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Gen.Johnson Pasitraukė iš NRA Administracijos
X

Johnsono Rezignaci 
ja Priimta

Prezidentas Rooseveltas priėmė gen 
Johnsono rezignaciją ir jis pasitraukia 
iš NRA administracijos spalio 15 dieną
IIYYDE PARK, N. Y., rūgs. 

25.—Brig.-gen. Hngh S. John
son šiandie rezignavo iš NRA 
administratoriaus pareigų. Jo 
rezignaciją, kurios buvo tiki- 
mąsi jau per tūlą laiką, prezi
dentas tuojaus priėmė. Ji įeis 
galion spalio 15 d.

Johnson, kuris ėjo NRA ad
ministratoriaus pareigas per 15 
mėnesių ir prtfvedė visus ko
deksus, taipgi įvedė Mėlinąjį 
Arą, įteikė savo rezignaciją 
formoje laiško prezidentui. Pre
zidentas užtikrino Johnsoną, 
kad draugiški ryšiai tarp jų 
abiejų pasiliks ir toliau.

Prezidentas dar ,nėrą pasky
ręs kito administratoriaus ir 
dar nenumatoma ką jis tai vie
tai skirs. Tečiaus yra žinoma, 
kad Johnsonas jau kuris lai
kas norėjo pasitraukiu iš -NRA 
administratoriaus ' pareigų. Jis 
jau ir pirmiau žodžiu ir raštu 
bandęs rezignuoti, bet prezi
dentas jo rezignacijos vis ne- 
priimdavęs.

Jahnsono rezignacija yra pa-

žangiojo elemento valdžioje lai
mėjimas, nes jis pastaruoju 
laiku pradėjęs nesutikti su pa
žangesniais darbo sekretore 
Perkins ir NRA legaliu patarė
ju Richberg, be to jis prieš ke
lias dienas išsišoko, viešai iš
eidamas prieš organizuotus 
darbininkus, delei to streikuo
jantys audinyčių darbininkai 
viešai pareikalavo jo rezigna
cijos, nes jis parodė atvirų ša
liškumų samdytojams.
Prezidentas gryšta į Washing- 

tona
Prezidentas Rooseveltas, ku

ris ikišiol gyveno savo vasarna
my, šįvakar išvažiuoja į Wash- 
ingtoną, kur jo laukia daug 
darbo.

Jis pirmiausia turės paskirti 
darbo tarybų tekstilės pramo
kei, kuri turės išspręsti ginčus 

’ioje pramonėje tarp samdytojų 
r darbininkų. ;

Taipgi turės paskirti naujų 
NRA administratorių.

Prezidentas taipjau kalbesius 
>er radio šį ketvirtadienį.

IŠ BUVUSIO AUDINYČIŲ DARBININKŲ STREIKO
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Georgia valstijos milicininkai išvhro iš Newman miestelio streikierius, nes einant karo stovio 
patvarkymais, slreikieriams buvo uždrausta net įeiti į tą miestelio ar miesto dalį, kur randasi 
audinyčios, jau nekalbant apie prisiartinimą ar pikietavimą pačių audinyčių. i

Audinyčių savininkai Del bedarbės
nepaliauja diskri 

minacijos.
Darbininkai mano šauktis 

paties prezidento sustabdyti 
diskriminacijų

Anglija šalinsis Eu
ropos valstybių 

kivirčų

Hauptmann pirmiau 
šia bus teisiamas 

už žudymą

Ir vakarai domisi 
Įeit F. Vaitkaus skri

dimu Lietuvon
Vakarinių valstijų laikraščiai 

plačiai rašo apie Vaitkaus 
skridimų ir ypač apie jo ra- 
dio kompasų

LIETUVOS ŽINIOS
Padidėjo degtukams 
šiaudelių eksportas

Pakele algas didžių 
jų skerdyklų 
darbininkams

LONDONAS, r. 25. — Poli
tinis sezonas Londone prasideda 
šiandie kabineto susirinkimu. 
Jau visi ministeriai yra suva
žiavę, išėmus premierą Mac- 
Donaldą, kuris tebėra New- 
foundland saloj ir sngryš j Lon
doną apie spalio 4 d.

Pirmame kabineto susirinki
me vyriausia bus 
sienio reikalai, 
kalų ininisteris 
tuos apie tautų
naties susirinkimą, 
klausimus Rusiją priėmus tau
tų sąjungos nariu, taipgi apie 
kivirčus tarp Vokietijos Fran
ci jos, ir tarp Italijos ir Jugo
slavijos. Manoma, kad jis ra
gins Angliją pasitraukti toliau 
nuo Europos ir visai nedaly
vauti tuose kivirčuose.

svarstomi l*ž- 
Užsienio rei- 
Simon rapor
tų j u ligos pil- 

iškilusius

NEW YORK, r. 25. ■— Kaip 
dabar dalykai vystosi Haupt- 
manno byloj, pas kurį rasta 
dalis pinigų sumokėtų už Lind- 
berghų vaiko išpiridmų, kuomet 
vaikas jau buvo nužudytas, 
Hauptmann bus pirmiausia ati
duotas New Jersey valstijai, 
kur jis bus teisiamas už Lind- 
berghų kūdikio pagrobimų ir 
nužudymų. Be to aiškėja, ’kad 
tų darbų atliko ne vienas Haupt
mann, bet kad jis turėjo ir pa- 
gelbininkų. Vienas tokių pa- 
gelbininkų buvo ir tuo laiku 
kai Bronx kapinėse liko sumo
kėti išpirkimo pinigai. Tų pa- 
gelbininkų matęs ir pats Lipd- 
berghas, kuris atokiau
kaip Dr. Condon sumokėjo gro
bikui išpirkimo pinigus.

sekė

Apie premierą MacDonaldų 
eina visokiausių gandų. Vieni 
sako, kad jis nori pasitraukti 
iš premjero vietos ir pasilikti 
Kanados gubernatorium, ar In- 

. dijos vice-karalium. Kiti sako, 
kad jis pilnai atgavo savo svei
katų ir mano tęsti toliau savo, 
kaipo premiero, drabą.

Chicagai ir apielinkei federa< 
Uo oro biuras šiai dienai prana* 
gauja:

Galbūt lietus ir vėsiau } va
karų.

Saulė teka 6:40, leidžiasi 6:- 
48.

WASHINGTON, rūgs. 25.— 
Tekstilės darbininkų streiko va
das Gorman sako, kad streiko 
komitetas mano šauktis paties 
prezidento, kad jis sustabdytų 
diskriminacijų, kurių tūli sam
dytojai naudoja linkui buvusių 
streikierių, nepriimdami juos į 
darbų.

Ta diskriminacija ypač pla
čiai yra naudojama pietinėse 
valstijose, kur daugelis audi
nyčių paskelbė drabininkams 
lokautą. Iš tos priežasties dar
bininkai ten ruošiasi išnaUjo 
streikuoti. ,

MADISON, Wis., r. 25. — 
Adele Burnton, 22 m., baigusi; 
Wisconsino universitetą, liko 
peršauta- ir i-gal mirtinai sužeis; ■ 

i ta jos vyro Harold L. Kotyis,' <
- ■. į 24 m., kurį ji slapta vedė sau

sio mėn., Waukegane. Jos vy
ras irgi nusišovė. Jie abu buvo 
bedarbiai ir gyveno atskirai ir 
net jų draugai" mane, kad jie 
yra tik susižiedavę. Tik po mir
ties, radus vedybų liudijimą, 
paslaptis išėjo aikštėn. Bedarbė 
gal ir buvo priežastis tragedi- Cudahy Packing Co. ir Wil- 
jos, nes laiške Kotvis sako, kad šori & Co.—paskelbė, kad jos 
jų abiejų noras yra, jog jie bu- pradedant nuo spalio 1 d. pa
tų palaidoti kartu, kad nors po 
mirties jie galėtų būti kartu, 
ko jie negalėjo pasiekti žemėje.

DENVER, Colo. — Ir vaka
rinės valstijos yra susidomėju
sios Įeit. Felikso Vaitkaus ruo
šiamuoju skridimu iš New Yor- 
ko į Lietuvą. Ypač visus do
mina Vaitkaus lūktuves įreng
tas radio kompasas, kuris pir
mą sykį bus panaudotas trans
atlantiniam skridimui.

Vietos laikraštis Denver 
News įdėjo ilgą žinią iš Los 
Angeles apie ALTASS ruošiamą 
^transatlantinį skridimą ir įren
gimą lėktuve radio kompaso.

žinioj nurodoma, kad lakū
nai jau kelis metus naudojosi 
radio bangęmis nustatynfui 
skridimo krypties. Radio spin
duliai buvo leidžiami is spe
cialių kontrolės stočių, prie ku
rių besiartinant lakūnas iš ra
dio aparato girdėdavo buzini- 
mą, kuris mažėdavo, jei lakū
nas iškrypdavo iš kelio.

Naująjį gi Wesport radio 
kompasą galės naudoti ir tranft-

Klaipėdos degtukų šiaudelių 
fabrikas, kuriam vadovauja 
apsukrus komersantas direkto
rius Etelsonas, šiais metais la
bai padidino savo gaminių eks
portų. Per metus fabrikas tu
ri eksportuoti 1,200 tonų, o jau 
ligi šiol yra eksportavęs apie 
1,300 tonų, šį mėnesį ekspor
tavo 450 tonų. Iki metų galo 
dar yra 4 mėnesiai ir per tų 
laikų numatomas eksportui di
delis kiekis. Klaipėdos fabri
ko degtuku šiaudeliai pasauli
nėje rinkoje laikomi pirmos rų- 
šies, nes jie yra ypatingai ga
minami paties direktoriaus Etel- 
sono patobulintomis priemonė
mis. Užtat jie eksportuojami 
net į Australiją, Pietų Afriką. 
Bet daugiausia į Angliją, kiek 
mažiau j Bazelį, Šveicariją, ir 
kitur.

Lenkų baliunas spro 
go ir nukrito eže

ran Suomijoj

ir 
d.

Pakėlimas siekia 8 nuoš. 
pradės veikti nuo spalio 1 
Pakėliamos algos ir kituose 
miestuose

CHICAGOS. — Keturios di
džiosios gyvulių skerdyklos— 
Swift & Co., Armour & Co.,

kels algas visiems savo darbi- 
vidutiniškai 8 nuoš. 

apie
ninkams 
Algų pakėlimas palies 
100,000 darbininkų.

Amerikiečiai vėl 
laimėjo

buvo 
algų

Californijos rinkimai 
nuspręsiu Roose- 

velto likimą
r.

atiantlnial^aklihai. kuriems iki- 
šiol * tekdavo daug klaidžioti, 
jei pamesdavo savo kryptį. Tas 
naujasis kompasas, kurį naudos 
Įeit. Vaitkus,-galės gauti pra
nešimus iš bile radio stoties, 
žinodamas stotį lakūnas galės 
skristi jos bangomis tiesiai tos 
stoties kryptimi. Jei jis nors 
dek išklystų iš kelio, kompasas 
tų nukrypimą tuoj aus parodys 
—į dešinę ar į kairę. Tiesiai 
gi skrendant kompasas rodo ze- 
ro.

Taipgi ir Isadore Fisch, ku
ris Hauptmanno tvirtinimu, pa
likęs jam pinigus, kurie dabar 
pasirodė yra dalimi sumokėto 
išpirkimo, klausimas darosi dar 
labiau neaiškus. Policija sako, 
kad laiškai Lindberghams nėra 
rašyti Fish ranka, bet paties 
Hauptmanno. Be to Fisch 
draugai tvirtina, kad jis netu* 
rėjęs pinigų, bet miegodavęs 
parkuose. Pinigus sugryšti į 
Vokietiją, kur jis pasimirė nuo 
džiovos, Fisch pasiskolinęs iš 
Hauptmanno. Tečiaus iš Vo
kietijos gautos žinios sako, kad 
Fisch duosniai apdovanojęs sa
vo brolį ir seserį ir davęs jiems 
nemažai pinigų.

Policija tiek daug kalba ir 
tiek daug prieštaravimų skel
bia, kad dar negalinta pasaky
ti kur link tyrinėjimai krypisjį.

SAN FRANCISCO, Cal., 
25.—Upton Sinclair viešoj pra
kalboj pareiškė, ateinantys gu
bernatoriaus rinkimai Califor- 
nijoj nuspręsiu, ar Rooseveltas 
bus prezidentu 1936 m. Todėl 
jis mano, kad dabartinė rinki
mų kampanija bus “viena 'iš 
aitriausių musų šalies istori
joj”.

BERLYNAS, r. 3. — Vysku
pų Mueller įšventinant vyriau
siu Vokietijos protestonų baž
nyčios vyskupu", šimtai opozici
jos kunigų perskaitė iš sakyk
lų aštrų pasmerkimų reicho 
vyskupui, kurį apkaltino už 
hebeziją ir todėl netinkantį ei
ti reicho vyskupo pareigas.

*
/•

NEW YORK, r. 25. —Ame
rikiečių buorinė jachta Rain- 
bow laimėjo ketvirtas ir pas
kutines lenktynes Su anglų 
jachta Endeavour Anglų jach
ta buvo padavusi protestų, bet 
paskui protestų atsiėmė. Pro
testų buvo padavusi ir ameri
kiečių jachta.

Ainerikiečaims laimėjus ir 
šias lenktynes, čempionato * tau
rė pasiliko Amerikoje dar vie
niems metarhš, kur ji išbuvo 
jau 83 metus.

Matyt, kad Skerdyklos 
išanksto susitarusios dėl 
pakėlimo, nes algų pakėlimų 
kartu paskelbė ir daugelis ne
priklausomų skerdyklų kituose 
miestuose—Hormel & Co., Aus- 
tin, Minu.; Morrell & Co., Ot- 
tumvva, la.; Rath Packing Co., 
Waterloo, Is.; Cudahy Bros, ir 
Plankington Co., Milwaukee, 
Wis.

Chicago j e algos liko pakeltos 
po kompanijų derybų su “dar
bininkų” tarybomis—kompani
jų unijomis.

Daug sniego vakari 
nėse valstijose

SAN FRANSISCO, r. 25. — 
Vakarines valstijas perėjo snie
go audra ir padengė sniegu 
Sierra ir Rocky kalnus. 50 žmo
nių liko sniego' užpustyti ke
lyje, o vienas pasimirė

Sniego buvo ir Calif orui joj, 
nuo 2 iki 18 colių. Transporta- 
cija į^ra sutrukdyta ,nors snie
go plūgai ir bando atidaryti 
kelius.

3 užmušti automo
bilių nelaimėse

MOUNT WILS0N, Cal., r. 
25. —Dr. Charles G. Abbot iš 
Smithsonian įstaigos, pažabojo 
saulę ir privertė jam šildyti 
krosnį jo* vasarnamy. Ir sau
lė tiek įšildanti krošnį, kad jį* 
galys iškepti duonų. Dar ir ry
te jis galys išsivirti pusryčius.

• CHICAGO.—Vakari nelaimėse 
su automobiliais Chicagoje li
ko užmušti 3 žmonėsuir Sąmo
nės diko sunkiai sužeisti.

• * ■ *.......-.a.............. .i........................ ...........

NEAPOLIS, Italijoj, r. 25.- 
Italijos sosto įpėdinio, princo 
Humbert žmona, Marie Jose, 
duktė velionio Belgijos kara
liaus, pagimdė dukterį.^ " •: . < • > ''-V

HERRIN, III., t. 26. — Her- 
tino mokytoj ai ateinančią savai
tę gaws pimų algų 1980 
m. Per 4 metus vietos moky
tojai dirbd negaudami jokįOA 
algos.

Arbitratoriaus nuosprendis
Arbitratoriaus federalinis tei

sėjas Sullivan išnešė nuospren
dį gyvulių prižiūrėtojų ginče 
su gyvulių jardų kompanijo
mis, kurios veikia nepriklauso
mai ir neturi ryšių su skerdyk
lų kompanijomis.
' Gyvulių prižiūrėtojaT jau du 
sykiu streikavo, Paskiausias 
streikus buvo dėl kompanijos 
savotiško aiškinimo arbitrato
riaus teisėjo Sulliban nuospren
džio.

Dabartiniame nuosprendyje 
teisėjas SuHivan plačiau paaiš
kina savo pirmėsnio nuospren
džio prasmę, tiksliau" sutvarko 
darbd valandas ir atlyginimu 
už viršlaikį. Taipgi niekuriemš 
darbininkams pakėlė algas 10 
nuoš.

Nusišovė 13 metų 
mergaitė

CHICAGO.—Virginia Hagen, 
13 metų mergaitė, nusišovė sa
vo namuose 2317 N. Moody 
Avė., kai jos tėvas ,našlys, bu
vo darbe, o kiti vaikai buvo 
mokykloje. Paliktame raštely 
ji sakosi nemėgstanti mokyk
los, be to jai esu didelė gėda 
nusivilkti plbščių mokykloje 
prie kitų vaikų.

40 vaikų sužeista

■

ILSINKI, r. 25. — Lenkų 
b&Iunas, kuris dalyvavo tarp- 
tautinčše baliUnų lenktViiėse iš 
Vąršavos, sprogo ir 
ežerų ties Nyslot, 
Baliunistai išplaukė 
bėjo.

MASKVA r. 25. 
žinių, kad trys dar nežinomi 
baliunistai nusileido Rusijoj, 
arti Leningrado.

VARSA VA, r. 25. — Iš 20 
baliunų, dalyvaujančių tarptau
tinėse lenktynėse, kiek žinoma 
jau 6 nusileido ir tik 14 tebėra 
ore. Veik visi jie pasiekė Ru
siją ir Estiją ir tik čechoslo- 
vakų baliunas vos pasiekė Ru
si j os-Latvi jos sieną. Nusileido 
Rusijoj ir abu amerikiečių ba- 
liunai.

nukrito į 
Suomijoj, 
ir išsigel-

Gauta

CRIPPLE CREEK, Colo, r. 
25.—Merie Kessey. teatro savi
ninkas, kasdamas rūsį po savo 
namu rado 6 colių aukso gyslų. 
Bet nežino ką daryti: jei kasti 
auksų, 
namų, 
stoka, 
auksų 
mų.

tai prisieitų nugriauti 
o namų čia yra didelė 
tad gal prisieis palikti 
iki atsiras daugiau na-

M**’'-’

BERLYNAS, r. 25. —Miru
sio Vokietijos prezidento Hin- 
denburgo žmonos, kuri liko pa» 
laidota 13 metų atgal Hanove
ry, kūnas bus perkeltas į Tan- 
nenbergo mūšio paminklų ir 
paguldytas Sale jos vyro.

1 AMSTERDAM, HoUndijoj,r. 
25.—40 vaikų liko sužeista, 18 
jų sunkiai, panikoj iškilus gais
rui Hilversutn miestelio teatre*

C'
U,l h.į',1.1 iiii

0ETTS, Ia.,T. 25. — Eme
ris Tetterš praneši, kad Jbsofl- 
ne slyvos ir pydės žydi Antru* 
kartu.

Šį Vakarą ir
kas Seredą

NUO 9—9:30 VAKARE

Naujienų Radio 
PROGRAMAS

Iš STOTIES

W. S. B. C.
1210 kitocyėlės 

PASIKLAUSYKITE.



M, Zoščenko

ONA PO KAKLU
Sovietų “gyvenimo vaizdelis

už narsu

Gerkit ir Reikalaukit

Ir tada visi
tiltu eina

Padarome Visiems Greitai

Chicago, III1739 South Halsted Street,
kokia baimė!

“Ką čia 
pat iš

kilumos

Lietuviškos 
Degtinis

apsivilkęs sau- 
atsisveikinimo 

s'totis savo

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

kart 
kaip 
sva-

YRA 
PAVOJINGA

Informacijų klauski 
te pas vietini agen 
tų arba

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

arba, 
arba dar ką pana

pilietė 
eina”.
nema-

ji pasirodė is- 
as. Netrukus 
dėjo daryti is-

Dešinėj Petropavlovsko
Mokslų aka-

Patogus geležinkeliai; 
susisiekimas JŠ Bfė 
meno ir Hamburgo.

O danguj šviečia saulė. Nuo
stabus pasaulis skečiasi. Paukš
čiai čiulba apie visokias laimės 
savybes. Kaž kur lekia aeropla
nas su savo užimu. Ir šiame 
lėkime matyt negirdėtas Žmo
nių narsumas ir noras puikiai 
gyventi.

Darosi aišku, kokia niekšy
bė ir šiaudadušystė taip gala- 
byt gyvybę, kurios, gal būt,

.Hip* ^-4

apie 20,000 
pasakė: 
pusę tos su- 
stovėaiu ant

Gražuolių kontestas 
Viso

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bottrbon

Taipgi reguliariai iš
plaukimai gerai ži
nomais kabinimais 
garlaiviais.

Lietuvaitė laimėjo gražuolės 
titulą

Frank Blink, 45 m. ukinin 
kas iš Whiteside pavieto. Illi
nois, kuris įdukime nužudė pen 
kis žmones.

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

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

Arba keliaukite populiarląisiv 
Ekspresiniais Garlaiviais; p

C O LD M B US 
DEUTSCHLAND 

HAMBURG 
NEWYORK

ALBERTBALLIN

*) Teks carinėj Rusijoj buvo o* 
dinas. — Red.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS ■ k

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 ■
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis " “ I

Moterims seredomis iki 7 v. v. ...

Joseph kąuntėje šiomis die
nomis buvo renkama “/Parodos 
Karalaitė 
įvyko Centreville, Mich 
dalyvavo 11 kontestančių, gra
žiausių šios apylinkės merginų. 
Teisėjai nusprendė, jog p-lė 
Alvina Zdanys yra gražiausi ir 
ją išrinko ‘‘karalaitė”. ;

P-lė Zdanys yra 17 metų am-; 
žiaus, mėlynakė ir briunete. 
Sveria ji 98 svarus. Laike kon- 
testo ji buvo pasirengusi be jo
kių pretenzijų, bet labai pa
traukiančiai,

Kontestui pasibaigus, Hyde 
Park viešbutyje įvyko pokylis, 
kur išrinktoji “karalaitė” tapo 
apdovanota gyvomis gėlėmis. 
Buvo paskelbta, jog p-lė Zda
nys gaus keturių dienų atosto
gas. Tas keturias dienas ji pra
leis Chicagojt pasaulio parodo
je. Visos keliones išlaidos bus 
apmokėtos. Be to, šį ketvirta
dienį, rugsėjo 27 d., jai suteik
ta proga kalbėti per radio iš 
WLS stoties. Kalbės ji 12 vai. 
dienos.
’ P-le Zdanys yra jauna, inte
ligentiška ir ambicinga mergi
na. Lanko jinai komercijos mo
kyklą. Iš jos teko patirti, kad 
ji mėgsta rink li bretas peteliš
kes. Jau . dabartį turi gražią 
peteliškių kolekciją. Vasaros

metu Jos mėgiamiausias sportas 
yra plaukimas.

Prieš šešis metus p-lė Zdanys 
gyveno Chicagoje. Dabartinėje 
vietoje, būtent, Moore Park, 
Mich., jį apsigyveno prieš dve
jetą metų. —Vietinis.

Čia smarkiai švilpdama atle
kia greitoji pagelba.

Jauną damą ima ant rankų 
ir sodina vidun, 
sustoja aplinkui.

Milicijonierius, 
sais rūbais, ,daro 
ženklą ir vėl nori 
postam

Bet visiems darosi aišku, kad 
jis dar kartą nori pažiūrėti sa
vo rankų darbo. Ir tada visi 
sako: ‘JPrasiskleiskite. leiskit 
prieiti”.

Jis prieina, meiliai žiuri į iš
gelbėtą damą ir sako: “Pasto
vėkit kas nors poste, o aš pats

kiek— R U P T U R A
Tiktai moksliškiauslai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržų (Truss) iŠdirbSjų, — ateikite pas mus dėl diržo su 
ęilnu pasitikėjimu!

’aipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminė? pa n či akos) dėl varicose gyslų, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams.

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

“Maža ko kur, galvoja, mo
terų eina. J kiekvieną žiūrėti — 
akys ims skaudėti.”

Ir nusisuka jis į šalį ir pra
deda. gal būt, galvoti’ apie dva
sios reikalus. Ir kas jam patin
ka. Ir ar neapsivesti jam šie
met. Tiek, kiek jis vyras jau
nas. Kare nebuvo ir sveikatą 
turi puikiausią.

Taigi, reiškia, jis taip galvo
ja ir staiga netikėtai mato, — 
tai aukščiau pažymėtoji piliete 
dideliai neryžtingai stveriasi 
rankutėmis už tilto paramčių 
ir lyg įtemptai daboja į juodus 
vandenis.

Milicijonierius galvoja:
“Aha, reiks pridabot šią pi

lietę”.
Juo labiau, kad jis pastebi, 

jog pilietė kažkaip nerviškai ir 
beviltiškai nusiteikusi. Jos eise
na smulki ir nelygi. Ir visa ji, 
matyt, randasi dideliame susi
jaudinime.

Taigi, žiuri jis į Šią pilietę. 
Nori prie jos prieiti, kad pasi
kalbėtų apie jos dvasios stovį. 
Ir staiga, su riksmu, pastebi, 
kad ši jaunutė dar panelė, 
kraustosi ant tilto paramčių ir, 

krinta 
apačion, į tuos tamsius vande
nis, iš kur sugrįžtiem nėr.

Ak, momentališkai visa šita

prireiks daug kilnesniam reika
lui. Visiems tai darosi aišku. Ir 
tada pasidaro visiškai tylu, ir 
visi laukia, ką pasakys jauna 
skenduolė.

Ji atmerkia savo akytes, iš- 
spiauna iš burnos vandenį ir 
sako: “Oh”, paskui “*tfu”.

Paskui žiuri į milicijonierių 
ir sako: “Mersi”.

Ji jam sako “mersi” ir silpnu 
judesiu ieško jo rankos pa
spausti.

Milicijonierius sako: 
jus, ką jus”. Ir taip 
spiauna iš krutinės 
vandenį. Paskui sako: 
stipriai kosti.

Jauna skenduolė sako “Mer
si” ir niurna, kad ji pati neži
nanti, kaip tas atsitiko.

Kažkokia teta, dėl smalsumo 
užmiršusi visą svietą, sako:

—Kas nors tave nustojo my
lėti ar. pametė?

Jauna skenduolė sako: “Taip”.
čia visi mato, kad ši jauna 

moteris savo mėtų gimčį iš ner
vingų gimdytojų^^^ęveik visi 
mato, kad ji truputį .isteriška 
ir truputį atitrukusi nuo gyve
nimo.

Ją klausia, kur ji dirba, ir ji 
atsako: “Virimo meno institu-

Iš įdomių istorijų aš jums 
galiu papasakot vieną, gana 
juokingą ir jaudinančią istori- 
jėlę, įdomią savo psichologiniu 
subtelumu.

ši istorijėlė, kaip sakyt, pa
piešta kaikurių musų neprižiu- 
įėjimą vienoje musų gyvenimo 
vietelėje. Trumpai sakant, man 
rodos, reiktų davinėti medalius 
ar kokius ten ženklus už skęs
tančių gelbėjimą. Priešingai 
gaunasi kažkaip ne taip. Spręs
kite patys.

Nagi vienas mano pažįsta
mas milicijonierius stovėjo pos
te. Dieną. Kaip tiktai prie Res
publikos tilto. Ten Neva, žino
te, teka plačia srove. Smarkios 
bangos siūbuoja išilgai. Juodi 
vandenys tivuliuoja prieš akis.

O priešais, žinote, žiemos rū
mai visoj savo buvusioj pra- 
žybėj 
smaigalys. Ten 
demija. Ir Zoologijos muziejus 
— gana nemažas namas. Ypač 
ten viduj, tikrai sakant, nieko 
įdomaus nėra. Na, žvėrių iš
kamšos. Visokios peteliškės. 
Na, gal tik kad mamutas įdo
mus. Baisiausias velnias, visoj 
savo buvusioj gražybėj.

Taigi va, stovi musų milicija 
poste ties šiais rūmais. Pavar
dė milicijonieriaus Michail Si- 
dorenko.

Štai jis stovi poste visoj sa
vo gražybėj. Stamantrus vy
ras. Gražuolis ir geraširdis. 
Labai aukštai vertinamas. Be 
to — nepaprastos drąsos vyras.

Revoliucijos pradžioj, na, ži
noma. jam buvo metų 10, tai 
šios savo drąsos jis parodyti 
negalėjo. Bet netrukus, kaip 
mes čia pamatysime, parodys 
visoj pilnybėj.

Taigi, reiškia, jis stovi savo 
poste. Gėrisi, gal, pastatų/^no- 
numentalumu, žvalgosi į juo
das Nevos bangas, galvoja, ga1, 
kiek ten, velniai griebtų, viso
kios atliekamos žuvies ir dar, 
velniai žino, ko gelmėse. Prisi
mena jam, gal būt, tolima jau
nystė, kai vaikėzu būdamas jis 
braidė lig kelių vandeny ir 
gaudė visokius ten ešeriukus, 
vabalėlius, papužėlius.

Ir staiga mato 
kažkokia tokia moterėlė su juo
da skrybėlaite.

Milicijantas galvoja:
“Kaž kokia, galvoja, 

eina. Tegul sau, galvoja,
Ir jokios reikšmės čia

minklas kainuosiąs. Jam buv 
pasakyta, kad 
frankų, jis tada

“Duokite man 
mos, ir aš pats 
pedestalol”

Nauja Galia Nustipu
siems Organams

NUOA-TONE stimuliuoja nusilpusius orga
nus. Tat puikus pilvui tonikas terinąs ape
titą ir padedąs malimui. Skatina plaukimą 
syvų pilvo ir Sąmone. Vidurių judljiman 
pasiliuosuoja. NUOA-TONE veikmė i Jirdt 
(Maukia didesnę energiją jos (vairioms fun
kcijoms. Sveikstant po sunkios ligos tai yra 
stebėtinas tonikas. Imkit NUOA-TONE 
Šiandie. Persitikrinkite *io toniko Nauja 
Galia. Mėnesio trythientas tik Ui Vieną 
Doleri. Pasėkos garantuotos arba pinigai 
grasinama. Parduoda visi apUekoriai.

Nuo uSkletėjtmo imkit—UOA-SOL— Ide
alų Liuosuotoją vidurių 26c ir 60 c.

Ir jis siūlo užsirašyti.
Ji džiaugiasi tokiu netikėtu 

reikalų pasisukimu ir momen- 
tališkai išteka už jo, sakydama, 
kad buvusi jos,meilė nuskendo 
amžinybėje.

Jie susivedė ir dažnai prisi
mena nepaprasto išgelbėjimo 
dieną. Be to, meiliai žiuri į 
ją ir visiems pažįstamiems sa
ko: “Jei dar dvi sekundės ir 
šią pilietę .butų suvalgiųsios žu
vys”. ’

Į tai pažjstaini atsako:
—Jus narsuolis. Pagavote

Oną Vasiljevnąį
Bet galų galę 

teriškas sutvęrž 
po vedybų jiSį, 
teriškas scenas.^ het jis nuolan
kiai visa kentė |ir sakė, kad jis 
pats negali suprasti, už ką Jis

STRAIGHT KENTUCKY 
BOURBON

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas. 
■' . • .-(/f ' ■ /' 1

LOUIS M. CHAPMAN
x INC.

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

JUOKAI
Pats pastovis.

Kažkas kartą Rossini’ui pa
sakojo apie paminklą, kuris 
turėjo būti pastatytas jo gar
bei. Rossini’s tuo kart buda- 
hias neperturtingiausias žmo
gus, paklausė kaip daug pa-

pastebi ir staiga meta Žemėn Į 
savo, kepurę, atsega diržą.

Ne, musų drąsuolis nereika
lingas kokių ten, žinoma, pa- 
jyrimų ir dovanų, ir visokių 
garbingų atsiliepimų arba laik
rodžio su parašu 
mą. Arba kokio ten sidabrinio 
portsigaro.

Tikras narsumas ir vyrišku
mas aukštesnis už bet kokias 
ten lakamstvas.

Bet mums rodos, kad už pa
reikštą narsumą vis dėlto reik
tų ką nors duoti.

Prieškariniais laikais davinė- 
davo beveik tik ką ne už kiek
vieną žingsnį visokias ten — 
garsiąją “Oną po kaklu” arba 
“Vladimirą su bantu”. Ir davi- 
nėdavo visokius ten medalius 
su žodžiais: “Mersi, dėkoju, 
Štai jus koks”,.. Ir t. t.

Tame, žinoma, buvo daug 
menkystos, bet mums regis, 
kad už gelbėjimą plaukiojančių 
ir skęstančių būtinai reiktų kas 
nors duoti, štai, jei gerai iš
nagrinėti psichologiškai, labai 
reikalinga. Priešingai, gaunasi 
tokios netikėtos komplikacijos, 
kurias vėliau ilgai tenka laižy
ti. Taip sakant, žmogaus psi
chės gelmės mažai ištirtos. li
tai, kas esti, iššaukia nusiste
bėjimą. Bendrai, » man regis, 
reiktų davinėti.

Taigi va, musų milicijonie
rius, kurio net galvoj nešmėste- 
rėjo mintis apie dovaną, pama
tęs šį baisų reginį ir žuvimą 
jauno žydinčio sutvėrimo, tuč 
tuojau, nenustodamas dvasios 
stiprybės ir net nesurikęs -- 
padėkite, arba, ak, gelbėkit! 
Skęsta 
šaus, ką paprastai rėkia smul 
kųs žmogeliai, 
kai pieta kepurę ir diržą.

Jis momentališkai numeta 
švarką, kepurę ir batus ir vie
nose, atsiprašant, kelnėse iš di
delės aukštybės sminga apačion 
pr- skui ten dingusią pilietę.

Jis sminga apačion, smar
kiai kerta šaltas jį apgulusias 
bangas ir mato, kad pilietė mi
nutei iškilo viršun: Ji išsilaikys 
paviršiuj dar dvi sekundes ir 
amžinai dings jurų dugne...

Ji išnėrė labai apgailėtiname 
Stovy. Skrybėlaitė jos nusmu
ko. Drabužėliai aplipo kūną. Ir 
burnelė užtvenkta vandeniu.

Ji šniurkštauja nosyte ir ža- 
labnai daboja į dangų, norėda
ma ten pamatyti stebuklą ir iš
sigelbėjimą.

Bet išgelbėjimas arti.
Musų narsuolis linksmai ski

ria bangas ir šaukia:
—Vieną momentą. Pasilaiky- 

kit!
Ir staiga — štai, — jis ima 

ią už juosvų plaukų ir tempia 
ją prie kranto. O ji, kaip laive
lis, plaukia paskui jį nuomario 
pf. gauta.

čia viršuj ir apačioj susigrū
do žmonės. Visi baisiai rėkia. 
Kaž kokie kvailiai ir balvonai 
kažkodėl bėga rinkių parnešti, 
kai tuo tarpu jokių rinkių nei 
gelbėjimo įrankių nereikia, tiek 
Įtiek musų gerojus plauko kaip 
hivis.

Kržkas bėga muziejų n ir iš
saukia greitąją pagelba.

Kažkokia dama iškilmingai 
laiko rankose milicijonieriaus 
mundurą, batus ir kepurę ir 
visiems rėkia:

——štai tai ji —— aš laiko ge- 
rojaus baltinius.

Milicijonierius išlipa sausu- 
mon su savo sunkumu.

Visi juos apstoja. Kaž kas 
rėkia bis, bravo. Kas kas kliu
do skenduolės ranką ir sako, — 
ji visiškai gyva.

čia skenduole pati atidaro 
pilkas savo akis ir žiuri į dan-

HAMBURC.AMERICAN LINE 
NORTH CERMAN LLOYD

. i , • » r

rn-m-rH ■ 130 TV. HANDOLrtl ST., COICAGO, ILL.

1 ' Į LIETUVĄ
Augščiau parodomais Greitaisiais Garlaiviais I,r 

Ekskursiniai traukiniai prie pat laivų Rtemen "ir Eur6^ ‘ 
Bremerhavene užtikrina patogia kelionę į Katiną. { R

išgelbėtąją pilietę nuvešiu j li
goninę.” Ir, taip pasakęs, sė- 
•dasi į vidų.

'Visi supranta karžygio psi
chologiją. Kaž kas iš džiaugsmo 
mėto į orą kepurę ir rėkia ura.

Kas buvo toliau, smulkmenos 
mums nežinomos. Tik žinoma, 
kad jis ją ųuveže ligi ligoninės 
ir vyriausiam gydytojui liepė 
geriau ją prižiūrėti.

Ji išgulėjo tris dienas. Ir mu
sų narsuolis tris dienas* ją lan
ke, sakydamas, kad jisi'ją iš
gelbėjo ir nori ją priartinti gy
venimui. • •

Bet štai ji išsirašė sąjišumon, 
t. y. aš norėjau pasakyti'na
mo: Ir gyvena sau nathiė;

‘ i ' . I'. ' ■ L '

Jis išleidžia, (ją iš akyračio, 
nuoširdžiai ilgisi ir ieško per 
adresų biurą»; žinodamas, kad 
ją vadina Ona' Vasiljevna Tep- 
liakova. * >

Jis ją randa ir energiškas 
skambina telefonu kasdien, o 
tai ir dukart per dieną.

Ji po savaitės laiko kviečia 
jį pas save. Jis kasdien ją lan
ko ir klausinėja'apie sveikatą, 
taip, kad ji net jaudinasi ir 
dreba dėl tokio huolatinlo ir 
įkyraus jo rupesnio.

Ne, ji dėl to nenori antrą 
kartą pulti vaAdenin. Ne, ji 
kantriai kenčia jo lankymąsi ir 
neužmiršta pasakyti jam “Mer
si”. Bet jam išėjus, ji tveriasi 
už galvos ir sako sau: “Tai jau 
perdaug!”

Bet čia jis staiga vieną 
pasireiškia mylįs ją taip, 
nė viena moteris negalinti

NAUJIENOS, Chicago, HL _ _____________________
ją pamylėjo, daugiau už gyve
nimą.

Taip jie ir dabar gyvena. 
Musų narsuolis gavo, taip sa
kant, Oną po kaklu.

Ne, man regis, -jeigu dar ir 
neduoda, tai vis dėlto reikia 
pfadėt davinčt kokius nors, 
nors ir menkučius žetonus už 
gelbėjimą plaukiojančių ir skęs
tančių. O tai gaunasi kažkas ne 
tai/Ne pagal nuopelnus.

KORESPONDENCIJOS
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Moore Park, Mich.
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Ir manos tie pagelbsti.

svečiams

Kadangi

Matvt.

ŽODŽIŲ

paragavimo, ir d i 
nustojo "kiko.”

vakų- 
pada-

ir p. Jokubka. Po run- 
laūkuose įvyko 

kur prizai buvo
» asociaciją.

apžiūrėti p. frantam a, kaipo

Rezidencijos pozicijos studi
jos pasirodė labai keblios 
po Nojaus ir jo vaikų pro
duktų ' 
na mitas

Kapitalistai ir revoliucio
nieriai.

čia svečiavosi ir konsulas

Chevrolet pristatymo kainas 
ir lengvas G M. A. C. išlygas. 

General Motors Vertybė.
DEALER ADVERTISEMENT

vingiuojąs!, šakojasi ir rim- 
kad milionieriams čiausias anarchistas nežino- 

pasidarė pavojinga gyventi tum, kur atsidūrei. Pamatęs 
mieste, nes atsirado holdape- • gražu namą miške ir kelis ait
rių, kidnaperių, revoliucionie-■ tomobilius arti jo, P

MELROSE PAKK.— Vakar 
ir šiandien Metrose Parko 

ičius taipgi yra! State Banko depožitoriai, tarp 
! kurių yra nemažai lietuvių, ga-

Trečiadienis, rūgs. 25, 1931
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ką jus gero girdite arba skaitote apie . . i
Chevrolet*ą, yra įsilipti į kąrą ir draivin- 
ti. Paimkite šį karą (jūsų Chevrolet dea-
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Išbandyk Savininko 
Jausmą

Kuomet viskas pasakyta * ir 
padaryta, geriausias būdas 

sužinoti teisybę, ktfri slepiasi už visSo,

Knee Aclion

■ .
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46 Metai
Justinas Mackevičius, 

estatininkas, Standard spul- 
kos sekretorius, kuris dabar 
stovi $1,000,000 sargyboje, 
smarkus golfininkas, finan- 
sierius, ALTASS iždininkas, 
clc., etc., šeštadienį sulaukė 
46 metų amžiaus.

Ta proga jam buvo sureng
tas pagerbimo vakarėlis, ku
riame dalyvavo, 
gelio kitų svečių 
kas Iloughteling 
Houghteling, iš 
Parodos, konsulas 
p-ia Kalvaitienė,
Davidoniai, pp. Zacharevičiai, 
Dr. A. Montvidas, E. Miku- 
žiutė, Wni. Melcher, McCor-

gavo prizus yra J. Milleris, jo 
sęsutė J. Mįllęęįutė, Dr. S. 
Biežis, cicerietis vaistininkas 
Kesser-Keserauskas, J.
kalnis
gtynių
rienė,
linti.

NAUJIENOS. Chicaro. PI.
- — ■■■■■ —— ■'«■■ - ■ —■ .

ant mapos pažymėta Rivęr- jau kelis sykius buvau prava- 
side, bet jo palocius medžių žiavęs. .
tankumyne, gatvės vardo iška- ... J

Dr. Montvidas, kuris visą lai-' rįaųsiai ir apsigyventi miške, 
ką mokino pulkininką Hoųg- nes saugiau, t- i'rosytojas. 
htelingą dainuoti “Ant kalno ----- —-

Pa- bų nėrą ir namas be mųnęrio. Plddmdų grąžina Chicagon. karkittį siūbavo ir abudu laiks M^lfOSC Plltko bail

Milionierius 
Miške

apart dau- 
pulkinin- 
ir ponia 

Pasaulinės 
Kalvaitis ir 
Dr., ir p-ia

mickų turtų globėjas ir J. J. 
Elias.

Sveiki, grįžę Chicagon!
Neseniai grįžo iš Lietuvos 

Scandinavian American Line 
laivu “S. S. Frederick VIII” 
bųrys chicagiečių, tarp kurių 
randame, p. T. Šimkienę ir 
sūnų Albertą, p. D. Klimienę, 
p. J. Aleksiuną, p. A. Aleknie
nę ir dukrelę Aldoną.

Praleidę atostogas ir karštą 
vasarą seną j am krašte, dabar 
grįžo—vieni į mokyklas, kiti 
prie kasdieninio darbo ir biz
niu.

Pittsburghas Chicagoje
Jau kurį laiką Chicagoje 

vieši p. C. Milius, iš Pitts- 
burgh. Pa., savo laiku gyve
nęs Chicagoje. P-as Milius 
grumuliuoja galvoje „ įvairius 
nlanus ir žada Chicagoje at
likti vieną kitą didelį darbą. 
Jis mano Chicagoje ir 
gyventi, kai sutvarkys 
privatiškus reikalus.

Kur jų nėra!
Old Heidelberg’as, Pasauli

nėje Parodoje.
Orkestras ir dainininkai dro 

žia vokiškas aludžių dainuš
kas, visur prikabinėta vokiš
kų simbolių, paveikslų, prie
žodžių. Vokiška atmosfera 
perdėm, tik prie stalų susėdę 
svečiai ūžia angliškai.

“Atsisėdu ir aš su kompa
nione”, pasakoja šį įvykį pa
tyręs. “Prieina ‘veiteris*. ‘Two 
beers*, sakau ‘veiteriui,’ o tas, 
*Kokio, ar balto ar juodo?’ 
Vos neiŠvirtau...”

Pasirodė, kad net ir Old 
Heidelbergas neapsieina be 
lietuvių. “Veiteris” buvo gerai 
bridgeportiečiams žinomas A. 
Brijunas.

Tarp musų moterų—
Chicagos lietuvių moterų 

organizacijų lyderis, Chica
gos Moterų Klubas turi naują 
nirmininkę asmenyje p-ios 
M. J. Kirięnės. Pirmesnioji pir 
mininkė, kuri vadovavo klti- 
bui per kelius metus, buvo 
p. Nora Gugienė. Ji grįžo Chi
cagon netolimoje praeityje po 
ilgo vizito Waterbury, Bosto
ne, Atlantic City ir kituose ry
tų miestuose.

Moterų Klubas jau dabar 
rengiasi prie šokių, kurie 
įvyks spalių mėnesį. Jų pelną 
rengėjos skiria Oak Forest 
seneliams.

P-ia Kirienė yra veikli narė 
kelių kitų organizacijų, tarp 
jų SLA. Moterų kuopos.

Viešnia iš Californijos
Drhkfe viešbutyje dabar yra 

sustojusi p. J. Kleitsch, plačiai 
žinomo (jau mirusio) daili
ninko p. Kleitsch žmona. Ji 
yra lietuvė, buvusi p-lė Gri- 
gaičiutė. Ji taipgi interesuo
jasi daile.

“Lituanicą II” pamatė
P-a K. Račkienė, ALTASS 

pirmininkas A. G. Kartūnas, 
vice-pirmininkas Wm. J. Ka
reiva ir ALTASS skyrių dar
buotojai, pp. E. Čepulis ir 
Petrulevičius, sekmadienį nu
važiavo į Kohler, Wisconsin 
apžiūrėti “Lituanicą II” ir pa
matyti kaip darbas progre
suoja. Kupini gerų įspūdžių 
ir entuziazmo jie grįžo apžiū
rėję gražiąją Įeit. F. Vaitkaus 
“Baltąją Gulbę”.

Supus tėvo pėdomis ar tė
vas sunaus pėdomis?

“Zan” Poczulpas, žymus biz- 
nierio N. Poczulpo sūnūs, yra 
Chicagos lietuvių golfininkų 
čempionas^ Sekmadienį įvy
kusiame Lietuvių Golfininkų 
Sąjungos pasekmingam turny
re, Twin Eagles laukuose, 
“Zan” išėjo laimėtoju.

Bet ir “Papa” N. Poczulp, 
nenorėdamas atsilikti nuo su
naus, taipgi išeidamas laimė
tojų, nors sunaus turbūt ne
galėtų “subitįnti.” “Zan” gavo 
taurę, o N. Poczulp’as vieną 
iš mažesnių prizų.

Tarp kitų laimėtojų, kurie

Vieta rasta. Jsibrioviau vi- nuo laiko traukė Marselietę.’ 
j (hių. Ponia Mackevičienė, ku- vienos pusės, kapitalistai,1 

Kaipo visokiu ekspliozijų ri '
asociacijos prezidentas aš ta- eiją į mano 
pau pakviestas ! .
Mackevičiaus rezidencijos po- sutiko ir vaišino mane labai 
zicijas ir padaryti chemiškus širdingai. Bet man buvo navy- 
bandymus su persenusiais gė- du, kad ir kitiems

ir viešnėms ji buvo taip pat 
vaišinga ir maloni.
šiemet Chicagoj yra pasauli- ' 
nes parodos metai ir kadangi 
toie parodoje lietuviu dienos: 
iždininku buvo p. Mackevi-' 

dupda in- Čįiis. tad jis parodyti ir para- 
ir derekcijas, bet gauti išstatė visokiariopų like-

rimąis, pasirodė, kad visi 
Rivęnsidės gyventojai,-. / net ir 
vaikai, žino Mackevičių, bet 
kaipjSurasti. kur jis gyvena? 
Nubraižo man mapą ir polici
jos departamentas, ir aptieko- 
riai ir; fleperkos, < 
strukCjįjas
kaip pradedu važiuoti, gatvė riu, tūli,-turbūt, da tvano me

tais daryti paties Nojaus ar jo 
vaikų. 40 metų senumo kon
jakas ir vienu metų alus buvo 
jauniausi gėrimai. Net klioš- 
toriuose darytu gėrimų čia

kas moka 5% de 
pozitoriamsvis ketina paduoti (aplika- iždininkai, iždo globėjau vai- ■

KU.1 dininkai, iš kilos, revoliucio- 
prezidentą 1 nierįai ir dar su pulkininko 

pritarimu.
• P-as Mackeviči
iždininkas ir Altass, kuri ruo-’
šia Lituanicai II skristi Kau- vo 5$4 banke uždarytų pinigų, 
nan. Pinigų čia irgi eibės, to- Viso, depozitariai gavo $32,- 
dėl tūli patriotai dejuoja.s Su 677.37. Ikišiol bankas išmo- 
visu tuo ir kitu turtu gal ge- kėjo depozi toriam s 25%

iš vieno toriuose darytu gėrimų čia 
rių, taksų kolektorių ir viso- kurių lipo senyvas džentelmo- matėsi. Nors aš buvau atvykęs 
kių kitų aukų rinkėjų. Nešte-' nas ir leįdė, paklausiau, kaip blogais tikslais, vienok po to- 
bėtina, kad milioniėriai iš lan šita gatvė vadinasi. Jis atsa- kių užkandžių ir gėrimų, grą- 
gų šokinėja nuo dvidešimto 
aukšto. Justinas Mackevičius, 
vienintelis lietuvis milionie
rius, kuris pasižadėjo man 
leisti kada nors jo turtą ap- 
skaitliuoti, nors biznį daro 
Chicagoje, bet gyventi išsi
kraustė į mišką, kur nė revo
liucionieriai, nė holdaperiai, 
nė kidnapcriai, nė almužnų 
maldautojai negalėtų jo suras
ti. Tiesa, vieta turi vardą —

kė: “I do not know. We are žinau visą dinamitą Chicagon. 
strangers here.” Manau: “ko-į Prie to, da man ir baimės į- 
kių velnių jis čia sustojo, jei- varė.
gu nežino kur esąs”. Kaip vė
liau patyriau, tai butą pp. Za- 
charevičių, kurie irgi sve
čiuotis pas Mackevičius atvy- Kalvaitis su žmona, ir buvu- 
ko. Jie pataiko ir be gatvės (sis bankierius Elias su žmona, 
vardo žinojimo. Aš vėl grįžau ir kapitalistas Zacharevičius 
į vidurmiestį, pasisamdžiau su žmona, ir pulkininkas Hau- 
berniuką pu dviračiu, kurį se- ghtelingas su žmona, ir SLA. 
kdamas vėl atvykau ten, kur iždo globėja E. Mikužiutė, ir
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Šlipuotunkin1’

DIDELIS 
PASIRINKIMAS

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

Patenkinimas Garantuotas.

G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829
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Tegul Chevrolet pats Papasakos apie 
Važiavimo ir draivinimo komfortą

leris maloniai jį jums Sutiks paskolin
ti), draivinkite jį tuo pačiu keliu, ir te
gul pasekmės kurias jus įgalite matyti ir 
jausti, papasakoja savo pasaką. Jus gir
dėjote, kad Knee-Action P^d^o blogus 
kelius dar geresniais. Pasivažinėjimas 
jums tai įrodys. Jus girdėjote, kad Chev
rolet turi shock-proof vairavimą, Sync- 
ro-Mesh gear šiftayimą, pastebėtinai 
lankstų 30 arklių pajėgos inžiną ir

.. ' , 7- ‘
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kabeliu-kontroliuojamus stabdžius. Ke
letas minučių buvimas prie rato jums 
įrodys, kokį skirtumą šie pagerinimai 
padaro draivinimo saugume ir lengvu
me. Kaip raidas užsibaigs ir jus išlipsite 
nenuvargęs, bet prisirengęs vėl važiuoti,
jus žinosite, kodėl tiek tūkstančių žmo
nių išmėginę šį karą visai nenori grįžti 
prie paprasto vairavimo. Tai yra Savi
ninko Jausmo Išbandymas — paprastas, 
lengvas, smagus.ir praktiškas būdas pa
sirinkti karą. Jūsų Chevrolet dealeris 
turi karą ir laukia, kad jus atsilankytu
mėte ir padarytumėte šį išbandymą. Ar 
galėtumėte tai padaryti šiandien?
CHEVROLET MOTOR CO., DETROIT, MICH. 
Palyginkite žemas. * ‘

General
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VIENAS RAIDAS YRA VERTESNIS TŪKSTANČIO
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“Atsilankę i ‘PASAULIO PARODA’ neužmirškite pam atyti įstabiausi reginį Parodoje, kaip po jūsų akim ; r ..... .
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■žaisakymo kainai
Chicago je — paštu:

Metams... ............... ........   38.00
Pusei metų -----------------------  4.00
Trims mėnesiams ........ 2.00
Dviem mfinesiams_______ __  1.50
Vienam minėsiu! .... . .... ....... .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ................   3c
Savaitei 18c 
Mineliui  71c

Suvienytose Valstijose, ne Chieagoj, 
Baitai

Metams  37.00
Pusei metų . ......... ,,,. . 8.50
Trims minesiams_______ _  1.75
Dviem minesiams ........_______1.25
Vienam minėsiu!  .75

Lietuvon ir kitur ušsieniuose 
(Atpiginta)

Metams........... ...................... , 38.00
Pusei metų 
Trims minesiams _________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monoy 

Orderiu kartu su uisakymu.

listiškų laikraščių korespondentus, kurie duodasi pa
pirkti, ji įsileidžia.

Be to, bolševikai užlaiko kiekvienoje šalyje savo 
agentus, kurie po “komunizmo” priedanga skleidžia 
tuos melus, kuriuos jiems padiktuoja Maskva, visaip 
dailindami ir “zalatindami” bolševikišką “rojų”. Tokiū’ 
budu' pasaulis yra mulkinamas.

Apžvalga

SINCLAIR’O PLATFORMA 
BLANKSTA x

ALGŲ PAKĖLIMAS STOCKYARDŲ 
DARBININKAMS

Vakar keturios didžiosios stockyardų kompanijos 
Chicagoje paskelbė, kad jos pakelia 8% algas savo šim
tui tūkstančių darbininkų. Tai, esą, padidinsią darbo 
kaštus toms keturioms kompanijoms dešimčia mijionų 
dolerių per metus. Kiekvieno darbininko algos priedas 
busiąs 5 centai per valandą,

Swifto kompanijai, kuri samdo 40,000 darbininkų, 
darbo kastai padidėsią penkiais milionais dolerių per 
metus; Armour’o kompanijai, samdančiai 30,000 — tri
mis milionais; Cudahy kompanijai — vienu milionu, ir 
daug-maž tiek pat Wilsono kompanijai.

Per metus laiko, nuo pereito rudens, tų kompanijų 
darbininkų algos, sakoma, pakilusios viso 36 nuošim
čiais. Panašius algų pakėlimus suteikusios savo darbi
ninkams ir mažesniosios kompanijos Chicagoje ir ki
tuose miestuose — Austin, Minn.; Ottumwa, Iowa; 
Waterlo6, la.; Mihvaukee, Wis.

Darbdaviai, pranešdami apie tai, giriasi, kad mė
sos gaminimo pramonėje darbininkai dabar busią ge
riau apmokami, negu kurioje nors kitoje pramonėje. 
Vidutiniška^ darbininko uždarbis stockyarduose esąs 
$21.82 per savaitę, kuomet kitose pramonėse vidutiniš
ka savaitinė darbininko alga esanti tik $19.51. Ir dir
bančiųjų skaičius mėsos pramonėje- dabar esąs virš nor- 
mališko.

Jeigu mėsos gamintojams šitaip gerai sekasi, tai 
jie daro nepaprastai didelius pelnus, nes, kaip jie patys 
prisipažįsta, jų darbininkai šiandie gauna tik 87.2 nuo
šimčių to, ką jie uždirbdavo “normališkai”. Iš $21.82 
per savaitę darbininko šeimynai yra sunku pragyventi, 
ypač kada yra taip nupuolusi dolerio vertė.

J. GRUBO RAŠTAS APIE “ROJŲ” BOLŠE VIKI JOJE

Californijos demokratų partijos konvencija 113 balsų prieš 4 indorsavo Upton Sinclair’o kandidatūrą. Ūž ją pasisakė William G. McAdoo ir George Cree, du wilsoninių demokratų šulai.!Bet šitie du Californijos demokratų vadai sutiko remti Sinclairo kandidatūrą tiktai po to, kai Sinclair apsiėmė “pataisyti*’ savo platformą, išbraukdamas iš jos kai kuriuos punktus; o kitus pakeisdamas. Jisai išėmė iš platformos reikalavimą senatvės pensijų ir savo sumanymą, kad valstija perimtų į savo rankas uždarytąsias dirbtuves ir apleistąsias farmas. O paragrafas apie namų paliuosavimą nuo mokesnių buvo pakeistas tąja prasme, kad siūloma paliuosuoti tik namus iki $1,000 vertės, o ne iki $3,000, kaip buvo originalėje platformoje,šitie platformos keitimai, žinoma, nėra taip svarbus dalykas, kaip atrodo Sinclair’o kritikams. Gražiai skambančią platformą yra nesunku parašyti, bet kas kita įvykinti ją gyvenime. Kandidatas, išrinktas su tobuliausia7 platforma, gali pasirodyti praktikoje netikęs.Sinclair’ui bus daug,sunkesnis uždavinys, negu platformos pritaikymas prie demokratiškų politikierių skonio, sudaryti (jeigu jisai baWWhk'tas gubernatorium) jėgą, su kurios pagelba jisai galėtų pravesti tai, ką. jisaf žada balsuotojams.

pinigą visa, ką jisai rašo, negalima. Tas laikraštis yra Fran- cijos nacionalistų (tautininkų) organas, o naciohalistąi visuomet yra linkę persūdyti, kada
■ ‘J..

jie kalba apie savo “tėvynės priešus“.Tačiau lenkų elgesiai pastaruoju laiku yra gana įtartįni ir leidžia manyti, kad jų politika turi kokių tai slaptų tikslų. Pavyzdžiui, “rytų Locarno“ klausimas. Seniaus Lenkija nuolatos reikalaudavo, kad butų padaryta sutartis, garantuojanti rytinių Europos valstybių sienų neliečiamybę, bet dabar, kai tokią sutartį pasiūlė franeuzai ir rusai, tai Lenkija atsisako ją pasirašyti.
Kas fabrikuoja melus 
apie Sovietų Rusiją?

—’----- -....................
Rašo J. GRUBAS.(Tęsinys) parbininkui dažnai telieka tik apie 50 rublių. Dvorninkai irgi gauna tik apie 3 rublius per dieną. Čia aš kalbu tik apie paprastus darbininkus, — amatininkų uždarbiai yra kur kas didesni.Viešbučiuose dirbančios moterys per mėnesį gauna apie 50 rublių. Iš tų pinigų jos turi pragyventi. Žinoma, toks jų ir pragyvenimas tėra: daugiausiai maitinasi duona ir vandeniu. Maskvoje man teko kalbėti su Novaja Mosk- vovskaja Gostinica darbininkėmis, kurios plauna grindis, valo kambarius, taiso lovas ir atlieka kitus gana sunkius darbus. Jų mėnesinis uždarbis irgi siekia tik 50 rublių.Suprantama, visokios panelės, kurios sėdi kontoruose prie telefonų arba eina vertėjų pareigas, gauna nepalyginamai daugiau. Algos joms užtenka ir tam, kad gardžiai pavalgyti ir gražiai apsirengti. Dar goresnėje’ padėtyje randasi tos panelės, kurios palaiko ryšius su; GPU. Joms „tai tikrai nieko nferriiksta. Už šnl- *pinėjimą ir teikimą “teisingų informacijų“ Įjos yra viskuo aprūpintos. -

turi duo-

Lietuvis darbininkas J. Grubas, kuris gyveno so
vietų Rusijoje ir kurio ilgas rašinys dabar eina “Nau
jienose”, atlieka labai naudingą darbą, numaskuodamas 
komunistiškus humbugierius, kurie be paliovos garbina 
bolševikišką “rojų”. Jisai kalba faktais. Štai ką jisai 
pasakoja apie darbininkų uždarbius bolševikų fabri
kuose :

“Vidutiniška Sovietų Rusijos darbininko alga 
1932—1933 metais buvo' 100—150 rublių per mėnesį. 
Vadinasi, per dieną jis uždirbdavo nuo 3 ligi 5 rub
lių. Amerikos darbininkas maždaug (irgi) gauna 
nuo 3 iki 5 dolerių per dieną.

“Šimtas ar pusantro šimto rublių per mėnešj 
atrodo dideli pinigai. Caro laikais darbininkas apie 
tokią krūvą pinigų negalėjo nei svajoti. Tačiau vi
sa bėda yra ta, kad caro laikais rublio vertė buvo 
maždaug 50 centų, o bolševikišką rublį užsieniuose 
galima pirkti/ už 2—3 centus.

“Kad geriau suprasti dolerio ir rublio perka
mąją jėgą, aš čia paduosiu porą pavyzdžių. Rusijos 
darbininkas už vidutiniškus čeverykus turi mokėti 
maždaug 150 rublių. Amerikoje vidutiniškų čevery- 
kų pora kainuoja apie keturi doleriai. Tokiu budu, 
jei Amerikoje darbininkas uždirba per dieną ketu
ris dolerius, , tai vakare jisai gali nusipirkti porą 
čeverykų. Gi Rusijoje darbininkas turi prakaituoti 
visą mėnesį, kad nusipirkus čeverykų porą!

“Už tris dolerius amerikietis gali nusipirkti 
600 cigaretų. Na, o Rusijoje už 25 papirosus reikia 
mokėti trys rubliai. Caro laikais tiek papirosų bu
vo galima pirkti už penkias kapeikas.”
Iš šitų palyginimų ir paprasčiausias darbininkas 

gali numanyti, kokią “laimę” suteikė Rusijos darbo 
žmonėms komunistų diktatūra. Stalino pasigyrimai, 
kad Rusija su pagelba “piatilietkų” ir. kitokių bolševi
kiškų “skymų” greitai “pasivys ir pralenks Ameriką”, 

> buvo ir yra tuščias burbulas. Net supuvusiojo carizmo 
laikais Rusijos darbininkas buvo sotesnis, švariau ap
sirengęs ir gyveno geresniame bute, negu prie bolševi
kų valdžios.

Tai yra faktai, kurių jokiais argumentais negalima 
sumušti. Todėl sovietų valdžia bijo, kad žmonis sveti
mose šalyse apie tuos faktus nepatirtų, štai dėl į ko ji 
panaikino spaudos laisvę ir^ejsileidžia iš užeieniiĮ nė 
vieno darbininkiško laikraščio korespondentu Kapita*

SLAPTA VOKIETIJOS IR 
LENKIJOS SUTARTIS?Francuzų laikraštis “Libertė“ sako, kad vokiečiai ir lenkai padarė slaptą sutartį tuo pačiu laiku, pereitą sausio mėnesį, kada jie pasirašė nepuolimo paktą. Anot to laikraščio, slaptoji vokiečių-lenkų sutartis, yra tokio turinio:“1. Vokietija pripažįsta, kad Lenkijai reikia būtinai turėti uostą prie Baltijos juros.“2. Vokietija pataria Lenkijai stengtis taikiomis priemonėmis įvykinti politinę uniją su Lietuva, ir jeigu tai lenkams pavyktų, tapVo- kietija galutinai atsisatytų savo preftenzijų į Klaipėdos udsfą.“3. Jei kiltų karas tarpe Lenkijos ir Lietuvos, tai Vokietija nestatytų jokių ypatingų reikalavimų.“4. Kad Lenkijai pasisektų taikiomis priemonėmis pasiekti savo tikslą, Vokietija pasižada remti Lenkijos politiką ir diplomatiją visais prieinamais jai budais.“5. Jeigu vienu arba kitu keliu butų įvykinta Lenkijos ir Lietuvos politinė unija,tai Lenkija pasižada atsisakyti nuo ‘koridoriaus* ir Gdynės uosto Vokietijos naudai ir nesipriešinti tam, kad Danzigas pasiliktų Vokietijos rankose,“6. Sutartyje yra .dar eko- nomhfio pobūdžio punktų ir paliečiančių ^kompensacijas (atlyginimus), iškilus reika-Franeyzų laikvaštįį tvirtina, kad jo informacijos apie slaptu sutartį tarpe Vokietijos' ir tipkijoB esančios W suprantama, kad ne

Tai vis išimtys. Tiesą pa- foipams ir carosakius, savo shipams ir caro valdžia nesįgįjlėdavo pinigų. Bet kodėl Undžienė drovisi kalbėti apie sovietiškų dvarų (sovehozų) darbininkų bųklę, jų gyvenimą, jų algas? Kodėl ji nieko nepasako apie tai, kaip" gyveno kolchozninkai bei valstiečiai, kurie turi po žemės sklypą. O Rusijoje juk jų yra milijonai. Jie sudaro apie 70 nuošimčių visų gyventojų. Jie pristato valstybei maistą. Jie yra tikras valstybės pagrindas,
Lauko darbininkaiTegul UndŽlfenė dabar pasako, ar valdžios grudų trus- tas jiems užmoka tiek, kad jie galėtų pasidaryti po 102 rublius per mėnesį? Toli gražų ne.O štai kodėl taip yra: valdžia iš kaimiečių produktus atima per prievartą. Dažnai net be jokio atlyginimo. Na, o jeigu ką ir primeta, tai dažniausiai šiek tiek druskos, degtukų, kerosino ir kitų menkos vertės dalykų. Palyginus tai, ką valdžia iš kaimiečių i. . .t : / ;tai tiki*a mizerija. Ji $ paimti kiek galima G

zų ir sovehozų darbininkai žiemos metu priversti yra važiuoti į anglies kasyklas arba miškų kirsti. Tik tada jie vėl pradeda gauti po svarą ar du svarus dudnos per dieną. Susitaupyti per vasarą kiek pinigų darbininkas negali, kadangi jis gyvena sulig diena. Jei šiandien dirba, tainos pavalgyti, o jei rytoj nedirba, tai ir duonelės pritruks. Vadinasi, bandoma laikytis to dėsnjo: kas nedirba, tas ir nevalgo. Praktiškame gyvenime tas skambus obalsis dažnai neturi jokios reikšmės, kadangi bolševikiški “tūzai” ir be darbo gražiai gyvena.Tokie tai dalykai dedasi Sovietų Rusijoje, kuri užima vieną šeštą pasaulio dalį. So- vietijos didumu Maskvos davatkos labai mėgsta pasididžiuoti. Girdi, jeigu Stalinas sugeba tokią milžinišką kraštą valdyti, tai ten turi būti viskas tvarkoje. /
Ieškoma simpatijosVisokie demagogai stengiasi kitų kraštų darbininkams prikalbėti nebučiausių dalykų apie bolševikišką rojų. Jiems labai svarbi suklaidinti darbininkus ir patraukti jų simpatijas. Todėl jie per savo spaudą ir gyvu žodžiu mala visokius niekus, žut-but jiems reikalinga užsieniuose palaikyti gerą nuomonę apie save. Laikai juk . neramus, — gali visko atsitikti, ypač Tolimuose Rytuose, kur padangė vis labiau ir labiau niaukiasi.Ir jeigu kartais ten kiltų ka-.kos darbininkas.

ras, tai labai svarbu, kad pasaulio darbininkai simpatizuotų bolševikams.Kacį nuslėpti teisybę apie tai, kas dedasi sovietijoje, tai bolševikiški laikraščiai naudoja savotišką triuką: rašo ilgiausias litanijas apie naujus milžiniškus fabrikus, aliejaus) laukus, aukso laukus ir t. t. sitiko su ana kumele, kurią Tuo pačiu laiku jie stengiasi žydas norėjo atpratinti nuo ė- kuo juodžiausiomis spalvo- dimo. Kada ji jau beveik vilnis nupiešti kitų šalių padėtį. Ten fabrikai, girdi, uždaryti, milijonai bedarbių, skurdas ir didžiausias vargas. 
IKad Rusijoje žmonės turi sunkiai dirbti ir magaryčioms dar skursti, to, žinoma, jie nerašo. O jeigu kas apie tai parašo, tai tą jie visokiausiais budais išniekina.Savo esmėje tas triukas susiveda prie to, kad nukreipti žmonių akis nuo tikrosios padėties: būtent, kad Rusijoje Viešpatauja didžiausia priespauda, persekiojimas ir skurdas.

Maisto brangumasUndžienė rašo, kad “greitam budavojimui pramonės reikalinga greitai gauti kapitalo. Tokiu budu kartais reikalinga pakelti kainas.”Įdomus dalykas yra tas, kad kiekvienas komunistas stengiasi paslėpti tas kainas, kurios yra lupamos iš Sovietų Rusijos darbininkų ir valstiečių. Tą pat daro ir p-ia Undžienė.Tenka pasakyti, jog Rusijoje kainos yra tiek iškeltos, kaip niekur kitur pasaulyje. Undžlicnė su<|ideliu džiaugsmu skelbia, jog- kada pakeliama darbininkams algos, tai gyvenimo reikmenų kainos mažai tepakyla. Vadinasi, nėra taip,7 kaip kapitalistinėse šalyse, kur iš darbininko lupamą devyni kailiai.Aš jau pirma įminėjau, kad vidutiniška sovielįjos darbininko alga per mėnesį siekia 100-150 rublių. Kad Rusijos darbininkas galėtų gyvehti taip, kaip paprasčiausias A- merikos darbininkas; ir naudotis tokiais pat parankumais bei patogumais, tai jis turėtų per mėnčsį uždirbti mažiausiai 1,000 rublių<Tačiau apie tokį uždarbį rusas gali tik svajoti. Geriausiame atvejyje jo uždarbis sudaro tik 22 nuo-

Taip dalykams esant, žinoma, ir kainų jau nebegalima per daug kelti: jos jau ir taip yra pasiekusios Čukuro. Jei gyvenimo reikmenoms kainos dar labiau pakiltų, tai darbininkas ir kaimietis turėtų “Dievui dūšią atiduoti“. Su jais atsitiktų tas pat, kas at-
std buvo atpratinta, tai cmč ir pakratė kojas.Darbininkai, kaip pirma minėjau, gauna kortas, kurios duoda jiems teises maisto pro duktus ir kai kuriuos kitus dalykus pirkti kooperatyvuose nupiginta kaina. Kiek tos kainos yra “pigios“, pamatysite iš žemiau telpančios lenteles. Kooperatyve parsiduoda:silkių svaras ........  4 rubliai;arbūzo svaras .... 1 rublis; žuvies svaras........  5 rubliai;vyno kvorta ........ 6 rubliai;alaus butelis .... 2.50 rub.;cukraus svaras .... 3 rub.; ruginės duonos svaras 6 kapeikos;pusiau baltos duonos svaras .................. 12 kapeikų;šviežių agurkų sv. 4 rub.;vodkos kvorta .... 11 rub. 80 kapeikų.Kitokių dalykų darbininkų kooperatyvuose kaip ir nėra. Mėsos, sviesto, kiaušinių ir sūrio daugelis darbininkų nėra ragavę per kelis metus. Mat, tai buržujų maistas, tad proletariškos šalies pilietis ir be to gali apsieiti! Kai kada (labai retai) dirbtuvės bufiete galima gauti kiaušinių ir pieno. Bet* už vieną kiaušinį ten reikia mokėti 1 rublis, o už pieno stiklą 20 kapeikų. Tiek pinigųžinoma, nepajėgia.(Bus daugiau)išleisti darbininkas,
Garsinkitės “N-nose”

daugiau, 
l ^mažiau, plėšikiškaoxduoti kiek galin Tokia jau yra jos politiką.žiepiąi besiąrtinąfft kai kurie lauko darbininkai yra pa- liuosiiojami, nes nebėra darbo. Tiė darbininkai atsiduria labai keblioje padėtyje, ka? dangi jie nebėtnri iš ko gyventi. Rusijoje yra taip: kol žmogus dir£.a, tol’ jis šiaip taip gali pragyventi. Bet kaip gteit netenka darbo, taip greit prasideda ir bądae.Bolševikų r simpatitatorjai mano, fejįid Busijoie bedamai 

yra aprūpinti. w - kolcho-

ATĖJO NAUJAS 
KULTUJRA Np. 8 

Kurios turinys yra labai įdomus 
ir turtingas,

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

šventraščio medicina — D. A. 
Pikas.

Spinduliavimas — Sir James Jean.
Kaip rašo musu rašytojai (V. My

kolaitis — Putinas, Vydūnas, A. Vie
nuolis — Žukauskas, M. Vaitkus, T. 
Tilvytis, V. Bičiūnas, K. Kiela).

Stebuklai — Aleksandras čaks.
Bandomasis laikas — St. Kapnys. 
Skaitytojo Pastabos — Maksim
Taipgi Literatūros apžvalga. Įvai

renybes. Kronika.
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Laidotuves Lietuviai Daktarai

Lietuves Akušerės

Graboriai

in* 
ta-

More later.
—o—

of which you are pro- 
aware of: Elaborate 
Pirmyn’s Anniversafy

plb tried to evade the P 
They rushed thru the esti

to find themselves out on the Street

T rumpai
Tie svetimi pinigai: — J. C. 

Pentis yra Brookfield miestelio 
iždininkas. F. A. Schultz yra 
to miestelio mokesčių kolekto
rius. Vakar abu buvo areštuo
ti. Išeikvojo $9,200 miestelio 
pinigų.

300 dėžių degtinės — Vakar 
rytą policija netoli Joliet rado 
Robert Halliday ir jo sūnų Ro- 
bert Jr„ pririštus prie medžio. 
Jie išvažiavo iš Joliet su troku, 
kuriame buvo 300 dėžes degti
nės, Vertos $10,000. Naktį plė
šikai juos sulaikė, pririšo prie 
medžio, o su troku ir degtine 
nuvažiavo. Vėliau trokas buvo 
rastas tuščias.

Dr. Canfield pagaliau iįei‘.eko

ADELIA ELMONAS — 
ŽALGEVIČIUTĖ

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
rugsėjo 25 deiną, 3:15 valandą 
po pietų 1934 n:., sulaukus pu
sės amžiaus, gimus Lietuvoj, 
Upytės par., Panevėžio ap.

Amerikoj išgyveno 25 metus. 
Paliko dideliame nubudimo 

vyrą Frank Elmoną, sūnų An
taną, dukterį Oną, seserį Lietu
voj Oną Marcinkeviečienė, pus
seserę Oną Daučiunienę ir Jie- 
vą Kiškunienę, pusbroli Juo
zapa Klikuną.pa Klikuną.

Kūnas pašarvotas randasi 
2933 W. 36 St.

Laidotuvės jvyks rugsėjo 29 
dieną, 9:00 vai. ryto iš namų 
i šv. Agnės parapijos bažnyčią, 
89 St. ir So. Washtenaw Avė., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta j šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Adelijos Eliponas 
giminės, draugai ir pažystami 
esat ąuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras. Vaikai ir Visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. J. Bagdonas, Tel. 
Republic 3100, Pullman 4151.

kantrybes- Dr. Canfield ne
teko kantrybės. Trenkęs su 
kumščia į stalą, pareiškė Chi
cagos policijai, kad ji niekam 
neverta. Dr. Canfleldas turėjo 
pamato susijaudinti ir policiją 
išvadinti negražiais vardais, nes 
j tris dienas tris kartus plėši
kai jį užpuolė ir gerokai apva
lė. Dr. Canfield gyvena 1103 W. 
71 Street.

Pirmą kartą po trijų metų.— 
‘tPirmą kartą po trijų metų iš
gėriau du alus ir vieną ‘mažiu
ką’ ”, aiškino policijai Ross 
Rieudeau, 49, 607 Belden avė., 
“tad gal j mane ir paveikė.”

Policija tačiau laikėsi nuo
monės, kad alus ir mažiukas” 
paveikė j Ross Rieudeau daug 
daugiau ir patupdė jį dešim
čiai dienų į tamsiąją ir iško- 
lektavo $100 už blaivybės pa
moką.

Mat, po trijų metų pirmą 
kartą įsigėręs Rieudeau paskai
tė kitą automobilį už gatvę ir 
bandė jį pervažiuoti.

120 bedarbių į knygyną. — 
Chicagos viešasis knygynas ža
da* pasamdyti 120 bedarbių ir 
paskirstyti jiems darbus kny
gyno centre ir skyriuose.

Ir “granpapa” į divorso teis
mą. — Mr. July Emil Findeisen, 
4639 W. Monroe street, yra 
69 metų amžiaus, o Mrs. Anna 
Findeisen, 68 metų. Ir jie turi 
anūkų.

Bet, tas nesulaikė jų nuo nu- 
sidanginimo i divorso teismą. 
“Ji nėra niekas daugiau, kaip 
tik ‘fleperka’, ” pareiškė pasi
piktinęs “grandpapa” Findei
sen nustebusiam teisėjui Ru- 
dolph Desort Chicagos Superior 
teisme. “Ji gali būti sena, bet 
jos norai yra jauni”, pridūrė 
tėvukas Findeisen.

Už švaresnius filmus — Ka-

talikų parapijinės mokyklos 
planuoja surengti rytoj 50,000 
vaikų paradą protestui prieš 
nesvarius filmus. Katalikai su- 
orgapizavo “Padorumo Legio
ną” — “Legion of Decency”, 
kuris tą kovą veda,

$3,000,000 — Chicagos labda
ringos organizacijos pradėjo 
kampaniją sukėlimui trijų mi- 
lionų dolerių neturtingųjų ap-. 
rupinimui rūbais ir medikale 
pagalba. Kampanijai vadovauja 
1934 Community Fund.

VAKAR 
Alvina Venckus

Mirč rugsėjo 21 d. Laidotu
vės 8:30 vai. ryto. Iš namų 
6049 Keeler A’ve. į Kazimieri- 
nes kapines. Laidojo J. J. Bag
donas.

Jonas šilinikas
Mirė nigs. 23, 44 metų. Kū

nas randasi 4009 So. Talman. 
šv. Kazimiero kapinėse. Laido
jo S. P. Mažeika.

Kazimieras Kučinskas
Mirė rugsėjo 22 d. Kūnas 

pašarvotas 131 W. 104th PI. 
Kazimierinėse kapinėse. Laido
jo J. J. Bagdonas.

ŠIANDIEN 
Theodora Levickaitė

Mirė rugsėjo 25 d. nuo škar- 
letinos. 6 metų amžiaus. Tėvai 
Julijona ir {Pranciškus Levic
kai. 2 po pietų iš namų, 4401 
S. St. Louis Street į Kazimie- 
rines kapines. Laidoja S. P. 
Mažeika.

“Tarptautinis” vyno 
ir degtinės sandėlis

tell you a most unusual fairy 
tale. It is about the Basty 
coluymist \vho pleased all his 
readets all the time. What? 
What is that, little lard bąli? 
You’ve heard tell that there is 
no such beast? Now, now, 
don’t v^orry your darling lit
tle head about it. You see, it’s 
only a fairy tale.

All my life Pve wanted to make 
a duchess... notice me. At lašt my 
opportunity has come. Am I in a 
dither! We have one iri Pirmyn. 
Now the situation has all 
pects of a predicament.

—o—
It might have been just an 

nocent little stroll that he was 
king with her, būt the guy who 
ląid the corner stone for this 
cohimn—Tony Stelmok, I mean — 
was too absorbed being the galiant. 
So I record this incident as somo- 
thing more than a trifle. It’s the 
impression, eh Tony—♦—!

—o— v
Something to look forward to: 

A concert given at Kimball Hali, 
Oct. 18, by a ncw ųuartet. Frank 
Jakavicius, Frank Pūkis, Whitney 
Tarutis and Jack Savage are the 
members of it. Besides songs by 
the ųuartet. each fellow will per- 
form individually. Mrs. Stephens is 
their coach.

Something 
bably not 
plans for 
Concert, Nov. 4. Special rehearsals 
of special numbers by special per- 
formers. When you tum ą cotner 
you do not meet prosperity.

THEODORA LEVICKAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 25 deną, 12:45 valan
dą po pietų 1934 m., sulaukus 
5 metų 10 mėn. amžiaus, gi
mus Chicago, III.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Julijoną, po tėvais Da- 
nelaitė, tėvą Pranciškų, dėdę 
ir tetą Jurgį ir Pauliną Levic- 
kius, tetą ir dėdę Rozaliją ii 
Nikodemą šlažus, teta ir dėdę 
Oną ir Nikodemą Žičkus, dė
dę Antaną Levicką, dėdę Kazi
mierą Danelą, pusbrolius, pus
seseres ir giminės.

Kūnas pašarvotas 
4401 South St. Louis 

laidotuvės įvyks

VINCENTAS BUTKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 25 dieną, 3:25 valandą 
ryte 1934 m., sulaukęs 46 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Tel
šių ap., Tverų parap., Aušiliš- 
knj kaime. Amerikoj išgyveno 

metus. Priklausė prie Jau- 
Liet. Amerikos Taut. Kliu- 
ir Palaimintos Lietuvos 

Paliko dideliame nu-

“Tempus Fugit”. Frahk ventured to with the gang right behind them. 
remark, 'K hope you find our work Were their faces red.
satisfactory, Mr. Fugit?” And Sunday night at Hollywęod

Tnn was given a dinner and dance 
I by the Millers. Pirmyn members 
i vt vi c i vįj.v.ivuLcu en masse. A 

Thov ffortfeoUs #lver Service ąet was 
1 lie£ presented the happy couple by our 
gang | rrnnn. Many happy days, Bemard

—o—
And • how for the grandešt P*ece Į w^»r6 represented 

of news. The wedding of M"w”1 -
Gvaldą and Bemard Miller, 
tried to put one over on the . «.rotlD iv 
by gobėto the City Hali Saturday ĮLd jįary for clvil wedding. Būt certain|and Mary< 
madams were not to be easily fooled. 
Milda Baronas, Mrs. Stephens, Es- 
telie Kay, Stella Pūkis, Aldona Gri
gonis all showe4 up much to the 
embarrassment of the couple. They 
came loaded with rice and beans 
which were released all over a 
bebūti f ui ly polished floor as soon 
as the ceremonies vrere over.
Bemard testifies that the beans I rvo V A ITT T CIT APT 
temporarily tfut him out of commis- V 1 OH, V7L A.
sion because of the zeal with which LIETUVIS
one miss threw them. The newly Optometrically Akių Specialistas, 
married couplfe tried to evade the Palengvins akių įtempimą, kuris 
maniaes. They rushed thru the esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
maze of corridors and steps only svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
to find themselves out on the Street Įmo, skaudamą akių karštį, atitaiso 

trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speęialė atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Mrs. Anelia K. Jarusz
Phįysical Therapy 

and Midwife
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone

Hemlock 9252 
Patarnauju prio 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.-

you 
Pir- 
how 
the 

sen- 
so-

This is adressed to those of 
who do not as yet belong to 
myn Chorus. Do you know 
Balboa felt when he discovered 
Pacific ? Keats described the 
sation perfeetly in his. famous
net. You can also experience new 
thrills. Join Pirmyn! To do so is to 
gain new vistas of sočiai diversion 
and new friends.

—o—
Al Kucin point out that Stephens 

smokes ųuarter cigars. All I can 
say is backed up by what I Have 
observed. He does smoke ųuarter 
cigars. that is when he gets them 
there—-ųuarters smoked.

That reminds me of the time that 
I was standi ng with Felix Mason 
in front of 
a cigarette 
Felix if it 
he, “not at

Meldažis Hali. I noticed 
on the sidewalk. I asked 
was his. “Oh no,” says 
all. You saw.it first.”

Amerikos Lietuvių Daktarų 
_____ Draugijos Nariai,

Tel. Oficc Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė
6900 So. Halsted St.

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

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį. 
Rez, 6631 So. Califomia Avenue 

......... Telefonas Republic 7868

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St 

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

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

DR. S. N AIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Laidotuvės $95
J. J. BAGDONAS 

iO73XZnAv.Į25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokių akių 

Republic 3100 
2506 W. 63 St

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 VV. Garfield Boul'd 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699

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

6412 So. Catnpbell Avė. 
Prospect 0469

kenčiate nuo galvos skaudėjimo.Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja i daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jei i* ‘ ................................

randasi 
Avė.

seredoj 
rugsėjo 26 dieną, 2:00 vai. po 
pietų iŠ namų j šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Theodoros Levic
kaitės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Dėdės, Tetos, 
Pusbroliai, Pusseserei 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

35 
nu 
bo, 
Dr-jos. 
liūdime seserį Amelią ir švo-
geri Antaną Petrokus, sesers 
dukterį Oną ir sesers sūnų An
taną Petrokus, 6 pusbrolius — 
Waltcr ir brolienę Oną Budgi- 
nus, Juozapą ir broltepę Juze
fą Misevičius, Ignacą ir brolie
nę Zofiją žilius, Jurgį Kaunec- 
kj, Julijoną Kauneckj ir Petrą 
ir Anicetą Butkus, pusseserę 
Agotą ir švogerį Kostantiną Da- 
mosevičius ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Masalskio, koplyčioj, 3307 Litu- 
anica Avė.

Laidotuvės jvyks penktadieni 
rugsėjo 28 dieną, 8 vai. iš ryto 
iš koplyčios i šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vincento Butkaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka, 
Sesuo, Pusbroliai, Pusseserė, 
švogeriai. Brolienės ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja grab. 
A. Masalskis, Boulevard 4139.

Town of Lake kolonijoje 
yra gėrimų sandėlis, Interna
tional Wine and Licpior Co., 
kurios dalininkų tarpe yra ir 
lietuvių. Vienas dalininkų 
yra drg. M. Bagdonas, su ku
riuo teko pasikalbėti.

Jis pareiškė, kad gėrimų 
biznyje reikia patyrimo ir rei
kia turėti daug įvairių rūšių 
ir gerų gėrimų. Trečia pasek
mingo biznieriaus užduotis 
yra, garsintis “Naujienose”.

Taigi, nuo šios savaitės 
“Naujienų” penktadienių ir 
šeštadienių numeriuose ir tilps 
In|teirnational Wine and 
Liųuor Company garsinimas.

Matyt, drg. Bagdonas- nepa
sitenkina žodžiais. O kad 
sandėlis yra tikrai tarptauti
nis, galima spręsti iš to, jog 
jis užlaiko gėrimus iš Lietu
vos, Rusijos, Francijos, Itali
jos, Meksikos, Ispanijos, Latvi- 
josį Lenkijos ir kelių kitų ša
lių. Senas Petras.

This come to me thru reliable 
sources. Frank Pūkis was taking 
care of a customer at his place of 
toil. The man tested a pen that 
had been fixed and covered two 
sheets of papei’ . with the words

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

Įtching
Stop

skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
akinių. •

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523

A. K. Rutkauskas, M.D.'
4442 South Wėstern Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

!k, t ■■ -...... ...............-............ - - .. . .

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS * X-RAY
4143 Archer ov., kamp. Francięcoav.

Įvairus Gydytojai

-

g

Nebesirūpinkite dėl 
odos niežėjimo, Plai
skanų, Išb ė r i m y, 
Dėmių ir kitų odos

erzinimų. Gaukite bdnką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
35s, 60c, $1.00.

7fL C5 JOOk O

Metinės Mirties Sukaktuvės

Zofija Leščauskiene 
persiskyrė su šiuo pasauliu 27 dieną 
Rugsėjo mėn. 1934 m., sulaukus
pusės amžiaus, gimus Suvalkų gub., 
Kaimelio miestelyj.

Paliko dideliame nubudime vyrą 
Juozapą, 2 dukteris Jadvygą ir Sophle; 
aunu Juozapą, motiną Eleną Samdskie- 
nė ir giminės.

Liūdnai atminčiai musų brangiausios 
motinėlės bus laikomos Šv. Mišios Sv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje Bridgepor? 
te 27 diena Rugsėjo mėn. 1934 m., 
7:30 vai. ryto. Kviečiame vjsuą gimi
nes, draugus ir pažįstamus atsilankyti 
į pamaldas,

Jau praslinko metai kai tave musų 
mylima mamytė nelaimingoji mirtis 
ištraukė iš musu tarpo. Musų širdyse 
palikai neužgydomą Žaizdą, p namuose

neužpildomą tuštybę. Mes tavęs brangioji mamytę laukiame su- 
gryštant bet musų laukimas veltui. Visokios gėlės pranyksta, ir 
vėl sugryšta, bet Tave mamyte Viešpats pasiliko kaipo išrinktą, 
gėlele amžinai. Laikui bėgant, užmirš tavę draugai-ės, bet tu musų 
brangioji pasiliksi musų mintyse ir širdyse amžinai.

Mylėjome Tave, mamytė, kuomet buvai gyva; taipgi neužmirši
me Tave ir dabar, kol per musu maldas neįvesįmo Jus i Viešpa
ties namus. - Nuliūdę lieką, j . r

Vyras Juozapas, Dukterys Jadvyga ir Sophie, 
Sūnūs Juozapas LeŠčaufikai. į_____ ■ .............. .

Ja
*

.4.^

■■

PIRMYN
SHARPS and FLATS 

k- --------------    
Vai.—8:80 A. M. iki 3:80 P. M. 

Tel. HARrison 0751
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

bunni sovetski

. , Gather round my little dar- 
lingsf You, my little chicka- 
dee, wiH šit here. And you, 
my wondrous; little cotton- 
top/ will šit there. I want to

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

MM

LAIDOM PIGIAU NEGU KITI

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

Juozapas Eudeikis
ir Tėvas .—. . .

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo Lietuviai UaKtai 31
Laidotuvėse..........Pašaukite........... Amerikos Lietuvių Daktarų

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue | A. L. DaVldOIllS, M.D.

4910 S. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107 

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

J. F. RADZILS
Incorporated 

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

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

CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros1 prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W. 18th St.

Tel. Monroe 8377

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

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

■ Tel. Seeley 7330
Namų telefonas BrunsWick 0597

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

Phoe Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nilo .10 iki 12 vai. ryto, nuo iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

32 6 S. STATE ST.
iltė Deivis Store, 2d Floof Tel. Lafayette 3572

J. Liutevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai

SMk 4092 ARCHER AV.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel, Boulevard 5203 ir 8413

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Dr. MAW K AHN
4631 South Ashland Avenue

» Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po p’etų

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

Res. 6600 South Arteslan Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. E Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Ofišo Tel. Calumet 6898
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 3102 Šou Halsted St. 
arti 31 st Street

Valandos* 2—4X 7—9 vai. Vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 

diena.

Advokatai

♦ • ■ ■ a i ■ - ;. *rf ■1 r , '

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Ki f FiinriKKUa ■ ■ IsOir Salimai®
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Herihitage Avenue

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnaują laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago 

Tel. Canal 2616 arba 2516 
1439 S. 49KCt’y Cicero, 111.
•\ Tbl. CiCėro 5927

ANT^ASPETKUS
Graborius

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4- ir nuo 7 iki 9
Vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12

3343 South Halsted Bt.
Tel. Boulevard 1401

DR. STRIK0I7IS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 4345 So. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 

vak. Nedėlroj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1930

Ofiso Tel. Bdulėvard 5013

1410 South 49 Ct.
CICERO.-ILL.

756 West 35th St.
Cor. of 3Bth and Halsted 
so valandos nuo >8 nuo 6:80-8:80

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Roekvell St. 
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio. Seredo* ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Roekvell Street 

Telefonas Republic 9600

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Miešta 
163 W. Washim?t«n St.

Kąrribam 402 Tel. Daarbdm 9047 
Rez. .5349 . Hermitage Avė.

uo 6 iki 9

X
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$ 12,500,000 apartmentiniiĮs^H=^£ 
. 111, tebėra tie patys, kurie bu-

namų statymui lūšnų distnktefe^e 
labai brangina ir tas daro 
malonų įspūdį į kiekvienų at
silankiusį svečių.Federalė valdžia pradeda didžiuli modeli

nių namų statymo programą Chicagoj
Federalė valdžia Washingto-| žmonių bus pašaukta j (eismų 
—i. ii- i -1 —. liudininkais.ne paskelbė, kad praleis $12,- 

”>00,000—dvyliką milionų pen
kis šimtus tūkstančių dolerių 
—pastatymui naujų modelinių 
namų Chicagos lūšnų distrikte.

Dabartiniai valdžios planai 
numato nugriovimų visų gyve
namų n?mų miesto nlote, kiu
ris randasi tarp Racine avenue 
ir Ashland rytuose ir vakaruo
se ir tarp Harrison ir Roose- 
velt gatvių šiaurėj ir pietuose.
Aprūpins butais 3,000 šeimynų

Tame distrikte valdžia pa
statys eilę apartamentinių na
mų, kurie aprūpins tinkamais 
butais 3,000 šeimynų. Nuoma 
bus po $7.00 į mėnesį už kam
barį, bet spėjama, kad tų nuo
mų gali numažinti.

Apart namų, valdžia įrengs 
parkus, žaidimo aikštes ir dis- 
triktą apsodins medžiais.

Pradedama pirmus žinksnius 
prie plano vykinimo, valdžia 
užvedė 26 bylas federaliame 
teisme, Chicagoj, kuriuose pa
smerkta to distrikto namų ne
tinkamumų gyvenimui. 10,000

MUSU TAVERNŲ
BIZNIAI

Rašo Petras bedalis.
Istoriška aludė Bridge porte 

Juozas Ažukas.
Pirmutinis lietuvių biznis A- 

menkoje buvo karčiama. Pa
imkime pavyzdžiui kolonijas, 
kuriose lietuviai pradėjo ap
sigyventi virš keturias dešini-; 
tis metų atgal, — sužinome, 
kad jau tais senais laikais 
musų tautiečiai buvo karčia
mos biznyje. Pakalbėkite su 
seneliais iš Pennsylvanijos an-1 
glių kasyklų apskričių, suži
nosite, kad lietuvių karčiamų 
biznis dar prieš keturias de
šimtis metų ten plačiai žydė-! 
jo.

Arba, paimkime kad ir pa
čių Chicago. Čia irgi surasi
me, kad lietuviškos karčiamos 
išdygo pirm visų kitų biznių. 
J bučernių, grosernių bei j ki
tokius biznius lietuviai įėjo 
kur kas vėliau negu į karčia
mos biznį. Anų senų laikų 
karčiamninkai buvo savos rų- 
šies kulturnešiai — tvėrė lie
tuvių organizacijas, ėjo per- 
kalbėtojų pareigas teismuose, 
jų karčiamos buvo ir legalio 
patarimo vietos. Tais senais 
laikais karčiamninkas buvo 
viską žinąs žmogus —• lietu
viška karčiama buvo koks tai 
ypatingas forumas, o to foru
mo filozofinių klausimų aiš
kintojas tai buvo pats kar
čiamninkas.

Keturias dešimtis metų at
gal, Chicagoje senieji lietu
viai prisimina grynai lietuviš
ką learčiamą Bridgeporte, tai 
p. Ažuko karčiama, prie 33-os 
ir Aubum avė. Tų laikQ p. 
Ažuko karčiama buvo kultū

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

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY
WHOLESALE ONLY

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

Distrikte yra ir lietuvių
žemę, kurių dabartinės lūš

nos užima, nupirks federalė 
valdžia pagal dabartinės rinkos 
kainų. Ji užmokės visus atsi
likusius mokesčius miestui.

Modelinių namų distrikte pa
liks tik 17 dabartinių rūmų, 
kurie didžiumoje yra bažnyčios, 
ligoninės ir mokyklos.

Plote, kur namai bus pasta
tyti, gyvena italai, meksikie
čiai, šiek tiek lietuvių lenki] ir 
rusų.
Praleis $25,000,000 Chicagos 

pagražinimui
Federalė valdžia planuoja 

pradėti modelinių namų staty
bų ir kituose Chicagos lūšnų 
distriktuose. Tam tikslui ji 
planuoja praleisti $25,000,000
Chicagos ribose. Programo di
rektorium yra Harold Ickes, 
viešų darbų administratorius. 
Chicagoje darbus vykins F. J. 
C. Dresser, kuris jau atvyko iš 
Washingtono.

rinis centras, čia išdygo su
manymas tverti šv. Jurgio 
bažnyčią, čia kunigo Kraučiu- 
no, Kalašinsko ir kitų kunigų 
buvo pirmoji užeiga pasitari
mams. Čia išdygo daug lietu
viškų organizacijų. Ažuko 
karčiama buvo plačiai žino
ma netiktai Chicagoje, bet vi
soje plačioje Amerikoje, nes 

i jis mylėjo garsintis lietuvių 
spaudoje. Atvažiavę lietuviai į 
Cliicago iš kitų miestų užsuk
davo pas Ažukų. Čia gaudavo 
patarimus apie darbus, orga-

i nizacijas, jų draugus bei pažį- 
1 stamus, kur juos galima sura
sti ir tt.

Musų senasis M. Ažukas, 
kuris buvo plačiai žinomas 
Chicagoje keturias dešimtis 
metų atgal ir vėliau, dabar 
jau ilsis ramiai Šv. Kazimiero 
kapinėse. Dabar jo senoj vie
toj, kurioje jis vedė biznį lai
ke kelių desėtkų metų, randa
si toks pats biznis, bet jau jo 
sunaus Juozo Ažuko, žinomas 
kaipo Joe's Tavern, 3301 Su. 
Lituanica Avė.

Juozas Ažukas, nors čia gi
męs ir augęs, bet visų senų 
savo tėvo tradicijų prisilaiko. 
Draugiškas su kostumeriais, 
nuoširdus patarimuose, kalba 
gryna lietuvių kalba. P-no 
Ažuko užeiga lanko ne vien 
čiagimiai lietuviai, bet ir dar 
daug ir senų Chicagos lietu
vių, kurie turėjo artimą pa
žintį su velioniu tėvu.

Man atsilankius į p. Ažuko 
įstaigą “Naujienų? reikalais, 
teko susitikti su adv. Bprden, 
jis labai vaizdžiai atpasakojo 
lietuvių gyvenimą keturis de
šimtis metų atgal ir budo ypa
tybes velionio Ažuko, kuris 
tais laikais lošė gana svarbią 
rolę lietuvių imigrantų gyve
nime Chicagoje.

Pats p. Juozas Ažukas irgi

“Grand Onening”
New City Tavern

šeštadieni įvyko “grand ope- 
ning” ir New City Tavern, 
1706 NVest 47th Štret, Town 
of Lake, kurios savininkais 
yra pp. Albinas ir Helena Ru- 
dinskai ir Veronika Skinkis.

Ir ši aludė, kuri jau yra ge
rai žinoma daugeliui chica- 
giečių, turėjo didelį būrį sve
čių. Savininkai ten daro pa
sekmingų biznį.

—M.

325,000 gyvybių pa
laidota tik dėl ke

lių minučių
Dėl kelių minučių į dešimts 

metų Chicagoje nebebūtų 
žmonių

Vis dėl tų kelių minučių. Kad 
tik kelias mnutes greičiau...

Penkiolikų metų atgal šiame 
krašte pradėjo popuiereti auto
mobiliai. Per penkibliką metų 
325,000 žmonių buvo nuvaryta 
į kapus—dėl tų kelių minučių.

300,000 užmušta karuose
Jungtinės Valstijos, nuo įsi- 

steigimo, dalyvavo daugelyje 
karų. Didžiausius nuostolius 
nukentėjo Didžiajame kare. 
Visuose J. V. karuose ir Did
žiajam, buvo užmušta 'apie
300,000 kareivių.

Automobilių nelaimėse už
mušta 325,000 žmonių. 25,000
daugiau negu visuose karuo
se, paėmus juos į IU‘llvą.

Apskaičiuojama, kad tokiais 
šuoliais einant ir toliau, per 
15 metų vargų ar butų Chica
goje žmonių, jeigu visas auto
mobilių nelaimes sukoncentruo
ti į Chicagos apielinkę.

9,000,000 sužeistų
1933 metais automobiliai su

žeidė 850,000 žmonių. Kiek
vienais metais sužeidžiama ap
skritai suvirš 600,000. Padau- 
ginkim tą skaitlinę penkioliką 
kartų ir gausime milžinišką su
mą, 9,000,000. Tiek žmonių 
buvo sužeista per 15 metų. Tris 
kartus daugiau, negu žmonių 
visoje Lietuvoje.

Illinois Automobile Club, ku
ris šias statistines žinias parū
pino, klausia, ar apsimoka dėl 
kelitį minučių tiek gyvybių 
nuvaryti j kapus ir milionus 
žmonių padaryti invalidais? I. 
A. C. patyrė, kad daugiausiai 
automobilių nelaimių įvyksta 
dėl skubėjimo, kad kelias mi
nutes ankščiau nuvažiavus.

Jeigu visi motoristai užmirš
tų apie tas kėlias minutes an
kščiau* —automobilių nelaimių 
beveik nebūtų, sako kliubas.

J. Januškevičius Jr., 
grižo iš Lietuvos

Scandinavian American Li
nijos lietuvių skyriaus vedė

jas ir filmiriinkas J. Januške
vičius Jr., grįžo iš Lietuvos, 
kur lankėsi biznio tei-kalaiš 1^ 
nutraukimui naujų filmų.

Netrukus p. Januškevičius 
pradės važinėti po kolonijas 
ir rodys paveikslus, kuriuos 
nutraukė. ' Jis taipgi organi
zuos naują ekskursiją į Lietu
vą ateinančiais melais. Skan
dinavų linija siųs laivą tiesiai 
į Klaipėdą, 

. Sekančiais metais Liihuvoje 
įvyks Užsienio Lietuvių* Suva- 
žiavinulk, į kurį, tikimasi, su
važiuosl!i lietuviai iš viSb pa
saulio dalių. (Sp«)

Keli ; žodžiai apie 
Chicagos -Lietuvių 
Audit. Komitetą

Draugijos ir Įdubai, kurie tu- 
ri Auditorijos bonų nusiskun
džia, kad negaųt/k raportų iš 
bonų komiteto.

Birželio mėn. komitetas pa
darė nutarimą, kad liepos mė
nesį padarytų trunipą pusme
tinį raportą ir išsiuntinėtų bo
nų savininkams ir draugijoms. 
Komiteto raštininkas p. Kad- 
zevskis gamino * raportą ilgą 
laiką ir jį patiekė rūgs. 14 d., 
įvykusiame susirinkime.

Aš užklausiau kaip greit tas 
raportas ’bus duotas į spaudą 
ir pasiųstas savininkams. Buvo 
atsakyta, kad išlaidos butų per 
didelės, gal apie $20,00, tad ne
apsimoka raportą siųsti. Di
džiuma komiteto narių sutiko. 
Taigi, draugijos gali nelaukti 
raporto iki sekančių metų.

Apie išlaidas
Kiek man žinoma, raportų 

išsiuntinėjimas nebūtų kaina
vęs daugiau $12.00. Komitetui, 
tačiau, pinigų taupymas nėra 
ypatingai svarbus dalykas, 
kaip man atrodo, nes pav., 
raštininkas gauna algą, o jei
gu ką padaro, tai tuoj paduo
da bilą ir gauna’ užmokėti. Pa 
dirba kelias valandas ir tuoj 
ieško užmokeshio; paprastai 
$5.00. —A. B?

Rengiasi pastatyti sce
nos veikalėlį

..... ' j • nUžėjus rudens sezonui, Ra- 
mygaliečių Aido klubas mano 
pastatyti scenoje vieną-kitą 
veikalėlį ir žada greit pradėti 
ruoštis. To deliai, visi klubo 
nariai yra prašomi atsilankyti 
į susirinkimus, kad dalyką 
apsvarsčius ir pradėjus darbą. 
Jaunieji ypač yra kviečiami 
neatsilikti.

Rugsėjo 23 d., Klubas turė
jo išvažiavimą, kuriaihe susi
rinkę ramygąlieČiai gerame 
upe ir draugiškai laiką pra
leido. Ramygalietės gaspadi- 
nės visus skaniais virtiniais 
pavaišino, o dar alučio užsi- 
gėrus, buvo visai neblogai.

— B. Belazaraitė.

RADIO
—----------------------------, •

šiandien Naujienų
Radio
. ................ WT» •

Linksmą ir žikgeidų Naujie
nų radio. ’■ programą išgirsite 
šiandien, 9 vai. vakare iš sto- 
ties WŠBC. - ‘3 ! - -

Sugryžta kaimiečiai. .
Jie padainuos daug tikrų lie

tuviškų . dainelių <— sutartinai, 
švelniai?f linksmai. ;r

Vytautas Tarutis ir Pranas 
Pūkis atstovauja vyrišką1’ kai
miečių pusę, o Albina Trilikai- 
tė su Estelle Rimkai te—• mo
terišką.

Po ilgos pertraukos smagu 
bus juos ir vėl išgirsti.

“Karvelėli” ir Brahms 
“Lopšinė”

i '■

• ........ ' i

Visiems geraį ‘žinoma dai
nininkė, Helena Bartušh, įs
pūdingai dainavo praeitą sek-

Marian Smith, advokatas iš 
Atlanta, Ga., vienas trijų na
rių tarybos taikymui audinyčių 
darbininkų streiko.

madienį Progresą Furniture 
Krautuvės radio valandoj, iš 
stoties WGES.

Šią dainininkę netik kad 
vien lietuviai pamėgo, bet ir 
svetimtaučiai. Ji išpildė “Kar
velėli”, ir Brahms “LuHaby- 
Lopšinė.” Taipgi jos duetai su 
Romanu man labai patiko.

Advokatas K. Gugis pateikė 
įdomių informacijų. Buvo ir 
kitų įdomių pranešimų, ku- 
riuos patiekė programo vedė- 
jas. —Klausytojas.

Budriko radio progra
mas.

Budriko Krautuvės radio 
programas praeitą sekmadie
nį iš WCFL, 1:00 iki 2:00 v. 
po piet, buvo gražus ir gana 
įvairus. Susidėjo jisai iš Bud
riko Orkestro, merginų trio, 
solo ir duetų p. Ašcilos ir Če
paičio. Viskas išpildyta vyku
siai.' Su kiek klausytojų teko 
kalbėlis, visiems patiko.

Sekantis . (Budriko progra
mas įvyks’ rvtoį (ketvirtadie
nį) Vakare, 7:30—8:30 vai. iš 
stoties WHFC, 1420 k. Kaip 
ir visada — šis programas 
klausytojus gražiai palinks
mins ir naudingai painfor
muos. Visi pasiklausykite.

—Budriko pranešėjas.
/ ■ ' ■ ’ . • ■

Pd. Guzevičiai ir A. 
Rimkunas atidarė 

taverną
Atidaryme dalyvavo daug sve

čių; buvo ir programas.

Praeitą šeštadienį, rūgs. 22 
d., northsidieČiams gerai žino
mi pp. Guzevičiai ir Alvira 
Rimkunas, atidarė naują ta
verną adresu 537 N. Clark St„ 
mieste. ' Taverno Vardas yra 
“Grand Tavern”.

Svečių prisirinko nepapras
tai daug. Buvo skanių gėrimų 
ir užkandžių. Visi linksmino
si, šoko kiek kas norėjo prie 
geros muzikos. Buvo, taip sa
kant, “f loor šhow” ir aktoriai 
rodė visokias štukas.

BuVo daug lietuvių, bet dau
giausia svetimtaučių, kurie 
toj apielinkėje gyvena bei dir
ba miesto ofisuose,

P-ia GuzeviČienė net sušilu
si priiminėjo svečius ir vaiši
no Skaniais užkandžiais. Rei
kia pasakyti, kad p-ia Guze
viČienė moka pagaminti ska
nius valgius. Ji daugiausia pa
sidarbavo surengime p-lės 
Onos Kairiutės ir pp. Molių 
sutiktuvių vakarėlio rūgs. 9 
(d. Birutės parke. Jos pastan
gomis buvo sukviesta apie 
trys šimtai svečių ir visi buvo 
pilnai patenkinti svetingu ir 
maloniu priėmimu bei vaišė
mis. ?

P-ai Guzevičiai yra pažan
gus žmonės ir darbuojasi 
North Sidės lietuvių organi
zacijose.

Linkėtina jiemš gero pasi
sekimo naujame biznyje.

— Svečias.

Stengiasi atgauti pi
nigus našlaičiams ir 
neatsakomingiems

........ .
Daro žingsnius, Lad išgauti 

pinigus iš uždarytų bankų

Cliicagos uždarytuose nacio- 
naliuose bankuose yrax suviri: 
milionas dolerių, kurie priklau
so našlaičiams ir protiniai ne
atsakomingiems žmonėms.

Kad tie našlaičiai ir kiti ne
būtų nuskriausti ir netektų 
paskutinių centų, kuriuos jiems 
tėvai, etc., paliko. Probate teis
mo teisėjas John F. O’Connel 
užvedė bylą Circuit apeliacijos 
teisme.

Jis reikalauja', kad bankai, 
kurie turi tokių pinigų, juos 
perneštų į “Trust” fondą ir pi
nigus našlaičiams atmokėtų, o 
ne tam tikrą nuošimtį, kurį at
mokės reguliariems depozito- 
riams.

PRANEŠIMAI.
Moterų Piliečių Lygos susirikimai 

ivyks trečiadieni rugsėjo 26 d. 1934 
Fellowship House, 831 W. 33rd PI. 
8:00 vai vak. Visos narčs yra pa
geidaujamos būtinai atsilankyti 
nes bus svarstoma daug svarbių da
lyku. S. W. Rafitininkė.

Lietuvių Namų Savininkų kliubas 
(Lithuanian Iniprovement Associa- 
tion of Town of Lake) laikys mėne
si! susirinkimą, ketvirtadieni, rug
sėjo 27, 1934 parapijos svetainėj. 
8 vai. vakare. Susirinkite visi ant 
laiko. Raštininkas.

GRAND OPENING
Kviečiame draugus ir pažįstamus 

atsilankvti
SUBATOJ, RUGSĖJO 29

Bus muzika, taipgi keptas paršiukas 
ir sandvičių.

STANLEY ir SOPRIE GAVCUS
5702 W. 65th SL

BEECHER STUDIO 
padaro 

VAIZDINGESNES
Vestuvių Fotografijas 

744 Eafct 79th St. 
Triangle 4240

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

TEL. REPUBLIC 8402

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

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

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
siunčiam Pinigus i Lietuva. 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

Wm. Mayer Chas. Pernstein 
w Telefonai

Ofisas: Evergreen Park 7146 
Res. Prospect 4808

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. 
* ti ........ ii..." ..............

1500
Chicagos Lietuvių 

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

Įsirašyti Chicagos Lietuvių 
DraugUon galima kiekviename 
panedėlyje nuo 9 ryte iki 7 vai. 
vak. Draugijos ofise, 1739 South 
Halsted St. arba telefonuokite čia 
pažymėta diena —CANAL 0117; 
musų atstovas atvyks irašytl Jus 
Draugijon,

............i...... m .iii.............................................................................

rDoii’t 
neglect 

k Colds
*HljĮU krūtinėj |r gerklėj gali 
BMldaryti rimta*. Palengvink 

imi I minutei su Mitute- 
rolę, pagelbsti prakallntl Irt- 

VBrt<,h syki | VA- 
LANDĄ, per penkta* valanda*. 
Jo* turte pagelbėti. Milijonai 
vartoja per !tA metu*. Reko> 
menduojamo* gydytojų ir *lau-

CLASSIFIEDADS
Business Service .
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTfi
Ar jūsų stogas reikalauja pataisy

mo? Aprokuosime dykai, šaukite 
THE BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3816 S. Halsted St. Tel. Victory 4965

—-O—

CARR BROS.
WRECKING CO.

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

3003—8039 So. Halsted St.
Victory 1272—1273

Tel. Yards 8408 
VICTOR BAGDONAS 

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

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, HL 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

NAMU SAVININKŲ ATYDAT 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertu patarimas visose namu savi
ninku Ir rendauninku reikalais. JILea 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymu* 
namai originalio ir vienintelio namų 
aviniuku biuro Chicagoje.

LANDT.ORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
, 1642 West Divifdon St 
Tel. Armitage 2951-2952 

Mes esame jau 4iuo adresu virš 50 met

Furniture & FiKtnres 
Rakandai-Italsii

*e>a*****>w*«*«i<*WMtei***w»M*e*^«*- l*-|s^^

UŽ STORAGE KAŠTUS 
IMPORTUOTI KAURAI 
Augštos Rūšies Rakandai

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

NELSON STORAGE CO.
6910 Cottage Grove

Atdara vak. iki 10. Nedėlioj iki 5.

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.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

i ijTirxru>rxr^jrxj>riM~irnjxjxruTjij~Lr~i-'^MriLrj~Lri-  rn-nanrhr- — <-

REIKALINGAS partnerys i bu- 
černės ir grosernės bizni. Atsišau- 
kit 1523 So. 50 Avė., Cicero, III.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS patyręs kriaučius 
prie vyriškų ir moteriškų drabužių.

4800 So. Kedzie (Ave.

PATYRĘS vyras dėl ūkės darbo. 
Nuolatinis darbas. Atsišaukite nuo 
5 iki 9 vai. vak. <

5818 So. Justine St.

Furnished Rooms
JAUNAS, inteligentiškas vaikinas 

ieško švarų ir šviesų kambarį Brid- 
geporte ar Brighton Parke prie ge
ros šeimynos, su pusryčiais. Butų 
gerai Ir garažas, bet nebūtina. Pa
šaukite Canal 8500

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, apgyventa visokiomis tautomis, 
yra labai gera vieta, renda pigi.

2942 W. Pershing Rd.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

SENA pora norinti apleisti mies
tą siūlo savo 6 kambarių murini 
cottage už tiktai $2200, randasi arti 
82-ros gatvės ir Lowe Avė. Hough, 
725 W. 43rd St.

PARDAVIMUI 7 kambarių na
mas ir vieno karo garadžius. Pir
mas mofgičius’ $500. Kaina $1800.

518 W. 86 St




