
Kaina 3c No. 212

LIETUVOS ŽINIOS

M

7 mė-

Tūla

ku-

ir

jis turys

Nušovė redaktorių

Išteisino

ORRS
191

kad nėra mažiausios vilties apie 
derybų pasisekimų, jei jos ir 
atsinaujintų, nes Amerika savo 
pasiūlymuose pasiekusi rybas ir 
didesnių nusileidimų nebegalinti

griež- 
tiesio-

rankas visą ginklų įr amuni
cijos gamybą.

Jau tarėsi su streikierių uni
jos viršininkais. Streikieriai 
reikalauja federalinės kariuo
menės
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Rusija Negali Gauti 
Paskolos Amerikoj

Prezidentas Roose- 
veltas uždraudė sko
linti Rusijai pinigus “

Nors ir neskelbiama ne vie
nos pusės pasiūlymų, manoma, 
kad Rusija sutiko atmokėti tik 
labai mažą dalį skolų, bet pa
reikalavo, kad jai butų pasko
linta $100,000,000 20 ar 25 me
tams ir kad tokiam pat laikui 
butų suteikta kreditų už $100- 
000,000. Ri&ai mokėsią dideles 
palūkanas, iš kurių busią gali-

WASHINGTON. r. 7. —Pre
zidentui griežtai atmetus so
vietų Rusijos prašomus virš 
$200,000,000 ilgalaikę paskolą 
ir komercinius kreditus, nutru-|ma atmokėti dalį amerikiečių 

reikalavimų už Rusijos jiems 
padarytus nuostolius.

Prezidentas nesipriešino kre^ 
ditams, jei biznieriai sutinka 
juos Rusijai duoti, bet 
tai pasipriešino davimui 
ginės paskolos.

Derybas dėl skolų per 
nesiūs vedė Amerikos ambasa
dorius Bullitt Maskvoje su’ko
misaru Litvinovu, bet nepriėjo 
prie jokio susitarimo. Tada 6 
savaitės atgal derybos tapo per
keltos į Washingtoną, bet ir čia 
jos nedavė jokių pasekmių ir 
nutruko.

ko Amerikos ir Rusijos preky
bos ir skolų derybos.

Prezidentas pranešė valsty
bės departamentui, kad sutei
kimas kokių nors paskolų už
sienio šalims yra negalimas ir 
negeistinas delei to, kad Eu
ropa nėra sumokėjusi savo mil
žiniškų skolų Jungt. Valsti
joms.

Delei to turėjo nutrukti ir 
derybos, nes Rusija už savo 
prižadą mokėti senąsias skolas 
būtinai reikalavo iš Amerikos 
didelės paskolos.

Valstybės dpartamentas sako,

Audinyčiy streiko 
taikymo taryba 
pradėjo darba

WASHINGTON, r. 7.— Fe
deralinė taikymo taryba, pre
zidento paskirta taikyti audi- 
nyčių streiką, šiandie turėjo 
pasitarimą su streiko komiteto 
vadu Gorman. Rytoj ryte tary-i 
ba turės kitą pasitarimą su 
Gormanu. Taryba tarėsi su 
Gormanu apie atšaukimą strei
ko, kuris palietė jau virš 400,- 
000 darbininkų ir kuris vis dar 
plečiasi. Gorman sutiko tar
tis su taryba nežiūrint jo pir- 
mesnio pareiškimo, kad strei
kieriai nepriims arbitracijos 
iki neužsidarys visos audinyčios.

Vėliau taryba tarėsi su au- 
dinyčių savininkų atstovu Ge
orge A. Sloan.

Taryba pradėjo veikti po to, 
kai streike žuvo jau 10 žmo
nių ir kai abi Carolina valsti
jos prie visų audinyčių pasta
tė valstijos miliciją. Preziden
tas Rooseveltas gi ruošiasi 
svarstyti streikierių reikalavi
mą pasiųsti į streiko zoną fe- 
deralinę kariuomenę sustabdyti 
kraujo praliejimą, nes valstijų 
milicija atvirai tarnauja audi
nyčių savininkams ir ginklų 
puola streikierių^.

Konferencijoj su taryba be 
paties Gormano dalyvavo ir 
kiti du streiko komtieto nariai 
ir medvilnės darbo santikių ta- 
rybos narys'.'
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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Ginklus pardavinėti gelbėjo 
pats Anglijos karalius

Death Valley Scotty ir jo $2,500,000 rūmai MirtiesVaizdingas vakarinių valstijų asmuo
Klonyje, milžiniškuose Californijos tyruose. Dabar jis išnaujo iškėlė klausimą kam priklauso 
visas Mirties Klonis, kurį išspręsti pavedė prezidentui Rooseveltui. Jis kelis sykius bankruti- 
jo, bet vis atsigriebdavo. Iš kur jis surinko savo milžiniškus turtus, niekas nežino ir jis niekam 
nesisako. Spėjama, kad jis turi slaptą aukso kasyklą Mirties Klonyje, nes jis tankiai prapuo
la tame klonyje. Bandyta jį pasekti, bet nepasisekė. Jis sako, kad tuose kalnuose nėra jokio 
aukso, bet niekas nieko tikro nežino. ^Pagarsėjo jis prieš 30 metų kai pasisamdė speeialį trau
kinį, neva kad pamatyti kaip greitai jis gali atvažiuoti iš Los Angeles į Chicago. Atvažiavęs 
į Chicago jis duosniai apdovanojo traukinio darbininkus ir paskui per» kelias dienas jis visur, o 
ypač smuklėse, tiesiog švaistė pinigus. Laikraščiai plačiai aprašinėjo kiekvieną jo žingsnį. Vė
liau jis prisipažino, kad visa tai buvo padaryta išgarsinimui vienos kompanijos.

Valdžios gelbsti gin
klų kompanijoms 
pardavinėt ginklus

Taikymo taryba pirmiau pa
sitarė su darbo sekretore Per- 
kins, kuri išreiškė viltį, kad 
streikas bus greitai sutaikintas.

” . ■ ** - ‘

Amerikos Darbo Federacija re
mia streiką

Amerikos Darbo Federacija 
atvirai pasiskelbė remianti au- 
dinyčių darbininkų streiką. Jos 
prezidentas William Green į- 
sakė visoms Federacijos uni
joms remti tą streiką visomis 
išgalėmis ir šaukia pasitarimui 
visus unijų vadus. Jis įvyks 
ateinančią savaitę. - '

Neišleidžia Thomas 
Mooney i motinos 

laidotuves ■■ *—* —
SAN FRANęišČO, Cal., r. 

7.—Prieš 7 kelias dienas mirė 
Thomas Mooney motina. Jos lai
dotuvės bus šeštadieny. Buvo 
kreiptųsi į gubernatorių, kad 
jis nors laikinai paliuosuotų 
Mooney iš kalėjimo, kad pasta
rasis nekaltai išsėdėjęs 17 me- 

lai- 
bet 
pa

Valdžia paims savo 
kontrolėn transpor- 

taciją

rasis nekaltai išsėdėjęs 17 
tų kalėjime, nors motinos 
dotuvėse galėtų dalyvauti, 
gubernatorius atsisakė tai 
daryti.

Buvo sumanyta ,motinos 
ną atvežti j kalėjimą, kad Moo- 
ney nors ten galėtų ją pama
tyti paskutinį kartą, bet tam 
pasipriešino kalėjimo viršinin
kas.

HYDE PARK, N. Y., r. 7— 
Geležinkelių koordinatorius 
Eastman po pasitarimo su pre
zidentu Rooseveltu paskelbė, 
kad sekamam kongreso posė
džiui bus patiektas programas 
valdžios reguliavimui transpor- 
tacijos. Kontrolė bus uždėta 
ne tik ant geležinkelių, bet ir 
ant visų kitų transportacijos į- 
monių—oro linijų, trokų ir lai
vų.

Anglijos unijos at 
metė komunistų 

pasiūlymą
LONDONAS, r. 7. — Wey- 

mouth laikomas Anglijos unijų 
kongresas atmetė pereitų metų 
socialistų partijos pasiūlymą pa
skelbti generalinį streiką, jei 
ištiktų karas.

Taipjau tapo atmestas ko
munistų pasiūlymas sudaryti 
“bendrą frontą” su Darbo par
tija.

Atskrido Škotijon Z --
EDINBURG, Škotijoj, r. 7. 

—Be jokio išanksto pranešimo, 
Yale universiteto prof. Ričhard 
U. Light ir Robert Wilsop iš 
New Rochelle, N. Y., atskrido J 
čia iŠ Orkney salų lengvais šuo
liais perskridę Atlantiką.

rZ:- , , . .
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Atsisakė pakelti pie 
no kainą

WASHINGTON, r. 7. —Ag
rikultūros departamentas atsisa
kė pakelti pieno kainą f armė
nams, kurie pristato pieną Chi- 
cagai. Delei to pieno kainoš 
Chicagoje pasiliko senosios.

Du sušaudyti Rusijoj
MASKVA, r. 7.— Du žmo- 

nės liko sušaudyti ir 21 nu
teistas bendrai 113 metų prie 
sunkiųjų darbų, už graftą so
vietų prekybinėse įstaigose. Vi
sus juos nuteisč Archangeslko 
teismas.

Visi jie vogė prekes iš san
dėlio ir paskui pardavinėjo jas 
už augštas1 “atviros rinkos” 
kainas per kooperatyvus, ku
rie turėjo pardavinėti prekes 
neva žemomis kainomis.^

Visi laikraščiai pilni žinių 
apie graftą, kuris yra įsigavęs 
ne tik į valdžios įstaigas, bet 
ir į kooperatyvus, net ir į R •- 
doną j į Kryžių. Leningrade 
operatyvo vedėjas negalėdamas 
kitaip grafto nugalėti atvirai 
pasiūlė kooperatyvo darbinin
kams šiemet pasivogti tik pusę 
to ką jie pavogė pernai. Esą 
jei kas bandytų visai sustab
dyti graftą ,tai darbininkai mes
tų darbą; mestų darbą ir jis 
pats.

Į New Orleans su 
traukta visa valsti

jos milicija
NEW.'ORLEANS,, La., r. 7. 

—Į New Orleans, kur yra pa
skelbtas karo stovis, senato
rius Long pradėjo siųsti visą 
valstijos miliciją, kad sutriuš
kinti “maištingą dvasią” New 
Orleans miesto administracijos. 
Manoma, kad bus sutraukta 
keli tūkstančiai milicininkų. 
Tuo tarpu meras Walmsley su
mobilizavo visą policiją. Tarp 
abiej ų politikierių—ser.atoraiUs 
ir mero—eina įžūli kova, pa
prasta kova tarp politikierių. 
Bet ji brangiai kainuoja Loui- 
sianos piliečiams, kurie turi 
apmokėti dideles milicijos 
policijos išlaikymo lėšas.

Sustreikavo apynių 
akinėjai

DALLAS, Ore., r. 7. —Su
streikavo apei 1,000 apynių ski- 
iiėjų, reikalaudami pakelti al
gas. Streikas labiausia palie
tė Horst Co., kuri yra didžiauf- 
sia apynių augintoja pasaulyj.

MINNEAPOLIŠ, Minu,, r. 7. 
—Howard Guilford, 40 m., bu
vęs redaktorius skandalistų sa
vaitraščio Šaturdąy Post, kuris 
savo laiku neva kovojo prieš 
gembleriavimo ir tvirkaviiho 
uruvuš, liko nušautas gatvėj va
žiuojant automobiliu, šovikai, 
kurie irgi buvo automobily, pa
bėgo.

Nušautasis pastaruoju laiku 
vedė per radio kampaniją prieš 
gubernatorių Olson. Jis buvo 
šautas ir sunkiui sužeistas ir 
keli mėtai ątgąl.

SANTJAGO, Cili, r. 7. —San. 
tiago gyventojai liko priversti 
pasiversti‘^egeterionais, sustrei
kavus visiėms mėsos pardavė
jams, kurie sustreikavo protes
tui prieš augštas kainas pa
skerstų gyvulių. Jie kaltina tur
tingus dvarininkus, kurių daug 
yra kongrese ir reikalauja, kad 
šaldyta mėsa iš Argentinos bu
tų įleista be muitų.

CHICAGO.—-Grand j uty at
sisakė apkaltinti Anna Maiet- 
ta, 15 m., kuri šaudama savo 
girtą tėvą kartu nušovė ir mo
tiną, kurią ji bandė ąpginti. 
Tečiaus mergaitė nebus paliuo- 
suota, bet bus atiduota jaunuo
lių teismui.

CHICAGO.—Andrės Sėlkirk, 
radio muzikas jr vienas 
mųjų radio programų organi- 
zuotojų, nusišovė savo aparto 
mentė 180 Ė. Delaware PI.

3 nusinuodijo gry
bais

/ • t

MICHIGAN CITY, Ind., r. 7. 
•—Joseph Prusaczyk šeimynoj 
trysžmonės nusinuodijo gry
bais, kurių jie prisirinko miš
ką. Kiti du Šęlmynos nariai 
veikiausią mirs ir dar 4u yra 
kiek lengviau susirgę; ’ Mjrč 
Prusaczyk Žmona ir <jvi jaunos 
dukterys. Pats Prusaęzyk ir jo

. b -.‘a . •

WASHINGTON, r. 7. —Se
nato amunicijos komiteto tyri
muose išėjo aikštėn, kad įvai
rių šalių ginklų kompanijos ne 
tik viena kitai padeda parda
vinėti ginklus ir dalinasi pel 
nais, bet ginklus toms kompa
nijoms padeda pardavinėti ir 
pačios valdžios. Taip pasirodė, 
kad Jungt. Valstijų valdžia ir 
jos tarnautojai ne kartą yra 
pagelbėję parduoti ginklus ki
toms šalims.

Kompanijos nesidrovi kam 
parduoda ginklus. Tankiai jos 
parduoda ginklus abiems pu
sėms. Bet kur būna nepatogu 
parduoti, tai pasirūpina^ kad 
užsakymus gautų jų draugai.

Ginklus pardavinėja ne tik 
valdžios, konsulai ir kiti val
džių tarnautojai, bet ir patys 
karaliai. Taip Anglijos kara
lius Jurgis asmeniškai pasišau
kė Lenkijos pasiuntinį ir pasi
rūpino, kad Anglija gautų Len
kijos kanuolių užsakymą.

Kongrese’tos kompanijos ve
da už kulisų plačią politiką ir 
pasirūpina, kad svarbių jiems 
komitetų, pirmininkais butų pa
skirti savi žmonės. Nesidrovi 
jos stvertis ir papirkimų.

Komiteto nariai mano.kad 
tie tyrimai prives priė toflcad

Radio dainininko 
bėdos

NEW YORK, r. 7 
Frances Singer iš Denver, Co- 
lo., • patraukė teisman garsųjį 
radio “krunerį” Rudy Vallee, 
reikalaudama $25,000 už sulau
žymą prižado ją vesti. Rudy 
Vallee sakosi /niekad nebuvęs 
tame mieste ir niekad tos mer
ginos nematęs, tik ji rakinė
jusi jam meiliškus laiškus, siū
lydama vestis ir tvirtindama, 
kad tik jai vienai jis dainuo
jąs per radio meiliškas daineles.

Tokių atsitikimų
ne vieną. Pernai j j patraukė 
teisman 70 m. moteris remda
mosi lygiai tais pačiais įrody
mais, t, y., kad jis dainuodavęs 
jai per radio meiliškas daine
les. Bet teismass tą bylą iš
metė.

COOPERSTOWN, N. Y., Mrs. 
Eya Coo, 47 m., smuklininkė, 
liko rasta- kalta nužudžiusi dėl 
ąpdraUdos savo darbininką Har- 
ry Wrįght ir liko pasmerkta 
mirčiai. Ji bus nužudyta elek
tros kėdėj ateinantį mėnesį.

Dar viena uniforma 
Goeringui

NEW VoRK, r. 7,— Mrs. 
Sophie Berger liko užmušta 
elektros bandant nuimti X-spin- 
duliais jog galvos fotografiją.

—________ -.

NEWP0RT, Ore., r. 7, —Pa- 
prastai bitęi įkandus Mrs. Cora 
Cole, 47 m., neteko sąmonės 
ir už 65 valandų mirS.

-----——-------

RYMAS, r. 6. —Karaliaus 
rūmai kategoriškai ir oficialiai 
nuginčijo; žinias, kad Italijos 
karaliaus; duktė Marią susižie
davo su Otto Hapsburgu, pre
tendentu į Austrijos sostą.

N"'.,' A.J; ''i Z/5;. Z. 't,...-

KAUNAS. — Ltn. Vaitkaus 
tikroji išskridimo data iš New 
Yorko Floyd Bennett aerodro
mo j Kauną Lietuvos aero klu
bui dar tuo tarpu nėra žinoma. 
Tačiau, kad iš anksto ir laiku 
įspėti ir pakviesti Lietuvos vi
suomenę ir organizacijas lai
mingai Kaunan atskridus} la
kūną ltn. Vaitkų pasitikti, Lie
tuvos aero klubas numatė to
kią tvarką: gavęs iš ALTASS 
pranešimą, kad Lituanica II pa
kilo iš New Yorko aerodromo, 
Lietuvos aero klubas tučtuo
jau telegrama per radio ar Pak
raščius praneš visuomenei. Ltn. 
Vaįtkui sėkmingai skrendant j 
Lietuvą, Lietuvos aero klubas 
savo vitrinoje (Maironio ir 
Duonelaičio gtv. kampas), žy
mės jo nuskristą kelią ir apie 
tai įnformuos per radio. SužL 
no jus lėktuvo vietą, kai Litua
nica II pasieks Lietuvos ribas, 
virš Kauno pakils lėktuvas su 
sirena ir duos visuomenei žen
klą, kad ltn. Vaitkus jau per
skridęs laimingai Atlantą ir ne
trukus bus laikinojoje Lietuvos 
sostinėje. Sirenai kviečiant, vi
sos organizacijos ir paskiri as
menys vyksta tiesiog j aerodro
mą ir užima nurodytas vietas.

Tolimesnės informacijos apie 
Mfeilanto Vaitkaus sutikimą ir 
4o-pftS*rbm«ą bas-prsuiešfos vė
liau, tačiau j art’dabar Lietuvos 
aero klubas įspėja, kad sužino 
jus apie skridimą, jog lakūnas 
jau startavo, po šios žinios Lie
tuvos aero klubas sukvies vi
sų organizacijų atstovus deta
liai aptarti sutikimą ir galuti* 
nai nustatyti numatytų iškilmių 
programą. Kartu organizacijos 
prašomos numatyti atstovus, 
kad, Lietuvos aero klubui pra
nešus, galėtų visi greitai susi
rinkti.

BERLYNAS, r. 7. — Prūsi
jos premieras Coering, kuris 
serga uniformų manija ir turi 
daugiau visokiausių <uniformų 
negu kuris kitas žmogus pasau
lyje, ’ įsitaisė dar vieną unifor
mą—darbo taryboj.

Goeringo prie kiekvienos pro
gos pasirodo vis kitokioj ati
tinkamoj tai progai uniformoj. 
Kartą jis turėjo dalyvauti ke
liose iškilmėse. Kiekvieną kar
tą jis parvažiavo namo persi- 
rėdyti kita uniforma.

Vokiečiai pasakoja tokį anek
dotą: kartą pratruko vandens 
pervados ir vanduo ėmė semti 
Goeringo namų rūsį. Tamaę 
apie tai pranešė Goeringui, 
"Deja”, ‘atsakė Goering, "aš 
begaliu ėitį pažiūrėti, nes ne
turiu admirolo uniformos”.

Atsisakius tekėti šovė 
mylimąją

RAMYGALA.—Ramygalos v., 
Balnozavo dvaro gyv. Alfonsas 
Lipnevičius su to paties dva
ro gyv. Salomėja šaulinskaite 
buvo pradėję flirtuoti ir paju
tęs, kad esąs įsimylėjęs pasku
tinėmis dienomis panoro vestis. 
Nuvykęs rugp. 22 d. pas šau- 
linskaitę pradėjo kalbėti apie 
vedybas. Bekalbėdami susigin
čijo ir šaulinskaitė atsisakė te
kėti. Lipnevičius. būdamas dar 
jaunas vyras, įsikarščiavo ir 
stvėręs revolverį trimis šūviais 
mirtinai nukovė savo mylimą
ją. Pats Lipnevičius išbėgęs iš 
namų ir pasislėpęs. Policija ve
da stropų tardymą ir ieško nu^- 
sikaltėlio. 
. ...............................................,........... ...... .................................. ..........................

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Skyrius siun
čia pinigus Lietuvon doleriais 
ir litais ir ^ užtikrina pilną ir 
greitą išmokėjimą.

Parduoda laivakortes ant 
visą laivų.

Sutvarko dokumentus taip, 
kad keleivis neturi jokių ne
malonumų kelionėje.

Ofisas atdaras iki 8 valandai 
vąkaro. Nedėliomis nuo 9 iki 
1 vai. dieną.

“NAUJIENOS
1T39 So. Halsted St

TeL Canal 8500
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......................................................................  lll II—S

Detroit, Mich
Detroito ALTASS skyriaus 

darbuotė.

Detroito ALTASS skyrius 
sukėlė tiesioginiai ar netiesio
giniai apie 500.00 “Lituanicos 
II” skridimui. Pats skyrius 
prisiuntė iždui $431.39, o liku
sius pinigus nusiuntė pavie
niai asmenys, apsiėmę pasi
darbuoti antrojo skridimo 
naudai.

Dr. J. J. Jonikaitis, Detroito 
ALTASS skyriaus iždininkas 
prisiuntė centrui sekamas su
mas pinigų:

Spalių mėnesį, 1933 m., 
Aviacijos Dienos 
pelnų ........................ $152.33

Kovo 14 d„ 1934 ......  136.50
Gegužes 9 d., 1934 .... 142.56

V. Kutulis $2.00
V, Ku- 

.......... . 1.50

Viso ................. $43139
Tie pinigai buvo sukelti per 

pasidarbavimų ALTASS sky-

ŠILDOMI
PEČIAI

Geriausių Išdlrbysčių

PARSIDUODA
SUMAŽINTOM
KAINOM

PEOPLES
KRAUTUVĖSE!

- t t;

Čia rasite didžiausį pasirin
kimų visokių pečių, visų 
populiariškiausių išdirbys- 
čių dėl vartojimo visokio 
kuro.

alcAzar, CR0WN, 
M00RE, QUAKER, 

M0N0GRAM, 
ECONOMY, ORBON,

ir kitų 
Kurie visi apkainuotl kuo 

mažiausiomis kainomis.
ŠILDOMI PEČIAI

12.50
nuo ir aukščiau

VIRTUVIŲ GESINIAI 
PEČIAI

‘27.75
nuo ir aukščiau
KOMBINACIJOS PEČIAI

49.50
nuo ir aukščiau
Parduodame afot lengvų H- 

mokėjimų.
Už senus pe-Gera

KRAUTUVĖSE 
2536-40 W. 63rd St. 
Corner MaplewoQd Avė.

Hemlock 8400

4179-83 Archer Avė.
Corner Richmond Street

7.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

10.00

riaus, ir pp. Keblaitienės, 
Strazdienės, Budvidienės ir 
kitų darbuotojų.

Pinigus įvairiais atvejais 
aukavo:

Dr. J. Jonikaitis ($5.00— 
$20.00—$5.00) „......... $30.00

Juozas Miškinis ........ 25.00 
D, Brazis (grąborius) 10.00 

■ Juozas Tamošiūnas ...
Povilas Sedula .........
Juozas Ambrazevičius 
Jonas Laukoms ........ .t.
K. Piliauskienė .......
I, Storoms .............
P. and M. Kučinskai 
Stanys Sturon ........
Malvina Smailis ........
L. Socialistų 116 kp. 
Liet. Moterų Kliubas

(per » Mrs. P. Uvick) .... 10.00 
A. and M. Strazdai .... 4.00
V. and F. Budvidžiai
Viktoras Petrikas .......
Justinas Pilka .............
Sofija Varnaitė ..........
Stefanija Dirmaitis ....
J. Miltonas ....,............
Karolina Gedvilienė .... 
Pranas Račkauskas .... 
Pranas Kidulis ..........
A. šatulaitis .............
Leonas Sinkus ..........
J, Šaltis ........................
Stasys Girštautas ......
Jonas Zigmonlas ..........
Marijona AukŠčiunienė
W, Keblaitis ....,....
Kazys Armonaa ..........
A. Andreliunas ............
M. Andreliyniene .......
Marytė Andreliunaitc 
Sofija Žukauskaitė .... 
Jurgis Kapitskas ......
F, Motuzą ...................
S. Girštautas ...... ,.4......

M. Cibulskis ..........
S. Juncs .....................
M. Mozūras ,........... .....
M. Žemaitis ..................
L. Jakštas ....ų......... ....
Slapukų atsisakė duoti 

4 4 * " «% "*4 4 ?, l*i * ' ''rf'pa vardas) ........ .

4.00 
2.00 

...2.00
2.00 
2.00 
2.00 

. 2.00
2.00 
2.00 

...2.00 
. 2.00 
. 2.00

2.00 
. 2.00

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00

2.50 
Vienas doleris nuo Avia

cijos Dienos ................ 1.00
Gauta nuo grab. Charles

Steponaucko .............. $92.56

Codditigtohi
Bei 5 — M. Maka* 

vecklenė ..................   $3.50
Hart ;

Kovo 28
Liepos 31, 1934 

tūlis ...
Jackso n:

Geg. 11 —F. Kuchins- 
kas .......................  $5.00

Liep. 28—J. Smaidžiu- 
nas

Rugp. 5—J. Wenckus L50
Saginaiv:

BirŽ. 14—J. Birbilas.... $2.00 
Unionville:

Rugp. 21—N. J, Maricas 2.00
Grand Rapids:

Rūgs. 1—P. Medelinskasi 1.00
Scoitville:

Geg, 9—J. Žilinskas $8.25

Viso labo .............. $291.06
Skyrius turėjo išlaidų 12.00

Pasiųsta Centrui 
($130.50 jr $142.56)

$279-00
Detroito ALTASS skyriaus 

valdybon įeina sekami asme* 
riys: J. Ambrazevičius, C. J. 
Morkūnas, p-ia J. P. Uvick, J, 
Vaitkus, Antanas Strazdas, 
Miltonas, W. Vasiukonis, J. 
Uvick, Dr. J. J, Jonikaitis 
Charles Stėpanauckas.

Sekami pavieniais asmenis 
prisiuntė pinigus ALTASS 
eentran iš Detroito, Dearborn, 
Mich., ir Waync, Mich.: 
Detroit; ’

Bal. 4, 1934—P. C. Pace- 
vičius surinko ir pri
siuntė .......

Rugp. 21—T. Jurėnas su
rinko ir prisiuntė ..........  8.00

Rugp. 30—V. Krcnchunas 
surinko ir prisiuntė ........ 1.50 
Rugp. 30—Ą. Bagdonas su
rinko ir prisiuntė .......... 6.60
Dearborn:

Bal. 5, p. K. Nausėdas 
surinko ir prisiuntė .......

Bal. 18 p. Nausėdas 
surinko ir prisiuntė ......

Liepos 27 p. Nausėdas 
prisiuntė ............ .....

.T.

ir

$2.00

Dr. Jonikaičio pri* 
siųsta .............

Ląfąyette 3171 / 

CHICAGO, 1LL.

Iš Detroito
$33.25

$467.74

Viso iš Michigan 
valstijos ......$80099

Detroit, Mich
Dar apie Seimo Rengimo 

Komisijos raportą

Rugsėjo 2 d. SLA 852 kuo
pa laikė savo susirinkimą Lie
tuvių svetainėje, kur, be pap
rastų kuopos reikalų, dar vis 
buvo svarstoma seimo rengimo 
komisijos raportas. Raportas 
pereitame susirinkime buvo at
mestas, bet vienas iš korhisijos 
narių aname susirinkime neda
lyvavo, — juo buvo Ch. Stepa
nauskas, Taigi pastarasis pa
tiekė savo raportų šiam susi
rinkimui. Bet raportas nevy
kęs. Tikrumoj tokį raportą ne
galima visai vadinti raportu, 
tai paprasta panigyrika. Ant 
galo, pranešė, jog šios kuopos 
komisija pasilaikiusi virš Šim
to dolerių, o kuopai to pelno pa
skyrė dešimti dolerių. Bet ant 
vietos buvo komisijai pastebė
tą, kad . SLA , 2ptQ &avo 
ne dešimtj dėiėrftf,’A bet' septy- 
niąsdešimtis, Taipgi buvo klaus
ta, kiek gavo 21 kuopa. Komi
sija atsako, kad, 200 kuopa ga
vusi septyniasdešimtis dolerių, 
nes tos kuopos atstovai nieko 
sau nepasilaikė. Kiek gavo 21 
kuopa, komisija nutylėjo. Ka- 
dangi kitų kuopų komisijos na
riai nepasilaikė pinigų, tai su
sirinkimas priėjo išvados, kac 
ir šios kuopos atstovai neturė
jo teisės pasilaikyti kuopai pri
klausančios dalies. Tuo pasire
miant nutarta, kad seimo /en
gimo komisija ligi sekančio su
sirinkimo priduotų visus tuos 
pinigus kuopai, o jei turi apmo
kamų bilų, tai jas apmokės 
kuopa, Iš komisijos narių la
biausiai prie “panaberijos” lai^ 
kęsi p. Stepanauskas, kuris vi 
sai nenori su narių valia skai
tytis ir gąsdino, kad. visą kuo
pą .suspenduosiąs, jei iš jo bus 
reikalaujama grąžinti pas j j 
esamus $45.00. Bet nariai ne
nusigando, — pareikalavo grą
žinti pinigus, ir gana,

JP-as Stepanauskas; kiek nu 
girsta, rengiasi runyti sekan
čiuose SLA Pildomosios Tary
bos rinkimuose j iždininko urė
dą. Manoma, jog tuo reikalu, 
o ne kitu, buvo 
Brooklyn, N. Y., 
•konferenciją, kuri

$36.35

$431,39
ii"*1 -

$40774Viso .
Iš kitų Michigan valstijos 

miestų prisiųstos eėkatnos 
sitmds:
AUfC(«n-

Liepę, V.i. 1934 9MR
Sakalauskas $1.25

i, 4

Cairot
Augp. 4

maltis .....
J. Dėr-

nuvykęs 1 
tautininkų 

buvo laiko
ma liepos rhėtiesį. žmogus vos 
pridėjo rankas prie SLA seimo 
surengimo ir už tų savo pasi
darbavimą pasilaikė $45.00. Na, 
o jei prisieitų susivienijimo iž
dininko pareigas ęiti, tai var
giai Susivienijimai.galėtų išsi
mokėti. —Naujas narys.

(Gaila, kad eina tiek daug 
ginčų tarp Seimo Uengimo Ko
misijos ir kuopy, Wos ją rin
ko. Komisija, matyt, atliko sa
vo darbą labai gerai, jeigu ji 
apmokėjo visas bilas ir dar pa
darė trejetų šimtų dolerių pęb 
ti6. Taigi ji turi taisę atsiimti 
savo išlaidas, kurių* be abejo* 
nes, buvo nemaža, dirbant per 
keletą mėnesių. Juk negalima 
norėti, kad komisijos nariai

. . ' » ' '■

IĮ" 
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LIETUVON IR ATGAL SU BUICKU
1 Rašo DOMINIKAS KURAITIS

v ..... ;. ■ , .h /.
ii   ii| »u wi"'——"ii'i"

Senas bažnytkiemis

Gražus sekmadienio rytas, i 
Rinka pilna įmonių. Mums at
važiavus su automobiliu visi 
apstojo ir žiurėjo išvertę akis. | 
Jaunimas visai hėpažįstamas, 
be| vidutinio amžiaus ir se- 
lesnių pažinau beveik kiekvie
nų, išskyrus porų mano am
žiaus vyrų, kurie užsiaugino 
nežmoniškai ilgus usuš.

Miestelis beveik toks pat, 
caip jį palikau prieš 20 metų, 
Naujų namų nėra, kai kurie iŠ 
senesniųjų nugriauti, o jų vie
toje naujų nesimato. Semitų, 
kiek buvo tiek ir tebėra. 
Visas “gešeftas” jų rankose. 
Prieš mano i išvažiavimą buvo 
viena lietuvių užlaikoma krau
tuvė, bet dabat’jos jau nėra.

Atėjus turgaus dienai, nuva
žiavome su broliu pasidairyti. 
Radome gana daug suvažiavu
sių ūkininkų, bet produktų par
davimui suvežta neperdaugiau- 
siai, Vienas atsivežęs porą-tre? 
jetą tuzinų kiaušinių, kitas pus- 
pudj rugių, trečias ’vištą-kitą 
ir taip toliau.

Visi dejuoja
Nors dar tuo laiku buvo 

darbymetis, bet nei vienas, ne
atrodė, kad skubintųsi. Kalbėk 
su ūkininkais nors ir visą die
ną. Dejuoti tai visi dejuoja- 
tvirtindami, kad jų produktai 
parsiduoda visai pigiai, o kai 
reikia pirkti gyvenimo reikme
nis, tai moki brangiai.

Sutikau ir dvarponį, kuriam 
tarnavau prieš, išvažiavimą i 
Ameriką. Žmogus, mažiau su
vargęs ir nusenęs už kaimie
čius. Dar turi ir arklius kiek 
geresnius už kitų, turi ir ketu
rius kumečius, , ir tą patį plotą 
žemėą. Turi įrengęs garu varo
mų malūną. Bet(ir jis moka ge
rai padejuoti,

Bažnytėlė miestelyje apgriu
vusi, nepataisyta. Paskutinis 
klebonas pradėjo tvarkyti sie
nas, bet kiti dū, kurie klebo
navo prieš jį, ; tai tik pinigus 
rinko, o bažnyčios nepaisė.

Ar pažįsti?
Kur tik žmogus: nepasisuk

si, ar tai pažįstami ar ne eina 
ir klausia: “Ar nepažįsti mano 
brolio? vyro? sūnaus? sesers?” 
ir taip toliau. (Paklausiu vardo 
ir kur gyvena. Didžiuma Chi
cagoje, bet buvo ir daugi tokių, 
kurie turėjo gimines Philadęl- 
phijoje, Bostone; New Yorke ir 
kitur. i

Didžiuma skundėsi, kad ne
gauna nei laiškų. “Jau 8—4 me
tai, kai nieko negaunam.” Aš 
bandžiau aiškinti, kad amerikie
čiai rašo laiškus tik tada, ka
da siunčia dolerių, o be dolerių 
laišką nesmagu rašyti. Dolerių 
uždirbti dabar pusėtinai sunku, 
tad ir laiškų daug neberašo
ma. ' '

“Brangusis kraštas” i
Kiekvienas žmogus, klausda

mas apie savuosius Amerikoje, 
vis griebė bučiuoti už rankos 
ir taip žeminosi, kad žmogus 
jautiesi lyg atvykęs iŠ kitos 
planetos^

Vienas senelis verke, saky
damas; 4<Taui)iąu pinigus kelio
nei nevalgydamas, išleidau j 
Kanadą U metų atgal. Girdė
jau, kad gyvena Chicagoje, bet 
nuo išvažiavimo nei vieno laiš
ko negavau,”

itaitiihčįamas šen^i sakiau, 
kad pabausiu penaudėlj sūnų 
už nerašymą.;

Visi dar tebežiūri i tą Ame-, 
rika,,.

Man austojus Panevėžyje jsį- 
piltį gailino apstojo Buioką 
būrys žmonių jr tiek žiurėjo,

gidėtų iš sa^0 ^Kifiėtii^Uš, o 
kuopos pasidalintų pelnu, nu< 
skriftuadamoš tuos asmenis, ku
rie dirbo; —

&

“Marąuette Park Lithuanian- gal reikalausite kokios pagel- 
American Citizens Club” išau- bos, ką aš visados pasirengęs 
go ant tiek stiprus, kad jau 
gali skirti milžiniškas dova
nas- sutraukimui ‘ lietuvių į 
vienų politiškų grupę.

Dovanos, kurios bus išda
lintos kliubo piknike rugsėjo 
9 d., siekia keleto Šimtų dole-lyg bučiau iš dangaus iškritęs.

Vienas iš drąsesnių kitiems . ..........
aiškino: “Amerika, Amerika...” "'!• 1<o<lel š!‘as politinis kliu- 

(Bus daugiau) b!'s “‘‘u <1.°V>‘'U • e‘U;
'viams? Dėlto, kad sujungti 
vienos, tautos, vienos kultū
ros, ir vienos minties žmones 
į vienų politiškų mašinų, ka
dangi musų tauta yra skriau
džiama vietinėje politikoje.

Užpuolė elevatorių stotyje.— Politinis gyvenimas yra taip 
Miss Lillian Rbpenberg važia- suorganizuotas, kad tiktai or- 
vo į bankų „fiU pinigais. Lake ganizuotos grupės gauna tam 
gatvės elevatorių stotyje ją už- tikras pagelhas, o neorgani- 
ppoįė du ginkluoti banditai. | zuotos grupės nebegauna nie- 
“Mageš and Rosenberg” >ma 
neteko $137 pinigais ir $555 
čekiais.

T rampai
• . i

* * * (■

Graži stenogmfė ir penki vy- 
šios žinios kaltininkė

ko. t
Jus sakysite, “mums nerei

kia politikierių. Mes pada
rysime teisinga ir tikra val
džių”. Tegul būna taip, bet 
pakolei mes prie to prieisi
me mums reikia politinės pa-

Virš 
kliubas jau patar- 

, nesi- 
arba

padaryti jeigu galima.
Minėto kliubo piknikas įvyk

sta rytoj, rugsėjo 9 d., Mar- 
quette parke, prie 70-tos ir 
California avė. Jžanga dykai. 
50 dovanų, tarp jų 5 gyvos 
kiaulės po 70 svarų kiekviena.

Charles P. Kai.

Nelaimė lietuvių 
šeimynoje

P-ia Daubarienė, gyvenanti 
5300 Prarie avė., dėdama ant 
langų firankas vakar dieną pa
slydo nuo kopėčių ir nusilau
žė rankų.

šv. Antano de Padua 
ligoninė.

Jeigu pas jus kartais atsi
lankys agentas ar agentė ir 
prašys, kad paaukotumėte šv. 
Antano de Padua (St. Antho- 
ny de Padua) ligoninei pini
gų, pašaukite Chicago Better 
Business Bureau, FRAnklin 
1808 ir praneškite.

rai. ■
buvo labai graži sekretorė, 20 Į įįIbo7"kfekv7eną dieną, 
metų amžiaus. Tiek graži, kad minėtas 
penkiems jauniems vyrukams, nauja savo lietuviams, 
kurie ją pamatė, apsisuko gal- klausdamas jų partijos 
vos. Ir tas galvos apsisukimas principų.
buvo ne juokais, nes visi penki Aš kviečiu jus kaipo 
dabar aiškinasi policijai, kad tų kadangi aš’tankiai sutinku 
jų intencijos nebuvo blogos savo lietuvius jei ne šitokiais 
Bet išaiškinti nesiseka. Jie yra tai kitokiais reikalais ir visa- 
Nicholas Yerbick, 18, 541 N. (los užtariu arba apginu savo 
Harding; Ajbert Tęsti, 23, To- tautiečius. Taigi aš noriu ma
ny Tęsti, 20, 526 N. Springfield tyli jūsų veidus šiame pikni- 
avenue, Joseph Abuccina, 19, ke, o kurie mane nepažystatė 
526 N. Springfield avenue, ir Į gausite progų susipažinti ir 
Mięhael Ųkoch. 
dinand street.

* *
Kompozitorius

Vakar Chicagoje lankėsi gar
sus kompozitorius Sigmund 
Romberg, autorius žinomų ope
rečių, “The Student Prince”, 
“Blossom Time”, “The Desert 
Song” ir kitų. “Yra tik aštuo- 
nios gaidos oktavoje. Svarbu, 
kaip tas gaidas, sutvarkai,” pa
reiškė kompozitorius, komen
tuodamas apie savo kurinių pa
sisekimą.

• ’ l>? ’ •' ’ I KIEKVIENOS
V '* t v ■ RŲŠIES _____ __ ___________

Keturius ištraukė iš ežero/— Į Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijas. Mes esame tre
ti generacija Diržu (Truss) išdirbėjų, — ateikite pas WUs dėl- diržo su 
ęilnu pasitikėjimu!

aipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminės pančiakos) dėl variuose gyslų, 
B E LT S. ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams.

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

18. 3848 Fer-

*

Romberg. —

ypa-

VfJVEDŲ 
^zAMERIKOJ 

Linija

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų, Moterų, 

Mergaičių ir Vaikų.
NERIA VILNONES PANČIA-
KAS DEL MOTERŲ IR VYRŲ. 

Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.)
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
 sekmadieniais.

Iš Gothenburgo i Stockholmą ke
lione elektriniais traukiniais ima 6 
valandas per gražiąją Švediją, ši- 

i kelione jungia musų Atlantiko ir 
' Klaipėdos laivų susisiekimą. Tarp 
• Klaipėdos ir Stockholmo tiesiog plau- 
i kioja musų naujas laivas “MARI- 
EHOLM”, kelionės laikas 24 vai.

Išplaukia Iš New Yorko 
Kungsholm, ..........  Rugsėjo 12
Drottningholm ....... Rūgs. 25
Gripsholm .................. Spalio 3
Kungsholm .............. Spalio 25

Kreipkitės i vietini agentą, arba: 
SWEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

YRA 
’* PAVOJINGA

Netoli Wilmet -uosto iš ežero iš, £alL«±iku pž-eSRV%m?’ 
traukta keturi žmonės. Jie va
žinėjo valtyje, kuri netikėtai 
apvirto, Nukentėję, bet gyvi, 
yra Mr, ir Mrs. E. Nobel iš 
Kalamazoo, Robert Fali, 19 me
tų ir Bruce Allison, abu iš WiL 
mette. 

* * *
Kulka Į kaktų, - a 180 Dela- 

Ware >Place apartamentuose su
skambėjo telefonas. “Nuneški
te raštelį mhno žmonai”, tarė 
per telefoną Andrės Selkirk 
vedėjui tų apartamentų, kuria
me jis gyveno. Patarnautojui 
atėjus į kambarį ir paėmus 
raštelį žmonai, Selkirk paleido 
kulką sau i kaktą. Kodėl — ne
žinia. Jis buvo radio muzikas 
ir programų tvarkytojas.

FOOTBALL MEMBERSHIP DRIVE
Send to Art Montvid, 2121 N. Western Avė.

Natne in full

Address

Weight

Experience

Print

.... State. 
Print

Height

City.

Adv. Ch. Kai kviečia 
lietuvius Į politišką 

pikniką rytoj
Attorney General Otto 
Kemer dalyvaus M. P.

L. A. C. C. piknike.

Tarp dovanų bus 5 gyvos 
kiaulės

Trylikto tvardo lietuviai jau 
žengia prie tiesioginio kelio.

■ .r .»,»»>»?• ■   «.*»  >————

ST. PAUL’S 
HOSPITAL 
828 W. 35th Place

Tel. YARDS 2Š08 
. Tel. BOVLEVARD 6060

CHICAGO, ILL.

Paųl’s yra jųsų ąpieUnkSs Ii- 
InS, kur kiekvienam ligoniui

St Paųl’s yra jūsų ąpiellnkSs li
goninė, kur kiekvienam ligoniui 
visuomet suteikiama mandagus ir 
vaikius patarnavimas. MedlMis,
visuomet autu __ r ..... „ .
Vikius pątąi'nąvimftS. , Medalis, 
čhimgijoąjr prie gimdimo P^ąr- 
.navimės UŽ 10 dienų, nOrmaliuo- 
t ątsRIkimųėee $50.00. Išėmimas 

asilų, daktaro patarnavimas, 
tonine ir operacijos kambarį- 

sąskaitą kftinUdją $20.00.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <
arti St. Louis Av. Tel. Kedzte 8902 1
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

svvimming pool.
Rusiška ir turkiška

Moterims seredomis iki
pirtis 
7 v.

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse
Mutual Trijų 

žvaigždžių ' 
Kentucky 
Bourbon

Lietuviškos 
Degtinis

NATHAN 
KANTER

Mutual LiquorCo
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0803
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DRAMA OF CHICAGO ON PARADE” IŠKILMĖMS

O

4216 Archer Avenue

TheEnglishCohmn

AKORDIJONAI
exisitence it has

iždininku,

Chicago

Will celebrate First Annivers 
ary at Canton Tea Gardens

$29.50
$59.50

namą įsigytų. Nuo- 
į pinigus nepaversi, 
visuomet yra savo

žingeidus naujo banko su 
organizavimo būdas

5T ROOSEVELT ROAD 
hone SEELEY 8760

Atsidarė Milwaukee 
Avė. National 

Bankas

most reasonable 
light course dinner.

Lietuvių Radio Valanda Leidžiama nuolatos per 6 metus.
NedSldieniais ii stoties WCFL, 970 K.

nuo 1 iki 2 vai. po piet.
lėšomis Budriko Krautuvės. » . .. • <

National Housing Akto provizijos; kaip galima 
aktu pasinaudoti, etc.

PATS IR SU APŠILDOMAIS PEČIAIS.
išleidi daug pinigų už ku

Kaip su justi namu, kaip su 
justi bizniu?

3. Jeigu jus norite statyti ei
lę mažų gyvenamų namų, kai
po investmentą— kaip dviejų 
ar keturių šeimynų namus—jus 
gaJite pasiskolinti iki $16,000. ir 
atmokėti tuos pinigus per eilę 
metų.

4. Jeigu jus turite namą ir 
u morgičiaus

latmokėjimu, jus galite reikalus 
taip sutvarkyti, kad jūsų mor
gičius butų perimtas, su sąly
ga, kad originaliai morgičius 
nebuvo daugiau $16,000 ir kad 
jus jau daug lengvesniais išmo
kėjimais ir per ilgesnį metų 
skaičių likusį morgičių tebemo- 
kėsite.

Bent vienas ar daigiau* pa
dubtų punktų jus liečia ir ju‘ms 
yra naudingas.
Federalė valdžia ne namus statys

Ikišiol sekę straipsnį įgys j- 
pudį, kad federalo valdžia pla
čiai užsimojusi įeiti į namų 
statymo ir remontavimo biznį. 
Nueik į valdvietę, pasiskųsk, 
kad nori namo ir valdžia tuojau 
atsiųs kontraktorių, kuris pra
dės plytas dėlioti arba lentas 
kalti. Tikrenybėje, dalykas ne- 
taip stovi.

Kas valdžiai rupi, yra štai 
kas. Valdžia nori išjudinti apie 
du bilionu ar daugiau dabar 
miegančių dolerių ir panaudoti 
juos atgaivinimui dabar apmi
rusios statybos, pagerinimui na
mų savininkų padėties ir sutei
kimui darbo 4,000,000 bedarbių 
statybos ir medžiagos gamini
mo pramonėje.

Valdžia tikisi tikslą atsiekti 
per Natoinal Housing Aktą, o 
tas aktas štai ką atneša. Ak
tas autorizuoja valdžią ne na-

ALIEJINIS APŠILDYMO 
pečius .. . .......

, j’ , . . . ,•* .. ~ .

Mes dirbame nuosavoje dirbtuvėje Sek
lyčių Setus ir parduodame Juos tik už 
$39.50 ir aukščiau.

L. Y. S. featuring Vytautas 
Beliajus and Bertha Kremianh, 
\Vell kncwn dance tenm, Little 
Helen V’espender diminutive 
oallad. singer of so little re- 
known and others. Tickets are 
one dollar

2. Jeigu norite pasistatyti 
naują namą sau ir savo šeimy
nai gyventi, jus galite pasisko- 

vertės busimo 
namo ir žemės ant kurios jis

išmokėjimo dar 
rankose 
, kurio

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

Šeimininkei, kad pataisius gerus, skanius 
, valgius — labiausiai reikalingas 

GERAS PEČIUS.
Nors butų ir geriausia šeimininkė, bet neturėdama ge

ro pečiaus, nesutaiso tokių valgių, kokių ji nori.

good music and two floor 
bbows. Tickets are going faster 
than was expected and you wil: 
find it necessary to hustle if 
you would likę to come. Every- 
body will be there to help L 
Y. S. celebrate ils ftrst birth- 
day. —Jacąues Grjndmesml.

TAS
Jei neturi gero pečiaus 

rą — anglis, malkas ir tuo pačiu negauni tinkamos ši
lumos. Roosevelt Furniture Co. krautuvėje rasite did- 
žiausį pasirinkimą geriausių, vėliausios mados pečių 
kaip virtuvei taip ir apšildymui

GESINIS VIRTUVES
PEČIUS .. .... .........

X- DIDELIS \ M' B » ------
PASIRINKIMAS

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

Patenkinimas Garantuotas.

neriją, eilę korporacijų ir eilę 
naujų priemonių valdžios planų 
vykinimui.

Tos korporacijos ir jų užduo
tys yra sekamos:

1. Federal Housing Adminis- 
tration—-Federalė Namų Admi
nistracija. Ta administracija 
tvarkys bendrą planą, numatytą 
Akte ir apdraus paskolas namų 
taisymui, apdraus morgičius 
duotus namų statymui ir ap
draus morgičius duotgs namus 
turintiems savininkams, kurie 
nepajėgia išsimokėti.

Aiškumo dėlei, paduosime šį 
pavyzdį. Jums ’ reikia pinigų, 
ar tai remontui, ar lai namo 
statymui ar morgičiaus atmo- 
kėjimui. žinodami, kad niekur 
paprastose įstaigose paskolos 
negausite, jus nueinate į ata
tinkamą Housing Akto įstaigą 
(jos bus nurodytos vėliau) ir 
papasakojatę savo bėdą. Ta fi
nansinė įstaiga kreipiasi į Na
mų Administraciją. Namų Ad
ministracija pasako įstaigai, kad 
jums pinigus paskolintų, ir kad 
ji garantuoja tos paskolos, 
jums duotos paskolos, atmokė- 
jimą. Gavusi tokį užtikrinimą, 
įstaiga noriai pinigus jums pa
skolina, Kitais žodžiais, valdžia 
pasako tai įstaigai, kad ji at
mokės duotą paskolą, jeigu 
kartais jus tos paskolos nemo
kėtumėte.

2. Valdžia. autorizuos ir pro
paguos steigimą National Mort- 
gage Association— Nacionalių 
Morgičių Asociacijų. Tų asocia
cijų pareiga bus skolinti pini
gus namų statymui. Bet pir
miausiai valdžia duos progą 
dabartinėmis jau egzistuojan
čiomis finansinėmis organizaci
joms tą pareigą atlikti. Kad 
joms pagelbėti tai daryti, tai 
valdžia skolins “spulkoms” ir 
panašioms įstaigoms pinigus, 
pirkdama jų bonus ir notas. O 
tuos National Mortgage Associa- 
tions turės turėti $5,000,000 
kapitalo ir bus atftoHzūotos iš
leisti į rinką bonų 15 kartų 
vertės originalio kapitalo.

8. Toliaus, Aktas įsteigė iaip 
vadinamą Fedenal Savings and 
Loan Insurance Corporation, 
kuri apdraus pinigus, įdėtus į 
federales spulkas, vąlstijines 
spulkas ir kooperacinius ban- 
kds.; tas daroma, kad paska
tinti smulkųjį taupytoją inves
tuoti pinigus į spikkas, o jos 
iš savo pusės tuos pinigus sko
lins namų savininkams, turėda
ma valdžios garantiją (žiūrėk 
Federal Housing Administnaci-

One year ago lašt week a 
group of Lithuanians of the 
younger generation gathered at 
Vytautas Beliajus invitatiori, 
and laid the foundation for the 
Lithuanian Youth Society. 
Started during these lean years 
the outlook was not very cheer- 
ful and obstacles loomed on the 
horizon.

United, industrious activity 
of the officers and members 
overcame most of these ob
stacles and now it seems that 
the L. Y. S. is destined to be- 
come an organization of import- 
ance among the Lithuanians. 
The L. Y. S. obtained a month- 
ly page in Naujienos and is 
now contemplating a weekly 
column in addition. During its 
ohe year of 
arranged numerous sočiais, has 
afforded Chicago with its only 
exhibition of Lithuanian Art 
and Handwork, and lately has 
publišhed a book of poetry and 
prose by aspiring young Lith- 
uahians, giving an insight into 
the t thoughts and possibilities 
of our youth. The book is? sell- 
ing fast for sixty cents the 
ėopy and you ought not be 
without one. The poems, short 
stories, and sketehes contained 
in “The Furrow” will interest 
and intrigue you.

To celebrate its first birthday 
L. Y. S. is offering its friends 
a Dinnėr-Dance at the Canton 
Tea Gardens this Sųnday, Sept- 
ėmber 9?You will dance to the 
^ondėtful music of Danny 
Russo’s Orchestra, you will šee 
two, — insteąd of one — floor 
S&Mš, The be the re-

Ketvirta gentkartį vėliavų siuvėjos siuna vėliavą Chicagai. 
Ji yra Yvonne Kardeli Jorgeson, 14 metų, kurios pra-pramo- 
tute pasiuvo vėliavą kariuomenei Civiliniame kare. Jaunoji 
mergaitė siuna vėliavą’ Chicago On (Parade iškilmėms. Tos iš
kilmės įvyks Soldier’s Stadione rūgs. 16 d. Įžanga visiems 
veltui.

Šiomis dienomis ant Mil- 
waukbe avė. atsidarė tik ką 
suorganizuotas naujas ban
kas vardu The Mihvaukee 
Avenue National Bank of Chi
cago. Jis randasi vietoje se
nojo Nortwęstern Trust and 
Savings banko, užsidariusio 
birželio mėnesyj pereitais me
tais, kuriame ir lietuviai tu
rėjo nemažai indėlių.,

Naujas bankas turės $200,- 
000 kapitalo ir $37,500 pervir
šio. Banko tarybos pirmi
ninku bus Charles S. Dawey, 
buvęs Suvienytų Valstijų iž
do sekretoriaus padėjėju, o 
prezidentu bus H. S. Froncta 
buvęs vietinio nacionalių ban
kų egzaminatorių ofiso virši
ninkas, Max Drezmal Ir Frank 
Brahdt bus vice-pirmihinkais, 
C. D. Oakley 
ponia FrUnces Welzant iždi
ninko padėjėja. Tarp direk
torių be jau paminėtų virši
ninkų yra Joseph E. Magnus; 
Waltęr Blenson, Frank Bdb- 
rytzke ir Joseph Golėnlta.

Žingeidi! yra patirti, kad 
kapitalą Sitam naujam bari-

Federal Home Loan Bankų sis
temos nariais.

5. Production Credit Associa- 
tions, kurių pareiga bus teikti 
tokią pagalbą ūkininkams, ko
kią aukščiau suminėtos įstaigos 
teiks namų savininkams. Apie 
ūkininkų reikalus plačiau kitu 
kartu.

Tai maždaug tokia yra Na
tional Housing Akto reikšmė. 
Kiekvienas namo savininkas su 
visomis paduotomis žiniomis 
susipažinęs, žino j kurią pavei
kslo dalį jisai tinka ir žino iš 
kur pagalbos "gali tikėtis.

Visą Aktįo1 sutvertą mašine
riją išstudijavus, galihia pasa
kyti, kad ji ‘nepaprastai plačiai 
atidaro kredito duris tiems, ku
riems ikišiol jiekas nenorėjo pi
nigų skolinti ir, kad tiems, ku
riems pinigai * reikalingi, juos 
gaus.

Kokius reikalavimus namo sa
vininkai turi išpildyti, kad gau
ti paskolą ir kokie remontai 
yra leistini ir kokius namus ga
lima statyti—kitame “Naujie
nų” numeryje.

(bus, daugiau)

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
AUDITORIUM TAVERN

Įvyks RUGSĖJO-SEPT. 8 d., 1934 m.
Kviečiame draugus, drauges, pažįstamus ir nepažįstamus, taipgi 

biznierius, profesionalus ir nieko neveikiančius. Bus skaniu užkan
džiu, gardžių gėrimų ir geros muzikos. Linksminsimės iki ankstyvo 
ryto. - •

Kviečia savininkai Jos. P. Rachiunai 
3137 So. Halsted Strėet

Budriko Krautuvė importuoja tiesiog nuo išdirbėjų 
Italijoniškas, Rusiškas, Vokiškas ir Amerikos iŠdirbys 

čių Akordijonus.

JOS. F. SUDRIK, Ine.
Radios, Rakandai, Oil Burners, 
Elektrikiniai Dulkių Valytojai, 

Skalbyklos, Refrigėratoriai.
3417 S. Halsted St.

Telefonai: Boulevard 470&—8167

EKSPERTAS LAIKRODŽIŲ TAI- 
gOk. SYME. Oficialė Gelžkelių Inspekcija 

LIETUVIŠKI REKORDAI.
GAIDOS DAINAVIMUI ir Muzikaliems Instrumen- 
tams.

PARDUODAM VISOKIUS MUZIKALTŠKUS INSTRUMENTUS.

Pirm baigiant preliminares siniais įmokėjimai 
pastabas apie National Housing; 2. Jeigu 
aktą, reikia paimti domėn ii 
.št.:i kokio tipo pilietį-nuomi 
ninką, kuris savo namų neturi linti 
ir negalvoja apie tai

Kai kuvie nuomininkai moka bus pastatytas 
mažiau nuomos, kai kurie dau-!i giau, bet dėl musų reikalų pa<- 
sakykime, kad nuomininkas mo-! 
ka $30.00 į mėnesį už butą. I 
vienus metus tas nuomininkas 
išmoka $360.00 nuomos. į de
šimts metų—$3,600, o į dvi
dešimts metų —$7,200. Po tų1 
dvidešimties metų kuo tas nuo- ji**ms nesiseka 
mininkas gali pasigirti? Tik 
kvitomis, kurios atstovauja, jo 
sumokėtus $7,200 už nuomą.

O kitas pilietis, gudresnis už 
pirmąjį užperka namą. Po dvi
dešimts metų jis gali pasigirti 
ne $7,200 vertės kvitomis, bet 
namu, su keturiomis sienomis 
ir mažu darželiu priešakyje. 

Tą faktą suminime ne todėl, 
kad norime namus parduoti, bet 
todėl, kad National Housing 
Aktas yra tuo suinteresuotas 
ir nori matyti, kad kiekvienas, 
kuris gali, 
mos kvitas 
bet namas 
vertas.

Apie tokius žmones galvoda
mi, National Housing Akto au
toriai daugiausiai turėjo ome
nyje naujavedžius, kurie tik 
rengiasi pradėti gyvenimą.

Dabar, suminėję visus namų 
savininkus ar busimus namų 
savininkus, kurie turi vienokias 
ar kitokias problemas, pažiūrė
kime ką tas National Housing 
Aktas ištikrųjų žhda:
Ką tikrai Housing Aktas žada

1. Jeigu jūsų namas reika
lauja naujo stogo, ar centrali- 
nio šildymo sistemos, arba nau
jų sienų išmušalų, etc., Natio
nal Housing Aktas su’teiks jums 
galimybę paskolinti iki $2,000 
tokiems tikslams, o jus tuos pi
nigus galėsite atmokėti mene- mus statyti, bet įsteigia maši

100 bosų .... $99.00 
iki .. ......... $350,00

10 bosų i.   $24.00
48 bosų ....... $75.00

, LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.
25 LEKCIJOS DYKAI!

Žingeidu 
kapitalą.! j™,™-.],

.•O" ■■ 'K. J"

Roosevelt Furniture Co
INCORPORATED 

ĮPĖDINIAI CITY FURNITURE CO.
M, P, Jouarauskas ir J. P. Bertulis, Savininkai

2310
4, Federal Home Loan Ban

kai, kurie yra autorizuoti sko
linti pinigus namų reikalams 
idiiiB spulkoms, kurios palieka

> 05 ! ii i . : ¥'.i V.

NAUJIENOS, Chicago, UI. . .
- - - < ■ ■■ ,1...^ —,,1 . II • im 1,1 ...............    i. . ............ i. I, ■ ■ i ■ .,,1 <1 ...

\vcstern banko depozitoriai 
jau buvo gavę per resyverį 30 
nuošimčių taip vadinamų di- 
viUendų ant savo pinigų. Po 
dividendų 
buvo likę resyverio i 
$8,000,000 vertės turto, 
į pinigus nebuvo galima pa
versti be didelių nuostolių. 
Vienok pasirodė, kad pasire
miant šituo turtu galima buvo 
gauti iš valdžios (BFC) pasi
skolint pinigu. Iš paskolos dc* 
požitoriai galėjo gauti dar 20 
nuošimčių dividendų.

Tada ponas Charles S. De- 
vvey pradėjo įkalbinėti depo- 
zitorius, kad jie bent dalį nau
jo dividendo, jei ne visą, skir
tu įsteigimui naujo banko. 
Po ilgo darbo ponui Dawey, 
f u pagelba depozi torių komi
teto, pasisekė prikalbinti 2200 
depozitorių, kurie iš savo di
videndų sudėjo kapitalą rei
kalingą naujam bankui suor
ganizuoti.

Šitame darbe kooperavo 
uždaryto banko resyveris Da- 
vid Shanahan, valstijos ban
kų egzaminatorius Edwąrd 
Barrėtt, ponas Wm. O’Con- 
nell, prokuroro ofisas ir žino
ma valdžios R. F. C.

Naujo banko organizatoriai 
mano, kad ir kitų bankų de
pozitoriai galėtų tą patį pada
ryti, ką padarė Northwestern 
banko depozitoriai. Jeigu 
vieno banko depozitoriai ne
gautų kiek reikia dividendų, 
tai galėtų susidėti dviejų ban
kų depozitoriai. Taip, pa
vyzdžiui Universal banko ir 
Central Manufacturing banko 
depozitoriai, jeigu jie kada 
nors gautų kokį dividendą, 
galėtų susidė|i į krūvą ir iš 
savo dividendų sudaryti ka
pitalą naujam bankui.

The Milwaukee Avenue 
National bankas jau pradėjo 
baukinį biznį ir priima depo
zitus, kurių saugumas yra 
valdžios užtikrintas.
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ViabakyMo kalnai
Chicagoje — vaitu:

Metams__
Pusei metų -------- - —
Trims mėnesiams______
Dviem mėnesiams _ ____
Vienam minėsiu! 

Chicagoj per iineiiotojus: 
Viena kopija----------- -

Savaitei ..... .........
Minesiui . ...... ..................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
naštai

Metams____________
Pusei metų
Trims mėnesiams ___
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui —-

Lietuvon ir kitur ulaieniuoee 
(Atpiginta)

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

Orderių kartu gu uiaakymu.

18.00 
4.00 
2.00 
1.50 
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Be 
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. 8.50
. 1.75
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. .75

STREIKAI IR ŠAUDYMAI

Dar tik kelios dienos, kai prasidėjo tekstilinės pra
monės darbininkų streikas, o jau 10 žmonių nušauta ir 
šimtai sužeista. Tie šaudymai, žinoma, įvyko per "‘riau
šes”. O kas riaušes streikuose dažniausia sukelia? 
Darbdavių pasamdyti mušeikos, kurie terorizuoja dar
bininkus ir stengiasi juos išprovokuoti, kad kiltų muš
tynės, kurios duoda progos policijai arba kartais ir ka
riuomenei ateiti daryti “tvarką”.

Pramoninės kovos Amerikoje iš viso pasižymi 
smurtu ir žiaurumu. Pramoningose Europos šalyse 
streikus daug rečiau įvyksta kruvinų konfliktų.

per

VĖL MIRTIE? BAUSMĖ SOVIETIJOJE

Sovietų teismas Archangelsko distrikte (pačioje 
Rusijos šiaurėje) nuteisė du asmenis sušaudyti, o 21 ~ 
ilgiems metams į sunkiųjų darbų kalėjimą.

( Jm_vogė daiktus iš valdžios sandėlio Archangelske 
ir spekuliantiškomis kainomis pardavinėjo publikai per 
vadinamus kooperatyvus, kurių pareiga yra aprūpinti 
darbininkus prekėmis pagal valdžios nustatytas (žemas) 
kainas. Vadinasi, valdžią apgaudinėjo ne tik tie vagys, 
kuriuos teismai nubaudė, bet ir valdiškos krautuvės.

Už vogimą komunistų valdžia baudžia žmones mir
tim. Taigi ji žiauresnėmis priemonėmis gina turtą, ne
gu kapitalistinės valdžios. “Buržuazinėse” šalyse mir
ties bausmė vagims jau seniai yra panaikinta. Ji buvo 
vartojama tais laikais, kada žmogaus gyvybė buvo ver
tinama mažiau, negu pinigas arba gyvulys. O Rusijos 
komunistai, kurie giriasi, kad jie visai žmonijai rodą 
kelią į ateitį, dabar atkrito į tuos prieškapitalistinės 
gadynės laikus.

Tačiau bausmių žiaurumas nedaug tepadeda sovie
tams. Graftas (kyšių ėmimas), suktybės ir turto eikvo
jimas valdiškose bolševikų įstaigose yra taip išbujojęs, 
kad, anot vieno Amerikos korespondento, visa sovietų 
provincijos spauda yra pilna žinių apie tokius nusikal
timus. Net ir pačiame Leningrade (buv. Petrograde) 
vienas koopefatyvės krautuvės viršininkas viešai pa
reiškė, kad išnaikinti graftą nėra jokios vilties. Jeigu, 
anot jo, butų mėginama visai pašalinti vagystes koope
ratyvuose, tai išbėgiotų tarnautojai, kartu pabėgtų ir 
jisai pats.

Matyt, tų tarnautojų atlyginimas yra toks menkas, 
kad nevogdami jie negalėtų išsimaitinti.

Tai ve kokios rųšies “socializmą” sukurė Rusijoje 
bolševikai per 17 metų savo viešpatavimo.

Turime čia pastebėti, kad faktai, apie kuriuos čia 
eina kalba, yra paimti iš telegramos, kurią korespon
dentas William H. Stoneman atsiuntė iš Maskvos Chi- 
cagos laikraščiui “Daily News”. Visos telegramos iš 
Maskvos pereina per sovietų valdžios cenzūrą. Jeigu 
tai, ką korespondentas praneša, butų melas, tai cenzūra 
tos telegramos nebūtų praleidusi.

Apžvalga
AUSTRUOS PASNINKAI 
NESUNKIA FAŠIZMUI

Klerikališkai fašistine Austri
jos yaldj&ią, nuslopinus social
demokratines laisvas darbinin
kų sąjungas, 
“Suvienytas 
jas”, kurios, žinoma, yra kon
troliuojamos valdžios — taip, 
kąįp fašistiškoje Italijoje ir 
bolševikiškoje Rusijoje. Bet iki 
šiol j tas valdžios “unijas”, ne- 
žiūrint didžiausių valdžios pa
stangų, įrašyta tik 132,357 
darbininkai iš 73š»000 visų 
Austrijos dąrbuĮiuikų, t. y. ma^ 
žįąu kaip penktadalis, ir tai 
daugiausia bedarbiai, kurie, 
matyt, dedasi j valdžios orga-1 
nizaciją, kad gautų patalpą.

Schuąchnjgg’o yyrjajųąybęi 
ypatingai rūpėjo apvaryti J 
vo “unijas” senųjų laisvų (šo

6mČ organizuoti
Darbininkų Uni-

cialdemokratinių) profesinių są
jungų narius. Pernai metais 
ios sąjungos turėjo visoje 
Austrijoje 560,000 narių. {Mil
žinišką jų dauguma ir dabar 
pasilieka ištikima socializmo 
principams ir atsisako dėtis j 
fašistiškas “unijas”. Valdžia 
giriasi, kad į jos “suvienytas 
unijas’1 įstojo 70,000 buvusių
jų laisvų sąjungų narių. Jeigu 
tai butų ir tiesa, tai vąiągį; 
reikštų, kąd fašistams pasisekė 
smurtu ir papirkimu pasigauti 
į savo varžą tik vieną aštuntą 
dali buv, aorialistoių sąjungų 
narių. O septynios aštuntos da
lys nenorį turėti niekę {bendro 
sy klerikąhškais žmogių engė
jais.

į ryiiu.
“Nauj. Gadynė” paskelbė 

vieno pažangaus profesiąnąją 
laišką, kuriame gvildeną^ 
klausimas, ar Aliutų buvę .g^. 
riau, , užuot organizavus antrą, 
tranzatlantinį skridimą, sukelti

pinigų gerai mokyklai įsteigt; 
Chicagoje. Laiško autorius pa
lankiai žiuri ir į skridimo su
manymą. Jisai sako:

“Iš šalies žiūrint, negali
mą priešintis skridimo va
jui. Jei lekia kitų tautų la
kūnai, *kodėl ir lietuvis' nega
li lėkti? žmonių prigimtis 
reikalauja ko nors naujo, ne
paprasto ir įsppdingo.

'‘Vaitkaus huskridimas į 
Lietuvą suteiks kompensaci
jos (žinoma, tik moralinės.— 
Red.) skridimo organizato
riams ir aukotojams. Pasek
mingą jo jkelionė patenkins 
jo paties teisėtas ambicijas. 
Nenuskridįmas atneštų dide
lį susigraužimą ir nusimini
mą ir atstumtų visuomenę 
nuo panašių sumanymų.” 
čia yra daug tiesos. Bet ga

lima prie to pridurti, kad ir 
po pasekmingo skridimo naujų 
šios rųšies sumanymų veikiau
sia nebus vykinamą per ilgą 
laiką. Jei Vaitkus nuskris, tai 
visuomenėje bus toks jausmas, 
kad uždavinys, kurio atlikimui 
Darius paaukojo savo gyvybę, 
tąpo užbaigtas, ir nauji skridi
mai nebegalės prie to atlikto 
darbo nieko ypatingo pridėti.

O jeigu Vaitkaus skridimas 
nepasisektų, tąi aišku, kąd vir 
sųoinepes nuotaikai butų pusė
tinai skaudus smūgis. Idąnt to 
neįvyktų, ALTASS valdyba ir 
patsai lakūnas (kųrįs, reikia 
pastebėti, yra labai kompeten- 
tiškas savo srityje ir labai rįm- 
tąs vyras) deda didžiąusių par 
stangų, kad skridimas butų ap
rūpintas iš techniško atžvilgio 
taip gerai, kaip tiktai galima 
prie šių diemj aviacijos išsivys
tymo stovio.

Todėl buvo nupirktas labiau
siai patikimos ir praktiškai iš-, 
bandytos rųšies lėktuvas — 
Lockheed Vega. Todėl yrą įgy-. 
tas lėktuvui naujausio modelio 
motoras (Wasp SIDI) su tam 
tikrais pagerinimais, kurie bu
vo padaryti pagal kitų lakūnų 
ir inžinierių patarimą. Todėl 
yra supirkti ląbiąųsiai ištobu
lintieji instrumentai ir kitos 
lėktuvo įtaisos, nežiūrint to, 
kad tam reikėjo išleisti žymiai 
daugiau pinigų, negu buvo pra
džioje numatyta, ir teko su
gaišti labai daug laiko, kol bu
vo surasta, kąs geriausią tinka 
tokiam ilgam žygiui oru, ir kol 
buvo susitarta su firmomis, kad 
jos tuęs daiktus pagamintų 
kaip galint greičiau.

Tačiau su tuo darbas dar 
anaiptol nepasibaigia, nes su
pirktus instrumentus ir įtaisas 
reikia rūpestingai sudėti į aero-. 
pląną ir, dedant juos, reikia 
kiekvieną po kelis kartus išmė
ginti, nes mažiausias neapsižiū
rėjimas gali viską sugadinti. 
Atsiliuosąvimas plonos dūdeles, 
per kurią gazolinas eina iš tan
kų į cilinderius, sukeitimas 
vielų, kurios kontroliuoja tą 
arba kitą lėktuvo dalį ar koks 
nors kitas mažmožis įąlčtų už
traukti katastrofą ir lakūnui,1 
įr aeroplanui, ir visoms su skrir 
dimu surįštonis visuomenes am
bicijoms. •

Visi žmones, kurie turi bent, 
kiek nuovokos apie tos rųšies 
darbą, supranta, kad jisai nėra 
Alkių plotu ątliekaipąs. Tąčiąu 
paprastoji publiką, kuri vien- 
tik sentimentu ,vadovaujasi šį- 
tąme skridimo dalyke, yra pą?( 
linkusi .nckąntrąutį, kuomet j,i 
jiesųląukia Ūmių rezultatų, į.r 
tą publikos nekantravimą stei
giasi išnaudoti saviems tiks
lams tįe gaivalai, kurie yerri 
čįąsi žmoniij mullanimu ir b|orį 
favimu. Jie iškreipia faktus ir 
fabrikuoją visokius gandus,! 
Stengdamiesi sužadinti pubįikor 
je nępjasitikėjimf nepamar! 
luotus įtarimus. t

* T^igi tepka koypti ir ąy šita’ 
kjįutirų. Jeigu skridimo orga-i 
nizątoriąi ip įąkųnas pasiduotų 
tą dęmorąĮįzųojanėiŲ gaivalų 
spaudimui ir ’.ėktuy^s kištųsi 'Ji 
afvo pavojingąjį Mionę. pilnąį 
jąi nępąj-ŲoJtaš, tai .žinęmą’ 
fcad jgpeįčįiųsią ir įyyktij tai, 
ko UŽ viena? geros vąlips žmo-

gus nenori: antrą tragediją, 
kuri betgi butų dar mažiau pa- 
tęisinama, įiegu pirmoji! Vadi
nasi, skridimo pasisekime 
kąląuja pę tik stambių finąnsį- 
nįų auką iš 'visuomenės, ne tik 
tąm tikrų kvalifikacijų į$ lakū
no, bet ir nemenko 
tvirtumo iš visų tų, 'kurie yrp 
su šiuo sumanymu surišti. Jįe 
turi parodyti pakankamai mo
ralinės ištvermės, kad skridi
mo reikalas butų i| yįsų pusių 
sutvarkytas taip, kaip reikaluu- 
ją techniką ir o pe
taip, kaip nori kieno nors fan
tą,zi ja įtik tuomet jie turės taį-- 
sę jaustis, kad jie ąayo parpi-! 
gą atliko. Nes tas žygis nėra 
cirko štuka, nėra, kaip anglai 
sąko> “atunt”, ir nėra tik tam 
tikros rųšies sportas.

* Tokiu budu skridimas turi! 
ir dideles auklėjančios vertės. 
Jį rengia ir finansuoja ne vie
nas asmuo, beit plačioji visuo
menė. Kada šis milžiniškas ir 
be galo komplikuotas darbas 
bus užbaigtas (ir mes neabejo
jame, kad jisai bus užbaigtas 
sėkmingai!), tai ne tik lakui 
nas Vaitkus įgis garbės liaurus’ 
— ko jam nė vienas padorus 
žmogus negali pavydėti, bet 
musų visuomenė bus nužengus 
stambų žinksnį priekyn kultū
rinių pastangų kelįu.

SKRIDIMAS AR MOKYKLA?

Ką aš patyriąy Lietuvos kon 
centracijos stovykloje

Bet kaip su steigimu mo
kyklos, kurią aukščiaus pami- 
nėtasai profesionalas laiko ge-* 
ręsniu (nes pastovesnę naudą 
nešančiu) dalyku, negu skridi
mą. Jisai rašo:

“Su $20,000 galotąme įs
teigti gerą mokyklą be relir 
giško sektanti^mo. Be lietu-. 
vjškų dalykų galėtume $ė&- 
tyti tokioje mokykloje įr ki*j 
tus mokslo dalykus. Tokiai- 
mokyklai susidarytų patogios 
sąlygos ir mokinių užtektų. 
Tokion mokyklon susiburtų 
jąununas socialistų tėvų, be- 
partyviskų ir itautišRai 
nusistačiusiu’ tėvų, jeigu 
mokslas butų pastatytas pe’ 
siaura sektantiška papėde. 
Bolševizmo pritarėjai taip 
pat siųstų shVo jaunimą to-: 
kion mokyklon, nes jie turi 
gražaus jaunimo. Tokiu bų- 
du Chicagoje susikurtų pro
greso tvirtovė, kuri buity 
centru dabar išsisklaidžiusįp 
jaunimo.”

J

Tai yra tikrai gražios ir kop-j 
struktyves mintys. Juo malu-; 
niąu yra mums matyti jąs iš
reikštas laikraštyje, kuris dąri 
nėra uuąikratęs bolševikiško 
sektantizmo .dvasios ir dažniau
sia žiuri į visuomeninio gyve-j 
nimo klausimus iš partinio, agi
tatoriaus taškaregio. >

Taip, įsteigti modernišką ge-, 
rą mokyklą ’Clpcagoje butų lą-’ 
bąi gerąs dąlykąs, įr ręikją pa-4 
stebėti, kad tą tyąųąįmą yrą ne 
kartą svarstę įr “rtaųjieniečiąi”. 
Ęet sMdiiha^ .vargiai šįį$^ sp-r 
ipąnymąi pątrąipą -į kelią. Skri-,' 
pimę pąlykas iš jflnąpsijąio (ąt- 
^vjįlgip jau tmtoli bąįgįąmas' 
tjąiįgų įtik komitetai Ar draugi-’ 
jos greįčiąus su ALTAIS £pnt- 
ru atsiskaitytų). Antrą 
yrą kWa -manyti,r kad jeigu 
skridimo tfrikąluį buvo sukaltą! 
daųgiąu’kftip dvejetas dęštaSių; 
tuksiančių dolerių, tai butų bų-; 
vę galima tą sumą' sukelti' ir 
mokykis. Skridimo sumanymą, 
iškėlė .stiprus ir plačiai '.visuo
menėje pasklidęs sentrimentąs,' 
kokį, labai abejotina, ar butų 
buvę galima iššaukti’ pernai' me
tais' ir šiemet kitokiam dalykui. 

; 4Jot mums atrodo, ^ogei arti
moje ateityje bus palankesnes 
Sąlygos ir mokyklų km»imuį. 
Kada bus galima šito darbo 
imtis, jame ne paskutiniaį bys^ 
tie, k^ie šįandię remia trapz? 
ątlantinį skridimą. . ' \

Šiomis dienomis “Naujieno
se” tilpo ilgas raštas apje Vo
kieti j08 koncentracijos stovy
klą, Aprašomieji dalykai 
skaitytojams gab atrodyti la
bai baisus. Del mane jie per 
daug nejaudina, kadangi man 
pačiam ant sayo kailio teko 
tuos baisumus patirtį* ir ne, 
Vokietijos koncentraciojs sto
vykloje, bet musų tėvynėje, 
Lietuvoje. Butų ląbai gerai, 
jeį kas parašytų apie Varnius, 
kur politiški oponentai yra 
siunčiami “visam kar^ sto
vini, nors Lietuva ąu niekuo 
nekariauja* Bet apie fai nie
kur neteko skaityti. Nežinią 
kodėl Varnių aukos tyli.

Rrie šios progos aš parašy
siu, kąi^ atsirado Verpiu kon
centracijos stovykla, f$rmoji 
koncentracijos stovykla atsira
do prie pirmo pėtatlninkų 
pulko Alytuje. yėĮiau ji bu
vo perkelta į Panevėžio ap
skritį, Lydinės dvarą, kuris 
randasi apie penki kilometrai' 
nuo Meškų bažnytkiemio.

Jei Vokietijos koncentraci
jos stovyklose žmonės yra kan
kinami, tai, turiu pasakyti, 
jog ir Lietuvoje jie nėra glos
tomi. Aš buvau paimtą^ ką" 
riuomenėn 1920 m. ir ištarna
vau ligi J921 m. sausio mėne
sio. Kartą mane puskarinin- 
kas pašaukė ir pranešė, kfld, 
aš esąs siunčiamas pas Pane
vėžio komendantą. Bet ilgai 
netrukus aš patyriąn, kad ma
ne siunčia ne pąs komendan
tą, ale į drausmės kuopą, Mat, 
štabo raštinėje dirbo, mano 
geras draugas, kuris ir pra
nešė apie tai. Jis dar pridu-1 
re, jog man busią blogą. Ten 
pat buvo siunčiamas ir kitas 
mąno draugas, — senesnis už 
mane ir daugiau gyvenimo 
matęs. Jis pradėjo mane ra
minti: girdi, ne šųnes, pesuąs 
mup.

Kai sužiųpjoiulo,? kur mus 
siunčią, tai parašėme pareiš
kimus, prašydami nurodyti 
musų nųsidčjįmus» peš jautė
me nįekųo nenusikaltę. Jokio 
ątaąkymo nesusilaukėme. Tais 
laikai jau buvo taip priimtą: 
jeį kareivis dėl ko įąors nepa
tinka kęrijainkui, tai be jokio 
teismo bei nagrinėjimo tuoj 
yrą baudžiamas ir sįųnčįaflm9 
į koncentracijos stovyklą, 
ri buvo Žinomą kaipo baus-; 
mes kuopą. Tai buvo prezi
dento .S.tujglnsko laikais, ka
da generolas Žukauskas ėjo 
vyriausiojo kariuomenės vado 
pąreįgas. Vėliau, kaį gen. 
Stanaitis užėmė karo vado 
vietą, tam sauvaliavimui buvo 
padarytas galas: be teismo 'įr 
tardymo nebebuvo galima bąų- 
sti kareivių. f

Na, bet tęsiu toliau savo pą? 
sakojimą- Mano draugui įr 
man davė dvi dienas poilsįp, 
— nereikėjo eiti nei į užsię- 
mimą. Atėmė nuo lovų ant
klodes ir paklodes ir paliko 
mus ramybėje. Trečią dieną 
atėjo kareivis su užtaisytu šau
tuvu ir sako: ‘‘Važiuosime j 
Panevėžį!”

Nuvykę į Panevėžį, tuoj nu^ 
ėjome į karo komendantūrą, 
Ten gavome instrukcijų, jog 
turime vykti į Lydinės dvarą, 
"kuris randasi apie septyni ką- 
lometrai nuo Panevėžio. Žir 
noma, nereikėjo nei aiškinti, 
kad mus siunčia į drausmes 
kuopą.

Turiu dar pasakyti, jog sąr- 
gyhinįs buvo musų geras žinau* 
gas.
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Kiekvienas sargybinis turėjo 
teįsę myšti, pasiskųsti ne
gyvo Kam.

Marindavo mus 4ąip pat ir 
badu. Gaudavome duonos, 
vąndens, juodos kavos ir ne
skustų bulvių sriubos. Šiokio
mis dienomis mėsos netekda
vo nei pauostyti. Duodavo pa- , 
kankamai valgyti tik šventa
dieniais. Per savaitę išbadė
ję, visi valgydavo be saiko ir 
be mieros. Dėliai to dauge
liui teko gerokai ir pasirgti.

Miegoti leisdavo tik pirmą 
valandą nakties, o 5 vai. ryto 
jau turj šokti iš lovos, kaip 
gaisrininkas. Nedičkiame kam
baryje įpusų buvo sukimšta 
14. Qt, kaip silkės bačkoje, , 
— negalėjome nei pasijudin
ti. Ore, kaip sakoma, buvo 
galima kirvis pakabinti, šlyk
ščiausias dalykas buvo tas, 
kapi kambaryje reikėdavo ir

pašaukti daktarą.- Tuo pačiu 
laiku prie musų prisistatė du 
sargybiniai. Liepė nusirengti. 
Daktaras apžiurėjo ir rapor
tavo, jog viskas esą tvarkoje.! 
Kuopos vadas, vyresnysis lei
tenantas Niauyonis, čia pat, 
pareiškė: “Aš su jais, prakeik
tais bolševikais, apsidirbsiu! 
Aš tuos svoločius pamokin
siu!”

Kitaip tas žvėris mus įr ne
vadindavo, kaip tik svoločiąis. 
Jis liepė sargybiniams mus nu
vesti į “keičiamą sudėtį”. Va
dinasi, ten, kur buvo ir kiti 
nusikaltėliai. Badome ten ir 
daugiau kareivių. Vienas jų 
priėjo prie musų ir paklausė, 
kuo mes esame nusidėję. At- 
sakėme, jog mes jokio nusikal-|gaIfltižku8T reikaiusatlikti? 
tipip nepąpildėme ir nežino
me, k°del įpus čią atvarė. koks tai buvo gyveni-
Tėivjs tik nusišypsojo ir pata- lmas. Negana to, kad badu 
rė ląikytĮ liežuvį už dantų. marin<javOi bct ir mieg0ti i„is. 
ilirdi, jeigu nenusikaltote, tai Į davo tik 4 valandas. Už men- 
galite dar nusikalsti. Čia vi-lkiausį daiykgij bausdavo be 
suomet pilna žvalgybininkų, pasigailėjimo. 
kurie visokiais budais bandys nuvalyti 
iŠ jūsų ką nors išgauti. Jie vos rado vieną šiaudą 
nuduos esu gerinusi jūsų drau- v6J muša. pinigų Beduodavo, 
gai, bet jeigu kokį žodį išgausj |a.Į j,atua turėdavome valyti 
tai tuoj jus į bėdų pakliūsite. sų<Mj&ajg }j virtuvės.

Pirmą rytą prikėlė apie 5 Jeigll maDQle, Jęad aj «a 
valandą. Sargybiniai pareigi tai paimkite drąus-
kė, jog visi turėsime važiuoti mės kuopos istoriją, — ten su- 
į mišką. Nuvažiavus į mišką, j ragjte už kokius menkus nusi- 
buvp duota^ komanda kirsti buvo didelės baus-
vytinęs, maždaug tokio storio, ^jyjjąmos. Dar priduriu, 
kaip botago kotai. Prikirto-? j^g m vyr.iąusįas kuopos 
me jų didelę krūvą. Iš prą- |vat]as buyo Įeit. Niauronis, o 
džių aš maniau, kad tos vyti- jo pa<jejejaS Įeit. Borkertas. 
ųės bus reikalingos raiteliams,j |^y* kuopos viršininkėliai bu

vę; $ultkąs, Petraitis ir Juo
dis*

Gailą, kad aš negaliu viską 
surašyti? kąs man teko patirti.

Dabar jus galite įsivaiz-

Jei batai ne
muša; jei ant lo- 

ir

kurie ant arklių jodami jąs] 
kapoja. Tačiau man keista' 
atrodė, 'kad šakos yra nuplau
namos ligi pat viršūnės.

Vienok nereikėjo ilgai lauk-Įyj^ną> įaį gąiętų man ir mano 
,ti, koį viskąs paaiškėjo. Vy- drąugąms nemalonumų suda- 
mnysts sargyMis išsitraukė u^ antrą> pesij8U4ių, kad 
??rašą ir pradėjo skaityti, 5 gaj^au tjnkaroaj savo išgy- 

. |venįmų$ papasakoti. Kąi dėl 
t. t. Tuo pačiu laiku P° v,e’ saVęS aš galių štai ką pasa
lią kareivi buvo vedama į ša- k ... aš neblWart<kt>muni8tas 
Įį. Dar vįs nesupratau, kame L nĮekuolpe( ju., nebusiu. Jo- 
dalykas, ir paklausiau ®al^]įdąi diktatūrai, nežiūrint, ko- 
stovmčio kareivio, ką tai reiš-spĮ|lvos - n^ntų. #5 pc. 
kia. Tasai map atkirto: Kai pj.jfąrju Ąš gerai žinau, kad 
gąusi, tai žinosi . .‘iyiąokiadiktaturalmonįiai.už-

Gnzęs stoyyklon, aš visa tai’krawJa lik rejej.us skaitau 
papasakojau savo draugui. ..N8Ujienas” ir esu laisvų 
Vos tik spėjome atsisėsti pie- žiu žmdgus 
tų, kaip sargybiniai keliems 
kareiviams paliepė eiti pas Rašyti apie pirmąją Lietu- 
gydytoją. Ir vėL nesupratau, vos koncentracijos stovyklą 
kodėl pietų laike reikia pas mane labiausia paskatino tas 
gydytoją eiti. Paskui yiepaąl faktas, kad “Naujienose” bu- 
draugas naaįškMAO* įSąJįO, gy-jW .atspausdinta iš Lietuvos 
dytojąą ap&tyri, ar nusikaltėrponia, jog rykštės Lietuvoje 
Ils galį paskintą bausmę at-|jau nebenaudojamą nuo to 
laikyti, ftąs <ą Ugiaų hąip griuvo caro vald-
tai nusilpsta ir nebegali susyk žia. Tikrumoje jos dar visai 
pakelti bauw^* Todėl nesamai buvo naudojamos, ir 
za” padubdama per pusę, — 
viena duodamą iš {Pyto, o ikita 
po pietų. Danjgfi^is Jokios pxąr 
lonės nenori priimti,, —• įię 
reikalauja susyk pąskHą kyš
čių skaičių Įkbah- C J .
lykas tas, kąd įįogipiiiąia yrąjSilpne.&meji gavo džiovą ar 
pradžia. Skausmas jaučiama1 net iš proto išėjo. Ir už ką?
.tik nuo p^,ųj,p rjšĄų, kol 

jaučįma «?tlXl^ J“
pradeda viskas žaliuoti, * diktatūra, ten žmonės 

Egzekucijos kambarys buvo , “ { , 7 .. . „„„
* e __ _ ichKio rpiKfilo knnlrmn*visiškai -be langų. Būdavot 

paguldo tave, vienas sargyfc- ’iųojc.’Lie'tuZojc"

Viduje ir prie

► to
kwp griuvo caro vald-

ir 
aš jas patyriau ant savo {kai
lio, Taip* patyriau, nes ran
dus ant mąno kūno tik Šalta 
šemelč Aegalfia paslėpti..

v Ir ne aš vienas nukentėjau. 
Mat, ,dą-|Tokiy Lietuvoje yra nemažai.

ke jokio reikalo yra kąnkjna- 
jni. Taip yra Vokietijoje, Ita- 

— taip yra 
ir • ^natuškoje” Rusijoje. Te
gul “Laisvės” ir “Vilnies” ko-

to:

T

W . .

Jis parodė Anums kon
ventą, kuris buvo adresuotą? 
draugės kuopos vądub Kad 
iwakiwtį j bėdų, jis pr^? 
wsų nebėgti. Q įąį IW gp 
lėjorįą padaryk, ^es y^s 
jjs jokMi atąil^
kę^. Davėme garbėj kad 
k? nedaryme. Jpp l^ąp, 
kąd ^ijaųt&aię
Ačiū tam, mes kelionėje yjįj

ir
i>ef

M. y

nis atsisėda ant galvos, 9 ki
tas ant kojų, 
te

'Vadinasi, ištrukti tokiu budu! , > • «? .vauuuui, MmuMi j v u w duoną valgo. Bepigu jiems
negali. Na, ir prąąiąeda JųN; . : 1. , * 1 •tovoiimas Kiekviena karta Ilai :daryU’ .Vuo'nct gyvena lai-

J • .<M '?«, vĄlwoje šalyje. Bet jei nuvyktųkerta vis su nauja rykšte. Ae-!|. 
liau tas rykštes sukapodavo

sudegindavo.
lįąi dabar ąš išgalvoju apie 

visą f ai, Šiurpus tAukpa-
fo. Tikrai gerįau sptikčiąu, 
,kad mane sušaudytų, ne^ų vėl w 
taip kankintų. Nors praėjo 
jau nema&įį ^4y, įęt į^nąil l'JJII1'411711^'ir pjlįiy ' .... . ..............  „

Jr .d.ab&T galva svaigsta.. Reikalaukite “NAUJIKAS” 
Tai vis žvėrįško jnųšimo pą- ant bile kampo, kur parduoda- 
Sėlęos. Mano kojos irgi lapo mi laikraščiai. Pardavėjas jai- 
sugaiUlUfts,. ==■ ąi^ąt kr^ty bus Šarvas Jums pa-
skausmą. O turiu pasakyti, tyrpajiti. Jisai tejiąi ątoyi ne sa- 
jog mušdavė be jokio pasjgąi-Lvę ^ųiagųmųi, bet Jūsų' pato- 
Įėjimo ir be jokio reikalo. Į gųmo deleL

iį Rusiją ir patektų į Stąjįno 
sukurtas koncentracijos sto- 

I vysiąs, tai tąsyk jie užrauktu 
»ąpi (citokig daipą.
Tai tiek apie savo patyri-

^Nąujifij^ Skaitytojas.
V ŪBI ".! -■

Įs gątąyjas Jums pa-
1 ,ne sa-

įŠ’'7



šeštadienis, rugsėjo S, 1934

Nakties įspūdžiai
Ryt Progressradio pro 

gramas

Dalykas labai pap
rastas

rytų atsikėlęs, 
vakarėlio — 
kvar, lapatai—

Anksti 
lauksiu 

kvar, 
lauksiu vakarėlio.

O belaukdams vakarėlio, 
eisiu bizniąvoti— 

kvar, kvar, lapatai — 
eisiu bizniąvoti.

Bizniavosiu, kolektuosiu, 
imsiu kur kų gausiu — 

kvar, kvar, lapatai— 
imsiu kur kų gausiu.

Imsiu litų, imsiu kitų, 
imsiu dolerukų— 

kvar, kvar, lapatai— 
imsiu dolerukų.

Imsiu kelnes, imsiu rūbų, 
imsiu čeverykus — 

kvar, kvar, lapatai— 
imsiu čeverykus.

Imsiu dešrų, imsiu kumpį 
ir lašinių paltį— 

kvar, kvar, lapatai— 
ir lašinių paltį.

Imsiu sviesto, imsiu sūrį 
ir binzų kenukų— 

kvar- kvar, lapatai— 
ir binzų kenukų.

Imsiu džinės ir degtinės, 
imsiu valstybinės— 

kvar, kvar, lapatai— 
imsiu valstybinės.

Prisirinkęs prisikimšęs 
eisiu j štoriukų— 

kvar, kvar, lapatai— 
eisiu į štoriukų.

O parėjęs į štoriukų, 
prie stalelio sėsiu— 

kvar, kvar, lapatai— 
prie stalelio sėsiu.

Atsisėdęs prie stalelio, 
margučius perėsiu — 

kvar, kvar, lapatai— 
margučius perėsiu.

Kaip sulauksiu vakarėlio, 
Ciceron važiuosiu— 

kvar, kvar, lapatai— 
Ciceron važiuosiu.

Nuvažiavęs, nubildėjęs, , 
. ,. radijušų grosiu— 

bum! bum! turliu-tai— 
radijušų grosiu.

O pagrojęs radijušų, 
pas Jevutę trauksiu— 

kvar, kvar, repečkai— 
pas Jevutę trauksiu.

—Juozas Kibeklis.

Progress Furniture Compa- 
ny, 3224 So. Halsted St., pri
mena, kad šios įstaigos leid
žiami radio programai kas 
nedėidienį. Taigi, ir rytoj, re
guliariai 11-tų valandų prieš 
pietus, radio klausytojai tu
rės malonumo smagiai valan
dėlę praleisti.

Rytdienos programas bus 
ypatingai gražus ir įdomus 
kiekvienam pasiklausyti, nes 
dalyvaus gabus radio artistai. 
Todėl nepamirškite užsistatyti 
savo radio ant stoties W. G. 
E. S. rytoj, 11-tų vai. prieš 
piet. — Rep. XXX.

Dienos Įspūdžiai
Rašo F. BULAW

nučiaužė

buveinę, 
pati šei-

bučiavo musų 
žinoma, lauke 
panašios lai- 
štai, kieme

RADIO
Budriko Programas
Maloni valanda laukia visų 

tų, kurie rytoj pasiklausysite 
Budriko Radio programo, iš 
stoties WCFL, 970 K, niro 1 
iki 2 vai. po piet,

Programą išpildys tokie žy
mus dainininkai kaip operos ar
tistas tenoras Justas Kudirka, 
ponia Piežiene, h* kiti. Muzi
kos numerius išpildys Budriko 
Radio Orchestras pilname są
state. Visuomet verta Budri- 

4 ko radio programų pasiklausy
ti, o ypatingai malonu bus iš
girsti rytojaus programo.

Svečiuose pas Galimskus.
Sekmadienio rytas. Tamsus 

debesiai slankiojo padangėse 
virš Chicagos, o iš jų lietus 
krito kaip iš kibiro. Atrodė, 
kad nebus galima nuvykti į 
Pleasant Prairie, Wisconsin, 
kur mus nuo seniai laukė p-ai 
Galimskai. Bet po pietų oras 
kiek prasiblaivė ir lyti persto
jo, tad musų kelionė pasidarė 
galima.

P-as Kampikas, užbaigęs 
valgomų daiktų krautuvėje 
biznio interesus, su kitais sa
vo šeimynos nariais greit 
išsirengė kelionėn ir pasileido 
vakarų link, Kelias po lietaus 
buvo slidus ir tik po 5-kių va
landų jų limuzinas 
į paskirtų vietų.

Pasiekus Galimskų 
kieme mus pasitiko
mininkė ir išsiilgimų rodyda
ma sveikino ir 
moteris. Vyrai, 
savo eilės, bet 
mės nesulaukė.
pasirodo ir p. Galimskas, vi
dutinio ūgio, storas vyras. Tai 
senas čikagietis, buvęs Brid- 
geporto kolonijoj stambus 
biznierius.

Po ilgo nesimatymo pasi
reiškė smagios kalbos, prisi
minimas praeities nuotiklų ir 
šių dienų įspūdžiai. Jų links
mus veidų šypsenoj reiškėsi 
neužmirštinas draugingumas.

Kviečiami eit į namų, aplei
dom kiemų, kurį puošia pui
kios gėlės. Rytų linkmėn nu
sidriekia žalios pievos, o šiau
rėj tuno ąžuolynas, Jias suda
ro gražų vaizdų.

Po pietų ir muzikėlio pro
gramo, mes vėl grįžome į kie
mų, bet neilgai ten bebuvo
me. Nes po mažų iŠ akių va
karuose dingo rausva saulė, 
kuri savo ugninius spindulius 
driekė ant lygių pievų ir sriau 
naus upelio, čiurkšlenančio 
pro Galimskų kiemų.

Ir netrukus pasirodė nak
ties tamsa. Šiurpus vėjo uži
mąs. Tamsus debesys išblaškė 
paskutinius šviesos spindu
lius. Ir patys savęs jau nega
lėjome matyti, O mano min
tis tik švietė mirguojanti ele
ktros žiburiai Chicagoje. Ma-

slegianti troškinančių du- 
debesys, žmonių minios, 
švanki miesto atmosfera, 
įkyrus bildesis, mus ne
sulaikyti jaukioj Galima-

tėąi 
mų 
Nei 
nei 
gali
kų buveinėj. Atsisveikinę grį
žtam prie kasdieninio užsi
ėmimo, kupini įgytų įspūdžių 
kelionėje.

Ir ilgai tų smagių valandų 
praleistų Wisconsine 
simo užmiršti.

negalė-

Sarpaliaus Grupes 
vaikai ruošiami prie 

“Home Corning 
jVeek” iškilmės

Visi vaikai, kurie priklau
so prie Sarpaliaus grupes, 
prašomi atsilankyti į repeti
cijų, Woodman svetainėje, 
Lime ir 33 gatve 11 vai. šj 
rytų. Toji grupe dalyvaus Chi- 
cagos “Home Corning’* savai
tes iškilmėse.

Mokesčių taryba 
prieš 1% mokes

čių minimumą.
f

Illinois mokesčių taryba, 
kuri šiomis dienomis išdavė 
raportų gubernatoriui Horne- 
riui apie 1% mokesčius, tarp 
kito ko nurodo, kad toks mo
kesčių planas toli gražu ne
tinka. Taryba raporte sako, 
kad jeigu kolektuoti tik 
nuo real-estate vertes, tai 
mokesčių rinkimo būdas 
sukeltų netgi neužtektinai 
nigų, kad palaikyti mokyklas, 
nekalbant jau apie kitas įstai
gas.

Dabartine mokesčių rata 
yra 7.38% Cook apskrityje, o 
kituose Illinois apskričiuose

1% 
tas 
ne- 
pi-

Beveik visos Chica 
gos valyklos užda

rytos' lokauto
Lokautas, kurį paskelbė 

Chicagos ir Cook apskričio 
rūbų valytojai uždarė beveik 
visas įmones ir operuoja tik 
viena Chicagoje ir viena už 
miesto ribų, samdančios ne- 
unijistus darbininkus ir ka
pojančios kainas.

Valyklų savininkai ir unijų 
vadai tiki, kad lokautas bus 
greitu laiku likviduotas. Jis 
buvo paskelbtas kaipo protes
tas, sako darbdaviai, prieš tas 
valyklas, kurios kapoja kai
nas ir kurių darbininkai ne
priklauso prie unijų.

Adolpas Bauža su A. 
Balchunu partner- 

ship biznyje
Šiomis dieROSELĄND.

nomis du žymus Roselando 
biznieriai susidėjo į vienų biz
nį, būtent aludės ir svetainės.

Antanas Balchunas užlaikąs 
aludę ir “Balchunas svetainę”, 
adresu 15$ E. 107th st„ šio
mis dienomis pardavė pusę 
savo biznio A. Baužai. Su pir
ma diena šio mėnesio A. Bau

Persiskyrė su šiuo pasauliu rugsėjo 5tą dieną, 1?:45 valandą 
ryte 1984 m., sulaukęs 40 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Šiaulių 
apsto., Šiaulėnų par., Pilvelių kaime. Amerikoj išgyveno 25

Priklausė prie Jaunų Lietuviu Amerikos Tautiško Kliubo. Tei
sybės Mylėtoju Draugijos ir Susivienijimo Lietuviu Amerikoje 129 
kp. Paliko dideliame nuliudime moterį Uršule (po tėvais Griniūtė)- 
Ž dųktęris Ona įr Stanislavą, sūnų Pranciškų, brolį Kęnstantįną, 2 
pusbroliu? Antaną Radvilą Chicagoje ir Juozapą Chapa (t. pussese
re Juzefą Pocienę Aurora, III., brolio dukterį ir jos vyrą Joną 
Siral, švogerį Bronislovą Grinių Jr jų šeimynas ir daug kitų gi
minių Amerikoj, Lietuvėje į broliu? Antaną ir Vincenta# seperi 
Stanislavą įr Šeimyna, uošviene Griniene įr giminės.

Kūnas pašarvotai, randas! 901 W, 35lh St, Yards 6802. .
Laidotuvės įvyks šeštadieni rugsėjo 84a dieną, 8-tą vai. iš 

ryte iš namų i šv, Jurgio paranljoę bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlionio sielą, o į) ten bus nulydėtas ( sv. 
Kazimiero, kapinės. *

partini

ža pradėjo bizniauti su A. 
Balchunu.

Pirmas žingsnis naujai suė
jusių biznierių, buvo pardavi
nėjimas alaus pigiau, vieton 
10 centų už stiklų, jie parda
vinėja po 5 centus.

Ar bus kokios permainos 
Balchuno svetainėje neteko 
patirti, bet reikia pasakyti, 
kad svetaines užlaikytojai, A.\ 
Balchunas ir A. Bauža, yra 
draugiški žmonės. Kaip drau
gijoms, taip ir privatiniems 
malonu bus bet su kokiu rei
kalu sugelti su jais. Aš iš savo 
pusės vėlinu jiems gerų pa
sekmių. Untanas.

Barnard Cassidy ir Arthur 
Leary, Pląuetto šulas.

Gegužės 15, Dr. Loeser ir 
Cassjdy padarė Dilingeriui ir 
jo sėbrui Homer Van Meteriui 
veido ir pirštų operacijų, tuo 
budu norėdami suklaidinti 
policijų. Jie operacijų padarė 
namuose tūlo James J. Pro- 
basco, 2509 North Crawford 
avenue, kuris tuojau po Dil- 
lingrio nušovimo nusižudė iš
šokdamas iŠ Bankers Build- 
ing l9-to aukšto, kuomet bu
vo policijos kvočiamas.

O Piąuetto raštinėje Dillin- 
geris su sėbrais planuodavo 
puolimus ir pas Piųuettų bu-

vq kurį laikų pasislėpęs. Pi- 
ąuette sulaikytas po $50,000 
taucija, kiti po $25,000,

GARSINKITĖS

Optometrieally Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudijimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karitį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektrą, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dčlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau,

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Kmerikos Lietuvių Daktarų

Tel. Ofice Wentworth 6880
Res. Hyde Park 8895

Dr. Sušauna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų speciali sti
6900 So. Halsted St

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

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: — 1—8 ir 7—8 
Suredomis ir nedėl. pagal sutartį. 

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Renublie 7868

P-os Slapikienes 
Varduvių proga 
surengta pokilis

• Lietuvės Akušerės

BRIGHTON. PARK.—Rugsėjo 
d., varduvių proga p. Roza

lijai Slapikienei buvo surengta 
pokilis, kuriame dalyvavo apie 
150 jų draugų ir pažįstamų, 
šis pokilis daug skyrėsi nuo ki
tų Klajoklio matytų parengimų 
savo smagui muzikaliu dainų ir 
kalbų programų, kuriam pirmi
ninkavo J. J. Bagdonas. \ 

Tarp pokilio dalyvių matėsi 
daug žymių biznierių, kaip tai 
p. Bernadišius, kuris užlaiko 
anglių kiemų Cicero j, p. Kon- 
drotas, p. Dišiai ir daugelis ki
tų gerų žemaičių.

Tokiam parengime smagu da
lyviams, smagu ir p-noms Sla^- 
pikams, kurie gal nesitikėjo, 
kad tiek daug draugų turi Chi- 
cagoj. Bet Klajokliui nėra nuo
stabu j nes p. Šlapikai yra plau
čiai žinomi Brighton Parko ko
lonijoj. Jie užlaiko valgomų 
daiktų krautuvę. O jiems šis 
parengimas, kuriuo daugiausiai 
rūpinosi p-nai Spitliai, suteikė 
didelį džiaugsmų.

—F. B. Klajoklis.

3

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midvrife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

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

Grabonai

Laidotuvės $95
J. J. BAGDONAS

Pullman 4151
10734 S.Michigan Av

Republie 3100
2506 W. 63 St.

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

_ Tel Y arda 182#
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

25 METU PATYRIMO
Priteikime akiniu dėl visokiu akiu

Keturi bus teisiami 
už Dillingerio slėpi

mų nuo policijos
Suimti ir daktarai, kurie ban^ 

dČ pakeisti garsaus bandito 
veidą ir pirštų bruožus.

United * States prokuroras 
Dwight H. Green daro žygius, 
kad į kuo trumpiausių laikų 
butų svarstomų bylų keturių 
chicagiečių, kurie buvo suimti 
už Dilingerio slėpimų nuo po
licijos ir už jo veido ir pirštų 
bruožų keitimų.

Suimtieji ir apkaltinti (pas
kutiniai trys prisipažino) yra 
advokatai Louis Piąuett, bu
vęs Chicagos prokuroras ir sa
vo laiku įtakingas politikoje, 
Dr. Wilhelm Loeser, Harold

oFrIEe

Tel. HARrison 0751
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

32 6 S. STATE ST.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Nakti 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius pęr 80 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietai 
ir nno 6 ■ iki 8 vakaro. 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktf 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedčl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas k Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

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

TeL Lafayette 4146
V AL A N DUS:

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj aš
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO. ILL

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Wse...,....Pašaukite.

ublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRJSTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9j30 ryto iki 8:80 va
karo. Room 8. Nedėlioms uždaryta.

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0528

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tel. Virginia 0669 A

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS , DENTISTAS X-RAY 
4143 Archer av« kamp. Francisco ar.

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drap

A. L Davidonis, M J).
4910 S. Michigan Avė.

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS;

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

{vairų# Gydytojai

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

TeL Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

. Hyde Park 6755 ar Central 7464

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St 
Tel. Monroe 8877

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7830 
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICA GO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vat 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną,

Phone MIDWAY 2880

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tęl. Boulevard 4139

Dentiataa
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Telefonas Yards 0994 .

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 vai. NedSL nuo 10 Iki 12 
Rez. Telephone Plaza 2400

Tel. Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica
goje ir apielinksje 

Didelė ir graži 
L koplyčia dykai. 

iMik 4092 ARCHER AV.

I. J. ZOLP

Tel. Boulevard 6208 ir 8418 
1327 So. 49th Ct.

TeJ. Cicero 8724. Koplyčia dykai.
...... .. ......... ....... .....——f f r

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuoplgiausia 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu- 
231’1

Tel. Canal 2515 arba 2516 
1439 S. 49SKCU.USCicero, DL 

T.L Ckero 6927
I.......... . m ... ........  .....

Tęl. Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborius

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

415t ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

■*'1 ........  .——i ...—.....  m*
Res. 6600 South Artesian Avenue. 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ŽALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

DR. STRIKOLTS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisą. 4MB So. ASHLAND AVB, 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedalioj pagal sutarimą 
Ofiso Teki Boulevard 7820 
Namu Tel PmsDect 1980

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Ra*. Tai. Vieta'* 2848

756 W. 85tti St
Cor. ot S6th and HalMad SU.

Ofiso Tel, Calumęt 6898

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St# 

arti 81st Street 
Valandos: 2—4. 7—9 vat vak. Na- 
diliomis ir šventadieniais 10—12 

dienų.

Advokatą!

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
TeL Boulevard 2800 

Res. 6515 So. Rockvvell SL 
Tel. Republie 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5, 

Vakarais: PanedSlio, Seredos iį 
PėtnyČios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republie 9600
I ■ > '! II 1 'I' ■' ■■ ■ I' I' I# ■

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Waahln

rbcrn 9047
_.x_ „ , ...ite Avė,
Vakarais nuo 6 iki G

U1K



NAUJIENOS, Chicago TO.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Tony Gedvil elected 
coach of Lith. team:
A. Blozis-r-president

stand up and ’give effective 
opposdion to any eleven in 
Chicago.

Having entrusted the duties 
of coach to Tony Gedvil the 
players, gathered at “Naujie
nos” Thursday night, elected 
as their president Arthur Blo
gis and Johnny Dovidapskas 
as vice-president.

Joseph llarnion Paulis will 
fulfill the duties of secretarv,

RĮaųers study cffectiue t riek gent-of-Anns, Arthur Montvid 
—mnnager of team and A.

\Vith cnthusiasni running 
to a high piteh and eyeing to- 
ward a cro\vning success for 
the work of the first season 
the plavers of the Lithuanian 
football team yesterday swung 
Into full action after eleetitng 
the officers and putting in 
charge Tony Gedvil of the 
team as coach.

Having very promising and 
worthwhile material to work 
with Coach Gedvil seeš the 
possibility of building a strong 
team thut will display good 
teamwork, power and will

With the conclusion of the 
election of officers, the play- 
ers then lurned to study and 
analysis of various trick plays 
known to ha ve niade various 
college and pro teums win- 
ning elevcns^ With their heads 
put togelher the members are 
concocting somothing of their 
own and all in all are now in 
full swing of action and pre- 
paration for the debuts before 
the Lithuanian enlhusiasls of 
the game.

HAVE YOU ANY IDEAS 
FOR THE NAME OF THE 
TEAM? ŠEN D IT IN!

Didžiausias Automobilių Pardavimas Chicagoj s 
Vėl mes siūlome sensacingiausia^ vertes iš naujai įgytų automobilių, 
kokias Chicaga dar nėra mačiusi. Tasinaudokite Šia nepriprasta proga. 

Pirkite sau automobili dabar
Garantuojame šias kainas esant žemiausiomis mieste.

Jūsų senas karas priimama mainams, balansą galite išmokėti per 12 ar 
18 mėnesių. Kiekvienam karui duodama 90 dienų rašyta garantija, 
taipgi 7 dienų išmėginimo pasivažinėjimas

PONTIAC DeLuxe 1933 sedan 
—kaip naujas; 6 dratiniai ratui— 
geriausi tairai — užbaiga ir ap
mušalas be mažiausios 
dėmės; tik ....;........  ....
CADILLAC, vėliausias 1931 De- 
Luxe sedan, tikrai gražiausias ka
ras Ch.cagoj. Turi 6 ({ratinius ra
tus. o tanus kaip naujus. Be jo
kios domės viduj ar oro pusėj. 
Kaštavo $3400. Mūrų K
kaina tik .................. ......
PACKARD 1931 sedan. Sis karas 
priklausė žymiam bankieriui. Bu
vo tepamas ir aliejuojamas kas 
500 mylių. ‘ _
jis yra kaip visai naujas. $1$PC 
Musų kaina tik .............
FRANKLIN
Luxe sedan, veik; nevartotas ir taip 
geras, kaip kad buvo naujas. 6 
ratai ir 6 tairai kaip nauji. 90 
dienų garantija. Musų $PQI% 
kaina tik .....   &vw
HUPMOBILE 1932 DeLuxe sedan— 
garantuoas kad geras, *295 
STUDEBAKĖR 1931 DeLuxe se
dan — garantuotas to- $1QE 
bulumas, tik .............  ■

NASH, vėliausios 1933 4
durų DeLuxe sedan. Veik nevarto
tas, vuž.uotas vos keletą šimtų 
mylių. Garantuojame, kad yra kaip 
visai naujas. įrengtas su sau
giu stiklu. 6 dratiniai rūtai ir 
6 tairai kaip visai naujų Kašta
vo $1,850. Musų 
<aina t.k .........................
DODGE vėliausias 1932 sedan, 
Tobulas ki.ip tą dieną, kada išėjo iŠ 
dirbtuvės. NtCKaip nesakysit, kad 
šis karas buvo varto.as. Garan
tuojamas kaip naujas
Musų kaina tik ..........  vfcv
BUICK — Mes turime juos 2 
1931 ir 1932 sedanus. Visi 
jie puikiusiam stovy ir turi musų 
pilna 90 dienų garantiją $015C 
Kaina tik ........................
CHRYSLER vėliausias 1931 De- 
Luxe sedan. Tobulas kiekvienoj 
smulkmenoj — tairai kaip nauji, 
daili užbaiga, duodame musu nn- 
prastą garantiją; *295
OLDSMOBILE DeLuxe 1931 Sedan 
Dailus karas ir garan- $OAC 
tuotas kaip naujas, tik

Mes garantuojam, kad

vėliausias 1931 De-

Ir daug kitų. Pasinaudokite šiomis žemomis kainomis ir nusipir
kite karą dabar. Gal niekuomet jums nebepasitaikys tokia proga kaip ši.

Mes atdari kasdien, taipgi ir nedėlioj iki 9 vai. vakaro.

SQUARE DEAL AUTO FINANCE
2529 NORTH CRAWFORD AVĖ.

KRAUTUVE

W A T C H - MONDAY’S 
“NAUJIENOS” FOR AN AN- 
NOUNCEMENT THAT WILL 
INTEREST YOU!

siūlo naujausius
1935 m. Mados

Pirmadienį Bridgepor 
to Liet. Pol. klubo 

susirinkimas.

PRANEŠIMAI

PHILCO
Antano Andriuką! 
eio ir Josephine Ber 
žinskaites vestuvės

RADIOS
labai žemom kainom

nuo

20.00
iki

5.00
Pasirinkimas apie 50 

skirtingų modelių.

Bridgeporto Lietuvių Politi
kos Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyksta pirmadienį, , t. y. 
10 d. rūgs. 7:30 v. v. Chicagos 
Liet. Auditorijojer

Visi kliubiečiai prašomi skait
lingai dalyvauti, nes turime^ ne
mažai svarbių reikalų apsvars
tymui.

Nepamirškite ir naujų narių 
atsivesti.

—B. J. Jakaitis, Sekr.

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

Pranešame, kafl ateity pra
nešimų apie išvažiavimus vel
tui nedėsime, nes daug draugi
jų parengusios išvažiavimus da
ro visokį biznj, kaip ir pikni
kuose, o pasigarsinti nori 
pranešimais.

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

Naujienų Administracija.

vien

pra- 
kiek

ra-norite įsigyti sau 
su visais vėliausios ma- 
pagerinimais, užeikite

Kas 
dio 
dos 
į Progress Krautuvę, pama
tykite ir pabandykite nau
jus Philco radios 1935 m. 
mados. Tai radios, kurie iš
pildo^ pilnai visus reikala
vimus. Gražus, patogus, pri
ima kaip vietines stotis, 
taip ir Europos. Prie to, po- 
lice ir amateur calls, ir ki
tus short wave broadcasti- 
nimus, be static ir treškėji- 
mų.

Kas turite seną radio, 
Progress Krautuvėje galite 
jį išmainyti anf naujo Phil- 
co. Gausite daug didesnę 
nuolaidą. Užeikite pasitei
rauti.

3222-26 & Halsted St
Tel. Victory 4226

Vedėjas J. KALEDINSKAS

Leidžiame gražius radio 
programus kas nedelią, 11-ą 
vai. prieš piet iš stoties 

WGES, 1360 kilocycles.

automobilių va-10
pas jaunosios tėvus, 
prie 
apie

Momence, III.
60 mylių nuo

—NORTH SIDE. — Rugsėjo 
(Sept.) 2 dieną apsivedė An
tanas Andriukaitis su panele 
Josephine Beržinskiute. Apie 
2 valandą po pietų šv. Myko
lo parapijos bažnyčioj buvo 
surišti moterystės ryšiu, o iš 
ten apie 
žiavome 
į farmą, 
Tai yra 
Chicagos.

Tena/is radome belaukiant 
“veselninkų” su skania vaka
riene ir visokioms vaišėms. 
Justinas Antanavičius ranko
ves pasiraitojęs vaišino sve
čius su skaniu alučiu, o gas- 
padinės su skaniais užkand- v • •ziais.

Kadangi Beržinskai yra dau 
geliui labai gerai pažįstami ir 
linksmi žmonės, tai nors per 
2 dienas lijo ir j lauką išeiti 
mažai buvo galima, bet mums 
visai nenusibodo, nes muzi
kantai griežė su mažomis per 
traukomis, ir nė nepajutome, 
kaip Darbo Dienos vakaras 
artinosi ir prisėjo skirstytis.

Vestuvėse dalyvavo apie 50 
ypatų ir per dvi dienas balia- 
vojome, tad taip pripratome 
prie viens kito, kad buvo gai
la atsiskirti. —T. R.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedeliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.!

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos s 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
Abelnos Istorijos 
Dailiarašystės 
Pilietystės

Stenografijos 
(Gregg) 

Geografijos 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimoloirijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Sociologijos

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

MUSŲ BANKAS 
MILWAUKEE AVENUE 

NATIONAL BANK 
MILWAUKEE AVĖ. IR DIVISION ST.

DEPOSITAI APDRAUSTI PER 
The Federal Deposit Insurance Corporation, Washington, D, C. 

$5,000 Augščiausia Apdrauda dėl Kiekvieno Depositorio C“." 
CHARLES

$5,000
S. DEWEY Vedėjas H. S. FRENCH, Prezidentas

DIREKCIJA:
CHARLES S. DEWEY, Pirmsėdis.

BENSON
A. BRANDT

WALTER L.
FRANK 

FRANK BOBRYTZKE 
UREDNINKAI:

H. S. FRENCH, Prezidentas.
FRANK A. BRANDT, 

Vice-prez.
MAX A. DREZMAL, 

Vice-prez.
Nariai Federalės

JOSEPH GOLANKA
H. S. FRENCH 

JOSEPTH E. MAGNUS

C. D. OAKLEY, 
Kasierius.

FRANCES WE£LZANT, 
Kasieriaus pagelb.

Rezervų Systemos.

Linksmą Išvažiavimą rengia Lietu
vių Piliečių Brolybės Kliubas Ame- 

! rikoj, nedėlioj, rugsėjo 9 d. Antano 
Luberto Darže, k5587 S. Nordica 
Avė. ir 7000 Archer. Avė. Važiuo
kite Archer AveA gatvekariais iki 

1 dipuko ir su tuo p pačiu transferiu 
galite persėsti { ' busą ir važiuoti 
iki '70 šimtų. Išlipkite ant Archer 
Avė., pamatysite s;uną po kairei, o 
už vieno bloko rasite pikniko vietą. 
Bus gera muzika u ir šalto alučio 
troškuli nuraminti,,,, Atsilankę bu

site užganėdinti Įširašymas { kliu-
ba bus uždyką. Kviečia visus

Valdyba.

- Paprastas S.L^A.West Pullman
55 kp. susirinkimas {vyks sekmadie
ni, rugsėjo 9 d. 2 vai. po pietų West 
Pullman Park svetainėje, šis susi
rinkimas svarbus, jame bus raportų 
pranešimų ir bus svarstoma seni ir 
nauji reikalai Susivienijimo labui. 
Visu narių pareiga atsilankyti. Taip
gi kviečiame tuos, kurie .norite pri
sirašyti prie kuopos, dabar geriausia 
proga prisirašyti. Sekretorius.

18 apielinkes S.L.A. 129 kuopos 
susirinkinfts {vyks rugsėjo 9 d. 1 
vai. po piet, G. Chernausko svet., 
1900 S. Union Avė. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti, nes turime daug 
svarbių reikalų dėl aptarimo. Taipgi 
nepamirškit naujų ’ narių atsivesti 
prirašyti prie SLA; 129 kuopos.

K. Batutis prot, rašt.
D. L. Vėliava Amerikoj No. 1 lai

kys mėnesini susirinkimą nedėlioj, 
rugsėjo 9, 1934, 1 vai. po pietų A. 
čėsnos svetainėje, 4501 So. Paulina 
St., Chicago. Draugai ir draugės,

malonėkite atsilankyti ant susirinki
mo, o bus daug naujo aptyli.

Joe Dabuiski sekr. CLASSIFIED ADS
Joniškiečių K. L, Kliubo susirin

kimas '{vyks 9 d rugsėjo 12:80 vai. 
ryte J. Yuškos svetainėje, 2417-19 
W. 48rd St. Visi nariai yra prašo
mi pribūti ir savo mokestis užsimo
kėti, kad neliktumete suspenduoti 
arba išbraukti iš kliubo. B. > B.

, VASARINES KAINOS. Pirkite da
bar: Geras pavaduotojas dėl Poca- 
hontas; Black Gold. himp arba egg, 
$6.00; Mine run, $5.75; Screenings, 
$4.75. Grundy Mining Cc„ Cedar- 
crest 2011.

Business Service
Biznio Patarnavimas

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statom naujus ir taisom senus na

mus Nėra skirtumo ar medinis ar 
mūrinis. Taipgi darome saliunams 
balnis. Apskaitliavimas dykai. Ga
lite pašaukti telefonu Lafayette 
6824 vakarais tarp 6 ir 7 v.

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

For Rent
ANT RENDOS Aludė su visais 

{taisymais, galima tuojaus pradėti 
biznj. 701 W. 21 PI. Savininkas 
2 lubos užpakali

RENDON 7 kambarių flatas, pi
giai. Taipgi pasirenduoja atskiri 
kambariai vaikinams.

7104 Emerald Avė.

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM ' LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite i musu smilką

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 17th S f..

Crane Coal Co.
5332 So. Xong Avė

Chicago. 111.

TEL. REPUBLIC 8402

Chicagos Lietuvių 
Draugijoje

Vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 
metų amžiaus, esate kviečiami j 
narius CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS. Pašalpa ligoje nuo 
$6 iki $16 
$250.00.

įsirašyti 
Draugijon 
panedelyje

savaitėj, pomirtine —

Chicagos Lietuvių 
galima kiekviename 

huo 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.

Wm. Mayer* ęhas. Pėrnstein 
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 Dirbtuve:
91 ST. ir KEDZIE AVĖ.

Post Office Evergreen Park, III..... ... .. . . 1.... - ..... ......    4

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

atidarė nuosava mo
derniška studija • su 

Hollywnod Šviesoms.
420 W. 63rd St.
Englewnod 5883-5840

CL ASSIFIED ADS

CARR BROS. WRECKING CO.
Antrų rankų budavojimui medžia

ga. Nauji ir vartoti medžiai sta
tybai.

3003—3039 So. Halsted
Chicago.

Tel Victory P72
Tel. Victory 1273

RENDON tavem, kabaretas, dar
žas, geroj apielinkėj, moderniški 
buldingai .5436-44 S. Damen Avė.

st.. Business Chances
Pardavimui Bizniai

F urniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

RAKANDAI pilnas {rengimas še 
šiū kambarių, moderniški, gali ir 
puiku flatą renduoti, taipgi visas 
{rengimas kriaučių šapos nebran
giai. Atsilankyte patirsite ant vie
tos. 6631 So. Rockweįl St. 2 lubos.

PARSIDUODA Kotelis, Alinė ir 
Restaurant, biznis išdirbtas gerai 
virš 30 metų.

1245 So. Michigan Avė.

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

7218 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA grosemės fikče
riai geram stovyj sykiu ar atsky- 
rai arba mainysiu ant karo.

4601 S. Wells St.

GROSERNĖ ir bučernė pardavi
mui 5 kambariai užpakaly krautuvės. 
2 karų garadžius, nebrangi renda. 
Atsišaukite po 6:30 vai. vak.

6601 So. Hermitage Avė.

Financial
Finansai-Paskolos

REIKALINGA $2000 ant pirmo 
morgičiaus, namas Marųuette Parko 
už mažiaus kaip 6 nuošimti.

6436 S. California Avė.

Lošt and Founcl.
1 Rasta Pamesta

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtalsi.i

STORAGE RAKANDŲ BARGENA] 
$200 importuoti kaurai $25, $300 
kaurai $35 Parlor, miegkamb ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virS. 
Atdara vakarais ir nedėlioj. Rapp 
Storage, 5746 So. Ashland Avė.

—o—

--- OH—
PARDAVIMUI barbemės fikčeriai, 

3 krėslai ir visas {taisymas. Kaina
vo $1100, atiduosiu už $175. 9 E. 
103 St. Tel. Pullman 0458.

Partnfcrs VVanted
________ Puri'hiyĮSU Reikia_______

PRIIMSIU /roadauzės bizni pu- 
ninką arba pUsininkę, biznis išdirb
tas gerai. 817 W. 34th St.

■I" H I ................... ,^,1, 1 "F ......  111 ....................................... ...

REIKALINGAS vyras prie gero, 
lengvo darbo,, patyrimas nereikalin
gas. Darbas jhnt visados ir proga 
augti kartu su kompanija, kuri tu
ri geriausią išdirbystę. Reikalauja
ma nuo $500 iki $1000 cash {stoji
mui kaipo dalininkui. Pinigai ap
saugoti ir reikale bus gražinami. 
Matykite šapos superintendentą

M R. KRASAUSKAS 
panedėlyj 8:30 v. ryte 

1455 W. 37 St.
II lubos

Help VVanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKIA siuvėjo prie naujų rūbų. 
Vidutinio amžiaus žmogus; Atsišau
kite tuojau. 1711 S. Halsted St.

REIKALINGAS senyvas žmogus 
ant farmos prižiūrėti namus. 4177 
Archer Avė. 2ras augštas užpakalyj 
po 6 vai. vak.

NEPAPRASTA PROGA
Parsiduoda moderniškas hardvvare 

Storas su namu ar be namo. Namas 
pabudavotas 1929 metais ir viskas 
naujai {rengta. Bizni valdžiau ant 
tos pačios vietos per 12 metų — Ne
sveikata verčia apleisti.

SIMON’S HARDWARE 
413 Territorial Street, 
Benton Harbor, Mich.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
ne cash biznis prikluso prie I. G. A. 
Gera vieta. Parduosiu visą arba pu
se. 6759 So. Elizabeth St.

PARDAVIMUI Tavem ir Annex, 
gerai Įrengtas, darantis gerą bizni 
priverstas parduoti dėl nesveikatos.

3313 W. 63 St.

PARDUODU didelę svetainę su 3 
pagyvenimo kambariais. Svetainė 
turi būt iš ten atimta ir perkrausty
ta i kitą vėtą. Iš šios svetainės ga
lima padarvti 3 garažus ar ką nors 
kitą pabudavoti. Parduosiu pigiai, 
nes mano lysas baigiasi. Pasima- 
tykite su

F. GUDAS.
4601 SL Rockwell St. 

šeštadieni dieną, o kitomis dienomis 
vakarais. Imas augštas.

BARBERNĖ pardavimui, 2 kėdės, 
gera anielinkė, pagyvenimui kamba
riai užpakaly. Renda $20. Atsi
šaukite 4020 Archer Avė.

PARDAVIMUI S krėslu barber- 
nė. Vieta išdirbta per daug metų, 
biznis geras, nebrangiai, Box 157. 
1739 S. Halsted St Naujienos.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA 120 akerių farma 
Goodman, Wisconsin. Nauji budin- 
kai, gyvuliai, padargai. PrieŽastj pa- 
tirsit ant vietos. Agentai neatsi
šaukite Atsišaukite 6317 South 
Normai Bld. Tel. Wentworth 1672.

PARSIDUODA alaus tavem pusė 
biznio, gerai išdirbtas, pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

6759 So. Halsted St.

Nenumeskite Savo 
Plunksnas

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

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

Ine.
3321-25 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL. 
Tel. BouleVard 0912

Business Service
Biznio Patarnavimas

Lietuviška įstaiga
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain įrengimų — Ice Cream 

Konų — Pretzel’iu 
3645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996
Chicago, III.

Help VVanted—hemaie

REIKALINGA moteris dirbti vir
tuvėje. Pragyvenimas ant vietos. 
Turi būti nesenesnė kaip 40 metų.

5119 So. Wentworth Avė.

Real Estate For Sale
_____

6 KAMBARIŲ medinis namas, 
barnė, 2 karu garadžius, lotas 
74x3000 pėdų. Greitam pardavimui 
tinkamas pasiulijimas nebus atmes
tas. Atsišaukite 3302 W. 109th St

MOTERIS , dirbti prie ' išsiuvinėji- 
mo paduŠkų ir emblemų, gera mo
kestis. 3615 Broadvvay.

EXTRA BARGENAS 
Gražus 2 flatų namas su elek
triškais refrigeratoriais, ran
dasi arti Marąuette Parko. Kai
na $5800. Dombrou, 6146 So. 
Fairfield Avė..

REIKALINGA moteris ar mergi
na prie namu darbo.

6236 S. Western Avė.

STOGDENGYSTE IR BLfiKORYSTE 
Ar jušu stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbą, 

THE BRIDGEPORT ROOFING 
- COMPANY 

8216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

LINCOLNS FRIDE
“Straight Kentucky Bourbon 100 Proof” .

(IT’S EIGHT MONTHS OLD) ___ M
AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME | 

Jūsų pirmas gurkšnis jus pertikrins, kad ji yra taip gera, I
kaip ir BONDED degtinė.

Jeigu jus jos dar neragavote, tai pareikalaukite kitą syk, I 
kaip norėsite išsigerti. TaDyra 100 proof STRAIGHT "R 
KENTUCKY BOURBON WHISKEY. Aštuonių mėnesių fi 
sena. Parduodama išskirtinai pas

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY I
Wholesale only

3252 So. Halsted St. Tel. Victory 5382-83

'f®

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir j tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Grating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
8358 So. Halsted St. Chicago, III. 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

VYRAI IR MOTERIS
Patyrę prie hotelio ir restauracijų 

darbo. Veiterkos, virėji, karvenai, 
taipgi prie sandvičių ir fountain dar
bo. Patyrę dirbtuvių ir šapų darbi
ninkai. Turime daug liuesų vietų.

REGISTRACIJA VELTUI 
CONSILADATED AGENCIES, Ine. 
11-tos lubos, 209 S. State St.

PARDAVIMUI arba mainysiu ant 
nedidelio morgičiaus. Namas Wilkes 
Barre, Pa. Kreipkitės 3952 S. Rock- 
well St., Chicago, III. 2ros lubos.

4 AKERIAI, 7 kambarių bunga- 
low, 3- iniegkambariai, basementas 
furnace. elektriką, vandenio apšilsi
mas, vaisiniai medžiai, grepsai, krū
mai, barnė, vištinyčia, 25 mylios nuo 
Chicagos didmiesčio, žemos taksos. 
Rock Island transportacijos. $7500 
Evers, Keeler avė. ir 140th St.

209 S. State St’

Furnished Rooms
RENDON frontinis miegamas kam

barys, šviesus, su visais patogumais 
ant 2 lubų iš ifronto, 3229 So. Litu- 
anica Avė. (Auburn), Boulevard 8143

PARDUOSIU arba mainysiu gy
venama narna ant biznio. Namas 
randasi ant Bridgeporto, gerame 
stovyje. 1501 W. 65 St.

PARDAVIMUI bungalow Mar- 
ųuette Parke. Priimsiu pirmus mor- 
gičius. Savininkas A. Lukas, 4400 
So. Možart St.

NAMU SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus narni 
savininkams reikale nesusipratimų si 
rendauninkals. Maža narinė mokestis 
Expertų patarimas visose namų savi 
ninku ir rendauninku reikalais. MeF 
neturime skyrių. Atdara kasdien nu< 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie 

'niais nuo 10 rvto iki. piet, įžymu* 
nhmai originalio ir vienintelio narni 
savininku buiro Chicago 1e.

b LANDLORDS BURBAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

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

•;,t . „ ; i-.;?... .

RENDON kambaris dėl nevedusio 
arba dviejų, labai šviesus ant 2 lu
bų, 8454 So. Halsted St.

ANT RENDOS kambarys dėl vai
kino ar ženotos poros, su visais pa
rankamais. 4348 S California Avė.

KAS NORITE GREITAI 
PARDUOTI

Pigiai pirkti, išmainyti byle ką 
ius turite, naipus, farmas, lotus, 
biznius, visokius morgičius, rašykit 
arba

PAIEŠKAU kambario karštu 
vandeniu apšildomo. Didelio ir švie
saus arba 2-jų mažesnių prie eko
nomiškų žmonių ir mažos šeimy
nos. Be skirtumo, kurioj miesto 
daly j, prie geros transportacijos. 
Kas turite ar turėęite už l—2 ar 8 
savaičių praneškite laišku Box f 
1739 So. Halsted'St

158,

ypatiškai kreipkitės pas
C. P. SUROMSKI CO. 

4038 Archer Avė.
Tel. Lafayette 6719 

arba 3352 S. Halsted St 
Tel. Bęulevard 0127

-T'"",  ......— -—.—r ....y
PARDAVIMUI arba mainysiu biz- 

niavą narna ant privačio namelio.
2640 W. 47 St.




