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Audinyčių streiko 
pradžia sėkminga
Streikas labiausia palietė pietines valsti

jas, kur yra blogiausios darbo sąlygos
NĖW YORK, nigs. 4. — 

United Textile \Vorkers unijos 
pareiškimu, audinyčių darbinin
kų streiko pradžia yra labai 
sėkminga.

Kiek ištikrųjų darbininkų at
siliepė j streiko paskelbimą, 
dar tikrų žinių nėra. Patys fa
brikantai pripažysta, kad su
streikavo virš \ž0(),000 darbinin
kų. Tai yra apie trečdalis visų 
dirbančių visose audinyčiose. Ir 
tai pirmą streiko dieną. Unijos 
viršininkai sako, kad streikie- 
rių skaičiui yra daug dides
nis.

Daugiausia darbininkų prisi
dėjo prie streiko medvilnės au- 
dinyčios pietinėse valstijose, 
kur yra blogiausios darbo są
lygos, bet kur darbininkai yra 
mažiausia organizuoti. Ten su
streikavo didesnė pusė darbi
ninkų. Kiek mažiau sustreika
vo Naujosios Anglijos audiny
čiose, kur yra kiek geresnes 
darbo sąlygos. Mažiausia su
streikavo ne medvilnės audiny

čiose — šilko ir vilnų.
Streiko vadas Gorman sako, 

kad streiko pradžia yra “mil
žiniškas pasisekimas’’.

Tai tik pradžia streiko, nes 
streikas dar labiau plėsis ir 
Gorman apskaitymu, prieš šeš
tadieni streikuos jau 85 nuoš. 
visų medvilnės audinyčių dar
bininkų. Dabar streiką organi
zuoji apie 1,000 Organizato
rių.

Kai kur fabrikantai yra taip 
nusigandę, kad šaukiasi polici
jos ir milicijos. Kai kur ban
doma streiko vadus areštuoti. 
O vienas Pineville, N. C., au
dinyčių savininkas ėmė šauk
tis policijos, nes buk streikie- 
riai ban^lo pasigriebti dirbtu
vę, kuomet dalis streikierių at
ėjo pikietuoti dirbtuvę.

Vienos Charlotte, N. C., au- 
dinyčios streiku vadovauja tos 
audinyčios savininko sūnūs, ku
ris pasisakė prieš nežmonišką 
darbininkų išnaudojimą audiny
čiose ir už streiką pagerini
mui darbininkų būvio.

Iš AUDINYČIŲ DARBININKŲ GENERALINIO STREIKO

Thomai MacMahort

INO

Chicago, III., Trečiadienis, Rug^ėjo-September 5 d., 1934
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Viršuj: Gorman — audinyčių darbininkų streiko vadas; McMahon — audėjų unijos prezidentas 
ir Lloyd Garrison, pirmininkas nacionalės darbo santikių tarybos, kuris dėjo visas pastangas 
streiko išvengti, bet nepasisekė. Apačioj — streikieriai prie audinyčios. žemėlapis parodo val
stijas, kur yra didieji audimo pramonės centrai.

Viennos socialistas 
meras nėra paliuo- 

suotas
Neva išleistas iš kalėjimo jis 

yra uždarytas sanitarijoj, kur 
pats turi apmokėti už lai
kymą.

Garriton

Franci* J. Gorman

No. 209

GAUTA RADIO-COM-
PASS “LITUANICAI”

bu-

Hooveris puola Roo 
sevelto Naująją 

Dalybą

Gatvekarių darbiniu 
kai pritaria užuojau 

tos streikui
PIIILADELPHIA, Pa., rūgs. 

4. — Buvęs prezidentas Hoo- 
veris, prie kurio prasidėjo ir 
dabar tebesiauČianti depresija 
ir kuris nieko nedarė tai de
presijai sušvelninti, vien gel
bėjo pačius stambiausius kapi
talistus ir bankierius ir sapa
liojo, kad “gerovė yra už kamr 
po’’, parašė vienam savaitraš
čiui straipsnį, kuriame aštriai 
puola prezidento Roosevelto 
Naująją Dalybą, kuri buk nai
kinanti individualę laisvę ir pa
daro kiekvieną žmogų priklau- 
somingą nuo valstybės. Esą in- 
dividualė laisvė esąs svarbiau
sias dalykas, dėl kurio žmonija 
kovojusi per šimtmečius, bet 
kuri dabar trempiama, įvedant 
ekonominę “regimentaciją” —- 
planingą ekonomiją.

CHICAGO.—Gatvekarių dar
bininkų susirinkimas nutarė 
įgalioti unijos valdybą remti 
streikuojančius tusų darbinin
kus ir paskelbti užuojautos 
streiką be jokių tolimesnių de
rybų su* gatvekarių ar busų 
kompanijomis.

Austrija siūlo taiką 
naciams ir socia

listams
VIENNA, rūgs. 4. — Kanc

leris Schuschnigg pareiškė laik
raščiams, kad jis yra pasiren
gęs daryti taiką su socialistais 
ir naciais.
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Rezignavo'a n g 1 i ų 
pardavimo kodekso 

viršininkai
i. WA$HINGTON, rūgs. 4. — 
Anglių pardavimo kodekso vir
šininkai, kurie turėjo prižiūrė
ti kodekso vykinimą pardavi
nėjant anglius, rezignavo pa- 
reikšdami, kad kodeksas esąs 
heįvykinimas.
, Kodekso viršininkai yra ski
riami iš samdytojų ir jiems 
nepatiko niekurios kodekso są
lygos, ypač niek urie valdžios 
padaryti pakeitimai, kurie tai
kosi sušvelninti varžytines ir 
neleisti stambiesiems auglinin
kams smaugti mažuosius.

Maistas dar labiau 
pabrangsiąs

Riaušės Kuboje; pa
skelbtas karo stovis

HAVANA, rūgs. 4. — Kabi
netui rezignavus ir visoje ša
lyje prasidėjusi riaušėms, pre
zidentas Mendieta paskelbė ka
ro stovį.

Riaušės kilo daugiausia dėl 
darbininkų susikirtimų su sam
dytojų ir dėl valdžios sušaudy
mo trijų studentų.

Šveicarija priešinasi 
Rusijai

BERN, Šveicarijoj, rūgs. 4. 
— Užsienio reikalų komitetas 
nutarė, kad Šveicarija balsuos 
prieš Rusijos priėmimą 
sąjungon.

tautų

Valdžia pradėskon
troliuoti biržas spa

lio 1 d.
HYDE PARK, N. Y., rūgs. 

4. — J'oseph Kennedy, pirmi
ninkas naujos federalinės bir
žų komisijos 
prezidentui 
komisija 
visas Šerų 
d. Nuo tos 
nis visai 
sumažėti
brokerių komisas.

šiandie pranešė 
Rooseveltui, kad 

pradės kontroliuoti 
biržas nuo spalio 1 
kontrolės legalis biz- 
nenukentėsiąs. Gali 
tik spekuliacija ir

Lietuvos prekybinin
kai lankėsi Gdynioj

VIENNA, rūgs. 4. — Fašis
tų valdžia prieš kiek laiko rėk
smingai paskelbė, kad ji buk 
paliuosavo iš kalėjimo buvusį 
Viennos merą socialistą Dr, 
Kari Seitz.

Tečiaus pasirodo, kad jis nė
ra paliuosuotas, tik pastatytas 
į dar blogesnę padėtį. Jis ta
po perkeltas iš kalėjimo į pri
vatinę ligoninę, kurioj jis pats 
savo lėšomis ti.Ti užmokėti ne 
tik savo išlaikymą, po $5 į die
ną, bet ir išlaikymą dviejų po- 
licistų, kurie jį sergsti dieną 
ir naktį. Dr. Seitz yra netur
tingas žmogus, dabar negau
nantis jokios algos. Tad moka 
jo žmona, kuri gauna pensiją 
kaipo mokytoja. Bet ir jos iš
tekliai baigiasi ir ji nebegalės 
panešti jos vyro, “paliuosavi- 
mo”. Dr. Seitz norėtų, kad jis 
butų perkeltas į miesto ligo
ninę, ar atgal į kalėjimą, bet 
valdžia nesutinka. Kalėjime jam 
buvo leidžiama pasivaikščioti 
ir pasimankštinti vieną valan
dą laiko. Ligoninėj gi neleid
žiama nė valandėlei išeiti iš 
kambario. Taipgi neleidžiama 
nė lankytojų, išėmus jo žmoną. 
Dagi neleidžiama atnešti dova- 
PM špygas ar laišku^.
1 ■ . ■ ■ ' ;/•’ ’r'fiMĮT,---, j m

Panašiu bud u yra ’^pahuo- 
s uotas kitas žymus socialistas, 
Robert Danneberg. buvęs mie
sto finansų direktorius.

Kitas žymus socialistas, 
Stadtrat Weber, kuris prižiū
rėjo garsiuosius darbininkų na
mus Viennoje tebėra Wollers- 
dorf koncentracijos stovykloje, 
nors sunkiai serga ir nors jo 
paliuosavimas buvo prižadėtas 
rugpi ličio 1 d.

Valdžia visus juos ruošėsi 
atiduoti teismui, bet prieš juos 
neranda mažiausių įrodymų. 
Tad ir nežino ką su jais da
ryti.

šeštadienį atėjo iš Glendale, 
CaL, vienas svarbiausiųjų in
strumentų, kuriuos ALTASS 
nupirko “Lituanicai II”
tent: DIRECTION FINDER IR 
RADIO COMPASS. Tai yra la
bai sudėtinga prietaiso, kurio
je yra įdėtas Radio priimtuvas 
ir “kompasas”.

Su pagelba šitos prietaisos, 
lakūnas, gaudamas signalus iš 
didelių Radio stočių sausžemy- 
je ir iš laivų, skrisdamas per 
okeaną, gali visuomet surasti, 
kurioje vietoje yra jo lėktu
vas, ir patikrinti, ar jisai lekia 
užsibrėžtu keliu.

šis instrumentas, kaip tvir
tina jo išdirbėjai, gali gauti sig
nalą iš 500 mylių tolio. Dar ne
seniai geriausi tos rųšies in
strumentai negalėdavo pasiekti 
toliau, kaip apie 200*300 my- 
lių.

Užmokėta $900.00.

MOTORO DEFEKTAS 
PASALINTAS

be sustojimo nulėkti taip 
kaip dar nė vienas to dy- 
lėktuvas nebuvo nuskri- 
jos motoras turi vartoti

Rusija dtnaujins de
rybas su Japonija

. ...........-..-...........-

MASKVA, rūgs. 4. — Iš ja
ponų šaltinių patirtą, kad de
rybos apie Rusijos pardavimą 
Manchukuo valstybei Rytų Chi- 
nijos geležinkelio galbūt bus 
greitu laiku atnaujintos, iš 
priežasties pereitą savaitę lai
kytų konferencijų Tokio ir 
Maskvoj.

Šią žiemą reiks šelp
ti 40,000,000 žmonių

WICHITA, Kas., rūgs. 4. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green kalbė
damas Darbo dienos iškilmėse 
pareiškė, kad šią žiemą vald
žiai reikės šelpti 40,000,000 
žmonių, jei nebus įvesta visuo
tina 30 vai. darbo savaitė.

Chicagoje lan- 
sekretorius

CHICAGO.
kėši agrikultūros
Wallace, kuris pareiškė, kad at
einančią žiemą dar labiau pa
kils ir taip dabar au*gštos mė
sos ir maisto kainos.

Tikisi sutaikinti aliu 
mino streiką

Streikuoja
4.SPOKANE, Wash., rūgs.

— Jau kelinta diena streikuo
ja gatvekarių ir busų darbinin
kai, reikalaudami pakelti algas 
10 nuoš. Kompanija mano lau
žyti 
žiu.

sale Danzigo) 
Lietuvos preky- 
atbtovavo įvai- 
prekybos rate-

Zaharov yra nemažai 
pinigų gavęs iš ame

rikiečių

streiką pagelba streiklau-

GDYNIA, Lenkijoj. — Pe- 
reitą mėnesį Gdynią (Lenkijos 
naująjį uostą, 
aplankė grupė 
bininkų, kurie 
rius Lietuvos 
liūs.

Svečiai pasitarė su direkto
rium apie visą Uosto veikimą, 
ir apžiurėjo uostą, prieplauką 
ir kitus daromus pajūrio pa
gerinimus.

6 užmušti

LONDONAS, nigs. 4. — An
glijoj bedarbė kiek sumažėjo 
ir pereitą mėnesį į darbą su- 
gryžo 34,000 bedarbių.

Pataria 3 dienų dar
bo savaitę

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

Giedra, biskį
Saulė teka 

7:19.

SPRINGFIELD, III., rūgs. 4. 
— Illinois Darbo Federacijos 
prezidentas Reuben Scderstrom 
ragina visose industrijose įve
sti trijų dienų savaitę, kad vi
si galėtų gauti darbo. Valsty
bei esą butų geriau, jei visi 
dirbtų pusę laiko, negu kad da
bar, kai tik pusė dirba pilną 
laiką.

WASHINGTON, rūgs. 4. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
atstovas ' Boris Shishkin reiš
kia vilties sutaikinti aliumino 
darbininkų streiką. Rytoj Pitts- 
burghe įvyks streikierių tary
bos susirinkimas, o trečiadieny
— derybos su aliumino trųsto
— Aluminum Co. of Am. at
stovais.

Streikuoja spanguo
lių akinėjai

šilčiau.
6:18, leidžia^

MASKVA, rūgs. 4. — Rusi
ja pradėjo statytis didžiulę 
aliumino dirbtuvę Kamenske, 
Uralo kalnuose.

CARVĘR, Mass., rūgs. 4. — 
41 šios apielinkės raiste su
streikavo apie 1,500 spanguo
lių (spalgienų) akinėjai. Jie rei 
kalauja algų pakėlimo, pageri
nimo darbo sąlygų ir kolekty 
vių derybų. 
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WHITESTONE, Va., rūgs. 4. 
— šeši negrai liko Užmušti it 
20 sužeista, 3 gal mirtinai, bu- 
sui susidūrus su troku gryš- 
tant iš Darbo dienos iškilmių.

Nušovė du jaunus 
plėšikus

Policija nušo-
18 m. ir

5 žuvo lėktuve
OREGON, Mo., rug3. 4. —- 

Keturi vyrai ir viena moteris 
liko užmušti susidaužius audros 
užkluptam lėktuvui. Beieškoda
mas vietos nusileisti lėktuvas 
pataikė į pilimą, ūž kurio bu
vo graži ir lygi pieva.

SPRINGFIELD* III.* rugš.r4. 
— Už Illinois pfękių taksus 
trugpiučio xnėn. surinkta $3,-

CHICAGO 
vė Harry Walder, 
Howard Allen, 16 m., kurie var
do vavo didelei šAikai jaunų plė
šikų, kurie, manoma, pastaruo
ju laiku papildė apie 100 plė
šimų, Walder kambary rasta 
daug ginklų. Tikimąsi sugauti 
ir kitus Saikas narius.

WASHINGTON, rūgs. 4. — 
Senato amunicijos komiteto ty
rinėjimuose šiandie išėjo aikš
tėn, kad vien Electric Boat Co. 
iš Groton, Conn., yra sumokė
jusi garsiąjam amunicijos fa
brikantui ir misteriškam Euro
pos žmogui Basil Zaharov 
$766,099 komiso už iš Ispani
jos gautus submarinų užsaky
mus.

Pasirodo, kad submarinų fa
brikantai yra išsidalinę pasau
lį į zonas ir dalinasi tarp sa
vęs pelnu. •

Aiškėja, kad Zaharov turėjo 
ryšių ir kitais stambiaisiais 
Amerikos amunicijos fabrikan
tais.

Naujojo motoro kaitimas, dėl 
kurio “Lituanica II” negalėjo 
atskristi rugp. 26 d. į Dansin
gą, tapo pašalintas, įtaisant 
prie motoro tam tikrus “cool- 
ers” (vėdytuvus).
■ Feliksas Vaitkus ir inžinie- 
rius, k ivris prižiūri “Lituani- 
ccs” įrenginio darbą,' suplana
vo įdėti tą pagerinimą? idant 
butų pilnas tikrumas, kad mo
toras nesuges, ilgai skrendant, 
dėl aukštos temperatūros.

Motoro temperatūros klausi
mas yra centre visos skridimo 
problemos. Kad “Lituanica” ga
lėtų 
toli, 
džio 
dęs,
kaip galint mažiaus gazolino ir 
kartu turėti pakankamai jėgos 
pakelti nuo žemės 8,000 sva
rų. Tai galima tik tai leidžiant 
į cilinderius kuoskysčiausią ga
zolino (ir oro) mišinį.

Motoras turi pakankamai jė
gos, o kad gazolino vartojimas 
butų ekonomiškas, tai padary
ta pagal tam tikras specifika
cijas “carburetor” ir įdėtas 
“super charger”. Bet nuo la
bai skysto gazolino mišinio iš
sivysto daug karščio motore. 
Taigi teko šitą klausimą išsprę
sti.

Lakūnas mano, kad aukščiaus 
paminėtieji “cooler’iai” neduos 
motoro temperatūrai pakilti iki 
pavojingo laipsnio.

FRANKFORT, Ind., rūgs. 4. 
— Mrs. Edith Harding, 36 m., 
turtinga našlė Dr. Losey Hard
ing, kuris pasimirė metai at
gal, nusitroškino gasu su sa- 
vo dviem vaikais, 11 ir 9 m.

176,960.
■ • , V’ . • * •

50 rūsy šeimų Piet 
Amerikon

i

Vykti Pietų’ 
Amerikon kolonizacijos tikslais 
Lietuvoje susi registravo *rti

KAUNAS.
7' V * «• v • •žmones žuvo giną 

gaisruose
SPOKANE, Wash„ rūgs. 4.

— šiemet girių gaisruose va-; 1,000 rusų šeimų. Pirmoji gru-
karinėse valstijose žuvo ;ma- P®, kelios dešimtys šeimų, iš- 
žiausia septyni gesintojai, dau-,vyko birelio m8n., o antroji 
gelis gi liko sužeisti. Nuosto-! grupS, kurioje yra per 50 šei- 
liai siekia milionus dol. |mų, išvyks šiomis dienomis.

■■■ ■- .................... A

šį Vakarą ir 
kasSeredą

i

NUO 9—9-.30 VAKARE

Naujienų Radio
PROGRAMAS

Iš STOTIES

W. S. B. C.
1210 kilocycles

PASIKLAUSYKITE.
liai siekia milionus dol

■ vi 
•i, .; -
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RAGANIUS
siai neužmindavo, kadangi tik
rai negalėjo pasakyti, tai ir 
užtylėdavo, jeigu nuo kitų ne
sužinodavo.

Susirupinusį, nuliūdusį, ap
gautą ar šiaip bėdų suspaus
tą jau jis 
tį. Jaunos 
šiai nr(yli 
mų apie
rint, kokios 
nebūtų. Kostiumerių klausinė
jimai ar šio, ar to daug gelb
sti burtininkui.

neužsiėnius

kairiąja ranT 
visą teisybę 
delno, mano

gerai issila-

Raganius arba burtininkas 
spėja žmogaus praeitį, dabar
tį ir ateitį, kaip tai priimta sa
kyti — varažina. Pažinojau aš 
vieną burtininką - varažninką 
dar gyvendamas Lietuvoj. Tai 
žmogus pijokėlis, kuris darbo 
bijojo, kaip velniukas kryžiaus. 
Dažnai sau ramiai juokauda
vo:

— Juk mulai dvesia nuo dar
bo, ar ne tiesa?

Na, gyveno, girkšnojo beva- 
ražydamas. Pamatys bi kokį 
vyrą ar moterį, taip ir trau
kia iš kišenio kortas, veido iš
raišką maloniai pakreipęs, sa
kydavo:

— Jeigu nori, kad pasaky
čiau teisybę, kas su tavimi at
sitiks arba praeitį, tai dėk si
dabrinį ir perkelk 
ka kortas. Tikrai 
sužinosi, kaip ant 
mielas.

Raganius buvo
vinęs. Liežiuvį nereikėjo šmie- 
ruoti; ėjo, kaip iš pypkės. Usus 
pažėręs į šonus, kurie siekė 
veik ligi ausų, atsidusęs, rim
tumo pilnas, pinigus, žinoma, 
susikišęs į kišenių, akis išpū
tęs, laikas nuo laiko išsitrauk
damas arielkos buteliuką iš ki
šeniaus, pasakoje.’* pastarajam 
taip greit, kad tas, kaip ne
atidžiai klausėsi, visgi negalė
jo niekaip viską išgirsti bei su
vesti.

— Praeities gyvenimas bu
vo ne taip linksmas ir ne taip 
blogas. Turėjai draugų: gerų 
ir blogų, bet jie visi nieko taip 
perdaug gero, nei blogo nepa
darė. Daugiau dvasiškai nu
kentėjai, negu, sakysim, ma
terialiai. Priešų turi daug, na, 
vieną rudą, juodbruvą ir švie
sų (kodėl ne raudoną?), čio
nai ir ligas rodo, o kokias — 
tai pats žinai, nes aš negaliu 

. išvardint!, nes supranti,,aš nę- 
v esu daktarasi -

išsyk galėjo pažin- 
merginos daugiau- 
klausytis pasakoj i- 
jaunikaičius, nežiu- 

spalvos plaukai

ryšu-

buk 
tiktai

e- Ar iš proto išėjai, — su
šuko nusigandus moteriukė. 
Jau penktą dešimtį baigiu ir 
dar vedybos... vaikai... Tai tau 
ir džiaukis tavaisiais varažini- 
mais. Jau? kad bučiau žinojus, 
tai tikrai bučiau
tais burtais. Dabar turėsiu tik 
apie tai ir mislyti. Bet negali 
būti ?..

— Taip, taip, — tarė Raga
nius, — tikra tiesa, kaip gyvą 
mane matai. Ir dar gimdysi 
dvynukus,

—Na, negriešyk Dievui, tu 
nepraustsnuki. Užteks tau kal
bėti niekus. Sakyk teisybę.

— Juk aš tau visą teisybę 
ir žėriu, kaip iš pypkes. Kąip 
gyvą matai, — tvirtino Raga
nius.

Išsitraukė iš kišeniaus bute
liuką, gurkštelėjo keletą gana 
atsakančių gurkšnių ir tęsė šar
vo varažinimą:

— žiūrėk, dvi barzdos ant 
tavęs guli. Viena šviesi kita 
juoda.

— Ką? ką tu čionai.,. Keno 
barzdos ant manęs guli? — 
perkirto moteriuke.

— Ne barzdos girti, matai 
žiūrėk du ponai, o gal mužikai, 
kas juos žino, štai viršuj tavo 
kortos. O tai tie ir persekios 
tave meilėj, —- tarė burtinin
kas.

— Kokioj meilėj?
— Na, tu mylėsr ir apsive

si
mas dvokiantį orą stačiai j pa
nosę, aiškino jisai.

— Žiūrėk, žiūrėk štai jau 
kortos pačios maišosi, sukasi... 
jau raudonų neliko... 
lios, geltonos, baltos.
vertęs akis, pusiau svyruoda
mas, skubino Raganius,

— Kas, kas su kortomis 
dasi? Nieko nesuprantu, — 
klausė išsigandus moteris.

— Na, ar tu akla, žiūrėk jau 
bulkių tūzo nėra, tai ir tavo 
pinigus šuto nunešė ant uode
gos. Tai tau ir laimikis, kad 
nori!

Pasižiurėjo rimtai moterių į 
varažninką, kuris vos ant ko
jų pastovėjo, o akys pusiau 
užmerktos, išraudęs, kaip gai
džio skiauturė, o burnelė dvo
kė, kaip bravoras. Kad persi
tikrinus, kad jos burtininkas 
iš tikrųjų pasigėręs, pasižiurė
jo, o ant butelio išslebizavojo: 
“Valstybinė...” Dar kartą dir-

šniokšdamas ir pusda

tik ža-
——• iš-

de- 
už-

tave dievai. Eikš, 
ir remislyk nie-

pakėlė akis j vir-

stelėj o j kortas, p pamačius 
br/lkĮų tūzą, suprato, kad jps 
varažninkas klejoja, skubiai 
sužerus savo dyi tympas J ki
šenių, pasileido per duris, nu- 
sijuokdwa: z n

— Klojėk, klejok, Raganiuk, 
sau vienas. ‘

Raganius tiktai spėjo užklau
sti ; '■ v.

— Nupirk degtinės, gorčinę 
ir nepamiršk pakviesti mane 
ant krikštynų tavo dvynukų...

ir auChe... Che... Che. 
kniubo ant suolo, giąrdžiai už
knarkdamas, pakol; Ickus ne
paėmė už rankovės, sakyda
mas :

— Ui, pone žaražninke, no
riu kromą savo uždaryti. Vek 
namo mugot! — stumdamas 
per duris, tarė žydelis.

O moterėlė, pasipirkus rei
kalingų prekių, dūlino namo, 
svajodama apie dvynukus, laiš
ką su pinigais, dvi barzdas 
įvairios spalvos ir debesis ant 
jos galvęs...

Jai Besvajojant, sužaibavo, 
perkūnėlis sutratėjo padangė
se, o lietutis, kaip iš viedrp, 
toks šlaputėlis, pasipylė, su
maišydamas griešnos mintis ir 
atšaldydamas užsiliepsnojusias 
moterėlės smegenis...

——* Dr. S. žmuidzinas.
> + ■ '

Aukštasis Mokslas
Kinijoje

čia bus pravartu pažvelgti, 
kokias mokalo šakas kiniečiai 
savo universitetuose bęi kole
gijose daugiausia mokinasi.

švietimo ministerijos ofiria
jai paskelbtomis žiniomis, li
nija gale 20-ties metų huo 
respublikos įsikūrimo, t. y. 
1932 m., turėjo 103 pripažin
tas mokslo įstaigas.

Štai kaip jos yra klasifi
kuojamos:—

M) Universitetai: naciona- 
lių^!3; provincijos—9; pri- 
vatiškų—19 —- viso 41.

(2) Nepriklausomos kolegi- 
Nacionalės—3; provinci- 

privatiškų—18 >—viso
jos 
j djlH^-l 1J 
32.

(3) Technikos kolegijos: 
Narionalių—2; provincijos — 
13; publiškos—5; privatiškų— 
10—-viso 30.

Ska'iČius studentų kiekvieno 
mokslo sričiai: Teisių ir poli
tinių mokslų—16,487; lįteratu- 
ros-filosofijos —10,066; abel- 
nos apšvietos-—4,231; "komerci
jos—2,156; inžinierijos — 4, 
084; gamtos mokslų —3,930; 
medicitnos — l,p00; agij’kultū
ros ir gįrinihkystes—1,413 — 
viso 44,167,

Tiek studentų 1932 m. lan
kė Kinijos aukštųjų mokslų 
kursus.

Dabar 
studentų 
mokslus:

Gamtos
kultūros—384; inžinierijos — 
842; medicinos — 226; meno 
mokslus—1,502; teisių—2,619; 
abeln. apšvietos—626; komer
cijos—404; viso 7,034.

Pasirodo, kad 
mokslus baigė tik 
giausia tai teisių 
619, kas viršija 
kursus

pažvelgkimc kiek 
baigė kai kuriuos

mokslus—431; agri-

yraKaip žinome, Kinija 
labai didelė žemės plotu ir 
gyventojais skaitlinga valsty
bė. Bet kulturihiu atžvilgiu 
Kinija toli atsilikusi nuo Ja
ponijos ir kitų rytų valsty
bių, išskyrus Indiją.
.  I" S!!"1 r ......... ..... ,   ■">■■■> »" ■    1....-«

medicinos 
226, o dau- 
— < net 2,- 
visus kitus

M. š-kis.

Arba keliaukite populiariais 
Ekspresiniais Garlaiviais:

DIENOS l LIETUVĄ
Augščiau parodomais Greitaisiais Garlaiviais

Ekskursiniai traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa 
Bremerhavene užtikrina patogią kelionę į Kauną.

Taipgi reguliariai iš
plaukimai gerai ži
nomais kabininiais 
garlaiviais.

Patogus geležinkeliais 
susisiekimas iš Bre
meno ir Hamburgo.

Informacijų klauski
te pas vietini age n- 
tą arba

DEUTSCHLAND 
HAMBURC 
NE W YORK

ALBERT B ALLIN

HAMBURC-AMERICAN LINE 
NORTH CERMAN LLOYD

130 W. KANDOLPII ST., CHICAGO. ILL. ■ ■■ ....  i ■

akiniu išpardavimas

PATENTS SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUSUĘTUVON 

Teprašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

DIDELIS 
FASHUNKIMAS

įvairių Stylių Rėmų, Tikri Toric šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimas Garantuotas.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

b’ ...................................................... . • l iU,* ■ i

Vieną dieną atsįląnkė burti 
ninkas j kromą, kur susitiko 
su apysene moteriške. Na, kaip 
ir visada, išsitraukė kortas iš 
kišeniaus ir davai siūlytis var 
rąžyti:

— žmonele, ar nori savo at
eitį žinoti? Aš matau tavo vei
de susirūpinimą, o taipogi nu 
siminimų.

Moteriukę uždegė žingeidu
mas. Pasičiupinėjus savo 
liuką pinigų, tarė:

Raganiuk, Raganiuk, 
tiek malonui ir geras,
neatsisakyk man .pavaražyti 
Turiu tiktai dyi tympas. Susi
mildamas nesakyk, kad nega
li. Buk geraširdis ir nebukie 
lupikas. Veizėk...

Juk tau už gerus darbus 
Dievas šimteriopai užmokės. 
Nrf, tiktai sakyk, kad j e.

Raganius, kaip visada, usus 
į šalis pažėręs, pasistiepęs ant 
galų pirštų, prisiartino prie 
jos, apžiūrėjo iš visų pusių ir 
dar sykį pasilenkęs pažiurėjo 
i akis, matyt, dėl didesnio efek
to ir tarė:

— Na, ką padarysi, kad ne
turi daugiau, ką jau čionai pa
darysi, Mat 
kelk kortas 
ko.

Moteriukė
šų, apsidairė aplinkui, o potam 
į burtininką, dar sykį apsižval
gė, tardama:

— Imk dvi tympas... Pa- 
’auk,.. palauk.,, dar aš mislinu 
įpie praleidžiamus pinigus ir 
kaip aš nepirksiu sergančiai 
seseriai pyrago ir kaimynei 
Motiejenei žibalo...
\ — Lauk, lauk. Kuomet jau 
nieko nemislysi, tai jau tuomet 
aš tau pradėsiu varažyti, — 
patyloms per usus pasakė Ra
ganius.

— Mm... mm... jau gali, ga
lį. Ak, mano dvi tympos, sta
čiai, širdele, gaila, o ką pasa
kys sesuo ir kaimynė? — ai
manavo moterėlė.

Raganius pasikasė galvą, 
nieko nelaukdamas, išdėstė kor
tas ir tarė:

— štai juodi debesiai ant 
tavo galvos.

— Kur? — pasižiurėjui į 
lubas, užklausė moteriškė.

— Na, jau nesupranti, kad 
juodos kortos, tai reiškia bė
dą, vargus, ašaras, kurios ta
ve patiks. O štai, žiūrėk, laiš
kas bus ir dar su pinigais.

— Kiek gi, kiek gi? Sakyk 
tik greičiau, susimildamas, 
kiek?

— Permažai pinigų tu už
dėjai aint kortų, tai negalima 
taip aiškiai viską tau išpasa
koti. Na, o čionai rodo svečius. 
Bet žiūrėk, žiūrėk, ve, kas! 
Vedybos tau ir vaikai I * Ura, 
urrra!

Lalkąg daug 
prie patentą. Nertai- 
knoklt vilkindami au 
apvaugojimu a a ▼ o 
gfimanymy. Priside
kite braižini ar mo
deli dėl Instruk-'iu.
arba raByklte dėl DYKAI 
nemokamos rkny- knygkM !

u 1 
ventlpn**, formos. Nlfko , 
už Informaeljas ka darytt, Rusi- 
raMntjlmal laikomi > uaslapty l» 
Greitas, gteorgtis. rūpestinga* na 
taraavhuas

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Address

Weight

druus-diktas, 
ženklai žmo-

State........... City..,
Print .-V

pasidaryti rimtas. Palengylnk 
Juos I B minutes su Moste? 
role, pagelbsti praiallntl Iri- 
tari Ją! Vartok SYK| I VA
LANDA. per penkias ▼Blandas. 
Jos turės pagrlbitl. Milijonai 
▼artoja per 20 metus, (teka* 
mrnduojamos gydytojo Ir siau-

CLARENCEA. O’BRIEN 
Reglstered Ptf «nt Attorney 

43-A Securlty 8stlng» « 
Bank 'Sulldlng

(Dlreętly gęross aireet Irom Patepi Otnce) 

VVA8HINGTON. D. C.

r r*-

m

X'

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

The taųtalofag fayors of traauMy- 
onnaiseand true old-faahionedfooiled

Kraft * ^UMve

KRAFT’S MIRACLĘ WHIP 
SALAD DRE$5ING

esu daktaras.
L - ,/ A.. ■>

Po tam paž valgęs į žmogų
nuo galvos ligi kojų, spėlioja, 
kokiam materialu* m stovyj ga
li jis būti. Juk tai r.9 sunku 
atspėti, jeigu kiek nors nusi
voki kaslink to, kaip tai r pa
sirėdęs, švarus, 
daugumoje yra 
gaus, kuris gali būti dažniau
siai ti/rtingas arba bent pasi
turintis ar šiaip geresnės pa
dėties. Na, apšepusi ir sulie
sėjusį sutikus, tai spėjama, 
kad beturtis, darbininkas. Li
gonį irgi kartais nesunku at
spėti sulyg jo veido išraiškas, 
kaip tai: išgeltusį sumenku
sį, išbalusį, akimis Įdubusio
mis. Apie apsivedimą daugiau-

r Don’t 
neglect 
Colds

America’s

favorite/

»ENOS R U P T U R A • ypraavojiNGA 
Tiktai mokslišklausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gaji apteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos’, tytes esąme tre
ti generacija Diržų (Truss) išdirbėjų, — ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu!
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminės pančiąkop) dėl varicose gyslų, 
BELTS, ARCHES ir ’t.t. Nupigintos kainos naujienas lietuviams kostume- 
riams. i

CHICAGO ORTOPEDIC CO.
183 West Lake St., Arti Wells St.

)arbus

Send to Art Montvid, 2121 N. Western Avė.

Name in full

Experience

Print

...Age

Gerkit ir Reikalaukit

Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

DRAUGIJOMS:
. Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles. 
Programus 
Tikietus

Vizitinės Korteles
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, eta

Buy gloves wlth whot 
it savęs 

reikalo aaoaMl

L ISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25e

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

Žvaigždžių 
Kenttfcky 
Bouybon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinės

NATHAN 
KANTĘR

Mutual LitĮuorCo.
4707 S- Halsted St.

Tel. VAROS 0803

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musu Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

1739 South Halsted Street, Chicago, Iii.



NAUJIENOS* Chicago, UI

to

iuju upudžiu

Varduvių parė

m

daug
kalno

i *HolIywoQ<i

KSLUS!

Vertės iki $8.00

Musų Block Sguare Building

Out
per

dKTAlHLY 
DOttN'T

Nelaimingi šie metai 
uk. Antanui Raibu-

LIKH 
PRINCE 

CRARMINO
INTO 
TH6 

SECRET 
ROOM.

Juozas Kibelis II
1934, VIII, 30 diena.

Tai 
nc-

I THAT'ę K 
PftiNCS 

CHAOMING'S 
svvoftO

♦Vilnonies
♦Vailokinės
♦Naujausių Rudeni 

nių Spalvų.

WUKQC A»QSr 
PQINJCC 

CMA42MINK5/

manu išvažiavimai

tūba Listerine dantų 
. Ji 

aptiekoriu. 
Co, Salai

PIRKITE ČIA SAVO MOKY 
KLOS REIKMENIS IR 

TAUPYKITE

daug , aukų ii 
Juozas Kibeklis

pražuvęs
Daugelis 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu ii pažiūros 
daiktu.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISĘNEJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmu?, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia, ir persitikrinkite 
ką jis jums gi.....................
tūkstančius ligi 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St, “ " ‘

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS s,

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <1! 
arti St. Louis A v. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

swimming pook 51
Rusiška ir turkiška pirtis •

Moterims seredomis iki 7 v; v.

bolševi- 
ir tokių 

čevery- 
atspaus- 

rei-

GATVEKARIAIS ke
liaujant — 'Paulina 
St. karas iki pat du
rų. Visi kiti karai 
transferuoja. Paklau
skite konduktoriaus... 
SOULEVARDAIS Vi
si Boulevardai susi
vienija su Jaekson 
iki Paulina (1700 l 
Weat) | Pietus iki 
musų Krautuvė*. >

WILL0W SPRINGS 
dvi myl. nuo Willow Springs 
miestelio gyvena lietuvis ūki
ninkas Antanas Raibužis, 
daugeliui chicagiečių žino
mas, nes. jo ūkyje yra ren-

Studentas Victor Von Norman (dešinėj), kuris įkrito į kraterį ant Hood 
joj ir žuvo. Kairėj 
nes krateris yra pilnas troškinančių sulfurio dujų, nuo kurių neapsaugo ir dujų kaukės

jus esate viena tų taupių pirkėjų, 
kuri nežino apie musų Chicago 
Mail Order Bargenų Outletą... 
Ne labai puiki krautuvė... Tiktai 
vieta musy Block Square Buildin- 
ge, kur mes parduodame musų 
Pervirši Labai — Nupigintomis 
Kainomis.

MOTERIMS Kailio 
Išdirbimo Jacųuettes 
tikra sensacija už

*2.66

paminėkim 
svarbiuosius fondus, 

popieros fon- 
visi žino,

Sausra daug žalos padarė, už
ėjo lietus ir tas dar prisidėjo

Rugsėjo 2 d., pp. Cukurių 
nųmijose, 732 W. Gemiak rd., 
įvyko jų dukrelės, Eleonoros, 
16 metų, varduvių parė. Į 
vakarėlį atsilankė daug sve
čių, kurie linksminosi per il
gą laiką.

Senam Petrui atsilankius 
ant rytojaus dar radosi sve-

♦Turtingais kailiais padabinti 
styliai įšiltu Pamušalu tarpeliuose1 •Labai 
Puošnus. Kiti Stebuklingi Kautų Bargenąi po

$2.98 ir *14.98.
KODĖL MOKĖTI DAUGIAU?

Turi būt aš pamestukas. 
Apsigimęs sadistu, 
Turiu būti fašistu.
Tariant pagal patarlės: 
“Zebras gimęs, zebras dvės.. 
Aš savos rūšies žinovas, 
Vištoms tai baisus valdovas 
Niekis laisvė, kultūra, 
Tinka man diktatūra...
Liaudis prieš mane... griežta 
Manęs bijo tik višta, 
Bet ir tos aš nepagaučia,

skaitykite. Adresas yra 511 S 
Paulina Street, kampas Harri 
son. (Ąpp.)

čių iŠ Rast Chicago, Ind., pp. 
Cukuriai, p-Įės Elęanoros dėdė.

P-lė Eleanora ir jos tėvai 
taria širdingą ačiū atsilankiu
siems ir už dovanas.

— Senas Petras.

Chicago Mail Order Outlet 
visuomet ieško naujų minčių 
r sumanymų, kad patenkinti 

savo pirkėjus. Šią savaitę vyk
sta “Bargains on Parade” iš
pardavimas. Jeigu laike to iš
pardavimo ateisite su* vaiku į 
krautuvę ir pasipirksite už do
lerį įvairių prekių, tai jūsų 
vaiko fotografija bus nutrauk
ta, ir pagaminta veltui. Viena 
fotografija už kiekvieną pra
leistą dolerį. Bus fotografuoja
mi visi vaikai, tarp 2-jų ir 14 
metų amžiaus.

Už geriausias fotografijas 
krautuvė duos prizi.M. Pirmas 
prizas $5.00 prekėmis, antras 
— $2.50 prekėmis 
kitų prizų.

Šiame numeryje 
let’o apgarsinimas,

Iš pasikalbėjimo teko pa
tirti, kad šie metai p. Raibu
žiui buvo nelaimingi. štai, 
nelijo per visą vasarą, bet kai 
užėjo lietus, tai tasai nera
mus lietuvių bočių dievaitis 
Perkūnas trenkė į būrį Rai
bužio karvių ir vieną jų su
žeidė. Sužalojo vienos karvės 
tešmenį ir atėmė iš jos pie
ną. Dabar toji karvė guli “li
goninėje.”

A. Raibužis dar turi gerų 
karvių, apie 17, tad sako, kad 
pieno yra užtektinai, bet kita 
bėda tame, kad šįmet kaip 
lietaus nebuvo, tai' nebus nei FOTOGRAFIJOS BANDYMAS 

JŪSŲ VAIKUČIŲ...SU KIEKVIE
NU PIRKINIU Už DOLERĮ... 
JUS PRAPIRKSITE $1 IR GAU
SITE' ' '11 r’’ PAVEIKSLĄ...JEIGU 
PIRKSITE UŽ $5, TAI GAUSI
TE 5 PAVEIKSLUS...ATSILAN
KYKITE! ATSIVESKITE SAVO 
VAIKUČIUS! GRAŽIOS DOVA
NOS BUS DUODĄMOS UŽ GE
RIAUSIUS PAV

Oregon valsli- 
bandomrt išimti jo kūną. Bet pastangos nuleisti žmogų nedavė pasekmių,

Rudeninės 
Skrybėlės 
“Taupykite doleri”

KŪDIKIAMS KAU- 
TAI — šilti ir 
stylingi

*2.66 *3.66

sakius, ne tik naudos nėra 
bet dar daugiau skylių atsi

pašalo žiemai. Turės pirkti 
apie 15 ar daugiau tonų šie
no, o pirnpau tai tą kiekį už
augindavo.

Pora mėnesių atgal kas tai 
keršto sumetimais uždegė A. 
Raibužio šokių svetainę, kuri 
nuėjo su liepsnomis iki pa
matų.

Norėjau užrašyti dienraštį 
“Naujienas”, bet pp. Raibu
žiai butų meiliai užsirašę, bet 
sako, kad “mes neesame tiek 
daug mokinti, kad galėtume 
skaityti ‘gazietas’ ar knygas. 
Mus ‘•kraujyje’ tėveliai išmo
kino tik rožančių skaityti.”

Nežiūrint tokio kuklumo iš 
p. Raibužio pusės, jis ,yra ge
ras ūkės vedėjas ir pavyzdin
gai ūkį tvarko.

— Senas Petras.

RUDENINĖS DRESĖS — šilkines Naujo
viškos. Didelis Bargenas *2.66 
Vertės iki $7.98 -.................................... ~ “

SUĖDĖ 
ČEBATUKAI 

♦Kombinacijos *Kid Čebatukai 
♦Ties *Naujoviški *Pumps •Kiek
vienas čebatukas tikra sensacija.

‘ padaryt,Jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikai gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra netvarus, tai jus po
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valą 
dantb naujo budo. Mu«u che
mikai pagalios surado sostata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų amale* — tas sun
kus uždavinį* pagalio* tapo Iš
rišta*.

Didelė 1__ _
tepalo kainuoja tik ?5 centai; 
gausite per savo 
Lambert Pharmacal 
Loū», U. S. A.

randa.
Labai gaila!...
Man tečiau atrodo, kad šis 

karštas tavorščių susirūpini
mas antruoju skridimu turi 
dar ir blogą pusę. Mažų ma
žiausia, čia bus uodeginis nu
krypimas, Rodos, jau gana ai
šku, kad nė iš antro skridimo, 
nė iš Lituanicos negali būti 
naudos nei proletarų diktatū
rai, nei sovietų galybei, 
kam čia tiek rūpintis ir 
rvintis?

Kitą vertus, momentas 
bar yra turtingas daug svar
besniais reikalais. Paimkim 
kad ir šį vieną svarbų reika
lą, būtent: Rusijai stoka dru
skos! Jeigu karštos draugės 
ir draugai turi dar šiek tiek 
bolševikiško kraujo, tai turėtų 
kai tigrai mestis į darbą. Pa- 
mislykite: Rusija neturi drus
kos! tai. atsidaro baisi skylė! 
Idant aprūpinti Rusiją su 
druska, reikalinga yra didelio 
pasišventimo 
proto.

JUS ESATE KVIEČIAMI Į MUSŲ MILŽINIŠKĄ

Bargenų Paradą

Atdara 
Ketvir
tadieni 
, ir .' • •

Subatoj 
Vakare 
Ateiki
te ir 

pasirin
kite sau 

kautą.

W1SSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

ŠTAI KAS Aš.. 
(Neaptašytas) 

Aš kęrštuolis—saumylys, 
“Vilkolakio” mokinys. 
Man tėvynėj’ ne vieta... 
Cenzūra... perdaug kieta. 
Ogi “smurtą” vienval gyręs... 
Tik užtai jau aš didvyris. 
Aš didvyris, tai tiesa: 
Mano tikslas — pagieža... 
Kas nenor būt fašistu, 
Tuos, kiekvieną smerkt drįstu, 
O už tai man duos medalį 
Vadas “smurtu” valdąs šalį. 
Kas nemėgsta kurinių, 
Kokius aš prigadinu, 
Ir “nepaperka” manęs, 
Tok’s ramybėj’ negyvęs: 
Tuoj*, virstu į “vilkolaką” 
Ir veikiu... kaip vilkas moka. 
Aš savas ydas matau, 
Bet prie jų jau pripratau 
Būdams dar visai mažu; 
Nūn man dvokia kas gražu; 
Kodėl mano prots toks bukas?

PirmuŠ'Mordičius 
ant Real Estąte 
Defaulted ir Undefanlted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collatęy^l „ paskolas.

LOUIS M. CHAPMAN
INC.

120 S. La Šalie St. 
Tel. Franklin' 0576

Gliaudžius, karštos ašarėlės, 
upeliukais teka.
Liūdnos, karčios valandėlės, 
seka draugus, seka...

Taip, tavorščiai ir tavorškos 
kenčia didelį susikrimtimą! 
Jau klanus ašarų išliejo; jau 
krūvas raštų, pasipiktinimų, 
protestų ir paiškinimų prira
šė. o galo dar nėra! Tik pa- 
mislykite: $25,000 nuėjo ne į 
tą fondą! • 

t

Tavorščiai turi tiek daug 
gerų fondų pridirbę, ale visi 
jie tušti. Karts nuo karto 
viens kits įmeta nikelį ar de
šimtuką, tai ir viskas. Tuo 
tarpu kiekvienas tavorščių 
fondas turi savo skylę arba 
užduotį. Tos skylės yra įvai
raus didumo, įvairių formų. 
Kiekvienai skylei reikia gero
ko pluošto dolerių. O čia tų 
dolerių nėra. įsivaizduokite 
sau: koks tai didelis vargas 
būna, kuomet didelę skylę rei 
kia užkišti su nikeliu!

Dėl aiškumo
nors
Pirmiausia
das. Popiera, kaip 
labai svarbus daiktas. Bolševi 
kiškai tariant, tai yra paškud 
nas “buržuazijos išmistas” 
Vienok be popieros negali ap 
seiti nei karščiausi 
kai. Sakysime, kad 
“Vilnį” ant sudilusio 
ko kolkas negalima 
dinti. Popieros, vadinasi 
kia, o fondas tuščias!

Kitas yra namo fondas, 
čia reikia $10,000! Viena 
karšta draugė jau paaukavo 
16 centų, bet dar daug trūks
ta. O morgičiaus savininkas 
neduoda pakajaus, sako: co- 
me on, pay! Apie morgičiaus 
atnaujinimą, sakq, nenori nei 
kalbėti. Namo, vadinasi, irgi 
reikia, o fondas tuščias!

Be šių dviejų, yra dar ir 
kiti fondai, būtent: raidžių 
fondas, užvilktų algų fondas, 
rašalo fondas, troko fondas ir 
didelė daugybė kitokių fondų, 
kuriuose jau ir bakterijos ba
du pradėjo dvėsti. Laikas nuo 
laiko draugas manedžeris ati
daręs pasižiūri, vieną kitą 
ašarą įvarvina ir vėl uždaro. 
Vadinasi, toki geri fondai 
stovi dyki ir tušti!

O skylės neduoda pakajaus! 
Iš šalies žiūrint atrodo, kad 
visa komunistų organizacija 
susideda iš skylių!

Karštos draugės ir susipra
tę tavorščiai norėtų kaip nors 
tas skyles užkamšyti, bet 
kaip? Renkasi šian ir ten be
veik kas naktį, agituoja, kar
štas prakalbas sako, o skylės 
ne tik nenyksta, bet eina di
dyn! Atsakomingi komisarai 
pyksta, nervuojasi, koliojasi, 
apsiverkia, — o skylės pasi
lieka. Vadinasi, su žodžiais, 
su kolionėmis, su ataromis 
skylių užkištti negalima.

Tuo tarpu antram skridi
mui žmonės sudėjo virš $25,- 
000!

Ar tai ne baisi ironija?! Ar 
tai nėra rimta priežastis susi
krimtimui? žinoma, kad yra! 
Draugas Andrulis jau senai 
naktimis nemiega ir saulės ne 
mato. Draugas manadžeris 
žiuri į skyles ir dreba. Karš
tos draugės dar labiau užkai
sta... Susirinkę į kupetą, ir 
kiekvienas atskirai protestuo
ja prieš antrą skridimą, prieš 
Lituanicą ir kitus! . galus; ir 
protestų bangose bando pas
kandinti savo didelį susikrim
timą. Bet veltui!... Redakto
riai rašo didelius pasipikti
nimus. Zeceriai susikūprinę 
stato ilgus pasipiktinimų raš
tus ir tylomis keikia. Drau
gas dženitorius pakuoja jau 
sunaudotus raštus į didelius 
balčius ir krauna į kertę, kur 
žiurkės vaikus peria, žodžiu: 
darbo yra visiems —“kruvi
nas prakaitas” čiurkšliu var
va, o naudos nėra. Tiesą pa-

Parado Įžymybės
VYRAMS grynų vilnų OO 
Melton Kautai ............ *0.00
$1.40 Moterų Radikaliai. 7Qp 
Rudeninių Spalvų ............ ■ wV
$1.50 Mergaitėms Dvigubi QQa 
Svederių Setai ...................... ******
5Qc. Įvairus Šilkiniai ir Į Eą 
Vilnoniai šalikai .............. .. I **U
Vyrams puošnus CCIn
Marškiniai ....................... ......
(3YM Blųmeriai—tinkami EQą 
dėl tap šokių ..................... vvv
$1.50 Svederių CCIn
Bliuzkos ........................... WwU
4000 Berets dėl moterų 
ir kūdikių .................. .........
KŪDIKIAMS Q<lf«
Čebatukai       wvv 
(Didesnio saizo specialės kainos) 
$1.50 Berniukams 
Touchdown Svederiai ........ ■
MERGAITĖMS mokyklai CQn 
dresčs ............................ . wv UDaktaras

Kapitonas 
Pasauliniame kare

KELIAUJANT . ELE- Kaip Pasiekti 
VATORY Relka- ____ 
laukite, kad L tar- H 
nas transferiuotų jus w
ant visų WeRt Sido M « || fflį 4 W 
traukinių iki Marah- 
field L Stoties. Pa- 
eikit iki ConRrress... m W W
Keliaujant BUŠU — 
Visi Bušai transfe- .
moja ant No.20. ISlip- 
kitę ant Paulina St. j 
Ir eikite i pietus.

šis didelis bizni atgaivinantis Išpardavimas padaro tuksiančius naujų 
kostumierių dėl Chicago Mail Order Bargenų Outleto. Mes nieko 
nesigailime, kad suteikti kiekvienai moteriai Chicagoje progą nusi
pirkti sau reikalingus žiemai rubus, didelėmis sutaupomis. Tegul 
niekas jus nesulaiko! Atsilankykite anksti ir gaubite pačius geriau
sius už šias sensacingai nupigintas kainas!

6000 Moterų ir Merginų Kautai

$G.66 A
Vertės iki $14.98

IR MOTERŲ PER 28 METUS

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo 
--------------- ai----- galvos skausr”— 

aroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptinga!

all padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
gonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 

i 5—8 valandai vakare.

Kampas Keeler Avė. • , Tel. Crayrford 5578

CHICAGO MAIL ORDER 
BARGAIN OUTLET
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EKONOMINIS NACIONALIZMAS

Ahglijos darbo uitųjų kongreso prezidentas Andrew 
Conley pasakė įdomią kalbą, atidarydamas kongresą 
Weymouth mieste šį pirmadienį. Jisai aštriai kritikavo 
ekonominę valdžios politiką, kurios tikslas yra muitais, 
reguliacijomis ir kitokiomis priemonėmis suvaržyti 
tarptautinę prekybą ir susiaurinti prekių apyvartą tar
pe Britanijos ir kitų šalių pasaulyje. Šitą politiką jisai 
pavadino “ekonominiu bdrbarizmu”, kadangi ji slopina 
gamybos jėgas ir naikina prieinamas žmonijai turtų 
versmes.

Antras tos politikos požymis esąs tas, kad valdžia, 
varžydama prekių įgabenimą iš kitų šalių, tuo pačiu 
laiku šelpia eksportą, taip kad privatinis kapitalas nau
dojasi žmonių sudedamais mokesniais, kuomet valsty
bė, kuri tas pašalpas jam teikia, neturi jokio balso jo 
kontroliavime.

Klausimai, kuriuos toje savo kalboje iškėlė Angli
jos darbininkų vadas Conley, turi rūpėti ir Amerikos 
žmonėms. Visų-pirma, dėl to, kad Anglija yra stam
biausias Amerikos prekių ėmėjas, ir nuo to, kaip Ang
lija tvarko savo prekybos santykius su užsieniais, la
bai žymiai priklauso Amerikos biznio padėtis. Bet ir 
Amerikos valdžia savo ekonominėje politikoje nėra nė 
kiek išmintingesnė už Anglijos. Rooseveltas dar iki šiol 
nėra nieko padaręs, kad butų atgaivinta tarptautinė 
prekyba. Jisai, kaip ir buVusis prezidentas Hooverfe,

- laikosi to nusistatymo, kad Amerikos prekėms pakanka 
pirkikų namie.

Kadangi tačiau javų, mėsos, vatos ir kitų dalykų 
šio krašto gyventojai tiek nesuvartoja (arba bent neiš- 

. perka), kiek jų pagaminama, tai “naujosios dalybos’" 
autoriai sumanė planą siaurinti gamybą. Šituo tikslu 
farmeriams siūloma premijos už tai, kad jie mažiau 

. sėja, mažiau gyvulių augina arba užaria bovelnos lau
kus (pietuose). Kas gi yra šitoks gamybos jėgų sloįri-

- irimas ir turtų naikinimas, jeigu ne “ekonominis barba
rizmas”, anot Conley?

Bet kuomet Anglija turi galihgą darbininkų judė
jimą; kuris kelia balsą prieš tokią politiką, tai Ameri
kos darbininkai palieka šitokius didelės reikšmės klau
simus svarstyti profesionališkiems politikieriams, susi
metusioms į republikonų ir demokratų partijas. Iš re- 
publikonų klaidu pasinaudojo demokratai ir laimėjo 
rinkinius. Dabar iš demokratų klaidų stengiasi pasi- 

’ naudoti republikonai, norėdami vėl sugrįžti prie “ėdžių”.
O tuo tarpu darbininkų masės pasilieka politikoje “ne- 
itralės”i

įvykusios revoliucijos, jau 
viešpatauja reakcija. Kaip ilgai 
jos viešpatavimas tęsis, nieką* 
dar negali pasakyti, bet kolkafi 
nėra jokių žymių, kad reakci
jai jau ryt-poryt ateis galas. 
Ji vargiai bus nugalėta tol; kol 
tęsi* ekonomine depresija svar
biausiose pasaulio šalyse.

Tačiau, jfeigu jau dabar me* 
stoviine ant slenksčio į naują 
revoliucijos laikotarpį, tai keis
ta; kodėl patys korriunistai sa
vo jubiliejihiame atsišaukime 
neskelbia jokių revoliudjbs 
obalsių. Savo “teZitirtse“ dėl 
15-os metų partijos sukaktuvių 
jie liepia savo partijos nariam* 
agituoti už partiją, stridijuOti 
jos istoriją, pagerbti rtĄbaŠnin- 
ko Ruthenbergo atmintį; koto- 
ti Už “bendrą frontą“, rinkti 
aukas “Daily Wdrkeriui,” it 
garbinti sovietų Rusiją su Sta; 
linu priešakyje.

Seniaus komunistai negalėda
vo parašyti nė vieno straips
nio, nesušukę “Tegyvuoja pa
saulio revoliucija“, o dabar sa
vo manifeste komunistų vadai 
apie tą obalsį visai užmiršo. 
Vadinasi, per trejetą paskuti
nių mėtų populerižuota “trečio 
jo peribdo“ idėja (kad jau at
ėjo trečia ir “paskutine“ kapi
talizmo gyvaVirno stadija) ta
po padžiauta ant tvoros.

Tuomet kyla klausimas, ku
riam galui komunistai Ameri
koje iš Viso organizavo savo 
partiją ir per 15 metų ardė 
darbininkų judėjimą. Jų atsi
šaukime randame šitokį saVo 
partijos atsiradimo pateisini
mą:

“;..kuri (komunistų partija) 
gimė kovoje prieš social-šo- 
vinizmą ir Centrizmą Ame
rikos socialistų partijoj;“ 
TAi mėlasj ir nesąmonė. Me

las dėl to, kad Amerikos socia
listų partija nebuvo “social-Šo- 
vinistiška“; geriausias tam įro
dymas yra tas, kad jos vadas 
Debs turėjo net sėdėti kalėji
me už priešinimąsi karui, o 
Bergeris buvo nuteistas1 už to
kį pat dalyką dviem dešimtim 
metų į kalėjimą ir tik po karo 
pasisekė jAfri nuo to teismo 
sprendimo apsiginti.

Socialistų* partijoj dar bu
vęs kitas baubas — “centriz
mas“, bet ką jisai reiškia, tai 
nė patys komunistai šiandie ne
mokėtų savo “masėms“ išaiš
kinti. Jeigu “cetttrižmas“ reiš
kia vidurinę srovę socialistų 
partijoj, tai kas gi joje buVo 
tokio baisaus* kad dėl to reikė
ju partiją skaidyti ir brgarii- 
žiiotį “komunistus“? Ir jeigu 
ją reikėjo skaldyti,
dabrtr vėl prie jos, šlfetiš ir siti- 
iyti jai “bendrą frontą“? žo
džiu, rimto pagrindb tai parti
jai kurtis nebuvo.

ViSas komunistų per 15 mė
tų darytas triukšmas buVo 
nbrišerisas ir pasilieka nortseri- 
šu.

rėti unijai teisių iŠ plieno trus- 
to.

Kiek minėta unijos strategi
ja bus naudinga organizuo
tiems plieno darbininkams, tai 
parodys netolima ateitis. Nors 
nėra vilties, kad unijos atsto
vai daug ką galės išsiderėti ge
rumu iŠ plieno mAgiiatų, bet 
streiko laimėjimo prospektai 
irgi nepergeriausi buvo, atsi
žvelgiant į tą faktą, kad be
darbių yra pakankamai ir kom
panijoms nebūtų buVę sunku 
sumedžioti streiklaužių. Jau ne
kalbant apie tai, kad da ne vi
si plieno darbininkai yra orga
nizuoti ir kad tarpe organizuo
tų darbininkų nebuvo reikalin
gos vienybės.

Plieno darbininkų rengimosi 
prie streiko privertė valdžią 
daugiau susirūpinti plieno dar
bininkų reikalais. Prezidentas 
Rooseveltas paskyrė Specialę 
Darbo Tarybą, susidedančią iš 
teisėjo Walter P. Stacy, adtAi- 
rolo Wiley ir Dr._ James Mullen- 
bach, ir suteikė jai galią pri
imti darbininkų skundtis, pa
šaukti kompanijas pasiaiškihti, 
išnešti savo nuosprendį dėl Uni- 

sutartis su 
pravesti be
tose dirbtu- 
ginčai tarpe

ti unijos pripažinimą. Tada 
bus lengviau kovoti su didžiuo
ju plieno triistu dėl unijos pri
pažinimo.

Bet ir galingasis plieno trus- 
tas labai budriai seka Darbo 
Tarybos veikimą ir plieno dar
bininkų organizavimą j uniją 
nepriklausomose plieno dirbtu
vėse ir yra pasirengęs ištiesti 
savo pagelbos ranką nepriklau
somoms kompanijoms, kad su
laikius unijos pripažinimą.

Vaduojantis paskutinių laikų 
spaudos pranešimais išrodo, 
jog American Iron and Steel 
Institutas jau ruošiasi eiti į 
teismą, kad sUparaližiavus Dar
bo Tarybos veikimą ir garsiai 
kalba apie atmetimą NIRA ko
do visoje plieno industrijoje,

......-»-■ —■■■*-.............. ................ ...................................... •

idant tokiu budu išvengus uni
jos pripažinimo.

/Plieno karalių gudriosios gal
vos per teismą norėtų sužinoti, 
ar Kongreso priimtoji rezoliu
cija dėl industrijos gaivinimo 
(kur suteikiama darbininkams 
teisė organizuotis dėl darymo 
kolektyvių sutarčių su darbda
viais) yra privaloma, ar ne, jei 
plieno industrija atmes NRA 
kodą.

Ar plieno trustas laimės teis
muose, tai parodys netolima 
ateitis. Tuo tarpu plieno pramo
nės darbininkai gana sparčiai 
organizuojasi. Tad galutinis 
darbininkų laimėjimas unijo* 
pripažinimo, tur būt# bus at
siektas su streiko pagalba.

S. Bakanas.

A

A. A. Talys.

Voltero Paskutine Valanda
■ į,!"',,.iti...17 Eį

tai kairi

Apžvalga
ŽARNOS GAISRUI GESINTI

Viename Lietuvos dienrašty
je įdėta tokia žinia:

“Marijampolės miesto savi
valdybė šiomis dienomis už
pirko miesto ugniagesių ko
mandai vandens traukimui 
žarnų. Užpirkta, rodos, už 
2,000 litų.“

ciklium’’ (ratu) ? Pasaulio ka
ras 191 (1 metais, kai atsirado 
komunistų partija ^Amerikoje, 
jau buvo pasibaigę*, tbdėl butų 
teisingiau sakyti; kad tas lai
kotarpis briVo Pokarinės suiru
tės laikotarpis.

Iš augščiaus paduotų atsišau
kimo žodžių nuomariu, kad 
prieš 15 
karų ir 
(eikliu*). 
“antras“, 
parėirita 
singumu

“PASAULIO REVOLIUCIJA“ 
IŠGARAVO

Amerikos komiinisių cėritras 
išleido atsišrtiikitaą dėl parti
jos 15 metų sukaktuvių. jisai 
labai ilgas; bet beveik riiėko he- 
pasako; Kiekvienam, kūris ima 
skaityti dfifclalj prganįzaėijos 
raštą apie j oš sukaktuves, tu
ri būti višų-pirm* Idobiu, ko
dėl ta ofrgrtmžAdjA atsirado ir 
koki yfra jos tikslai. Bet apie 
komunistų partijos gimimo 
priežastis jos siėksninianiė ma
nifeste randami tiktai liek, 
kad “įbusų PartijA užgimė pir
mojo rikliau* kabį ir revoliu
cijos iaikotarpyj.“

Kodil tas laikas
"pirmuoju kirų Ir r^oFiucUds

metų buvo “pirmas“ 
revoliucijos “ratas“ 
o dabar prasideda 

Bet tai yra nieku nė- 
nuomonė, kurios tei- 
ir patys komunistai 

netiki. Karo dabar nėra ir, gal 
būt, jo dar ilgai nebus. Nors 
diktatoriškų valdžių akyplėšiš- 
ktimAš lADAi pAAŠtrttid kAtat PA- 
vbjij, bėt juo toliatt juo aiškiAu, 
matyt; kad paty* diktatoriai 
karo bijd; Mussolini ir ilitlėris' 
diena ii dienos bažijasi, kad 
juodu trokšta taikės, su visais 
savo kaimynais. Stalibas tAip 
nusigando kata; kad puolė j 
glėbf “imperialistams’* ftancU- 
zams, ieškodama* jų pagalbos.

Diktatorei bijo kafriAiiti dėl 
Įo* paptastos priėžastifes, kad 
jie yfA sdbariktatavę, p be pi
nigų šioje gadynėje didėlį kArą 
vesti negalima.

Kai dėl tataDurijO*, Ui kb- 
mtinistai Apiė ją ifrgi bb talkalo

Plieno Darbininką 
Kova Dėl Unijos Pri

pažinimo

mumstai apie ją irgi bė reikalo 
vadinama Šneka. Dabai' tose šAlysė; ku* 

te įsiuto w

Plieno darbininkai buvo pA- 
sirėngę eiti į streiką, kad pri
vertus galingąjį plieno trustą 
pripAžihti iihiją ir skaitytis 
su organizuotais darbininkais. 
Streikas turėjo prasidėti birže
lio 16 d; Tačiau įsimaišius 
Amerikos Darbo FedėfrAėijos 
prezidehtUi . Grėėn’tii, ..streikas 
buvo atidėtas, o kova, dėl unį- 
jb* pripažiriiirto buvo pėfrkėlta 
i valdiškas įstaigas; pfrisiiaikrtftt 
NRA. patvArkyirių.

BęiŠkiA, Orįahižiirtti plieno 
darbininkai Vadovaujami Amal- 
gamAted AsšoėiAiiOri of Irpri 
And tirt Wdrkėrs tliiijfos ifr 
Amerikos Darbo. Fcdėtacijos, 
vietoj eiti į streiką; prie, kririrt 
plicrio trustą* jaU brivo priai* 
ruošęs , iš kAlhrt ir ryžd*i Už4 
dubti mirtiną smūgį jaunuli 
plieno darbirtirtjkų UriljAi/ pftši4 
tinko Kitą krtilą.-Žutėht, ryžb*- 
si dėrybv kėliu šiek tek jstde-' 

i ' . ' - ■■ !

jos teisių darant 
kompartijomis bei 
šališkus rinkimus 
vėse, kur yra kilę 
unijos ir kompanijos dėl dar
bininkų atstovybės.

Kaip jau visiems yfra žinoma, 
plieno konipariijoS visttfr ol’garii- 
zuoja taip Vadinamas “kortipa- 
riičhas“ unijas, kad padengus 
NRA patvarkymus ir kad Už
kirtus kelią darbininkams or
ganizuotis į savo nepriklauso
mą uniją. Jei prisieina darbi
ninkams pasisakyti kokiai uni
jai jie nori priklausyti, tai 
kompanijos bosai taip tuos rin
kimus sutvarko; kad dažnai 
“kompaničnos“ unijos laimi rin
kimus. žinoma, • >tokie rinkimai 
tai ligųs Hitlerio rinkimams — 
teroro rinkimai; Todėl organi
zuoti darbininkai reikalauja, 
kad tokie kompanijų rinkimai 
nebūtų pripažįnįį 

’ Darbo Tarybai puvo paduo
ta Visa eile skiipdų prieš plie
no kompanijas, kurios neleido 
laisvai pasisakyti darbinin
kams kuriai unij.Ai ji* nori pri
klausyti. Škuridų tyrinėjimas 
pirmi Ausiai prasidėjo nuo Vittš- 
burghb distriktp, kaip plieno 
industrijos centro.

Darbo Taryba atvyko į Pitts- 
burghą rugp. 13 d. Federalio 
teismo kambaryje buvo klauso
mi skuhdai ifr darbini patvrtfrky- 
mai dėl riftkiirtų. Užtruko net 
4 diena*. BhVo pašaukta Ant 
“karpėta*' ApoHo Steel Co., 
stahdrtfrd tirt Plato Cb;; W. 
Virgihirt ftaii Č0. ir keletas ki
tų trtip vadinamų nėįjfrigulmin- 
gų pliėrid kompartijų. Jos turė
jo pasiaiškinti, kodėl neleidžia 
arba trukdo darbininkams lais
vai pasisakyti, kuriai unijai jie 
nori priklausyti. Buvo išklau
syti linijos padhoti skundai ir 
kompanijų atstovų pasiaiškini
mai. Padaryta keletas nutari
mų, kad Darbo Taryba praves 
bešališkus balsavimus tose dirb
tuvėse, ktir kompanijos darė 
kliūčių. Vienos kompanijos su
tiko su Darbo Tarybos patvar
kymu, kitos nė. Ypač W; Vir
giui* Rali Co., kiiri yra dalimi 
Nrttibnal Steel 'Co., priėšinos 
Darbo Tarybos patvrtrkymams 
ir grąsino eiti į teismą, kad ne- 
prileidus balsavimų savo dirb
tuvėse; ' ■■ i ■

Prieš tlhited Šfrttfes Stebi 
kbfp6ra<3iją ir Crtrhėgie Steel 
Co. unija hėbuta ta^AvU* Jo* 
kid škuihto Drtfrbo Tarybai ifr 
neręikairttaį krtd tėti butų pra
vesti balŠAyirttAii Viršmihėtdse 
dirbtuvė*e viešįtedArtja taip VA* ~
dtaAindš “kdrtipauičnd*6 unitai! khT stata* * aHtrrtdki 
ifr bertt dabAfritata iatkti ĮOF 
Viftifes* W tart tafšaVhrtus ga
lėtų imt j* jAiriigti;

; Mrttcimąi, AmalgAmatėd AssO- 
ėiatiiort dT Irort, Steel and Tm 
Workefrs unija pirmiAiisiai riori 
jiUvirUbti hėiiriklausoiYiose plie* 
rita ditatavėsė. Jį yra įsitikinu* 
*i, kad tašė dirbtuvėse bus ga* 
Įima larmšti bAlsrtVimus iri gau*

dviejų šimtų

kasojai lošė 
bė viršutinių 

raudoki/

išsitėinpę, sVėdki mttsktildi, ir tdnkošė nekrutėjo ir nesi- 
pldti, išsipiltus krūtinė piidšė 
Joną Samaną kaipo sunkaus 
darbo tvirtą darbininką. Jis 
sėdėjo gale stalo. Raudonas 
padžiūvęs jo veidas juokėsi. 
Sėdėjo bė rupesties ir išmeti
nėjimo tvirtds, 
svarų vyras.

Keturi tunelio 
piriaklį; Visi
marškinių ir vi*i 
kaip Čukriniai frankeliai.

Kada buvo laisvos nuo kb- 
zyrių, didelės, sumuštbs ir 
gysluotos Samanos rankos gu
lėjo išsitiesusio* ant. stalo. Ji* 
pralėrikS savo bendriis sveika
ta, jėga, iŠfrhinčia ir rimtumu. 
Jis buvo didėlis darbininkų 
žemčiūgas.

Partiją baigiant, kalba vėl 
nukrypo į pažįstamą sken- 
diiolį, kuris kone prigirdė sa
vo gelbėtoją, griebdamas jį 
kaip žvėris.

Samana būtinai turėjo čia 
padaryti savo pastabą:; * <

—Mirties valandoj žmogų* 
yra kiaulė ir iškerta bile vie
ną kiaulystę. Tu, Jokūbai, kai 
ftiirsi, krioksi kaip kiaulė ifr 
šauksiesi sparhubto angelo.

čia Sahiana garsiai ir svei
kai kvatojo.

—O tu, latre, šniukši pb lo
va, — atkirto jam Jokūbas.

Samana vėl garsiai kvatojo.
—Nė; Jokūbai, tu padarysi 

didesnę kvailystę, negu palys- 
ti po lova.

—Aš žinau, ką aš pridary
siu—aš atsigulsiu ant pilvo ir 
pasakysiu: “Na,> Jobai, eik 
Čia, mudu sąskaitą suvėSiniri 

Vyrai nuėjo gulti. Samarid 
nuėjo į savo miegamąjį, juokį 
dahiasis. Sesuo Morta jį 
mylėjo; BuVO jam viėnam itž- 
leidus miegamąjį. 6 kiti try* 
vyfrai gulėjo visi trys vienam 
kambary.

Samana ištiesė rankas, iš
pūtė krutinę ir veidrody pasi
didžiavo savo tvirtu kunu. Jd 
rAnkos nebijo bile kokio dar4 
bo ir ką griebia, tai svila!

Rytą trys vyrai atsikėlė eiti 
turtelio kasti, o Samana dAfr 
gulėjo.

—Kelk, Johai, ba prtskhi 
gausi saktį į uodegą; — žadi4 
rto jį Jokūbas.

Samana neatsiliepė.
—Jis nori, kaip ponas iš

miegoti. Jonai! Ei, JdrtM, ’į 
darbą! — Jokūbas jau smar
kai sUštikd. Bėi Sdihaba riė 
riėpašijudirto. ? ,

•.fekubaą, siipiirtė Samahą už 
pė&U; bet Samarta gtilėjd; 
kaip HėgyVas.

r-Jpriai, kad taVė vriniasl 
Jbii fabrikas fekirt!

Jokūbas ptirtė Samaną. Pas-
ratHcįįk 

ritud rtėjiidrtnčib kutid ir pro- 
iyUrti fabipfes į drAligtis:

—Vyrai; eikit čia« 
rią;,;

Viši lfry* Vytai, o, paskui jo 
sėsuri MdfrU ir j 6* vytas D*m- 
btattkkas; ■ subėga į Jktabarį 
prikėiti SarriaM. ji* rtesi- 
judino. NėbtiVo. jis susUūtf^; 
rtėPAtWį&,- M Jė įyšld* feficlė

girdėjo jo širdies.
Sesuo tuojau pašaukė gydy

toją A. J. Jurkšą, kuris pripa
žino ligonį esant komoj, bet 
čia pat negalėjo hlifctatyti li- 
gos priežasties. Ligoninėj, iš
valius Iigonies vidurius, pa
daryta diagnozas ir nustatyta, 
kad Iigonies viduriai neveikė 
pefr keturias diėnrts ir kad 
niiodai iš vidiirių galėjo biiti 
komos priežastimi; Tačiau tai 
buvo drtugiau spėjimas; negu 
išaiškinirtias.

Netrukus ligbtlis atsipeikė
jo, pakėlė akis ir apsidairė. 
Pdsktii pašoko ifr Atsisėdo. Pa
matęs svetimą katnbafrį, slau
gės, gydytoją ifr seserį prie 
lovos, jis nustebo ifr iŠsigarido. 
O kunigas, kuris afrčirttisia 
pfriė jd siotėjb, privertė j 
misispiauti.

—Kas atsitiko? Ar automo
bili* Piane iižgavd? Ar aš ne
sulaužytas? — klausė jis.

Jis aukštai . pakėlė vierią 
tanką, paskiri kitą, paskui vie 
hą koją, paškui kitą. Prtskhi 
iššoko iš IdvO* ifr Šokterėjo 
kelis sykiiis j aukštą.

—AŠ iieštilauŽytas! — Aš 
Šveikas! — ji* dŽirtiigėši.

Gydytoja* p A tart j Arti gul
ti į lovą ir mažirtiisia pagulėti 
lig rytoj.

Samana paklausė.
Samanos sesuo Morta išsi

vedė gydytoją i karidorį ifr 
paklausė:

—Afr gyveii*? .
—Ašmrthau.
—Ar kuriigb nferėikią?
—Kaip ridfritėv Kunigas blo- 

grt hepadrtfrys. tfgrt keist*. 
Dar hiėko AŠ negalit! užtik
rinti.

—Tai gėfriaii ktitiigą?
—Geriau. Ar pinigų ji* 

fri? .
—Nėmaž*!.,

Morta ir jos aštuonerių metų 
sūnūs Petras tebestovėjo prie 
lovos. Sahiana paėmė jo 
ranką ir ilgai žiurėjo į mėly- 
las, lakias jo akutes. Samarta 
buvo pasižadėjęs išleisti jį 
mokslą.

—Aš pašauksiu kunigą, bro
li? — ji vėl jį kalbinėjo.

—Nebūk durna, — atsake 
jai brolis ir paprašė, kad ji 
tuojau išeitų, kad uždarytų 
duris ir kad nieks nekeltų 
kojos į jo kambarį, kol jis ne
pašauks. Jis norėjo vienas pa
silsėti ir pagalvoti. Jo balsas 
drebėjo, žodžiai buvo silpni ir 
griaudu*. Matėsi, kad jis jau 
abejoja pats savimi ir tais ke
liais, kuriais po mirČia žmo
gus nueina, ir nebežino ką 
daryti. Per pertkioliką inetų 
jis apsėjo be kunigo, o da
bar siūloma jam kunigas!

Visą valandą jis išgulėjo 
vienas. Bandė atsiminti šį ir 
tą, štirišti išgyventus nuoty
kius, galVojb, ar nebūto gali
ma ką geresnį padaryti iš sa
vo gyvenimo; Paskui keistos 
baisio*, ilgos mintys užgulė jo 
galvą. Pagaliai! jis patraukė 
kaspihėlį it prie jo kambario 
karidory užsidegė elektros 
lempute — (ai ženklas, kad li
gonis frėlkalrtuja slaugės.

—Prašrtu ktiHigo, — pfoty- 
lidi jis tarė slaugei.
. Atėjd kUhigas ir jiedu užsi
davė kambary.

Paskui jis pašaukė sėsetį, 
jos stinų ir gydytoją ir pap
rašė kunigo pasilikti. ,

Samana kalbėjo. Jis kalbė
jo behdrai į visus:

—Visą gyvenimą dirbau 
sUilkiai... Dirbau, kaip jautis 
ir piftigtį nemečiau... Dabar 
gal teks viską palikti...

Pasakęs dar kelis nrtsiVyli- 
rtiO žodžius, jis kreipėsi į gy
dytoją:

—Daktare, prašau (atrištos 
parašyti mrtnrt testamentą.

Atnešta popiera ir plunks- 
ha.

—Ptašau daktaro rašyti: 
“Aš. Jbhas Sahiana, būdamas 
sveikam ir blrtiViatn įitate...”

Samana diktavo aiškiai ir 
sklandžiai, o gydytojas taše 
žodži* į žodį. Gale lovos sto
vėjo liUdiriihkai: kunigas 
žarna, slaugė Minija Mikniti- 
tė, Samahtiš sesUo Morta Dab- 
bfraUskiėhė ir jos suhu* Pet
ras. Jie visi tylėjo it nenulei
do akių nuo žmogaus, kuris 
diktavo Savo testamėhtą. Mor
ta kramtė apatinę Įlipą. Pa
galiau ji norėjo sUkėlti ttukš- 
iną. Ji sutiko:

—JonAil Pasiutėli!...
—-{fe, tie, tamsta! — 

ga* tuojau sudraudė ją.
Čia pat gydytojas įsimaišė: 
—Jonai, sustok. Aš perskai- 

. lysi it paskutinės eilutes.
Gydytojas perskaitė tris pas 

kritines teStaitiėhto eilutės ir 
. paklausė iigonies: *

(Bus daugiau)

kurti-

tu

SU m a

—Ne;
—O drttig giftnrtlų?
—D*fr Vifena, ScstiO įfr broli*;
—Gėrlrtit tada tegti patašo 

ir. tėStambhią. Atšrtfrga blbgd 
heprtdArd. ... ; •

—Ar t*lp Pr**t*i, d*ktąrfe?
—Nėprtptas(rt lig*; AŠ niekei 

negaliu pasrtkytl ligi ryto 
jatis...

Mortrt Siigfrįžri pfriė brtrtid.
—Gal kunigo, broli? — ne* 

dfrąšiAi ji. paklausė..
-r-Morta! — jis suriko ir ap* 

šivėrtė ant kito-šono, kad ne* 
ttiatyti sesers

—Kaip sau riori, bet kuni- 
nepadarys; 

Jei reikia; daktaras patari* 
pasimatyt sii kunigu. Dakta* 
iįas sako, kad geriau butų, jei 
pasimatytam sd kunigu ir pa* 
darytum teslairientą.

Sarrirtha tylejb bent dešimt 
įhiriūčių. Jd galvoj keitėsi vi* 
šoktas abėjdne* ir rustus iš* 
Pietinėj imas gyvenimui, kuri* 
rtieko gera janl nedavė — vi* 
ViliOd&iftas į ateitį, apgavo jį 
ir dabar, dar tokį jį jauną; 
jau nori palikti, 
prieš jį baimė ir fiu* 
Frtškui jis Atįivettį

. keikalatikitė ‘*NAU- 
JlĖNA*? ant bile kafti- 
|M>/ kur parduodami lai- 
kraščiai. Pardavėjus lai- 
kraSčiy bUS gatavas 
lurtts patartiattti. Jisai 
tėftai Stovi ne savo siha- 
ęumui, bet Jūsų pato
gumo delei.
. .. ... f —t .'..i . j r i »i i i

AMERIKOS

gas nieko blbga

i palikti. Atsistojo 
rięš jį baimė ir Au*ivylim*s. 

’ atgal;

Būtina ir Įabat pagel- 
bįrtga kritime ttiMs. k6 
ril Hbrt Upei Hbi lilIU 
piiiečhts. Pamokinimai 
apie įipt Jaties tvarki, 
apie *iHirimt$ M- 
ktmua ir viikį ka> reika
linga ptie ėmimo egza- 

itbj
liettHfa ir anfcM kalbo- 

| . mli aaraiyu.

KAINA Tik M fcfeNTAi

NAUJIENOS
>739 So. Halsted St

čriičAęd, itu
Siųthite money prderj arba ktaaoe 

ienkleline.

USOĮBSbe rax- iBJUfinm



B*.

hone Canal

one

her
Lietuvės Akušerės

Mrs. Anelia K. Jarusz

Graboriai

swirling
Ofiso Tel. Lafayette 8650

Oppoilte Dovis Store. 2d Floor

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
Tel. Monręe 8877

fiso Tel. Calumet 6898

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykail

Laidotuvės $95 

J. J. BAGDONAS

dancers, 
artists, 
conie- 
beau- 
things

ligų specialiste
alsted St.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntinio Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. N e deltomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

vąkaro. Nedėl 
valandai diepą.

TIŠKAI 
apsaugotas 

nuo 
vandens.

Street 
iki 8 vak.

, 7830 
runswick 0597

orchestra 
on... 
seats

Vienintelis
Vault’as i 

užgirtas U. S. 
Patent Ofiso, 

išklotas iš. 
vidaus ir sų 

Oro Spaudimu, 
\ Jis yra

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokjn akių

Ofiso valandos:
j, 2 iki 3 po pietų 

NodSl. nuo 10 iki 12 
“ ajta 2400

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3843 South Halsted St. 
Tel, Boulevard 1401

erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemone 
niežėjimai Pašalinti. Ląpgvavar- 
*?« Vi

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačių vardu)

GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Franciaco av.

suteikia 
barzdaskuty klos, 
■m komfortą 
Mg skutimos 

namie

Specialistas.Į 
esti priežastimi galvos skaudėjimo.

karšti, atitaiso 
regyste. Priren-

Res. 6600 South Artesiaų Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso TeJ. Canal 0257

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Crossing 
į over 

sheer šilk of 
gliltering in

Z Nebesirūpinkite dėl 
2? I odos niežėjimo, Plai 
■•J] skanu, Jšb ė r i m u, 
—Dėmių ir kitų odos 
l. Gaukite bonką Žemo 
ir patikėtiną priemone

'išųip aptiekose

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Physical Therapy 
and Midwife 

6109 S. Albany 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetirie tr e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Vai.—8:30 AU M. iki 8:80 P. M, 
TeJ. -HARrison 0751 

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

TeL Lafayette 8572

DR. STRKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.i Boulevard 7830 
Namu Tel Prospect IMt

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: — 1—8 ir 7—8 
Suredomls ir nedėl. pagal sutarti 

Rea. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Renublic 7868

25 ounce$254

CBAKING 
POWDER

Šame Prie e Jodau,

Pullman 4151
10734 S.Michigan Av 

Republic 3100
2506 W; 63 St.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADV 

2201 W. Certnak Ros: 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 

Vakarais: Panedėlio, Serec 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 117# 
Namai: 6459 S. Roclnvell Street 

Telefonas Republic 9600

aldona va-
t

live up to
role.., ann

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

comc
atlipė
whceze forth
tionally sad 
soon changes 
dance tinie...
tom-toms
blood and limbą and bodies... 
tbe jungle is filled with an 
orgy of hugging, pepspiring, 
elinging couples which shake 
proudly and perceptibly... 
elosed eyesr lips parted by

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kųopigiausfą 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu- 
_ su darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago

Tel. Canal 251'5 arba 12516
SKYRIUS^. __

1439 S. 49 CL, Cicero, UI.
Tet Cicero 5927

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau-
_■__________ gijos Nariai.___________

A. L Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virgipia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v, v. Nedėlioj pagal -sutarti

glimpsed
milda baronas adding an 

International flavor to her 
affairs — the arm in ann 
vcnJuring with that hungar- 
ian boy... helen vespender 
being mildly surprised at re- 
ceiving a .discount on pur- 
chases at the irish village — 
the costume did the trick.., 
ray maltheivs having his heart 
tested — it will never be the 
šame ray after being taxed to 
the limit by the feminine 
ruler... stephanie mikulski 
likęs bųngarian beef... ai s pi b 
lis — need any one say more 
...ai kucin being himself and 
attracting the attention of— 
. . . the skever youngsters, 
onuks hojding a scarf arouncj 
her neck so no draft will spoij 
that lovely voice, bruno wrapt 
in dėvotion, pefer trying to 
get in as much of the fair 
possible...’7rtory gvaldą, whose 
tighter grip on bernard mik 
ler’s apn and band on finger 
is mąnifest of a coining 
eventi.. the rimklis sįsters 
ful| of renovąted energy after 
their northern vacation.., 
nėra skusepich being impres-r 
sėd witii the anties of the 
strpllers... Charles jnateknnas

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS 

''’teerai lietuviams žinomas per 86 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai, 
vyrų, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija;
1034 W. 18th St, netoli Morgan St, 

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

Tel. Capal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Purk 6755 ar Central 7464

honor ąrrived a few minutes 
late, būt that did not bother 
Aldona. She had waited years. 
When being sworn in, I was 
surprised to note how quick 
Aldona had beęn in adapting 
the endearing gestųres of thę 
Bowery femes. The story 
came out slowly, blubberingr- 
ly, from the lips of the wrong 
ed woman. Somewhere an 
aleoholie voice wheezed “He 
was her man būt he done 
her wrong.” It WAS thė old 
story of love undenied and 
the consequnces. Būt it hav
ing happened in Lithuania 
was a shock to the Judge. The 
defendant sat sulking, a cigar- 
ette dropping from moronic 
lips, and never uttering a 
word. I could not under- 
stand how Aldona could evef 
have been swayėd by the 
creature. Woman, the eternal 
enigma. A few strokes of jus- 
tice and the skunk was be- 
reft of his odor. He mušt 
raiše the consequnce and sup- 
port the bearer. The audience 
cheered. A compliment to the 
Solomon.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso vai 
Nuo 10 iki 12 dieną,

7 iki s vai, 
Rez. Telephone

REGISTRUOTAS U. S. PATENT OFISE

Greitai Pristatome i Visas Kapines 
Telefonas: DIDYSIS OFISAS:

93rd Street ir Turner Avenue 
ETerVrLMRANDYMAS PRIPAŽINO WMM.L

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

^^^Tel, Yards 1829 
Pritaiko Akiniu?

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 16—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

smgers, 
clowns, 
aerobats 

tiny chorus 
thein. Good 

small packages.
And the IRISH VILLAGE.
They say that you find fa- 

miliar bits of the “ould sod.” 
Būt vou have to be a native 
Irishman to be familiar with 
it. There is “Tara Hali” the 
“Shrine of St. Patrick”, the 
“Blarney Stone” in replica, 
peat bogs, jaunting cars — 
an atmosphere, if you tako 
the guide’s word for it, remi- 
niscent of the Erip Isle.

Also the BOWEBY
where tragedy, drąma and 

pathos stalk the streęts, Aldo
na Grigonis was having a 
grand ' tune. Suddenly she 
stopped, stared, and screamed 
pointing at a depraved look- 
ing character loitering at the 
entrąnce to Steve ’Brodles. 
“That’s him, the brute, Grab 
him! Don’t let him get away. 
After all these years, I have 
found him,” A blųe epat, that 
mighty servą n t of the law, 
swung into action, Complain- 
ing witness and defendąnt 
were rushed to nite ęourt, a 
hall of swift justice. The yed 
noses of the court staff beam- 
cd, Ii t with fuel of many 
fines. News of an extraordi- 
nary case spread thru the Bo- 
wery. The court was filled 
soon \vith eąger fąęęss, His

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja u$ $25.0Q ir augščlaų.

Moderniška koplyčią dykai.
668 W. 18th St. Tel. Canal 6174

CHICAGO, ILL.

aleoholie breaths, pant the 
kncll of virtue, thank God... 
the particularly slim figure of 
a giri, moving jn the embrace 
of a New York merchant, eyęs 
a Baptist minister from Dal
ias, Texas jn for the Fair... a 
female hiccough waddles in 
ąn ūgly pool of fat over the 
floor, hugging“ rapturously her 
husband’s best friend who is 
carrying on a desperate flirta- 
tion with her cighteen year 
old daughter... the daughter 
sitting at a nearby table, 
opens her lips in a frog-like 
smile and touches flame to 
her cigarette 
claphantine 
other, the 
stockings
light... a fight in one corijer, 
tumbled tubs of artificial 
pahns, loud eursing and a 
sudden exit for the offender,.. 
night club... open all night... 
accomodates all... with mo- 
ney.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILŲ. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 13 vai. ryto, nuę 2 iki 4 
pietų Jr ųuo 7 iki ė :80 vąL 

. Nedėliomia nuo 10 iki 12
Phone MĮDWAY 3880

—a case for freud... the ab- 
sence of the pukis duo... įelįx 
mason discovering that a 
certaįjh college madĮam* can 
be nice... andy norbut answer- 
ing 999 reąuests for love in 
bloom, and yes, ithanks andy, 
for ąll,.. yours truly caught 
between two fires... annicetta 
storm posing with the mus- 
tached midget for a tin type.,. 
bruno belicleis, didn’t see you 
half the time... amelia raz- 
mus pointing out that english 
lavender has the šame odęr 
as italian balm... 
liulis failing to 
her mae westish
Valiulis with those eyes..,mary 
Johnson insisting that it isnot 
the height, būt . . . and the 
lašt glimpsę... a world going 
round and round and round 
flooded by rivers of amber 
hue...

ANNOUNCEMENT.
Well, boys and girls, vaca

tion is over. We start our 
chorai grind Friday. The sea^- 
son will be doubly interest- 
ing. As you already know, it 
is our įtvventy-fifth season. 
PIRMYN prosenis a proud re- 
cord. In celebration of this 
record there is planned three 
degant operettas and a lot of 
novel entertainment. It wiH 
be a memorable anniversary.

I don’t want to hear comp- 
laints of disappointment next 
summer from any of the boys 
and girls who failed to join. 
Join now ahd be liko the cn- 
thusiastic Pirmynites from 
whom you have heard tell of 
the good times. Pirmyn is al- 
ways in the big swim. Take a 
dive yourself. Meeting place; 
MELDAZIS HALL, 2244 West 
23rd Place.

The invitation is štili open 
for all Pirmyn members and 
their friends to accompany 
tlie strollers Thursday nite. 
Phone Stephens for reserva- 
tions. i—bunni sovetski,

Thursday, and strolling act- 
ivities again, coupled with 
the witchery of a Fair nite: 
vvhen the spread of the spect- 
rum leaves the lagoon to eut 
a lane of shimmering light 
into the heavens. First we vi- 
sited the MIDGET VILLAGE. 
Here is a completc cominuni- 
ty — in fascinating miniature. 
200 midgets from various 
parts of the earth, and many 
of them world famous. They 
entertain you superbly, for 
thcv have 
musicians, 
seulptors, 
dians, even 
ties among 
come in

DR. PUIjSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damęn Avė.) 
Tel. Hemlock 6699 

Valandos: 1-4 po pietų, 7-10 vai. vak. 
Rezidencija: 

6412 So. Campbell Avė.
Prospect 0469

RAMOLDAS 
DOBROVOLSKIS

Persiskyrė su šiuo pasaulių 
rugsėjo 2 dieną, 11;15 vai. 
prieš piet, 1984 m., sulaukęs 
pusės ąmžiaus; gimęs Lietu
voj Žvirblių kaime, Pandėlio 
pąrąp., Rokiškio ąpskr. Ameri
koj išgyveno 30 metų. Paliko 
dideliame nubudime tris bro
lio dukteris Zofiją^ Kristiną ir 
Josenjdne ir draugus, Kanadoje 
brolienę Juzefą pobrovojskie- 
nę, sereryčlą Heleną ir bro
lėną Mykolą, o Lietuvoj bro
li Jurgi ir sespri Oną. 
Kūnas pašarvotas randasi kop
lyčioj 4245 W. Madison St. 
Tel. Nevada 5373.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dieni, rugsėjo 6 d- 1 vąl. po 
piet iš koplyčios i Tautiškas 
kapines.

Visi a. a, Ramojdo pobror 
voĮskio giminės, drąųgaį ir pg- 
žistaitiį esat nuoširdžiai ’ *

suteikti Jani . paskųt|p| ; 
pavima Ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame
Brolio Dukters*

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja i dąiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETIUSTAS

1801 So, Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mąno iškabas
Valandos nuo 9180 ryto iki 8:30 vąr 
karo. Room 8. Nedėlioms uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0528

Amerikos Lietuvių Daktarų 
-------------Sl£H8212£jNmįaį.-------------
TeL Ofice Wentworth 6880 

Rea. Hyde Park 8395 

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vali
6900 So. 1

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak. 
išskyrus seredomis

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Henųitage Avenue

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. WaskUrtpn SL 

Kambarys 402 Tet. Deąybc
Rea. 5349 So. Hermltagė Avė.

Visi Telefonai:

Yards 1741 -1742
,111,11............................ 1 ................. .............. . ................................................................

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

2400 West MaJiso 
Vai. 1 iki 8 PO pietų, 

Tel. Seele;
Namų telefonas

by bunni sovetski, 

Night Club
A chorus of faint children 

with Chinese eyes starting at 
the fake sun of calcium Hghts, 
twisting into knots... minla- 
turę Joan Crawfords of the 
Sunday supplements gyrating 
with their legs around their 
neeks for fat looking paun- 
ches about the cabaret floor... 
a woman on the sheer edgc 
of thirty gasping out the 
Avords of a sentimentai song 
having to do with “lover”.... 
shirt fronts likę crisp paper 
passing noiselessly among the 
tablcs, leaving tall glasses, 
for depraved looking charac- 
ters... two skinny dancers 
\vhirhng about in a eone of 
fly-specked light, brazenly 
imitating an imitation of 
Siamese dancers... a tablo of 
fat men with leaning heads 
listening to a yam spun by the 
fattest of them, thcn leaning 
back and roaring with laugh- 
ter that cannot be heard 
above the blare of the jazz 
orchestra — twentieth-century 
Falstaffs of the commerciai 
world-putting aeross the big 
deal... a fat jowled hog en- 
cased in a dinner jacket lean
ing out to place a moist, 
clammy finger on the arm of 
one of the chorus girls... clat- 
tering dishes, swinging doors, 
shirt fronts, voices, 
skirts, silken limbs, ėpinning, 
twisting, turning i|isanely.., 
another party of fat men and 
fatter women, obviously and 
shamelessly^ married, opening 
faces likę oyster shells to ab- 
sorb a lava flow of smelly 
food... sphittering eurses, co- 
ver charge objections, drown- 
ed in a further deluge of 
miserable music...,, Debussy, 
Liszt, Chopjn, Beethoven — 
put ‘em on the fire escape 
and forget the life nets... 
cough, cough, cough, and a 
fat palm resounds against a 
bare moist back... frantic wa- 
ving of pudgy fingers covered 
with gleaming jewish gems... 
the chorus disappears and 
bedlam again breaks loose in 

lights 
wilted candles re- 

thc musicians 
with an inten- 
melody which 

its tempo to 
slow beating of 

creeps into the

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, JLŲ

' J..... . įl I J................ .......................... . .......................

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo

...........  ■ I . ........ .. n ...... ' 'I

dr.t: rvtzELis
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

.. ........... — -F U ■ 1 ■ — '

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

Tr^-^-TT-“-r-rn——m—-1

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė, 
Tel. Boulevard 4139

CR0WN vault company 
Niekas kitas nepadaro panašius Vault’us

' M • i _ ■ ■ / •

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Iventądieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8483

TAS
22 SL) 
9 iki 5, 

ir

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarpauja Chica- 
goję |r apielinkeje 

■yįK Didelė ir graži
|k koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.
■II  «!»■"—>- Į I | « UUI' —T»w«——    ■

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel. Bpųlęvąrd 5208 ir 8418 

132? So. 49th Ct.
Tel. Cicero 8724. Koplyčią dykai.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir vieų 

chroniškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

arti 81st Street
Valandos: 2—4. 7—9 vaL vak. Ne- 
dėlięmje ir šventadieniais 10—12 

diena.

Advokatai 
w*eųfwe^^iR^^w^wMv****^r*^r*fr**^f^^»********» 

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Aehland Ava, 
Tel. Boulevard 2800 

Rea. 6515 So. RockweII St 
Tel. Republic 9728

DR. VAITUSH
LIETUVIS _

Optomętrically Aki
Palengvins akių jlempimą, kuris

svaigimo, akių aptemimo*, servuotu 
mo. skaudamą a 
trumparegystę ir __ _ 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreiptam {mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj puo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

\\WESDENT44

PROBAK

(PRGBAK BlADf)

Stop

Skin

etriįStpr.'■‘/f" ę.uaritii

žemo

, ■■z-Jr/'Y,',

Mlll.lONS OF POUNDS HAVF. BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT
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LIETUVON IR ATGAL SU BUICKU
Rašo DOMINIKAS KURAITIS

Prie Motinos Kapo.

Pirm savo kaimų privažiuo
siant, reikia pervažiuoti baž- 
nytkiemį. kur yra palaidota 
Mano Motinėlė. Rinkelėje tų 
dienų pasitaikė turgus. Susto
jau, galvodamas, ar kartais ne
sueisiu ką nors iš savųjų.

Atėjo sesuo ir persistatydi
lio. Po karšto pasisveikinimo 
paprašiau, kad nuvestų prie 
motinos kapo. Kapinės ant kal
nelio. Kalnelis gražiai išpuoš
tas visokiomis gėlėmis, tarp jų 
keletas senoviškų medinių kry
žių, o didžiumoje akmeniniai. 
Artinantis prie kalno, prisiminė 
man vieno chicagiečio linkėji-l 
mas, “laimingos kelionės” ir jo 
žodžiai, “Aš bučiau laimingas, 
kad galėčiau aplankyti savo tė
vų kapus.”

Priėjus prie kapo visa pra
eitis pasirodė prieš mano akis. 
Laidotuvių ceremonijos, nors 
tuo laiku buvau tik septynių 
metų, atrodė, lyg įvykusios va- 
kar. Susijaudinau, ieškojau žo
džių, bet su likimu vistiek tu
rėjau* susitaikinti.

Kapas gražiai sesers prižiū
rimas ir aš turiu ją atmintį 
už tą kilnų darbą.

Mano Tėviškė

Apie 3 mylias nuo bažnyt- 
kiemio, tarp pelkių ir ant ma
žo ežero kranto, stovi mažas 
Miškinių kaimelis. Kebas labai 
prastas važiuoti automobiliais. 
Vargais-negalais dasigavome.

Ta pati tėvo bakūžė, tik at
rodo, daug “apšvarinta”. Tėvu
kas tuo laiku buvo lauke. Iš
važiavo • rugių vežimą parvežti. 
Nereikėjo du kartu* kartoti, 
kad automobilis atvažiavo į 
kaimą. Nebaigė žmogelis niihti, 
bėgte bėgo, kad pamatyti sa
vo sūnų, kuris grižo po 21 me
tų.

Senukas, pagal amžių ir var
gingą gyvenimą, gana gerai at
rodo.

Visas kaimelis netrukus su
ėjo pamatyti, kaip tas automo
bilis iš Amerikos atrodo. Tė
vukas tuo tarpu, kuris jau tu
rėjo prižuvavęs žuvų, pavalgy
dino mus, pašnekučiavome ir 
sekančią dieną traukiau aplan
kyti savo brolį. Tik vieną tu
riu ir tą ilgus metus nebuvau 
matęs, nes jis pirm manęs iš
važiavo į Ameriką, o kelyje 
nesusitikome. Brolis neblogiau
siai gyvena. Turi vienkiemį ūkį 
ir palaiko pavyzdingą tvarką.

Piemenėliai.
Ežeras, apsuptas pelkių ir 

gražiai apaugęs alksniais. Tai 
labai graži vieta pasivaikščio
ti. Lietuvos gamta daug gy
vesnė negu Amerikos, paukščių 
balsai daug malonesni ir duo
da žmogui daug gaivinančių 
jausmų.

Einu per alksnyną. Girdžiu, 
gražiai dainuojamą sutarinę, 
bet negaliu matyti daininin
kų. Skubiai traukiau, kad ne
pasivėlinčiau juos pamatyti, ir 
kad daina nenutiltų.

O-gi, žiuriu, du piemenėliai 
gano bandą galvijų, basi, su 
apdriskusiais rūbais, bet links

mi, ir kad traukia dainą, tai 
traukia.

Man prisiminė mano jauny
stės dienos. Ir aš buvau toks 
piemenėlis. Irgi basas bėgiojau* 
ir tose pačiose vietose bandą 
ganiau.
Paklausiau, ar tėvukams gano,, 

ar tarnauja. Atsakė, kad abu 
tarnauja. Daviau po porą litų 
ir sakau, ir aš taipgi tarnavau 
ir per penkius metus ganiau 
prie to ežero.

Piemenėliai netiki ir sako, 
[“Ponas juokies iš musų.” Pa
sakiau tėvi.'ko vardą. O, musų 
tėvuką atsimena!

Dabar, kai pamate mano au
tomobilį prie tėvuko bakūžės, 
tai tiek raliuoja, kad net po 
visą kaimą girdėti. Gudruoliai!

(Bus daugiau)

Ar esi namo 

savininkas?

Ar esi namo savininkas?
Ar nori namą nusipirkti?
Ar nori namą pasistaty

ti?
Ar nori savo namą re

montuoti, pataisyti?
Ar nori ji pagerinti?
Ar žinai kaip galima tai 

padaryti — lengvai, atsako- 
mingai, be didelių kliūčių?

Ar girdėjote apie Natio
nal Housing Aktą, kurį pra
vedė paskutinė kongreso 
sesija ir kurio autorizuota 
įstaiga dabar pradeda veik
ti?

» » »

Pradedant ketvirtadieniu 
“Naujienose” tilps serija 
straipsnių apie National 
Housing Aktą ir apie Fe- 
deral Housing Administra
ciją, kurią tas aktas legali
zavo. Jeigu esate namo sa
vininkas — visos paduotos 
žinios jums yra svarbios ir 
žinotinos.

Sekite tuos straipsnius.

Iš Teisybės Mylėto
jų Draugystės 

pastogės
Sekantį sekmadienį, rugsėjo 

9-tą d. įvyks Teisybės Mylėto
jų Draugystės' susirinkimas 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
12-tą vai. dieną.

Nariai-ė s esate kviečiami 
skaitlingai atsilankyti, nes iš
girsite svarbią žinią. Taip jau 
atsiveskite naujų narių prisi
rašymui, o ypač jaunuomenės, 
kuri dabar yra priimama be 
įstojimo mokesčių.

Reikia pažymėti, kad Teisy
bės Mylėtojų Draugystė gerai 
gyvuoja, nes turi apie 600 na
rių ir apie $19,000 turto. Ligo
nių ir mirusių yra mažai. Po
mirtinės ir pašalpos visiems 
punktualiai yra išmokamos, kas 
lemia Draugystei šviesią atei- 
tj.

— St. Narkis,, sekretorius.

Aukščiausias teis
mas užtvirtino Chi 
cagos parką kon 

solidaciją
Dabar visi parkai bu# po 

no di strik to globa

Pereitą savaitę Illinois 
preme Court, Springfielde 
tvirtino Chicagos parkų dis- 
triktų suvienijimą. Tas sUrie-į 
nijimas buvo užtvirtintas bal
suotojų balandžio mėnesio rin
kimuose ir teismo nuosprendis 
yra paskutinis žinksnis prieš, 
įvedant naują patvarkymą į ga
lią.

Nuo dabartinio laiko, visi 
Chicagos parkai, kurie praeity
je buvo globoje 26 atskirų dis- 
triktų valdybų, bus prižiūrimi 
vieno distrikto valdybos, taigi 
ekonomijos sumetimais tas bus 
labai sveika mokesčių mokėto
jų kišeniams. Toliau, tas eli- 
nimuos daug bereikalingų val
dininkų, kurie dublikavosi įvai
riuose distriktuose. Be to, ir 
parkų užlaikymas dabar pigiau 
atsieis.

Dabartinė parkų distrikto 
valdyba, susideda iš sekamų as
menų : prezidentas Robert J. 
Dunham, Harry Joseph, Martin 
H. Kennelly, John R. Nash ir 
Miss Bessie C. O’Neill.

Valdyba žada išvystyti Chi
cagos parkų sistemą į “geriau
sią pasaulyje”.

NAUJIENOS, Chicago Tll

vie-

SU-/ 
uį-Į

Chicagietė Anna Maietta, 15 
m. mergaitė, šaudama girtą tė
vą, kuris mušė motiną, nušovė 
ne tik tėvą, bet ir motiną. Dė.i 
notinos nušovimo ji liko ištei
sinta, bet dėl tė'Vo šovimo ji li
ko atiduota teismui.
,, - , , - ■ - -i......-

Gražus draugų pa
tarnavimas mirusiam 

Alexandrui Jusui

d.
buvu-

Rugpiučio 26 d., Cook ap
skričio ligoninėje mirė Alek
sandras Jusus, sulaukęs 64 me
tų amžiaus ir sirgęs 3 mėne
sius laiko.

Jis buvo gimęs Panevėžyje, 
Lietuvoje. Palaidotas Sv. Kazi
miero kapinėse, rugp. 30

Laidotuvėmis rūpinosi
šieji velionio draugai ir Tėvy
nės Mylėtojų Draugija. P-s Pe- 
trokas, 8642 Vincennes avenue 
dovanojo sklypą žemės, kuria
me velionis buvo palaidotas. 
Laidotuvėmis rūpinosi ir jas 
gražiai tvarkė, pp. Juozapas 
Eudeikis ir Tėvas. (Sp.)

UNCOIN'S FRIDE
“Straight Kentucky Bourbon 

100 Proof”
(ITS EIGHT MONTHS OLD)

AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME 
Jūsų pirmas gurkšnis jus pertikrins, kad ji yra 

taip gera, kaip ir BONDED degtinė.
Jeigu jus jos dar neragavote, tai pareikalaukite 
kita syk, kaip norėsite išsigerti. Tai yra 100 proof 
STRAIGHT KENTUCKY BOURBON WHISKEY. 
AŠtuonių mėnesių sena. Parduodama išskirtinai pas

Bridgeport Liųuor Co.
WHOLESALE ONLY 

3252 S. Halsted St 
VICTORY 5382-83

išpildo gyvi žmonės, musų ta-'buvo finansuojamas valstijos, 
lentai, šios dienos programe bet nuo gruodžio 1 d., finansa- 
dalyvauja panelės Rimkaitcs ii’|Vimu rūpinsis Cook apskritys, 
p-lė Albina Trilikaitė, kurias nes paskutiniu laiku mokesčių 
daugelis mėgsta girdėti. situacija žymiai pagerėjusi.

Apie našlaičių ir ap
leistų vaikų rūpi

nimąsi
ikšiol bedarbių šelpimo įstai

ga .lĮlįnois Emergency Relief 
Compiissiop rūpinosi prižiūrė
jimu benamių, apleistų vaikų 
ir našlaičių. Nuo gruodžio 1 d., 
ta. atsakomybė bus perduota' 
įvairioms įstaigoms, kurios tuo, 
rūpinasi normaliuose laikuose,! 
arba Cook apskričio komisio- 
nieriams.

Ikišiol tų vaikų užlaikymas

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. 111.

TEL. REPUBLIC 8402

CLASSIFIEDADS

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perk raustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Grating 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III. 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

jie ir turi pastogę, žiemos me
tu jie turi susirietę sėdėti prie 
lovos, kad nesušalti.

Aš, žemiau pasirašęs prie
glaudos įnamis, visą tai ma
tydamas per devynius metus, 
nutariau atsišaukti į musų ge
raširdę visuomenę, kad atkreip
ti į tai jos atydą ir kad ji pa
sirūpintų tais apleistais varg
šais, kurie jau stovi ant pa
skutinio žinksnio j kitą pomir
tinį

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO

RAGE IR PATAISYMUI, bet savi
ninkai juos neatsiėmė; black pony' 
kautas $20; brown caracul $25; j 
gray caracul $24; leopard cat $39;. 
American Broadtail $24; black ca
racul $28; racoon $35; Hudson Seal 
$65; Genuine Mink $150; ir dauge
lis kitų, kurie yra verti keturius 
sykius tos, kainos. Taipgi 20 jack- 
ettes po $10, ir 38 kailini scarfs po 
$2. Economy Section,

MILLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan Avė., Chicago. 

Atdara vakarais.

1500 XA1Įlt
Chicagos Lietuvių 

Draugijoje
Vyrai ir moterys nuo 15 iki -48 
metų amžiaus, esate kviečiami J 
narius . ~ ~ ' "
DRAUGIJOS. Pašalpa ligoje nuo 
$6 iki $16 
$250.00.

įsirašyti 
Draugijon 
panedėlyje

CHICAGOS LIETUVIŲ
* • 

savaitėj, pomirtinė —

Chicagos Lietuvių 
galima kiekviename 

nuo 9 ryte iki 7 vai. 
vak. Draugijos ofise, 1739 South 
Halsted St. arba telefonuokite čia 
pažymėta diena —CANAL 0117; 
musų atstovas atvyks įrašyti Jus 
Draugijon.

—o—
GENERALIS KONTRAKTORIUS^ 
Statom naujus ir taisom senus na

mus Nėra skirtumo ar medinis ar 
mūrinis. Taipgi darome galiūnams 
barus. Apskaitliavimas dykai. Ga
lite pašaukti telefonu Lafayette 
5824 vakarais tarp 6 ir 7 v.

BRUNO ŠUKYS
4131 S. Francisco Avė., Chicago, III. 
Dienos laiku Šaukite Lafayette 8351

Financial 
Finatmi-Paskoloa

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $300 
PETRZILEK

1647 West 47th Street

Furniture & Fixturės 
Rakandai-Įtalai.i

gyvenimą.
Jonas Rusteika, 

Inst. Ward 52, Oak Forest.

Naujienų Radio pro. 
gramas šiandien

Šiandien 9 vai. vak. radio 
klausytojai vėl turės progos 
išgirsti gražų rAdio programą 
iš stoties WSe61,'' 1210 kilo- 
cycles.

Naujienų programuose beveik 
niekad nėra vartojant rekor
dai, kurie duodąs tik negyvą 
muziką. Nauji0fU|<iprogramus 

, y - /.T. ■

PRANEŠIMAI
Piknikų ir išvažiavimų 

rengėjams
Pranešame, kaa ateity pra

nešimą apie išvažiavimus vel
tui nedėsime, nes daug draugi
jų parengusios išvažiavimus da
ro visokį bizn|, kaip ir pikni
kuose, o pasigarsinti nori vien 
pranešimais.

Taigi ateity prisiunčiant pra
nešimą, prašome pažymėti kiek 
vietos norėsite užimti. Draugi
joms už tokius pranešimus skai
tysime po 75 c. už 1 colį.

Naujieną Administracija.

20to Wardo Liet. Pol. ir Pašalpos 
Kliubo susirinkimas įvyks rugsėjo 5 
d. 8 vai. vak. O. Bagdonienės svet., 
1750 So. Union Avė.. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti, nes bus labai 
svarbus susirinkimas. Yra vienas la
bai svarbus dalykas kuri turėsime 
apsvarstyti priimti ar atmesti. Taip
gi nepamirškite atsivesti naujų 
narių. K. Batųtis, nut. rašt.

S. L. A. 36 kp. susirinkimas ivyks 
šiandien, rugsėjo 5 A kaip 7:30 vai. 
vak., Chicagos Liet. Auditorijoj, 3133 
S. Halsted St. Trąšopiė visų narių 
atsilankyti i susirinkimą/ taipgi už
simokėti užsilikUšiąą / Mokestis. Ne
užmirškite atsivesti naujų narių Įra
šyti i mąsų S. L.^A. Valdyba.

A asociacija Liet. Namų Sav. ant 
Ijridgeporto laikys mėnesini susirin
kimą trečiadieni tfugsėjb '5 d- 7:80 
vai. vak. Chicagos Llbįuvių Audito
rijoj, 3138 S. Halfeted Št. Visi na
riai namų savininkui malonėkite lai- 

v , . i ku pribūti, nes randasi daug svar- 
ti. Jie yra kareivių čeverykai, bių reikalų kuriups būtinai turime 
Užsilikę gal nuo Kolumbo ląi-' Aptarti, 
kų, kurios sų didžiausiu var
gu tegalima užsimauti. O jei
gu ir užsimauni, tai vargu ga
li vaikščioti, nes slidus, ir, žiū
rėk, pasklysi ir prasimuši pa
kaušį.

Prašyčiau

Balsas iš Oak Forest 
prieglaudos

Atsišaukimas į lietuvių visuo
menę

la-

šal-

• šiuomi noriu atsišaukti į Chi
cagos ir apielinkės geraširdžius 
lietuvius. Gal tarp jų atsiras 
tokių, kurie nepagailėtų trupu
tį padirbėti musų vargšų 
bui.

Visi žinom, kad artinasi
ta žiema, o musų vargšai šio
je prieglaudoje negali gauti nie
ko šiltesnio, kaip tik marško
niui “overauzus”. Mums labai 
reikalingos nors ir apnešiotos 
kelnės ir kiti šilti rūbai, ku
riuose patys seneliai susilopę 
galėtų dėvėti. Reikalingi ir vi
sokių didžių čeverykai — ge
ri turi būti tik viršus, o padus 
ir kulnis mums pataisys priė- 
glaudos dirbtuvėse.

Čeverykai ir pakaušiai

Tiesa, čeveryku galima gau
ti prieglaudoje, bet seneliai ne
turi tiek jėgos, kad juos nėšio-

f R. S. Kuneviče. • 
' ’ll >«|lll., .f,-,— ...I.IK. IIII.I.

SUSIVIENIJIMO RIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant fcridgeporto, ChL

Prašyčiau gerųjų žmonių 
gauti mi/ms žiemi^ią drabužių, I 
kaip “svederių”, kelnių, čeve- 
rykų, šiltų marškinių.

Nenumeskite Savo 
Plunksnas

Bet atneškite pas mus, o mes pa
darysime labai gražią plunksninę 
antkrodę už tiktai

1 Doleri
Jeigu materijolą pirkaite pas mus.
Beck’s Dept. Store,

Ine.
3321-25 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 0912

aiNKŲ ant fcridgąporto, Chj- 
cago, 1111. valdyba 1984 pietų: Vin? 
cas Stankus, pįrm., 6606 S. Mozart 
St., Antanas Šimkus, 3110 Litud- 
nica . Avė., pirm, pagelb., S. 
Kunevičius nūt rašt., ,8220 
S. Unhn Ate/fcs Gulbinas fin. 
rašt.. 8144 S. Wallace St.; J. Ma- 
tejuhas kontr. rašt; W W. 34 St.i 
P/' Balsis kaslęriusį 5658 South 
Throop St.; L; Oi^Uddhs ‘ 
šalka, 3130 S. Hnlfeted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesi pir-r

U

• mar

Nereikia nei kartoti, kad se- mą trečiadieni 7:8Q 
neliai kenčia didelį vargą, nors H^stedL StUVią ° * 5183 So

MADOS MADOS

Wni, Mayer Chas. Pernstein 
Telefonai

Ofisas: Evergreen Park 7146 
Res. Prospect 4308

St Maria & Ever
green Monument Co. 
Autorizuoti Išdirbėjai Augštos 
Rūšies Paminklų. Pastatom Pa
minklus visose Kapinėse.

Ofisas ir Dirbtuvė:
91 ST. ir KEDZIE AVĖ.

Post Office Evergreen Park, III.

Į

MORTGAGE RAHKERS

REAL ESTATE

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai $25, $300 
kaurai $35 Parlor, miegkamb ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir nedalioj. Rapp 
Storage. 5746 So, Ashland Avė.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

PARSIDUODA naujas Chrysler 
Automobilius, Piano Accordion ir 
Popcorn mašina. * Pardavimo prie
žastis vyro mirtis. Atsišaukite 3512 
So. Lowe Avė., 2 lubos.

Partners Wanted
Pusininku Reikia

PRIIMSIU i roadauzės bizni pu- 
ninka arba pusininke, biznis išdirb
tas gerai. 817 W. 84th St.

Biznis pamatuotas teisingumu
INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL, LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St,

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidaro nuosavą mo
derniška studiją su 

Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840

CLASSIFIEDADS

YOIJrTYES

Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

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

Murinę Co., Dept. H. S.,9 B. Ohio St., Chicago

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia

SALESMONAI reikalingi pardavi
nėti lietuvių bizniams populiarišką 
alų ir gėrimus. Alga ir komisas. Sa- 
lesmoni prašomi atsilankyti pasikal
bėjimui prieš 10 vai. ryto. Fredrik 
Bros.. 1130 Cornelia Avė.

RElKALtNGI 2 vyrai dirbti ant 
farmos, valgis, kambarys alga $5.00 
i mėnesi. Atsišaukite pas Joe Maci- 
kevičia, 1036 E. 93 St.

REIKALINGAS darbininkas dirb
ti i tavern. Turi mokėti gerai 
angliškai. 1900 W. 63 St.

REIKALINGAS bučeris unijistas 
gerai patyręs.

363* S. Halsted St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

MERGINA prie namų darbo, pa
gelbėti su kūdikiais — 20-25 metų 
$5. Gyvent ant vietos.

2034 Humboldt Blvd.

JAUNA MERGINA virš 16 metų 
prie lengvaus namų darbo. D. Hirsčh 
2200 N. Campbell Avė.

5342 GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Help Wante(l-—Male-Female 
Darbininku Reikia 

1 l̂^Wl*^ll**WWW*^»^*«^M*i^i**<* l**^<****i<**l^***^<* ,***WWWW**»»^^*^**W^»

DARBININKU ŽINIAI. Kam mo
kėti agentams visos savaitės užmo- 
kesnj už darbo parupinima, kuomet 
mes veltui parūpiname darbą dėl in
dų plovėjų, Bus Bay virėjams, Kote
liuose, restauracijose ir ant farmos. 
Ieškanti darbo atsišaukite laišku, 
įdėkite 10c. suvinioję i popieti pašto 
išlaidoms padengti. Adresuokite

LITHUANIAN BENEFACTOR 
284 Tremont St. BostOn, Mass

3342 — Augesnei moterei rudeninė 
suknelė. Ji ne tik šilta bus žiema 
dėvėti bet ir praktiška. Pasiūti ją 
praktiškiausia iš šiltos flanelinės 
arba iš kurios kitokios storos ma
terijos. Sukirptos mieros 36, 38, 40, 
42, 44 ir 46 dių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą bian- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
nuiųęrį pažymėti mierą ir aiš- 
kiaiv parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa- 
vy^žio kaina centų. Gali
ma ^pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky- 
mų,XaiškUs reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Business Service
BiznioPatarnavimas

Lietuviška Įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų
Fountain Įrengimu

8645

Ice Cream 
Konu — Pretzel’iu 
SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996 
Chicago. III.

STOGDENGYSTfi IR BLfiKORYSTf 
Ar jusu stogas reikalauja patai 

syrno? Pašaukite mus Ir mes api- 
prekiuorime. Mes taipgi darome vi- 
šoki blekorystės darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

8216 So. Halsted St. 
Tel. Victorv 4965

For Rent
ANT RENDOS senai išdirbtas ta- 

vern — taipgi Čeveryku taisymo Ša
pą išdirbta per 30 metų. Gera vie
ta. Abu bizniai randasi 4500 So. 
Paulina St. Kreipkitės Anton Norbut 
6159 So. Albanv Avė.

Business Chances
PArdavimui Bizniąi _ _ \ _

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, geras cash biznis, su pilnu sta- 
ku, geri fikčeriai, ledo mašina. Ne
brangiai su ar be namo.

4457 Archer Avė.

PARDAVIMUI tarvem ir valgyk
la, pigiai. Turiu priimti partneri 
£rba parduoti, nes vienas negaliu 

psidirti. 5702 W. 65 St.

NAMU SAVININKU ATYDAT 
Musą biuras suteiks patarimus nam< 
savininkams reikale nesusipratimus' 
rendauninkais. Maža narinė mokestis 
Expertų patarimas visose namu savi
ninku ir rendauntnku reikalais. Me‘ 
neturime skyrių, Atdara kasdien nuf 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie 
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymu< 
namai originalio ir vienintelio nam’ 
savininku biuro Chicago ie.

‘ LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951-2952 .
Mes esame jau Šiuo adresu virš 50 met

PARSIDUODA Hotelis, Alini ir 
Restaurant, biznis išdirbtas gerai 
virš 80 metų.

1245 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA alinė su namu ar
ba krienu biznis, išdirbtas gerai. 
Virš 300 kostumerių

7218 So. Ashland Avė.

Farms FJTSale 
Ūkiai Pardavimui

40 AKERIŲ, valstijos kelias/ nau
ji imnruvementai, {rengimai, $2200. 
220 akerių improved 
33 akeriai, improved, 
Box 307, Winataac,

$25 už 
$25 už 
Indiana,

akerį* 
akerį.




