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Atšaukė Strei- 
ką Audinyčiose

Anglų Spauda Suinteresuota 
Transatlantiniu Skridimu

Šiandie streikuojantys audinyčių darbi
ninkai gryšta Į darbą. Unija 

skaito streiką laimėjusi
. v,... i *J,— ny tiek pat tvarkiai, kaip ir
audinyčių darbi- sustreikavote, pilnai suprasda-

IVASIIINGTON. rūgs. 23
Milžiniškas ;
ninku streikas, kuris tęsėsi dvi ’mi tai, kad jus laimėjote sa- 
savaites, kuriame daly vavo apie Į vo teises ir nusisprendę išlai- 
500,000 darbininkų ir žuvo 14 
streikierių, neskaitant gal šim
tų lengviau ar sunkiau sužeis
tų jau užsibaigė.

United Textile Workers of 
Am. unija streiką atšaukė ir 
streikieriams įsakė pirmadieny 
gryšti į darbą.

Streikas liko atšauktas kai 
unijos taryba, vienbalsiai pri
ėmė prezidento Roosevelto spe
cialus taikymo tarybos reko
mendacijas ir pasiūlymus strei
ko sutaikymui.

Kaip tik taryba po keturių 
valandų svarstymo priėmė tuos 
pasiūlymus ir nutarė streiką 
atšaukti iki jie bus įvykinti, 
streikierių vadas Gorinau vi
siems unijos lokalams išsiun
tinėjo sekamą telegramą:

“Vienbalsiu egzekutyvės ta
rybos nutariipu, jūsų didvyriš
kas streikas baigiasi šjvakar 
pilna pergale. Pilnas raportas 
bus išsiuntinėtas^visiems loka
lams. Musų triumfas yra vie
nas didžiausių visoj darbininkų 
istorijoj ir jūsų viršininkai svei
kina jus.

“Sugryškite j darbą pirmadie-

Rusija ir Japonija 
susitarė dėl geležin

kelio pardavimo
TOKIO, r. 23. — Rusija ir 

Japonija susitarė dėl pardavi
mo rusams priklausančio Rytų 
Chinijos geležinkelio Manchuo- 
kuo geležinkelio valstybėj. Ru
sija gaus apie $50,000.000. Tas 
geležinkelis buvo svarbiausia 
priežastis Rusijos-Japonijos ki- 
virčių.

1,661 žuvo Japonijos 
tyfune

TOKIO, r. 23. —Vidaus rei
kalų ministerija paskelbė, kad 
vėliausiomis žiniomis, skaičius 
žuvusių tyfune pasiekė 1,661 
žmogų. Sužeista 5,414 žmo
nių, pasigendama 562 žmonių. 
18,391 namas yra visai su
griautas, o 862 nunešti juros. 
Užlietų ir šiaip apardytų na
mų skaičius siekia šimtus tū
kstančių. 200,000 žmonių liko 
be pastogės, kuriais rūpinasi 
armija. Nuostoliai siekia $90,- 
000,000.

Atstatymo darbas jau prasi
dėjo.

Chicagai ir apielinkei federa* 
tio oro biuras šiai dienai prana* 
šauja:

Apsiniaukę ir Šilčiau.
Saulė teka 6:38, saulė lei

džiasi 6:46.

kyti tą pačią puikią discipliną, 
kokią parodėte kovoje. Dabar 
dėkite visas pastangas, kad už
baigti organizavimą visų darbi
ninkų industrijoje’’.

Fabrikantų atstovas Sloan 
paklaustas, ar fabrikantai pri
ims atgal į darbą visus strei- 
kierius be jokios diskriminaci
jos, kaip to reikalavo preziden
tas Rooseveltas, atsakė, kad jis 
nieko nežinąs, nes dar nesusi
žinojęs su fabrikantais.

Šilko kodekso viršininkai re
komendavo, kad visi streikie- 
riai butų priimti atgal į darbą 
be jokios diskriminacijos. Jie 
išreiškė viltį, kad galbūt bai
gias streikai, kurie vargino in
dustriją per daugelį metų ir 
kad dabar bus galima draugiš
kai išspręsti visus nesutikimus 
audinyčių industrijoje.

Tikimąsi, kad prezidentas 
Rooseveltas dabar tuojaus pa
skirs audinyčių darbo santikių 
tarybą, kaip tas pumatyta pa
siūlytose susitaikymo sąlygose. 
Ta taryba paskirs kimisijas j- 
vairiems tyrimams. Darbo ir 
algų klausimą tirs darbo depar
tamentas ir prekybos komisija.

20 Minn. bankierių 
apkaltinti už pri- 

gavystes
MOORHEAD, Minn., r. 23.— 

Clay pavieto distrikto teismas 
išdavė vvarrantus areštavimui 
W. E. N. Decker iš Minneapo- 
lis ir 19 kitų direktorių ir vir
šininkų Northwest Bancorpo- 
ration, kuri kontroliuoja dau
gelį bankų. Jie yra kaltinami 
UŽ prigavystes sąryšy su par
davinėjimų savo serų.

Jų korporacija net pagelba 
teismų bandė suštabdyti tyri
nėjimus serų pardavinėjimo, 
bet nepasisekė.

Jų apkaltinimas nepaiiesiąs 
bankų, su kuriais jie arjųBan- 
corporation buvo susirišę.

Rado sušaudytus 3 
žmones

NEW YORKE, r. 23. —Trys 
žmonės, manoma, New Yorko 
ar Philadelphijos gangsteriai, 
rasti sušaudyti šalę kelio arti 
New Lisbon, N. J. Jų kūnai 
suvarstyti stambiųjų šratų.

CLEVELAND, O., r. 23. — 
Kai trys partneriai, savininkai 
Cleveland Motion Picture Exi- 
bitors, kurie valdo kelis teat
rus, susirinko pasitarti dėl biz
nio reikalų, tai vienas jų užbai
gė konferenciją negyvas, kitas 
peršautas, o trečias—A. Knopp 
iš Waterbury, Conn., ieškomas 
■policijos. Pastarasis nušovė 
Levine, 45 m. ir peršovė 
Schwartz, 40 m. Tarp partne
rių jau4 senai ėjo nesutikimai. 
Knopp vėliau rastas prisigirdęs 
ežere.

Streikuojančios audinyčių darbininkės, kurios pikietuoja Saylesville, R. L, audinyčią, kitų 
streikierių vaišinamos kava ir užkandžiais. Vėliau prie tos audinyčios įvyko labai kruvinų su

sirėmimų su valstijos milicija.

Lindberghas skrisiąs 
pagelbėti teisti 

žmogvagi f
NEW YORK, r. 23. —Pulk. 

Lindbergh telefonu pranešė, 
kad jis tuojaus išvyksiąs iš Ca- 
llfornijos, kad pagelbėti ati
duoti tęsimui Bruno Richard 
Hauptman, kuris yra kaltina
mas pagrobęs įr nužudęs Lind- 
berghų kūdikį pustrečių metų 
atgal.

Pas Hauptmaną rasta dalis 
pinigų, kurie buvo sumokėti 
Lindberghų vaiko išpirkimui ir 
iš to norima išvesti, kad jis 
vaiką buvo pagrobęs ir nužu
dęs. Tečiaus nors policija ir 
labai daug kalba (kaip kad ji 
daug kalbėjo ir tada, kai kūdi
kis buvo pagrobtas), tečiaus 
iš visų policijos pasakojimų 
nematyt, kad ji butų suseku
si nors mažiausių naujų davi
nių. Hauptman sako, kad pi
nigus įdavęs palaikyti j o drau
gas Fische iki jis sugryš iš Vo
kietijos. Tečiaus Fische Vo
kietijoje pasimirė nuo džiovos 
ir pinigai pasiliko pas Haupt- 
manną. Jokių nuginčijamų tam 
tvirtinimui policija ikišiol nesu
rado.

Negalėdama New Yorke su
rasti įrodymų, policija išsiuntė 
savo agentus į Vokietiją, gal 
ten pasiseks ką nors išknisti 
iš Hauptmano gyvenimo, nes 
jis ir ten yra sėdėjęs kalėji
me. Jau surasta jo motina, 
kuri buk pareiškusi, kad Haupt- 
mann buvęs geras vaikas iki 
pateko kariuomenėn ir kr/ro 
laukan. Karas padaręs į jį di
delės įtakos ir jį visai pakei
tęs. k

Tuo tarpu Hauptman yra 
kamantinėjamas dieną if. naktį 
veik be jokio poilsio, kad jį su- 
klaidifiti ir tiek suvarginti, kad 
paskui hutų lengva išgaiiti bet 
kokį prisipažniimą. ;W‘

LINCOLN, Neh., r J 23. — 
John L. Kirlin, 78 metų< senis, 
patapo tėvas mergaitės. Jd žmo
na yra tik 35 ni, amžiaus, mo
tina 6 vaikų su pirmuoju Vy
ru. *.

GEĮNEVA, r. 23. — Tautų 
sąjungos tremtinių komisija 
parūpino darbą dėl 250,000 Vo-: 
kietijos politinių tremtinių, ku
rie turėjo bėgti iš Vokietijos, 
kad išsigelbėti nuo nac’ų per-* 
sekiojimo. ■ ■

Ruduo atėjo
CHICAGO. — Vakar buvo 

pirma rudens diena; Bent Chi- 
cagoje ir buvo gana švelni ir 
ne taip šalta*. Bet šiaųrvaka- 
ripėse valstijose buvo nemažai 
sniego.

Peršovė kalėjime du 
Dillingerio gang-

1sterius
COLUMBUS, O., r. 23. — 

Du Dillingerio gangsteriai, 
Charles Makley ir Harry Pier- 
pont, kurie pasekdami savo 
vado pabėgimą iš Crown Point, 
Ind., kalėjimo pagelba medinio 
revolverio, irgi bandė pabėgti 
iš vietos kalėjime pasidirbdinę 
du “revolverius” iš muilo, liko 
peršauti.

Jiems jau buvo pasisekę su
imti tris sargus ir išlaisvinti 
kitus 7 kalinius, kai atvyko 
daugiau sargybos, kui’i nenusi
gando jų “revolverių’ ir Mak- 
ley vietoj nušovė, o Pierpont 
sužeidė. Kiti kaliniai skubiai 
pasidavė sargybai.

Abu jie, Makley ir Pierpont 
buvo pasmerkti mirčiai ir sėdė
jo mirties kamerose.

6 firmos neteko Mė- 
linųjų Anj

WASHINGTON, r. 23. — 
NRA atėmė Molinuosius Arus 
iš 6 firmų, daugiausia už nesi
laikymą kodekso dėl algų ir 
darbo valandų.
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Anglijos kasykloj 
žuvo gal 100 

angliakasių
—..I*.! R | IĮ JI |lt I,,,,,..„

WREXMAN, Valijoj, r. 23. 
Eksplozija ir gaisras uždarė 
G,resford kasykloj 100 anglia
kasių. Gaisras vis dar tebe- 
siaučia ir gelbėtojai negali į 
kasyklą įeiti. Jkišiol jiems pa
sisekė išimti tik 16 lavonų. Du 
gelbėtojai irgi pasimirė.

Buvo manyta, kad gal nors 
dalis uždarytųjų spėjo užsida
ryti kurioj hoys kasyklos daly 
ir gal pasiseks gyyus. išgelbėti. 
Bet gelbėtojai sako, kad padė
tis kasykloj yrą fokįą, jog nė
ra mažiaųį^s vilties, kad nors 
keli iš uždarytųjų hutų išlikę 
gyvi.

'■ 1 ..... . -

Johnson jau nebesąs 
NRA adminis

tratorium
NEW YORK, r. 23. — Jo 

draugai tvirtina, kad gen. John- 
so njau nebesąs NRA adminis
tratorium ir jau savo raštinėje 
nėra buvęs kelias savaites. Dar 
nežinia, ar jis pats rezignavo, 
ar buvo priverstas rezignuoti.

Nesenai jis išsišoko savo kal
boj New Yorko kodeksų vy
kintojams, aštriai pasmerkda
mas organizuotus darbininkus, 
ypač streikuojančius audinyčių 
darbinnikus. Delei to patys 
darbininkąi pareikalavo jo re
zignacijos.
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Sudegė lėktuvas;
5 žuvo

LONDONAS, r 23. — Pen- 
ki žmonės liko užmušti susi
daužius lėktuvui ties Aylesbu- 
ry. Tarp jų buvo nežinoma 
moteris ir vaikas.

Tas lėktuvas gryžo pripylęs 
ore gasolino Sir Alan Cobham 
lėktuvui, kuriuos jis bandė be 
sustojimo, prisipildamas gaso- 
liną ore, nuskristi iš Anglijos 
į Indiją. Atlikęs tą darbą 
virš Anglijos kanalo, lėktuvas 
gryžo į Londoną, bet kely už
tiko audrą ir nukrito ant ke
lio. Cobham irgi nenuskrido, 
nes delei prasto oro turėjo 
nusileisti Malta saloj.

Už neapsivedimą pa
šalino Italijos merą ' , ..... . ..

GENOA, Italijoj, r. 23. — 
Calice-Ligure meras Dr. Giulo 
Alberto, liko pašalintas iš tos 
vietos vien dėlto, kad jis ne- 
apaivedė ir tuo neprisidėjo prie 
Mussolini kampanijos už dide
les šeimynas Italijoj.

2. DUBLINAS, r. 23. — Gen. 
Owen O’Duffy, karingas vadas 
Suvienytos Airijos partijos ir 
jos kariškos mėlinmarškinių or
ganizacijos, pasitraukė iš savo 
vietos. Jo Vietą užėmė buvęs 
prezidęntas Cosgrave. Manoma, 
kad 0’Du‘ffy tvers naują gry
nai fašistinę partiją.

■ ..'-i 1 * ‘ ' -■
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DENVER, C61o., r. 23. - 
Montanoj prisnigo sniego 4 co
liai. Sniegas padengsiąs Wyo- 
ming ir pasieksiąs Colorado.

“Daily News” rašo apie naują “Lituani
kos” instrumentą

Amerikos aviacijos sluoksniai vis rimčiau interesuojasi 
projektuojamuoju Felikso Vaitkaus skridimu iš New iuiko į 
Kauną, nes tas skridimas bus daugeliu atžvilgių nepaprastas. 
Jisai bus įvykintas pagal ypatingą planą ir tokiomis prietaiso- 
mis, kokių iki šiol dar neturėjo nė vienas lėktuvas. Apie vieną 
nepaprastą “Lituanicos” instrumentą, radio kompasą, buvo į- 
dėta*s pereitą penktadienį, rūgs. 21 d., įdomus straipsnis Chi- 
cagos “Daily News” Aviacijos skyriuje. Jisai skamba:

“Radio Compass for Itinerant Pilots.
“A long-range radio compass wich enabels itinerant pilots 

flying over oceans and unknovvn lands to find their way diretly 
to any radio broadeast station has been developed by Wesport 
Manufacturing Company, Glendale, Cal. The first Wesport 
lautomatic radio compass for civil ūse was built for a Lockheed 
Vega. The plane is in Chicago being eąuipped by the American 
Lithuanian Trans-Atlantic Flight Association for a fligh by 
Felix Waitkus from New York to Lithuania.

(tęsinys 3-čiam puslapyje)

12 metų kalėjime už 
bombos pasiunti

mą paštu
ERIE, Pa., r. 23. — John 

Lukas, Wildwood, Pa., anglia
kasys, liko nuteistas 12 metų 
federalinin kalėjimai! už pa
siuntimą paštu bombos, kuri 
keli mėnesiai atgal sprogo 
Washington, D. C., pašte, su- 
žeisdama du pašto darbiniu-

Nubaudė “Inkaro” 
fabriką

KAUNAS.—Darbo inspekto
rius patikrino kaliošų “Inka
ro” fabriką ir rado neteisėtu
mų. Fabriko admi'rst racijai 
surašė lUotokblus. Vyr. soc. 
globos valdyba už neteisėtą 
darbininkams pabaudų dėjimą 
ir netvarkingą darbo knygučių 
vedimą vienąsyk nubaudė 200 
lt. antrąsyk 300 lt. Dr. Karve
lis parašė ministeriui prašymą, 
ir pats kreipės prašydamas 
bausmę sumažinti. Ministeris 
paskutiniąją bausmę sumažino 
iki 150 litų.

Neblogai eina trąšos
KAUNAS.—Nors dar vis kal

bama apie krizio metus, tačiau 
trąšų prekyba šiemet, atrodo, 
yra geresne. Pavasario sezoną 
Lietūkis jų buvo išplatinęs: zu
perio—apie 16,000 tonų ir toma
milčių—apie 1,100 tonų. Rudens 
sezonui užsak. padidinti. Angli
joje ir Olandijoje jau dabar zu
perio yra užsakyta IV/2 tukst. 
tonų (nemaža to dalis jau ir 
gauta). Be to, užsakyta ir iš 
“Union”,

....................... ..... . ............ .................... ......... i...................   _ *.... .......................

Klausykitės Į
Naujienų .

Radio Programų I
SEREDOMIS

9 vai. vakare iš stoties WSBC 
1210 kilocycles
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Rusija prekėmis vy-r 
lios grudus iš 

ūkininkų
MASKVA, r. 23. — Rusija 

nusitarė prekėmis vylioti iš 
ūkininkų grudus ir versti juos 
parduoti grudus už valdžios 
nustatytas kMnas, vieton daug 
augštesnių kainų atviroje rin
koje. Rusijoje yra tokis dide
lis prekių badas, kad valdžia 
mąn& jog \4lfi^ipkai 'grubus 
parduos pusdykiai, kad tik ga
lėjus gauti kokių nors prekių.

Arizona teismais ko
voja japonus 

ūkininkus
PHEONIX, Ariz., r. 23. — 

Kai Gerard Co. pradėjo apgy
vendinti Salt upes klony japo
nus ūkininkus, tarp amerikie
čių kilo didelis pasipriešinimas. 
Jis rengė demonstracijas, ruo
šėsi prie pogromų, nuo kurių 
betgi susilaikė. Tečiaus teisme 
tapo užvesta byla ir teismas 
uždraudė tai kompanijai par
davinėti Arizonoje žemes sve
timšaliams. Tokiu budu turės 
išsikrausyti ir jau apsigyvenę 
13 japonų ūkininkų.

Baliunų lenktynės
VARSA VA, r. 23. — šiandie 

pakilo 20 baliunų tarptautinėse 
baliunų lenktynėse. Vėjas juos 
neša linkui Rusijos.

Lenktynėse prasidėjo Lenki
joje, kadangi lenkai laimėjo 
pernai lenktynes Jungt. Vals
tijose, iš Chicagos.



NAUJIENOS, Chicago, 111.

Išmatų Valgytoja

ne

(Galas)

šitie
čia

uzmir

uz

Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

1739 South Halsted Street,

Madison gatvėj tau nepažįs
tamas pilietis dažnai pasiūlys 
pirkti naujus Čeverykus, pav. 
$6.00 vertes. Jam pasiūlysi 50 
centų ir čeverykai bus tavo. 
Dar dažniau Čia tau pasiūlys 
pigiai nusipirkti laikrodėlį ir

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienom 
vra naudingos

gera 
atsi-

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, ete.

IBilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programos 
Tikietus

O štai, nuošaliai teatro sto
vi purvinais drabužiais jau
nas vyrukas ir žvilgsniais se
kioja praeivius. Nužiūrėjęs, 
kad vyras praeina vienas, jis 
klausia:

kiti netu- laimingo Jono. Jis paskolino 
drabužių, jam ir šveterį, nes Jonas

laksto.
tebestovėjo

apa- 
rankosc

Pinigai buvo rasti pas Bruno Richard
takas prieš 

orę. Tuntai

per 
etų juos matydavo; 

duodavo indus

tam tikros tvarkos 
žmones nenori, kad kas jų lai
svę varžytų, lyg kokiame ka
lėjimo.

Madison gatvė yra tas cent
ras, kur suvažiuoja iš farmų 
ar miškų atleisti bedarbiai ir 
bobos-—pabustos. Čia jie, ga
lima sakyti, turi gan daug 
“laisvės”, ne tiktai dienomis, 
bet ir naktimis *‘spacieruoti** 
Čia yra darbininkų samdymo 
raštinės. Beveik išimtinai žy
delių laikomos pigios rųšies 
krautuvėlės, kurios neretai 
verčiasi vogtais daiktais. Bet 
daugiausiai, tai už degtinės 
paintę užstatytais daiktais.

Frenkis pasakė. — O kodėl 
neatėjai, kai aš tau liepiau?

—Aš norėjau duoti progų 
kitam mano vietoj padirbėti, 
—teisinosi Jonas.

Jonas tuomet prašo pasko
linti jain pusę dolerio. Fren
kis, žinoma, nesutiko ir liepė 
eiti į beismentę bulvių skusti. 
Jonas buvo dar blaivas ir 
bulves skute gerai. Kai užbai
gė dienos darbų, gavo dolerį 
užmokesčio. . Bet jis dar iš 
Frenkio išsiprašė šveterį pas
kolinti. Frenkiui pagailo ne-

senų namų 
lyg sustingę 

slankiojo 
vieni

—Gal nori pasimatyti su 
merginom ?...

Suprantama, jis žvejoja pa
šalinius piliečius, kurie atro
do gerai, Iš ko ir sprendžia, 
kad turi pinigų.

čia randasi begalės nešva
rių viešbučių ir gembleriavi- 
mo bei išdykavimo urvų. Visa 
tai miesto vyriausybė toleruo
ja. Tamsiose tos apielinkės 
gatvėse plėšikai suka savo liz
dus. Madison gat
vėje nė su žiburiu nerasi.

Gatvėje nugriuvusį girtų 
pilietį nesiskubina paimti ir 
nugabenti ten, kur reikia, kad 
išsipagiriotų. Praeiviai turi 
lenktis po kojų gulinčio pasi- 
gėrusio žmogaus.

šita gyva scena dedasi ne 
kur nors Rusijos Severno So
boro griovyje, bet visko pil
nos Amerikos mieste, Chica- 
g°je.Dalis atgautų pinigų, kuriuos Lindberghai buvo sumokėję išpirkimui savo kūdikio

Hauptman paslėpti garažiuje po cementinėmis grindimis. Aplinkui stovi Ncw Yorko policistai

na vaikščiodami gatvėmis iš 
praeivių prašinėja pinigų ne
va dėl “kavos puoduko”. Kar
tais susikolektuoja keletu ar
ba keliolikų dešimtukų ir ni
kelių. Tuomet tokie arkliukų 
mėgėjai susirenka į tam tikrų 
žydelių gemblerių užlaikomų 
“biurų”, deda pinigus ant ar
kliukų lenktynių. Kartais pa
siseka ir išlaimėt! keletą do
lerių, žiūrint į tai, kie’k pini
gų statoma.

Laimėj usis lenktynes, pap
rastai savo draugams fundija.

Dauguma ■ • 'tokių ■ benamių 
nenori eiti į “flapauzes”, nes 
tenai reikalauja prisilaikyti

Daug tokių Jonų norėtų dir
bti, bet bėda yra tame, kad jie 
neturi valios. Kaip greit gau
na pinigus, taip greit ir pasi
geria. Užmiršta darbą 
šta ir patys save. Kiti jau se
nai užmiršo visokį darbą. Bet 
jie visvien gyvena, kaip kad 
gyvena ir visi j kiti piliečiai 
dirbdami, prakaituodami ir 
nervuodamies. Koks čia, ro
dosi, skirtumas? Skirtumas, 
žinoma, tik tame, kad anie iš
matas valgo, valgo tą, ką “po- 

.u rankom n a i” neįstengią. suvalgy ti,
esamą put- Nuodėmes irgi tas pačias turi, 
pasibiaurė- kaip ir visi kiti žmonės. Paga

lios, visus laukia vienokis ga
las—mirtis...

virėjas su
pyko. — Aš nenoriu, kad tu* 
mane erzintum. Aš tau 
dariau, o tu man blogu 
lygi n i!

Jonas, pakabinęs storų 
tinę lupą, stovėjo 
laikydamas paintę alkoholio 
Frenkis paėmė kortą su 
ražu: “Reikalingas indų 
vėjas” ir pastate lange.

Virėjas gerai žinojo 
žmonių psichologiją, nes 
daugelį 
jiems darbo 
plauti, virtuvėje pagelbėti. 
Kol jis jų psichologijos neži
nojo, duodavo pinigų, kartais 
nikelį, kartais dešimtukų, kai 
jie prašydavo “nakvynei”. O 
jie, suprantama, yra verti pa
sigailėjimo! Jis duodavo ir 
pavalgyti.

Dabar Frenkis elgėsi ki
taip: “Dirbk arba eik lauk”— 
būdavo trumpas atsakymas. 
Jis žinojo, kad šitie žmones 
daugumoje yra nepilnapro- 
čiai, kurių protas palengva 
persidirbo į mažo vaiko pro-

“Tai nepavojingi bepro
čiai,” jis sakydavo. Jie netu
rėjo valios save kontroliuoti. 
Jų jausmai ir siela atbukę. 
Vienas tik didelis, beveik in- 
stinktyviškas, patraukimas 
buvo, tai gerti ir gerti kuo 
daugiau ir kuo didesnę biau- 
rybę—svaigalus. Svaigalai, su
prantama, sunaikino sveikatą 
ir protą. . Organizmas vis dar 
laikėsi ir išsidirbo savo rųšies 
nuodams atsparumą. Žmo
gaus organizmas galėjo pakę
sti visokius nuodus, kurie te- 
sirado svaigaluose ir pūvan
čio maisto išmatose, nuo ku
rių sveikas, švarus žmogus 
sunkiai susirgtų.

Virėjus tiek apsiprato su 
šitais “buvusiais* žmonėmis,” 
kad juos laikė už nieką, be
veik lygiais šunims, kurie 
naktimis alėjose

Jonas vis dar 
vietoje.

Virėjas nuvalė 
šveitė pečių ir ant atidarytų 
virtuvės durų slenksčio atsi
sėdo. <

f --Klausyk, Jonai, ką aš tau 
pyiįš pasakysiu, — kalbėjo virėjas.

**> . ■

—Gal tau išeis į gerą.
—Kartą aš neturėdamas 

virtuvėje daug darbo, prieš 
pat saulės patekėjimą atsisė
dau štai ant šito paties slen
ksčio. Prie durų, tu žinai, 
nuolatos stovi dvi bačkos su 
išmatom; čia mes visokias iš
matas subrukant. Ir, žiūriu, 
ateina du vyrai. Vienas pakė
lė vienos bačkos dugną, o ant
ras — kitą. Ar tu žinai, ką 
jie darė? Ogi valgė išmatas!

—Argi, — atsiliepė Jonas.
—Ir dar su kokiu apetitu!

—tęsė virėjas. — 
graibė visokią tei 
rą ir valgė. Aš i 
jimo subariau juos ir pasa
kiau:

“Jeigu jus esate taip išalkę, 
tai eikite vidun, o aš duosiu 
jums pavalgyti.”

—Pas mus buvo užtektinai 
atliekamo maisto ir aš pasi
siūliau juos papenėti. Bet vie
nas jų man pasakė:

—Aš nenoriu valgyti.
—Tai kodėl tu valgai tą 

bjaurybę, kad nenori valgyti?! 
—aš paklausiau. Jis man vėl 
sako:

—That’s my hoby...
—Eikite iš čia greičiau, o, 

jeigu ne, tai aš tuoj policiją) 
pašauksiu, — pagąsdinau aš 
juos. — Tos dvi žmogystės 
kaip bematant ir dingo iš alė
jos. Bet jie buvo ne pirmieji 
ir ne paskutiniai “svečiai”. 
Kiekvieną naktį musų išmatų 
baškas knaisioja...

Virėjas, truputį patylėjęs, 
kreipėsi į Joną:

—Jonai, aš nenoriu tave 
matyti išmatų bačkas knaisio- 
jant. Bet jeigu tu nesustosi 
gerti, tai nėra abejonės, kad 
taip atsitiks.

—Aš žinau, ką aš darau,— 
murmėjo Jonas.

—Ne. Tu nieko nežinai, ką 
tu darai. Degtine tave jau nu
galėjo, lyginai taip, kaip 
anuos išmatų rankiotojus. Ar 
tu manai, kad anie žmopės, 
kurie valgė išmatas, yra svei
ko proto? Saugokis, Jonai! va&la 
Tu ne tik tuoj, kaip gavsiį pi
nigus, juos pragėrei, bcįįj^ar 
iš manęs pasiskolinęs šWfer| 
kam nors pardevei!

Jonas įsidėjo paintę atgal į 
kišenę ir gargiančiu balsu pa
sakė:

—Aš tavo šveterį užstočiau 
už paintę. Jeigu duosi darbo, 
tai atsiimsiu atgal Aš sakiau, 
kad dirbu, tai sutiko priimti 
šveterį, kol pinigus nunešiu.

—Eik tu gręičįau po velnių 
iš čia 1 Daugiau čia nepasiro 
dyk, — piktai atsakė Trenkis.!kapitalo. Kapitalh jie sukeliaJonas išėjo. kabai paprastu badu: Per die-

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefautted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu A traka v imu. Duodame 

Collateral Paskolas.

10UIS M' CHAPMAN
L INC.
120 S. La Šalie St.

Tel. Franklin 0576

Kai Madison gatvėje pami
šėlis senelis kvatoja, ne vie
noje kavinėje tų pačią naktį 
kvatojo dekoltuotos ir rafinuo
tos ponios. Jos vaitoja iš 
džiaugsmo ekstazės, prival
gi u sios skaniausio maisto ir 
apsvaigusios nuo švelnaus gė
rimo ir tabako durnų. Jos 
puošniausiose sukniose čiužč- 
damos žibančiuose lemozinuo- 
se voliojasi, o skurdžius' per 
naktį gatvėje valkiojęsis, die
nai auštant išmatas pasieniuo
se rankioja...

Tai toks skirtumas!
Bet kodėl yra toks didelis 

skirtumas, tai visiems yra 
aišku.

Kokios aplinkybės žmones 
tokiais padarė? Viena ir, gal 
bus svarbiausi aplinkybė, tai 
nedarbas, skurdas ir dvasinė 
demoralizacija, kas pastūmė
jo į alkoholio bangas, kuris 
dabar sunaikino sveikatą ir 
pavergė valią ir atėmė protą. 
Alkoholio vergui nėra lengva 
atsikratyti nuo to papročio, 
nes tas įprotis esti taip stip
rus, kaip ir jtgimtis. Be to, gy

venimo būklė irgi nieko gero 
) ateičiai nežada, ypatingai se- 
1 n am bedarbiui, kuris nesitiki 
darbo gauti.

šitie žmonės paprastai ne* 
nė užpuolimų nedaro, 

| Jie neturi pakankamai “su- 
1 pratimo”, kaip '-vogti, Jeigu 
jam pasitaikys proga prieiti 

j prie gerų daiktu tai jis pasi
ims tiktai tokį |aiktų, kuris 
1 geriau patinka, / neatsižvelg
damas į jo vertę? O jeigu įtąjįp 
brangių daįktų ipus degtinė, 
tai tikrai jų pajams visa kita 
palikdamas.

! Kai kurie Madison gatv&j 
piliečiai ir spoĄų užsiima. 
Mėgiamiausias jų sportas, tai 

• arelių lenktyn^. Tokiain 
, sportui, suprantama, reikia

Iš pat ryto vidurvasario 
saulė kaitino, kaip raudonai 
įkaitusi krosnis.

Dvokiančioje 
Madison gatvėje 
žmonių figūros 
abiem gatvės pusėm 
į vakarus, kiti į rytus; kai kur 
apie gatvių kampus sustoję 
po tris, po keturis kalbėjos!.

Šitų žmonių apžėlę, paru
davę ir paraudę veidai, jų 
sielos, jų drabužiai buvo ne
paprasto margumo. Vieni jų 
buvo skarmaluose, 
rėjo beveik jokių 
tik purvinais marškiniais ir 
viršutinėm kelinėm. Dar kiti, 
nežiūrint kaitros, dėvėjo žie
minius švarkus ar šveterius. 
Kam, rodosi, reikia drabužių, 
šilta, net ir perdaug šilta, bet 
kai kurie ant savo pečių juos 
lyg kryžių nešiojo...

Madison gatvė nuo Canal 
rat. iki O;den alėjos, margu
liavo “buvusių žmonių” pil
komis figūromis, kaip nelygi
nant skruzdžių 
gražų, giedrų 
žmonių ėjo be tikslo, be sku
bėjimo, lyg ne vis vien, ar čia 
diena, ar ten... visi eina į tų 
patį tašką—kapus...

Kodėl jie taip anksti 
vaikšto, sakysite? Ar gal dar
ban eina, ar ką? Ne. Jie čia 
visuomet vaikštinėja, kai ku
ri' per naktį ant šaligatvių 
sėdėdami snaudžia ir patys 
su savim kalbasi, čia jų “na
mai”, čia jų “tėvynė”. Ir kur 
gi jie benueis? Kas juos lau
kia. Tu. pilieti, pasisukęs 
Madison gatvėje iš pasigailėji- 
•mo duodi prašančiam elgetai 
dešimtukų, kitas — kitą, o jis 
nė dėkui nepasakęs už tavo 
gerą širdį, nuėjęs į tam, tikrų 
vietų nusiperka iiž 20 centų 
paintę alkoholio su eleru ir 
lye ir. žiūrėk, jau eina pats 
su savim bekalbėdamas arba 
dainuodamas. Kitas nedidelio 
ūgio, su pražilusia barzdele, 
žmogiukas dėvi overkautą, o 
apačion pasivilkęs storą šve
terį, neša iškabą su parašu: 
“Plate Lunch—15c Beer 32 oz. 
-10c.” Vadinasi, jis turi dar
bą. skelbimą nešioja po gatvę. 
Kiti vaikščiodami apie Ran- 
dolph gatvės daržovių-vaisių 
sandėlius, rankioja išmestus 
vaisius ir valgo. Vadinasi, 
pusryčius valgo, kol sankrovų 
savininkai dar miega ir nuo 
išmatų bačkų nenuveja. Tre
ti. jeigu netingi, eina į Green 
gatvės restoraną, kur gauna 
dykai du kartu į dieną pa
valgyti. Ten gali ir nakvynę 
gauti dykai, gali savo drabu
žius išsiskalbti ir išsidžiovin
ti. Kiekvienas šitų, iš visų 
keturių vėjų suneštų, žmonių 
turi savo užsiėmimą.

Musų tautietis, Jonas, kar
tais nueidavo aplankyti bu- 
vukius savo draugus 18-toj 
gatvėj, kartais ir West Sidėn 
atsidurdavo, kai jam buvo 
reikalinga pinigų pasiskolin
ti. Jis padirbėti kartais gau
davo — daugiausiai restora
nuose indus plauti. Tokį dar
bą jis gavo Madison gatvėje 
pas savo pažįstamą virėją. O 
darbą jis gavo šitokiu budu, 
kaip ir daugelis kitų kad gau
na :

—Frėnkl ar negalėtam man 
paskolinti kvoterio. Neturiu 
kur pernakvot.

—Kvoterio negausi, — sako 
Frenkis. — Jeigu nori, talžau 
duosiu darbų indus plauti.

Jonas sutiko ir pradėjo dir
bti. Dirba gerai, sparčiai Kai 
išdirbo dienų, Frenkis jam 
atmokėjo dolerį ir pusę ir įsa
kė ant rytojaus vėl ateiti į 
darbų. Jonaa prižadėjo būti
nai ųteitl

Frenkis laukia Jono# Jo
no nėra. Jonas pasirodė tik
tai trečioj dienoj.

—Nelįsk dabar,

beturėjo kuo apsivilkti, kai 
oras atvėso.

Už trijų dienų Jonas vėl su
grįžo į restoraną bulvių skus
ti, bet paskolinto šveterio ne- 
beatnešė. Jis buvo vienuose 
marškiniuose ir tie purvini.

—Na, ko tu dabar atėjai, 
Jonai? — klausė jį virėjas. — 
Gal vėl darbo prašysi? O kur 
padėjai mano šveterį? Gal 
jau pragėrei?!

Jonas užmiegotom akim su
mirksėjo, išskleidė rankas, 
paskui išsiėmė iš užpakalinio 
kelinių kišeniaus paintę deg
tinės ir linskmai šypsodama
sis sako: :

—Nepyk, Frenki. Aš tau 
duosiu paintę geros roosevel- 
tinės už tai, kad tavo šveterį 
pavogė. •

— Meluoji! — piktai surėkė 
virėjas. — Tu pardavei mano 
gerą šveterį, gal būt, už 10 
centų—kaip už dyka — ati
davei !

Jonas stovėdamas mirkčio
jo akimis ir raukėsi.

—Eik lauk!
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Zumaras, 
Vincas Gir- 
Tamašunas, 

K. Misius.

Kazimieras Gritė, Ona Klema- 
uekienė.

Italijos karaliaus duktė Maria, kuri buk susižiedavo 
erzhercogu Otto Hapsburgu, kuris siekiasi atgauti Austrijos 
sostų. Italijos dvaras nuginčijo šias žinias apie jųdviejų susi- 
žiedavima.
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"Liluanicos II” Aukotojų Sąrašas
(Tęsinys)

/ CHICAGO
$5.00 aukos

S. L. A. 74 kuopa, C. P. Kai, 
Mrs. C. P. Kai.
$3.00 auka

S. Rupšienė.
$2.50 auka

Pranas Kairis, Petronėlė 
Kairis.
$2.00 aukos

IsidoriiH Butkus, Jonas Rim- 
kus, .Juozapas Jankauskas. 
Franciškus Anglickas.^sJonas. 
Zemond, Kazimieras Karosas, 
Steponas Miežis, Kazimieras 
Kazanauskas, Juozas Bartaus- 
kas, Steponas Mozeska, Pet
ras' Liepas, Nela Račius, Kazi
mieras Ivanauskas. John Iva
nauskas, B. Musteikienė, Mrs. 
Mary Kuchinskas, Joseph Sur- 
villa, Felix Milius. Kasparas 
Kaspariunas, Willie Rudaitis, 
Mat Z. Palonis, Mr. ir Mrs. G. 
Medelinskas.
$1.00 aukos

J. Bitte, Henry Lang, Kazi
mieras Laucius. Antanas Stu- 
kas, Anton Paukštis, John Ju
zėnas, Matas Bitinas. . John 
Kudis. Uršulė Mickevičienė, 
Andrius Keturakis, Walter 
Kodis, Ignacas Prunckas, John 
Paramsky, John Kazlauskas, 
Kazimieras- Salucka, George 
Masalsky, Anton Valonis, 
Adam Petraitis, Peter Jankau
skas, John Maziaka, Kazimie
ras Raudonis, Veronika Yu- 
das, Vincentas Briedis, Barbo
ra Bajorinienė, Mr. ir Mrs. J. 
Samulanis, Mr. ir Mrs. J. Kie- 
lotis, Mr. Jonushis, Mr. ir ^Mrs. 
J. Valulis, Mr. ir Mrs. A. K. 
Karoblis, Wm. Jankauskas.
50 centų aukos:

J. Drebulis, B. Pečeliūnienė, 
Tony Plonis, Peter Lippu, 
Schmidt Bros., Bolis Jankaus
kas, Tadas Skeris, Antanas 
^Astrauskas, Mr. and Mrs. O. 
ū’rapptnįck, lyazys JBrainskas, 
^Monika Čalkas, Jolm Gabris, 
Jack Juozaitis, Mr. and Mrs.

25 centų aukos:
John Gudminas, Mr. Lipa- 

kis, Ona Pralgauskaitė, Joe 
Trąpocka, Ed. Grybauskas, 
Jpnas Bnresas, Anna Kinevi- 
čius. .lopas Barauskas, Tadas

Reito. Dominikas Gulbinas. 
Antanas Petaitis. Jonas Šulcą, 
Stella Skeris, Stanley Sukis, 
Mrs. B. Lenkart, P. Sadaus
kas. B. Briedis. Edward V 
Adomavičius. Juozapas Yura 
ckas, Franciškus Krumauskas, 
Julius Bartkus, Teodora Girs
kiene, Mrs. Živatkauskas, Mrs. 
Pajuodis. Aldona Uzubahutė. 
Gilberto Karoblite.

30 centų auka: J. Budzinau- 
skas.

10 centų auka: Paulina Yuš-

NAUJIENOS, Chieago. D1
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kaline nrncfnc lion orRanizuoja anglų kalbos'Skelbimai Naujienose 
iMal nullUtf ĮJlvgUo kliasas Gage Parke, prie 55-tos duoda naudą dėlto, 

Q1151HtfllQioniQ ienifi ,ir Weslcrn ftvenu?. Pamokos kad pačiu* Naujienof- DuaUgUdluILe lovlll I duodamos nuo 1:30 iki 3:00 po | vr« naudingas 
mnlrabie vnlflli pirmadieniais ir ketvir-į
llIvLiolUd v vilui ladieniais. Mokytoja yra Miss 

lElsie M. Tichy. Pamokos ypa- 
. z.. . tingai laikomos svetimšaliams. ir Chicagos 

kursus

ir \Vestern avenu?. Pamokos kad pačiu* Naujienos

Federglė valdžia 
mokyklon atidaro 
tiems, kurie nevali lankyli 
reguliarių mokyklų

Komerciniai kursai 1935 PHILCO

Salti* krntlntj ir gerklėj gatt 
pasidaryti rimta*. Palengvink 
Jum | 5 minute* *u Muite 
role, pagelbsti praiallnti irt* 
taeIMt Vartok SYK] į VA
LANDĄ. per penkis* valanda*, 
Joa tarta pagrlbttl. Milijonai 
▼artoją per 28 metai. Re k o-

r Don’t 
neglect 
Colds

MAYW00D.
įlinkėjus: F. Urbaitis.

$1.00 aukos:
Charles Ūselis, J. Valančiu- 

nas.
50 centų aukos:

Ona Bernotienė, Antanas 
Tamelis, Vincė Mačiulaitienė, 
V. šilekcienė, F. Urhiytės, Mrs 
Jonkienė.
25 centų aukos:

Mathias šeštokas, A. Kielie- 
nė.

Viso ......
DANVILLE

$3.00 auka—K. J. Kodis.
HARRISBURG.

Rinkėjas: J. Mockus.
$1.00 aukos:

Joe Petrauskis, Antanas šhi- 
sinskis, Antanas Repšis.
50 centų aukos:

Jonas Elgiris, Franas Ban- 
seviče.
25 centų aukos:

Antanas Sarapinas, Adomas 
Gavaltauskas, Joe Mockus.

Viso ....................... ..... $4.75
JOHNSTON CITY.

Riekėjas f J. H. Alikonis.
50 centų auka — Magdalena 
Kubilskienė.
25 centų aukos:

J. H. Alikonis, Mikas Aliko
nis, Antanas Senkus, Ona 
Senkienė, Povilas Šeputis, Pet
ras Pavasaris, Juozas šalavie- 
jus, Klemensas Stravinskas^

Viso .......................... . $2.50
JOLIET.

Rinkėjai: G. Rymkus ir D.
Grinis.

$2.00 aukos:
Augustas Petreikis, Antanas 
Vitkus, Leonardas Rymaza.
$1.00 aukos:

Antanas Moneikis, Vincen
tas Konickis, Mackevičius, Ze
nonas Stogis, Franciškus Yud- 
zentis, Kastantas Penkauskas. 
50 centų aukos:

Ona Gedvilienė, Tadeušas 
Bernotas, Selvestras Yaškis. 
25 centų aukos:

Viktoras Kačinskas, Anta
nas Sudeikis, Kazimieras Pa- 
plauskis, Antanas Vaitkus, Al
eksas Mickeliunas, Antanas 
Grožis.

Viso .......
KANKAKEE.

Rinkėjas: Vladas Šafra- 
nauskis.

$10.00 auka švento Jurgio 
Draugija.

$5.00 auka — Petras Zelonka. 
$3.00 auka — Mykolas Survila 
$2.00 aukos:

Bladas Lincevicz, Antanas 
Tičhilka.
$1.00 aukos:

Jokimas Jokimavičius, Juo
zas Byrąs, Martinas Juszka, J. 
šaučiulis, S. šaučiulis. 
50 centų aukos:

Bladas Szafranauskas, Bole- 
sas Bašinskas, Juozas Matu
kas, Veronica Matukas, Frank 
Barisas, Adolph Parasinskas, 
Mykolas šaltis, Anielė Tičiul- 
ka, Frank Tičiulka, Jonas Su
tkus, Antanas Usiavičius, Jus
tinas Litvinas, Antanas Mot- 
kus, Jokimas Stankus, Mary 
Stankus, Antanas 
Julia Zumaras, 
dauskas, Ona 
Juozas Ražinskas, 
25 centų aukos:

Kazimieras » Stankus, Kazi
mieras Szafranauskas, Vero
nika Szafranauskas, Sofia Pa
rasinski, Anna Parasinski, Jo
nas Parasinski, Mary Daucian 
ska, Bernice Dirkus, Kazimie
ras Ninis, Elžzbieta Ninis.

Viso ............ .......... $40.00
(Bus daugiau)

i Anglų spauda . apie 
“Lituanicos 11” skri

dimą

Israel A. Levitan

(perkelta iš pirmo puslapio)
The radio compass consists 

of an indicating dial mounted 
in the cockpit, a conventional 
aireraft radio receiver and a 
compass converter unit located 
in any convenient place, a 
dynamoto, and a loop antenna 
mounted in the fuselage.

When wihlin range a pilot 
mav tune in on a broadeast 
station by listening through 
the earphones in the custo* 
mary nianner. If the plane 
is headed direetly toward a 
station the indicator needle

I ,. ■

on the dial points to “zero”. 
If the plane iį off čourse ever 
so slightly the needle points 
“righf’or “left”, as the case 
may be.

Radio — kompasas lošia 
dvejopą rolę: . 1. jis veikia 
kaip radio aparatas pagavi
mu! signalų 'iš radio stočių, 
ir, 2. veikia kaipo navigacijos 
instrumentas — kelrodis. Tai 
yra naujas instrumentas ir bus 
vartojamas pirmu kartu “Litu- 
anicos II” skridime.

Iliustravimui kaip
kompasas veikia, įsivaizduoki
me, “kad “Lituanįca II” skren
da per vandenyną. Ji yra 
apie 500 mylių nuo Airijos 
kranto. Lakūnas pagauna si
gnalą iŠ radio stoties, sakysi
me, Dubline, Airijos sostinėje. 
Su radio-kompaso antennos 
pagelba lakūnas suranda, iš 
kurios krypties- signalas atei
na, arba kitais žodžiais, kur 
Dublinas yra. Lakūnas ton 
kryptin ir skrenda, jeigu nori 
pasiekti sausžemį. Jeigu jis 
skrenda tikruoju keliu, tai 
adatėlė tam tikro instrumento 
(kompaso), prijungto prie ra
dio, rodo į Zero. Jeigu lakū
nas iškrypsta iŠ kelio, tai ada
tėlė nukrypsta į šoną, į kairę

LISTERINE
relieves

SORE THROAT
Lhteiine beveik mouie taliai 
užmoia turinčias bendrumo 
su paprastais žalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų, 
gerklf, kada bakterijos ją sn- 
skaudina. - Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
priltidimt žalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2 H žiemos minėsiu pa
rodė kad tie, kurie plauna 
gerklf su Listerine tiktai % 
tesirgo žalčiais, turijo U 
trumpesnius ir U lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovi. 
Lambert Pbarmacal Co„ St. 
Lonis, Mo.

21 m. Amerikos žurnalistas iš 
Rock Island, III., kuris tapo 
areštuotas Vokietijos policijos 
po to, kai tapo sulaikytos jo 
telegramos, kurias jis siuntė arba į dešinę, žiūrini į kurią 
Amerikos laikraščių sindikatui, pusę lėktuvas’nukrypo.

PETER PEN

Fędera lė o "ga n iza c i i n.
Emetgency Ediicalional 
""am (E. E. P.), buvusi ( 
Works Educational Ser 
(C. W. E. S.) Chicagoje ir 
apielinkėje organizuoja dieni
nes ir vakarines kliasas mo
kiniams virš 16 metų amžiaus, 
kurie negali lankyti reguliarių 
mokyklų, bet trokšta išeiti 
mokslus. Mokyklos organizuo
jamos daugiausiai naudai atei
vių, kurie nemoka anglų kal
bos ir todėl nukenčia nevien 
darbuose, bet ir daugeliu kitų 
atžvilgių.

Į E. E. P. kursus įeina se
kamos mokslo šakos: Real- 
estate teises, “Business Law”, 
stenografija, anglų kalba, ma
tematika, žurnalizmas, orato
rija, drama, Politinė ekonomi
ja, istorija, rankdarbiai, mu
zika, chorų dainavimas, or
kestrus, franeuzų, ispanų', vo
kiečių kalbos, ir panašiai. Vi
sos pamokos teikiamos veltui.

Registruotis į šiuos kursus 
galima tuojau, atsikreipiant į 
Mr. George Wallace, E. E. P. 
sekretorių, Duncan Y. M. C. A. 
rūmuose, 1815-35 West Mon- 
roc Street. Telefonas Hayinar- 
ket 7800.

the
Pro-

Senoje Lane High school bu
veinėje \Vashburne Continua- 
tion school, kuri duoda komer
cinius ir akademinius kursus 
norintiems prasilavinti. Įsto
jimas veltui. Mokyklos adre
sas yra 1225 Sedgvvick Street. 
Pamokos nuo 8:00 ryto iki 
4:30 po pietų. John 
Carthv yra mokvklos 
palas.

RADIOS
J. Mc- 
princi- ■

800^000 svarai dešrų ’ 
bedarbiams

Dvi Chicagos mėsos firmos 
laimėjo bedarbių administraci
jos paskelbtas varžytines pa
gaminimui 800,000 svarų deš
rų aprūpinimui Illinois t valsti
jos bedarbių. Mėsa parūpino 
fedcralė valdžia, supirkusi gal
vijus iš apielinkių, kurios 
kenčia nuo netolimoje praei
tyje pasireiškusios sausros.

™":co '20.00
Groja stebėtinai gražiai. 
Pagauna visas stotis.

Anglų kalbos pamo
kos Gage Parke

Chicagos Board of Educa-

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 
sekmadieniais.

PHILCO $OQ Qg«
66 B ..........  UUiUU

Ali Wave 
Pagauna Europą ir kitus 

•kraštus.

kiekvienos P TT D T TT P A 1 yraRŲSlES n U 1 1 U K A PAVOJINGA
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržu (Truss) išdirbčjų, — ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimui
Taipgi ELASTIC ; STOCKINGS (Guminės pančiakos) dėl varicose gyslų, 
BELTS, AųęjHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostumė- 
riams.

CHICAGO ORTOPEDIC CO.
183 West Lake St.. Arti WeJls St.

Rusiška ir Turkiška Pirtis I
3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 4
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 I
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v.

ir Reikalaukit
AlinėseVisose

Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinis

NATHAN 
KANTER

Mutual LiąuorCo
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0803

PHILCO
507 150.00

Europos ir Ame-Pagauna
rikos stotis. Groja rekordus 
taip gražiai ir aiškiai, kad 
dar yra visai mažai publi
kos, kurie yra girdėję tų 
naujų muzikali instrumen
tų. Muzika kokių tiktai no
rite. Vertėtų jums išgirsti. 
Tai yra naujas išradimas.
DYKAI DOVANOS ir RA- 
DIO ŽEMLAPIŲ KNYGA, 
atsilankiusiems pamatyti 

Budrike krautuvėje.

Jos. F. Budrikę
3417-21 S. Halsted SL

Tel. Boulevard 8167 
CHICAGO. ILL.

Lietuvių valanda leidžiama 
iš stoties WCFL, 970 K. kas 
nedeldienis nuo 1 iki 2 vai. 
po piet.
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DARBO DIENA PRAMONĖJE

Vis dažniau girdėti darbininkų balsas, reikalaująs 
griežto darbo valandų sutrumpinimo pramonėje. Tokį 
reikalavimą iškėlė audimo ir verpimo fabrikų darbi
ninkai, išeidami j streiką. Jį kelia dailidės (karpente- 
riai), spaustuvių darbininkai, angliakasiai ir rūbų siu
vėjai.

Kova eina dėl 6 valandų darbo dienos, o kai kurio
se pramonės šakose jau ir dėl penkių darbo dienų sa
vaitėje. Nėra abejonės, kad nelabai tolimoje ateityje 30 
valandų darbo savaitė bus įvesta visoje pramonėje. Kai 
kuriose stambiose įmonėse jau dirbama tik 40 valandų.

Dabartinis judėjimas dėl darbo laiko trumpinimo 
yra tiesioginė pasėka to technikos progreso, kuris bu
vo padarytas per paskutinius dvejetą dešimčių metų. 
Tomis mašinomis, kurios buvo išrastos arba pagerin
tos pasaulio karo metu ir tuoj po karo, kuomet Ameri
kos fabrikai gamino prekes visam pasauliui, ir paskui 
per garsiąją “prosperity” gadynę, darbas atliekama 
daug greičiau ir su mažesniu darbininkų skaičium. Dėl 
šitos priežasties milionai darbininkų darosi “bereikalih- 
gi”

Fabrikantai meta juos į gatvę. Bet tuomet iškyla 
klausimas, kas su tais bedarbiais daryti? Kokiu nors 
budu jie turi gauti pavalgyti. Kad ir nedoromis, Ame
rikos valdžia buvo priversta šelpti ir maitinti bedar
bius. Bet jų yra milionai, ir juos užlaikyti amžinai ne
galėtų. Tokia finansinė našta grasina valdžią nubank- 
rutinti. Todėl ji pradėjo versti fabrikantus trumpinti 
darbo valandas, idant didesniam darbininkų skaičiui 
butų darbo pramonėje.

Iš kitos pusės verčia pramoninkus trumpinti darbo 
laiką ir patys darbininkai, kurie mato, kad jiems nebė
ra jokios ateities, jeigu mašinos vis labiaus ir labiaus 
išstums rankų darbą pramonėje ir bedarbių armija 
augs. Darbdaviai, žihema, tam priešinasi, nes jiems dar
bininkas pigiau kaštuoja, kada jisai ilgai dirba, ir jiems 
lengviau yra darbininką spausti, kada gatvėje laukia 
didelė minia bedarbių, tykojančių paveržti jo vietą. Ta
čiau, nežiūrint kaip kapitalistai spardysis, darbo laiko 
sutrumpinimas pramonėje turės būt įvestas.

Technikos progresas yra tas dalykas, kuris daro 
šitas atmainas pramonėje. Apie pabaigą pereito šimt
mečio dar tik Anglijoje buvo šiek-tiek sureguliuotas 
darbo laikas fabrikuose. Kitų šalių darbininkai ang
lams pavydėdavo, kad jie dirba tik po 10 valandų per 
dieną. Kada 1889 metais įsikūrė Antrasis Internaciona
las, tai jisai iškėlė 8 valandų darbo dienos obalsį. Dau
gumai žmonių šis obalsis atrodė per daug drąsus ir 
“revoliucingas”. Jisai buvo atakuojamas iš visų pusių. 
Kapitalistai sakydavo, kad niekuomet neapsimokės biz
nis, jeigu darbininkai taip mažai dirbs. Kunigai gąsdin
davo tikinčiuosius, kad darbininkai “ištvirks”, jeigu 
jiems bus paliekama tiek daug laiko “tinginiauti”.

Bet aštuonių valandų darbo diena tapo įvykinta 
visose pramoningosiose šalyse, ir dabar tų šalių “die
notvarkėje” jau stovi darbo dienos sutrumpinimas iki 
šešių valandų. Jeigu darbininkai butų geriau susiorga
nizavę ir turėtų daugiau balso valdžioje, tai šis klau
simas butų išspręstas gana greitai. O kai dabar daugu
ma darbininkų arba visai nesiinteresuoja politikos klau
simais, arba nemoka sutartinai veikti, tai dalykas eina 
palengva ir sumišusiai.

Ekonominė pažanga gali būti trukdoma, bet negali 
būti sulaikyta.

kalinių telegramą. Jisai skamba taip:
“Draugui Ježovuii Kazan.
“Jūsų asmenyje sveikiname 

drąsiuosius draugus, kurie 
* mums davė puikų tarptauti

nio solidarumo pavyzdį. Už
tikriname juos, kad Francijos 
socialistų partija visuomet 
turėjo jiems broliško solida
rumo jausmą.”iPo telegrama pasirašė partijos sekretorius Paul Faure ir pirmininkas Leon Blum;*,Suprantamas dalykas, kad visos Europos socialistų spauda plačiai diskusuoja šitą Francijos socialistų susirašinėjimą telegramomis su Rusijos social- demokratais-menševikais, „„ bolševikiško despotizmo kaliniais, įdomi padėtis, kurios darbininkų judėjimo istorija niekuomet neužmirš: Rusijos komunistai laiko kalėjime socialistus ir kartu per juos šaukia Vakarų Europos socialistus ir komunistus į “vienybę”!'

sulig oro nedabojasvarbes-

Apžvalga
____L ______ - . ._______ "_______

FRANCUZŲ socialistų te
legrama RUSIJOS SOCIAL

DEMOKRATAMSPrieš keletą dienų “Naujienose” buvo paduota telegrama, kurią trys /ūsų socialdemokratai — GureviČ, Ježov ir Zacha- rova — iš kalėjimo Kazanėje pasiuntė Francijos socialistų partijai, išrėikšdamr savo džiaugsmą; kad ji paįarė su

BET SOCIALISTŲ SPAUDA 
NEĮLEIDŽIAMA Į SOVIETŲ 

“ROJŲ”Rusų socialdemokratų (Je- žovo, Gurevičiaus ir Začharo- VOs) telegramą, pasiustą iš Kazanės izoliatoriaus (kalėjimo) Francijos socialistams, atspausdino socialistų organas “Populaire” ir komunistų or ganas “L’Humanitč”. Abu laikraščiai, dėdami telegramos tekstą, padarė savo pastabų ir paskui per keletą dienų juose ėjo diskusijos.Laikraščio “Populaire” redakcija tuos visus savo ir komunistų organo numerius surišo į vieną pundą ir pasiuntė į Kazanės kalėjimą minėtiems socialdemokratams, kad jie matytų, kaip Francijos socialistiį ir komunistų spauda atsiliepia apie jų telegramą. Bet — siuntinys sūgryžo.Maskvos pašto cenzūra ant jo uždėjo štempelį: “Zaprešče- ito k yvozu” (įvežti uždrausta)!Tai ve jums “darbininkiškos” valdžios tvarka.

nių, nesuprasdami, kas kenkia ir kas tinkama jo skrandžiui, nepritaiko valgių atmainomis. Taipgi ir lapsircngimą.čia paminėsiu tiknes skrandžio kataro priežastis. Pirmoj vietoj yra nepritaikytas valgis. Toliau seka pernokę ir nedanokę vaisiai ir neatitinkamas apsirengimas šaltame ir drėgname ore. Chroniško skrandžio kataro priežastys, bendrai imant, yča netinkamai prirengti valgiai ir pergausus gėrimas alkoholinių gėrimų bei ledų vandens. Toliau seka nemažas skaičius įvairių ligų, kurios pakeičia organų veikmę ir iŠ lėto sudaro efektą ant skrandžio. Taipgi lokalės skrandžio ligos, kaip tai vėžys ir votys sudaro rimto gastrito priežastį. Neretai chroniškas skrandžio kataras yra pasėka Chroniško apendicito. Daž* nuošė atsitikimuose ligoniai vartoja įvairias proškas (miltelius), manydami, kad jie turi skrandyje dujų arba su- rugusį jame valgį. O tikrenybėje jų skrandžio nevarkingu- mas paeina nuo chroniško apendicito, šiame atsitikime jokie milteliai negelbės; nes reikalinga išimti sugedęs apendicitas.

Kas fabrikuoja melus 
apie Sovietų Rusiją?

Rašo J. GRUBAS.
1 ■■■'.■■ : ■■ ■'Kai Jungtinėse Valstijose prasidėjo depresija, tai daugelio darbininkų tapo paleista iš dirbtuvių. Neturėdami vilties, ^trumpoje ateityje gauti kokf nors užsiėmimą, kai kurie bedarbiai tiesiog įpuolė į despąraciją. Kiti ėmė ieškoti darbo fermose, o drąsesnieji sumppčęjpiti į bizniuš. Biznis ir gęraisClaikais ne visiems tepasisekamo blogais — tai tuo labiau. Tad nemažas skaičius naujų biznierių praradd viską, ką turėjo. TaČiaus buvo ir tokių, kuriems pasisekė. Pasisekė bent tiek, kad jie galėjo padaryti sau pragyve-

KURSTYMAS PRIEŠ 
ATEIVIUS'Policijai ysusekus, kad vokietis Hauptmann, neteisėtai įvažiavęs į turi ryšių su dikio užmušėjais arba gal pats yra jį užmušęs, spaudoje jau prasidėjo kurstymai prieš ateivius.Kai kurie laikraščiai pradėjo dėti straipsnius, kuriuose reikalaujama, kad dirbtuvių bosai šalintų iš darbo ateivius ir kad imigracijos vyriausybė gaudytų slaptai į šią šalį įvažiavusius žmones.Bet tie kurstymai tai tik demagogija, nes už Hauptmanno piktadarybę visai nėča1 pamato kitus apeivius kaltinti. Dauguma garsiųjų plėšikų, žmogžudžių ir gangsterių yra šioje šalyje gimę ir augę. '

Jungtines Valstijas,Lindbergho ku-

SVEIKATA

tarti »u komunistų partija dėl “veikimo vienybės”. /Mes tuomet nurodėme, kad yai yra pirmas atsitikimas per kokius 12 metų, kad sovietų valdžia leido rusams socialdemokratams viešai susižinoti su Vakarų Europos socialistais. (Bet vistiek tuos socialdemokratus Stalino žvalgyba dar vis laiko kalėjime!)’.Francijos socialistai paskelbė tą telegramą spaudoje. Pakartojo ją ir komunistų laikraščiai. Be <to, franeuzų sdčialfstų partija pasiuntė telegrafu atsakymą į paminėtąją bolševizmo

Rašo Dr. T. Dundulis.SEZONAI IR LIGOS. ' Daug ligų dažniausia pasireiškia arba pasikartoja tam tikruose metų sezonuose. Kai kurios ligos pasireiškia nuo staigios oro atmainos. Kitos jų nuo’ vartojimo sezoninnįįjyai- sių, ypatingai pernokusių ar- J>a riedanokusių. Pavyzdžiui, vidurių ligos gana skaitlingai pasireiškia vasaros karščiuose ir rudenyje nuo pernokusių vaisių.Dabar, rudens sezone, ypatingai šiais metais; kada po didelių karščių oras įtaiga atvėso iki nepaprasto laips7 nio, pasireiškia nėmaž aš skaičius vidurių netvarkingumo, daugiausia gastrjtis (skrandžio kataras). Mat, daug. Sino

Simptomai yra gana skaitlingi ir nemažai komplikuoti. Ūmaus gastrito lengvuose sirgimuose pasireiškia tik paprastas vidurių užkietėjimas— nesmagumas jaučiama bendrai viduriuose, galvos skaudėjimas, koktumas ir atraugėj'i- mas, ir neretai Vėmimas, po kurio ligonis jaučiasi geriau. Pas vaikus, beveik kožname atsitikime, pareiškia vidurių paleidimas su aštriu skausmu ir karščiu'. Šie simptomai laikosi nuo vienos iki dviejų dienų. Kai' kuriuose ūmaus apendicito sirgimuose irgi staiga paleidžia vidurius. Dė- liai to čia rėiltelihga ntiodug- niai patikrinti,7 kad gydymas butų galimas sulig liga, be jokių abejonių.Chroniško gastrite sirgimuose simptomai esti pastovus, su mažu periodiniu pakitimu. Ligonis bendrai jaučia nesmagumą po valgio, kuris neretai sukelia skausmus^ Kai kada skausmas pasireiškia esant visai tuštiem viduriam'. Ligoniui dažnai tokių skausmų pasireiškimą vadina rėmuo arba širdies deginimu. Burna jaučiasi prisivėlusi ič kokti. Koktumas jjra vienas iš ankstyviausiųjų simptomų, ič .dažniausia pasireiškia ryto metą. Ligonys, turintys skrandžio vėžį, taip jau panašiai jaučia koktumą, bet šiame atsitikime koktumas yra daug pastovesnis, negu sergant gastritu. Raugėjimas kaikada tęsiasi per keletą valandų po valgio, ir kaikada išpučia vidurius iki pastebėtino laips- no. Kada viduriuose susidaro dujų, ligonis atraugia kartaus skiedinio. jV ėmimas, 1 kuris ne tankiai pasireiškia, pasekei tuojau arba valandą ar dvi po valgio. Vėmimas tuoj autiniai* yra sėkmingas, kadangi ligonis po to jaučiasi lengviau.Paprasčiausi gastrito simptomai yra galvos skaudėjimas ir nerangumas. Sunkesniuose sirgimuose ligonis nereitai pasiduoda į didelį nusimi’ni- nią. Neretai pasireiškia ir galvos Svaigulys.Būtinai* reikalinga pareikšti, kad minėti simptomai ne visuomet turi pagriiidinėš reikšmes gastrito (skrandžio kataro).. Panašus simptomai įjali būti paseka lokalių vidujiniiį organų ligų — kaip tai, apendicito, tulžies pūslės arba kasos (cukrinės liaukos). Pasireiškus minėtlem simptomam; ji reikia patikrinti, kas yra pa-,ka .grindų tokių simptomų. Tik- va ta?i atatinkaihai pritaikintas gytjynias sulig ligos priežastimi suteiks teigiamų re/ulta-

tai nieko negelbės.Įtikinti davatkas yra bergždžias darbas. Todėl aŠ jas ir paliksiu ramybėje. Kalbėsiu aš Į tuos, kurie galvoja, svarsto. O kalbėti apie Sovietų Rusijos darbininkus aš turiu kur kas daugiau teisės, negu visokie Andriuliai ir Bimbos, nes aš pats gyvenau ir dirbau bolševikijoje.Bolševikų laikraščiai dažnai rašo, jog “Naujienos” skelbiančios melus apie Sovietų Rusiją. Aš čia noriu pasakyti štai ką: daugiausiai melų apie Sovietų Rusiją fabrikuoja h'ė “Naujienos”, bet “Laisvė” ir “Vilnis”! Jei kas paskelbtų melavimo kon testą apie Rusiją, tai pirma dovana tikrai tektų “Laisvei” ir “Vilniai.”
Pasikeitė tik išnaudojimo 

formaGėrbiamieji, gal aš truputį per ilgą įžangą darau. Tačiau, aš manau, jog ji yra reikalinga tam, kad geriau suprasti mano kreipiama į šiurą.UPdžfėhes aš gavau pernai vasarą iš draugo F. Bulaw. Jis norėjo pa'tifti, ką aš mariau apiė tą kririnį. Pasitaikė taip, kad aš neturėjau, lluOso laiko panagrinėti “klausimai ir atsakymai apie Sovietų Sąjungą”. Todėl taip ir pasiliko. Dabar liuoso laiko turiu, tad ir sumaniau Šri “Naujienų” skaitytojais prišidalinti savo patyrimais. Vadinasi, pakalbėti apie tai, ką aš mačiau ir patyriau begyvendamas Sovietų .Rrisifoj’ė, Trio pačiu laiku nagrinėsiu ir Uridžienės aiškihi- mūs; kurių vyriausias tikslas yra paslėpti teisybę. Bet tai jau visų “profesionališkų” bol šėvikų tokia1 mada.: Savo1 knygutėje Undžienė štai ką pasakoja:“Sovietų Sąjungoje išnąudo- jiihas p^n^kiųfar^BCV spalio 1917 m. revoliuciją. Po vadovybe Bolšėvikų Partijbs darbininkai nuvertė buržuazinę valstybę ir įsteigė darbininkų viešpatavimą — proletariato diktatūrą. Darbininkai atėmė nuo išriaridofojį viską, ką dar bibirikai' savo darbri buvo su- tvėrę, ką išriaudotojai buvo pasisavinę.' Dabar fabrikai ir mašinom priklauso darbininkams. 1 darbo vaisius kitaip, negu prie kapitalistinio šučėdymb. Padalinta ta dalis, kurią darbininkas gauna kaip piniginę algą. Kitą daK darbininkas gauna pavidalo apdraudos, pilną algą laikė ligos, pasenęs gauna pebšiję,- pilhą' dviejų savaičių algtį kas’ metai laikė poilsio nuo darbo, veltui geriausi gydytojai, žema užmokestis už kambarius, Ir tt”,Ot, gyvenk sau žmogus ir norėk gyventi; P-ia Undžiene padarė tik vieną klaidą: rašė ne apie tat, kas yra viėtų Rusijoje, kas trirėtų būti!(Bus daugiau)

■juos praėjo užsimerkęs.Nemanau čia pėrdaug kritikuoti p. Millerio: teigiamai kalbėti apie bolševikų rojų yra jo biznis. Jeigu jis to ne- ,dary|ų, tai nustotų savo dža- bo. Na, o šiais nedarbo laikais jam tai butų tikra koro- nė. Tad ir reikia taikintis prie aplinkybių.
Kokie mokytojai, tokie 

ir mokiniaiŠiu6 atveju aš įnoriu kiek plačiau pakalbėti apie brošiūrą vardu “Klausimai ir atsakymai apie Soviėfų Sąjungą.” Brošiūrą parašė p-ia M. Un- d^ienė^ kuri Sakosi Sovietų Rusijoje išgyvenusi apie ketverius inėtuš. Jos kurinį išleido dienraštis “Laisvė.”Pirmiausiai turiu pasakyti, jog toje brošiūroje tiek teisybės, kaip ir p. Millerio prakalbose. Apie 70 nuošimčių paduodamų neva faktų yra melagingi. Prirašyta nonsensų ir, kvailysčių.

nimą.Dalis darbininkų, komunistų įtakoje, nusprendė važiuoti į Sovietų Rusiją ir ten ieškoti darbo bei laimes. Juo labiau, kad bolševikų laikraščiuose jie buvo labai daug skaitę apie tai, jog “darbininkų tėvynėje” nėra nei nedarbo, nei išnaudojimo, nei skur do, nei bado.Važiavo daug. Vienas kitas ten apsigyveno, bet didelė dauguma grįžo atgal. Iš grįžusiųjų vieni •pasakoja, jog tėri didelis skurdas ir badas, O kiti kalba, kad “darbininkų tėvynėje” visai gėra’i yra gyventi. Tačiau, kuomet jų paklausi, kėdei jie neapsigyveno, jei ten taip gečai,’ tai tuoj pradeda teisintis: tai šeima nenorėjusi, tai kambarių nebuvę galima gauti. Surandama, žinoma, daug ir kitokhį priežasčių.Labiau sumanus komunistai pradeda net su' prakalbomis po kolonijas važinėti1. Jie pasakoja visokiausių nebūtų dalykų apie tai, ką patyrė Rusijoje. Vėliau tos prakalbos tinkamai suredaguojama, padailinama ir atspaušdiriai'na. štai jums jau ir knyga apie Sovietų Pfusiją.
DrrimbHo nepastebėjoBet ar daug tie kalbėtojai pasako teisybės? Pavyzdžiui, ■imkime tokį Millerį, kuris 1 ribai daug “matė” ir labai daug “žino’* apie Sovietų RuL siją. Savo prakalbose jis nuolat kartodavo, kad Cars- koje Šydo matęs labai gražiai auklėjamus vaikučius. kurie esą mokomi komunistiškų principų ir tt. Jeigu kas paklaustų p. Millerio, ar visi Rusijos benahnai vaikučiai, visi “bėžprlzornikai” sutelpa tame Carskoje Sielo, tai ir jis turėtų pripažinti, kad nė.Beje, bus pravartu čia’ pastebėti1, jbg p. Milleriš' Sovietų Rusij'dje iŠgyVėno tik 30 dienų! Ir Štai1 pėr tą laiką jis matė baisiai daug Visokių’ gerų dalykų, o blogųjų visiškai nepastebėjo. Matomai, jis yra tiek jau pastabus, kaip tas zoologiško daržo kuris matė visokius vabaliukus ir paukštukus, p dramblio taip ir nepastebėjo.Taip, jis nematė nudriskusių, išbadėjusių benamių vai- kūčių, ktine visą laiką tik ir tyko ką nors pavogti. Jis nematė Maskvoje Šučharevskij Rynok, kur nuskurę vaikučiai' pardavinėja degtukus ič papi- rostiši kad uždirbs kelias Kapeikas duonos kąsneliui.Ko|ėl jis apie tuok (telykus nėpašakoja? žinoma; dėl tok paprastos priežasties, kad tai priešinga “k6^ttni»tIškieW principam^ ir šlovei.’* Butų juk didžiausia negarbė “darbininkų tėvynei” diktatp'- riui Stalinui pasakoti apie išbadėjusius vaikučius. Miltelis,1 kaipo ištikima. Maskvos davatka, žiurėjo tik pėr savčį raudonus aktųiite. Nieko tad stebėtino, kąi jis mafė tik tųi, kų notėjo matyti. Blogu- Ii tokią} davatkai, kaip sakd mų jis nėpa®teįėjor n& prų!maukusią ant įjdvėš tašyti^

budami

lankytojas,

rirašyta visokiu ’, švelniai kalbant, Ir iš to Šiupinid lietuvių bolševikų tūzai bandė pasidaryti sau biznį bei suklaidinti Amerikos lietuvius.šioje šalyje gyvenantys lietuviai darbininkai ,žinoma', nėra tinkamai susipažinę šė “darbininkų tėvyh'ės” padėtimi. Tad kai kurie jų tokios Undžienėk melagingus pasakojimus priima už gryną pinigą. Visai kas kita yra sė tais darbininkais; kuriems teko ragauti “bolševikiško pyrago” r kurie pafyš buvo Sovietų Rusijoje, — ten dirbo ir gyveno. Jie griežtai tvirtina, kad visokie MiHėriai, Undžie- nėš ir Zolpiai seka pasakas, kuVios nieko bendro neturi sė realiais faktais.Tiė darbiliinkai ' komunistams yra tikras kaulas gerklėje. Todėl komisarai juos visokiais budais' šmeižia 1 alk* iraŠčiu’Ose, p r ak aibėse ir pri- vatiškuos'ė pasikalbėjimuose. Taip, komisarai j’ų labai neapkenčia', m'ėš jie pasako teii- sybę ir bolševikiškam kro- mėliui biznį gadina.Jie mus, t. y. grįžusius iš bolševikijos darbininkus, vadina “šmokais”, “kontr-revo- liucionieriais”, “fašistais/’ “so- cialfašistais,” “socialiŠdąvi- kais/’ “sociaĮpatriotais”, “soči alburžu j ais,” “pabėgėliais,” “šmugelnįnkais” ir tt. ir t£ Jeigu sudėti į krūvą visus tuos i pravardžiavimus, tąi susidarytų tikra “visų šventų litanija.” Jei norėčiau visus tuos “perlus” surašyti, tai turėčiau lankyti Andrulio arba mano praeities laikų “draugo” Bimbos “kolionių mokyklą”! Ir tenka pasakyti, jog tos rųŠies “argumentais” niekas nemofcd ;taip gerai operuoti, kaip musų komisarai...į Na, o kokie mokytojai, tokie ir mokiniai. • Todėl nieko stebėtino, kad prakalbose pasitaiko baubimų ir bliovimų1. Jeigu koks kalbėtojas prade* da nurodinėti, jog Sovietų Rusijos žmonėms trūksta duonos, drabužių, kad darBinin- įkąi’ yra nepatenkinti, tai tuoj visi bolševlkeliai pradeda bliauti ožio balsais “me-me”. Vėliau jie pavartoja “bu-bu* |Au*’. Vadinasi, virsta karvėmis;: Tokiu tai L. !“‘d‘ar6in!nkų tėvynės’ Visi kaįrtu katf: icafcet

d'

budu jie gina ■” garbe' tu rSkia ir baubia?, __________ ėtojas šmeižiąs sovietui, Tuo tarpu jie neturi jokio supratimo apie tai, koka Sovietų Rusijoje yra gyvenini^. Jie elgiasi lyginai taip1, kaip davatkos, ščyrai davatkai kunftgužio žodis yra šventei. Su komunistiška davatka irgi tas pat: ką koks komisą* rinkas pasakė, tas Švėnta. Ga-
A

kritiką, kuri yraUndžiėnės brd-i parašytą knygutę pernai

Prie tokio surėdymo padalinamas

bet apie So- tai

įtūd'oa turinys yna’ Ubai įdomus
. . . v ir

Autarkinio ir planingo ūkio klau
simas Lietuvoje — P. Kapustins.

šventraščio rtiedidria' — D. A.
Spinduliavimas — Sir Jamėą Jėan. 

’ Kaip faš6 musų rašytojai (V. My
kolaitis — Putinas, Vydūnas, A. Vie
nuolis — Žukauskas, M. Vaitkus, T. 
TilVytiis. V. Bidonas, K. Kiela).

Stebuklai —‘Aleksandras čaks.
Bandomasis laikas — St. Kapnys.
Skaitytojo Pastabos — Maksim 

Gorkij.
Taipgi Literatūros apžvalga. Įvai

renybes. Kronika.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” aftt Eile kam
poj kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių . bus gatavas 
Jwns patarnauti/ Jisai 
tenai stovi ne savo šnia- 
gurifūi, bet Jūsų pato
gumo deki. I
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

įnirtusi dėl kunigų 
blogų darbu prašo 
“tamsuolius” atbusti

kuomet ir nemanė priklausyti, 
bet apščiai pinigų paliko, tai 
už jį kunigėlis ir pasimels ir 
net į kapines nulydės.

“Mes davatkos valgykim 
nors ir ‘neckbonus*, bet kuni
gėliams paskutinį centą turi
me atiduoti. Jeigu ne, tai 
maršuosime tiesiai į pragarą. 
O kunigėlis tuo tarpu gyvena 
kaip milionierius, turi puošnų 
automobilį ir nesibaido nei su 
gražiomis merginomis pasiva
žinėti sutemus.

liautis

35-tos 
ir jis

Laidotuvės tęs, patarnavimas visiems vlenuodas 
sulig draugystės (statu.

Štai ką “Davatkėlė”, Sv. Jur
gio parapijos narė, rašo apie 
kunigužių darbus

BRIDGERORTAS — ‘‘Atida
rykite tamsuoliams akis”, ra
šo viena šv. Jurgio bažnyčios 
parapijonka, pasirašydama po 
šiuo rašiniu ‘‘Davatkėles” var
du.

Nurodydama negražius ku
nigų darbus ir išnaudojimą 
suvargusių žmonių, ji piktina
si.

Bet lai ji pasako ką mačiusi 
ir regėjusi.

“...Kunigai kitų dūšias gano, 
bet apie savo dūšių išganymą 
jie negalvoja ir jiems tas vi
sai nesvarbu. Aš buvau ‘baž
nytine* ir Dievą vis dar myliu 
ir jam tikiu, bet tokiems ku
nigams ... (čia autorė priduria 
tam tikrą trijų pirštų kombi
naciją).

“Jei biednas miršta ir netu
ri $50.00, tai jie (kunigai) sa
ko, kad jam bažnyčios nerei
kia. Jeigu neturi pinigų, neik 
nei išpažinties. Jeigu koks 
biednas žmogelis su pagrabu 
prie bažnyčios prašo kunigė
lio, ka 
bet negali užmokėti $5 ar $10. 
tai kunigėlis ir neis ir nekra- 
pys.

“O jeigu miršta koks bai
siausias plėšikas, ar “morde- 
ris” kuris prie parapijos nie-

“Kai kurie kunigėliai turi 
prisiskolinę iš žmonių, biednų 
žmonių, pinigų ir nei sumos 
nei nuošimčių nemoka. Sako, 
visi mano pinigai (pas real- 
estate) žuvo.

“Įvairiais budais jie išnau
doja parapijomis ir juos mul
kina ir prigaudinėja. Tad, ar 
ne laikas tamsuoliams atida
ryti savo akis?!”

Davatkėlė.

ALTASS ŽINIOS
Nauji ALTASS aukotojai

išeitų ir pakrapytų.

Yra Chicagoje ir kitose kolo
nijose lietuvių patriotų, kurie 
linki “Lituanicai II” laimingai 
nuskristi sekančią vasarą ir 
savo pritarimo išreiškimu žo
džiais nepasitenkindami, aukau
ja skridimo naudai ir lėktuvo 
palaikymui per žiemą.

Tarp jų yra Dale Furniture 
Conipany, 4833 So. Ashland 
avenue, kuri paaukavo $10.

G. A. Mavon &> Co., kuri pa
laiko ryšius su daugeliu lietu
vių biznierių ir rašo apdrpudą, 
paaukavo skridimui taipgi $10.

Iš Kolonijų paskutiniu laiku 
buvo gautos sekamos aukos: 
Per, p. Bindokas, Virden,

III...................................
Per p. Joseph G. Schell 

Amsterdam, N. Y..
Per Vincentą Boroiką,

South Orange, N. J.

$2.50

12.50

.. 4.75

kintas ir bukis turėjo 
varęs savo biznį.

Bukio krautuvė prie 
irgi nemažai nukentėjo, 
irgi nebepriima betų.

Kaip matyt, tas bombas me- 
to bukių biznio konkurentai, 
kurie nori išnaikinti mažesnius 
bukius. Tarp bukių, rodos, pra
sideda tokia pat kova, kokia 
kitą syk ėjo tarp butlegerių.

Istorija apie baisų 
Sutvėrimą Zione ir 

apie maudynes
Zjone, iš kurio vis pranašau

jama, kad baigiasi pasaulis, o 
tas pasaulis, kaip nesibaigia, 
taip nesibaigia, pasirodė nepa
prastas sutvėrimas. “Mephitis 
mephitica” terorizavo gyvento
jus per ilgą laiką.

Įgavęs užtektinai drąsos ir 
pasiryžęs mirti, jeigu taip bus 
lemta, Ziono policijos viršinin
kas Earl Casperson išsirengė j 
žūtbūtinę kovą su Mephitis me- 
phitica. Paleido policijos virši
ninkas kulką į mephitis mcphi- 
tica. Mephitis mephitica atsu
kęs uodegą irgi paleido šūvį.

^Policijos viršininkas jau ke
lintą dieną maudosi ir savo uni
formą užkasė kelių metrų gi
lumoje į žemę. Policijos virši
ninkas atrado, kad Mephitis 
mephitica, kuris terorizavo 
Zioną, buvo tik paprastas šeš
kas.

Robertas mano, kad 
Bridgeporte vagiliai 

labai “čyp”

ka-

ŠEŠTADIENĮ
Vytautas (Vitoldąs) 

Yurkus
Palaidotas Sv. Kazimiero

pinčse, Mirė rūgs, 19 d. Atė
mė savo gyvybę, SPaliko žmo
ną Oną Yurkienę, sudus Sta
nislovą ir Juozą, dukteris Oną 
Todd ir Frances. Laidojo S. P. 
Mažeika.

ŠIANDIEN 
Emilija Urba

Mirė rūgs, 20 d. Kūnas 
šarvotas 1340 So. 50th , 
Cicero. Laidojama šv. Kazimie
ro kapinėse. Laidoja A. Petkus.

RYTOJ
Alvina Venckus

Mirė rūgs. 21 d., 15 metų. 
8:30 vai. ryto iš 6049 Keeler av 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines. Tėvai Ona ir Vincen
tas Venckai. Laidoja J. J. Bag
donas.

Jonas Šilinikas
Mirė rūgs. 23, 44 metų. Kū

nas randasi 4009 So. Talman. 
Bus laidojamas šv. Kazimiero 
kapinėse. Laidoja S. P. Mažei
ka.

pa- 
ave.,

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1934 metams

AMERICAN LITH. CITIZENS 
CLUB of 12th WARD valdyba 
1934 metams: J. Svitorius pirm.. 
4819 Tripp Avė.; P. Jurgelionis 
pirm, pag.; P. J. Petraitis nut. 
rašt., 3159 S. Halsted St.: J. Nau
džiūnas turto rašt.; 1500 So. 48 
Ct.; J. Manikas kontr. rašt.; J. 
Jasiunas kas, globėjos; Dr. A. 
Manikas sergančių narių kvotėjas, 
3008 W. 59 St., tel. Republic 0098; 
bonemonai: A. Saldukas, 4038
Archer Ave.» tel. Lafayette 6719, 
K. Gramantas. 4535 S. Rockwell 
St,, tel. Lafayette 2418. 
Kliubo susirinkimai ;

sekmadienį kiekvieno mėnesio.

A. Šalčiukas, 4038

susirinkimai atsibuna 8

rašt, 2008 W. 47 St.; Walter 
Sharka, fin. rašt., 4635 Se. Wash- 
tenaw Avė.; Kasper Pakeltis, ižd., 
4550 So. Western Avė.; Peter Za- 
lumskis, maršalka, 4601 S. Fran
cisco Avė. .
Laiko susirinkimus kas mėnesį 

kas antra ketverge, 8-tą vai.
re, B. Pietkewičia ofiso kambarį, 
2608 W. 47th St., Brįghton Park.

—O—

Lithuanian Republican Club of 
Brighton Park kliubo valdyba 1934 
m.: Vincas Baliunaą, pirm., 2534 
W. 47 St.; Frank Jakavičia, vice- 
pirm., 2638 W. 40 St.; Kasper 
Kelps, 2-ras vice-pirm., 2436 W. 
47 St.; Barney Pietkewičia, nut.

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife 

6109 S. Albany 
Avenue 
Phone 

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

Graboriai

Laidotuvės $95
J. J. BAGDONAS

Amerikos Lietuvių Daktarų 
-------------Pff”^9?,.N?rĮaL________
Tel. Ofice Wentworth 6880 

Rez. Hyde Park 8895 

Dr.SusannaA.Slakis 
Moterų ir vaikų ligų specialiai! 
6900 So. Halsted St

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

Phone Canal 6122

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. Į 
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančių mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos; — 1—8 Ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutarti. 

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Renublic 7868

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių DirbtuvS
756 West 35th St

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktj 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. NAIKEL1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1957 W. Garfieid Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699

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

6412 So. Campbell Avė.
x Prospect 0469

JONAS ŠILINIKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 20 dieną, 4 valanda po 
pietų 1934 m., sulaukęs 44 me
tų amžiaus, gimęs Švenčionių 
apskr., Linkmėnų vai., Grike. 
tela kaime.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nubudime 

sesers vaikus Vincentą ir Joną 
Radušcvičius iš New Yorko, 
draugus ir pažįstamus, o Lie
tuvoj motiną, 3 brolius ir 2 
seseris.

Laidotuvėmis rūpinasi gimi
naitė Veronika Norkus.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4009 S. Talman Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį 
rugsėjo 25 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų j Nekalto Prasid. Pa
nelės Švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono šiliniko gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Sesers Vaikai, Giminės 
ir Pažystami.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S.P.Mažeika, Yards 1138

Viso ............  $39.75
Klaidos atitaisymas: ALTASS 

aukotojų sąraše, kuris tilpo 
“Naujienų” No. 222, iš Spring- 
field, UI., buvo praleista pavar
dė p. Simo, Lapinsko. Jis auka
vo $1. Atsiprašome!

Vėl mesta bomba 
kitam Bridgeporto 

“bukini”

if

BRIDGEPORT.—Pėtnyčios ry 
tą buvo mesta bomba cigarų 
krau'luvėii prie 35-tos ir Hal
sted gatvių, kur buvo priimami 
betai ant arklių.

Tai jau antra bombą Bridge
porto apielinkėje. Nesenai bu
vo išsprogdinta kito 
vieta prie
gatvių, čionai visas 
kambario vidurys buvo sutriuš-

bukio”
31mos ir Halsted 

bukio

AcVINA VENCKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 21 dieną, 2:30 valandą 
po piet 1934 m., sulaukus 15 
metų amžiaus, gimus,. Chica- 
go. III.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Oną, tėvą Vincentą, tris' 
brolius Vincentą,. Kazimierą ir 
Adverdą, ciocę Barborą ir dė
dę Lazdauskus, krikšto moti
nų Marijona Vasiliauskiene ir 
ir dėdę Vasiliauską, dėdę Pra
ną Venckų ir dėdienę, ciocfl 
Armstrong, dėdę ir dėdienę Si- 
masiąs, gimines ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas, randasi 
6049 Keeler Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
rugsšjo 25 dienų, 8:80 vai. ry
te iŠ namų į Gimimo Panelės 
šv. parapijos bažnyčių, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
včlionės sielą, o iš ten bus nu
lydėto i Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a, Alvina Venckus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutįni patarnavimą ir

Tėvai, Broliai. Ciocės, Dėdės, 
Krikšto Motina u Gimini.

Mldptųvėąe patomąųja gra
borius J. J. Bagdonas, Tęlęfo- 
nasRepųbMc3100. ■

KAZIMIERAS KUČINSKAS
Persskyrė su šiuo pasaulių 

rugsėjo 22 dieną, 6:10 valandą 
ryte 1934 m., sulaukęs 59 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
ŽemaifeJių k., Vabalninku par.

Amerikoj išgyveo 26 metus.
Paliko dideliame nuliūdimą 

moterį Emiliją po tėvais Ras« 
mayičaitė, 3 dukteris ir į su- 
nu Jonas, Ona, Povilas. Bro- 
nisiava ir Emilija, švogerką 
Kotr. Puslienė, brolio dukterį 
Enelija Gaižunienė-Sprelienė, 
brolio sųny Antanų Kučinską.

Kūnas pašarvotas raudasi 
131 W, 104th PI., Boselande.

Laidotuvės įvyks antradienį 
rugsėjo 25 diena, 8:80 vai. ry» 
te iš namų į Visų Šventų pa
rapijos bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingos panyddos už 
velionio sielą, o iš te bus nu- 
lydėtas į šv. Kazimiero ka« 
pines

Visi a. a Kazimieras 
činskas giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dąĮyyauti laidotuvė
se jr suteiJttTyjam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, VąJkai jr Gimini

Laidotuvėse patarnaują gra
borius J. J. Bagdonas, Tel. 
Republic 8100, Pullman 4151,

Ku<

GRAND CROSSING. — Ro- 
bert GiUison-Geležinis yra de
vynių metų.

Jis gyvena 8121 Drexel avė.
Kai jaunas Robert nuvažia

vo į Bridgeportą su motina, jis 
turėjo du centu. Bet kai grįžo 
namo, dviejų centų jau netu
rėjo. Ne, jų nepraleido.

Robertas yra labai blogos 
nuomonės apie Bridgeporto va
gilius. Bridgeporto vagiliai, 
anot jo, yra tokie “čyp”, tokie 
labai “Čyp”.

Kai jis ėjo netoli 35-tos ii 
Halsted gatvės 
užpuolė ir atėmė 
tu.

“Bučiau geriau
pirkęs”, liūdėjo Robertas. “Taip, 
Bridgeporto vagiliai yra labai 
‘čyp’. ”

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STES valdyba 1934 metams: Pet
ras Killis pirm., 8347 S. Lituanica 
Avė.; Liudvikas Yucius vice-pirm., 
3252 So. Halsted St.; Steponas 
Narkis prot. rašt., 1900 W. 85th 
St.; Feliksas Kasparas fin. rašt., 
8534 So. Lowe Avė.; Jonas Zalato- 
ris ižd.. 6630 So. Western Avė.; 
Zigm. Grigonis kontr. rašt., 4427 
So. Francisco Avė.; Jonas Paža
ras. 4427 So. Francisco Avenue; 
Povilas Sakalauskas maršalka, 3600 
So. Union Avė.; Steponas Narkis 
korespondenas, 1900 W. 35th St. 
Susirinkimai atsibuna kas antras 

nedėldienis kiekvieno mėnesio Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 8133 South 
Halsted St. 12-ta vai. diena.

Pullman 4151
10734 S.Michigan Av.

Republic 3100
2506 W. 63 St.

25 METU PATYRIMO
Priteikime akinių dėl visokiu akių

kenčiate nuo galvos skaudėjimo.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS;

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

du vagiliai jį 
tuos du cen-

kendžių nusi-

Šiandien pirma die 
na rudens

šiandien turime pirmą dieną 
rudens. Vasara pasibaigė vakar 
12:46 po pietų. Chicagos mete
orologas C. A. Donnel sako, 
kad tai buvo karščiausia ir sau- 
siausia vasara Chicagos istori
joje.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
valdyba 1934 metams: T. Janulis, 
pirm., 34301 So. Morgan St.; A. 
Maziliauskas pirui, pag., 6135 S. 
Rockwell St.; P. Killis nut. rašt., 
8347 So. Lituanica Avė.; M. Z. 
Kadziauskas turto rašt., 5825 W. 
23rd PI., Cicero, III.; F. Bakutis 
ižd., 2603 W. 69th St.; A. Ružins- 
kas kontrolės rašt.; J. Barčius 
apiek. iždo; F. Kunęvičią maršalka. 
Susirinkimus laiko kiekvieną mė

nesi kas trečia antradienį, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj. 7:30 vai. vak.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 vftldyba 
1934 mętų: pirm. Kaz. Kačinskas, 
7204 S. Rockwell St.; pag. Fr. 
Venckus, 755 W. 35 St.; nut. rašt. 
Joe Dabulski, 3044 N. Califor
nia Avenue; iždo 
Ambutis, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, III.; pinigų užlaikytojas 
A. čiesna, 4501 S. Paulina St.; 
kontr. rašt. A. Dabulskis, 8044 N.
Californią Ave«; kontr. pag. G. 
Kevich, 72.6 W, 21 St.; durų sargas 
S. Tuškeviče,. 6989 S. Washtenaw 
Avė.; ligonių apiekunai A. čiesna 
ir K. Borušienė.
Laiko susirinkimus po pirjno kas 

antrą septintadienį Antano Cėsnos 
svet., 4501 S. Pąuliną St. Priimame 
į draugystę nuo 15 iki 40 metų vy
rus ir moteris, berniukus ir mergai-

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotoj as 
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

i ■■iff'T mnyf i,i         -■■■'■■- j ■■

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse.Pašaukite.......

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firmą tuo 
pačiu vardu)

raSt.

J. F. R ADŽIUS
Incorpprąted 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.
■' 1 s^n1 - » ■■■"■ ' w—-., .--------------

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St 
TeL Monroe 8377

Ofiso Tel. Lafayette 8650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4148 Archer av., kamp. Francisco av.

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligai, 
vyrų, moterų jr vaikų pagal nau
jausius metodus A-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

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

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

TeL Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464 
wn< m n i imi..... .... .... ...... ..... .

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
A. MONTVID, M. D. 2 lubos

West Town State Bank Bldg.
2409 West Madison Street Nuo 10 2 ikl 4Val- 1 ‘“Tel DUBMo‘W 8 ™k |vaT

Namų telefonas Bninswick 0597 diSj?10“18 DU° 10 12
--------------------------------------------------- Phone MIDWAY 2880

Phone Boulevard 7042 I..... ............... ... i...... 11. ..  ■ »> hi. « ■■'■■■>, >-

DR. C. Z. VEZEL’IS L Telefonas Yards 0994
Dentistas Dr. MAU® KAHN 

4645 SO. Ashland Avė. 4631 South Ashland Avenue 
. arti 47th Street Ofiso valandos:
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 8 po pietų 

Seredoj pagal sutarti. ] 7 iki 8 vol- NedėL nuo 10 iki 12 _______ • P P Rez. Telephone Plaza 2400

Jei _______ _
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
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9j30 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedėlįoms uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

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

Tel. Kenvvpod 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

\\s<es Deivm,
1 OFFICE

LAIDOJAM jPIGIAU NEGU KITI

II lUJUHI w —JglUUlia <

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo D v. ryto iki 1 v. p, p.

Tel. HABrison 0751 
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

TeL Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė Ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginią 0086

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

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605*07 So. Hermitage Avenue

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St
Tel, Boulevard 5208 ir 8418

1327 So. 49th Ct
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai.

1 .............. ............................................................. ................. I .1., I mm.................

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu- 

^bu«^uslte«3ŽKa^iVti-
2314 W. 23rd PI., Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S, 49 Ct, Cicero, HI«
M Cicero 6927

.. ................. ....... ..... ............................................... ...

Te]. Cicero 2109
Antanas Petkus 

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct 

CICEROs HA.

Ofiso TeL Calumet 6898 
Rez. Tel. Dresel 9191

Dr. A. A. ROTH
- , . Rusas Gydytojas ir Chirurgas

!-4 ir nuo Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir risi 
11 sutartį | chroniškų ligų
. ....... I Ofisas 8102 So. Halsted St.

Res. 6600 South Artesian Avenue. I. a£ti Slst Street
Phone Prospect 6659 Valandos; 2—4, 7—9 vaL v®H*No- 

Ofiso Tai, Canal 0257 I fr šventadieniais 10—12
DR. P. Z. ŽALATORIS

GYDYTpjAS IR CHIRURGAS 
1821 So, Halstnd Street 

CHICAGO, ILL.
Advokatai

w>w^*w*R^^Rrj**v****M^r*MwwR^^m*"z»*****^»**

JOSEPH J. GRISH
DR. V. A. ŠIMKUS Lietuvis Advokatas I 4631 South Ashland Avo.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Tel^ule^d 2800

Valandoj nuo 2 Hd 4 ir nuo J Ud » 6515 So. Roek*eU St
Vftl., Nedėliomis nuo 10 iki 4-2 I Tel Renublic 9728 . 8843 South Halsted SL 1 nepuouc vizs

Tel Boulevard 1401
JOHN B. BORDEN

DR. STRIKOL IS LIETUVIS advokatas
s 2291 W. Cermak Road (W. 22 St)(lydytojas ir Chirurgas Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5. 

Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. Vakarais: Panedėlio. Seredos ir 
Ofiso vai,; Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 Į

NedėHoj pagal sutarimų N J
Ofiso Tel.i Boulevard 7820 I į459 eet
Narna Tai Prospect 19RŠ Telefonas Republic 9600

J j , n . II Į. į H. . ... . ,■ rij-'i ,1, I J 1 ItlUM >'»»■»»»«, 11 » »1

°R«z. Vėl. 2848^ Joseph V. Mockus 
DKBERTASH Dienomis Mieste

W 163 Washlngton St.4 DU VV. oDin DV. Kambarys 402 Tel. Dearbcrn 9047 
Cor. of 85th and Halsted Sts. Kęs. 6349 5d, Eermitose Are.

i



Pirmadienis, rūgs. 24, 1934

Garsinkite^ “N-nose

arba

CLASSIFIEDADS

Relief

TEL. REPUBLIC 8402

MADOS

įžymu:

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATEGimimai

Jaunas diplomatas

universitetą ir

Marilyn Taparauskas

nori da savaitėj, pomirtinė

pr, Davidonis

(Vardai ir pavardi)

; Greit prasidės regis
tracija i “CCC”jaunu 
bedarbių stovyklas

Gan originaliSka rudeninė 
Gražiai atrodys jeigu pa-

STO- 
savi- 
pony

pasakė ne
butu Gai

GARSINKITE® 
NAUJIENOSE

dalyvavu 
pirmes

Financial
Finansai-Paskolos

P-lė Stella Maskwa, slreikierių 
organizatorė 'Pawtucket, R. L

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Pasaulio paroda nori išsirink 
ti savo karalaitę—Miss Century 
of Progress“.

Ta karalaitė bus renkama iš 
visų tautų karalaičių arba pa-

Geresnes dienos ar 
tinasi mažiems na 

mų savininkams.

NAUJIENOS Pattira Dipt.
1739 S. Halstid St., Chicago, III

čia jdcdu 15 centų ir praiau ar 

siųsti man pavyzdi NoI 

Mitrai

Seredoj bus renkama 
Miss Lithuania

(Jų greit bus, bet pakol kas 
nenorime išduoti’; paslapčių).

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

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

Chicagos Lietuvių 
galima kiekviename 

nuo 9 ryte iki 7 vai.

Sanitary Cleaners, 
Peaceick, Abarbanell 
ir Eagle.

Nauja bedarbių 
mo stotis

REIKALINGA $2000 pirmo rnor- 
gičiaus ant didelio namo. Savinin
kas 4512 So. Hermitage Avė, pir
mos lubos.

squad cars... pražuvo 
Kibeklis, pražuvo Juo-

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulkg.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

Visos firmos, ku- 
pripažinimą 

paga- 
rei-

I Velveeta turtingai švelnia 
Cheddar Sūrio skoni sudėta 
daug visokio sveikatų 
palaikančio maisto.

Labai maistingas dėl kū
dikiu. Vartokite Kraft Vel
veeta dėl sandvičių ir prie 
virimo... kuotankiausiai!

Stovyklų darbininkams 
po $1.00 j dienų ir 

pinigų

Rūbų valytoj’!
mojo streiką

3317
3317 — 

suknelė. T _
sisiudinsite ją ir padabinsinte su 
auksiniais guzikais, kaip, kad dabar 
yra madoj. Sukirptos mieros 14, 
16, 18, taipgi 36, 38 ir 40 colių per 
krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numeri, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Riškus reikią adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted SU Chicago. III.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymu* 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoie.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St 

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

Iš Harvard universiteto grį
žo Juozas Varkala, Jr., kuris 
gavęs stipehdiją, lankė plačiai 
žinomą rytinį 
studijavo Tolimųjų Rytų poli
tinę situaciją.

J. Varkala tęs Chicagos uni
versitete ir baigęs šį semestrą, 
įstos į Washington universite
tą ir vėliau laikys Ci'vil Service 
kvotimus pirm įstojant j diplo
matinę tarnybą.'

PARDUOSIU arba mainysiu far- 
mą ant namo mieste ne su dideliu 
morgičium. Farma yra išmokėta.

716 W. 22th St.

Penkių % mokesčių numaii 
nimas ir kiti laimėjimai

, lavo- 
30 me

tų, o* Gaižaitė buvusi apie 45 
metų amžiaus.

Vakar ant lavono rastus ru
blis apžiurėjo adv. F. P. Brad-

JAUNA MERGINA- prie abeino 
namų darbo. Virti nereikia, nei sun
kiai skalbti, 2 kūdikiai. N. Levitson 
5709 N. Spauding Avė.

kambarių mūrinį 
$2200, randasi arti 
Lowe Avė. Hough,

Gresia nauji mokės 
čiai namų savi

ninkams

kvota yra 
organizuoti

Miss Lithuania bus kan 
didatė i Miss Cęntury 

of Progress '

CARR BROS.
WREGKING CO.

Antrų rankų budavojimui medžią 
ga. Nauji ię vartoti medžiai sta 
tybai.

3003—3039 So. Halsted St.
Victory 1272—1273

Moteriškės kūnas, rastas Highland Parke, 
esąs Leonos Gaižaitės?

Chicagoje susidarė komite
tas, kuris prieš tą padidinimą 
kovoja. Tas komitetas, Illi
nois Emergency Relief Bond

CHICAGOS LIETUVIŲ

POT-POU RRI

Taigi pirmiausia bus išrink
tos karalaitės kiekvienai tautai.

šioj seredoj, rugsėjo 26 d., 
bus renkama Miss Lithuania. 
Tuo pačiu laiku taipgi bus ren
kamos kelios kitos karalaitės, 
būtent Miss Sweden, Miss Nor- 
way, Miss Finland. Miss Dene- 
mark ir Miss Netherlands.

Tarp kandidačių į Miss Lith
uania ketina būti šių metų Lie
tuvių Dienos karalaitė p-lė Ele
na Stankiutė ir pereitų metų 
Lietuvių Dienos karalaitė p-lė 
Eva Paulekiutė.

Yra kviečiama daugelis kitų 
gražuolių lietuvaičių, 
šių ir nedalyvavusių 
niuose kontestuose.

Illinois Emergency 
Gommission atidarė naują šel
pimo stotį, adresu 6319 South 
Ashland avenue. Nauja sto
tis aprūpins stockyardų dist- 
riktą. Pirmiau tą distrrktą 
aprūpindavo stotis prie 3942 
South FederaT Street.

Kuomet 
kompanija einą valgyti kinie- 
tiškų valgių, jis valgo tikrus 
kinietiškus valgius. Chopsuey 
yra tik išmislas kokio ten San 
Francisco airišįaųs.

&tai iš kokių keistenybių su
sideda Dr. Davidonio kinietiš- 
ki pietus: “Won Ton”, “Goj 
Toj”, “Buk Toj”, Su Toj”. 
“Sing Wa” ir “Kom Kouts“.

Dr. Davidonis pataria tuos 
keistus valgius pamėginti. Tik 
Vieną kartą.

Won ton, goj toj, sing
REIKALINGAS ant ūkės darbi

ninkas, kuris supranta ūkės darbą 
Atsišaukite F. T. Lubin, 7009 So, 
Sangamon, Radcliffe 5775.

Policija sukėlė nemažą šen 
Naciją tarn lietuvių sekmadie
ni. paskelbdama, kad moteriš
kės kūnas, rastas Ravinijoje

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ........... $25.00
$300 kaurai ............................... $35.00
Parlor, miegkambario ar val

gomojo kamb.. rakandai .... $30.00 
ir viršaus.

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE, 

5746 So. Ashland Avė.

Illinois valstija šiais metais 
išleido apie $28,500,000 bedar
biu šelpimui. Tuos pinigus 
valstija sukėlė su notomis. 
Kad pinigus atmokėti, legisla- 
tura nutarė padidinti real- 
estate ir personai taksus 63 
centais nuo $100.00.
Emergency Relief Bond Issue 

Committee Miss Century of Progress 
bus renkama visuotinu balsavi
mu visų žmonių, kurie lanky
sis pasaulio parodoj per sayai- 
tę laiko. t J

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studija su 

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

1500
Chicagos Lietuvių 

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

Įsirašyti 
Draugijon 
panedėlyje 
vak. Draugijos ofise, 1739 South 
Halsted St. arba telefonuokite čia 
pažymėta diena —CANAL 0117; 
musų atstovas atvyks įrašyti Jus 
Draugijon.

zas 
turite žinių, praneškite kas tu
rite žinių...”

Ištikrųjų, kur Juozas Kibek
lis dingo ir kur dingo jo “Nak
ties Įspūdžiai“? Gal nugrimzdo 
kur nakties tamsoje, pagavęs 
kokį labai stambų įspūdį. O 
nakčia kapais ne visai saugu.

“Turim labai svarbų reikalą, 
prašom kad atsišauktų 
kas turite žinių, praneškite

reiškė, kad kartu 
žaite laukusios 
universitetą.

Adv. Bradcbulis 
manąs, kad rūbai 
žaitės.

su L. Gai- 
Valparaiso

Policija ieško tikrų Įrodymų; gimines neigia, kad tai 
buvusios konsulato sekretorės liekanos -

400,000 namų savininku Chi
cagoje atgaus^kelius milionus 
doleriu real-e%tate mokesčių 
už 1932 metus
atgal apskričio teisėjas Ed- 
mund K. Jarecki pasirašė įsta
tymą, kuris numažina 1932 
mokesčius visiems nejudina
mos nuosavybes savininkams, 
o ne vien didelių nuosavybių 
ir geležinkelių savininkams, 
kaip pirmiau planuota.

Kiti penki punktai, kuriais 
bus bandoma apsaugoti namų 
savininkų reikalus, 'kaip sako 
Chicago Real Estate Board, 
yra sekami:
Kovos per teismą ir legislaturą

1. Miestas negalės apdėti sa
vininkus mokesčiais, kuriuos 
valstijos Supreme Court (aukš
tasis teismas) laikys nelega
liais. 2. Mokesčiai bonų at- 
mokėjimui, kurie buvo uždėti 
1932 metams ir kuriuos teisė
jas Jarecki skaito nelegaliais, 
nebus kolektuojami už 1933 ir 
1934 metus. 3. Illinois legisla- 
turai bus įteiktas bilius, rei
kalaująs, kad mokesčius ra
dus nelegaliais, numažinimai 
butų suteikti nevien dideliems 
korporacijoms, bet ir ma*

Wm. Mayer Chas. Pernstein 
Telefonai

Ofisas: Evergreen Park 7146 
Res. Prospect 4308

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

Ofisas ir Dirbtuvė:
91 ST. ir KEDZIE AVĖ. 

Post Office Evergreen Park, III.

Pasaulinės Parodos koncesi
joje “Merrie England” atsilan
kiusieji lietuviai turėtų sutikti 
jauną Marilyn Taparauskas, lie
tuvaitę iš Cicero. Su patrauki
mu į dramą, ji priklauso prie 
įvairių * dramatinių ratelių ir 
žada gastroliuoti su toje kon
cesijoje lošiančiu “Globė 
Theatre“, kuris - stato Shakes- 
peare’o veikalus, taip kaip jie 
buvo statomi autoriaus laikais.

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnius vietas 
Supakavimas, Storage, Grating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, Ilk 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL 

RAGE IR PATAISYMUI, bet 
ninkai juos neatsiėmė 
kautas 
gray caracul $24 
American 
racul $28 
$65; Genuine* Mink $150; ir dauge
lis kitų, kurie yra verti keturius 
sykius tos kainos. Taipgi 20 jack- 
ettes po $10, ir 38 kailiniai serafs 
po $2. Economv Section.

MILLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan Avė., Chicago 

Atdara vakarais

Crane Coal Co,
5332 So. Long Avė

Chicago. 11L

O policija, tuo tarpu, nenu 
leidžia rankų.

Cook apskričio 
2,985; pradės

stovyklas spalių 1 d

Giminės ginčija
Giminės tvirtina, kad kūnas 

negalįs būti L. Gaižaitės, nes 
nei lavono ūgis, nei rankos ne
atitinką Gaižaitės ilgiui ir 
rankoms. O, be to, kai kurie 
chicagiečiai matę ją Wiscon- 
sine, apie 200 mylių nuo Cbi- 
cagos, kiek laiko po dingimo 
iš konsulato. Ji pranykusi iš 
Wisconsino, kai asmenys, ku
rie ją pamatė, nuvyko pa
šaukti policiją.

Toliau

Bubu valytojai, kurie buvo 
paskelbę streiką, kad dirbtu
vės pripažintu uniją, išėjo per
galėtojais 
rios prieš unijų 
ikišiol griežtai spyrėsi 
liau patenkino darbininkų 
kalavimus.

Firmos, kurios pirmiau ko
vojo prieš darbininkų unioni- 
zavimą, bet laike streiko pasi
rašė kontraktus su unija, yra

Beckers, 
Brothers

“Cąlling ąll sąųąd cars, caU 
ing all 
Juozas

VESTUVIŲ VARPAI 
Mary Gvalda-Bernardas 

Miller
Vedė šeštadienį miesto rotu

šėje, p. Stella IPukiutei ir Frank 
Pukiui liudijant. Abu jaunave
džiai yra atktyvųs “Pirmyn“ 
choro nariai. B. Miller — cho
ro finansinis sekretorius, jau
noji smuikininkė ir Chicagos 
Lietuvių Symphonijos orkestro 
koncertmeistre. Po “medaus 
mėnesio“ apsigyvens pas tėvus.

Bernice Balzekas-Harry 
Weber

P-lė Bernice Balzekas, duktė 
pp: Balzekų, biznierių, 6001 S. 
Kedzie. Jaunasis svetimtautis. 
Bažnytinės’ iškilmes įvyko Mar- 
ųuet'te (Park parapijos bažny
čioje, o vestuvių puota adresu 
6038 South Sawyer. Daug sve
čių, daug ir valandų prabalia- 
vota.

žiems savininkams

Issue Committee ragina bal
suotojus lapkričio balsavimo- 
se pasisakyti už išleidimą $30,- 
000,000 bonų, kad dvidešimts 
aštuonių milionų valstijos sko
lą atmokėti ir išvengti mokes
čių padidinimo.

Komitetas projekte numato, 
kad tą $30,000,000 bonų laidą 
butų galima atmokėti per 20 
metų iš valstijos gaso taksų, 
kuriuos valstija skiria apskri- 
čiains ir municipalitetams.

BEECHER STUDIO 
padaro 

VAIZDINGESNES
Vestuvių Fotografijas 

744 East 79th St.
Triangle 4240

Juozas Kibeklis, atsišauk!

This delicious cheese food is 
DIGESTIBLE AS M Ii. K 
ITSELFI .

š rūbų spėja, kad lavonas ga
iš būti dingusios sekretorės. 

Ti dažnai nešiojusi tamsiai mė- 
’ynos spalvos švarkelį. Toks 
’varkelis buvęs rastas. M. J. 
Kiras, 3335 South Halsted si., 
nik nuvvkęs į Highland Par- 

>o policijos stotį pamatyti la
voną, bet atsisakęs komentuo- 

i apie galimvbę, kad likučiai 
vra L. Gaižaitės.

Lietuvaitės, kurios 
lyvauti šiame konteste į Miss1 
Lithuania, prašomos tuoj aus 
susižinoti su Lietuvių Dienos 
pirmininku K. Jurgelioniu, pa
šaukiant Canal 8500.

Bilius 
taipgi reikalaus, kad numaži
nimai butų nutraukti nuo sa
kančių metų mokesčių sąskai-

Spalių 1 d.. Chicagoje ir 
Coo'k apskrityje prasidės regi- 
tracija jaunų vyrų, nuo 18 iki 
25 pietų amžiaus, į Civilian 
Conservation Corps stovyklas, 
kurias federalė valdžia palai
ko aprūpinimui jaunų vyrų su 
darbais ir įplaukomis. Tos 
stovyklos yra organizuojamos 
provincijoj miškų prezervavi- 
mui ir kitiems viešiems dar
bams 
mokama 
jie turi didžiumą 
prisiųsti savo tėvams, pragyve
nimui. Darbininkams taipgi 
suteikiamas maistas, rūbai, 
guolis, etc.

Cook apskričio kvota ši kar
tą bus 2,985. Dėl platesnių 
informacijų reikia kreiptis į 
vietinę šelpimo stotį ar į Illi
nois Emergency Relief Com- 
mission, 1319 South Michigan 
avenue.

(Grejrg) 
Stenografijos 
tieuirrafijos 
Grarnatikog 
Retorikos 
Literatūros 
Etimologijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Sociologijos

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

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Injunction
4. Legislaturai bus įteiktas 

bilius, reikalaująs, kad 15% 
numažinimas nuo 1931 metų 
nuosavybių apkainavimo, ku
ris buvo suteiktas dar neužsi- 
mokėjusiems savininkams, bu
tų suteiktas ir tiems savinin- 

Trumpą laiką kam, kurie mokesčius jau su
mokėjo; ir, 5, Apskričio teis
mas išleido in.junclioną (drau
dimą), draudžiantį apskričio 
iždininką Thomas D. Nash ko- 
lektuoti aukščiau suminėtus 
nelegalius mokėsčius. šiame 
darbe iniciatyvą ima Chicago 
Real Estate Roard.

UNCOLN’S FRIDE
“Straight Kentucky Bourbon 100 Proof” 

<IT’S EIGHT MONTHS OLD)
AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME

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

Jeigu jus jos dar neragavote, tai pareikalaukite kitą syk, 
kaip norėsite išsigerti. Tai yra 100 proof STRAIGHT 
KENTUCKY BOURBON WHISKEY. Aštuonių mėnesių 
sena. Parduodama išskirtinai pas

BRIDGEPORT LKĮUOR COMPANY
WHOLESALE ONLY

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

Kibaciis... praneškite ka3j Nenumeskite Savo
Plunksnas

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

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

Ine.
3321-25 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL. 
Tel. Boulevard 0912

f A M 0 K 0 S
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Laifikų Rašymo 
Abelnos Istorijos 
Dailiarašystės 
Piliety stėsbūti Leonos Gaižaitės liekanos

Fknisusi fakta. kad buvusi 
Lietuvos konsulo. Chicagoje. 
yckrvtorė dingo apie tą patį 
laika, kuomet moteriškė, ku
riai priklauso kūnas, mirė ar
ba buvo nužudyta, policija 
tuoi pradėjo ieškoti kokių nors 
įrodymų.

Gaižaitė dingusi apie tą 
patį laiką

L. Gaižaitė apleido konsula
tą. 100 East Bellevue Place, 
apie gegužės 24 <L. ir nuo to 
laiko nebegrįžo. Ji paliko 
raštelį, kad “jos nervai pakri
kę ir ji negalinti ilgiau pakęs
ti. Vykstanti į sanatoriją gy
dytis...“ Netrukus po to paaiš
kėjo. kad konsulato knygose I Toliau, sako giminės 
pasireiškė apie $1O,(XM) truku- nas yra moteriškės apie 
mas ir trukumo kaltininkė bu
vusi L. Gaižaitė.

Apie tą patį laiką, spėja' 
Highland Parko policija, mi
rė arba buvo nužudyta mote- chulis, 3112 S. Halsted Street 
riške, kurios kūnas buvo ras-f ir dvi moteriškės, kurios atsi- 
tas netoli Ravina Operos, sakė paduoti pavardes, bet pa- 
Highland parko apielinkėje. 
Kūnas buvo be galvos. Galvą 
policija atrado kelias savaites 
prieš kūno atradimą. Ją val
kiojo įsikandęs šuo. Kūną po
licija atrado pereitą ketvirta
dienį.

Policija, klausinėjusi kai ku
rtus L. Gaižaitės pažįstamus,

Furniture & Fixtures «

UŽ STORAGE KAŠTUS 
IMPORTUOTI KAURAI 
Augštos Rūšies Rakandai 

$125 Frieze Parlor Setas dabar $29.50 
$150 Imp. 9x12 kaurai dabar $20.00 
$175 Imp. 9x12 kaurai dabar $25.00 
$125 Rieš. Bedruimio setai dabar 29.50 

NELSON STORAGE CO.
6910 Cottage Grove 

Atdara vak. iki 10. Nedėlioj iki 5.

Real Estate For Sale 
_____ Namai-žeroė Pardavimui _ _

SENA pora norinti apleisti mies 
tą siūlo savo 6 
cottage už tiktai 
32-ros gatvės ir 
725 W. 48rd St.

REIKALINGAS klerkas i groser- 
ne ir bučernę. Mrs. M. B. Sucrna, 
12300 S. Emerald Avė. Pullmdn 
3990.

"Help Wanted—Female
___ Darbininkių Reikia_______

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGA gera moteris tai
syti valgi rumeriams. Gali prisi
dėti per pusę arba taip. A. Gukas, 
4506 Emerald Avė.

Business Service
Biznio Patarnavimas_______

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTft
Ar jūsų stogas reikalauja pataisy

mo? Aprokuosime dykai, šaukite 
THE BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 S. Halsted St. Tel. Victory 4965

black 
brown caracul 

leopard cat $39; 
Broadtail $24; black ca- 
racoon $35; Hudson Seal

kurie




