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Nauji Kivirčai Su 
Audinyčiomis

KONCENTRACIJOS STOVYKLOS AMERIKOJE

/■

Niekurios audinyčios 
nebepriima strei- 

kierių i darbą
Daugiausia tuo pasižymi pieti

nių valstijų audinyčios, sako 
Gorman

WASHINGTON, rūgs. 24. — 
Tekstilės pramonės darbininkų 
vadas Gorman paskelbė, kad 
daugelis samdytojų atsisako 
priimti į darbą veiklesnius strei- 
kierius.

“Didžiausia diskriminacija 
daroma yra pietinėse valstijo
se, kur yra aišku, kad tūli 
samdytojai yra nusistatę ne
duoti darbo tūliems darbinin
kams. Tas dalykas bus tuo- 
jaus apsvarstytas”, sako Gor- 
man.

Gorman įsakė visiems uni
jos lokalams tuoj aus pranešti 
streiko komitetui kur tik da
roma diskriminacija ir kartu 
ragino visus unijos narius būti 
kantriais ,kol bus gauti pilni 
raportai jų reikale ir jie bus 
tinkamai apsvarstyti.

Abelnai betgi, sako Gorman, 
samdytojai pildo prezidento pa
geidavimų, kad nabutųz daroma 
streikieriams jokios. diskrimina
cijos. Tečiaus daugelis audiny
čių dar neatsidarė ir ims dar 
kelios dienos iki jos visos pra

Vėl prasideda didelė 
unijos viršinin

kų byla
Unijos viršininkai ir kontrak- 

toriai yra teisiami už susita
rimą “suvaržyti prekybą”

CHICAGO. — Prieš teisėjų 
Wm. V. Brothers prasidėjo rin
kimas jury didelei bylai, ku
rioj yra teisiami teamsterių 
unijų viršininkai ir kontrakto- 
rių asociacijos, kurie yra kal
tinami susitarę tarp savęs pa
šalinti kompeticija ir tuo “su
varžyti prekybą”.

Tikimųsi, kad kaltinamieji 
teisinsią taip pat, kaip buvo tei- 
sinamąsi drabužių valymo ir 
dažymo pramonės byloje, bū
tent, kad jie bandė pašalinti 
žalingų tarpusavę kempeticijų 
ir tinkamai sutvarkyti pramo
nę, t. y. patys siekėsi to ko da
bar siekiasi valdžia per NRA. 

Sudegė laivas ’
NEVV YORK, r. 24. — Hud- 

son upėj už 200 pėdų nuo kran
to užsidegė nedidelė jachta. 
14 joj buvę pasažieriai išsigel
bėjo šokdami j vandenį. Gais
rų iššaukė eksplozija ir gaisr 
ras tiek greitai \ išsiplėtė, kad 
pasažieriai neturėjo laiko užsi
dėti plūdes. Jachta paskendo.

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

Apsiniaukę, galbūt lietus, 
biskj Šilčiau.

Saulė teka 6:39, leidžiasi 6:- 
45.

dės dirbti. Kitos dar nespėjo 
suimti visus darbininkus ir 
Gorman tikisi, kad jos priims 
ir buvusius streikierius.

Fabrikantų atstovas Sloan 
sako, kad ims dar kelios die
nos iki bus patirtas visų audi
nyčių nusistatymas linkui pre
zidento Roosevelto tarybos pa
siūlymų, nes didžiuma medvil
nės audinyčių tik šiandie gavo 
pilną tos tarybos raportą ir 
ims laiko iki jos tą raportą 
nuodugniai apsvarstys.
Streikieriai užėmė teisnuabutį

CONCORD, N. C.,š r. 24.— 
Apie 200 streikierių šįryt su- 
gryžo į darbą, bet audinyčios 
atsisakė juos priimti. Tada jie 
nuėjo į teismabutį ir jį užėmė, 
paskelbdami, kad jie laikys teis
mabutį iki nebus sugrąžinti jų 
darbai. .
Nepriima streikierių į darbą

EASTHAMPTON, Mass., r. 
24.—Hampton Co. atidarė savo 
audinyčias, bet nepriima į dar
bą streikierių. Priimami tik dar
bininkai, kurie ir laike streiko 
streiklaužiavo.

Išvaikė pikietuotojus
SHAN, Ga., r. 24. — Milici

ja išvaikė, apie 400 streikierių, 
kurie bandė sutrukdyti South
ern Brighton Co. audinyčios at
sidarymą. Tečiaus aštresnio su
sikirtimo neįvyko.

Skaičius žuvusių Ja
ponijos tyfune vis 

didėja

TOKIO, r. 24. —Suradus dar 
daugiau lavonų, skaičius žuvu
sių tyfune, kuris perėjo per 
centralinę industrinę Japoniją, 
prašoko jau 2,000. Skaičius 
sužeistų siekia virš 13,000. Be 
to pasigendama 258 žmonių. 
Namų sugriauta 32,939.

Nevyksta kova su 
narkotikais

GENEVA, r. 24. — Nežiu- 
rint tautų sąjungos kovos su 
narkotikais, prekyba jais nė 
kiek nemažėja. Ir negali ma
žėti, jei opiumo pagaminama 
50 kartų daugiau, negu reikia 
medicinai.

Tik Vokietijai, Šveicarijai ir 
Franci jai prisidėjus prie tos
kovos ir suvaržius narkotikų 
prekybą, jų prekyba iš tų vals
tybių keliasi j naujus centrus. 
Dabar narkotikų prekybos cent
rais virsta Vengrija ir Bulga
rija, i

Bet didžiausiais opiumo ga
mybos centrais pasilieka Persit 
ja ir Chinija, kur opiumo ga
minimas yra legalizuotas ii 
opiumas laisvai pardavinėjamas. 
Chinijos žmonės dagi <yra ver
čiami pirkti opiumų, nes iš jo 
sau dideles pajamas semiasi 
visokie banditų vadai ir “suki
lėliai” generolai. Tuo pelnin
gu šaltiniu tankini pasinaudo
jant! ir pati Chinijos valdžia, 
kada tik jai pritrūksta pinigų; 
Kad tuo jos nuodija savo gy
ventojus, valdžios, paprastai, 
apie tai negalvoja, kol joms 
yra pelno. •

Laike buvusio audinyčių darbininkų streiko Georgia valstija buvo paskelbusi karo stovį ir 
ėmusi daug streikierių. Neturėdama kur juos sutalpinti, - valstija buvo įsteigusi tikras kon
centracijos stovyklas, kurios buvo aptvertos spigliuotomis vielomis ir saugomos milicijos. 
Viršuj — koncentracijos stovykla vyrams, o apačioj — koncentracijos stovykla moterims ir 
merginoms streikierėms.

su-

2 užmušti, lietuvis 
sužeistas auto 

nelaimėj
I.ADD, III., r. 24. —'Du vai

kinai iš Cherry, kurie važiavo 
į šokius liko užmušti, o auto
mobilį valdęs lietuvis Stanley 
Katkus liko sunkiai sužeistas 
jų automobiliui susidūrus su 
kitu automobiliu, kuriuo važia
vęs Wm. Dudak iš Ladd irgi li
ko sužeistas. Du kiti vaikinai 
važiavę Katkaus automobily iš
liko nesužeisti.

Francijos valdžia 
reikalauja sau 
daugiau galių

PARYžžIUS, r. 24. — Pre
mjeras Dumergue kalbėdamas 
šiandie per radio pasmerkė 
kampaniją nupiginti frankų ir 
pareikalavo niekurių konstitu
cinių reformų, kurios suteiktų 
valdžiai didesnių galių ir su
mažintų kabinetų krizius.

Streikuoja virš 5,000 
darbininkų

NEW YORK, r. 24. -r- Inter
national Pocketbook Workers 
unija, kurios 5,000 narių New 
Yorke streikuoja jau nuo ket
virtadienio, paskelbė, kad Šian
die prisidės prie streiko unijos 
lokalai Stroudsburg, Pa. ir Jer- 
sey City, N. J. Taipgi sustrei
kavo 400 darbininkų Holyoke, 
Mass., dirbtuvėj.
O T ' ...............................

Apiplėšė gatvekary 
'"CHICAGO.—Du plėšikai Roo- 
sevelt gatvekary užpuolė Mor
ton GireenbuTg, 47 m., mana- 
žerį Palace teatro, 1145 Blue 
Island Avė. ir atėmė $400 pi
nigais ir čekiais, kuriuos jis 
vežėsi j banką. Gatvekaris bu
vo pilnas žmonių. 
• 1 '

SAN BERNARDINO, Cal. 
r. 24. —Adj. Payne ir jp su 
nūs kapitonas, abu Viršininkai 
seimelių prieglaudos, užsimušė 
apvirtus jų automobiliui.

• ■ ■ ■ ■* v . ■ > ■ .

Karo stovis Ispanijoj
MADRIDAS, r. 24. — Prezi

dentas Zamora pasirašė dekre-i 
tą, kuris visoje šalyje paskel-! 
bia grąsos stovį—sušvelnintą 
karo stovį.
jo, kad šaliai gręsia civilis ka
ras.

Prezidentas prisibi- Po aštrių susikirtimų su rinki
mų taryba, 'Socialistų partijai 
pasisekė iškovoti, kad jos kan

Aukso šalys tariasi 
dėl bendradar

biavimo
GENEVA, r. 24. —Nedidelė 

grupė Europos šalių, kurios vis 
dar laikosi aukse pagrindo sa- 
vo pinigams, laikė slaptą pasi
tarimą apie tai, kaip apsaugoti 
savo pinigus nuo nuolatinių 
dolerio ir Anglijos svaro svy
ravimų. Galbūt buvo svarsto
ma ir apie sudarymą didelio 
stabilizacijos fondo, kuris ko
votų Anglijos ir Amerikos in
fliacijos fondus. Svarbiausia 
kliūtim sudarymui tokio fondo 
yra Franci j a, kuri nenori su
dėti proporcionalės sumos.

(Lietuva irgi laikosi aukso 
standardo. Bet telegrama ne
praneša ar ji dalyvavo šiame 
pasitarime).

Bedarbė Airijoj 
didėja

DUBLINAS, r. 24. — Vai- 
džios tyrimai rodo, kad bedar
bė Airijoj nuolatos didėja ir 
pasiekė naują augštumo laipsnį. 
Rūgs. 17 d. visoj Airijoj buvo 
107,411 bedarbių, arba 3, 151 
daugiau, negu buyo savaitę at
gal.

Amerikiečiai laimėjo
r 1 ' I

NEWP0RT, R. L, r. 24. — 
Amerikiečių buorinė jachta 
Rainbow Šiandie laimėjo tre
čias pogrečiui lenktynes . su 
anglų jachtą Endeavor. Ang
lai yra laimėję dyi lenktynes, 
taip kad amerikiečiai turi 8 
punktus prieš anglų 2. Ame
rikiečiams reikią laimėti dar 
vienas lenktynes, kad galėtų 
išlaikyti čempionato taurę.

Skaičius žuvusių 
Anglijos kasyk
loj pasiekė 261

WREXllAM, Vilijoj, r. 24. 
—Gresfrd kasykloj, kurioj ki
lo gaisras, žuvo ne 100 anglia
kasių, kaip buvo pirmiau* skel
biama, bet net 261 angliakasis. 
Tik 15 lavonų išimta.

Kadangi vakar ištiko naujos 
eksplozijos kasykloj ir joje su
sirinko labai daug dujų, tai 
prisiėjo visą gelbėjimo darbą 
sustabdyti. Kasykla liko akli
nai uždaryta, kad tuo budu nu
troškinti gaisrą.

žuvusių angliakasių šeimy
noms pradėta rinkti aukas. Jau 
surinkta $40,000.

Socialistų partija 
dalyvaus Illinois 

rinkimuose
■SPRINGFIELD^ir., r. 24.— 

Tyli dėl Johnsono 
pasitraukimo

, ----— T
HYYDE PARK, N. Y., r. 24. 

—Prezidentas Rooseveltas atsi
sakė patvirtinti ar nuginčyti 
pasklidusias žinias, kad NRA 
administratorius Johnson yra 
rezignavęs iš savo vietos. Te
čiaus manoma, kad žinia apie 
Johnsono pasitraukimą yra tik
ra ir kad jo išsišokimas prieš 
organizuotus darbininkus kartu* 
buvo ir jo rezignacija. Jis 
buk rezignavęs , 5 savaites at
gal, kai Richberg it darbo sek
retorė Perkins bandė apkar
pyti jo galias.

Sužeisti

SACRAMENTO, Cal., r. 24. 
—Virginia Gatės McCafferty, 
22 m., duktė Pennsylvanijos 
universiteto prezidento, ir jos 
vyras mechanikas Dan McCaf
ferty, 23 m., liko gal mirtinai 
sužeisti, ‘ au'tomobiliui, kuriuo 
jie važiavo susidūrus su kitu 
automobiliu. Kartu važiavusi 
mergaite liko užmušta. Viso 
sužeisti 6 žmonės.

Virginia pagarsėjo tuo, kaį 
ji buvo išsiųsta į turtingą dva
rą, kad ji užmirštų “meilę”, 
bet iš to dvaro pabėgo ir “hič- 
haikino” namo. Kely ji susi
tiko bedarbį mechaniką Mc
Cafferty ir su juo apsivedė. 
Paskui abu “hič-haikino” į Ca- 
liforniją, bet važiuojant sveti
mu automobiliu ir įvyko ši ne
laimė.

didatai butų padėti balote. Tą 
patį laimėjo ir Socialist Labor 
partija.

Tokių budu socialistų partija 
veikliai dalyvaus ateinančiuose 
valstijos rinkimuose ir tikisi 
surinkti užtektinai balsų, kad ji 
butų skaitoma tvirta partija 
ir nereikėtų prieš kiekvienus 
rinkimus rinkti parašus po pe
ticijomis, kad galėjus išstatyti 
savo kandidatus.

Kruvina kova dėl 
avių ganyklos

STURGIS, S. D., ru<gs. 24.— 
Eugene Ferris, 24 m., kuris 
yra baigęs South Dakota vals
tijos kolegiją, liko užmuštas, o 
jo tėvas ir kaimynas William 
Jordan liko sužeisti kautynėse 
už avių ganyklą. Francis Jor
dan liko areštuotas.

Jordanai apkaltino Ferrisus, 
kad pastarieji ganė avis.Jordo- 
nų ganykloj ir pradėjo Ferri
sus šaudyti, vieną nušaudami, o 
kitą sužeisdami. Ferrisai at
sakė į šuvius ir peršovė vieną 
Jordonų. Jordonai bus apkal
tinti už žmogžudystę.

■ —-------  -tOl
HAVANA, Kuboj, r. 24. — 

Cenzo darbininkai, kurie; Regis
truoja visus balsuotojus ^atein
antiems steigiamojo seimo rin
kimams, sustreikavo reikalauda
mi pakelti algas. 93 strAlkie
riai liko areštuoti už sutyųrs- 
tymą streiko. ,9„ i

NEW YORK, r. 21. — Poli
cijos vršininkas O’Ryan, susi
kivirčijęs su meru La Guardia, 
rezignavo. Jo rezignacija liko 
priimta.

žydi pavasarinės gėlės

KEOKUK, la., r. 24.— Pa
vasario gėlės—fijolkos, čia šie
met jau žydi trečia kartą. Su
žydo ir alyvų krūmai.

LIETUVOSJINIOS
Staigiai pasimirė 
kompozitorius Jo

nas Naujalis
KAUNAS. — Ru’gsėjo 9 d., 

laike prezidento A. Smetonos 
60 metų sukaktuvių iškilmių 
staigiai pasimirė kompozitorius 
prof. Jonas Naujalis, 65 m. 
amžiaus. Jis yra vadinamas 
Lietuvos muzikos tėvu, nes jis 
buvo vienas pirmųjų pasiekęs 
augštesnį muzikos mokslą ir 
vienas pirmųjų pradėjęs kom
ponuoti lietuvių liaudies dainas 
ir organizuoti choru’s, taipgi 

• pirmas įsteigęs vargonininkų 
mokyklą ir parašęs daug bažny
tinės muzikos, kuri yra plačiai 
pasklidusi ir užsieny.

Velionis gimė Raudondvary, 
kur išmoko ir vargonininkauti. 
Grafo Tiškevičiaus padedamas 
jis baigė Varšavos konservato
riją. Vėliau likęs Kaune ka
tedros vargonininku (toj vietoj 
jis išbuvo iki mirties) ir įkū
ręs vargonininkų mokyklą dar 
mokinosi Vokietijoje. Dar 1899 
m. jis įkūrė slaptą Dainos cho
rą Kat?ae. *

Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę jis įkūrė pirmą lietuvių 
konservatoriją, kurią vėliau 
perėmė valdžja. Iki pat mir
ties jis joje mokino vargonų 
klasę. Buvo< .apsilankęs ir 
Amerikoje. < •.
-^Velionis yra parašęs daug 
lįęttyvių liaudies . dainų, cho
rams, bet daugiausia kure baž
nytinę muziką, taipgi yra para
šęs kelias solo dainas, kelias 
simfonijas, piano kuriniu^ ir 
kelis veikalus vargonams.

Palaidotas liko rūgs. 12 d., di
delėmis iškilmėmiš Kauno kapi
nėse.

HYDE PARK, N. Y., r. 24.’ 
—'Prezidentas Rooseveltas šian
die tarėsi su G,erard Swope, 
Genęral Motors prezidentu ir 
buvusiu NRA patariamosios ta
rybos nariu. Jiedu* tarėsi apie 
NRA.

HOOPESTON, III., r. 24. — 
Iš 49 mokinių Wellington High 
School 14 mokinių sustreikavo 
pašalinus iš mokyklos vieną mo
kinių.

Sušaudė du plėšikus
Karo lauko teismas šiauliuo 

se Mažeikių plėšikus Striaupj, 
Vaičių ir Kesminą huteisė su
šaudyti.

Striaupis ir Kesminas jau su
šaudyti, o Vaičiui mirties baus
mė pakeista kalėjimu. Be to, 
kariuomenės teismas yra nu
teisęs sušaudyti dvarininkės 
Ordiničaitės nužudytojus Ska- 
miną ir Stankevičių. Nuteistie
ji žmogžudžiai buvo padavę ma
lonės prašymus, bet jų prašy
mai atmesti.

CHICAGO. — Mrs. Queen 
Fisch, “fan” šokėja parodoje, 
pareikalavo perskirų nuo savo 
vyro Harris Krakow,—plačiai 
žinomo kumštininko Kingfish 
Levinsky. Jiedu apsivedė rug.
14 d., vakar gi jį pametė ir 
tuoj aus užvedė *bylą dėl per
skirų.

Klausykitės j
Naujienų 

Radio Programų •
SEREDOMIS

9 vai. vakare iš stoties WSBC
1210 kilocycles



JUOKAI11 METŲ MOTINA

KORESPONDENCIJ
Springfield, IR

4216 Archer Avenue.

Gerkit ir Reikalaukit

RockfnrH. III
Padėkd

'visie:

Tėl. YARDS 0803

pauaos
Padarome Visiems Greitai

Grand Rapids, Mich
biznieriams

$6950OTluti

$39.50

$3-95

0WW<J0
1739 South Halsted Street,

busi 
alto-

Central Disirict 
FURNITURECO.

. Padarom jas ant speciali© užsakymo 
amos, su specialėm linijom ir lietuviš-

Lietuviškos 

Degtinės

$1975
$2950

COMBlNATION
PEČIAI ............'f

BUNGALOW 
PEČIAI .........

SKALBIMUI
PEČIAI ......

politikieriai: 
Springfi’eld, 

j 21-mą dis- 
E. Liemens

Mildred Morgan iš Kodak, Tenn., 11 metų mergaitė), duk- 
neturtingų kalnėnų, kuri Jefferson, Tenrt., ligoninėj pagim- 
7’/2 svarų vaiką. Vaiko tėvas esąs 14 metų kaimynų vaikas, 
kuriuo ji kasdie eidavo per kalnus į mokyklą.

negu ki- 
Bet apie 
gal teks

Aliejiniai Šepečiui $18-59
Angliniai Pečiai
Gasihiai Pečiai
VIRTUVIŲ
ŠILDYTUVAI

Draugijoms Konstitucijos ir jtj Vedamos Knygos yra 
Musu SpecisM? 
taip kaip josėvec 
kais antgalviais.

YRA
PAVOJINGA 

pritaikintas prie fupturUs, joms 
>- 

ateikite pės mūs dėl diržo su 
imu!
ne STOCKINGS (GUmingr pančiakos) dėl varicose gyslų,

CASH ARBA/LENGVAIS 
IŠMOKĖJIMAIS.

s da-
Htlinž 

pagerbti ir

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

Žvaigždžių 
Kentucky 
Bovrbofi

pamatysime ar ta 
pranašavimas išsipildys.

—-G. Aaiiiis

Pirm konvencijos pre^iden 
tas (įhude pcarcy pranešė 
kad komunistai kėsinasi ūžta

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programas iį 
Tikietus v i*

Nominacijos ir kili dalyko

Mes turime SaVO 
krautuvėje pilną va
gonu Įvairiu pečiu, 
kurie turi būt greit 

išparduoti:

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, etc.

Am 
Ghs- 

iš* Sprirrg- 
fieldo 25 delegatai. Konvenci
ja prasidėjo rugsėjo 17-tą dle-

nominacijose.
1 šiai didelei 

paskendusiai 
dideliuose tur- 

kad' milijonai šeimvnų

riatiti konvenciją. Betgi atida
rius konvenciją, Pearcy 148 
balsais^ prieš 17-ką išrinktas 
konvencijos vedeju. Konven
cijoje dalyvauja 200 delegatų.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSĘVELT ROAD
tirti Št. Louls Av,

Vanos, lietaus it druskos vanos
Swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis

I Progressive Miners of 
angliakasių konvenciją 
by, III., išvažiavo

W. Averill Harriman
New Yorko bankierius ir arti
mas prezidento Roosevelto 
draugas, kuris liko apkaltintas 
su kitais fihanšistaiš, buvusiais 
Nėw York Title and Mortgage 
Co. viršininkais, už skelbimą 
apgavingų f&afisiiiių atskaitų.

,™EN0S R U P T U R A
Tiktai mokšliškiaUsiai pagamintas diržas ir __  __________
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre 
ti generacija Diržų (Truss) išdirbėjų, — r _ ___ _ L. ..._
pilnu 1
Taipgi__ 7._ ________ _ ,_______ _________ ___ .
BELTS, ARCHKS ir Lt. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume 
riams.

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

Tie pėčiai yra įvairių ŽiM 
tnų iMfbyičiiį ip Visbjė Šd 
lyjė plačiai garbinami.

at-large, Wal- 
ilgus metus 
angliakasių 
sek re t ori us-

Eina kalbos, kad “Federa- 
tion of Labor’* dabartinis pre
zidentas Gfeen buvęs pamai
nytas U. M. W. of Am. prezi
dentu diktatorium John Lc- 
wis. šnekama, kad plieno Iru
sias ir kitos stambiosios kapi
talistų korporacijos pageidau
ja, kad “Fedcfation of Labor** 
prėzidentu pataptų John Le- 
wis. Nors ir dabartinis pre
zidentas Green yra didelis At
žagareivis, bet jis visgi kartais 
išdrįsta užstoti už darbininkų 
reikalus. Na, o John Lewis 
yra toksai sutvėrimas, kad jis 
prieš nieką nesilenkia: yra be 
Galo gabus ir diktatoriško bu
do. Kaip kas sako, kad Levvis 
vra toksai, kad jam nieko ne
gaila. Jis gali matyti žmonių 
didžiausj vargą, ašaras, krau
ją, bet jisai nei kiek nesusi- 
iaudins ir nieko nepasigailės. 
Daugelis tokius vadina bešir
džiais. Kalbama, kad Lewis 
turi nemažai ir pinigų j plie
no Irusią įdėjęs. Ir kada jis 
pataptų Fedcration of Labor 
prezidentu, tai kompaničnos 
unijos dar galėtu gyvuoti. Pa
gyvensime 
sai

15-tą 
va- 

valandą National 
partijos head- 

108 W. Jefferson 
a kandidatų 
su 5,7C0 bal- 

ir dėl šito 
3 kandidatai 
rudens rinki-

riuomenę dar
Bet regiatraVimoši
Visai kitoniškas, 
stikliuką valytos 
alaus.

Visi susėdome

Jau 
pofidencijas 
beveik ir pamiršau, kada tai 
buvo. Dabar vėl prisieina sa
vo darbas atnaujinti, — jei 
ne savo noru, tai kiti priverčia 
rašyti, štai laidojant Anelę

senai berašiau kofeš
Naujienoms”, —

Uošvis: Už valandos 
su mano dukterimi prie 
riauS. ' štai duodu 10,000 litų 
kaipo kraitį. Po mano mir
ties gausit daugiau. Bet jus

Rugsėjo 9 d. papietavome 
ir nutarėme kiek pasilsėti bei 
ramiai laiką praleisti. Bet 
štai netikėtai atvažiavo ponai 
Petraičiai. '.Mums besikalbnt, 
prie namų Sustojo apie pustu* 
zinis automobiliu. Tuoj į mu
sų kiemą sugriuvo visas bū
rys pažįstamų veidų, — vyrų 
ir moterų. Negalėjome supra
sti, kodėl tiek daug svečių Su
silaukėme. Paprašėme juos ei
ti i vidų.

Tačiau juokaudami svečiai 
pareiškė, jog esančios kažkie
no vestuvės ir, girdi, mes tu
rime kartu su jais važiuoti. 
Nebuvo jokio išsisukimo, tad 
sėdome į automobilių ir išva
žiavome. Pavažiavę kelis 
blokus, atsidūrėme prie sve
tainės adresu 1019 — 3rd st. 
Pažįstamų būrys skubiai pa4- 
sigavo mane ir žmoną ir įsi
vedė į vidų. Prie svetainės du
rų sutikome dar didesni žmo
nių buri. Visi turėjo kokius 
tai sidabrinius lapelius prisi
segę. Pasigirdo italjoniškos 
armonikos garsai,— grojo lie
tuvišką maršą.

Pastebėjome, kad svetainė 
buvo gražiai papuošta. Mirga
vo geltonos, žalios ir raudo
nos spalvos. Vadinasi, tokios 
spalvos, iš kokių yra sudaryta 
Lietuvos vėliava. Žmonių pil- 
na svetainė. Mane ir žmoną 
pasitiko švogerka J. Misiūnie
ne ir P. Savickiene. Jos pada
vė du vyno stikliukus, kurie 
buvo papuošti rūtomis, o taip 
pat duoną su druska.

Tik dabar supratome, jog 
mudviem surengta sidabrinės 
vestuves. Toks draugų nuo
širdumas mus labai sujaudi
no. Tik kiek atsipeikėję pra
dėjome sveikintis su susirin
kusiais svečiais.

Svetainėje pastebėjome visą 
Čilę stalų, ktirie buvo gražiai 
Papuošti ir apstatyti viščiu- 
kais bei kitokiais valgiais. 
Komisija pakvietė mus užsire* 
gistriioti.

Na, manau sau, kokiais Su
metimais mane čia registruos, 

įtik aš jau atitarnavau ka- 
caro laikais, 

čia buvo 
- padavė 
ir stiklą

lamų laikas 
greit ir linksmai 
progos mes 
di ngiausį 
siunams, 
dums, B. 
Jie tikrai 
žias 25 metų 
ves. Dėkojame taip pat darbi
ninkams. Būtent: A. W. Pow- 
der, p-iai Gostautienei, p-iai 
Misiūnienei ir visiems ki
tiems, kurie vienokiu ar kito
kiu būdu prie šio surengimo 
prisidėjo. Ačiū ir? 
ly viams, kurie '..jįjį 
gai susirinko muš 
gausiai apdovanojo. Buvo tik
rai smagu matyti tiek daug 
draugų ir pažįstamų. Mes nie
kuomet neužmiršime to malo
numo, kokį jus mums sutei
kėte.

Dar kartą visiems ačiū! 
—Edvardas ir Eva 

Merkėlevi
P. S. Mes dukterys — 

Kostancija 
kelėvičiiites 
sieins 
kains 
dytą 
kurną

čiai.
Ona 

Viktorija Mer- 
- ačiuojame vi- 

rengėjams, darblnin- 
ir svečiams UŽ paro- 

nuoširdumą ir priėlan- 
musų tėveliams.

prabėgo labai 
Prie šios 

norime tarti šir- 
ačiy rengėjams Mi- 
Savickams, Tarabil- 
žukienei ir kitiems' 
surengė mums gra- 

dybų sukaktu-

Bilas
Biznio Korteles 
Laiškus ir. KonvertuS
P lakatus

Gamulienę rugsėjo 17 d. su
einu ant kapinių Agotą Alek- 
synienę, kuri praleido Chica-1 
gojo apie porą savaičių ir da
bar grįžo namo. Sako, Stasy, 
parvežiau tau labų dienų 
nuo naujieniečiii' ir dovaną. 
Ateik plačiau pasikalbėsime.

Labos dįenos nuo naiijienie- 
čių gal būt ir peskubino mane 
taip greit traukli pas Alek' 
synus, bet dovana, — tai jau 
kitas klausimas. Nfat, rupi ži
noti, kas čia ta per dovana. 
Aš’ maniau, kad naujieniečiai, 
man dovaną įdavė — kokią 
knygą ar ką — tiž tai kad aš 
per visą šią vasarą nieko ne
veikiau. Bet, manau sau, do
vaną už neveiklumą niekas 
juk neduoda. Todėl reikia 
skubintis nuvažiuoti ir pažiū
rėti kas čia per dovana.

Nuvažiuoju jbas Aleksynus. 
A. Aleksynienėc papasakoja 
savo įspūdžius,okotaUs ji paty* 
rė. Cliicagoje beviešėdama. Jai 
esą labai nemalonu, kad ji ne
suspėjusi cliicagiečius atsi
sveikinti. Mat, gavo laišką nlio 
savo vvro, kad skubiai namo

Rugsėjo 16-tą dieną prasi
dėjo abiejų didžiulių kapita
listinių partijų — demokratų 
republ ikonų dėl rudeninių 
lapkričio menesio rinkinių va
jus. Gabesnieji agitatoriai 
jau dirba visu smarkumu. 
Mažesnėms partijoms rugsėjo 
17-tą dieną buvo paskutinė 
diena įregistruoti savo kandi
datų vardus. Rugsėjo 
dieną, būtent, šeštadienio 
kare, 11-tą 
Progressive 
ųuarteryje, 
st., tapo iŠvogt 
“petition” balotai 
suotojų parašais 
padaryto šposo 
nebus uždėti ant 
mų balotų. Taisiais nelaimiu 
gaišiais yra šie 
William Butler, 
ant kongresmano 
trik tą; llarry
Jacksonville, ant statė senato
riaus į 45-tą Senatorialį dis- 
trikfą ir L. R. Lawson, Spring
field, for statė representative į 
45-tą distriktą. Jie naujas pe
ticijas jau negali suspėti į vie
ną dieną surinkti. Ant Na
tional Progressive partijos ti- 
kieto eina už kandidatus it 
dabartinis demokratų partijos 
kongresmonas 
I r Nesbit, buvęs 
U. M. W. of Am 
Illinojaus steito 
iždininkas. Waltcr Nesbit nuo 
demokratų dėlto pasitraukia, 
kad pereitose nominacijose 
pralaimėjo savo kandidatūrą. 
Dabar jis demokratų ir repu- 
blikonų partijos smarkiai kri
tikuoja, smerkia ir sako: pa
kol demokratai ir rcpu^Iiko- 
nai šią sali valdys, tol bedar
bės ir krizini vis siaus ir aš
trės. ir miiionai bedarbių 
dauginsis ir kris vis i dides
ni vargą, badą it bus čia mi
nėtų parti jų policijos,'. milici 
jos ir kitokiais vardais mušei
kų šaudomi, mušami ir nuo
dijami gazinėmis bombomis. 
Girdi, tarp šių dviejų partijų 
- demokratų ir republikonų— 
nėra jokio skirtumo. Jos abi 
atstovauja stambaus kapitalo 
interesus. Taipgi jisai sako 
kad ne užtenka balsuoti vien 
už gerą žmogų, bet reikia žiū
rėti. prie kokios partijos jis 
priklauso ir ka atstovauja. 
Žmogus iš demokratų arba re
publikonų partijos, patekęs*; 
valdininkus, negali Luti geras 
žmogumi ir rūpintis visuome
nės ir darbininkų reikalais. 
Jis turi klausyti, * kaip jam 
diktuos partijos bosai. O jei
gu neklausvs, tai neteks džia^ 
l)o. Esą aš patyriau ant sa» 
ves. Visuomet balsavau už 
darbininkiškus bilius ir sten
giausi užtarti Progressive Mi* 
ners of z\m. angliakasių uni
ją. Užtai gavau nemažai per
sergėjimų. Nepaklausiau. Ot, 
ir pralošiau 
Girdi, yra gėda 
turtingai šaliai, 
neapsakomai < 
tuose 
kenčia badą ir yra bedarbiais. 
Nėra apdrausti nuo bedarbes 
ir senatvės. Iš didelių šalių 
lik trys yra tokios, ką neturi 
apdraudos nuo bedarbės ir se
natvės tai Kinija, Indiją ii 
U. S. of America. Girdi, daf- 
l>o valandos būtinai turi btiti 
trumpinamos vistu' ir Stam
biosios industrijos turi 
Visuomenės kontrolėje.

........ ..............................* .............................. ...............

Kų dėl tuly t6fkalų4 Dar
I pefdavl mn nauji^ 

hiėčfų labas dkriMš, už kąį ta
riu ačiū kaip n a u, 
taip ir drg. A. Aleksytilėnet 
Bet# sakaib kur ta dovana^ 
Tttoj atneša man kiauliuką ir 
Sakot "Štai tau įdavė Tarnas 
Aleksynas dovanų.”

Dovana kaip dovana ir ka
dangi dabartiniu laiku kiau
liena mėsa labai brangi, tajl 
tokia dovana reikia įvertinti 
Tarnui Aleksynui tariu širdin^ 
gą ačiū ir linkiu jam pasisek 
kimo jo naujam biznyje. 'U

Patėmjjau, kad LitUanicoS' 
II skridimas atidedama kitai 
vasarai, mustj draugai, kurie 
pritarė skridimui, pilnai su 
tuo sutinka. Musų mintis jau 
senai tokia buvo, kad jeigu 
skridimas neįvyko anksčiau, 
tai dabar, kuomet naktys pa
sidarė ilgos, o priętam mig
los ir dideli Vėjai, tai skridb 
mas negalimas. Jeigu siųsti 
lakūną tokiti laiku, tai reikštų 
siųsti jį į pražūtį. O juk 11Š 
vienas nenori, kad lakūnas 
žūtų. Todėl atidėjimas skridi
mo yra protingas dalykas. 
Tiesa, mes nelabai daug tei
sės turime kalbėti apie skri
dimą, kadangi mes iki šiol su 
aukomis nesame prisidėję. 
Nors turime kelis dolerius su
rinkę, ale dar ir tie patys ne
pasiųsti. Tačiau mes prižada
me, kad greitai pasiųsime 
nors ir tą mažą auką, žino
ma, dėl aukų Grand Rapids 
lietuvių netenka perdaug kal
tinti, nes jie, ypatingai dar
bininkai, gal daug daugiau 
kenčia nuo nedarbo, 
tų miestų lietuviai, 
darbininkų vargus 
kitą kartą plačiau parašyti.

• —S. Naudžius

lo prašo Li^osžthdnėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

Antradienis; rūgs, 25, 1934
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5*"'^ EKSPERTAS LAIKRODŽIŲ TAI- 
SYME. Oficialė Gelžkelių Inspekcija 

ŠOSt LIETUVIŠKI REKORDAI.
GAIDOS DAINAVIMUI ir MuzikaliSkiems Instrumen- 
tam*.

BOURBON >

4 *'><***V./U i - jįį

Pirmiausiai A. Savickas pra
tarė kelis ž’odžius ir paaiški
no iškilmių tikslą. Tuo pačiu 
laiku jis palinkėjo mums kuo- 
ilgiausių metų. Pristato kal
bėti Švogerį J. Mišių, J. Guo- 
ką, J. J. Petraitį, P. G. Alek
syną, p-ią Ruzicnę, Dr. Luo- 
mans, P. Petronį ir kitus.

N ATI! A N » Z
KANTER

MutualliduorCo

turit prisiekti, Kad busit. ma
no duteriai viernas ir ją my
lėsit!

žentas; Palauk, leisk pirma 
suskaityti ar tikrai Čia 10,060 
litų. Paskui pasakyk kiek 
turi metų?l

M i <11 il« m .. ........... .

. .. ■ ■
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Antradienis, rūgs. 25, 1934
A.

“Lituanicds II” Aukotojų Sąrašas
(Tęsinys)

ROCKFORD,
Rinkėjai: B. Vosylius, J.
Shaiuer, A. Savickas.

$1.00 aukos:
Jonas Briedis, 

' na tiekas, Stasys 
Bronius Vosylius, 
čius.
50 centų aukos:

Jonas Akelaitis, Jokūbas 
Tamašaitis. John Shawer, Jo
nas Rumcikas, Povilas Simai
tis. Juozas M. Bacevičius, Vic- 
tor Mizer, B. Šimaitienė. A. 
Jankauskas. K. Makauskas.
25 centų aukos:

Martynas Sinkevičius. Sta
sys Yvanauckas. J. Malinaus
kas. J. Misiūnas. J. Misiūnie
nė. P. Petronis. XV. Bagdonas. 
A. Powder, Powder Jr., B. Sa-

Kazvs i va- 
Yvanauckas, 
K. Zakarevi-

įvickiutė, Alek. Andrijauskas, 
’Ona Bagdoniutė, Vladas Kel- 
ley, Jonas Ūsas, M. čiapulie- 
nė, A. Čiapuliutė, Ed. širvins- 
kas, O. 
rauskas, 
Piekius, 
cenčius, 

Viso
VVAUKEGAN.

Rinkėjai: J. Mačiulis, J. Sto 
ibis. R. Malela, K. 
kūnas.

$10.00 auka—švento 
Draugystė.
$5.00 aukos:

SLA. 262 kuopa,
Juozapo Draugystė,
Baltramiejaus Draugystė, J. 
K. Malela, C. Gudaitis.
$2.00 aukos:

Povilas Bagdonas 
Docis. Petras Tučiu
Adomkevičius, Maryon’s Ba- 
kery, Charles Ambros.
$1.00 aukos:

Jonas Visockis, William Zu- 
pkus, Stasys Adomkevičius, 
Ona Grevienė, William E.

šįrvinskiutė, S. Pet- 
Jonas Dagis, Petras 
P. A. Deltuva, I. Bo- 
Sthsvs Juozą pa i t is.

$16.00į

Vaite-

Antano

švento 
švento

Jonas
Kazys

Leonard šimulynas, Pranas 
Sadauskas, joe Valantinas. 
Stanislovas Urbonas, Antanas 
Junčius. Karolis Dagis, Adol- 
nh Vasilius, Antanas Buzas. 
P. Urbailis. Juozapas Butkus. 
Petras Pocius. Jurgis Litins- 
kis. Jonas Grinius. Veronika 
Grinienė. Charles Petkus, Jn, 
Anton Lukowski, Joe Bokus, 
Adomas Milašius,! Martinas 
Kaupas. Jonas Gahninas.’ Juo
zus Lukašius. C. Janužis, C. 
Janužis, Jr. Frank Gurinskas. 
Geo. Ledin. Sexton Ledin, C. 
Groskis, J. Kirstukas, M. Vit
kauskas, M. Crušas, J. Galdik. 
V. Brusokas. S. Bitout, Paul 
Groskis. ValĮna Baksis, S. Na
vikas, G. Brukson, A. Zerwos, 
J. Gudaitis.

Viso ..............  -
\VESTVILLE.

Rinkėjas: A. Stokis.
$2.00 aukos:

Rosa Stokis, Jonas 
las.

$78.81

Ged vi-

1935 PHILCO
RADIOS

™,LC0’4:’20.00 
Groja stebėtinai gražiai.
Pagauna visas stotis.

50 centų aukos:
Pranas Dapkus, H. Ahl- 

strom, J. Landraitis, Vincentas 
Zelinskas, J. Wyllie, J. Hoy, 
John Maki, Dr.- I. Slavin, 
John Hali, John Sedej, J. Bjer 
sted, Juozas Sušinskis, Jonas 
Sereikis, Juozas Keras, Fran
cis Krepas, Victoria Krepas, 
Marijona Trdpdenė, Joe Bi- 
lingis, Agatha Bakiene, Pra
nas Bakus, Antanas Rudinas, 
Anele Rukšėnas, Ona Bakšie- 
nė, John Bakšis,
31 cento auka — Pranciškus 
Zeburka.
25 centų aukos:

W. Stašzak, F. Kresunas, C. 
A. Beatty, John Kebbane, Geo. 
Sandstrom, Mrs. Frank Ash- 
mus, John Butkus, John Se
dej, Jr., Frank Buksas, Mrs. 
Nellie Whiteman, Alex But
kus, Joe Unewitz, Leonas Ži
gas, Stanislovas Dambrauski, 
Stanislovas Austinas, Antanas 
Jureviče, Master Bernard Kel
ly, Mrs. B. Savokin, Peter Dau 
jotas, Alex Paluckis, Stasė, ši
mulynas, Joana šimulynas,

yra žemiausios.dabarKainos
Pareikalaukite ir musų inžinieriai 
priduos jums pilną apskaitliavi- 
mą ant karšto Vandens, štymo, 
Vapor arba Furnace šilumos. Tas 
patarnavimas jums nieko nekai
nuoja. Mes galime jums parū
pinti materijola. Musų planus ir 
tulšis galite vartoti DYKAI, arba 
mes galime jums viską įrengti.

Cash arba ant išmoksimo.

S. MALMAN CO., Ine 
1930-32-34 SO. STATE ST, 

Visi Telefonai VICtory 4278-4279

39.95
Wave 

Pagauna Europą ir kitus 
kraštus

PHILCO 
66 B ....

Ali

T° 150.00
Pagauna Europos ir Ame
rikos stotis. Groja rekordus 
taip gražiai ir aiškiai, kad 
dar yra visai mažiai publi
kos, kurie yra girdėję tą 
naują muzikalį instrumen
tą. Muzika kokią tiktai no
rite. Vertėtų jums išgirsti. 
Tai yra naujas išradimas.
DYKAI DOVANOS ir RA- 
DIO ŽEMLAPIŲ KNYGA, 
atsilankiusiems pamatyti 

Budriko krautuvėje.

KODĖL ILGIAU LAUKTI! DA
BAR LAIKAS ĮSITAISYTI AP
ŠILDYMO PLANTA — ŽIEMA

BUS ČIA PAT 
NEUŽILGO

25 cetnų aukos:
Jokūbas Karasevich, K. Gu- 

dulauskas, Anna Gudulaus- 
’kiene, E. Dailidienė, A. Skru- 
Dskas, John Shavikey, Nellie 
Barber, E. Kibolienė, B. Bur- 
dzienė, B. Kenslan, P. Glod- 
kauski, I. Ncverdauskas, An- 
thony Rodon.

Viso ........ ................
BENLD.

'■ Rinkėjas: E. Klora.
50 centų auka — Ignacas Klo
ra.

35 centu auka 
Bujauskas.
25 centų aukos:

Jonas Sibulskis, Petras Tu- 
leikis, Kazė Zalapukienė, 
Juozapas Gcntauskis, Vilimas 
Šimkus, Juozapas Marcelinis, 
Klevas Talashalskis, A. Abro
maitis, Vincas Bagdauskis, 
John Kochinski, Mikas Graze- 
vičius. Mary Pavilonienė, Ka- 
rusė Ubutienė, Barbora Urbo
nienė.

Viso ............................
BERWYN?* v

Rinkėjas \ y P,. Želyis.
$1.00 aukos:

Peter Zelvis, Geo. Mikalai- 
nius, J. Stalilionis, August 
Grigas, Stanley Norbut. .
50 centų .aukos:

Helen Swad, J.. Lesąuskas, 
J. .Tonikos, George Kaupas. 
25 centų aukos:.

Chas. Savickas, Edw. Elter- 
man, Alex Norbut, Malvina 
Abb, Ona Kalvaitis.
, Viso .......................
CALUMĘT CITY. .

Rinkėjas: I. S pagis. 
$5,00 auka — Peter Spogis. 
$1.00 auka —- Mrs. Lapon. 
25 centų aukos:

E._ E. Arndt, F. Spogis, L. 
Spogis, J. Spogis, ''C. S., An- 
nette Tomkutonis, Marion 
Tomkutonis, Anthony Tomku
tonis, Michael H. Tomkutonis, 
George Larson, J. F. Costigah, 
Luciie Spogis, Fabion Spogis.

Viso ....... ;.................... $9.25
CHICAGO.

Rinkėjas: A. G. Kartonas. 
$1.00 aukos:

Petras Adomaitis, 
Sinkus^ 
25 centų aukos:

Adam Stanevičius,
Valantinas, John Chesta. 
$2.39 auka — So. 'West Am. 
Lithuanian Political Club.

Viso ........ ;.... ........... $5.14
ROSELAND.

‘•Rinkėjai: E. Dambrauskas,
J. $adulienė.\

$10.00 aukos:
Valentinas Rekašzi, Antanas 

kalvelis.
v

$7.25

Andrius

$4.35

$8.25:

Jurgis

Tarnas

Wl'—*

Spike ir Kuban Užkulniai

* 
*
♦ 
♦
* 
*

DABAR
IR TAUPYKITE

Kūdikių
IR DRŪTUS ČEBATUKAI

Mes tęsime šį pastebėtiną išpardavimą dėl naudos tų, kurie nega
lėjote atsilankyti. Atsilankykite šiandien! Arba ateikite rytoj! Bet 
ateikite! Bargcnai dėl visų! Atsivetkit savo draugus! Padarykime 
tai tikru Bargenų Jubiliejum!!!

* 1000 KAUTŲ
* KAILIAIS PADABINTI
* ŠILTU PAMUŠALU

TARPELIUOSE
* KITI KAUTAI PO

$9.98 $14.98

naujienos. Chicago, m..

teiias,' B. Galavicziuš, A. Kti- 
ciunas. ■ '

35 centų auka1--p. Juška.
25 centu aukos:

B. Papszis, A. Ambraziunąs, 
V Balakauskas, A. žalnariu- 
nas. T. Paikus, Peter Sadulis, 
°. Norvilas. R. Mažėjimas, P. 
šimonelis, P. Irišuras. A. Ma
tulėms, B. Petrulis, S. Miliū
nas. J. Strumil, p-as Kristo*, 
naitis, F. Bružas, p-ąs Raud
žius, P. Meleskevičiene, p-ia 
Bumblauskienė. .
. Viso .J
SUMMIT.

R i n kėias: A. P e trail is 
$5.00 auka —Lietuvių Drau
gija. 1

$1.00 auka—A. Petraitis.
25 centų aU’ka—Jonas Vaicis.

Viso .......... ........... $6.25
CHICAGO HEIGHTS.

Rinkėjas: IV. Mdnstvilas.
$1.00 aukos:

Simonas Sabutas, Jeronihias 
Macijauskas, L. M. Kazlausky, 
Peter A. Jagmin, Androv 
Kciver, Vincent Monstvila.

50 centų auka — Antanas 
Dombrauskis.

25 centų auka — L. Abra- 
maitis.

Viso ............... ............
CRYSTAL LAKE.

$1.00 auka—M. Karpis.
depCė.

Rinkėjas: J. Sauleles.* * ’ ’ ’• .
25 centų aukos: ? ;

John Smueles, Jr., Bernice 
Smueles, Michael Bogdoiia- 
viez, Ann Eiaihe Bogdonavicz, 
Sophie Smueles, John Smli- 
elės.

Viso ■ .................
EAST ST. LOUIS.

Rinkėjas: P. Kavaliūnas. 
50 centų aukos:

Thomas Fr^inch, Mrs. feli- 
zabeth Brokeš.
25 centų aukos:

Steve Kurpinski, Joanna- 
Karpas, Josepli Grimail, Pete 
Kavaliūnas,. Sęlomje Bucunai- 
tę, Pilįfii^ąs, Ę. Bu- 
cunąs, Arina ' Brazinski, Ber< 
nard Brokas, Williani Shim
kus, Charles Huebnet, Jr., 
Mrs. Ą. Paskos, Justinas Ba- 
ckis. . .. .

Viso J.............. J..... ... $4.25
FOK LAKĖ,: \ Z .
. .$1'00 auka— D., šimiėnis. 
GEQRGETOWN. A

Rinkėjas:4^'F; Tenzegalskis. . 
$2.00 auka —^'Theresa Anužis/: 
50 centų aukos :*
<■ Joe Dombr6wskas, Edith 
Dombrowskaš, Stanley , Dom- 
brdwskąg,: - Ahdrew * Shelikaj 
JOsėph »Siraites, Magdalena 
Seraitės/
40 centų auka — Jonas Ma- 

rušaitis.
25 centų aukos:

John Anužis, . Joseph Po- 
mer, Tony Guolas, J. Lertiėn- 
tbwięz, Anna Girdauski, Jo
nas Girdauški, John Endzeliš, 
Jo«nas Dailidė, Joe Vėlikis,. 
Helen Tenzegalskis, Frank 
Tenzegalskis.

Viso . .........
HARVEY.

Rinkėjai: J. Massick ir A, L. 
Skirmont.

$2.00 aukos: ' ■
. Justin Beinor, K. Shilinskas, 
Louis Eukul.
$1.00 aukos:

A. L. Skirmorit, K. Škir- 
mon, Klemensas Stepitis.
50 centų įukos:
K. • Vaidilauskiš, V, Chaponiehė, 
John Kurrsay, Behnet Ratkiiš, 
Juozapas Masikas; T. Venc* 
kus,' P. Milašius, P. Daknis, 
A. Ambut, J. Lamar, H. Tejf 
vėkas, S. DaraškeviČę, S. Rus-; 
gis, Agnės Skirmont, John 
Skirmorit, Alex Massick, John 
Maššick, Andrew Czerineski, 
Jonas Yurgaitis, Anna Ėerno- 
čiukė, Joana ^Leonienė, Chat- 
lėš' G, Simohs, Paul StahU, 
Aličė, Stahish, Antbh J įtun- 
ia, Peter ' Butkus; AIex Shųm-» 
pis, Alįih& Shumpięnė, Mgrib-r! 
ha Sėdauškiiįnš, Mary Sadaus-

Cbįrtes Grabouški, Art-
ha Maisto 'Judras

; Viso ■
(Bus daugiau)
• <

.... $61.60

Inėjimas per Svarbiausias Duris 
mūsų block Sųuare Buildinye

Įl» ...................

0»

-7“". .... iiiiiimp llll
|ailcagoMailOtderCb.7y
Į5įl SJABUNAST. Į

DYKAI
Mūnagefidus prezentas au kiekvienu 
pirkiniu už $2.00 ar daugiau. Neuž
mikite pareikalauti šių naudingų 
prėzentų.

SKRYBĖLĖS
Sutaupykite Doleri

88c
♦

$6.75

*

$1.50

Theresa Anužis.

$8.15

.11 l —i ■ III. ■!

Chicago Mail Order Bargenų Outleto 0

Manadžeriaus
IšpardavimasEINA VISU SMARKUMU!!!

VILNONIES 
AKSOMINĖS 
NAUJAUSIŲ RUDENINIŲ 

SPALVŲ. 
1000 Berets dėl Moterų ir Kū
dikių Specialiai 29c

MANAGERIAUS 
SPECIALS!!! 

MERGAITĖMS Mokyklai Dre- 
sės — Specialiai įkainuotos 

59* 79c 99* 
DUBELTAVI Svederių QQr, 
Setai (kūdikiams) .... 
RUDENINIAI Sėjo- Č4 4Q 
nai gryhų vilnų .......  ■ v
VYRAMS Svederiai QQp 
grynų vilnų .... .............. www
VYRAMS Marškiniai — Broad- 
cloath ir naujo- 
viški ..........  VvG
VYRAMS Skuriniai 
Sliperiai’ ................  www
VYRAMS Darbiniai čebatai — 
Tvirti ir $4 EQ
sunkus  ..............  ■
CHOCOLATE FUDGE — di
deli barai su rie
šutais ......... ...........

J!’

9c

1700 DRESIŲ
Crepos — Vilnonies — Naujoviškos
Tai visiški Naujos Rudenines E 
sės. Vertės <4
iki $7.98 ........................ * I -OO

V

MERGINŲ IR ČEBATUKAI
Kiekviena Pora tikra Sensacija. 

Vertes iki $3.00
Suedes j
Kids
Naujoviški 1
Didžio uo 3 iki 9 

Ties 
Pumps 
Oxfords

C H I C A G OMĄ I L O R D ER 
BARGAIN OUTLET

511 South Paulina Street —Mdrshf ivld I. and St/cot .Car-,to Door 
Hou's 8 to 6-^Thursday und Saturday Eves to 8:30 P M.

Depositas 
palaikys 
jūsų 
kauta

Tvirti

OUTLETAS TUKSTANČIŲ BARGENŲ

99c
Kiti už $1.19 — $2.29

Dabar... Gera Žinia 
dėl tų, kurie VARTOJA PEČIUS!

GAZU ŠILDOMAS
CIRKULIUOJANTIS HEATEKI

• •••», .į , •

už tiktai <Į>«| QQ
{ mėnesi

•Jeigu jus apšildote savo butą pečiais 
ir jums nusibodo nešioti purvinas ang
lis, perkratinėti nešvarius pelenus, mes 

, turime propbziciją ,kuri jus suįdomins.
Kad jus galėtumėte pasidžiaugti dau
geliu pagerinimų, kurie jums suteiks 
švarią, lygią ekonomišką gazo šilumą 
jūsų namuose, mes jums siūlome da
bar, gražų, automatiškai cirkuliuojant) 
heaterį už tiktai $1 ^mokėjimo ir $1 į 
mėnesį. Laike pirmų metų jus j j pa- 

• •• ; imate rendon ant išbandymo.
Šis heateris cirkuliuoja drėgną, svei

ką, Šiltą orą—ne tik per vieną, bet per 
daugiau kambarių. Jis harmonizuoja 

: nors ir. stf puikiausiais rakandais. Jis 
bus ne tik papiįdšimu kambaryj, bet 

r bus patogiau ir 'ariau. Tai nėra pe-

I Lietuvių valanda leidžiama 
iš stoties WGFL, 970 K. kas

I nedėldienis nuo 1 iki 2 vai

dūktai padaryti, 
Tečiau jis žino,

K.

TUŠTI LEBELIAI 
ANT KENK

Jos. F. Budrik,»
3417-21 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 8167 
CHICAGO. ILL.

JOKS grosernin- 
kas nepainia lis 
apie tokius lėbė- 
liu8. Jis žino, kad 
ima daugiau nei 
vardą geram pro
duktui — ’ I 

kad ir vardas reiškia.
Bankai priklauso labiau, nei 
kitos viešos įmonės, nuo Įspū
džio, kuri jie daro, štai kodėl 
ir šis tvirtas bankas auga ne
paliaujamai.

HALSTED EICHAKE 
RATIOIAl BANK 
19th Place and 

Halsted St

£3.00 auka — E. Petrauskas.
>2.25 auka—Frank Shimkus.

$2.00 aukos:> -
jP. Puzedvilas, J. Rusackas, 

I. Garicius, J. Braknis, A. 
Brązgins, A. Pivoriūnas, J. 
Nezęlskis, A. Matukonis, „ 
Domart, P. Lutkeviče, S. Ab- 
ramovičienė.
$1.00 aukos: t

P. Kentra, V. Kaktavičius, J. 
Kaktavičienė, P. Plungienč, 
p. Bružienė, J. Tralihskas, A. 
Sustis. ■ ' \ ’ bv' f;

75 centų aukos — QnA’ Kė- 
sirauškiėnč. \ •

50 ceotii aukos: B. Sktėbti-

“j

.‘T
V

L . 
. ——i

•• 't ■ , >’•
.......

■ ' šr " * y >

$1175

■ *? ■ j >

čius. Bet tai yra save valdanti APŠIL
DYMO SYSTEMA. Ji aprūpinta ter
mostatu su kurio pagelba jus galite 
palaikyti kambaryj tokio laipsnio ši
lumą, koki jums patinka.

' x s ■ i - •

Radikališkai nupigintos ratos—da
bar mažiau negu pusė to, kas buvo ke
letą metų atgal—padarė gazo vartoji
mą praktišku dėl kiekvienų namų. Pa
šaukite gazo kompaniją ŠIANDIEN—

Gas Heating Division

Public Service Company
OF NORTHERN ILLINOIS

The Peoples Gas Llght and Coke Company
VVestern United Gas and Electric Company

—-

/•š y ' 'r j; 7 '■ ; Į . . ................. 11     '■

Garšinkitės NAUJIENOS:
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neva 

Fublishęd Daily Except Sunday

1789 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

__ _______________ _____ 2 by
The Lithuanian New» Pub. Co., Ina

58.00 
4.00 
2.00 
1.50
M

Subacription Rateai 
88.00 per year in Canada 
|7.00 per year outsida of Chicago 
88.00 per year in Chieago 
Įc per copy________ ____________

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago. Ilk undar the act of 
March 8rd 1879.

. 8c 
« 184 

75c

Naujienos eina kasdien, Išskiriant 
sekmadienius. Leidtū Naujienr Ben
drovę, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

VMaakymo kainai
Chicagoje <— paštu:

Metams .... ............... . .....
Pusei metų _____________ _
Trims mėnesiams
Dviem menesiams —~
Vienam minėsiu ..............

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija — 
Savaitei .............................
Minėsiu! _______

Suvienytose Valstijose, na Chicago], 
kaštai

Metams 87.00
Pusei metų .............. ■■■■■■■■—
Trims mėnesiams -----  1.75
Dviem menesiams ___________1.25
Vienam menesiui —........... .75

Lietuvon ir kitur ušsieniuoM 
(Atpiginta)

Metams .. ......................... .. 88.00
Pusei metų .......      4.00
Trims menesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monoy

Orderiu kartu su ulsakymu.

TEKSTILININKŲ STREIKUI PASIBAIGUS

Audimo, ir verpimo pramonės darbininkų streikas 
buvo atšauktas, kada abi pusės priėmė prezidento 
Roosevelto įgaliotų tarpininkų pasiūlymą apie išspren
dimą ginčo tarpe darbdavių ir darbininkų. Tame pa
siūlyme dar nėra galutinų susitaikymo sąlygų. Jįsai 
nustato tik bendruosius susitaikymo principus.

Pirmiausia, prezidentas turės paskirti bešališką 
crijų nariųdtomitetą, kuris apsvarstys visus ginčijamus 
klausimus, liečiančius unijos pripažinimą, kolektyvių 
sutarčių darymą ir kitas darbininkų teises, kurias ga
rantuoja nacionalinis pramonės gaivinimo įstatymas 
(NIRA). Toliaus, prezidento paskirtasai komitetas žiū
rės, kad nebūtų diskriminavimo, priimant darbininkus 
atgal į dirbtuves; ypatingai, kad nebūtų skriaudžiami 
unijos nariai ir tie darbininkai, kurie buvo veiklus 
streike.

Kai dėl darbo valandų ir algų, tai šitie klausimai 
bus pavesta ištirti federaliniam darbo departamentui 
ir prekybos komisijai, kurie bendrai pagamins raportą 
ir pateiks savo rekomendacijas.

Aišku, kad šitoks streiko baigimo pagrindas reiš
kia kompromisą. Darbininkai sutiko grįžti į dirbtuves, 
pirma negu jie ką nors konkrečįo gavo. Bet streiko va
dai sakosi esą patenkinti ir savo pareiškimuose apie 
streiko atšaukimą kalba apie puikią darbininkų “per
galę”, tuo tarpu kai darbdaviai tyli arba daro trumpas 
pastabas laikraščių korespondentams, bandydami nu
neigti streikininkų laimėjimą.

Yra, žinoma, ir .tarpe streikininkų tam tikras 
skaičius tokių, kuriems nepatinka šitoks streiko baigi
mas. Kai kurie jų net sako, kad streikas esąs “parduo
tas”. Bet, blaivai žiūrint į dalyką, sunku buvo tikėtis, 
kad streikininkai vienu užsimojimu iškovos visus savo 
reikalavimus. Sąlygos tokiai didelei darbininkų pergalei 
šiuo laiku nėra palankios. Depresija dar nėra praėjusi, 
bedarbių daug, dauguma darbininkų tekstilėje pramo
nėje prieš streikui prasidedant nebuvo organizuoti.

Svarbiausias šio streiko tikslas buvo įtraukti dar
bininkų mases į organizaciją, kad ateityje darbdaviai 
turėtų reikalą ne su pavieniais darbininkais arba ma
žais jų būreliais, bet su viena sujungta visų toje pra
monėje užimtų darbininkų jėga. Atrodo, kad šitąs tiks
las tapo iki labai žymaus laipsnio pasiektas. Ne tik įs
tojo į uniją šimtai tūkstančių buvusių neorganizuotų 
darbininkų, bet ir 
grupės, kurios iki 
Streike, pavyzdžiui,
liškos tekstilininkų “unijos”.

Prie to darbininkai turi ir stambų moralinį laimė
jimą, nes jie privertė darbdavius pavesti ginčo išspren
dimą bešališkai komisijai, ko pirmiau jie nenorėjo pri
imti. Jeigu darbdaviai butų pačioje pradžioje tokį pla
ną priėmę, tai streikas nebūtų nė kilęs. Dabar nuo dar
bininkų išmanymo priklausys, ar jie sugebės tas iško
votas pozicijas panaudoti savo jėgoms sustiprinti ir sa
vo kasdieninei būklei pagerinti.

tus, įspėdama pasaulį, kad iš japonų agresingumo galįs 
užsidegti karo gaisras. Bet tai buvo tik “kamufliažas”, 
kad publika nematytų, kas dedasi anoje pusėje uždan
galo.

“Naujienoms” teko prieš kurį laiką atkreipti skai* 
tytojų dėmesį į tą aziatiškų derybų pobūdį ir išreikšti 
nuomonę, kurią faktai, kaip dabar matome, pilnai pa
tvirtino.

Gerai, kad Maskva, galų gale, tą geležinkelį paleis 
iš , savo rankų, Bet negerai,, kad jisai tenka pavojin* 
ginusiems Azijos imperialistams. J,eigų bolševikai butų 
išsižadėję savo imperialistinių tikslų, tai jie butų išven
gę daugybės bereikalingų konfliktų Tolimuose * Rytuose 
ir butų padarę daug pelningesnį biznį. Kam jiems rėk 
kėjo turėti geležinkelį svetimoje žemėje? Vienu laiku, 
po pasaulio karo, Nacionalinė kinų vyriausybė sįulė so* 
vietams už jį 100 milionų dolerių ir prašyte prašė, kad 
sovietai parduotų jai savo dalį. Bet bolševikai jos pa* 
siūlymą atmetė. O kada kinai pabandė bolševikus pri* 
versti, kad jie geležinkelį parduotų, ir ėmė areštuoti 
rusus tarnautojus, tai Maskva atsiuntė prieš kinus sa* 
vo “raudonąją” armiją.

Prieš japonus Maskva tokių “triupų” vartoti nega
li, todėl jai teko nusilenkti. Imperializmo politikoje 
silpnesnis neišvengiamai prakiša.

Kas fabrikuoja melus 
apie Sovietų Rusiją?

Raio J. GRUBAS.

likvidavosi tos neva “revoliucinės” 
šiol ardydavo darbininkų vienybę, 
sutirpo, kaip kamparas, komunis-

SUSIDERĖJO

Iš Tokio pranešama, kad rusai su japonais jau su
siderėjo dėl Rytų Kinų geležinkelio. Maskva gausianti 
už savo dalį geležinkelyje 140,000,000 yenų ($40,600,- 
000), t. y. mažiau, kaip pusę tos kainos, kurios ji reika- 
iavd pradžioje. Bolševikai norėjo gauti šimtą milionų 
dolerių, ir tai dar tais doleriais, kurie turėjo 39% dau
giau auksinės vertės, negu dabartiniai. Magaryčioms 
japonai žada dar priėjėti $8,700,000 rusams geležinkelio 
tarnautojams, kurie bus atleisti, kai ta nuosavybė per
eis į kitas rankas.

Galutiną sutartį su Maskva turės formaliai pada
ryti Mančukuo “valdžia”, per kurios teritoriją gelfežin- 

suprantama, kad tikrieji pirkįkM įr/gę-kelis eina, nors
ložinkelio savininkai bus japonai,

žinioje apie Tokio susitarimą su Maskva ątįdongįą* 
ma įdomi paslaptis apie tą pirkimą. Pasirodo, kad ir 
po to, kai derybos buvo viešai nutrauktos, japonų už
sienių reikalų minfeteris Hirota ir sovietų pasiuntinys 
Jurenev nesiliovę derėjusį slaptai. Tuo pažių laiku ją- 
pony armijft mitųodivo „gelef^olio
tarnautojus, o sovietų valdžia keldavo garsius' prote*.

(Tęsinys)

Sako ji, kad spalių 1017 
revoliucija panaikinusi darbi
ninkų ir valstiečių išnaudoji
mą. Tikrumoje, žinoma, nie
ko panašaus neatsitiko. Iš
naudojimas gal net dar la
biau padidėjo nei pirma. Tie
sa, darbininkus ir kaimiečius 
nebeišnaudoja dvarponiai, 
bankininkai .ir fabrikantai, 
kadangi jų nėra. Reiškią, pri- 
vatiškas išnaudojimas tapo 
panaikintas. Bet kas iš to! 
Bankus, žemę ir fabrikus da
bar kontroliuoją,sovietų val
džia. Tokiu budu ji yra bo
sas, kuris naudojasi darbo 
vaisiais. Ir dar kaip naudo
jasi! Iš valstiečių atimama 
jų produktai, kurie eina “val
stybes reikalams” (karinome-, 
nės, policijos ir šnipų išlaiky
mui ir maitinimui).. Jei kas 
lieka, tai parduodama užsie
niams, o už gautus pinigus 
perkama mašinos.

Bolševikiški fabrikai sten
giasi savo dirbinius parduoti 
užsieniams. O kadangi rinkų 
šiais laikais -mažai tėra, tai 
parduoda pigiai. Parduoti ga
lima tik tokius dirbinius, ku
rių pagaminimas pigiai kai
nuoja, Na, o gamybos išlaidų 
sumažinimas daugiausiai krin 
ta ant darbininkų pečių; 
jiems tenka pusbadžiu gy
venti.

Sovietų Rusijos darbinin
kams ir valstiečiams dažnai 
tenka badauti. Na, o kad jie 
nekeltų maištų, tai valdžia 
turi milijoninę GPU armiją. 
Tai Šnipai, kurių visur pilna, 
šnipais Rusija yta tikrai tur
tinga. Vargu kurioje kitoje 
šalyje jų tiek daug surasi. 
Tie šnipai yra neįmanomai į- 
kyrųs ir kiša savo nosį į kiek
vieno žmogaus privatiškus 
reikalus. Jie, taip sakant, se- 
4ca kiekvieną žmogaus sus|- 
Čiaudejimą. Dėliai tos prie
žasties Rusijos žmones yra la
biau suvaržyti, nagu kur nors 
kitir.

Kaip valstiečiai naudojasi 
7savo darbo vaisiais, 

tautiečiai nęgąli savo dar-[ 
bo 'Vaisiais naudotis, kadangi 
valdžia pe jokių. ceremonijų 
iš jų ^tima produktus. Palie
ka kiekvienam šeimos nariui 
po pusantro pūdo grudų duo
nai; o kitus paima valstybėj 
reikalams. Tuo tarpu kiekvie
nais metais rėk alau j am a, ką$ 
valstiečiai' užsėtų , tąm. tikrą 
pldt< -

m.

turėtų nė sėklų. Kad to neat* 
sitiktų, tai valdžia atima ir 
sėklas, o tik pavasarį jas, vėl 
išduoda,

Jei kaimietis neapsėja tokio 
žemes ploto, kokis jam yra 
paskirtas, tai jis tada pakliū
va bėdon: yra apšaukiamas 
sabotažninku, kuloky, kenkė
ju ir t. t. Vadinasi, jis priskąi- 
toma prie nusikaltėliu ir, kai
po tokis, yra baudžiamas. Pir* 
m i ausi ai iš jo,‘'yra atimama 
žemė. Pasipriešinti jis negali, 
nes tame atvėsyje jis a t si dm 
ria kur nors Archangelske 
koncentracijos stovykloje ar
ba Solovecko>, ardose,, Ir iš to
kio ištrėmimo retai' kuris be
grįžta! miršta ūmo bado, šal
čio ar nuo kokios nors ligos.

Jei kaimietis bando paslepi 
ti grūdas ir neatiduoda juos 
valdžiai, tai j du didžiausias 
nusikaltimas, .j'Kai valdžios 
šnipai suseka, tai įš tokio kai
miečio atimama visi grudai: 
reiškia, jis gali sau mirti ba
du.

Tai tokią malonę bolševikai 
suteikė Rusijos valstiečiui. 
Taip, bolševlkijoje darbinin
kas ir valstietis tikras 
vergas, kuris turi daryti tai, 
kas jam įsakoma. Prie vald
žios vairo yra prisiplakę nę 
darbininkų atstovai, bet viso
kie politiniai avantiūristai, 
kurių vadovybėje randasi ir 
Komunistų Partiją. Partijos 
nariai faktinai neturi jokios 
reikšmės, kadangi jie turi pil
dyti tai; kąs jiems įsakoma iš 
viršaus. Kitais žodžiais sa
kant, ką padiktuoja Stalinas 
ir jo klika.

Tokiu tai būdų bolševikiš
ka revoliucija ’ “pąliuosavo” 
Rusijos žmones .nuo išnaudo
jimo, Tie žmonės bolševikiš
kos valdžios neapkenčią tąip, 
kaip giltinės.

“Upės jr ežerai musų, bet 
žuvys jūsų...”

Undžienė sako, %g “dabar 
fabrikai ir mašinos priktoW 
dąrbininkąms/’ 1 Sakoma, kad 
Viename labai įvarbiąme bo^ 
šąvikų suvažiavime kaukazie
tis padaręs toki pareiškimų; 
"tJpės ir ežerab mųsų, be| žu
vys jūsų; žemė muąų» M 
produktai jūsų; avys musų, 
bet it vilnmN

Lyginai taip priklauso dąr- 
bininkams fabrikai .My muši* 
noa. Jie turi fabrikuose 
iv su mašinonfh 'dirbtii bet 
jų darbo vairiais naudojęsi 
Įvkidrios UWIi' rindlkataį-

labai

Kortų Bi,temB.
> i

Undžienė sakę, jog “prie to
kio surėdymo darbo vaisiui 
yra padalinamas kįtąip, negu 
prie kapitalistinio surėdymų” 

Su tuo aš pilnai sutinku. 
Bet kodėl ii nenurodo to pa
dalinimo skirtumą- Kapitalis
tiškoje risteinoje už savo dar
bą dąrbininkas gauna tam 
ti^rą atlyginimą pinigais.1 Už 
tuos pinigus jis gąli pirkti, 
kas jam reikalinga arba kąį 
jam patinka. V|sai kitaip yra 
Sovietų Rusijoje, T^n darbi
ninkas gauną tąm tikrą algą, 
bet negali nusipirkti tai, ką jis 
nori, O tai todėl, kąd jam iš
duodama visam mėnesiui kor
ta, kurioje sužymėta, ką rjis 
gali pirkti: kiek svarų duo
nos, silkių, cukraus, kopūstų 
ir t. t. Darbininkas kiekvieną 
kartą turi tą kortą nusinešti 
į krautuvę, nes kitaip jis ne
gali nieko nupirkti, kadangi 
rubliai yra visai mažos vertes. 
Tačiau kortos išduodama tik 
tiems, kurie dirbą. Jeigu žmo
gus neturi darbo, tai jis neturi 
ir kortos. O tai reiškia, kad 
jis negali gauti nei maisto. 
Tiesa, maistas yra pardavinė
jamas ir “laisvoje” rinkoje, 
bet ten už viską reikia mokė
ti brangiau nei aptiėkoje.

Bet gyvas žmogus, kaip yrą 
sakoma, į žemę negali lįsti. 
Jis ieško priemonių, kad ko
kiu nors budu gyvastį palai
kyti. Tad tie, kurie nėra aprū
pinti kortomis, vagiliauja. Ir 
turiu pasakyti, jog vagių So
vietų Rusijoje yra labai daug- 
Jeigu jie vagia šiaip sau iš 
piliečių, tai jie nėra 
skaudžiai baudžiami.

s ■ 1

MusiŠkiąį komisarai pasa
koją, kad bolŠevikijoje nėra 
prievartos. Tai yra didžiausias 
melai- Jeigu kuris darbinin
kas sugeba padaryti pragyve
nimą ant savęs dirbdamas, tai 
jam KU0J tenka susidurti su 
GRU agentais. O tokis susidū
rimas beveik. visuomet i pasi
baigia tuo, kad darbininkas 
yra išsiunčiamas į Sibirą, kur 
jis turi praleisti nuo 1 ligi 5 
metų. Daugiausiai į bėdą pa
tenka kriaučiąi, kam jie užsi
ima laisyu amątu; barzdasku
čiai, kam jie skuta barzdas ir 
kerpa plaukus; kurpiai, kam 
jie slapta taiso batus ir tt.

Amerikos ir Rusijos vdarbi* 
ninku algos.

Darbininkai, lyg kokie vepr 
gai, turi bplševikįjoje sunkiai 
dirbti, Ir už tą savo sunkų 
darbą jie gauną per dienų 
nuo vieno ligi dviejų svarų 
duonos. Už menlriauri nusi
dėjimą jie yrą skaudžiai bau
džiami. Apie kokį nors pasi
priešinimą, žinomą, negali bū
ti nei kalbos. Nepaklusnieji 
priakąitoma prie 
liuripnierią, kurie be didelių 
ęęremonijų statpma prie sie
nos. . '

Dabar panagrinėsime “pa* 
didintą tą dalį, kurių darbi* 
nipkas gaupą kaipo piniginę 
algų.”

Kaip didelę ąlgą gauną Ru* 
sijos’ darbininkas? p-ią Und* 
žiene drpvisi tąi pąsąkyti, Ji 
tąip pat' nebando palyginti 
Amerikos darbininkų algą su 
ta, kurią gauna sovietijos dar
bininkas.

Vidutiniška Sovietų Busijbs 
darbininko algą 1932-1933 mę- 
tąis buvo 100—150 rublių per 
mėnesi. Vądinąsi, x pęr dieųą 
jis uždirbdavo nuo 3 ligi > P 
rųblių» < Amerikos darbln 1
kąs maždaug irgi gąųną nuoįB 
ligi 5 • dolerių per dieuų> .

iimto? ur pusantro 
rublių per mėnesį ątrpdP di* 
de|i, pinigai, ^aro ląjkąių 
darbininkas api® tokią krūva 
pinigų nugalėjo. nei svąjptį,

Tačiau visa beda yra tą, 
kad caro laikais rubli0 vertė 
buvo maždaug 50 centų, o 
bMš«vW«|Ską rubli užribiw 
gulima ^irkU h 
\ Kad geriau suprast} d^erin

r J 
T*J

niškus čevęrykys turi mokėti 
maždaug 150 rublių. Ameriką* 
je vidutiniškų čeverykų pora 
kainuoja apie keturi doleriai. 
Tokiu budy, jei Amerikoje 
darbininkas uždirba per dieną 
keturis dolerius, tąi vakare jis 
galį nusipirkti porą čeverykų. 
Rusijoje gi darbininkas turi 
prakaituoti visą mėnesį, kad 
nusipirjtųs čeverykų porą!

Už tris dolerius* amerikietis 
gali nusipirkti 600 cigaretų. 
Na, o Rusijoje už 25 papiro
sus reikia mokėti trys rubliai. 
Caro laikais tiek papirosų bu
vo galima pirkti už penkias 
kapeikas.

Iš tų pavyzdžų, manau, 
jums bus aišku, kaip “daug” 
sovietų darbininkas uždirba.

Dėl didesnio aiškumo aš 
palyginsią pinigų vertę. Nors 
per paskutinius metus Ameri
kos pinigai ir gerokai nusmu
ko, bet vjsvien, palyginus su 
bolševikiškais rubliais, jie ga
na aukštai stovi. Amerikoni-. 
škais pinigais už bolševikišką 
rublį daugių daugiausiai yrą 
mokama keturi centai (o daž
nai tik du ir trys centai). Iš 
to galima padaryti Štai kokią 
išvadą: jeigu Amerikos darbi
ninkas uždirba keturis dole
rius per dieną, tai sovietų dar
bininkas turėtų per dieną už
dirbti 100 rublių, kad galėjus 
su amerikiečiu susilyginti.

Iš to, kas aukščiau pasaky
ta, bus visiems aišku, koks 
yra skirtumas tarp sovietų 
darbininko, kuris nėra "iš- 
nąydojamas” (taip sako ko
munistai), ir Amerikos darbi
ninko, kuris yrą išnaudoja
mas iš visų pysiu. Skirtumas 

kaip 
arba

tikrai didelis, — toks, 
tarp žemės ir dangaus 
dangaus ir*pragaro!

Apdrąuda nuo ligos ir 
dalykai.

Undžienė labai “saldžiai” 
kalba apie apdraUdų nuo li
gos, senatvės pensijų, nemo
kamą daktarų ' patarnavimą, 
gerus kambarius už mažą 
nuomą ir t t

Bet kokią apdraudų ir se
natvės pensijų darbininkas 
gauna? Apie tai Undžienė nie
ko tikslaus, nepasako. Ot, ji 
sau pliauškia visokius niekus, 
tai ir viskas.

Sovietų Rusijos darbininkas, 
jeigu nori gauti apdraudų nu° 
ligosi ir senatvės penrijų, tai 
pirmiausiai turi būti darbo 
unijos narys (tūo tarpu toli 
gražu ne visi darbo unijoms 
tepriklauso) ir per unijų turi 
mokėti mėnesines duokles į 
apdraudos ir senatvės pensijų 
fondus. Jeigu jis duoklių Pa
moka, tai negauna nei ap- 
drąudos, nei senatvės penai*’

Daugelis darbininkų nemo
ka duokles, kadangi jiems ne
užtenka pinigų ir biedniau- 
siam pragyvenimui. Tokiu bu
du |r prie geriausių porų jie 
negali nei apsidrausti, nei už
tikrinti sau senatvės pensijų.

Apie daktarus ir ligonines 
UndžlepČ kalba teisybę. Ta
čiau ir čia reikia padaryti 
vieną pastabų; Sovietų Rusi
joje labai trūksta daktarų,, o 
ypąč gerą daktarų. Ligoninių 
taip pat yfa labai, mažai, ir 
tos pačios nepaprastai skurd
žios. Palyginus su ameriko
niškomis ligoninėmis, joų yra 
tiesiog primityviškos.

Undžienė su kažkokiu pasi
gerėjimu kalba apie tai, kad 
sbyietijoje darbininkas gali 
gauti kambarį už pigią nuo
mų.

Nieko panašaus! Jeigu dar
bininkas nori turėti savo 
kambarį, tai jis pirmiausiai 
tūri priklausyti statybos koo
peratyvui, įnešdąmas 100, 200 
ar net 300 rublių. Po to jis 
moka narto mokesti j fondų, 
kol išmoką 3,000 rublių. Tik 
tąda jis gauna kambarį $u 
virtuvę. tąi .pareiškia, kąd

kiti

mokesčių susidaro apie 30 
rublių. Bet tada kambarys jau 
skaitosi jo, jis gali pats ja
me gyventi arba nuomoti ki
tam už 200 ar 300 rublių per 
mėnesį. Jeigu nori, jis gali tų 
savo kdmbarį parduoti už ko
kius penkis lakstančius rub
lių. Tai visai teisėta tranzak- 
cija, ir niekas neturi teisės 
išmesti pirkėją iš kambario.

Taip yra su kambariais. Vi
sai nemanau, kad tai šaunus 
patvarkymas. Tai lyginai butų 
tas pat, jei Amerikoje darbi
ninkas sumokėtų 
rų už kambarį ir 
turėtų kiekvieną 
kėli $30 "nuomos!

Esu tikras, kad 
nui pirmiausiai pasipriešintų 
visi Maskvos garbintojai. Jie 
tuoj pradėtų gvoltu rėkti, /og 
lai yra didžiausias išnaudoji
mas. '

M. Undžienė, kaip ir kiti 
bolševikiško rojaus garbinto
jai, kalba tik apie gerąsias 
pU$eSf Vadinusi, stengiasi pa
rodyti, kad Stalino valdomoje 
šalyje viskas yra tvarkoje. 
Tąčiau ir čia ji neapsieina be 
faktų iškraipymo. Ji, mato
mai, sužiniai paslepia kai ku
riuos dalykus, kurie galėtų 
pasakyti visą teisybę. Taip, 
pavyzdžiui, iėjo su pigiais 
kambariais, kuriais neva dar
bininkai gali naudotis.

Tačiau faktas yra tas, kad 
sovietuose žmonės yra labiau 
išnaudojami, negu kur kitur. 
Diktatūrų valdomuose kraš
tuose visuomet piliečiai yra 
išnaudojami. Taip yra visur, 
nežiūrint, ar diktatūra esti 
juoda, ruda, raudona, ar dar 
kitokia. Bolševikiška dikta
tūra gauna pinigus iŠ tų pa
čių šaltinių, kaip ir fašistiška. 
Būtent, iš darbo žmonių.

Tiesa, kai kas gali pasakyti, 
jog tai daroma tam, kad su
kurti šviesesnę ir geresnę atei
tį. Gal ir taip. Tačiau kyla 
klausimas, kas bus ateityje? 
Kur užtikrinimas, * kad tada 
dąrbo žmonėš ’ lgalėš labiau 
naudotis savo darbo vaisiais 
nei dabar? Musų neramiais 
laikais gyvenimas smarkiai 
keičiasi. Vargu yra tokis pra
našas, kuris galėtų pasakyti, 
kas bus už desėtko ar dviejų 
desėtkų metų. Pagalios, apie 
ateitį nėra reikalo nei kalbė
ti:* kalbėkime apie tai, kas 
dabar yra Rusijoje, o ne apie 
tai, kas ten bus už dešimties 
arba už šimto metų.

Darbininkų algos
‘ Undžienė sako, kad dabar

tinė žemiausia Rusijos darbi
ninko alga yrą 102 rubliai per 
mėnesį.

Jr taip ir netąip. Tiesa, 
fabriko darbininkas mažiau
siai gauna per mėnesį 102 ru
blius. Bet ar visi darbinin
kai dirba fabrikuose? Žino
ma, kad ne. Tūkstančiai juk 
darbininkų dirba prie įvairių 
statybos darbų, prie namų 
dženitpriais (dvorninkais), 
viešbučiuose, restoranuose, 
kolchozuose, ąovchozuose ir 
t. t. Visiems tiems darbinin
kams nėra paskirta minlmum 
algos. Dažnai jie dirba ųž 
t|ek, kiek gali gauti. Man 
teko kalbėtis su darbininkais, 
kiirie dirba prie namų staty
mo. Per dieną jiems* moka
ma 3 rubliai. Tokiu budu,

3,000 dolc- 
po to 

mėnesį

tokiam

jOjh

’J
V

dar 
mo-

pla-

u

pesirit nupn 
elęktrį, yaft

jpakiu 
kontr-ręvo-

ma 3 rubliai.
jeigu jie per mfnes. išdirba 
26 dienas, tai gauna 78 rub
liui Iš to uždarbio dar yra 
atitraukiamo mokesčiai į uni
ją ir visokius kitus fondus.

(Bus daugiau)

ATĖJO NAUJAS 
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Kurios turinys yra labai įdomus 
ir turtingas

Ąutarkįnio ir ugningo ukin klau
simas lAGtdvojfe — P. Kapąstins.

šventraščio medicina — D, A. 
Spinduliavimas — Sir James Jeah. 
Kaip rąšo musų rašytojai (V. My

kolaitis — Putinąs, Vydūnas, A. Vife- 
lolip — Žukauskas, M. Vaitkus, T. 
Įyyįls. V. ®lcl6haa. K. KieU). 
Stebuklai Aleksandras Čakt.
Baidomasis laikas — St. Kapnys.

^stab°s — Maksim
Taipgi Literatūros apžvalga. Ivai- renybšs. Kronika. t, r
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Tarp Chicagos
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Niekuomet negyve 
no Amerikoje, bet 

laimėjo palikimą

T rampai
ir 67 *— Joseph Pasurka 
72 motų amžiaus ir dvy- 
anukų tėvukas. Bet tas

j gražiąją Berthą

Žmonoš gyvenamas kraštas 
yra tas, kuriame gyvena jos 
vyras, nusprendė teismas, 

......... .. .................u. i..* ........ i

Žmona yra skaitoma lega
te Jungtinių Valstijų gyvento
ja, jeigu jos vyras yra išgy
venęs Jungtinėse Valstijose 
nusprendė palikimų teismas, 
Geneva mieste, Illinois.

Teismas toliau pripažino, 
kad žmonos gyvenamasis kra
štas yra tas, kuriame gyvena 
jos vyras, nežiūrint ar žmona 
yra buvusi kuomet nors vyro 
krašte ar ne.

šitokią opiniją išreiškė Ge- 
nevos palikimų teismo teisė
jas Harry Daniels, byloje, ku
rią užvedė tūla Mrs. Van 
Brock, gyvenanti Rotterdame, 
Olandijoje. Ji kontestavo vyro 
testamentą.

Paliko žmona Europoje.
Vyras, Edward Van Brock, 

gimęs Belgijoje, užsiėmė žu- 
vavimu. Jis vedė ir susilaukė 
keturių įpėdinių. Kai žmona 
mirė, jis vedė antru kartu ir 
susilaukė dar dviejų įpėdinių. 
Nesutikdamas su antrąja žmo 
na, Van Brock ją paliko Eu
ropoje ir su pirmosios žmonos 
vaikais atvažiavo į Ameriką. 
Apsigyveno Št. Charles mieste 
ir ten gyveno iki mirties.

Gyveno Olandijoje.
Testamente, jis paskyrė

$25.00 antrajai žmonai ir jos 
vaikams. Gavusi žinią apie 
palikimą, antroji žmona nuė
jo pas Amerikos konsulą Rot
terdame, . Olandijoje.,, atsisakė 
nuo $25.00 palikimo ir užvedė 
bylą, kontestuodama testa
mentą ir reikalaudama vie
no trečdalio viso palikimo.

Advokatas pirmosios žmo
nos vaikų, kuriems buvo pa
liktas beveik visas turtas, 
argumentavo teisme, kad Mrs. 
Van Brock neturi teisės kon- 
testuoti palikimo ir užvesti 
bylą, nes ji niekuomet negy
veno Illinois valstijoje ir Jun
gtinėse Valstijose. Teismas, 
tačiau, pripažino, kad žmo
nos gyvenamas kraštas yra 
tas, kuriame gyvena vyras ir 
paskyrė jai $4,500 viso palik
to turto, o likusią dalį išdali
no lygiomis tarp visų šešių 

Du antrosios žmonos 
taipgi gyvena Rotter-

72 
buvo 
likos 
jo nėstdaikė nuo įsimylėjimo j 
Berthą,
Shonberger, kuri buvo tik 67 
metų amžiaus. Šeštadienį jie 
buvo surišti neatmezgamu maz
gu. Jiems nereikėjo liinozinų. 
Susiėmę rankas jaunavedžiai 
parėjo namo iš bažnyčios.

Dantis "už dantį — Policistai 
Louis Furst ir Thomas* Torpy 
Šeštadienį žuvo nuo kulkų dvie
jų jtiodveidžių banditų, kuomet 
su jais susirėmė Wabash avė. 
policijos distrikte. Bet ir nuo 
tų policistų kulkų žuvo abu 
banditai. Jie yra Clifton Myr- 
rick ir James Franklin, iš ka
lėjimo pabėgęs piktadaris.

Bankierius ir guzas—George 
Gray, kasierius iš banko, May- 
woode, N. J., atvažiavo i Chi
cago. Apsistojęs Cambridge 
viešbutyje, atsuko kambaryje 
gaZą ii* laukė mirties. Bet vie* 
toje mirties atėjo policija. Geo. 
Gray turbut nesulauks mirties, 
nes guli ligoninėje, kur dakta
rai jį gina nuo šmėklos, o ir 
policija dabar yra labai suinte
resuota jo likimu.

Dvylika miltelių — Šeštadie- 
n. Pasaulinė Paroda susilaukė 
12 milioninės lankytojos. Ji bu
vo panele iš Evanstono, 
Jane Brennan. (Paroda
baigs spalių mčn. 31, Iki to lai- 
ko Parodos viršininkai tikisi 
sulaukti suvirš 15,000,000 lan
kytojų.

Po 22-jų metų — Tai buvo 
22 metai atgal. Dr. Harry El- 
gin Webster apsivedė. Kai 
žmona išvažiavo aplankyti tė
vus. Dr. Webster apsivedė ant
ru kartu su Bessie Kent. Vė
liau sumanė ją nužudyti, šeš
tadienį, rūgs. 22, 1934 metais, 
Dr. Webster bttyo paleistas iš. 
kalėjimo, kur sėdėjo pėr 22 me
tus už žmogžudystę.

$119,900,000 mokesčių — Ap
skričio iždininkas Nash paskel
bė, kad Cook apskričio mokes
čių mokėtojai sumokėjo šimtą 
devynioliką milionų ir devynis 
šimtus tūkstančių 1(133 
mokesčiais. Tai yra 55% 
mokesčių sumos. Namų 
ninkai dar turi sumokėti 
927,832. •

Miss pasi

tik

vaikai 
damc.

Kaimiečių kvartetas 
vėl pasirodys Nau
jienų radio valandoj

Dėl tirštos miglos aUtOmobb 
liai vienas kito nematė. Ir su
sidūrė. 

/

Trys moteriškės, važiavusios 
tais automobiliais dabar guli 
Elmhurst, UI., ligoninėje. Jos 
yra Berthą Ąrminger, MisS 
Barbara Fortune, Miss Kay 
Hibbard. Sužeisti vyrai yra 
Benson B. Martin, DouglaS 
Huntress ir Goodwip Johnson.

metų 
visos 
savl-
Wr

Iš Joniškiečių L K 
Klubo susirinkimo

Laidotuves
VAKAR

Emilija Urba 
rtlgs. 20 d. Ktinas pa-* 

i 1340 So. 50th aVė.,šarvotas
Cioėro. šv. KazimiėTė kapinėše. 
Laidojo A. Petkui.

ŠIANDIEN 
Alvirta Vendktis

Mirė rugsėjo 21 d. Laidotu
vės 3:30 Vai. ryto. Iš namų 
604D Keder Avė. j Kažimieri* 
nesi kapines. Laidoja J. J. Bag
donas.

Jonas šiiiiiikaa
Mirė rūgs. 23, 44 mėtų. Kii- 

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

Kazimieras Kučinskas
Mirė rugsėjo 22 d. Kūnas 

pašarvotas 131 W. 104th PL 
Iš namų, kaip 8:80 vai. ryto į 
Kazimierines kapines. Laidoja 
J, J. Bagdonas.

Vedė trejetą savaičių 
atgal ir jau divorsas

Matyt, kumštininkas King 
Levinsky yra nekoks vyras, nes 
kiek kartų jis vedasi, tiek kar
tų atsiduria divorsų , teisme. 
►Paprastai, tie protarpiai tarp 
vizito į Vedybų teismą ir j di
vorsų teismą yra labai trumpi.

štai trejetą ar kiek savaičių 
atgal, besikumščiuotfafcit Levin- 
skiui Pasaulinėj ^Parodoj,< .jam 
pasidabojo viena pagarsėjusių 
“fan dancers0. Tuoj Levinsky 
prie jos su žiedu it su priža
dais ištikimai mylėti ir laimėj 
gyventi per amžių amžius.

Nuskambėjo Vestuvių var
pai it Levinsky ir Levinskiene 
pradėjo bendrą gyvenimą. Tik 
staigiai vakar pasigirdo žinios, 
kad LėVinskiai jau traukia į 
teisiną SU diVPtsfj prašymu.

RADIC
Gražių dainų progra

mas,

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8, v. ryto 
iki 8 Vai. vak. Nedeliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p. 
.... ................    į

l&muikoa Uatavi. Daktaro 
------- NaHai.

• •
Dr. Berthold, kilęs iš Vokie- 

tijos garsus rašytojas/moksli* 
ninkas, tyrinėtojas ir Chicagos 
Field muzejaus antropologijos 
kuratorius, kuris užsimušė nu* 
kritęs nuo Chicago Beach 
Rotel gaisro kopėčių. Jis yra 
vadovavęs daugeliui mokslinių 
ekspedicijų.

tas, ragino balsuoti už Nixofią. 
Ar tik negaus barti nuo denio- 
kratų.

Mokyklų janitorių algos
Buvo iškeltas klausimas apie 

Cicero mokyklų dženitorių au
kštas algas. ‘Jie gauna po ke
lis širhtifs dolerių į mėnesį. Na
riai nutarė pasiųsti rezoliuciją 
miesto tarybai, reikalaujančią 
algų klausimą sutvarkyti.

Susirinkime buvo diskusuotas 
“LitUanicos II” skridimo reika
las, po to kai p. Deveikis iš
davė platų raportą apie pasku-* 
tinjus jvykitts. Išrinkta delega
tai į priešfašistinj kongresą^ 
Vargais negalais apsiėmė du 
ašmenys dalyvauti kongrese. 
Pažiūrėsime koki raportą jie 
atneš. -—D.

šiandien 7-tą vai. vakaro, 
š Stoties WGES įvyksta lie
tuvių radio programas, kurį 
kas Untradtenį reguliariai lei
džia Peoples Rakandų Išdir- 
lystės Kompanijos krautuvė.

Programo išpildyme daly
vaus keletas gerų radio daini
ninkų, kurte po vadovyste K. 
Sabonio padainuos daug gra
žių dainų. Prie to bus rinkti
nos muzikos, įdomių kalbų ir 
svarbių pranešimų. Rpe. XXX.

Lietuvės Akušerės _ 
Mtrs, Aitelia K. Jarusz 
< _ Physical Therąpy

aėd Midvrife 
6] Albany 

Avenue 
Phone 

Hettilock 9252 
Patarnauja prit 
gimdymo namtic 
se ar ligoninėse 
duodtt masėage 
electirię tr e a t- 
meiit ir magne- 
tio blankets ir tt 
Moterims it mer
ginoms patari
mai dovanai, 

iii ■ tai, i    i ....................

Iš Lietuvos atvyko 
p. Paulina Giraitiene

DR. VAITUSH, OPT.
Iptometrically Akių Specialistas. 
Palengvins aklu įtempimą, kuris 
ti priežastimi galvos skaudšjimo, 
aigimoi aklą aptemimo, neryūotu- 
d, skaudama aklą karštį, atitaiso, skaudama akiu karšti, atitaiso 
imparegyatę ir toliregystą. Priren- 
i teisingai akinius. Visuose atsiti- 
nuose egzaminavimas daromas su 
ktra, parodančia mažiausias klal- 
s. Speciali atyda atkreiptam i mo
kios vaikus. Kreivos akys atitai- 
i)os. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
lioj nuo 10 iki 12.
turely atsitikimų akys atitaiso
mos be akiniu. Kainos pigiau 

kaip pirmiau.

Laidotuvės $95
J. J. BAGDONAS

Pullman 4151
10734 9.Michigan Av

Republic 3100
2506 W. 63 St.

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Re». Hyde Park 8895

Dr. Sušauna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialiau 
6900 ,So. Halsted St 

Valandos 1—4 po pietą, 7—8 vaL vak.
Išskyrų* *eredoml*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: — 1—8 ir 7—R 
Šaradomis ir nedčl. pagal sutartį.

Rez. 6681 So. Califomla Avenue 
Telefoną* Renubllc 7868 

..J *

Lietuviai daktarai

DR. MARGĖMS
3325 So. Halsted St

Valando*: nuo 10 r. iki 2 po pietą 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8488

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

South Ashland A v. I I)r S N1IKFIK
Phone Boulevard 7589 ' Ule 0e IVUIkljljlO

_________ _________________ I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija

3335 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.DR. G. SERNER

LIETUVIS 
Yards 1829

Pritaiko Akiniu* I 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
ir Akiniu DirbtuvI

West 35th St.
' kampas Halsted St. , 

Va landos nuo 10—4, ntio 6 Iki 8 
edčliomis nuo 10 iki 12 tai* dieną

Ofisas

akinių dil visokia akių

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1957 Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
TeL Hemlock 6699 

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469 ----- ---

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Naujieniečiai, kurie susiren
ka kas seredos vakarą radio 
stoties studijoj, rytoj vėl turės 
savo tarpe kaimiečių kvarte
tą.

Jau ilgokas laikas kaip kai
miečiai čia buvo. Sako, jie 
buvę išvažiavę Lietuvon nau
jų gaidų parsivežti. Vienas jų 
kiek teko girdėt, buvo pakly
dęs Wisconsine, Žuvis begau
dydamas. Tai Vytautas Taru
tis.

Dabar jau jie visi čia, svei
ki ir smagus. Ir/turi daug 
naujų dainų, Kas vakaras jie 
jas dainuoja pa# aavo vedėją 
ponią A. Salaveičikiutę Ste
ponavičienę, ir nemažai jų 
padainuos Naujienų sueigoj 
rytoj iš stoties WSBC*

Kaimiečių kvartetą sudaro 
, Vytautas Tarutis, Prapaa Pū

kis, Albina Trylikaitė ir Es- 
telle Rimkaitė.

Pąaiklausykime jų naujų 
dainų rytoj. • ;

l, i.i.taėMi **■«*■■

BRIGiHTON PARK.— Joniš
kiečių L. K. Klubas nutarė 
rengti vakarėlį spalių 27 d. 
HollyWood Inn svetainėje, ten 
pat, kur (vyko klubo susirin
kimas, rugsėjo 9 d. I rengimo 
komisiją buvo išrinktos pp. Ka- 
zimieraitienė ir Mickevičienė ir 
B. Barniškis, klubo pirminin
kas.’
Nariai nesilanko į susirinkimus

Susirinkimas nebuvo skait
lingas. Apgailestautinas reiš
kinys, kad klubo nariai fieinte- 
resuojasi veikimu ir j susirin
kimus nesilanko, nors klubas 
didžiumai jų savo laiku yra su
teikęs daug pagalbos. Reikia 
tikėtis, kad ateityje padėtis pa* 
sitaisys.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
paskutinis klubo piknikas at* 
nešė $11.00 deficito.

Buvo plačiai kalbėti apie pa* 
tins, atsilikusius su mokesti- 
mis. Kai kurie buvo suspen
duoti. Gaila, kad klubo nariai 
nesiinteresuoja klubu. Sus per* 
vėlu, kuomet jie pamatys sa* 
vo klaidą.—B. B.

Ciceriečią organiza
cija nusistačius prieš 
jungimąsi su Chicago

i t.iiritm.. -

CICĖRO.—Lietuvių Improve- 
ment Klubo natriai didele di
džiuma pasisakė prieš prjiungi- 
mą Cicero miestelio prie Chi
cagos. Tdo klausimu cicerie- 
Čiai pareikš savo nuomonę lap
kričio 6 dM rinkimuose. Spėja
ma, kad juodveidžiai užplūs 
CiėėfD, jeigu miestelis butų pri
jungtas prie ChtefigoS,

Susirinkimas, tai-p kito ko, 
svarstė kaiididaturą G. Nifcofi’e, 
republikonų kandidato į mokes
čių apeliacijos tarybą, ktfriš, sas 
koma, stojąs ūž namų savinin 
kų reikalus. Klubo pirminin
kas p. Pocius, mprs demokta-

Praleidusi kelius metus Lie
tuvoje, Chicagon šiomis dieno-' 
mis grįžo p.. Paulina Giraitieriė, 
žmona gerap'žinomo veikėjo, p. 
Giraičio, kuris buvo Užmuštas 
automobilio nelaimėje apie 4 
metus atgal.

P-a Giraitiene apsistojo pas 
savo brolį, p. J. Atkočiūną, 
3411 West 65th Place. Sutvar
kiusi įvairius reikalus, dėl1 ku
rių ji atvyko Amerikon, p. Gi- 
raitienė mano grįžti Lietuvon 
Už dviejų savaičių.

-A. K.

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeik;
Gt aborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reiki 
Idms Kdifia prieidama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO. ILL.

. . .... I______ I.I.U.-H -4----- —----------------------------- i-----

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu hprite dailumą ir riębrangun

5340 So. Kedzie Avenu 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu) 
- — .■- - ----- - ----

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoją už $25.00 ir ąugščiao.

Moderniška koplyčia dykai. n
668 W. 18th St. j Teh Canal 61 

CHICAGO, ILL.

Garsinkite W

3 moteriškes jr 3 vy
rai sužeisti auto

mobilių susirėmime
Prie Lombard, IU.^ vakar ry

ta biitd nulota.
ma&nęa, viena iš vienai pusės,

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJ 
Patarnavimas geras ir nebrangi 

718 W. 18th St.
Tėl. Monro* 8377

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Av<
Tel. Boulevard 4139

kenčiate nuo galvos skaudėjimo, 
skaitant raidės susilieja į daiktą, 
špaudoš raštas išrodo dvigubas, 
skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Ofiso Tel. Lafayette $650 
Ite* Tel. Vi**inia 0609

GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av„ kamp. Francisco av.

John J. Smetana j ^ įvairus Gydytojai "? 
y _ _ _• lin. - .-jrrt AM I ^*^^^^^w*^**^^ ,̂***^l******%^w*,*>**,*%^****>**w*,**,*s^^^^^^

DR. HERZMAN
IS RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 86 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris,

Gydb staigias ir chroniškas ligai, 
vyrą, moterų ir vaiką pagal nau
jausios metodas X-Ray ir kitO/JO* 
elektros prietaisus.

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

Valandos nilo 19—12 pietą ir 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakare.

TėL Canal 8110 
RezicįenėijoS telefonai:

Hyde Bark 6755 ar Central $464

OPTOMETRISTAS
1801 So. Ashland Avė.
Platt BIdg.< kAmp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9130 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nerišlioms Uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai 
AmdrikO* Lietuvių Daktarą DtoU-

•• ilt -^1 j. Z

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

Tel. Kenwood 6107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryta 
nąo 6 iki 8 valandai vakaro.

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

2400 West Madison Street 
VaL 1 iki 8. pė pietą, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brtmswlck 0597

\ Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos Puo 9 iki 8 vakare* 

Seredoj pagal Sutartį.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS: „ 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 1 iki 1:80 tai. 
vak6r^ Nedėliomia nuo 10 iki 12 
valand^,dien».Mi()WAt

Ž880
-■ - ————- M * < 11

Telefonas Yards 9994

Dr. MAUR1CE KAHN

YOURtYtJ
Night and Mprnlhg to keep 
tkem Ctean, CIeaf and Healthy

Write for Free “Eye Care” 
oT **Ey4 Bėduly” Bobk 

Muris« Co^Dept. H/S.,9K,OHo St.,CHc«f«

TeL Lafayette 85' 
J. LitileVičiu 
GRABORIUS H 
BALSAMUOTOJ^ 

Patarnauja Cine; 
goję it apielinkė 

Dideli ir graži

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CttIRtJRGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginiąl 0086 

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

m i •* " ■ i i - 7 ---------- L---

i MII Į i ifaJu.iM.

Visi Telefonai:

Yarils 1741-1742
LAIDOM PIGIAU NEGU KITI

į . . . ■ ■ ' ■■ » ■>' . . L ...... Ir ‘

Ambulance Patarnavimas Dienų it Naktį
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

I. J. ZOLP 
GRABORIUS M. 

1646 West 46th St
Tel. Boulevard 5208 ir 8418 

1327 Soe 49th Ct.
Tel. Cicero 8724. Koplyčia dy 

.......... ■ i .— i į irr r ■ ra..................... '■ ‘ 

Lacliavich ir Sunu
LIETUVIS GRABORIUS

Patariiauja laldotuvčsb kuopigiąusiu
Reikalą meldžiamą atsišaukti, d tną-
28ii

TeL C8n«urba 2518
I9S. 49 CL, Cicere, DL

Tėl Cleero 3927
i . ........į lililil įįIĮ lt.-ėliifįlllW(i».MWI ......  i..—

Tėl. Oicaro 8109 -
Antanas Petkus

Grabortas
KOPLYČIA DYKAI

6606 South Artesiap Atėnue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tėl. Cabal 0257
DU. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. HalateS StrMt 

CHICAGO. ILL.
.įHfc ii IH IHtįHH fci>iui<WiiS>ibU

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
VaL Nedaliomis puo 10 iki 12 , 

3343 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietą 
7 iki 8 vaL NedčL nuo 10 iki 12 

Rez. Teiephonė Plftžą 2400 
ftflllii  IiHiMiK .nMfc.1 ■hMiI H I ' iiiiu » -'«<

Ofiso Tel Calumet 6d98
Rez. Tel. Dre»eĮ919Įt

Dr* A. A. ROTI
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moterišką. Vyrišką, Vaiką ir visą 
chronišką litą

Ofisas 3162 So. Halsted St. 
arti 31st Street

Valandos: 2—4. 7—9 vaL tfik. Ne
daliomis Uf švėntadiOhiaU 10—12 

dieną.

Advokatai

DR* STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
(Iflu. So. ASflLAND AVĖ. 
Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

Namu Tol Proanact 19M
■I i m...... . ii ii ■■■■ ......... . ............... »"»

Ofiso Tel Boulevard 5918
Rez. Tel. Vlrtorv 2843

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ava, 
Tel. Boulevard 2800 

Rec 6515 So. Rock#e1| St 
Tel. Republic 9728 

l*M llljli M I >1 " II Ii ll'il.** ' »'

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2261 W. Cermąk Road (W. 22 SŲ 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5, 

Vakarais: PanedSlio, Seredos ir 
Pčtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal ’1175 
Narbalt 6460 S. RockvreH Street 

Telefonas Republic 9600

756 W. 35tH St
Cot. of 85th and Hateted S

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Miestą 
163 W. Wa8htegten St, 

Kambartš .402 Tel. Dėarbott 
Res. 5849 So. Hąrmįtate

ittattt 9047 irę Are.

b&įb ■ fi

\ :■ ■ . ’ /• ■ i- -..v *

■
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CLASSIFIED ADS

Leoną

porą

M*per

MADOS

TEL REPUBLIC 8402

Pa

4—'

MORTGAGE BANKERS3314
laik-

n. Laiškus reikia adresuoti^ [ 
lupenos, Pattern Dept., 1739

i maudyklę. 
planą, Mayus

ir sto-
titulo

ome- 
atsa-

vagis, nutarė 
pašaukti poli-

tyruęi, L. Gaižaitė dėvėjo, kuo
met ji dingo iš konsulato apie

ap-
nuo

Business Chances
Pardavimui Bizniai _

ęsąs
Gai-

Bus 
die-

UtV

Business Service 
Biznio Patarnavimas

ikišiol 
Dfdžiu- 
“Molly 
N. Mi-

Financial
Finansai-Paskolos

arti 
pas p.p.

Cen 
savo

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

PARSIDUODA KRIAUČIŲ šapos 
rakandai, kam reikalinga atsišaukite 
6681 S. Rockwell St. Klauskite pas 
apatinius gyvetojus.

Darbininkai nepatenkinti į vai 
riais mokesčiais.

tėvai, 
krau- 
South

STOGDENGYST£ IR BLĖKORYSTfi
Ar jūsų stogas reikalauja pataisy

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

Jauniausias treneris Amerikoj, 
tik 21 metų amžiaus

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

į mėnesį ir 
atskaito 

no-

Downęrs
"1., arba Phone Downers 

Grove 8026 Y. 3.

George Ą, Sloan
•nedvilnės audinyčių savininkų 
/adas jų kovoje su streikuo
jančiais darbininkais.

Norėdamas pagauti vagilius 
policijai, pats neteisingai 

pakliuvo.

CASH REGISTJSRIS mažai var
totas nuo 1c iki $5. 1218 W. 49th 
Place (Tavern).

Miscellaneous for Sale 
' {vairus Pardavimai

savim 
ir kepurę,

PARDAVIMUI TAVERN. visą ar
ba pusę, geroj vietoj, priežastis ne
sveikata, 953 W, 16 St Canal 9769.

■ |O "I 1" 1 > ■ " — —■......... I" I".—............ ...................

PARSIDUODA bučeYnė ir groser- 
nš, apgyventa visokiomis tautomis, 
yra labai gera vietą, renda pigi.

' 2942 W. Pershing Rd.

unkės, kur Mayus gyveną.
Ilgai nesvarsčiusi liudijiąny, 

džiųrė pripažino J. Mąyų ne
kaltu ir pilnai jį išteisino.

TAVERN ir restaurant at parda
vimo. Daug biznio, vienas negaliu 
apsidirbti. Priimsiu patyrusi part
neri. 5702 W. 65 St.

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.

12 “GAUGE REPEATER” šaudy
klė parduosime pigiai. 2610 W. 65 
St. Ted Chapas, 2 lubos.

Samdiniai nepatenkinti dėl 
įvairių mokesčių, kuriuos iš

> jų kolektuoja.

kyti į pasaulio parodą 
ti kontestan gavimui 
Miss Lithuania. “A lot of fun”
ir proga atlankyti Pasaulio 
Parodą veltui.

REIKALINGAS klerkas i groser- 
nę ir bučemę. Mrs. M. B. Sucilla, 
12300 S. Ęmerald Avė.- Pullman 
3990.

CARR BROS.
WRECKING CO.

Antru rankų budavojimui medžia
ga. Nauji ir vartoti medžiai sta
tybai.

3008—8039 So. Halsted St.
Victory 1272—1273

hk.'.'Ą

REIKALINGAS kriaušius kuris 
yra gerai patyręs savo darbe.

10302 So. Michigan Avė.

Daugelis gražiausių lietu
vaičių yra pasirengusios stoti 
rytoj pasaulinėje parodoje į 
kontestą išrinkimui tinkamiau 
sios būti Miss Lithuania.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosava mo
derniškų studija su 

Hollywood šviesoms. 
420 W. 63rd St. 

Englewood 5883-5840

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.

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir t tolesnias vietas 
Supąkavimas, Storage, Grating k 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, I1L 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

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

1 Doleri
Jeigu materijolų pirkaite pas mus.

Beck’s Dept. Store,
Ine.

3321-25 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 0912

3314 —. Viena iš naujausios ma
dos rudeniniu suknelių. Ji pasiūta 
originališku budu, iš naujos materi
jos, kuri yra išėusta auksu. Plo
nus auksą siūleliai pernarstyti per 
visa materijola. Tokia suknelė 
nors ir taip paprastai pasiūta, išro- 
dys labai gražiai. Guzikėliai turi 
būt auksiniai, o sagtis prie juostos 
taipgi aukso spalvos. 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- 
kutę arba priduoti /pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš^ 
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kainą 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. ‘ 
Nauv
So. Halsted St., Chicago, III.

REIKALINGAS vyras ant ūkės 
arti Čhicagos, pusamžis, kuris gali 
melžti karves. Atsišaukite laišku. J. 
Shurn, 425 Rogers _St, 
Grove, III., c ‘ , L.

Ypatingai dėlto, kad tų bažny- 
. čių skandalai “wrong” •<*<

REAL ESTATE
o

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.■ >
Prisirašykite i musu spulka.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,

mis
nėra gegužės 24 d. Be to, ji dėvėju- 
kon-|si pilką suknelę ir tamsius ba- 
kon- tukus.

25, Į934
■...... . ... ;...... ...... .f..... .n l.i . ....  i . ......... .4
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Skaniausia Čhicagos Alus 
CHICAGO HEIGHTS BREWERY.

Ine.
Chicago Ofisas

FRANK A. YOUNG PHuDUCTS Co.
Distributors

4352 So. Mozart St.
Lafayette 7346

Furniture & Fixtures
Rakąndai-Itafshi______ __

UŽ STORAGE KAŠTUS 
IMPORTUOTI KAURAI 
Augštos Rūšies Rakandai 

$125 Frieze Parlor Setas dabar $29.50 
$150 Imp. 9x12 kaurai dabar $20.00 
$175 Imn. 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.
. ■ i ___________________________________________________________

Moteriškės kūnas ne Leonus Gaižaitės, sa 
ko Konsulas Kalvaitis

Pareiškė, kad ant Lavono rasti rūbai ne 
atatinka buvusios sekretorės rūbams

Moteriškės lavonas, kuris bu
vo rastas Highhmd Parko 
kųose, su nuplėšta gaiva, 
Leonos Gaižaitės, buvusios 
sulato sekretai es, pareiškė 
sulas Antanas Kalvaitis.

Konsulas vakar nuvyko j 
Highiand ZJarko policijos stotį, 
kur kūnas ir ant jo rasti rū
bai randasi. Liekanas apžiūrė
jęs, A. Kalvaitis pareiškė 
dkras, kad tai ne 
žaitė.

Jis pasiėmė su 
sekretorės batelių 
bet jų dydis neatatiko dydžiui 
kepures ir batukų, rastų ant 
lavono. Be to, pastebėjo kon
sulas, rūbai rasti ant liekanų, 
yra paprasti, darbiniai rūbai, 
kokių L. Gaižaitė niekuomet 
nenešiodavusi.

Policija sukrovė visą savo 
viltį ant tamsiai mėlyno švar
kelio, kuris buvo rastas ant 
kūno. Tokį švarkelį, policija pa-

Illinois Central R. R. 
atleidinėja iš dirb
tuvių darbininkus

tukus.
Kuomet kūną ' apžiūrėję L. 

’ Gaižaitės draugai pareiškė, kad 
liekanos ne jos, kadangi rūbai 
skiriasi nuo rūbų, kuriuos sek
retorė paprastai dėvėdavo, tai 
policija išreiškė nuomonę, kad 
ji turėjusi progą nusipirkti nau
jus r ubus. Mat, spėjama, kad 
yra kelių dienų tarpas tarp 
Gaižaitės pranykimo ir rasto
sios mečeriškės nusižudymo ar 

užmušimo. • !
Tuo pasiremdami investiga- 

toriai apėjo visas krautuves, 
kuriose L. Gaižaitė paprastai 
pirkdavosi rubus, bet 
nieko tikro nepatyrė, 
mą rūbų ji pirkdavosi 
Kelly” krautuvėje, 536 
chigan avenue.

BURNSIDE. — Illinois 
Irai R. R. Co. išmeta iš 
dirbtuvių kas savaitę į bedar
bių eiles po kelis darbininkus. 
Tie. kurie pasilieka nėra tikri 
kad ir jųjų tokis likimas lau
kia. Bet kurią valandą gali 
iškabinti pranešimą su vardu 
ir pavarde, kad yra paliuo- 
suotas inžinieriaus Hooverio 
sukurta “prosperity” džiaug
tis.

m
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Daktaras G. L Bložįs pamokas suaugusiems. Mo-
Dakjarp G. I. Ęložio ofiąas 

randasi Metropolitan banko na
muose, antrame aukšte, prie 
Leavitt ir 22-ros gavtių. Ka
dangi dar mano burnos kaylai- 
dantys pusėtinai gerai sveiki, 
tai su gerb. daktaru* dentistu 
Bložių nepasitaikė susikibti ir 
dėl tos priežasties arčiau su juo 
nepasipąžinau.—Ą. J. S.

kins “bąli ręom” šokių, taipgi STANDARD “BREW 
ispaniškų, vokiški) ir tango. 
Jis sako, kad nabašninkas 
daktaras Kasputis jam davęs 
velnių, kodėl jis nemokiua 
tango. Taigi, dro Kaspučio 
įkvėptas, Andrejevas šiais 
metais mokins ir tango. X.

Miss Lithuania bus 
renkama rvtoj

Darbininkai yra nepaten
kinti visokiais mokesčiais, ku
riais kompanija juos apkrau
na. Kompanija turi “ligon- 
butį” ir savo daktarus. Darbi
ninkai turi mokėti $1.20 
mėnesį.

Kompanija turi įvedusi 
draudos skyrių ir ima
$2.00 iki $4.00 per mėnesį, pa
gal amžių, darbą ir uždarbį.

Taipgi yra įvestos pensijos 
fondas ir į jį reikia mokėti 
nuo $2.00 ir ikiv$4.00 per mė
nesy pagal uždarbį. Kas dau
giausiai 
ginusiai
$12.00

Tėvai gyvenu Town of Lake
Ed. Krause-Kraučiunas yra 

įkaitomas jauniausiu treneriu 
r atletikos direktorium Ame
rikoje. Jo brolis, Philip Krau- 
se, lošia footbolą su De Paul 
kolegijos komanda. Jo 
pp. Kraučiunai, užlaiko 
tuvę Town of Lake, 4614 
Paulina Street.

Miss Lithuania turėtų 
tapti miss Century of 

Progress

Rinkimai Miss Lithuania 
bus po priežiūra pulkininko 
Haughtalingo ir jo paskirtų 
teisėjų.

Rytoj, rugsėjo 26 d., gražuo
lės lietuvaites turi susirinkti 
prieš 7:30 vai. vakare pHb 
14-tos gatvės vartų. Čia jos 
sutiks Lietuviu Dienos sekre
torę p-lę E. Mikužiutę ir bus 
įleistos į pasaulio parodą vel
tui.

Iš atsilankiusių gražuolių 
pirmiausia bus išrinktos pen
kios. kurios labiausia patiks 
teisėjams. Paskui iš tų penkiij 
bus išrinkta viena, kuri taps 
Miss Lithuania.

Kiekvienos tautos reprezen
tante jos atžymėjimui gaus 
nuo Pasaulio Parodos po me
dalį.

Iš visų tautų karalaičių vė
liaus bus renkama viena, kuri 
taps Miss A Century of Pro
gress—pasaulio parodos kara
laitė.

Miss A Century of Progress 
apart didelės garbės gaus 
puikų trofėjų, o taipgi gaus 
teisę bandymo judamuose pa
veiksluose.

Pasaulio Parodos karalaitė 
bus renkama iš visų tautų 
karalaičių visuotinu balsavi
mu, kurs tęsis nuo spalio 1 
d. iki spalio 8 d. Kiekvienas 
tuo laiku atsilankęs į parodą 
gaus balotą, kurį galės pa
duoti už gražiausią Miss.

Spalio 9 dieną bus Miss 
Century of Progress vainika
vimas — karūnacija. Tai bus 
Čhicagos diena pasaulio pa
rodoj.

Visos gražiosios lietuvaitės 
yra kviečiamos rytoj atsilan-

A. Andrejevo šokių 
mokykla atsidaro 

spalio 1 d.

Šiandien “Kipšai” 
treniruojasi

šįvakar Lietuvių footbolinin- 
kų komanda, “Kipšai-Imps” su
sirinks McKinley Parke treni- 
ravimūisi, prisirengiant prie 
susirėmimų su stipriomis Chi- 
cagos mėgėjų komandomis. 
“Kipšų” komanda turi apie 50 

Treneriais yra A. Do-

A. Andrejevas, profesiona- 
lis rusų šokėjas, jau treti me
lai mokina lietuvių vaikus 
šokių, gimnastikos ir akrpba- narių, 
tikos. Jo darbas atsiekė pui- Vidauskas ir A. Montvidas. 
•kių vaisių. Tą matėm mes ------------- ------------------------

] ' . « • • V ‘ 1 • i. Nenumeskite Savo

Kriminalis teismas 
išteisino bridgepor- 

tietį Joną Mayu.

BRIDGEPORT. — Krimina- 
lio teismo teisėjo Friend’o 
džiurė pereitos savaitės pa
baigoje išteisino lietuvį grose- 
rį Joną Mayų, 3246 Emerald 
avenue.

J. Mayui buvo primetamas 
pasikęsinimas prieš žmogaus 
gyvybę ir tas kaltinimas išau
go iš jo pastangų sulaikyti du 
vagis policijai.

Keletą mėnesių atgal į J. 
Mayaus krautuvę atėjo du įtar 
tini vyrai, kurie norėjo jam 
parduoti kailius. Mayus tuo 
laiku buvo krautuvėje pats 
vienas ir nužiūrėdamas į vy
riškius, kaipo 
apsisaugoti ir 
ciją.

Uždarė vagis
Vykindamas

abu vyriškius į mau- 
juos ten užrakino ir 
pašaukti policiją. Vy- 
tuo tarpu bandė pas

suvarė 
dyklę, 
nuėjo 
riškiai 
prukti pro maudyklės kamba
rėlio langą ir išmušė stiklą.

Išgirdęs triukšmą, Mayus 
išbėgo iš krautuvės laukan ir 
pamatęs vieną vyriškių, bė
gant į ielą, paleido du šuviu. 
Viena kulka kliudė ir sužeis
tam reikėjo nuplauti koją. 
Už Mayų liudijo kaimynai.
Advokatas Stanley C. Arm- 

strong, kuris gynė Mayų, nu
rodė teismui, kad Mayus ne
turėjo jokio noro nužudyti 
vyriškį, tik stengėsi juos su
laikyti iki atvyks policija. 
Kad Mayus turi gerą vardą ir
yra gero budo žmogus, liūdi-'tufo komanda. St. Marys lai 
jo kai kurie biznieriai iŠ apie- mėjd;‘ 27:0.

Westsidėje daug ba
žnyčių, bet vra ir

parodoje, kur jo išmokinti 
vaikučiai užvis gražiausia pa
sirodė ir sužavėjo publiką. 
Mokins dienomis ir vakarais.

Savo šokių mokyklos sezoną 
A. Andrejevas oficialiai pra
deda spalio 1 dieną, ir kvie
čia motinas ir vaikus tą dieną 
atsilankyti į jo mokyklą ad
resu 814 W. 33rd st. Vaikučiai 
bus mokinami dienomis ir va
karais, ir gaus instrukcijas, 
kuriomis pasinaudodami jie 
gali tapti pirmos klesos šokė
jais ar šokėjomis.

Mokins ir suaugusius.
šituo sezonu A. Andrejevas 

turės naujenybę — tai šokių

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO

RAGE IR PATAISYMUI, bet savi
ninkai juos neatsiėmė; black pony 
kautas $20; brown caracul $25; 
gray caracul $24; leopard cat $39; 
American Broadtail $24; black ca
racul $28; racoon $35; Hud&on Seal 
$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 vakaraisuždirba Jas turi dau- 
ir mokėti.
į menesį kompanija 

atskaito.
visus mokesčius sus-Tuos 

kaitliavus, susidaro viso nuo 
$6.00 iki $12.00 
tą sumą kompanija 
iš darbininko uždarbio 
ri ar nenori. ...

Kompanija turėjo savo uni
ją nuo 1922 metų, kuri jai 
pagelbėjo nuo darbininkų lu
pti visokius mokesčius. Tai 
vis naujas būdas pinigus- iš 
vargšų darbininkų ištraukti.

Ed Krause-Kriaiičiu- 
nas paskirtas Saint 

-Mary’s kolegijos 
treneriu

žymus Ghicagos lietuvis 
footbolininkas Ed Kraifee-Krau- 
čiunas, kuris pagarsėjo lošda
mas footbolą ir basketbollą 
Notre Dame universitete, buvo 
paskirtas treneriu (coach) St. 
Mary’s kolegijos, Winona, Min- 
nesotos valstijoje.

Jaunasis Krause-Kraučiunas, 
kuris yra tik 21 metų amžiaus, 
buvo paskirtas ir tos kolegijos 
atletiniu direktorium.

Savo debiutą, kaipo treneris, 
mv.’3ų tautietis padarė pereitą 
šeštadienj, rūgs. 22 d, Meno- 
minie, Wisconsine, kur 'St. 
Mary’s kolegijos footbolo ko
manda susirėmė su Stout insti-

| LINCOLN’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 degtinė.

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

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY
3252 So. Halsted“Š“““TeL Victory 5382-83

WESTSIDE.— Manau su’nku 
butų rasti kurioj kitoj apielin- 
kėj tiek daugi.įvairių tikybų 
bažnyčių, kipk jų tyra Westsidėj. 
Sprendžiant1 pagal tokį didelį 
skaičių bažnyčių,' tikrai, žmo
gus manytum, jog čia visi šven
ti bei išganyti gyvena. Bet tai 
netiesa.

štai, aną dienų nunešu savo 
šlubuojantį laikrodį pataisyti 
laikrodininkui, įkurio tos rū
šies biznis randasi prie 22-<ros 
gatvės. Jis, užsidėjęs ant vie
nos akies gaubtą“ stiklą, pasi
žiurėjo į mano šlubuojantį laik
rodėlį, tarsi “unaravas” ponas 
į savo neištikimą patarnautoją, 
ir sako, “Galima pataisyti, 
du doleriai, ateik už trijų 
nų.”

Ką gi darysi; sutikau,
laukus, po trijų (dienų nueinu 
Laikrodininkas imdamas du do 
lerius už laikrodėlį, sako: “Ar 
žinai tamsta, kad mu’sų apielin- 
kūj yra daug bažnyčių”?

Nežinodamas ką jis 
nyje turi, nustebęs 
kiau, “Taip žinau”.

“Taigi tamsta”, kalbėjo
rodininkas, “niekados neklau
syk bažnyčių skambalų ir ne
bandyk laikrodėlio eigą nusta
tyti pagal bažnyčios skambini
mą, nes visų bažnyčių skam
balai yra “wrong”. O jeigu ta
msta taip darysi, tai aš už sa
vo darbą ne garantuoju”.
»■ ■' 7

Westsidiete Michigano farmose
Keletą dienų ątgal westsidie- 

tė, p. Katkevičieno ir jos drau
gė p. Balickienė 'lankėsi Michi- 
gąno valstijos ' farmose, 
miestelio Fountaįn, 
Martinaičius, |dirie jau bus 
daug metų kaip ten sėkmingai 
ūkininkauja.

Turi daug žemėš, grąžtus, su- 
lyg, šių dienų architektūros 
naujus namus, nemažai gyvu
lių, mašinerijas-padargufe, etę. 
žodžių, sakant, viską, kas tik 
reikalinga Ūkininkavimui. Dėka 
p.p. Martinaičių, ir ąŠ prieš ke
letą metų turėjau progą puikiai 
pas juos pasisvečiuoti bei iki 
sočiai pasivalgyti grybų, žem
uogių ir kitų gardumynų.

Vėliau buvau apdovanotas di
deliu’ ' kumpiu ir ąpščiąi švie
žiais kiaušiniais. Ir dabar p. 
Katkevičienė parvežė lauktu
vių, gabalą lietuviško skilan
džio, kurio gardumui visos chi- 
caginės mėsos, hėįaįi prilygti.

Crane Coal Co 
5332 So. Long Avė

Chicago. Iii.

i'f K-t}

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertu patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturima skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savipinku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF z 
CHICAGO <

Inkorporuotas 
1642 West Division St.

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

BEECHER STUDIO 
padaro 

VAIZDINGESNES 
Vestuvių Fotografijas

• 744 East 79th St. 
Triangle 4240

m

1500
Čhicagos Lietuvių 

Draugijoje
Vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 
mėty amžiaus, esate kviečiami i 
narius . CHĮCAGOS LIETUVIŲ

$6 iki $16
$250.00.

įsirašyti
Draugiįon 
panedėlyje

DRAUGIJOS. Pašalpa ligoje nuo 
savaitėj, pomirtinė —

I .. /

Čhicagos Lietuvių 
galima kiekviename 

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

ReaFĘstate For Šalę 
Namai-Žemė Pardavimui

SENA pora norinti apleisti mies
tų siūlo savo 6 kambarių mūrinį 
cottage už tiktai $2200, randasi arti 
32-ros gatvės ir Lovve Ave. Hough, 
725 W. 48rd St.

<:
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