
of it was they had to admit it.

\yhen Mom walked down Circie 
Street now on her way to Sidney’s 
or the Five-and-Ten, she felt a difr

in to nod to her; and one day 
ji;the mayor came over to shake

ferbhcė;, pėople she hardly knew 
begąn to nod to her; and one day 
when;the mayor came over to shake 
hands with her and . tell her what 
a fiije son she had she čould hAve 
fallen rjght througb the pavement. 
Whųn she got home she sat right 
dowh and cried. All of her life she 
had lived in Athens and nobody had 
noticed her much except when she 
was a young giri and full of life; 
and how people began to noticė her. 
Mom had always tried to dress neat 
when she went downtown būt now 
she was very careful; so she bought 
a remnant of challie; and Mr, Sid- 
ney went out of hiš wayv to wait 
on her himself and he told her also 
what a fine son she had; so she 
made herself a dress to wear down- 
town in the late afternooris when 
she did her shopping. ‘

Everywhere she went it was the 
samė way. In the meat f shop 
Butčher Brown always waited on 
her himself now and always said 
somėthing about giving her a spe- 
cial jfcut so she could keep that boy 
of hers strong and healthy; and he 
always threw in an extra-fine.,pieęe 
of soup-bone with her plate-boil.

Būt the one which took the cake 
happened one afternoon. The sun 
was shining and Mom walked down 
through the park wearing her nęw 
challie for the first time; and at 
the bank corner, who stopped kind 
of sudden and then špoke and shook 
hands with her būtį Charlie Whit- 
ney, the c.vner of the fėctory! •

(To Be Contlnuėd)
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Marija F. Jokubynienė

Iš mano kelionės įspūdžių 
Jungtinėse Valstijose

. -----į—-
(Tąsa)

Numeris 13
Ir taip visi spėliojo, kol šo-

feris grįžo ir pranešė, jog ga
lime, kas norime, po mišką 
pasivaikščioti, nes ratlankis 
truko ir tai dar vidurinis.

Išlipome, o tas senis ir vėl 
pradeda: — žiūrėkite į stul
pą, Nr. 13! štai kodėl musų 
ratas truko. AŠ gi pradėjau 
prikaišioti savo kaimynei, Jbg 
tai įjos šieno vežimą^ ant’mii- 
sų -tą nelaimę^ užtraukė. Ir 
taip juokąybiiie. ir, nuobodžia
vome apie dvi, yalėndi, kol, 
pagalios, vargšas, su pagelba 
nekuriu keleivių užbaigė savo 
sunkų darbą. Visas nuo pra
kaito sušlapęs, pradėjo žaibo

greitumu leisti autobusą, kad,1 
šiek tiek išlyginti užtruktą! 
laiką.

Fdrmeridi ir miestiečiai
Tarp nįiidviėjų. su kąimyne 

ir vėl kalba užsimezga". Da
bar pradėjo nuo farmcrių, 
kuriuos tik ką buvome pravą- 
žiavę. Jų visa šeimyna, apiė 
stalą po medžiais susėdusi iį 
kojas patogiai, aukščiau no
sies užkėlę, ilsėjosi ir ką tai 
skaniai užkandžiavo.

~ Tie f armėnai, r tai tikri 
tinginiai, ijiej du trečdalius lai
ko pratįnginiauja bepavėsiau- 
dami ir tt, — pradėjo mano 
kaimynė. Lygino juos viso
kiais * atvėsiais su miesteiečįąis 
ir viš. užbaigdavo, jog *dirba 
permažai. Aš bandžiau* šiek

Senis j)asi^enda.diluus
Gal butumėini'ę dar ii* toliau 

tęsę inusiį pasikalbėjimą, bet 
juokdarys senis* pasigedo ke
lių bonkų alaus, kurias jis buk 
atsinešęs iš New Yorko sto
ties (mat, amerikonai per il
gą laiką alaus neturėję, dabar 
nė į kelionę be jo nesileid
žia) ; matomai, jis buvo apie 
jas pamiršęs ir greičiausia ku
rie nors jauni šposininkai, 
autobuso remontui t einant, 
miške tą alų išmaukė. Senis 
alaus beieškodamas prikrėtę 
juokų iki ašarų? Bet štai jau 
ir Scrantonas, taip neseniai 
matytas naktį, dabargi mato
mas dar dienos metu, 7 vai. 
po pietų. .

Kadangi autobuso bilietai 
tarnauja dviem mėnesiam, be 
to, dar turi ir kitų privilegijų, 
k. t. galima sustot pakelyj Ir 
kitą ar trečią dieną,..kitu au
tobusu tęsti savo kelionę to
liau, tai mes ir nutarėme ta 
proga pasinaudoti Scrantone, 
nes ten gyvena mano pusse
serė ir švogeris Šimelevičiai. 
Abi .811 niąpo kaimyne ,v ,pasi- 

m’O žodžiais, j^ negalime va
žiuoti drauge iki Chicagos. 
Ji irgi į pasaulinę parodą va
žiavo.

Nauja įtdiįsrdma ’
Clevęlande įsėdo jauna, 

šinijiatbigd mergina ir pasi- 
rihkb šždyuę $rfe manęs. Po 
neilgo laiko ji pavaišino ma
ne saldainiai^, kuriuos jai įtei
kė jaunas, yyras, sėdant į au
tobusą. Nuo saldainių mes ir 
pradėjome pažintį. Ji buvo iš 
Miami, Florida, ir kas man įsi
dėmėjo, tai jos kalbos be galo 
skirtinga tarmė. Ji viešėjo 
Clevelande ir dabar važiavo į 
pas. parodą. Visą dieną mes 
buvome geros draugės, saldai
nius valgėme ir įdomiai ple
pėjome. Tik su paliktais sal
dainiais atsitiko mums nė šis 
nė tas, — ėmė nuo karšto oro 
ir susileido. Kalbėjomės dau
giausia apie Holiwo6dą. Ka
dangi floridiete turėjo keletą 
kino-žurnalų, tai juos ir “stu
dijavome”, pasakojomės ko
kius veikalus matėme ir ku
riuos vertėtų pamatyti ir tt. 
Štai ir paskutinė stotis prieš 
Gary, Ind. Aš sukrutau šiek i 
tiek susitvarkyti ir pasipuošti, 
mat, kelionei turėjau kitą ke
puraitę, kad mano šventadie
nė perdaug nesudulkėtų), kad 
šiek tiek padąšiaus ^trodyh 
pas 'giminės Jftt^ažiavųtf.' Tik 
staiga- J<ad lįžetš;, šaltas ve j as 
su jupdu debesiu,' kad ims pil
ti lietus) kaip iš kibiro, štai

j___........................... '■___

buvoti fihlaikitlsi už paprastų ' imirkyčidu. 
vežiką ir paabejojau, ar bus 
drąsu su juo važiuoti. Dabar- 
gi jis man perstatytas kaip 
taxi, tai ir nutariau važiuoti. 
Visgi jis davė gerą vingį ap, 
link, kad jo užmokesties skait
linė padidėtų, neš kaip vė
liau šu savo pusseserę Stepo, 
naitienį į stotį važinėjau, tai 
buvo kur kas arčiau. Nedo
vanai sakoma, — kiekvieno 
pirštai į savę užlirikę.

Vargas su kojomis
Atvažiavusi pas tetulę, ra

dau juos labai susirupinusius, 
kad manęs stotyje nesulaukė 
ir tij< ką buvo grįžusios. Mat, 
jos laukė manęs iŠ New Yor- 
ko, o aš atvažiavau iš Scranto- 
no, ir tokiu budu jos tapo su
klaidintos. Pas tetulę atva-| 
žiavau, galima sakyti, pusiau 
ligonis, nes batų užtrintos ant 
užkulnių pūsles biivo suspro
gę ir kasdien juos avint atnau
jinamos. Dabar jau kojos li
gi kelių buvo labai sutinusios 
ir jas ilgai aižė koks tai kei
stas Skausmas. Dalykas, ga-

Įima sakyti, buvo visai rimtas, 
— aŠ pati tai supratau. Te
tulė pailiačiusi tai nusiminė, 
bet susilaikė nuo išvadų, o 
pusseserė tiesiog ir sako: — 
Ar tu žinai, kad , 
nuo to? Girdi, 
žinoma moteris 
metais įnirusi.
tuojau prišildė vandens mau
dynėje, kad visa nusįmaudy- 
čiau ir į mažesnį indą įpylė 
gan gerai šilto vandens su ko
kiais. tai vaistais, kad kojas 

I A,, Velfau aprišo ko
jas su drobiniais skudurėtiais 
ir liepė įeiti gulti. Man teko 
miegoti gražiame miegkamba- 
fryje. Nantas stovėjo • labai 
gražiame ..darže, aplink med
žių apsuptame, o viduje dide
lis žolynas, 6r<*tdrpiais krū
meliais ir gražiomis gėlėmis 
išsagstytas. Taip kad mane, 
ir viskas kas namą supo, bu
vo ge galb gražu, nepaprasta, 
šventadieniška.

(Bus daugiau)

gali numirti 
jų . kokia tai 
kuriais tai 
Tetulė tuč-

JEIGU GALVA SVAIGS
TA SUSTABDYKIT SVAI

GULĮ SU NUGA-TONE 
Nuodai, kurie mieikaupia Ju«ū orranitme 

paeina nuo ta, kad jloai ganėtinai neiAsiva- 
lo ir todėl praplatina bakterija* kurio* už
krečia jus ligomis, susilpnina jūsų organiz
mų ir jus kenčiate nuo svaigulio, galvos 
skaudėjimo ir t. t. , , .

NUGA-TONfc Išvaro visus nuodus is jūsų 
'syslemofl.. .. . Yra„ milijonai moterų ir vyrų- 
kurie atgavo savo spčkas ir nataisč savo 
sveikatą su Šiuo pastebėtinu vaistu. Jeigu 
jus jaučiate* pavargę* arba nesveikas, pamė
ginkite NUGA-TONE. . A _ .4

Reikalaukite tikro NUGA-TONE. Parduo
damas visose atsakomingose vaistinyčiose.

-■. - .■ ... - . • . ».

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

Jus Galite Sutaupyti ^'|Q QQ 
• PAMATYKITE MUS PIRMIAU DS1 Siutų, Top- 
' kautų, O verkautų. Visi grynų Vilnų. Garantuoti, 
h* Dirbtuves Kainomis. 2-jų porų kelnių Siutai dėl vyrų, jaunų 

Vyrų ..... ...............................Lr...?..'?.;;.. iki $28.50.
Berniukams 2-jų porų Kelnių Siutai ........  $8.75 iki $14.50

SUSTOKITE IR NUSIPIRKITE
didelį naują dirbtuvės staką visose spalvose ir visų šaižų Rude- 
elių $2.95 ir virš., kepurių 95c ir Mrt, Marškinių 95c ir virš.

Mes turime i___ __ . 4
ninių Skrybėlių .$2.95 ir virs., kepurių 95c 
Apatinių rūbų $1.00 ir virš. Kakrabiš&bJ

4171 .ARCHERAVENUfe
Chicago Factory Distributor of Štyle Mirt Clodiėš Skydas. 

\i'ii uUii i.i'lii’ii'iii !**■■■■■■ i i iiniii lUliiAliūiiii

ąŽ $1.00 
te ■

0. škarpetkų 4 poros

Skirtingos va(stijos

P-as Simelėvičius nors ir 
trumpai, bet labai smagiai pa
viešėjome įr puikią nakvynę 
tu^ėjdmfe. Ant rytojaus 2 v. 
po pietų prisiėjo atsisveikinti 
su giminėmis. Nors ir labai 
buvo sunku ištrukti iš jų vai
šingų namų, bet aš turėjau 
skubėti į Ghicagą, kad nepa
vėlavus . ta švarbįą Liėtuvii: 
Dieną. Scrantonas paliko 
mums visgi gerą įspūdį. Žydu 
ten beveik nematyt, dėlto ga 
miestas ir pasižymi ramumii 
ir švara.

Atvažiavę į Buffalo, mudu

O 1 1Spaudos Darbus
Padarome Vaisiems Greitai ir. Piįiai

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio korteles 
Laiškui! ir Konvertus 
Plakatus

tiek palaikyti farhiėrių pusę, 
įrodinėdama, jog jie kattais 
daug prakaito išlieja, kuomet 
saulei kepinant prisieina lau
kuose dirbti.

<**

— Kelias dienas prakaituo
jamo veik visą metą ilsi ir dar 
puikiame orė, — atšovė ji. 

[Girdi: — Jų jokiu budu nega
li palyginti su dirbtuvių dar
bininkais, kurių beveik iiie- 
'kudrpct saules nemato, — už-' 
baigeji.

Man dar nebuvo iš galvos 
išėjęs tų farmcrių patogus su- 
sėdimas, kuris mane kada tai 

[be galo pikindavo, Ir panorė
jau išnaudoti ptdgąj su anie- 
rikohe a|)ie tai bėkaibėti:

— Amerikiečiai sakau, — 
myli laikytis labai laisvai ir 
patogiai./ Ypač jei jie užgi
ni ari o pasilsėti tėi kad ir vie- 
Šiaūsiojfe vietoje, sėdėdami kė
dėje, susidėta kojas aht / ktd- 
16, -k ir tiek, lyg jie butų at- 
škitame savo kambaryje. Be 
abėjfr? * aš čia nek&lŽu apie 
aukšto luomo žmonės, kurie

Night and Niorning to iceep 
them CleanjClear and Healthy 

Write forFree “"Eyę ęąre” 
. or “Eye Beauty” Bodk

Murino C<Į.,Dopt. H. S.,9 Ę. OhioSt.,Chicago

ji'Tnoiisands
^ref ėr it to 
mayonnaise!

*«* “■ T

A KRAFT-PHENIX PRODUCT

Kortelės '
Programas
Tikiėtus

Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, ete

ė. Padarom jas ant spefeialio užsakymo 
damos, su specialėm linijom ir lietuviš-



Lietuvos Naujieno
693 ir šiais metais už 500,000

dar

m e

ĮSIGYKITE pakol dar turime

PARAŠYTAS KNYGAS

g r y n i

NAUJA

SU PU3KIU TABAKU

Luckies traukiasi

Šių metų rugpiučio mėnesį 
Lietuva įvairių prekių ekspor
tavo (išvežė užsienin) už 14,-

Plaukiojanti Belgų 
paroda Klaipėdoj

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga

aip apvalūs

nes. L
daugelis 
buvo dar sulenkintu 
tintų

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

tikėtis tik ateinančiais metais 
— Tsb.

daug raUkta 
Neriri- 

in 
savo 

Pritilę*-Seniausio Lietuvoj 
kooperatyvo su

kaktuvės

CLARENCE A. O’BRIEN
Reglstered Patent Attorney 

43-A S«csrlty Saving* A CemmtrcUU 
Bank Bultdlng

(Dlrect)y aer«M tireat from Pa K n t omca) 

tfASHINOTON. D. C.

svc- 
įtakos, kilo mintis 
ir šiuo svetimųjų

- kilo mintis pavar- 
Sumanymas 

visuose sluoksniuose di- 
pritarimo ir netrukus 
pradėtas įgyvendinti.

75 firmos. Labai 
tekstilės (audinių), 
visokių mašinų 
pramonės skyriai, 
apdirbto ir pusiau 
geležies ir plieno, yra įvairių 
motorų, geležies ir medžio ap
dirbimo mašinų, vandens pri
vedimo ir centralino apšyldi- 
ino įrengimų, perėjimo apara
tų ir tt. Automobilių skyriuje 
kelios dešimtys liuksusinių ir 
sunkių prekinių automobilių; 
kai kurie su naftos motorais.

parodos laivu drauge ke
liauja ne tiktai tų firmų at-

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST 

Chicago, III.

DYKAI 
o£ knvgelb 
r “Rrrord of !*• 

Nl.ko *rlni*oi 
k* daryti. 

paslapty)*.
rnpnHn,iu ps-

F VISUOMET puikiausi* tabakas 

VISUOMET \puikiausi* apdirbimas

.w„i ......................................... Mm......... .  ■■ ii—.......... ...

600,000 litų, o iš užsienių įve
žė už 13,400,000 litų.

Rugpiučio mėn. padidėjo ark
lių, galvijų, kiaulių, šviežios 
mėsos, lašinių ir sviesto eks
portas. Kiaušinių, javų ir linų 
eksportas sumažėjo. Importe 
per tą patį laiką svarbiausią 
vietą užėmė trąšos, benzinas, 
akmens anglis, cementas. Cuk
raus ir silkių įvežimas suma
žėjo. —Tsb.

Kooperatyvui vadovauja ener 
gingi tauragiškiai: Janikavi 
čius, J. Petravičius, Br. Luką 
vičius ir J. Kirtiklis. —Tsb.

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai _____ 75c
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium _______ 20c
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas ...........................  50c
170 pusi.

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) ... .......... . 75c
264 pusi.

Moralybės Išsivystymas ----------------------------------  50c
120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi................  50c
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo 

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

351445 W. ROOSEVELT ROAD^W»?1 
arti St. Louis Ava. Tai. Kedzie 8902

Vanoi* lietaus lt druskos vanos. fe’y
awimming pool.

Rusiika ir rarkilka pirtis moterimi
seredomb iki / v. v., . .. ./

“it’s toasted *
, J- ’ > ■’ . „• . *

GERKLĖS APSAUGOS—DĖL GERESNIO SKONI?

Laiku 
prie patentų, 
knnklt vilki 
sp«aDKo)lmn 
mimanymn. 
kitę braltlnl ar mo
deli dėl loetrpV 
arba rašykite 
NEMOKAMO? 
rnlla "How to 
toln a PMeat" i 
veatlnn" formų* 
of. Informarlfaa 
mtlnlllmal laikomi 
Grritaa, ataarrna 
tomavtmaa.

Susikūrus nepriklausomai 
Lietuvai ir nusikračius 
timtaučių 
nusikratyti 
pakilimu - 
dės atlietuvinti 
rado 
delio 
buvo
Kaip šio darbo pradžią, tenka 
čia nurodyti lietuvių pavard
žių surašinėjimą. Surašinėji
mą vykdo vidaus reikalų mi
nisterija per apskričių virši
ninkus, o šie per seniūnus. 
Surašinėjimas varomas visu 
smarkumu ir vidaus reikalų 
ministerija pirmas pavardžių 
partijas jau gavo.

Kaip ruošiasi atlie
tuvinti pavardes

Rusai ilgą laiką bevaldyda- 
mi Lietuvą, buvo nusistatę ją 
nutautinti ir visomis priemo
nėmis šio tikslo siekė. Jų įta
ka buvo jau tokia, kad lietu
viai vieni nesąmoningai pra
dėjo darkyti, rusinti savo pa
vardes, kiti gi rusų valdinin
kų priverčiami. Per ilgą lai
ką tikrai lietuviškos pavardes 
virto rusiškomis arba surusė
jo, prikergiant rusiškas galu- 

tokios pat įtakos 
lietuvių pavardžių 

suvoki e- 
kitaip kaip sudarky-

Viršuj: Amerikos angliakasių unijos, United Mine Work- 
of Am., prezidentas John L. Lewis (kairėj), Dean Hol

Rugsėjo mėn. 14 d. į Klaipė
dos uostą įplaukė belgų ke
liaujančios parodos laivas 
“Eeopoldville” 14,000 tonų tal
pumo. Uoste įplaukiantį lai
vą pasitiko daugybė žmonų. 
Atlikus formalumus, po ofici
alių apžiurėjiųių 10 vai, pa
roda buvo atidaryta publikai.

Mintis surengti laive keliau
jančią parodą yra visai nau
ja. ši paroda yra pirmoji 
tos rūšies. Laivas jau yra ap
lankęs Pabaltijos šiaurinius 
kraštus, ir iš Rygos atplaukė 
į Klaipėdą. Ant laivo savo 
gaminius yra išstačiusios virš 

platus yra 
geležies ir 
industrijos 

šalis ne
apdirbto

stovai, kurios tur isavo išdirbi
nius išstačiusios, bet ir daug 
tokių firmų savininkų arba 
atstovų, kurios neturi ant lai
vo savo skyrių. Visai paro
dai vadovauja p. De Muyter, 
□rezidentas bendrovės tary
bos, kuri šią plaukiančią 
rodą suorganizavo;

Parodos laivas ketina t 
aplankyti Gdynės (lenkų) 
Oslo (Norvegijos) uostus, 
rugsėjo mėn. 21 d. grįžti į 
Antverpeną, Belgioj. Iš di
džios Lietuvos atvyko spe
cialus traukinys su parodos 
lankytojais, daugumoje pra
monininkais ir pirkliais.

— Tsb.

Lietuviai kooperacijos 
jomis domėjosi jau 1902 
tais, dar spaudos draudimo 
laikais. Buvo ne vienas, ku
ris bandė kurti Lietuvoje ko
operatyvus, tačiau nelabai sėk
mingai. Svarbiausia nepasi
sekimų priežąstis buvo rusai, 
kurie gailėdami Lietuvai eko
nomines gerovės kaip įmany
dami trukdė. Nežiūrint ta
čiau trukdymų, kai kurie jau 
tada sugebėjo kai ką padary
ti. Antai, tauragiškiai su prof. 
Kemešiu priešaky (tada jis 
buvo dar be titulų), įsteigė 
Tauragėje 1903 metais koope
ratyvą ir jo veikimą išvystė 
taip, kad net patys rusai ste
bėjosi .

Tas kooperatyvas, vienas se
niausių Lietuvoje, šiomis die
nomis švenčia 30 metų sukak
tuves. Jau iš pat pradžių jis 
turėjo apie 200 narių ir pre
kiaudamas reikalingiausiomis 
reikmenimis, darydavo per 
metus apie 100,000 rublių apy- 
vardos. Su laiku kooperaty
vas buvo įsigijęs^ savus muro 
namus, didelius sandėlius, 
kurie didžiojo karo metu su
degė. z

Didysis karas tačiau koope
ratyvo nepasmaugė. Jam praū
žus, kooperatyvo veikimas vėl 
padidėjo ir namai bei sandė
liai buvo atstatyti. 1924 me
tais koperatyvas pardavė pre
kių už 113,400 lity, 1928 m. 
už 124,162 lt., 1932 m. už 469,-

ers
brook, techniškas NRA patarėjas anglių klausimais ir Robert 
E. Lund, prezidentas nacionalės fabrikantų asociacijos, kurie 
gelbėjo paruošti kodeksą minkštųjų anglių kasykloms. Apa
čioj: valstijos milicija Pennsylvanijos angliakasių sitreiko zo
noje.

Pavardžių peržiūrėjimą at
liks tam tikra komisija. Vi
sos nelietuviškos pavardžių 
galūnės bus nukirstos, o vir
tusios svetimomis bus atlietu
vintos. Norintieji pavardes 
keisti, galės pasirinkti naujas iŠ 
tam tyčia, sudarytų lietuviškų 
pavardžių sąrašų.

šis darbas yra labai didelis 
ir reikalingas didelio alydu- 
mo. Pirmųjų vaisių galima

Jūs esate pastebėję ir įvertinę 

švelnų, vienodą decimą, kuris yra
> • S. •'

taip daug Luckies pobūdžio dalimi 

... Apvalūs ir grypi — pasaulio 

parinkčiaUėiu turkų ir naminiu 

tabaku pilnai prikįmšti— ir be 

liuosų galų. Štai kodėl Luckies 

traukiasi taip lengvai, dega taip
» . - • ■ . . . . v ,

vienodai

mus, skausmus anga 
igas. Jeigu kiti Bt- 
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Patarimai 

aidu ano 10 valapdoi ryto ik» I

Lietuvos prekyba su 
užsieniais rugpiučio 

mėn.

Daktaras
Kapitonu 

Pasauliniame kate

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲIR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEI&GYpOMOS JOS YRA 
Specialiikai gydo ligis pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau 
jo, odos, ligai, žaizdas, tiamatizmų, galvos skai 
toje, kosėjimų, gerklės skar dėjimų ir paslaptingu _ 
galėjo jus iigyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir iigydė tūkstančius ligonių 
dykai. OFISO VALANDOS 1 K; ?
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 25 St. kampas Keeler Avė. Tri. Crawford 5575

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ
(COOK BOOl )

ĮSIGYKITE TUOJAUS
Kaina tik $1.00 *

Kų tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiame paštu.

PATENTS
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NAUJIENOS
Tlje\Ulhaanian Daily New« 

Publtehed Daily Except Sunday by 
The Lithuauian Newa Pub. Co.» Ine.

1739 South Halated Street 
Tdephone Canal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
/ $8.00 per year in Canada

87.00 per year outside oi Chicago
88*09 par year in Chicago 
8c per eopy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, IH. under the act of 
Mareh 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonu Canal 8500.

Užsisakymo kaina:
Chlcagoje — pašto:

Metams ••• ••••« •••«•••• ••• $8.00
Pusei metų -------—.. 4.00
Trims menesiams------ -------- 2.00
Dviem mėnesiams —1.50 
Vienam mėnesiui    .75

Chicagoj per išnešiotojui:
Viena kopija .... ........ 8c
Savaitei .—18c 
Mėnesiui  ........... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams 87.00
Pusei metų 8.50
Trims mėnesiams —------ 1.75
Dviem mėnesiams -------------- 1.25
Vienam mėnesiui .....--- ------ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .........—  $8.00
Pusei metų .— 4.00
Trims mėnesiams ------- ------- 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Štai ką privalo suprasti Amerikos Darbo Federa
cijos vadai ir delegatai, susirinkę Washingtone, jeigu 
jie nori, kad jų konvencija paliktų rekordą istorijoje.

Apžvalga
PARTYVIŠKUMAS NE 

VIETOJE

JAU 32 VALSTIJOS

21-am kon- 
atšaukiama 
gavo rinkl

iausieji”.

Užvakar rinko delegatus i konvenciją 
stitucijos amendmentui patvirtinti (kuriuo 
prohibicija) Virginia. Prohibicijos priešai 

. muose beveik du kartu daugiau balsų, negu
Tuo budu jau 32 valstijos pasisakė už 18-to amendmen- 
to atšaukimą.

Bereikia tik dar 4 valstijų, ir prohibicijos gadynė 
bus pasibaigus.

Tačiau tuomet kils klausimas, kaip alkoholio biznį 
tvarkyti. Svaigiųjų gėrimų gaminimas ir pardavinėji
mas neturėtų. būti paliktas be valdžios priežiūros, nes 
kuomet tas biznis nėra reguliuojamas, tai iš jo gema 
visokių blogybių, kurios iššaukia visuomenėje pasipik
tinimą. Tos blogybės juk buvo priežastis, dėl kurios tu
rėjo pasisekimą prohibicijos apaštalai.

Valstijos, iš tiesų, turėtų jau dabar galvoti apie 
tai ir ruošti atatinkamus įstatymų projekus, idant, kai 
prohibicija bus atšaukta, alkoholio biznis galėtų būti 
kaip reikiant sutvarkytas.

AMERIKOS DARBO FEDERACIJA

Susirinkusi Washingtone, Amerikos Darbo Federa
cijos konvencija galės palikti istorinį rekordą šios šalies 
darbininkų judėjimo lapuose, jeigu ji mokės suprasti 
tuos uždavinius, kurie šiandie stovi prieš Amerikos dar
bininkų klasę.

Ekonominė krašto būklė yra taip pašlijusi, kad net 
valdžia yra priversta imtis griežčiausių'priemonių ko
vai su nedarbu ir gerovės grąžinimui. Roosevelto 'ad
ministracija pravedė kongrese Nacionalinio Gaivinimo 
Aktą (National Recovery Act), kuris suteikia galią 
valdžiai reguliuoti darbo valandas ir darbininkų algas 
pramonėje, ir tas įstatymas dabar yra vykinamas. Visi 
kalba apie NRA. Visur matyt emblema, mėlinasis are
lis.

Ką, jisai duoda darbo žmonėms? Jisai pripažįsta 
jiems kolektyvių sutarčių teisę. Jisai duoda jiems, teisę 
organizuotis ir sutartinai kovoti dėl savo būvio pageri
nimo.

Amerikos Darbo Federacijos vadai šitą dalyką su
pranta. Jie naudojasi proga ir stengiasi padidinti uni
jų narių skaičių. Prezidentas Green neseniai pareiškė, 
kad NRA dėka Amerikos Darbo Federacijai pasisekė 
per šiuos keletą mėnesių gauti daugiau kaip du milionu 
naujų narių, ir Amerikos Darbo Federacija šiandie tu
rinti jau 5 milionus organizuotų darbininkų. Jisai iš
reiškė viltį, kad per ateinančius metus tas skaičius iš
augsiąs iki 25 milionų?

Bet tai yra tik viena klausimo pusė. Vien profesi
nėmis organizacijomis darbininkai negali daug iškovoti. 
Kada ateina pramonės krizis ir unijų nariai patenka į 
bedarbių eiles, unijos ima silpnėti, jų iždai ištuštėja, 
kova prieš darbdavius pasidaro sunki, dažnai ir visai 

, neįmanoma. Stipriausias ekonominės kovos ginklas yra 
streikas, sutartinas atsisakymas dirbti. Bet sunku yra 
pabaidyti darbdavį atsisakymu dirbti, kuomet jisai ir 
pats darbą stabdo ir darbininkus atleidinėja. .

Tokių visuomenės nelaimių atsitikimuose darbinin
kų klasė gali atsiginti nuo kraštutinio vargo ir išsilai
kyti kultūringo gyvenimo lygmalėje tiktai su valstybės 
pagelba. Tik valstybė gali pavalgydinti ir aprengti mi
lionus bedarbių ir jų šeimas. Taigi yra neapsieinamas 
dalykas valstybinė apdrauda nuo nedarbo. Amerikos 
Darbo Federacija privalo kovoti už ją.
' To ne gana. Reikia žiūrėti ir toliau. Šiandie vi
siems aišku, kad technikai nuolatos progresuojant dar
bininkai tiktai tuomet galės turėti užtikrintą uždarbį, 
kuomet tuo pačiu spartumu bus trumpinamas darbo 
laikas. Atskiri darbdaviai to įvykinti negali, kad ir jie 
norėtų arba butų darbininkų verčiami. Tai gali padary
ti tiktai valdžia, jvesdama darbo valandų sutrumpini
mą visoje pramonėje.

Su pagelba NRA bando tai dabar daryti Roosevel- 
tas. Ne iš gero jisai tatai vykina, bet dėlto, kad nebėra 
kitokio kelio kapitalistiškam bizniui atgaivinti. Bet tos 
valdžios pastangos butų kurkas sėkmingesnės, jeigu 
pačioje valdžioje darbininkai turėtų sprendžiamą bdi- 
są. Jie turės tą balsą tiktai tuomet, kai jie susiorgani
zuos politiškai.

Rengiant Lietuvių Aviacijos 
Dieną, rugsėjo 24-tą, Chicagbs 
“Draugas” ne tik atsisakė dė
ti apie ją žinių savo špaltose, 
bet paleido per savo špaltas 
Šmeižiantį “Naujienas” straips
nį, norėdamas tuo budu pa
kenkti rengimui, kurį “Naujie
nos” garsino. Dabar “D.” išei
na jau ir prieš Amerikos Lie
tuvių Tranzatlantinio Skridimo 
Sąjungą, kuri tapo suorgani
zuota lakūnui James-Janušaus- 
kui remti.

Jisai pasakoja, kad ta orga
nizacija (“komitetas”) esanti 
“partyviška, socialistiška”, — 
nors jisai labai gerai žino, kad 
j Tranzatlantinio Skridimo Są
jungos valdybą, susidedančią 
iš 9 narių, įeina tik vienas ar
ba du partyviški socialistai, o 
kiti asmens arba priklauso ki
toms srovėms, arba yra visai 
nepartiniai.

Be to, buvo kviečiamas pri
sidėti ir pats “Draugo” redak
torius. Kvietimą jisai gavo pa
čioje pradžioje, kai tik buvo 
susidaręs organizacinis komi
tetas, kuris rengė Aviacijos 
Dieną ir steigė Tranzatlantinio 
Skridimo Sąjungą. P-ui L. Ši
mučiui (“D.” red.) buvo para
šyta du laiškai, buvo tartasi 
su juo telefonu ir asmeniškam 
pasikalbėjime. Jisai galėjo įeiti 
į valdybą tokiomis pat teisė
mis, kaip ir “Naujienų” redak
torius. Tačiau jisai atsisakė, 
kadangi nebuvo patenkinta jo 
reikalavimas, kad valdyboje bu
tų dar 
vei”.

Pats 
pažįsta, 
čiamas
straipsny j e skaitome:

“Tiesa, musų dienraščio 
redaktorius buvo užkalbintas 
(! — “N.” Red.) įeiti į ko
mitetą, bet jis negalėjo su
tikti, nes visa darbo pradžia 
ėjo ne tuo keliu, kuriuo tu
rėjo eiti.”
Tai ne visai atatinka tiesą. 

Viena, p. šimutis buvo ne tik 
“užkalbintas”, bet, kaip aukš- 
čiaus miųėta, įnivo atkartotinai 
kviečiamas ir derybos su ųuo 
tęsėsi apie dvejetą savaičių. 
Antra, kai' dėl darbo vykinimo 
budo, tai 
daktorius 
bar sako, 
ją, kam 
iniciatyvą,
atsitikime buvo 
taip, kad iniciatyvą teko^ pasi
imti “Naujienoms” ir grupei 
žmonių, kurie buvo “Naujienų” 
ir lakūno pakviesti. Ta grupė 
pačioje pradžioje nusistatė ne- 
rišti savo veikimo su jokiais 
partiniais arba sroviniais rei
kalais ir kviesti prisidėti kiek
vieną, kuris nori kooperuoti.

Vadovaujantis šituo nusista
tymu, buvo sudaryta Lietuvių 
Amerikos Tranzatlantinio Skri
dimo Sąjungos valdyba (direk
cija), į kurią įėjo ne partijų 
atstovai, bet šiaip visuomenei 
žinomi ir pasitikimi darbuoto
jai. Į jos narius stoja (nors 
tikra narių gavimo kampanija 
dar ^os pradėta) taip pat ne 
partijų atstovai, bet asmens, 
kurie nori savo pinigu, žodžiu 
arba kitokiais budais paremti 
antro tranzatlantinio skridimo 
reikalą. Tai buvo plačiai aiš
kinta 
atrodė,

Negalėjęs paversti tranzatlanti- 
nj skridimą savo partijos įna
giu, jisai dabar stengiasi tam 
dalykui uždėti partinį štampelį 
ir sukelti prieš jį visuomenės 
nepasitikėjimą. Be to, t lyg pa
mėgdžiodamas bimbinius komu
nistus, jisai prikaišioja “Nau
jienoms” darymą biznio”, — 
nors “Naujienos” dar iki šiol 
nėra paėmusios riė vieno cento 
nei už aviaęijos dienos garsi
nimą (vien tik skelbimų duota 
dienraščio špaltose mažiausia

už pusantro šimto dolerių, ne
skaitant straipsnių ir praneši
mų), nei už , organizavimą. Į 
tuos jo neteisingus priekaištus 
mes tik galime atsakyti žemai
tiška patarle: “Kuo pats kvep’, 
tuo kitus tep’ !”

šiaip mes ne} su “D.”, nei su 
kitais, kurie, vadovaudamiesi 
pavydu ar partiniais kerštais, 
daro nepamatuotus užmetimus, 
į ginčus neisime. Mes žinome, 
kad visuomenė nori ne pešty
nių, bet ■*— kad! butų ttnkamiai 
atliktas darbas! Pagal darbą, 
be abejonės, bus vertinama ir 
Amerikos Lietuvių Trąnzatlan- 
tinio Skridimo Sąjunga.

Kaip Buvo Ruošiamos
Parodos “Prie Ruskio”...

(Pagal rašytojo Eugenijaus Čirikovo apibraižą “Progresas”)

—O ką, PaVcl Vasiljič, ko- abu bendrakalbiai jautėsi ge- 
dėl gi ir mums ko nors nepa

daugiau vietų jo “sro-

“D.” redaktorius prisi- 
kad jisai buvo kvie- 

ir atsisakė, nes jo

pabandė višsisukti reporteris.
—Palauk!... Reiškia^ reika

las yra!... Bobos nepabėgs, 
visuomet su tavim liks...

Reporteris liūdnai ėjo pas
kui galvą, bet kai šis nutempė 
jį iš alėjos į krumus, — ins- 
tinklyviškąi pašoko atgal ir 
pasitraukė:

—Kur gi tamsta tempi?...
—Bet palauk!,.. Manai, mu

šiu? Ne... Aš ne toks... Prašau, 
rašyk, keifcis kiek telpa, aš 
vyresnybei neimsiu skustis... 
Aš spaudą vis tik gerbiu...

’ —Sėskis! — 
liepimo baku tarė galva, 
stumtelėjęs vietinio laikraštė
lio bendradarbį į tą patį suo
lelį, nuo kurio pabėgo nesenai 
valdybos pirmininkas.

Paskui galva pripylė į stik
linėles vyno ir tarė:

—Sakyk “dėl^ui Dievui!“
—Kodėl taip?
—Bus tau uždarbis... Štai 

jau parašysi kiek norėsi!... 
nuraminsi dvasią... Dabar 
kiekvieną dieną į valdybą be- 
ginėji ir klausi “kas naujo”— 
o tuomet, brolau, tik spėk ra
šyti!...

—O kas taip?
—Na, išgerkime iš pačios 

pradžios!... Buk sveikas! Ra
šyk, stengkis, o jau mes tavęs 
neužmiršime!'...

Galva susidaužė stikliukais 
;su reporteriu Jr vienu gurkte- 
lėjimu išgėrė stiklinėlę.

• Išgėrė ir bendradarbis.
—Kaip jus, laikraštininkai, 

ar nau-

Įima tokį jaukų, linksmutį 
restoranėlį padaryti... Che che 
che

Sunku pasakyti, kas vertė 
pirklį Klipnovą taip aistringai 
trokšti parodos, bet mintis 
apie ją nepasilikdama perse
kiojo jį nuo to. laiko, kai jis 
pravažiuodamas pabuvojo 
parodoje Orio mieste. Labai 
galimas dalykas, kad Kliono- 
vas norėjo garbės, žinomybės, 
norėjo būti aprašomas spau
doje kaįp “apsišvietęs veikė
jas”, o gal būt, jame iš tikrų
jų buvo noras padaryti gerą 
darbą miestui netiesioginiu ’ 
keliu; apie save “priminimų” 
keliu... Kaip tai nebūtų buvę, 
o Klionovas, kaip sakoma, 
miegodavo ir matydavo paro
dą ir visiškai nebedavė ramy
bės su ta paroda savo žmonai.

—O tu ką, Fiokla Stepany- 
doviia, išątatysi?

—Gana tau, dejuotojau! Su- 
sigėskl... Kokia aš tau Stepa- 
nydovna?

—Tai paimsiu aš tave po 
rankele ir — į parodą! Kitą 
idieną laikraštyje:, “vakar tei
kėsi aplankyti parodą musų 
gerbiamas miesto galva su sa
vo teisėta žmona,..”

—O tau tas ir patinka?...
—Prieis gubernatorius...

Prie kepurės ranką prįdės...
žinoma, grandinį užsikabi

nęs... Jis pagarbą ne man, o 
Ženklui atiduoda. Aišku, ir aš 
taip p,at — “su pagarba!”

šį karią Nikanorui Ivanovi- 
čiui pasisuko valdybos pirmi
ninkas, ir jis, vietoje žmonos, 
vargpo su paroda pirminin
kų... Bendrakalbiai jau baigė 
vyno butelį besikalbėdami 
apie parodą, bet Nikanoras I- 
vanovič, nenorėdamas paleis
ti savo aukos, pareikalavo 
naują butelį.;.

—Palauk, pakalbėsime! — 
laike jis bendrakalbį, apsvai
gęs ir nepastebimai pradėda
mas vadinti “tu.” ,

Pirmininkas, pataikęs va
landėlę, pabėgo.
z “Miesto galva,” sviruoda- 
mas, nuėjo išilgai didžiosios 
alėjos. Čia jis pagavo vietinio 
“Lapelio” reporterį, familja- 
riškai pagriebė jį po ranka ir 
nusitempė į akacijos krumus.

—Nors jus, velniai, tik ir 
žinote, kad keikiatės, o vis tik 
aš spaudą gerbiu ir visuomet 
pasiruošęs..,

—Aš, 'Nikanore Ivanovičiau,

beapcliacinio 
tarė

rai:, laisvai ir jaukiai.. Smalsi 
žmonių akis negalėja paiųaty- 
ti pro .tirštą akacijų sieną, o 
tuo tarpu čia buvo puikiai 
girdimas kariškos muzikos or
kestras, per kiekvieną pusva
landį griežęs polkas, valsus ir 
Šmotukus iš “Gyvybės už Ca
rą”,..

—O ar tamsta manei, kad 
pažanga pati tamstai į burųą 
lys?,.. Ne!... O štai padarysime 
parodėlę, o ten nakvynės na
muką... Tamstą štai jau pasi
rūpinai agronomų. Kiek apie 
tamstą rašė?!... Ir tegul rašo!.. 
Tegul žino, mato, atsimena!...

—Apskritis sunkioje būklė
je... Pats tamsta žinai, kaip 
paveikė musų biudžetą visi 
tie neužaugimai, neturėjimas 
pašaro...

—Niekai!... Dievas duos 
dieną, duos ir pinigų... Che 
che che!... Ar liepsi tamsta į- 
pilti?

—Prašau!...' > \
"Sudaužę stikliukus,* bendra

kalbiai srėbė po gurkšnį vy
nelio ir pasiskonėjo juo...

—Lyg kad truputį rūgšto
ka?

—Tai yra kaip?...
—Gi labai paprastai: paro

dėlę padaryti, ųors nedidelę... 
Vis tik ir mes nė karna siū
ti... Nereikia atsilikti...

—Ar moksliniai pramoni
nę? — su pašaipos atspalviu 
paklausė Pavcl Vasiljevič.

—Ne... Koks ten mokslas!... 
Žemės ūkio... BČdyba su dva
rininkais, yra vis tik ir pavyz
dingų ūkių... Pavyzdžiui, tam
stos... O svarbiausia, juk rei
kia kuo nors apie save parei
kšti?... Taip mes amžinai pra
lenkti pasiliksime... Žmonės 
rūpinasi, žmonės turi geležin
kelius ir visokią pažangą, o 
pas mus kaip 
viešpataujant, 
Aš štai trečių 
esu galva, o 
nematau... O 
išvažiavęs rūpintis 
tau: sakau, mieštoj galva Tru- 
ščobinsko mieste... O į mane 
žiuri, akis pražiodę, lyg nie
kuomet ir tokio įhiesto neži
nojo... Sakau, šakelę 
butų pageidaujama... 
jungti prie pažangos., 
kokia ten šakelė? 
Nėra ko jums vežioti, 
dėl?... Tupime 
nei garso!

-*-Taip... — susimąstęs, leis
damas iš po ūsų tabokos du
rnelius, tarė Pavel Vasiljevič. 
— Musų rūpestis apie priva
žiuojamąją šakelę nuėjo nie
kais... Nosis!...

—O tamstai butų neblogai? 
ką?... Tamsios dvarelis kaip 
tik šalia šakelės butų... Sė
dai, din din din!..', trr... ir nu
važiavai, nuvažiavai!,.. Po 
dviejų trijų valandų n&mie, 
pas teisėtą žmoną!.., Che che 
che!...

—Hm... ta-aip...
—Duona neina pilvo ieško

ti, Pavel' Vasiljevič... Patiems 
reikia rūpintis... Taip pat ir 
pažanga! Ją už uodegos reikia 
pagauti, ir dar stengtis nepa
leisti! Che che che!...

“Miesto galva” tvojo apskri
ties valdybos pirmininkui į 
kelią ir nusijuokė tuo sočiu 
pasitenkinimo ir pasitikėjimo 
savimi juoku, kokiu kvatoja 
suktoki pilvuzokąi pirkliu- 
kai...

Bendrakalbiai sėdėjo mies
to sodo jaukioje kertelėj e 
prie triukšmingos, ryškiai nu
šviestos stoties, ; skendusios 
žalume ir atrodžįusiame da
bar kažin kokia pasakiška 
vaizduotės pilimi, Bakcho 
šventykla... Juokas, kalbėji
mas, bilijardo kamuolių trin
ktelėjimai, kamščių šovimai, 
peilių džingėjimas, indų skam
bėjimas, orkestrionas, — ka
žin koks laukinis garsų šeji- 
masi plito / iš; atidarytų, apa
kinamai1 nakfres ryškių |amsd- 
je stoties langų...

Tirštas akacijų krūmas, den1- 
gė vienišą žalią skobnelį su 
suoleliu. Čia šviečiant roži
nės spalvos pūreliui, kom
panijoje su portvęįpo buteliu,

buvo Žirniui 
taip ir dabar... 

metų ketveriukę 
jokios pažangos 
kodėl?... Buvau 

Persista-

mums
Prisi-

O jie:
Kam?...
, O ko-

ijr apie mus

i

1

—Taip... yra... Apsimokės, 
Pavcl Vasiljevič!... Miestas 
nuo savęs duos penkioliką 
dvidešimts tūkstantėlių... Už 
miestą aš laiduoju!... Na, aps
kritis — penketą tūkstančių.,, 
štai ir bus. Pajamos iš ekspo
nentų, iš įėjimo bilietų... <Ga- su poniomis.. Atsiprašau! —

PILNOS RANKOS

manote: paroda 
dingas dalykas? 

; —Kur gi ne!... Žinoma!...
i —Kolioti tą žmogų, kuris 
nadarys tą patį dalyką, ar ga
lima?—

—Kodėl gi kolioti būtinai?
—Taigi toks ir dalykas!...
—O ką?
—Bus paroda!... štai tau 

mano ranka!... Aš nebusiu 
galva, jeigu...

—Ką gi, puiku...
—‘Bet tu kodėl V man sakai 

“pui-ku!’“. XuZ ar
palaikys mane laikraštis? Ar 
taip pat užsipuls?... 
įtiksi...

—Musų organas
gerą, kilnų darbą 
Ne žmones, o darbą.

—A, ką tu niekus pasakoji! 
Darbą! Ar pats, ar ką, tas 
darbas pasidarys? Juk, žmo
nės gi jį dirbs?...

—žinoma, žmonės... hm...
(Bus daugiau)

Jums ne

palaiko...

9-29
591

vargiai pats “D.” re- 
tiki tuo, ką jisai da- 
Steigiant organizaci- 
nors tenka pasiimti

Aplinkybės šiame 
susidėjusios

ir “D.” redaktoriui, ir 
kacl ir jisąi jau,buvo 

sutikęs su tokiu organizavimo 
planu, nes savo sumanymo^ kad 
Sąjungos valdyba butų sudary
ta iŠ srovių atstovybių, jisai 
jau nebekėlė.

Tačiau sroviniai sumetimai, 
matyt, iš jo galvos neišeina.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

dhicago; iii.

Susikalbėjo
Gavo “tikietą” “Kingfish 

Levinsky, sumušęs Šarkį kum
štininkas.
kad važiavęs Sheridan
60 mylių valandoj

Levinsy teisme
“Man atrodė, kad 
tik kokias 35 ar 40

Jisai kaltinta tuo, 
keliu 

greitumu.
pareiškė: 
važiavau 

mylias”.

tamsta turi žinoti greitumą. 
Tamsta parodei pakankamai 
greitumo kumštynėse su Šar
kiu”.

Levinsky sutiko su teisėjo 
pareiškimu. Jisai sumokėjo 
ir $5.00 bausmės už pergreitą 
važiavimą.

- \ i

L v

i

Uragano sugriautas ir vandens apsemtas Tampico miestas, Meksikoj. Kiek ten žmonių žuvo, 
ir dabar dar niekas nežino.

to

Pataria neužmiršti 
taksų mokėtojų

nė

Amerikos Legiono praėjusio 
termino komanduotojas John
son kalbėjo legionierių kon
vencijoj Ghicagoj. Vieną 
mintį jis ypač pabrėžė. Esą, 
didžiojo karo veteranai, ypač 
sužaloti tarnyboj ir sunegalė- 
ję dėl jos, turi teisę reikalauti 

ir tikėtis iš savo šalies atly
ginimo ir pagalbos. Bet sto
dami už savo teises jie nepri
valo užmiršti ne taksų mokė
tojų, kurių daugelio padėtis 
šiandie yra sunki.

» » «
Amerikos Legiono konven

cija nutarė susirinkti ateinantį

kartą Miainį mieste Floridoj.
» » »

Legiono konvencijai tapo 
patiekta rezoliucija smerkian
ti tokią miestų ir valstijų vy
riausybės ekonomiją, kuru per
daug skaudžiai kapoja biu
džetą skyriamą vaikų auklėji
mui — mokykloms.

Iš kitų rezoliucijų buvo to
kios: priešintis Amerikos sto
jimui į tautų lygą; priešintis 
Rusijos pripažinimui; pas
merkti hitlerininkų organiza
cijas, kurios stengiasi skal
dyti Ameriką rasiniais ar reli
giniais obalsiais; leisti Ameri
kos legionui organizuotis ko
vai su kriminalistais ir rakic- 
tieriais.

Brighton Park
Jaunuolių draugijėlei susi

tvėrus pambkos įvyksta šešta
dieniais 3 vai po pietų Ilolly- 
wood svetainėje adresu 2417 
West 43rd St.

Dainų mokytoja, yra A. Za- 
bukienė; šokįų mokytojas — 
Vytautas Bieliajus.

Brightonparkiečiai 
susidomėti šios 
darbuote ir leisti 
lavintis prie jos.

Kurie užsiregistravote 
ėjusį šeštadienį šokiams, 
lonėkite visi būti laiku.

Geriausio pasisekimo Brig
hton Parko Jaunuolių Draugi
jėlei. — Komisija.

JSusirinkimus laiko kiekvieną mėnesi 
kas pirmą sekmadienį 12 vai. dienos, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijjo, 3133 So. 
Halsted St.

MADOS MADOS

2823

Ekspliozija
Antradienio vAkare kilo 
iozija trobesy adresu 

W. 69 st. Iš eksplipžijbs 
gaisras.

cks-
1636
kilo

Tarp Chicagos
Lietuvių 4

Atvyko iš Europos
Škandinavų-Amerikos linijos 

laivas “Frederik VIII” atplau
kė iš Europos j New Yorką 
pirmadienį, spalių mėri. 2 d., 
Tarpe kitų laivo pasažierių at 
vyko šie lietuviai ir lietuvaitės: 
p.p. Teklė Bruknis, Stasys 
Bruknis, Alvira ir Al
fonsas Brukniai, Joscph Ja- 
nush, Antanina Kaleckis, Pins 
Draugis, Antanas Jamfškaitis, 
Jonas Wosilius.

Sekantis kalbamos linijos lai
vas išplauks iš New Yorko į 
Europą “United States” spalių 
21 dieną. Laivas “Frederik 
VIII” apleis New Yorką lap
kričio 9-tą,

turėtų 
draugijėlės 

vaikučius

pra- 
ma-

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra iš Europos 

Kam jie priklauso,, tetrul tnueirta i 
vyriausiai naštk (Claik ir Adarth 
ratvių) atsiimti; Reikia klausti -prit 
langelio, kur padžta iškaba “Adver> 
tised Window” lobėj nuo Adątnš gat
ves, pasakant laiško NUMERI, kair 
kad šiame sąraše'‘pdžyfnžtž. ’

DR. VAITUSH, DPT.
, HĘTųyis,. , . .

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akiiį įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudejiniOė svaigimo 
akių aptemimo, nervuotuiųo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreįpiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos, Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
tu i s pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę įpigiaus, kaip, buvo pirmiauš.
Daugelį atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip,, pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phohe Boulevard 7589

9Q1
907
916
919 
!)Ž7

Aukštaičiui J. 
Jasevičius Longinas. 
Savitsky David 
Venslavui Juosapas 
Zuskauskus ‘ Jozapu.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų V didybės 

1933 hietams
simAno Daukanto drAugij.os 

Vildyba 19.32 jhetų:: Pirnį. Jut. Ra- 
ceyičia, 3326 So. Union Avė.; viče- 
pirm. Liudy. Judus, $12 W. 33rd 
SU; įtit. rišt. P. Killiš, 3347 S'o* 
Adburn AVę.; ižd. Ant. Zalatoris, 
827 33rd St.; fih. rąŠt. A. Kifc- 
lak& 3842 Sd. Union Avė.; kontr. 
rast. 'J< Stdnąitis; apiekunai iždo, Iž. 
Mhsaitis ir J. Krikščiūnas; maršalka 
A. Vilkis.

Tek Yarfls .1829____ __

DR. G. SERNER
■ Pritaikd Akinius 

Kreivas Akis
. .Ištaiso.

, Ofisas

kampas, Hhlsted St.
Valandos nuo 10—4, buo 6 iki

Nedėliomis 10 j|ci 1,2 vai, ryto
' n,...,N..I /Į i............
Z Lietuves Alaišėrės

8

Illinois lietuvių paselpos 
KLIUBO valdyba dėl 1933 m. Jonas 
Bijanskas, pirm., 934 W. Marųuetts 
Rd.; Stasys Mažeika, pirm, pagelbi- 
ninkas; A. Kaulakis, nut. rašt., 3842 
S. Union Avė.; Frank Norkus, fin. 
rašt., 4342 S. Talman Avė.; J. Ja
nušauskas ir J. Adomaitis, iždo glo
bėjai; Frank Bakutis, iždininkas, 2603 
W. 69th St.; D. Antanaitis, maršalka. 
Susirinkimai laikomi kas pirmą penk

tadienį kiekvieno mėnesio, 7:30 vai. 
vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoj. .

St. Narkis, Korespondentas, 1900 W. 
35th Street. 
Kazimieras Warnis, 
So. Kedzie *Ave., 
5044. 
Alex Tamulionis, 
W. 38th Street.
Dr. T. Dundulis, _____ ,
4142 Archer Ave„ Pbone Virginia 
0036.

Kliubo susirinkimai atsibuna kas 1-mą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio Liberty 
svetainėje, 4615 So. Mozaft St., 12-tą 
vai. dieną.

Iždininkas, 3838 
Pbone Lafayette

Maršalka, 2932
, t v .J v 

Kliubo Daktaras,

Lietuviai Daktarai

DR. MARGĖRIO
PRANEŠIMAS ,

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą
3325 So. Halsted St.

Valandos: nno 10 ryto iki 2’po pietų 
t ir puo 6 iki 8 vakari , 
Švefitadienfais nud 10 iki 12 

Phonė Boulevard 8483

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1933 
m.; pirm. Juozapas Rūta, 3141 So. 
Halsted St.; pag. Petras Pauzalis, 
3644 So. Union Avė.; nut. 
S. Kunevičia, 3220 So. Union 
fili. rašt. Fel. Kasparas, 3534 S. 
Avė.; kontr. rašt. Petras Viršila, 
Limc St.; kasierius Kazimieras 
cius, 3317 Auburn Avė.; apiek. kasos 
Frank Kunevičia. 3201 Lime St.; 
apiek. kasos Edvardas Blumas, 3233 
Lime St.; apiek. ligonių Povilas Pet
raitis, 3228 So. Union Avė.; teisėjas 
Kazimieras Valaitis, 3247 Lime St. 
Laiko susirinkimus kas mėnesį pirmą 

penktadienį 7:30 vai. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
Street.

Ofieo Tel. Boulevard 5913

rašt. 
Avė.; 
Lowe 
3200 
Lau-

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

-f

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

756 W. 35th St
(Cor. of 35th B Haht.d Su.) 

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

Ofiso 'tel, Boulevard

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠĖLTOS 
KLIUBO VALDYBA 1933 METŲ. 
Wilįiam F. Buishas, Pirmininkas, 
?650 W. 69 St., Tel. Republic 6131. 
Frank Mikliunas, Vice-pirmininkas, 
4917 So. Keminsky Avė., Tel. La
fayette 5211. 
St. Narkis, Nutarimų sekr., 
West 35th Street. 
Walter Sharka, 
South Washtenaw Avenue. 
Mike Kasparaitis, 
ninkas. 265 5 West 43rd Street. 
St. Tveri jonas, Turtų pridabotojas. 
4014 So. Western Avenue. 
Frank Shutkus. Knygyno prižiūrėto
jas, 811 W. 19th St., Phonc Canal 
6485.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phonė HEMLOCK 7828

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

Gyvenimo yieta 6004 S. Trinia n Avė.
Tel. Republic 3093

Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-ft 
Nedeldieniais fugai sutartį.

1900

Turtų rast.

Kontrolės

4635

rasti-

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS: L .

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

apari šventadienio ir ketvirtadienio.

" J ■ - »■
Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. Ė. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Arčher Avehtie

Graboriai
Tel. Victcry 4088 

Dieninis ir Naktini] Patarnavimai 
Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 

kaip $75.00
Pavlavičia Uiidertaking

CortiPany 
Inkorporuota 

HENRY W. BECKER 
(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Pbone Boulevard 704Ž

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

A. K. Rutkauskas, Nl.D.
4442. Soutk Wuurn Aoiha, 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: u

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nbo 6 iki 9 valandai vikaro

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Pbone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai
Phonė Armitage 2822

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamūotbjas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiem! reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.•. i ■ • • •* * - ’ , •

1 F. RADZIUS
Incorporated , , , 

, LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiitt 

, - Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. TeL Canal 6174 

CMlCAGO, ILL.

DR. A. L. YUŠKA 
2422 IV. Marųuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

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

nedėliomis pagal susitarimą.

li 45 Miltvaukej Avenue 
Valandos: 12 iki 2 i? 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlidj pagal sutarti.

Ree. 6600 South Artesian Avenue 
Phonė Prošpect 6659 

, Ofiso Tek- Canal 0257A -
DR, P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. 
r . . .. *.. ■ . . .

Mrą; ĄNELiA K. JARUŠH 
j Physįcal Theripy 

, . u Midwife 
6109 South Albany 

AVenue ♦ 
Phonę 

Hemlock 9232 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duOdu ma- 
ssage, electric treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do
vanai.

> r- - • -

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras^ir^nebrangus.

Tėi. Mohroe 3377

Daktaras Vi A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdų gyslas

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
NedėlioniiS nuo 10 jki ,12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviais žinomas per 35 ne- 
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ii 
akbftritT“ ' *................./

Gydo staigias ir. chroniškai ligai tyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausias me-* 
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija: . - } , 
1025 W. 1.8th Si., netoli Morgan, ot 

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

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgdt Park 6755 ar Central 7464

Phofle Boulfevara 4139

2829 — Augusiai moterei kasdieninė 
suknelė. Galima siūdinti iš 
materijos, su balta apikakle. 
mieros 36, 38, 40, 42, 44, 
50 colių per krutinę.

Norint gauti vieną 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti:

bile kurios 
Sukirptos 

46. 48 it

ar da.u-
STRIPENAS

šiuo pasauliu 
2*15 valandą 

sulaukęs 22 mė

So. Halsted St., Chicago, III.

ANTANAS

Persiskyrė su 
spalio 4 dieną, 
po piet. 1933 m. 
tų amžiaus, gimęs So. Chicago, 
III.

Mirė automobilio nelaimėje.
Paliko dideliame nubudime tė- 

,vus Franciškų ir motiną Barbo
rą, brolį .F^hciškų, seserį Cle- 
opą ir Sofiją ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 2816 
So. Union Avė.. Chicago, III.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
spalio 7 dieną, 9:30 vai. ryto iš 
namų į Šv. Dovido parapijos 
bažnyčią, 32ra ir Emerald Avė., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Antano Stripeno gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai , kviečiami dalyvauti 

' laidotuvėse ir' suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini 
mą.

Nubudę liekame, 
Tėvai, Brolis, Seserys 
ir Giminia.

Laidotuvėse patarnauja grąBą 
rius Skudas, Tel. Monroe 337'7 A> *"«*•.* iv.**’ f.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

ofisAs 
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

. ,4 CHICAGO, ILL.,, 
SPECIALISTAS DŽIOVOS . 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų
• OFISO VALANDOS: . .

Nuo JO iki 12 vai. ryte, nuo 2 iii 4 
vai. įpo pietų ir nuo 7 iki 8:3d 4al. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phonė Midway 2880

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas i 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevatd 7820 
Namų Tel.: Prošpect 1930

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL. .

A

* 

f-

įii im1"
tatU’hfi*“ EWHU»»1

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA CHICAGOJE

J; Ę. EUDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia, turi 
daugiausia šermenų, todėl gali pigiau patarnauti.

Ji F. EUDEIKIS fta vienatihls lietuvių graborius, kiins 
ittri jfehgęs grabų dirbtuvę.

Puikiausios; ihbdehiiškai įrengtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl šermenų.

Nulludimo valandoje, pašaukite šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

, 480^07
.4 Vili Telefonai YAR

Seniaiisi Lietuvių Cįfaborid Chit^bjė
Eudeikiaus ypatiškas ^Štafnavimas yri pitetikipęs Pūkštančius teveik 30 
metų. — Vienintelis .Liętu.vjs Grabdriuš Vartojantis ’ modemišką, r elektros 
varomą, karaboną Su šbniriėirt durim. — Jeigu didžiuojatės dailumu ir tau
pumu laidotuvėse,' — pašaukite . , ,

REPUBLIC 834Q, jit persiĮikritikite. j į j

Juozapas EudOikisir Tėvas
5340 So. Kedzie Avė.

Visi telefonai: REPUBUC 8340
(Neturį^ sąryšių ęu firma tad pačiu vardn)

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
balsaMuotojas

Patarnauja Chicago je 
it apielinkėje. | 

Didelė. it graži 
t.koplyčia dykai. 
192 ARCHER AV.

Pbone Canal ,6122.

DR. S. BIEŽIS 
GYbYTOJAŠ ik ČHlkukGAŠ 
2201 Wešt 22nd Street

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal i u tart į 
Rezidencija 6631 So. Californib Avė.

Telefonas Republic 7868
•* i • k t *.,• • ••»*■* * ik . j t * •' f .

Telefonas Yards 0994

Dl MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 va). Nedel. ndo 10 iki 12
Rėk. Telephone Plazi 3200

L J. ZOLP
j GRABORIUS.
1646 West 46th St.

Tel, Boulevard 5203 ir 8413
r 1327. So. 49th Ct.
Čicerd 3724. Koplyčia dykai

'—......................

Tel. Čiei 

i ' i >t a - ’ ' ' '?

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja hiclotuvėse kiiopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct„ Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

Lietuviai Daktarai "

A. MONTVIDj M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madison S t. 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Ofiso: Tel. Victory 6893 ,, ,
Rez. Tel. Dretel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas Chirurgas 

Specialistas odos ligą ir veneriiką ligą 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 

Nedėliomis ir Šventadieniais 10—12 , t

, Advokatai

Dr. Siizana Slakis
Gydytoja Vaikų ir Moterą Ligų
4145 Airchėr Avenue
Ofiso Tei. Lafayette 73.37 

Namų Tel. Hyde Park 3395 
Vai. ‘ ’ ................

Ofiso JTei. Lafayette. 73.37

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

Šetadieniais sulig sutarties.

ir 
ir

A D V, O K A T A S 
. MIESTO OFISAS: 

12Ž N. Dearborn St.Rooms 1431-1434 
Telefonai Central 4410-4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nlio 6 iki 8:30 va), kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 rytd.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS' 

Grįžo it Europos it vii praktikuoja 
tenėjol Vietoj.

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

3335 Sb. Halstefl Ši*
ta. feoULBVAkri

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. . 6515 ffo, RSįktveŪ Sr.
Tel. kepnblic 9723 5

J. J. BAGDONAS
. Lietuvių Graborius
Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane
2506 West 63rd St.

T«l. REPUBLIC 3100 J()IL\ . B. liORDEN 
.. ųeTUVIS ADVO.AT.S _ 
105 W. Monroe St.£,prie . Clark

i Telefonai State 7660; -vauidos 4S

Utarntako, Ketverto Ir Bubėtos vak. 7 iki 
TcMoaaa Benui-Hc 0600

Gfabdrius
\ DYKAI 

st 15th St 
CICERO, ILL.

Valandos: Nuo 2 
nuo 7 iki

iki 5 
8 vai.

vai. dieną 
vak.

ir



- - ............... ! , i.i >WIW>| i i...................... ............... .............. ................................... m Rfi .. ........ i

Vilniaus Minėjimas ir Pirmos Transatlan 
tinio Skridimo Prakalbos

NAUJIENOS, CKtcaga, HL Ketvirtadienis, spal. 5, 1933

Pirmadienį, spalių mėn. 9 
d., Chicagos Lietuvių Audito
rijoj įvyksta Vilniaus minėji
mas ir pirmos lietuvių Tranz- 
ntlantinio Skridimo prakal
bos.
vai. vakaro. Įžanga 
tų asmeniui.

Penkiolika centų 
kad padengti lėšas, 
daug.

Penkiolika centų mes išlei- 
džiam pakeliui cigaretų ir ne
sigailime.

Nejaugi gailėsimes penkioli
kos centų, kad susirinkti ir 
bendrai paminėti musų tėvu
kų sostinę Vilnių; gal ir atei
nančių musų karti; sostinę.

Juk mes tikimės, kad Vil
nius ilgainiui priklausys Lie
tuvai. Mes trokštame to.

Bet reikia ir darbuotis tiks
lo siekimui. Reikia neduoti 
klausimui nublinkti, išnykti.

Vėl imkime rengiamų Tranz- 
atlantinį Skridimų. Ar reikia 
daug kalbėti apie tai, kokios 
reikšmės turi jis musų, kaip 
lietuvių, dvasios palaikymui? 
Re tautos dvasios palaikymo, 
be tvirtos valios, be pasiryži
mo negalima tikėtis jokio rim
tesnio, kilnesnio tikslo atsiek, 
ti.

Reiškia, ir Vilniaus minėji
mas ir Tranzatlantinis Skridi
mas ryšasi į daiktų.

Prie to, neteks nuobodauti

Programas prasidės 8
5 cen-

iš asmens,
Tai ne-

šiame parengime. Bus išpil
dytas įvairus programas:
• Programą atidarys p. Kartū
nas, Tranzatlantinio Skridimo 
Komiteto pirmininkas.
\ Adu. K. Gugis ' bus vakaro 
vedėjas.

Lietūkiu jaunuolių draugijė
lė, kurių mokina dainuoti p. 
S. Staniuliutė, o šokti p. Bie- 
liajus, išpildys savo numeriu?..

Dr. Montvidas, nuo draugi
jos “Pažangos” kalbės apie 
Vilniaus vadavimų.

Stasys Rimkus dainuos.
Pilis Grigaitis kalbės.
Kalbės lakūnas James-Janu- 

šauskas. Tai tas pats asmuo, 
kuris yra pasiryžęs ateinantį 
pavasarį baigti nebaigtų žuvu
siųjų pirmtakunų, Dariaus ir 
Girėno, žygį — per Atlantikų 
orlaiviu pasiekti Kaunu arba 
Vilnių. Tikrai verta jis pa
matyti arti — Chicagos Lietu
vių Auditorijoj.

Kalbės: pp. Mackevičius, 
adv. Dobbs, Wm. J. Kareiva, 
Dr. Davidonis.

Pirmyn Choras programo 
užbaigai sudainuos gražių dai
nų.

Eilė trumpų kalbų. Apščiai 
įvairių minčių. Dainos ir šo
kiai. Ir kilnus tikslas.

Ir visa tai tekaštuos tik 15 
centų asmeniui; tik lėšoms pa
dengti. Iš tikrųjų patartina 
būti prakalbose.

Chicagietis.

i ' ... j . • ;

. Belskis užs’nuodijo
Daktaras tuoj aus suprato, 

kad Belskis paėmę ntiodų. Bet 
kokių? Klausia daktaras pa
ties Belskio, o šis nebegali kal
bėti. Visgi daktaras nugirdo 
dar nuodų vardų. Daktaras 
Yuška tuojau supylė Belskiui į 
gerklę vaistų neitralizuoj ančių 
tų nuodų veikmę. Patelefona
vo dar daktarui Strikoliui. šis 
atsiskubino iš savo ofiso į Bea
kto aptiekų.

Apie tų laikų jau pribuvo ir 
policija įvykiui tyrinėti.

Daktarai Strikolis ir Yuška 
išvežė aptiekorių Belsk) į Šv. 
Kryžiaus ligoninę. Užsinuodi
jusiam išplauta viduriai. 'Jo 
gyvasčiai nebegręsia pavojus, 
bet jis dar negalėjo vakar ge
rai kalbėti.

PRANEŠIMAI
LSS. Pildomojo Komiteto susirinki

mas įvyks ketvirtadieny spalio 5 d. 
kaip 11:30 vai. ryto Naujienų name. 
Prašau draugų nesiveluoti. Sekr,

Gerbiami Delegatai Lietuvių Republi- 
konų Centralinės organizacijos, teikitės 
atsilankyti į musų susirinkimą, kuris 
įvyks 5 d. spalio ketverge, 8 vai. vak. 
antrašu 2608 W. 47th St., Chicago, 
m. .

Ant šito susirinkimo bus renkama 
valdyba ir kiti svarbus klausimai bus 
rišami dėl organizacijos naudos.

Taipgi kviečiame tuos kliubus kurie 
dar nėra centro nariais, kad atsiustu- 
mėt įgaliotus delegatus, kurie jums pra
neš Lietuvių veikimą politikoj.

Paul P. Barsheack sekr.

Illinois Lietuvių Palei po s Kliubas, 
laikys mėnesinį susirinkimą penktadieny, 
spalio 6, 193 3 m., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St., 7:30 
vai. vakare. Visi kliubiečiai kviečiami 
atsilankyti į šį susirinkimą, ir pasiim
kite tikietų dėl Kliubo Baliaus, kuris 
bus lapkričio

CLflSSiriED ADS
Business Service 
Biznių.PatarnaviĮrfaą

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų it 
cendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. (žymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas *

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų
—o—

šiojGal vienoj kitoj vietoj 
žinioj prasitariau ne taip, kaip 
įvykis tikrai pasitaikė, 
padariau ne blogu noru. Pana
šiuose sųjudžiuose, kaip apra
šytas aukščiau, sunku yra da
lykų nušviesti tikrai, -g Antrų 
vertus, neteko nė su Belskiu 
kalbėtis.—Kaimynas.

<: 'iį

Tai

RADIO
ŠIANDIEN JOS. F. BUDRIKO 
RADIO PROGRAME DALY 

VAUJA ARTISTAS J.
BABRAVIČIUS 

t

da-

25 d., Auditorijoj, 
A. Kaulakis, rat.

Sustreikavus duonos išvežiotojams Philadelphijoj, (Pa 
bar duonos vežimus lydi dideli policijos būriai. Viršuj: darbo 
sekretoriaus pagelbininkas Edward F. McGray, kuris atvyko į 
Philadelphia bandyti streikų sutaikinti.

■ .. ■' ; . ’s...—

PEOPLES FURNITURE
KRAUTUVIŲ LIETUVIŲ

DIO PROGRAMA 
j . ..

Visi dainininkai šauniai ir 
žiai dainavo

co.
RA-

gra

Moterys Pritaria Advokatų Draugijos žy 
giui, kad Amerika ištirtų tikrą priežastį 

Lakūnų Žuvimo.

šį vakarų būtinai pasiklau
sykite Jos. F. Budriko krautu
vės duodamų programų, kuris 
bute labai įvairus ir įdomus. 
?er radio dainuos žymiausias 
musų dainininkas, art. J. Bab
ravičius.

Radio
7:30 vai.
iuojamas
1420 kilocycles). Neužmirški

te tuo laiku atsisukti savo ra
dio imtuvus ir pasiklausyti gra
žių dainų. ' •

programas prasidės 
vakaro ir bus trans- 

iš stoties WHFC

Praeito antradienio vakare ir 
vėl radio klausytojai turėjo 
daug malonumo ’ pasiklausyti iš 
stoties WGES. šaunaus daina
vimo dainininkų, kurie daly
vauja išpildyme Peoples FuTni- 
ture Co. duodamų radio pro
gramų.

šį sykį gerai pasirodė Peoples 
Parlor Kvartetas bei duetas ir 
solos. Dainavo p-lė A. Ančių- 
tė ir K. Sabonis. Tikrai buvo 
malonu girdėti jų aukštai mu
zikoj išlavintus balsus.

Programo įvairumui ir įdo
mumui buvo gražios muzikos 
ir naudingų kalbų. Kalbėjo Dr. 
Lauraitis, DDS., ir dalyvavo 
Čalis Kepurė su savo juokais. 
Prie to, programo vedėjas pa
tiekė daug svarbių pranešimų 
ir patarimų apie pirkimus. 
Taipgi Užprašė pasiklausyti ki
tų antradienį programo, kuris 
bus labai rūpestingai prireng
tas.—N.

Ramygalos 
sirinkimą J. 
šioj M. Meldažio — Westsidėj penkta
dienio, spalio 6, 8:00 vai. vakare. Kvie
čiame susirinkti. Ramygalietis.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas 
Kliubas, laikys čvertmetinį susirinkimą, 
penktadieny spalio 6 d., 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. Visi nariai' malonėkite lai
ku pribūti, . nes randas daug svarbių 
reikalų, kuriuos būtinai turime aptarti. 
Kurie esate pasilikę su mokesčiais, -ant 
šio susirinkimo malonėkite apsimokėti.

S. Kuneviče, rašt.

Aido Kliubas laikys su- 
Barausko svetainėje, buvu-

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdic nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

‘ V/ : '.i <

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

Garsinkitės “N-nose”
Fuli Pack 
No Slack Fili incą

—o—
AR JŪSŲ STOGAS

Mes padarome experto 
pačių kainą. Mes taipgi 
“down spoti” ir visokį blekės darbą.

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

KIAURAS r 

darbą už jūsų 
taisome rynas.

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežime it į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. IIL

Furniture & Fixtures
Rfckandai-Itaiaai

BARO PIKČERIAI padirbama su
lig užsakymu pigiai; cash arba išmo
kė iimais: taioci stalaikėjimais: taipgi stalai, krėslai ir zasla- 
nai. 4704-6 So. Halsted St.

—O—

—O—
PARDAVIMUI gasiniai radijatoriai 

tinkami apšildymui bile krautuvės—vi
sai pigiai. Kreipkitės “Aušros” Knygy
nas, 3653 So. Halsted St.

—O—

PARDAVIMUI pilnas {rengimas re- 
stauranto fikčerių kartu arba skyrium. 
3555 W. Jackson, Tel. Kedzie 4910.

Karolina Lengvienė, gyve
nanti Cicero, III., Lietuvių Ad
vokatų Draugijai prisiuntė 
laiškų, kuris parodo tę>s mo
ters tikrų patriotizmų, |cp^įs 
privalo viešpatauti kiekvieno 
lietuvio širdyje dėliai žuvimo 
musų Jakunų Dariaus ir Girė
no. čia jos laiškas:

“Aš labai įvertinu ir džiau
giuosi Tamstų pradėtu kilniu 
žygiu ir aš manau, kad vienu 
balsu Tamstų tam 
žygiui pritars, o jei 
šingas butų, tai tas 
vis. Musų brangus 
padėjo savo galvas
tėvynę, o mes, mylimi tautie
čiai, jei juos visai užmirštu- 
mėm, tylėtumėm, tai butų 
tikrai keista ir nedėkingi pa-

svarbiam 
kas prie- 
ne lietu- 
didvyriai 
už musų

siliktumėm jiems už jų pralie
tų kraujų. Taigi ačiū labai 
Tamstoms^ kad užstojate už 
musų didvyrius, musų gar
bingus drųsuolius, nes jie ne
sigailėjo save paaukoti, o mes 
bijom apie juos šnekėti, kad 
juos vokiečiai nužudė. Labai 
geistina, kad Amerika kreip
tų į tai atydų, nes jie buvo 
šios šalies piliečiai ir jos gy
nėjai. Taigi linkiu Tamstoms 
geriausų pasekmių.”

Advokatų Draugija apturė
jo ir daugiau panašių laiškų. 
Kitų syk patalpinsime laiškų 
vieno pasaulinio karo vetera
no, kuris yra labai sujaudi
nantis ir įdomus.

John T. Žuris, 
Draugijos Pirmininkas.

Gerbiami klausytojai, nepa
mirškite atsukti savo radio šį 
vakarų ant stoties W. Š. R. C., 
1210 kilocycles, 9:30 valandų, 
iš kurios vėl girdėsite labai 
gražų programų. Tų programų 
suteikia jums Progress Fur
niture Kompanija kas ketvir
tadienį.

Šio vakaro programas tik
rai bus skirtingas nuo kitų, 
nes sužinota, kad gerai išsila
vinęs “Vyrų Kvartetas” padai
nuos keletu naujų dainelių, 
jus solo ir duetų ir kitokių į- 
vairenybių. Meldžiu pasiklau
syti. — Rep.

Marųuette Mannor
šaudymasis; lietuvis aptieko- 

rius mėgino nusižudyti

Trečiadienio rytmetį pora į- 
vykių dviejose lietuvių aptieko- 
se, kurios randasi prie Marq- 
uette Road ir So. Artesian Avė., 
sujudino apielinkės gyventos
ios, o netrukus ir plačiosios 
Chicagos lietuvių ratelius. Įvy
kis, kiek teko patirti, buvęs 
daug maž toks:

Apie 8:45 valandų ryto 
aptiekon (kuri randasi 
ant pietryčių kampo Marųuette 
Rd. ir Artesian Avė.) įėjo ap- 
tiekorius Belskis (kuris laiko 
aptiekų kitoj gatvės pusėj, bū
tent ant šiauryčių kampo Marq- 
uette Rd. ir Artesian Avė.).

Tuo laiku viduj buvo p-lf 
Juozapaičiutė, 
Dargis, Sr. 
siartinęs prie
terio, ir taręs:
užbaikime tų viskų”. Mergina 
aptiekorė nesuprato kur link 
kreipiama kaimyno aptiekoriaus 
kalba.

Ir staiga Belskis paleidęs šū
vį iŠ revolverio.

• Rašančiam šių žinių teko ma
tyti sudaužytų cigarų kaunte
rio stiklų. Sako, kad kulka su
triuškinusi jį.

Mergina aptiekorė išsigandp 
ir suklupo. O Dargis pabėgo

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

MADOS MADOS MADOS
SAMEMUCEfa&r 
AS42 YEARSAGO 

25ouncef for 256

MILLIONS OF POUNDS USED 
BY OUR GOVERNMENT

OKSAS EXPRESS
(raustau Rakandus, Pianus ir pristatau 

anglis už pigiausias kainas: Black Band 
$7.50; Hacking $8.00; Millers Creek 
S9.75. Pašaukit LAFayette 8980.

J. OKSAS 
2649 West 43rd Street

REAL ESTATE
Biznis pamatuotai teisingumu 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite j musų spulką 

TEL. LAPAYETTB 1083
komforto 
mėginęs 

atidaryti,
2608 West 47th St

KAS TURITE ant- pardavimo kriau- 
čišką siuvamą mašiną su elektrišku mo
toru, gerame padėjime; Klauskite Gor- 
don arba Peter Leika. Tel. Wentworth 
5143.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia —

REIKALINGAS senyvas žmogus prie 
virtuvės — turi būti blaivas ir šva
riai užsilaikyti. Valgis ir guolis.

5526 So.i Lake Park Avė.

For Rent
RENDON 6 kambarių flatas, garu 

šildomas, janitoriaus patarnavimas, nau
jai išdekoruotas, renda $30 mėnesiui. 

3252 Ogden Avė.

RENDON — 5 kambarių flatas su 
maudyne. Renda $16 — $18. 

1161 W. 18 St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA arba pasirenduoja 
valgyklos pikčeriai, išdirbtas biznis per 
daug metų. Pardavimo priežastis, sa
vininkas tyri du biznius.

901 W. 35 St.

PARDAVIMUI grosernė ir kendžių 
Storas, pigiai. 5404 Princeton Avė. 
Tel. Boulevard 1282.

DUOKITE man gerą aludės biznį 
aš duosiu jums gera bizniavą lotą ant 
71 ir Mozart St. Tel. Armitage 7178.

aptiekorė, ir 
Belskis, pri- 
cigarų katfn- 

“Pagalios

gilumon aptiekos į kambarius, 
kurie prie jos randasi.

Toliau Belskis, užėjęs už 
kaunterio, paleidęs dar vienų 
šūvį. Po to jis nuėjęs paties 
Dargio ieškoti.

Dargis pasislėpęs 
kambarėlyj. Belskis 
to kambarėlio duris
Dargis tačiau jas laikęs užda
rytas.

Pagalios jos atsidarė. Bels
kis, sakoma, mėginęs vėl šau
ti, vbet revolveris užsikirtęs. 
Dargis išbėgo iš aptiekos ir į- 
spruko į greta aptiekos esan
čių įpėsinę.

Netrukus čia pasirodė ir 
Belskis. Jis ir vėl mėginęs
šauti, bet ir vėl revolveris ne- 
sišovęs. Belskis dar mėginęs
įdėti kulkų į revolverį, bet jos 
pabiro iš jo nagų ant grindų. 
Po to, jisai sugrįžęs į savo ap
tiekų kitoj gatvės pusėj. 

' i

Belskio aptiekoj
k *

Trumpam laikui praslinkus 
po to, kai Belskis sugrįžęs 
savo aptiekų, klerkas pastebė
jo, kad jo samdytojų suėmė 
lyg ir priepuolis. Išsigandęs 
klerkas atbėgo į Dr. Yuškos 
ofisų, kuris randasi tame pa
čiame trobėsyj, ką ir aptieka, 
tik antrame aukšte.

Daktaras Yuška nusiskubi
no j aptiekę, čia jis užtiko 
Belsk; kuone be žado, traukia
mų priepuolio ir kosėjantj.

(.ISTERINE
relfeves

SORĖ THROAT
Listciine beveik mome galiai 
užmuša- turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos minėsiu pa
rode. kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turčjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovč. 
Lambert Pharmacal Co., St. 
Louis, Mo. '

3418

Reduces COLDS

66%

3418 — Mergaitei mokyklon eiti patogus rūbas. Praktiškas jis yra todėl, 
kad galima dėvėti su jud Bile bliuzkęlę. Sukirptos mieros 8, 10, 12, ir 14 
metų amžiaus mergaitėm. . - .

2761 — Augesųei moterei rudeninė išėjimui be apsiausto suknelė. Galima 
siūdinti iš sunkesnio šiikp arba iš naujoviško milo, kuris yra labai našus ir šiltas. 
Kalnierių galima padaryti iš šilko arba ir baltą dėvėti. Sukirptos mieros 36, 38, 
40, 42, 44, 46 ir >48 colių, per krutinę.

2768 —• Sporto suknelė, kuri taipgi tinka prie ofiso darbo arba į mokyklą. 
Grąžei atrodys, jeigu pasisiūdinsite iš flaneles arba iš kokios kitokios sunkesnės 
ir šiltesnės materijos, Sukirptoj mieros 11, 13, 15 ir 17 metų amžiaus panelėm.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Galir 
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pat|ern Dept., 1739 
So. Halsted St.. Chicaco. III.

NAUJIENOS Pattem Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No........................

Mieros ............................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

....gini u ■wHhiiti>iiimtil/

Peter Conrad
Fotografuoja jūsų na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englevood 5840

PARSIDUODA MODERNIŠKAS 
SALIUNAS. Viskas naujausios mados, 
4 kambariai prie vietos, priežastį patir
site ant vietos. Atsišaukite . 2346 W. 
69 St. (arti Western Avė.).

Real Estate For Sale 
Namai-ŽcmS Pardavimui

BARGENAS $2000, 2 augštų 6 ir 6 
kambariai, ant Canalport Avė., lengvais 
išmokėjimas. Pašaukite Hyde Park 
7958.

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

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.

PASAUKITE

& CANAL 8500 £




