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Prezidentas refor
muosiąs visą NRA

Dar nežinoma kokie pakeitimai bus pada 
ryti. Svarsto tekstilės darbininkų 

protestą prieš diskriminaciją
WASHINGT()N, rūgs. 26. — zidento konferencijose su John- 

. Pats Johnson savo re
zignacijos laiške užsimena, kad 
delei sutartų reformų, jo bu
vimas NRA pasidaro neberei
kalingas ir todėl jis pasitrauk
siąs ir tik pasiliksiąs dar ke
lias dienas, iki spalio 15 d., kad 
paruošti galutinus raportus.

Manoma, kad pati NRA or
ganizacija bus padalinta į ke
lis skyrius, nes ji pasidariusi 
perdaug didele ir nebegalinti 
tinkamai savo darbo atlikti. Bet 
visokie pakeitimai turi būti 
pirmiau’ kongreso patvirtinti.

Prezidentas taipjau svarsto 
audinyčių darbininkų skundą, 
kad niekurie samdytojai var
toja diskriminaciją ir atsisako 
buvusius strekierius priimti į 
darbą, nors Viena prezidento 
nustatytų sąlygų buvo, kad vi
si streikieriai butų priimti j 
darbą be jokios diskriminacijos. 
Pasiremiant ta sąlyga tekstilės 
darbininkų unija ir atšaukė

Prezidentas Rooseveltas sugry- j šonu, 
žo į VVashingtoną ir tuojaus 
pasinėrė į darbą. O to 
susikaupė gana apsčiai.

Vienas iš pirmųjų jo 
bus atsakyti prekybos 
kuris padavė visą eilę klausi
mų. Bet manoma, kad prezi
dentas nedarys jokių nusileidi
mų tiems biznieriams ir nepai
sys jų puolimų.

Kitas svarbus klautsimas, tai 
reformavimas NRA. Manoma, 
kad Johnsonui reizgnavus, visa 
NRA organizacija bus refor
muota. Kokios bus pravestos 
reformos, dar niekas nežino 
ir galbūt nebus žinoma iki su
sirinks kongresas ir preziden
tas pasiūlys įstatymais reorga
nizuoti visą NRA ir padaryti 
ją pastovia įstaiga. Tečiaus 
numanoma, kad reformos bus 
daromos laipsniškai.

Reformavimas NRA buvo nu
matytas jau’ ir pirmiau, pre- streiką.

darbo

darbų 
butui,

PASITRAUKĖ Iš NRA VADOVYBĖS

admi-
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Gen. Hugh S. Johnson, per 15 mėnesių buvęs NRA 
nistratorius, užvakar iŠ tos vietos rezignavo ir jo rezignaciją 
prezidentas Rooseveltas priėmė. Pastaruoju lai|<U jis buvo pra
dėjęs atvirai kovoti organizuotus darbininkus. Tas gal daugiau
sia ir privertė jį rezignuoti.

Apkaltino Hąupt 
manną už vilioji

mą pinigų
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Geležinkeliečiai rei
kalauja 6 vai. dar

bo dienos

7 apkalint! už pasi 
grobimą šelpimo c’ ..... .

pinigų

Kalbama, Johnsonui 
rezignavus .bus pa

naikinta NRA

“Išrišo” klausimą 
rastos begalvės 

mergaitės
C1IICAGO.—Turtuolių tprie- 

mieščio Highland Park policiją 
ir koroneris “išrišo” klausimą 
lavono begalvės mergaitės, ku
ris buvo prieš pusantros savaitės 
rastas krūmuose prie pat She- 
ridąn Road. . Tas lavonas iš
gulėjo ten, kaip spėjama, nuo 
liepos mėnfesio. šuo atnešė 
galvą rugp. .12 d., bet policija 
paties lavono negalėjo surasti 
iki jį. surado grybautojas visai 
arti didžiulio kelio, kuriuo kas- 
die pravažiuoja šimtai auto
mobilių. Lavonas buvo tiek 
supuvęs, kad jį negalima iden
tifikuoti ir nustatyti mirties 
priežastį.

Tas suradimas lavono tur
tuolių miestelyje buvo didelis 
nesmagumas policijai,' bet da
bar klausimas “išrištas”, ko
ronerio jurei nusprendus, kad 
lavonas yra “nežinimos mote- 

nuo nežinomos 
Policija bandė į-

tai buvo neturtin- 
kuri pati nusižu- 
lavorio rasta tik 

2c pinigų. Ji bandžiusi nusi
šauti ir šalę jos dėžutėj ras
tas revolveris, bet vieton to 
nusinuodijusi. Jei ji yra nu
žudyta, tai žmogžudys tik džiau
giasi tokiu policijos nuospren
džiu.

Palikti tik drabužių liku
čiai, nes tik iš drabužųi ir te- 
galimacbųą kūną identifikuoti.

Per tūlą laiką buvo manyta, 
kad lavonas yra galbūt Lietu
vos konsulo sekretorės L, Gai- 
žaitės, bet vėliau nuspręsta, 
kad tai ne jos drabužiai.

ries mirusios 
priežasties”, 
rodinėti, kad 
gA mergaitė, 
dė, nes šalę

Lietuvos Naujienos
Po metų išaiškino nusi

kaltimą

PRESTONBURG, Ky. rūgs. 
26.—Rrestonburg meras Car- 
ter, kunigas Cliapman, pavie
to teisėjas Stumbo ir keturi 
kiti žmonės liko apkaltinti už 
pasisavinimą $122,500, kuriuos 
federalinė valdžia buvo paski
rus! bedarbių šelpimui.

Chinija priešinasi 
Rusijos pardavi
mui geležinkelio

SHANGHAI, r. 26. —Chi- 
nijos valdžia mano paduoti 
naują protestą prieš Rusijos ir 
Japonijos derybas apie Rusijos 
pardavimą Manchukuo valsty
bei Rytų Chinijos geležinkelio.

5 moterys žuvo auto 
mobilio nelaimėj

VVASHINGTON, r. 26. — 
Johnsno bendradarbiai kalba, 
kad Johnsonui rezignavus iš 
NRA vadovybės, dabar bus pa
naikinta ir pati NRA adminis
tracija. Girdi, NRA. buvo 
Johnsono sumanymas ir jis 
vienas daugiausia rūpinosi 
NRA įvedimu. Tečiau’s pačiam 
Johnsonui niekad nerūpėjo už
tarti organizuotus darbinnikus 
ir Johnsono paruoštas NRA bi- 
lius tik pačiame kongrese buvo 
tiek pakeistas, kad jis pripaži
no darbininkams teisę organi
zuotis ir kolektyviai tartis su 
samdytojais. Tokis biliaus pa
keitimas niekad nepatiko John
sonui ir jis daugelį sykių yra 
privatiškai išsitaręs, jog bi
liaus suteiktosios darbinin
kams teisės yra didžiausia kliū
tis tinkamam pravedimui NRA 
(šalies gaivinimo akto).

NEW YORK, r. 26. —Bruno 
Hauptmann, pas kurį rasta 
Lindbergho kūdikio išpirkimo 
pinigų* lik#' grand-jtrry apkal
tintas už išgavimą pinigų.

Pas jį garaže rasta dar $840 
Lindbergho pinigų.

MILWAVKĖE, Wis., r. 26.— 
Trainmenų 'brolija nutarė rei
kalauti įvedimo 6 vai. darbo 
dienos. Ji reikalaus ,kad 6 vai. 
darbo diena butų įvesta įsta
tymais.

Prezidentas kalbės 
per radio

Del 2 mergaičių pa
kliuvo* 5 vyrai

ŠAKIAI.—Praeitų metų rug
sėjo 20 į 21 d. naktį šakių ap-, 
Kidulių vai., Burgaičių k., nu
žudytas 70 mt. amžiaus to kai
mo ūkininkas, Pranas Jakaitis. 
Piktadariai iš jo atėmė apie 
porą šimtų litų pinigų ir 12,- 
000 litų sumai vekselių. Pra
džioje policija, tyrinėdama Šį 
įvykį, įtarė, kad Jakaitį galėjo 
nužudyti Jakaičio posūnis Mo
tiejus Rudaitis, tačiau vėliau 
visi kvotos daviniai parodė vi
sai priešingą mintį.

Pagaliau šiais metais Kauno 
krim. policijai tyrinėjant šį į- 
vykį, pasisekė nustatyti, kad 
Praną Jakaitį nužudė ir api
plėšė to paties kaimo gyven
tojai, Pranas Taujinskis ir An
drius Grigalaitis. Abu šie vy
rai rugpiučio men. kriminali
nės policijos ir sulaikyti. Kvo- 
čiant nustatyta, kad Jakaitį už
mušė Andrius Grigalaitis, o 
Taujinskis tik dalyvavęs prie 
užmušimo. Piktadariai padėti 
Kauno kalėjime. Byla šiuo rei
kalu yra Kauno apygardos teis
mo prokuroro žinioje.

Apvirto motorinė valtis 
ir nuskadino moterį

Šiemet Palangoje buvo 
3,528 < registruoti vasa

rotojai
PALANGA.—Palangos poli

cijos nuovados viršininko Sku
ndikio duomenimis, šiemet Pa- 

f

langoje nuo birželio 1 d. ligi 
rugpiučio 15 d. buvo iš viso 
3528 registruoti vasarotoji. 
Iš jų vyrų—1060, moterų — 
1927, likusiąją registruotų va
sarotojų dalį sudaro vaikai.

Pernai Palangoje apytikriai 
vasarojo apie 3,900 žm. Tačiau 
šiemet lankytojų, atvykusių 
Palangon kelioms dienoms, bu
vo žymiai daugiau.

šiemet Palangoje vasarojo 
136 svetimšaliai, kurie buvo 
atvykę iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių, Vokietijos, Latvijos, 
Anglijos, Lenkijos, ^rancijos, 
Estijos ir keletas su Nanseno 
pasais.

Palangos miesto savivaldybėj 
teko patirti, kad šiemet Palan
goje buvo pastatyta 10 naujų 
vasarnamių. Be to, daug va
sarnamių buvo kapitališkai at
remontuota.

Nuskendo rašytojas 
Romas Striupas

ADA, O., r. 26. — Penkios 
moterys—žymių šios apielinkės 
gyventojų žmonos, žuvo lieps
nose jų automobiliui įvažiavus 
į troką, susidaužius ir užside
gus.

Moterį pasmerkė 
mirčiai

WASHINGTON, r, 26. — 
Prezidentas Rooseveltas kables 
visai šaliai per radio ateinantį 
sekmadienį, 9 vai. vakare (ceri- 
traliniu Standard laiku).

Prezidentas šiandie atmetė 
biznierių asociacijos, Chambęr 
of Commerce, reikalavimą, kad 
jis atsakytų j niekurius klau
simus ir išaiškintų savo poli
tinę politiką, taipgi užtikrintų 
susirupinusius bizinerius. Esą 
tie klausimai pastatyti formoje 
garsaus advokato klausimo: 
“Ar jau sustojai mušti savo 
žmoną?” ir todėl neatsakytini.

Bet nujaučiama, kad prezi
dentui teks daugiau ir sunkiau 
kovoti ir pačiame kongrese, nes 
opozicija vienijasi ir ruošiasi 
griežčiau prezidentui pasiprie
šinti.

Gyva senutė
SANTA ANA, Cal., r. 

Genora Leandrą Chairez, 
sikietė, šiandie atšventė 121 
metų sukaktuves šokdama, val
gydama vištieną ir užsigerda- 
ma vynu. Taipgi surukę savo 
pačios iš cigaro nuokarpų pa
sidarytą cigaretę.

26.— 
mek-

ORR ate
Chicagai ir apielinkei Tedera* 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietus; daug šalčiau.
Saulė teka 6:42, leidžiasi 

6:41.

EDMONTON, Altą., Kanadoj, 
r. 26.—Mrs. Dina Dranchuk, 
jau nebe jauna motina 2 vai
kų, liko pasmerkta pakorimui 
Fort Ssakatchevvan valst. kalė
jime gruodžio 12 d., už nužu
dymą savo vyro jų Fiat Lake 
ūkyje, arti St. Paul, Altą.

Ji buk prisipažinusi savo vy
rą užmušu’si kirviu, kai jis 
miegojo, bet ji teisinosi tai pa
dariusi todėl, kad jis atsisakė 
parduoti kiaules, kad už gautus 
pinigus ji galėtų z nuvažiuoti 
pas daktarą gydytis, nes ji tuo 
laiku sunkiai sirgusi.

il'L ' ' J j. : 1 \ J', r •

-LONDON, Ont., Kanadoj, r.
26.—Princesa Aleksandra Sk- 
chovski, duktė caro sargybos 
komanduotojo laike bolševikų 
perversmo, bus deportuota į 
Angliją kartu su savo vyru, 
kadangi jie negali patys prasi
maitinti.

4 sužeisti riaušėse 
prie audinyčios

CHATANOOGA, Tenn., r. 26. 
—Prie Bryan Hosiery Mill įvy
ko aštrus su’sikirtifnas tarp po
licijos įr tekstilės darbininkų, 
dirbtuvei bandant atsidaryti, o 
pikietuotojams bandant neįsi
leisti . streiklaužių.. Vienas pa
starųjų buvo pastvertas minios 
'it11 skaudžiai sumuštas. Keturi 
streikieriai liko policijos su- 
rbuŠti ir areštuoti.

RYMAS, r. 26. — Nors Itali
ja ir jaučiasi apsivylusi, kad 
sosto įpėdiniui princui Huni- 
bert gimė sūnūs,' bet duktė, 
visgi jos gimimas švenčiamas 
didelėmis iškilmėmis. Labdary
bės draugijos apdovanosią 10,- 
000 žmonių, o iš kalėj įmuksią 
paliuosuota tūkstančiai kali
nių, žinoma, kriminalistų, o ne 
politinių.

LT A

f

OREGON, III., r. 26.—- Dvi 
Rockfordo mokyklos mergaitės; 
Lumke, 14 m. ir Marshall, .13 
m; ,pabėgo iš namų šeštadieny, 
nes jos neturėjusios tokių ge
rų drabužių kokius turinčios 
kitos mergaitės.

Jas sutiko pavėžinti iš Rock- 
fordo tūlas Davis 47 m., kuris 
nuvežęs 10 mylių už miesto jas 
abi išgėdinęs. Kai jis pritru
kęs gaso, tai jį pastūmęs tūlas 
Levandowski, 22 m., su kuriuo 
paskui jos gerosios ir jis nu
sivedęs jas į savo namus. Sek
madieny jis surengęs - “parę” 
hotely, kurioj da’yvąvę 4 vy
rai. Po to jos pirmadieny su- 
gryžo namo ir pasisakė tė
vams. Pasėkoj, Davis, Le- 
vandowski ir dar 2 vyrai yra 
suimti ir kaltinami už išgėdi- 
nimą, o penktas vyras kaltina
mas už tvirkinimą jaunų mer
gaičių.

Našlė pasikorė
CHICAGO..

dėl vyro mirties, savo ;kamba<- 
“Asikorė 

m.

Iš nusiminimo

ry Southgėte hotely pas 
Mrs. Lucy Ę. White, 60 r

OAKLAND, Gal., r. 26. — 
Pabėgėlis iš Missouri kalėjimo 
John Baldwin liko suimtas už 
pįagrobimą ketu.fių žmonių. 
Danville, Ill7 policija sako, kad 
jis ištiktųjų yra Berlin Tiig- 
gle, sūnūs Vermillion paivetę 
mokyklų superintendento.

Pasigendama 5 ba 
Hunų

Kauniečiai nekartą matė Ne
mune lakstančią p. Mogilevs- 
kio motorinį .valtį. Vakar Mogį-. 
levskis r“Li#iąili<$” irgi plau
kiojo Nemitne vežinas “Suni
tas” fabriko buhalteriu Rozen- 
taliu ir jo žmona. Sukantis 
iš Nevėžio į Nemuną ties Raus 
dondvariu motorinė valtis ap
virto ir joje sėdėję žmonės su
krito į vandenį. Mogilevskis 
su Rozentaliu išsigelbėjo, o Ro- 
zentalienė nuskendo.

- MASKVA, r. 26. — Iš 16 ba
liukų, kurie dalyvavo tarptau
tinėse baliunų lenktynėse iš 
Varšavos, jau nusileido. Bet 
apie 5 baliunus neturmia jokių 
žinių. 7 jų nusileido Rusijoj, 
2 Estijoj, 1 Latvijoj ir 1 Suo
mijoj. Toliausia ikišiol yra pa
siekęs lenkų baliunas—Riaza- 
nių, arti Maskvos.
$ Manoma, 'kad prapuolUsiejd 
baliunuj paniekė Kareliją, j 
šiaurę nuo Leningrado, kur 
yra dideli miškai ir daug eže
rų, ir galbūt ims kelios savai
tės Jaiko iki baliunistai galės 
susisiekti su pasauliu.

Lenkai sakosi laimėję baliunų 
lenktynes

VARŠAVA, r. 26.— Jau’ gau
tos žinios apie visus baliunus, 
kurie dalyvavo. tarptautinėse 
lenktynėse. Apie daugelį ba
liunų atėjo netiesioginės ži
nios, tad oficialio nuosprendžio 
dar negalima išnešti. Bąfy išro
do, kad : lenktynes ir . James 
Gordon Bennett trofeją į laimė
jo lenkų baliunas Kosęįyszko, 
kurį valdė kapt. Hynek,j kuris 
pernai laimėjo, baliunų. Jęnkty- 
nes Amerikoj. Jis nusileido 
netoli Voronežo, už 800i&mylių 
nuo Varšavos. Kitas lenHų ba
liukas nusileido Suomijoj.

Ištrėmė nenuoramą
Klaipėdos krašto komendan

tas, kaipo pavojingą visuome
nes tvarkai, iš 'Klaipėdos kraš
to ištrėmė buv. Klaipėdos apskr,• . “ f f - ,

veterinarijos gydytoją, Vikto
rą Fritzą. Fritzas yra arti-.
mas “Sovogo” vado Neumanno 
draugas ir, kaip savo laiku bu- 
vp pranešta, perduodamas savo 
pareigas naujai paskirtam Klai
pėdos apskr. veterinarijos gy
dytojui, parodė savo nelojalu
mą Lietuvos centro vyriausy
bei ir Klaipėdos krašto valdžiai. 
Fritz yra kilęs iš šakių apskr. 
ir, jo paties prašymu, yra iš
tremtai į Veliuoną.

Surado prapuolusios 
mergaitės kūną

KAUNAS.—Dabar oras, kaip 
liepos mėnes. Šančiuose jau 
antrą kartą peržydėjo vyšnios. 
Sįljtae. ores , traukia gyventojus 
prie vandens.i. Nors' oficialiai
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maudymosi sezonas jau pasi- 
baigė, tačiau pliažuose dar daug 
kauniečių kaitinasi saulėje ar
ba maudosi Nemune.

Neoficialusis maudymosi se
zonas, kurio metu Nemune jau 
nebestovi gelbėjimo valtys ir 
besima adantiems duodama vi- ' 
sišką laisvė, jau pareikalavo 
aukų. Rugsėjo 8 d. Nemune 
nuskendo 
“žmogus žmogui 
apaštalų” 
autorius,

Anksti -rytą, apie 7 vai., jis 
nuėjo maudytis į žiemos uos
tą. Įvyko nelaimė, ir jis nu
skendo, beveik 
Vanduo lavoną 
Jachtklubo, čia jis buvo su
gautas ir nuvežtas Kauno mies
to ligoninės lavoninėm I

žinomas rašytojas,
Trylikos 

ir kitų kelių knygų 
Romas ‘Striupas.

nepastebėtas.
nunešė iki

. ~—.. j
VIĖNNĄ, r. 26/ — Princas 

Rudolph Wipdisch-Grąetz, anū
kas Austrijos imperatoriaus 
Franz-Josef, Ijko nuteistas S 
savaitėms kajėjiman už nea|- 
sargų važiavimą automobiliu.

CHICAGO.—Vakar Chicagoj 
automobiliai užmušė dar tris 
žmones.

Tarp užmuštųjų yra ir gal
būt lietuvė Mrs. Catherine Kits-? 
ki, 63 m., gyvenusi / 3723 W. 
64 St. Jį pasimirė Sv. Kry
žiaus ligoninėj. Ji vakar liko 
^uvAžinėtk automobilio prie 63 
ir Ėamlin gatvių..

DETROIT, Mich., r. 26. —: 
Pereitą ketvirtadienį prapuolė 
Lillian Gallaher, 11 metų mer
gaitė. \ Ji išėjo pardavinėti po 
riaipus bažnytinės mokyklos lo
terijos bilietus ir nebegryžo. 
Ji šiandie zJiko surasta nužu
dyta .petolimam apratmentinia- 
me name 68 Warren Avė. Jos 
kūnas rastas įgrūstas į skrynią 
ir paliktas tuščiuose kambariuo
se. Policija ieško buvusių tų 
kambarių gyventoj ų.
nužiurėtinas žmogus liko areš
tuotas Adrian, Mich.

: : ;.'7j

BRIDGETOWN, N. S., r. 26. 
Trys seserys, vietos gyvento
jo#,’ turi viso <66 vaikus. Jos 
sako, kad tas esąs Kanados re
kordas. Viena jų pagimdė 21 
vaiką, kita—19 ir trečia —16.

T
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KLAIPĖDA.— Rugpiučio 29 
d. Rusnės rajone Vor usnės sar
gybos punkto vachmistras Kur
šių marėse prie Atmatos upės 
žiočių pastebėjo kontrabandi
ninkų laivelį su trimis vyrais. 
Konfnabandininkai nepaklausė 

policijos reikalavimo sustoti nei 
perspėjamų šūvių. Policininkai 
b u/o priversti iššauti į kon
trabandininkus ir viena jų nu
šovė, o kitą sužeidė. Paaiškėjo, 
kad nujautasis yra Mauricas Ju- 
rąfi iš šišgirių, Šilutės apskr.

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

Parduoda laivakortes ant 
visų laivų.

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

Ofisas atdaras iki 8 valandai 
vakaro. Nedėliomis nuo 9 iki 
1 vai. dienų.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Tek Canal 8500
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OHIO LIETUVIU ŽINIOS
Cleveland, Ohio

is po vanago snapo.
Kaip matote, šiuo laiku 

man mažai ir pailsėti tenka,— 
skraidinėju ir rankioju 

žinutes. O kai surenku, tai su 
savo snapu pabraižau.

Ramybės dabartiniu laiku 
tikrai nėra. Mat, taip sakant, 
artinasi politiškas krizis: rin
kimai, balsavimai, fundijimai, 
prakalbos, dainos, fadio pro-1 
gramai, savęs gyrirnaš fr \nso- 
kic kiti paibeliai. Tačiau aš 
nepatariu, kad už visas tas 
malones jus parduotumėte sa-! 
vo balsus. Rinkimai, žinote, 
greit praeina. O kai jie praei
na, tai nei fundijimų, nei kitų 
malonių nebėra.

Prie progos visgi norėčiau 
priminti, kad Šiais metais 
kandidatuoja lietuvis John 
Diraitis. Daugelis jį pažįsta ir 
žino, kad tai rimtas ir geras 
žmogus. Todėl manau, kad i 
lietuviams reikėtų jį remti ir' 
savo balsus už jį atiduoti

Kitas kandidatas yra John 
M. Sulzmann. Tai dabartinis 
šerifas, kuris kandidatuoja 
antram terminui. Jo rekordas 
yra visai neblogas. Nemanau, 
kad padarysime klaidą jį rem 
darni. Geriau jau balsuokime 
už žmogų, kuris mums yra ži
nomas. Jei balsuosime už ne
žinomą kandidatą, tai tik 
gcmbleriuosime, — gal tas 
kandidatas bus geras, o gal ir 
ne.

sakomybėn “Dirvos” bosą už 
šmeižimą. Pažiūrėsime, kaip 
tas teismas užsibaigs. Manau, 
jog bus fonių. Apie tai, kaip^as 
dalykai vystysis, aš tuoj pra 
riešiu

dalyvavus visų skridimo re 
mėjų susirinkime. Ir paširo 
dė, jbg ten irgi didelis strio

Pirmiausiai variagas pasitie- 
sS popierą ant marijono no
sies ir snapu pabraižė protes
tų bei nagučiais prilipdė ant
spaudą. Vadinasi, pareiškė, 
savo protestą prieš tai, kodėl 
antras skridimas nėra vykdo
mas Šiais metais.

Bet su tuo skridimu tiek to:

taisė. Pasidarė toks gana 
^ilhas, snukis toks heišdžitf- 
vęs, akys žiba. Kieme vaikšto 
linksmutis, su visais, sveikina
si. Nieko neužkabinėją, sieni
nio laikraščio nedrasko. Su 
pačia, vėl gi, susitaikė. Pas 
profesorių nesenai taipgi užė
jo padaryti vizito—atsiprašė 
už spiaudalą.

Profesorius sako:

Prieš kiek laiko pasimirė 
Juozas ZineviČius. Clevelan- 
diečiams jis buvo gerai žino
mas. nes per daugelį ‘ metų 
laike karčiamą. Jis buvo gana 
pasiturintis žmogus ir savo 
šeimai, rodosi, paliko gerokai 
turto.

L. R. K. S. A. 112 kuopa tu
rėjo savo parengimą, kuriame 
ir man. kaipo svečiui, teko 
dalyvauti. Parengimas praėjo 
gana linksmai. Dalyvavo ge
rokas būrys žmonių, todėl, 
hianau, jog ir pelno liks.

Kai oras atvėso, tai prasi
dėjo didesnis judėjimas. 
Kiekvieną savaitę bus visokių 
parių ir parengimų, štai jau 
viena parė įvyko.t Ji buvo 
rengiama kun. J. F. Angelai
čiui. Iš parės liko ir pelno, 
kuris bus sunaudotas, rodosi, 
kieliko nupirkimui.

nau-
6710

Atsiranda ir pas mus 
jų biznierių, štai adresu 
Supcrio avė. atidaro aludę V. 
Česna. FormališkaS atidary
mas ir visos kitos ceremoni
jos įvyks rugsėjo 29 d. Su
prantamas daiktas, ir aŠ ten 
busiu bei savo snapą pavil- 
gysiu.

P. Muliolis sako, jog pas 
žmones pasireiškia geresnis 
ūpas. Tatai esą galima paste
bėti iš to, kad jie labiau pra
deda domėtis nejiidir^nna 
nuosavybe. Vadinasi, ima pir
kti namus.

Well, kickvierthiri ji& malo
nu turėti šaVo pastogę. O juo 
labiau^ dabar, kai pradeda ar
tintis šalta žiemužė.,

kartasTaigi, taigi, vienas 
nemelavo. “Naujienose” pe
reitą savaitę jau buvb praneš
ta. kad “Dirva” pakliuvo j 
bėdą. Vietos “Daily Legal 
News” irgi paskelbta, kad 
“John Armonhs vs. Ohio ’Etth- 
uanian Publishihg Co. $25,000 
allcged slande'r. Hbrwttz, Kie- 
fer, Gatės and Harmel ’atfdr- 
neys.”

Iš pradžių vanagas negalėjo 
ęriprhsti,. ką visa tari reiškia. 
Tačiau dabar jam paaiškėjo, 
jog p. Armonas patraukė at-

Dėl užvestos bylos atsiliepė 
ir vietos “CleVelando Lietuvių 
Žinios”. Rugsėjo 22 jos įdėjo 
pastabą antgalviu “Ožys bai
gia prilipti liepto galą.” Štai 
Ljs- ten sakoma:

Ką sėji — ir -plausi. Tai Juo tolyn, tuo labiau pradeda 
labai teisinga žmonių pa
tarlė.

Dalykas štai kame, šių 
metų 26 numery tautiečių— 
laisvamanių organe tilpo 
šiokio turinio šmeižtas:

“Dr. Vitkui patartina pa
sišaukti pas save ir išegza
minuoti smegenis savo drau 
go su kuriuo jis taip smar
kiai Clevelaride platina 
Chicagos stokjardų ‘genero
lo’ cicilyzrtią. Juk pats dak
taras mato iš to žmogelio 
raštų, kad jo makaulėje vi
sai blogai. Jeigu kam kas 
nors negerai kūniškai, dak
taras tuoj skubina išegza
minuoti ir gydyti, tai kodėl 
leidžia taip ilgai Armonu- 
kui pd Clevelandą švaisty
tis su sutižusiais smegeni
mis.”

Ne musų reikalas ką tau- 
ticčių-laisvamanių organas 
rašo, bet visgi mums išro
dė, kad jau labai perskairi- 
biai skamba.

štai “Daily Legal News” 
Mb mėnesio 15-tbs dienos 
laidoje tilpo šitokia žinutė.

“John Arhibnas vs. Ohio 
Lithuanian Publišhing Co. 
$25,000 alleged šlandcr. 
Honvitž, Kiefėr, Gatės and 
Harmel attorneys.”

Vadinasi, tautiečių 
vamanių boselis 
mas teisman už šmeižimą. 
Skundžiamas ant 25,000 .do
lerių.

Reiškia, “ožys baigia pri
lipi liepto galą.”

Neįdomu svetimos bėdos, 
kuomet kožnas turime už
tektinai savų — svarbu tas 
—kas atsitiko su tautiečių 
laisvamanių štabo kores- 

. pondentais, kad pražiopso
ta ši žinia? 
Vanagui irgi atrodo, jog 

“Dirva” perdaug skambiai 
Antra, tiesiog 
, kaip laikraš- 

galėjo tokį 
Viskam jiik 

o kada žmd-

aiškėti, jog daugiausiai sie
lojasi tie, kurie nėra nei cen
to davę skridimo reikalams. 
Na, o tie, kurie nuoširdžiai 
rėme skridimą ir nori, kad jis 
pasisektų, jokių protestų 
kelia ir nėra priešingi jo 
dėjimui.

ne

la iš
traukia

paskambino, 
sunku suprasti, 
čio redaktorius 
dalyką praleisti 
yra saikas. Na 
gus jokio saiko ir miėros ne
turi, tai jam tenka nemalonu
mų turėti. —Su snapu

KA Aš PATYRIAU
Miške kerta, o į pamiškį 

skiedros lekia. Taip atsitiko 
ir su antruoju skridimu. Aiit- 
rasis skridimas buvo sumany
tas Chicagojc. Ten sūsikurė 
ir komitetas, kuris pradėjo 
visa darbą sukti ir kolonijas 
judinti. Bet Štai dhlykai siiši- 
dėjo taip, kad šiais ritėtais 
Įeit. Vaitkus nebegalės išskri-i 

’sti: orhs jau blogas, o pridg-i 
tam fr lėktuvas bėra pilnai į-, 
rengtas ir išbandytas. t

Prasidėjo sujudimas. Ypač 
po to, kai iš Lietuvos buvo; 
pautas pranešimas, jog Euro
poje orai darosi nepAstoVųs. 
Trio pačiu laiku Skridimą pri
tariama -atidėti kitiems iriė- 
tams.

Kaip Ir visur kitur, tos 
skiedros pradėjo lakstyti ir 
Clevelartde: plinta visokios 
kalbos, visokie gaudai. Ęriip 
sakopia, vieni kalba, o kiti, 
zalatija.

Susirūpino ir vanagas ftei 
ąuman$ pritirti,^ kaip ir kii 
Nuskrido jis į Chicago, khd

—Taip ir taip. Aš jums vi
sada sakiau, kacl žmogus — 
tai 18 svarų anglių, tarti tik
ras kiekis druskos ir bulviniai 
miltai. Ir jokių tokių būdų 
prisĮ žmogų nepastebima.

Tuom viskas ir pasibaigė.
O dabar, štai, po šio moks

liško fakto, kitą kart eini su 
kokia nors pana, o ji, pavyz
džiui, ko tokio suka, girdi, 
kažkas pas mane Šiandie. Va- 
silij Vasiljevič, nuotaika liūd
na. Chrizantemų, pavyzdžiui, 
norisi.

O aš sau ir galvoju: “Žinau. 
Suk sukusi. Gal baltymų trū
ksta, o gal ko apsivalgei.”

Velniai griebtų, kaip visa 
pasauly paprasta!

Ir kam aš tą sužinojau? 
Gal, dabar kaip tiktai nuo ši
to man gyvent nuobodu.

R U P T U R A 7aavo«nga 
pagamintas diržas tr 'pritaikintas Vrfe rnbttfros, jums 
urnų...ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre- 

, —. ateikite pas mus dėl diržo su

Chicago, žinote, miestas di
delis, — nesunku ten paklysti. 
Man, vanagui, buvo pusėtinai 
bėdos. Daug privargau, daug 
visokių nemalonumų turėjau. 
Pirmiausiai užsukau į “Nau
jienų” apylinkę. Viskas ten 
tvarkoje. Aplankiau ir spaus
tuvę.

Vėliau sumaniau marijonus 
aplankyti. Bet, žinote, su žo- 
koninkais no ką peši. Paniurę, 
nedraugiški.

O kai dėl tavorščių, tai jie 
vis apie bendrą frontą kalba. 
Negalėjau Bei suprasti, koks 
jų tas bendras frontas, kol 
neperskaičiau Juozo Kibeklio 
paaiškinimą. Tačiau stoti su 
jais į bendrą frontą nenorė
čiau, — jie taip nejaukiai at
rodo. Kažkodėl aš manau, jog 
jie ne tik jaučia neapykantą 
link visų kitų, bet ir patys 
save neapkončilt i n

Bet pakaks apie savo paty
rimus. Gal daugiau pabraižy
si ti kitą kartą. — Vanagas.

M. ZOŠCENKO.

LABAI PAPRASTA
šimts velnių, kaip 

mc viskas paprasta!
štai, pavyzdžiui, Triūsų na

me gyveno toks žinomas šun
snukis Krajuškinas. Pradžioj 
žinoma, jis buvo bedarbis, 
šešerius metus. Po dešimtuką 
mokėjo už ketvirtainį metrą. 
O paskui rado tarnybą.

Tarnybėlė buvo nekokia, 
bet pramisti, o svarbiausia, 
nemokamai gydytis buvo ga
lima. •• • ’ ’ . .. ’ ;

O reikia pasakyti, kad šitas 
žmogus turėjo labai tokį blo
gą būdą. Budas jo buvo bai
siai hėpakeričirimai t’riuk'šmih-

I r j eigų Ši š Kr a j ušk i n a s n'e- ■ 
simušo su gyventojais, tai tik 
tai todėl, kad silpnas buvo jo 
organizmas. Bet už tai kolio- 
josi su visais, visus užkabinė
jo ir savo pačią Eleną Eiodo- 
roVrtą, tikrai, galitna sakyti, 
ožib rrigan varė.

NelhfiYiinga dama netgi pri
bėgo riūo tokio šėimyniriio 
spirginio. i

Ji stačiai susirinkime pa
reiškė, kad su fdkiu katastro
fišku bud u, kaip j 6s vyro, 
dartgiali gyVėnfi ji bėgai i. Te- 
giiU sAko, nam*ų valdyba pas
kirs jai kitdose bambose vieb-: 
giAr^ių kabibarį. .

O !)is, Šitas erodas KrajuŠki- 
naUlčfa pat stovi šusirinkimCį 
su apsiniaukusiu snukiu ir 
klauso kas čia kalbama.

--Gerai. Paskirkit Jai vieh-; 
gungnj kambarį. Baidas tikrhi, 
prisipažįstu, mano šėtoniškas. 
Bet prieš gamtą aš taip prit 
eiti negaliu. Ir negaliu savo 
būdų pertaisinėti. .

Paskyrė jai Jada kambarį 
septynioliktą. Tai šitas Kra
juškinas ir tęn pradėjo lauž
tis, ■— speciališkai’ skanįalyti 
ir krimsti savo žmoną.

šis taisyklingai ir gražiai nudirbtas dalykas yra “Lituani- 
coš II” gazolino tankai, iš aštiionių sekcijų, kurie telpk buvu
sioje “Lituanicoš II” pasažiėrių patalpoje. šitų tankų įtalpa 
yra 480 galionų. Viso lėktuvas galės paimti 703 galionus ga
zolino, nes sparnuose randasi kiti penki tankai, kurių įtalpa 
siekia 223 galionus.

Specialia alyvos tankas yra įdėtas po lakūno pasoste ir jo 
įtalpa 50 galionų.

' Skrendant lėktuvas sunaudos apie 18—20 galionų gazolino 
į valandą. Greičio prie palankių sąlygų lėktuvas išvystys 
160—180 mylių per valandą. Gazolino turės 35 valandoms Ar 
daugiau. Darydamas po 160 mylių į valandą, lėktuvas sū savo 
gazolino įtalpa galės • nuskristi 5,600 mylių arba daugiau.

Naminius gyvulius jis be to 
kojomis sprirdė. Sieninį laik
raštį taipgi iš pykčio pe'rplčšė.' 

O reikia pasakyti, kad gy- 
•pas mus namuose, kaip 

šito bjaurybės 
mokslininkas., 

Chlobnikovas 4-1

veno 
tiktai virš 
Krajuškino, 
'Profesorius 
Dūonininkas

Ir nors šis gyventojas buvo 
mažai susipratęs ir dažnai 
pilietines pareigas mankiraVo, 
bet gyventojas vis dėlto buvo 
garbingas,, po rublį dvidešimt 
mokėjo už kvadratą.

Taigi su šituo mokslininku 
ir susikirto musų KrajuŠkii 
nas, kodėl šis naktimis kojb- 
inis trypia ir bružauna 
vaikščioja ant jo kambario.

O iriokslininkas, gal būt, ki
taip negali "moksliškų darbų 
sugalvoti. Gal būt, jis turi 
vaikščioti.

Taigi, mokšlinirtkas prieina 
prie šito Krajuškino ir sako: 
'^L-Taip ir taip. Jus, — sako, 
—gerbiamas pilieti, visus da
mų butininkuš bauginate, prie 
visų kimbate ir visus erzin’a- 
tc. O jeigu pas jus pastebimas 
toks chamiškas būdas, tai jus 
turite neveltui spurdėti, bet 
tokį būdą gydyti. >

Krajuškinas sako:
—Tai yra kaip gydytis?
Profesorius sako:
- Taip ir taip. Jus, — sajed, 

—užleidžiate visokių elemen
tų ant jūsų budo, bet, tarp 
ko kita, pas žmogų nėra nė 
kokio budo, o žmogus, pagal 
paskutinius mokslo davinius, 
yra aštuoniolika svarų ang
lies, 46 zolotnykai drųskės, 
trys švarai bulvinių miltų ir 
tam tikras kiekis skystymb. 
Ir, gali būt, jūsų Hudui stinga

APSAOG

katilo—Ąętiyus 
ŪŠ” pagelbsti 
susirast} Relių per. prisikimšu
siu prieplaukė. Budrus fciznie- . 
rius gličia, kad šik BANKAS . 
sugebės *pagel6^ti Jo. biznio |s- > 

tel8in- •

Šis Bankas siūlo toki na* ’ 
tarnavimų per savo Biz- I 
nio Kooperavimo Skyrių.

HALSTĖD UČHMGE 
WIONMWK ' 
19th Place and 9 

Halstėd St. I

OTAS <
tingumu

i laivo toniii

Budrus hiznie- 
fcih BANKAS

bulvinių miltų, tai jųš ir jau
dinatės.

Čia, reiškia, po šių žodžių 
Krajuškihaš mirtinai pažalia
vo, išblyško ir spidve profeso
riui už apykaklės.

Praėjo po to fakto pusine-

Vieną karta Krajuškinas 
nuėjo pas gydytoją.

Apžiūrėjo jį gydytojas iš vi
sų pusių ir sako

—Tafp ir taip
sako
dėlių (ikrai blogi. Reikia iš- 
iniodyti cįęles^ ir Jada jūsų bu- 
daš yėUpiįftvia. 1 ? <

Pradėjo, žinoma, Krajuški
nas gyįlytis, gėrė kažkokią 
žalią bjaurybę, ir greit pasi-

SO 

žinoma 
, gėrė

KIEKVIENOS 
rųsies 
Ttkthi moksli# 
gali, suteikti r , .. ..._ ......
ti generacija Diržų. (Truss) išdirbžjų, 
pilnu pasitikėjimu!
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminės pančiakos) dėl varicose gyslų, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams.

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

35T4-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis A V. Tel. Kedzie 8902 U
Vanos, lietaus ir druskos vanos. v

swimmihg pool.
. Rusiška (r turkiška pirtis

Gerkit
U

sm
M H S ■
V |Uf n 
■ ^7:'. 1 1

STRAKHTKEH

ir Reikalaukit
Visose Alinėse 

Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

Lietuviškos
.. »• *> : | , 
Degtinas

NATHAN 
KANTER

MutuallipuorGo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

Padarome visiems Greitai

BIZNIERIAMS

Bilas ,.
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programos, 
Tikiėtus

1739 South Halstėd Street,

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

i-



Red. Atsakymai

Duokit apie
kitiemsžinią

$19.50

Anta

$1195
$9.00

$6950

$3950

$395
Vin

Rinkėją

JOS. JOZAITIS, Mgr,

Šim

<UQUD F0MO

NAUJIENŲ BENDROVĖ

$1975 
$29-50

Central District
FURNITURECO.

3621-23-25 SOUTH 
HALSTED STREET

VIRTUVIŲ 
ŠILDYTUVAI

SKALBIMUI
PEČIAI ......

Tie pečiai yra įvairių žino 
mų išdirbysčių ir visoje ša
lyje plačiai garsinamu

Parsiduoda
Visose

COMBINATION
PEČIAI .............

Aliejiniai šepečiai $18*50
Angliniai Pečiai
Gasiniai Pečiai

BUNGALOW 
PEČIAI ........

LYDIA E. PINKHAM’S 
SENATIVE WASH

CASH ARBA LENGVAIS 
IŠMOKĖJIMAIS.

Mr. P. J., North Chicago — 
ALTASS aukotojų sąrašas yra 
pilnas. Chicagos aukotojų 
vardai, kurie dar nebuvo pa
skelbti, tilps vėliau. Visi auko
tojų/vardai? kuriuos ALTASS 
turi, yra sąraše.

25 ounces25< 

»-* TeA^'

IŠVALO, atgaivina, ne-irituojantis antisep
tikas moterims dėl išsiplovimo šmirkšti- 

mu. Vartojamas moterų per dauginus kaip 
keturiosdešimts metų. Medikalis plovėjas, 
kuris nuramina ir pagelbsti užgyti mažoms 
iritacijoms. Ligoninių išbandytas ir pripa
žintas. Didelis butelis, 50 centų.

Suteikia laukiama pagelbą nuo 
nepakenčiamo niežėjimo degi
mo ir krauju tekamų hemo- 
roldų. Paprastas , vartoti, 75c.

SIUSKIT PEK 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonėsr 
teippataria Lietuos bank»

C B AKI N G 
POVVDER

Šame Price Todaų,
EKSPERTAS LAIKRODŽIŲ TAI-; 

KOL. SYME. Oficialė Gelžkelių Inspekcija 
LIETUVIŠKI REKORDAI.-

GAIDOS DAINAVIMUI ir Muzikališkityns Instrumen- 
PARBUODAm"VISOKIUS MUZIKALIfiKUS INSTRUMENTU  S. 5 ' 

SWELRY & MUSIC STORE, John Kass, sav.
4216 Archer Avenue.

LYDIA E.
PINKHAM’S PILĖ 
SUPPOSITORIES

Mes turime savo 
krautuvėje pilną va
goną įvairią pečių, 
kurie turi būt greit 

išparduoti:

4 OVMOg-------

inu e. «««*»’’ 
SANATIVE

NAUJIENOS, Chicago. 0).
..«■«...... >Wi,yi,l'iIĮWh,M. 1,111.....

$1.00 aukos
J. K. Guokas, J. J. Petraitis, 

Pins G. Aleksynas.
50 centų aukos

Ignatius J. Misevičius, Liud
vikas Čepulis, Anna Merkei, 
Constance Merkei, Victoria 
Merkei, K. Labunski, Anton 
Kelpša, Mary Baranofsky, 
Paul W. Farull, Sally Rod- 
gers, Walter Yovaish, Nehi 
Bottling Coinpany, Chas. J. 
Budly, John Yovaish, Stanley 
L Petrauskas, Jokūbas Jazie- 
kevičius, Dr. P. G. Luomons, 
25 centų auka

H. Gelhman.
25 centų aukos

Mrs. J. AVaishnor, Frank 
Vanoski, ĄV. C. Hanson, Thos. 
Peters, Oscar H. Neuburg, 
Margaret Luomons, George 
Tolinau, W. J. Lyon, Roy 
Wiehlund, George Robertson, 
J. C. Shiun, E. R. Millard, Har- 
ry Bugstrom, Kastantas Ra- 
inasevičius, Paul Juneliunas, 
Adolph Juneliunas, John Ta- 
mašunas, Frances Misiūnas, 
Anthony Misunas

Viso

(Tęsinys)
Joliet — Rinkėjas: G. Rymkus 
$5.00 aukos

S. L. A. kuopa 167, šv. Juo
zapo draugystė, George Rim
kus.
$1.00 aukos

K. Gertas, K. Lašinis, T. 
]'ra nsk ai lis, A. Rimkus.
50c. smulkiais surinkta.

Maregno
$5.00 auka
Pp. Stanley A vėlas ir Stel- 

įa A vėlas. * • ..
įįjlinonk -^Rinkljf:

V inde Jankauskienė
$1.00 aukos

Roką VValuntis, Mikas Sau
lis, Brolis Stipnis, Antanas 
Tazauskus, Vincas Armonas. 
50 centų aukos

Bienis Drukas, Stanis 
kus, Vincas Butkus. 
25 centų aukos

Aleksas Šimkus, Kazimie
ras žvingetas, Jonas Licgaitis.

Viso ...........    $7.25
Momence
$2.00 auka

Povilas Pauliukonis.
Kilęs Center —

H. Mockus
$2.00 aukos

H. Mockus, L. Straus 
75 centų auka

Mildred Mockus.
25 centų auka

Lillian Tolake.
Viso

Nokomis
J. Kalvaitis

50 centų auka
Pranciškus Plauškis.

25 centų aukos
Jurgis Orinas, Baltrus Ma

siulis, Katrina Dzidolikienė, 
Jonas Kalvaitis, Josephine 
Kalvaitis.
30 centų auka *

Julė Karmazinienė.
Viso

Rockford
S. Alinauskas ir E. Merkei 

$2.00 aukos
Eva Merkei, Edward Merkei.

SCHILLER PARK.
Rinkėjas: A. Kiūrąs.

$2.00 aukos:
\Antanas Kiūrąs, Jonas Jar 

zemskis.
$1.00 auka—Juozas Shal

kevičius.
Viso .............

SPRINGFIELD
Rinkėjas: K. M. Raczaitis 

$1.75 auka 
SUMMIT.

Rinkėjas: G. Mileyka.
$2.00 aukos:

Grigalius Mileyka, J. Lu^o- 
ševičia, John Lonas.
$1.00 aukos:

William Evosko, Tony Ru- 
menko, Augustas Paukštis, 
Adam Kirkolis.
50 centų aukos:

J. Gawenes, Simon Bostick, 
Stanislavas Masaitis, Anton 
Paukštis, Frances Shikowski. 
25 centu aukos: c

Frank Petronaitis, Anton 
Zokelis, M. Petraitis, Emilia 
Pranckunaitė, A. Waitkevicz, 
Alfred Bagčlon, Charles Bag- 
don, Justina Skastenis.

Viso .................   $14.50
TOLUCA.

Rinkėjas: V. Jakubauskas.
25 centų aukos:

Mrs. Anthony Gudietis, Ma
ry Jakobauski, Antanas Ma- 
jauckas, Vincentas Jakubaus
kas.

Viso

....................... $2.05
Rinkėjai:

Lietuvių biznis Chicagoje turėtų kilti, o ne pulti.
Lietuviai visokių biznių čia neturi perdaug. Pagal lietuvių 

skaičiaus, 100,000, lietuviškų biznių yra dar permažai.
Kiekvienas musų biznierius turi gauti daug daugiau biz

nio iš pačių lietuvių.
Negalima kaltinti lietuvių, kad jie neremia savųjų. Bet 

kaip jie gali remti, kad nežino ką remti? Jeigu biznierius ne
duoda apie save ir savo biznį žinios, tai kaip apie jį visi lietu
viai gali sužinoti? Taigi čia didelė kaltė yra pačių biznierių.

Musų biznieriai turi neužmiršti, kad lietuvių Chicagoje nė- 
rą tik maža saujalė. Jų yra čia tiek daug, kad jie sudaro did
žiausią lietuvišką miestą. Taigi neužtenka, kad tavo kaimynai 
žino apie tavo biznį. Reikia pasiekti kitas kaimynijas, reikia 
pasiekti visos Chicagos lietukus. Reikia jiems visiems duo
ti apie save žinią. Reikia ir įsipiršti visiems.

Lietuviai Chicagoje šiandien gyvena gana išsimėtę, jų rasi 
visur nuo West Pullmano iki Evanstono. Bet tai nėra didžiau
sia kliūtis jų pasilaikymui vienybėje. Jie visi gali veikti išvie- 
no, nes jie turi savo dienraštį NAUJIENAS.

• * f * '

Niekas kitas taip nepalaiko lietuvių krūvoj kaip NAUJIE
NOS. Kada Naujienos paleidžia į lietuvius šaukimą susirink
ti, tai ką beregi tūkstančiai lietuvių susirenka iš visų kampų 
ir pakampių.

Ir musų biznieriai gali tuo pačiu įrankiu pasinaudoti pa
laikymui lietuvių prie savo biznio. Jie turi duoti apie save ži
nią lietuviams per galingiausią lietuvių laikraštį, Naujienas. 
Tik kada lietuviai apie juos ir jų biznį sužinos iš Naujienų, jie 
gali laukti sau didesnio biznio. Didumas biznio ne nuo to pri
klauso, kad brangiau parduodi ar apgauni, bet nuo to, kad 
daugiau ir dažniau parduodi.

A .

Iš daugelio lietuvių biznierių kol kas tik keletas tą jau se
nai suprato ir taip daro. Per metų metus jie skelbėsi ir 
skelbiasi Naujienose, ir tik dėl to jie yra šiandien stambiausi 
biznieriai musų tarpe. Jus juos visi žinote, nes jie davė jums 
apie save žinią per Naujienas.

Nepavydėkit jiems, bet darykit taip, kaip jie daro. Neilgai 
trukus ir jus pamatysit, kad jūsų biznis auga kaip ant mielių.

Kaip skelbtis, kad su mažiausia pinigų gauti daugiausia 
rezultatų ir kaip surašyti savo skelbimą, apie tai jus gausit 
veltui patarimą, o taipgi ir patarnavimą Naujienose.

Jeigu norit daugiau biznio ir pelno, duokite apie save ži- 
nią per Naujienas.

Keivanee — Rinkėjas:
L. Vaišvilas 

$1.00 auka
Simonas šilgalis. 

50 centų aukos
Antanas Babrauskis

nas Baltrušaitis, Antanas Kic- 
Ja. Antanas Kapučinskis, An
tanas šiaulis. Jonas Mickevy- 
ce, Vincentas Liztlaitis, Balt
rus Sakalauskis, Simonas Ra- 
manauskis, Leonas Pašiuske- 
vyče, Petras Vyčas, Laurynas 
Vaišvilas, Jurgis Babarskis 
25 centų aukos

Antanas Radziavyče, Vladas 
Kazlauskis, Petras Valančio
mis, Antanas Vaišvilas, Juo
zapas Vaišvilas, Adelė Vaišvi
lienė.

Viso ........................
Madison — Rinkėjas:

V. Kudarauskas 
$1.00 auka

Petras Tovaišius.
50 centų auka

Antanas Karpavičius.
25 centų aukos

Pranas Gaurilavičius
cas Kudarauskas, Juozas Bara- 
čauskas, Stasys Misiukonis 
Marie Sidabrienė, Ona Kibar- 
tienė, Domicėlė Macienė, Bro
nius Vidugiris, Jonas Poškus 
Kazimieras Graičius

Viso

> J-, * * VaistinyČiose
Ne apleiskite užkietėjimą vidu

rių. Priimkite LYDIA E. PINK
HAM’S PJLLS FOR CONSTIPA- 
TION... Pasitikėtinas vidurių liūto 
suotojas.de! vyrų ir moterų, šoko- 
liadu dengtas. Kainuoja vienų cen
tų už vienų dožų. '

Padarytas Išdirbėtų.

LYDIA E. PINKHAM’S VEGETABLE COMPOUND

MILLIONS OF POUNDS HAVF BE E N 
USED BY OUR GOVERNMENT

t
■ ■■ "J

' S > ; v

*

>

suotojas.de
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Viaiaakymd kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams -----
Pusei metų __ _ _____ ___
Trims mėnesiams —_____
Dviem mėnesiams______
Vienam mėnesiui . ........ .

Chicago] per išnešioto jus:
Viena kopija __________
Savaitei ..... .......... -.... ........
Mėnesiui t—...... ....... ........ .

Suvienytose Valstijose, ne jChicagoj, 
Baitus

Metama_____ ____
Pusei metų
Trims mėnesiams .
Dviem menesiams .
Vienam mėnesiui .

Lietuvon Ir kitur niaieniuoM 
(Atpigintu)

Metams  18.00
Pusei metų .... .......................... 4.00
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75
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$8.00 per year in Canada
$7.00 per yoar outside of Chicago
18.00 per year in Chicago 
ic per copy

Entered aa Second Clasa Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago. Iii. undar tha act of 
March Srd 1879.

3c 
18c 
75c

KOMUNISTAI JAU PA
SVEIKINO

jie tikisi užčiaupti burnas bent 
daliai socialdemokratų, kurių 
kritikos jie bijosi.

Tai parodo, kaip sudemora- 
lizavo bolševikus jų 
kas viešpatavimas 
Jeigu jie dar turėtų
lėlį revoliucinio padorumo, tai 
jie gėdytųsi laikyti socialistus 
kalėjime, ypatingai tada, kada 
patys komunistai siūlo jiems 
“bendrą frontą”.

diktatorių 
Rusijoje 

bent kris

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1739 S. Halsted St. Chicago. 
III. Telefonas Canal 8500.

$7.00
8.50
1.75
1.25
.75

JOHNSONO REZIGNACIJA

N RA bosas, generolas Hugh S. Johnson pasitraukė 
iš savo vietos, palikdamas "‘nacionalinio gaivinimo” ad
ministraciją advokato Donald R. Richbergo ir darbo 
sekretoriaus p-lės Frances Perkins kontrolėje. Jau se
niai tarp jų ėjo kova. Richberg ir Perkins kaltino jį 
dedant perdaug svarbos tiems NIRA paragrafams, ku
rie yra naudingi kapitalistams, ir permažai atsižvel
giant j darbininkų teises. Šita kova ypač paaštrėjo 
tekstilininkų streiko metu, kada Johnson viešoje pra- 
kaSoje aštriai puolė organizuotųjų darbininkų vadus.

Darbininkų vadų protestai, tur out, nemažai prisi
dėjo prie to, kad NRA viršininkas turėjo rezignuoti. 
Kai kas sako, kad su Johnsono pasitraukimu sugriu- 
sianti ir pati NRA, nes buvusįs kavalerijos generolas 
esąs tikrasis NRA autorius ir be jo globos ji neišlik- 
f ianti gyva. Ar tai tiesa, parodys ateitis, bet tuo tarpu 
NRA yra perorganizuojama. Jos priešakyje stovės trys 
tarybos — administratyvė, legislatyvė ir teisminė. Pre
zidentas Rooseveltas ketina netrukus paskelbti tų tary
bų sąstatą.

Kapitalistų spauda, kuri iki šiol labai piktai ata
kuodavo Johnsoną, dabar gąsdina publiką, kad NRA 
pateksianti į “radikalų” rankas. Tie radikalai tai — 
buvęs darbininkų unijų advokatas Chicagoje Richberg 
ir darbo sekretorė prezidento Roosevelto kabinete. Jie 
esą “socialistai”, o gal net ir “kairesni” už socialistus. 
Bet tai, žinoma, yra nesąmonė. Richberg ir p-lė Perkins 
yra gana pažangus asmens, bet anaiptol ne socialistai. 
Organizuotiems darbininkams jie bus palankesni, negu 
Johnsonas.

Ta rėksnių gauja, kuri po 
“komunizmo” priedanga demo
ralizuoja nesusipratusius lietu
vius darbininkus, per mėnesių 
mėnesius kartojo savo žioplą 
pasakaitę, kad trans-atlantinio 
skridimo tikslas esąs nuvežti 
“pasveikinimą Smetonai”. Bet 
tikrumoje tai patys komunistai 
Smetoną sveikina.

Štai “Elta” rugsėjo 11 d. 
praneša, kad Sovietų Sąjungos 
komunistinės valdžios pirminin
kas Kalininas pasiuntė tokią 
sveikinimo telegramą p. A. 
Smetonai:

“Priimkite, Pone Preziden
te, mano nuoširdų pasveiki
nimą Tamstos 60 metų su
kaktuvių dieną ir mano ge
riausius linkėjimus Tamstos 
asmeniškai ir draugiškos Lie
tuvos Respublikos gerovei.” 
Kalininas tą sveikinimą pa

siuntė, žinoma, ne savo inicia
tyva, bet patariamas komisarų 
ir Stalino, Be jų žinios ir pri
tarimo jisai nieko nedaro, ka
dangi jisai yra tik nereikšmin
ga figūra valdžioje. Tokiu budu 
tas sveikinimas tikrumoje yra 
Rusijos komunistų partijos, 
kontroliuojančios visą komu
nistų internacionalą.

JEI KILTŲ KARO PAVOJUS

Britanijos darbininkų unijų 
kongresas svarstė tarp kitų 
klausimų įnešimą, kad kilus 
aštriam karo pavojui butų tųo- 
jaus paskelbtas generalis strei
kas. Tą įnešimą betgi parėmė 
tik apie 10 delegatų, o koki 
500 balsavo prieš.

Ta mintis, kad visuotinu

streiku galima neprileisti prie 
karo, neišlaiko kritikos. Ji vi
sai neatsižvelgia į tai, kad dar
bininkai toli gražu nėra vieno
dai susiprątę ir susiorganizavę 
įvairiose dalyse; be to# anaip
tol ne visur vienoda yra ir dar
bininkų padėtis. Sakysime, hit
leriškoje Vokietijoje arba fa
šistiškoje Italijoje darbininkai 
visai neturi laisvų organizačijų 
ir politinių teisių. Iššaukti dar
bininkus į generalį streiką Ri
tose šalyse (kol tęsiasi dabarįti-: 
nė padėtis) butų negalima. O 
tuo tarpu iš šitų šalių kaip tik: 
labiausia karo pavojus ir gra
sina.

Nutarus, kad generaliu strei
ku turi būti kovojama prieš 
karą, tos šalys, kuriose viešpa
tauja laisyė ir darbininkai yra 
gerai susiorganizavę, negalėtų 
atsiginti nuo fašistiškų ir eko
nomiškai atsilikusių šalių.

SVEIKATOS SKYRIUS
šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA
.............................. ■ I ■■■■■■ ■!■!!■■ ..IIH. Į Į I ■■■!■■■ ■■■■■■■■ ■ ............l... i

Rašo Dr. S. Biežis, gydytojas 
ir chirurgas, Chicago, III.

PAGERBĖ HENDERSONĄ

BANDO ARDYTI

toks

Komunistai vėl rėkia. Tekstilinės pramonės darbi
ninkai esą “parduoti”. Jų streikas turįs būti tęsiamas, 
nežiūrint to, kad streiko komitetas priėmė valdžios pa
siūlytą susitaikymo planą ir įsakė streikininkams grįž
ti į darbą.

Viename lietuviškų komunistų organe įdėta 
atsišaukimas į tekstilinės pramonės darbininkus:
>lf~~ “Amerikos Komunistų Partija pasmerkia, kaip 

tikrus Judošius, Gormaną, McMahoną, Greeną ir 
kitus Darbo Federacijos vadus, kurie šeštadienį at
šaukė visuotiną audėjų, verpėjų ir mezgėjų strei
ką. Tuos pardavikus smerkia ir kairioji Nacionalė 
Audėjų Unija (kurios jau nebėra. — “N.” Red.) ir 
Darbo Unijų Vienybės Lyga (kuri yra niekas kita, 
kaip komunistų partijos komitetas. — “N.” Red.). 
Visos trys revoliucinės darbininkų 
šaukia štreikierius ne darban grįžti, 
plačius eilinių darbininkų komitetus, 
masiniai pikietuoti dirbyklas, traukti
tebedirbusių dirbtuvių darbininkus ir kovoti iki ga
lo, kol streikierių reikalavimai bus laimėti.”
Arba, tikriaus sakant, kol negrįžtantieji i fabrikus 

darbininkai galutinai praras savo darbus!
Rašyti tokius atsišaukimus į darbininkus tai tie

siog patarnauti darbdaviams. Nes aišku, kad darbinin
kai juo daugiau laimės iš to, kas jiems buvo prižadėta 
taikant streiką, juo solidariškiau jie laikysis. O komu
nistai bando jų solidariškumą sugriauti.

Tarptautinės nusiginklavimo 
konferencijos pirmininkas, Ar
thur Henderson, sulaukė 71 
metų amžiaus, šita proga įvai
rių šalių delegatai į Tautų Są
jungos suvažiavimą Gpne'voje 
surengė jam pagerbimo iškil
mę Nusiginklavimo Trioboje. 
Buvo pasakyta daug kalbų, 
įvertinančių Hendersono pasi
darbavimą pasaulių taikai, o 
Vengrijos delegacija įteikė jam 
jo biustą, kurį padarė vengras 
skulptorius Sigismond Kisfalu- 
dy-Stroble.

Hendersonas, atsakydamas į 
sveikinimus ir linkėjimus., pa
reiškė, kad jisai nesiliaus dar
buotis tarptautinės taikos lar 
bui, kol bus bent menkiausia 
viltis, kad valstybės” susitars. 
Kad ir nusiginklavimo konfe
rencija iki šiol negalėjo pasiek
ti savo tikslo, bet jos darbas 
nenuėjo veltui, anot Henderso
no. Daugumoje šalių nusigink
lavimo idėja padarė žymios įta
kos į žmonių protą ir grįžti prie 

viešpatąvo 
jau nebe-

Išteklius ir sveikata
Gyvenimas šiame moderni

niame amžiuje yra pusėtinai 
komplikuotas ir reikalaująs 
nemažai išminties bei pastan
gų, kad viskas pusėtinai sklan
džiai slinktų. Užtat kiekvie
nas turi būti sargyboje, kad 
bereikalingai nesuklupus svei
katos dėsniais. Juo daugiau 
domės kreipiama į tai, tuo 
mažiau susirgimų galima ti
kėtis ir atbulai:

Dabartinėje musų civilizaci
joje, arba, geriau pasakius, 
dolerio gadyriėje, yra vienas 
labai žalingas reiškinys, kad 
tas nelemtas doleris darosi 
veik visagaliu. Kas pastarąją 
daug turi, tam, taip 
visos durys atdaros, 
biedniokas priverstas 
Visorius pusėmis. Gi

organizacijos 
bet išsirinkti 

juo kiečiau 
streikan dar

Jie ragina £tręiWinkus tęsti streiką ir dar išvesti 
iš dirbtuvių tuos, kurie dirbo streiko laiku. Ar tai ne 
humbugas? Jeigu tie darbininkai dirbo, kuomet ėjo vi
suotinas streikas, tai kas juos dabar gali išvesti į strei
kų, kuomet streikas jau yra atšauktas?

Ar streiko vadai ne perdaug nusileido, sutikdami 
streiką atšaukti, yra kitas klausimas. Bet jeigu taip ir 
buvo, tai šukavimai apie “Judošius” ir darbininkų vie
nybės ardymu tatai nebus atitaisyta. Tas streikas, kokį 
dabar šaukia komunistai, butų streikas ne prieš darb
davius, bet įffjįt. daj-bi»inku organizaciją

yra Ang-
vadas ir

tų sąlygų, kurios 
prieš pasaulio karą, 
galima.

Arthur Hcnderson 
Iijo$ Darbo Partijos
per daugelį metų buvo jos ge
neralinis sekretorius. Jisai yra 
vienas įtakingiausiųjų darbuo
tojų tarptautiniame socialistų, 
judėjime.

BANDYSIĄ NUPIRKTI 
“BENDRĄ FRONTĄ”

Pasak Lietuvos laikraščių, 
franeuzų spaudoje' pasirodžiusi 
žinia, kad Rusijos spalių revo
liucijos sukaktuvių proga Sta
linas paskelbsiąs amnestiją. Bu
sią amnestuoti tie sopiąldemo- 
kratai, kurie pasisakė už “ben
drą frontą” su komunistais: 
juos paleisią iŠ kalėjimų ii 
koncentracijos stovyklų. Taip 
pat. socialdemokratai emįgran-' 
tai, kurie pritaria “bendram 
frontui” gausią didelę “loską” 
iŠ bolševikiškos diktatūras: Sta
linas Įeisiąs jiems grįžti į 
SSSR. z j

Be to, busią B kalėjimų pa
leisti komunistai, kurie yra nu
teisti už įvairius tarnybinius 
nusikaltimus. Bet socialistai, 
revoliucionieriai amnestijos ne
gausią, nes jie esą atkaklus so
vietų valdžios priešai.

Jeigu šita žinia teisinga, tai 
reiškia, kad Rusijos Komunis
tai nori “bendrą frontą” nu- 
pirkti. Su anmostijos jpągęfc.a 
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sakant, 
Tačiau 
skursti 

šiuo pa
sauliu depresijos metu didelė
dauguma žmonijos neturi ki
tokios išeities, kaip tik skurd
žiai stumtis iš dienos į dieną. 
Tokios gyvenimo sąlygos ne
gali neatsiliepti į. jų bendrą 
sveikatos padėtį. Praktika tai 
patvirtina. Kaip .žmogus gali 
tikėtis tinkamai pridaboti sa
vo sveikatą, kuomet jo pilvas 
esti pustuštis ir gyvena nes,a- 
nitaringoje lūšnoje? Tai neį
manomas daiktas, čia vyriau
siai ekonominė problema, o ne 
medicinos bejėgumas. To
kios dabartinės būklės, aiškis 
dalykas, medikalė profesija 
netižgiria ir niekados negailės 
užgįrti. Iš kitos pusės ji yra 
bejėgė patenkinančiai išrišti 
taip milžiniškas ir painias eko
nominės problemas, nors visa
dos pasirįžusi prisidėti prie 
to visomis savo išgalėmis.

Turtingas turi pilnas gali
mybes naudotis visuomi kuo
mi, ką tik žmogaus protas pa
gamina. Taigi ir sveikatos 
žvilgsniu jam viskas prieida
ma- Iš to seka, kad jis gali 
sveikiasniu gyventi, ilgesnio 
amžiaus sulaukti, o pasitai
kius susirgti, tai pasikviečia 
visą medicinos mokslą į taljcą, 
iš ko gali tikėtis geriausių pa
sėkų. Gi su biednuoliu v^sąi 
kitokia dalykas. Kad ir jis 
žinotų ir mokėtų naudotis ko 
jam ręikia, bet dauguma to
kių reikalingų dalykų visai 
jam neprieinama. Tik ši apy- 
stova, bendrai kalbant, jąin 
jau nelemia daug sveikatos, 
neigi gali prailginti jo amžių- 
Susirgus- pats bando gydytis, 
nes taip pigiau pareina, kM 
niekados negali duoti laukia* 
mų pasėkų. Atsikreipus pąs 
gydytoją, pastarasis, matyda
mas vargingą padėtį, ban$Q 
taupyti ir šen ir ten, kas iyįj 
dažnai neišeina į gerą. Tokių 
budu tas vąygšas pral umi svį- 
SVU» .. •M

Kas fabrikuoja melus 
apie Sovietų Rusiją?

RaSo J. GRUBAS.

(Tęsinys)
’ , *

Iš tų-kelių pastabų bus aiš
ku, kodėl darbininkams ret
karčiais yra pakeliamos al
gos, o kainos maisto, produk
tams ir kitoms gyvenimo reii- 
kmėnoms pasilieka maždaug 
tos pačios. Kur tad jau tas 
kainas bekelsi, kad jos yra 
iškeltos tiek, kiek tik galima 
iškelti. x

Rusijos darbininkams 
Girdi, 

darbininkui

Tiesą pasakius, mes turime 
gerai suorganizuotus sveikatin
gumo departamentus, miestų, 
pavietų ir valstijų gerai 
įrengtas ligonines, ir taipgi 
miestaVus gydytojus, kurių vi
sų pareiga rūpintis biednuolių 
sveikata ir susirgimų atsitiki
mais juos moderniškiausiai 
gydyti. Tai tekis jų tikslas ir 
net bandoma jį tinkamoj auk
štumoj išlaikyti. Kuomet rei
kia protiškai susidurti, tik iš
imtinais atsitikimais randame 
tokį aukštą idealą vykinant. 
Priežasčių tam yra gana dau
gel, kurių nemažai mums ži
nomos, ir apie kurias Čia ne
sigilinsiu dėl stokos vietos. 
Taigi ir čia tas vargšas bied- 
nuolįs negauna to, kas jam 
kaipo piliečiui, kaipo žmogui 
turėtų priklausyti. Čia dar 
reikią pridurti, kad medikais 
profesija daugiau aukauja sa
vo jėgų biednuomenės gelbė
jimui, negu bile koki kita pro
fesija arba luomas.

Medicinos mokslas tik tuo
met galės būti šimtą nuošim
čių naudingas žmonijai, kuo
met pastaroji galės gyventi

Trustai
P-ia M. Undžiene rąšo: “So

vietų Sąjungoje nėra trustų ar
ba monopolių, kurie uždėtų ne
svietiškas kainas”.

Ak# tu mano Viešpatie, kaip 
per akis gal i meluoti ti,e musų 
bolševikai! Soviętįjęje kiekvie
na pramonės šaką yrą iš vir
šaus per trustus kontroliuoja
ma.. Na, o Undžienę tvirtina, 
jog ten trustų bei monopolių 
visai nėra! Aš Čia paminėsiu 
tik kelis trustus, kuriuos sukū
rė bolševikai, štai jie: 1. Maši- 
nostroietelnyj Trest; 2. Gosu- 
darstvenyj Instrumentalnyj 
Trest; 3. Azoneft Trest; 4. Mos- 
knorkompit Tręštu 5. Norkom- 
pit Trest; 6. Univermag Trest 
ir t. t. ir t. t.

Visos tos organizacijos ir va
dinasi ne kitaip, kaip tik trus- 
tais.. N.a, o nmsų bolšeyįkėliai 
prakalbose ir savo brošiūrose 
sako, jog Sovietų Rusijoje 
trustų nėra! Jeigu jau tokius 
dalykus jie bando paslėpti, 
nesunku supranti, ko verti 
si kiti jų pasakojimai.

Akordinis darbas
Akordinį darbą (darbą nuo. 

šmotų) visų šalių darbininkai 
yra pasmerkę. Tai priemonė iš 

(darfpninko išspausti paskuti
nius. syvus, Jei darbininkas no
ri kiek daugiau uždirbti, tai jis

1 ■'i?r.u?■ “r u... < .
skitas lupmąs nepajėgs pakei
sti. O tik visa žmonija, ypač 
ta didžiulė dauguma biednuo- 
mejiės, planingai veikdama 
galės pasigaminti sau tokias 
gyvenimo aplinkumas, kurio-

lai 
vi-

turi skubėti, kaip padūkęs. Na, 
o nežmoniškas skubėjimas greit 
pakerta jėgas. To, žinoma, nie
kas negali užginčyti. Bet Un- 
džienė suranda, jog “darbas nuo 
šmotų”
atnešė tikrą palaimą! 
tai duoda progos 
per mėnesį uždirbti ligi 800, 
rublių.

Kai sūdė, tai sūdė, — be 
mieros ir be saiko. (Pirmiausiai 
turiu pasakyti, jog jokis pa
prastas darbininkas Sovietų Ru
sijoje 800 rublių negali uždirb
ti. Net inžinieriai ir pirmos 
rųšies mechanikai per mėnesį 
gauna nuo 300 ligi 500 rublių. 
Tik labai stambiems užsienių 
specialistams mokama daugiau 
nei 500 rublių. Bet ir tai jų al
gos nesiekia 800 rublių. Gal yra 
vieną kita išimtis, ale apie tai 
neužsinoka nei kalbėti.

Štai nuo šmotų dirbantis dar
bininkas per mėnesį uždirba 
apie 50 nuošimčių daugiau nei 
kiti. Bet tokiame atvėjyje jis 
turi skubėti, kaip padūkęs. Jei
gu uždarbis prašoka daugiau 
nei 50 nuoš., tai nukapojama 
atlyginimas. Vadinasi, daroma 
lyginai tas pat, kaip ir kapita
listiškose šalyse.

Sovietų Rusijos darbininkai 
gerai žino, jog perdaug uždirb
ti neužsimoka, nes tuoj algos 
kapojama. Todėl jie ir stengia
si uždirbti tik tiek, kiek bolše
vikiškiems bosams atrodo ne- 
perdaug.

(Bus daugiau)

GARSINKITŪS 
NAUJIENOSE

tinkamose ekonominėse pąly- sc medicinos mokslas bus- jų 
gose, kurias -prie šių apystovų ..ąrtimiausįąs draugas be jokių 
nė atskira profesija, nė at- išimčių ir jokių paskirstymų.

ATĖJO -NAUJAS 
KULTŪRA No. 8

Kurios turinys yra labai įdomus 
ir turtingas

Autarkinjo ir planingo ūkio klau
sines Lietuvoje — P. Kapustins,

* šventraščio medicina — D. A. 
Pikas*

Spipdpliąyimas —- Sjr James Jean.
Kaip rašo musu rašytojai (V. My

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

Stebuklai — Aleksandras čaks.
Bandomasis laikas — Sį. Kapnys.
Skaitytojo Pastabos — Maksim 

Gorkij.
Taipgi Literatūros apžvalga. įvai

renybes. Kronika.
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Phorie Canal 6122
Geresnes dienos laukia

Lietuves Akušerės

Graboriai
Laidotuvės

Telefonas Yards 4 1138

Hyde Park

Metinės Mirties Sukaktuvės

Visi Telefonai Advokatai

Ofiso Tel. Boulevard 6913

Nedeliomis pagal sutarti.

- Vakar vietinis 
Petkus palaidojo

ĮvkiVųs Gydytojai

Suimtas neva už apiplėšimą 
pargabentas iš kalėjimo n 
gyvas

25 METU PATYRIMO 
Pritaikime akinių dėl visokią aktą

Trumpą laiką atgal Chica 
goję įsisteigė nauja organiza 
ei j a 
moting Associatidn

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.

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

Penktadieni Cook 
aps. demokratai su
sirenka į konvenciją

Cicero) daug kalbų 
apie keista Antano 

Mičiulio mirtį

uo 2 iki 4 ir do 6 iki 8

oulevard 7820
’rospėct 1930

CICERO, 
graborius A 
cicerietį Antaną Mičiulj, 28 me
tą, 15Ž7 Sduth 50th avėnue, 
kuris policijos suimtas neVa už 
apiplėšimą tūlo “pedlerio”, bu
vo pargabentas iš kalėjimo ne
gyvas.

žmonės įvairiai spėlioja apie 
mirtį, visokios kalbos platinasi 
Cicero kolonijoje, bet kur tei
sybė tebus galima patirti po 
tyrinėjimo. Platesnės informa
cijos apie šį įvykį bus pateik
tos rytojaus ,‘Naujienose”.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liujevičius 

‘GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkcje 

Didelė ir graži 
^riyči&dykav 
4092 ARCHER A V.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Tarp Chicagoš 
Lietuvių

Vakar
Thertdora Levickaitė

Nauja organizacija, ku 
ri “ties pagalbos ranką’

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

, , TeL Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto
nuo 6 iki 9 valandai Vakaro

galva ‘Tjčlių” žaidimams, be 
žiūrėdamas
ir badą, kuris pilve kelia re
voliuciją, užmiršta visus gy
venimo Vargus ir keliems mo
mentams jaučiasi pilnai paten
kintas ir laimingas. Jis atro
dytą viskuo patenkintos, jei
gu ne tie nudriskę rūbai, skar
malai, su kuriais jis apdengęs 
savo sunykusį kūną.
b ' .

Po ll-kos metų
Bežiūrint man į ežerą, atėjo

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR., CHIRURGAS 

Všląndos nuo 2 iki 4 ir nUo 7 iki 9 
Vai., Nedeliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulfevard 1401

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

Kalbės nacionalis demokratų 
partijos pirmininkas J. A.

Pastebėkite inano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 Va- 
karo. Room 8. Nedėtomis uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

GYDYTOJAS ir chirurgas
2201 West 22nd Street

, Valandos: nuo 1—3 ir 7—-8
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti.

Re'z. 6631 So. California Avdfnie 
........  Telefonas Republic 7868 ...... .

jos sekretorių Stfepuką ir dau
gelį kitų. Ateityje priglaus 
ir kitus.

The Cooperative ^Pro 
nepo

žada paversti parodą į 
viešą, parką

Ant Michigan Ežero 
Kranto

West Town Statė, Bank Bldg.
2400 West Madison Street 

ii. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak
Tel. Seeley 7330

Namų telefonas Brunswick 0597

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St 
CHICAGO. itL.

Graborius ir 
Balzaihuotojas 

Mode'rniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika 

lams. Kaina prieinama.
3319 Lituanica Avenue 

CĖICAGO, ILL.

Laidotuvės $95 
J. J. BAGDONAS 

Pullman 4151

Res. 6600 South Artesian Averiiie.
" Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 r

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virgihia 0036 

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

earhorn 9047

Tel. Prospect 1610

10734 S.Miėhigan Av 
Republic 3100 

2506 W. 63 St.

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir, Chirurgas 

Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ, 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 

Vak. Nedalioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: “ ‘ 
Namų Tel.

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

‘neužpildomą tuštybe.
gryšt^nt bet triūsų laukimas vdltui. Visokios gėlė 
vėl štigtyšta, bet Tave mamyte Viešpats pasiliko 
gėlelę amžinai. Lhikui bėgant, ųŽihįirš C
brangioji pasiliksi musu mintyfeę Jr širdyse amžina

Mylėjome Tave, mamytę, kuomet, bųyai gyvą; ta 
mę Tave ir dabar, kol per r 
ties namus. Nulįu

Vyras Juozą

Lachavich ir Simus
• LIETUVIS GRABORIUS

i kuopiglaųsiat 

žgariėdinti.
_ Chicago

.5Jarba 2516 

fcm m.
Tel. Cicero 59Ž7

Chicago Becreątion Coni- 
missioh padarė miestui rėkė- 
m'endačijų, kad plotas žemės

•airį dabar užima Pasaulinė 
^ardda, butų paverstas į vie
šą parką ir kad tuo parku vi
si piliečiai galėtų naudotis 
veltui. *

Komisija yra griežtai nusi
stačiusi prieš planą, kad p’ar- 
<ą paversti į “Coney Island”. 
Parke nebusią jokio komercia
lizmo.

DR. VAITUSH, OPT, 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
.Palengvės akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjime,' 
svaigimo, akių aptemimo, nėrvuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromaš su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Spėcialė atyda atkreiptam j mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai- 
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
delioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A V. 
Phone Boulevard 7589

Patarnauja laidotuvėse •’
Reikale meldžiatnę. atsišaukti, o mu 

« Šų darbu busite již 
2314 W. Ž3td Pi

Tel. CaW
L. A.1439 Š. 49

Siftion M. Skirias
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 
718 W. 18th St.

Tėl. Monroe 3377

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

kės, smuikai ir kiti instru
mentai. s

Butų gerai, kad ir Senas 
Petrus turėtų kokią “džiala- 
pę”, kad galėtų išsivežti Ag
niešką ar Brigytų. Žmogus 
užmirštum Šį liūdesio gyveni
mą nors trumpai valandėlei, 
sėdėdamas prie Agnieškos pa
šonės, arba šokdamas su Bri- 
gyta paneles švenčiausios vai-

I. J. ZOLP
ČKABORIUS 

1616 west 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

A DELTA ELMONAS — 
ŽALGEVIČIUTĖ

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

Amerikoj išgyveno 25 metus,
Paliko dideliame nubudime 

vyra Franlę Elmoną, sūnų An
taną. dukterį Oną, seserį Lietu
voj Ona MarcinkeviėČienė, pus
seserę Oną Daučįunicne ir die
vą Kiškuhienę, pusbrolį Juo
zapą Klikuną.

Kūnas pašarvotas randas/ 
2933 W, 36 St.

Laidotuvės įvyks rugsėjo 29 
dieną, 9:00 vai. ryto iš namų 
į Šv. Agnės parapijos bažnyčią, 
39 St. ir So. Wasjuenaw Avė., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionės sielą, o iŠ 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Adelijos Elmonas 
giminės, draugai ir pažystami 
esat ųuoširdŽiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Vyras, Vaikai ir Visi Giminės.

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

KOPLYČIA DYK
1410; B» 4f

CICERO. ILL.

skausmą 
kranto.
sąskaitą.
šaukia pas save’

litiška ir nesektantinė. Ta 
organizacija mananti' ištiesti 
pagalbos ranką bedarbiams, 
įsteigiant koėperatyves įstai
gas. Organizatorium yra tū
las David llorn, 1133 West 
NVashinglon Blvd.

I>R. HERŽMAN
“ IS RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus karpo patyrus gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, rhęterų ir vaikų pagili nau
jausias metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo, 16—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vhl. vakAre.

Tel. Canal 3110 
telefonai:

ar Central 7464

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu hofite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse..... „Pašaukite..........
REPublic 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

paežiu vardu)

Zofija Leščauskienė 
persiskyrė šiuo pasauliu 27 dieną 
Rugsėjo mėn. 1933 m., sulaukus 
pusės amžiaus, gimus Suvalkų gub., 
Kaimelio miestelyj.,

\ Pšliko dideliame nuliųdime vyr> 
k\ Juozapą, 2 dukteris Jadvygą ir Sopnie, 
ll sūnų Juozapą, motiną Eleną Samoškie- 
11 nė (r gįminės. ..

Liūdnai atminčiai musų brangiausios 
J mptlnėlės bus laikomos Šv. Mišios; šv. 
h/ Jurgio parapijos, bažnyčioje Bridgėpor- 
f te 27 dieną Rugsėjo mėn. 1934 m. 
7 7:30 vai. ryto. Kviečiame visus gimb
/ nes, draugus ir pažįstamus atsilankyti 

į pamaldas, , .. .
Jau praslinko metai kai tave PUPU 

mylima mamytė nelaimingoji mirtis 
ištraukė iš musu tarpo. Musų Širdyse 
pąlikai neužgydomą žaizdą, o namuose 

Męs taVęs brangioji mamytę laukiame su- 
Vįsokips gėlės pranyksta ir 

, _ . IJigo kaipo išrinktą 
tave draugai-Ss, bet tu mu$ų 
ręlysę ąmžipaį. , t 
wąi gyvą; taipgi neužtyiMi- 

u’su maldas neivesįme Jus i Viešpa-. 
ę lieka, . . . . .
>8s, Dukterys Jądvyga ir Sophle,

Cook apskričio demokratai 
penktadienį vakare susirinks 
Chicagoš Stadilime, prie Ma- 
dišon ir Wddd gatvių į koh- 
vehęiją, su kuria oficialiai 
pradės rinkimų kampaniją.

Svarbiausiu kalbėtojų kon
vencijoje bus Janhies A. Far-, 
ley, J. V. pašto šekreto'rius ir 
nacionalis demokratų partijos 
pirmininkas. Tarp kitų kal
bėtojų bus majoras Ęelly, gd- 
bernatorius Horner, senato^ 
rius Lewis ir kiti.

Demokratai žada gaudyti 
balsus su obalsiu, “Forwaik 
with Roosevelt and recdvery”.

sonii nuėjome į State Street 
pavalgyti Vakarienės, už ku
rią Senam Petrui prisėjo mo
kėti — 30 centų už abudu. 
Mano bfrvęs bosas gyvena 
“Hobo” gyvenimą trečius mėA 
tus, gyvena iŠ ^‘so'ūplainės” ir 
miega ‘Tlophauzėše” dr Grand 
Parke. Neturįs vilties, kad 
dtgahš darbą kasyklose, neš 
autohiAtiTiės mašifios išmetė 

‘miliOnus į beddrbių eilės. Pa
duodamas 'rahką Jack Nėlšon 
išreiškė, kad yl’a Viltis su
laukti ^erėsnitj diedų pomir
tiniame 'gyveriiriie, b ne gyve
nant išnaudojimo sisfėinos ga- 
•'dyheje. Šends Petras.

VINCENTAS BUTKUS
Persiskyrė su šiup pasauliu 

rugsėjo 25 dieną, 3:25 valhndą 
ryte 1934 m., sulaukęs 46 inetlų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Tel
šių ap., Tverų parap., Aušiliš- 
kių kaime. Amerikoj išgyveno 
35 metus. Priklausė prie Jau
nų Liet. Amerikos Taut. Kliu- 
bo, ir Palaimintos I^etuv°8 
D'r-jos. Paliko dideliame nu
liūdime seserį Amelią ir švo- 
gerį Antaną Petrokės, sesers 
dukterį Ona ir sesers sūnų An
taną Petrokus 7 pusbrolius — 
Walter ir brolienę Oną Budgi- 
nus, Juozapa ir brolienę Juze
fą Misevičius, Ignacą ir brolie
nę Zofiją žilius, Jurgį KAUnėc- 
kį, Julijona Kauneckį ir Petrą 
ir Aniceta Butkus ir ylricentą 
Šaltmerį, pusseserę Agotą ir 
švogerį Konstantiną Damoševi- 
cius ir giminės.

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

Laidotuvės įvy\s penktadienį 
rugsėjo 28 dieną, 8 vai. iš ryto 
iš koplyčios į šv. Jurgio para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio siela, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vincento Butkaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lįeka, 
Sesuo, Pusbroliai, Pussesere, 
švogėriai, Brolienės ir Gimfties

Laidotuvėse patarnauja grab. 
A. Masalskis, Boulevard 4139.

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.

j. ė Badžius 
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

Moderniška koplyčia dykai.
66Š W. 18th Št. Tel. Canhl 6174 

CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 0994. .

Dt. MAURICE KAHN
'4631 South Ashland Avenue.

. , Ofiso valandos i ,
Nito 10 iki 12 dtehą, 2 iki 3 po p’etų

7 iki 8 vąt. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephohe Plaza 2400

Gražus sekmadienio rytas. 
Saulutė dar gana kaitri, nors 
vasara jau eina prie pabai
gos.

Kur važiuoti sekmadienį 
praleisti, galvojau? Perver
čiau kelis Chicagoš lietuvių 
dienraščius ir pastebėjau, kad 
yra daug įvairių išvažiavimų 
ir piknikų. Suvažiuos ten 
daug automobilių, tuose auto
mobiliuose atsivež geros “dži- 
nės”, raugytų agurkų ir ska
nių užkandžių. Gros armoš-

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tel. VirHnia 0669

Dr. V. E. Sfedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Franciscoav.

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Serėdoj pagal sutartį.

KlARI^dNA GABRįNIENfe 
(po tėvais Grikehaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 25, dieną, 7:15 valandą 
vakarę 1934 M:, sulaiiikiis 44 
m. amžkus, jęimus Stenuliškįo 
kame, Skapiškio par., Kauno, ap.

Ą’nferikčj IšgyVerib 21. metiis.
Pa'Hkb dideliame nuliudime 

yyrą Joną Gabrėną, podukrą 
Bronę Witcuš, žentą Leoną, 
posūnį Povilas Gabrėnas, niar- 
ti Kostancįja, seserį. Uršulę ši- 
mėnienę pusbrolis Jonas Mačiu
lis ir giniihės, 'o LiėtuVoj šė- 
serį Veroniką Gulbinskienę it 
giminės.

KiSias įiašaW6ths 'rktfdh’šl 
g^aboriaus Butkaus koplyčioje 
71.0. W..18th St.

Laiddtūvčs įvyks stibatoj, 
rugsėjo 29 .dieną,. 8:30 vai, iš 
fyto iš koplyčios į Dievo Ap-* 
Veiždbs parapijbš bhŽhycią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už vėlionės sielą, o iš ten 
bus nulydėto į šv. Kazimiero 
kafpihes...............

. Visi ą. ą. Mąpjonos Gabrėnie- 
riėg gimines, drangai ir pažys
tami esat ritioširdŽiai kviėČiA* 
mi dalyvauti JąidotUvėsę ip su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyrąs, Pędukrė, Posūnis, 
S,esuo ir Giitflfiės.

LaidotųVėse phtorriaiįja gra-

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 66Š9

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Dn Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

ČftlCAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 jki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nho 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. .Nėdėli'omiis mid 1'0 iki 12 
valandai dieną. .t..

Phone MTDWAY 2880

Joseph Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mierte

Kambam. 402

Vincentas Butkus

Mirė rūgs. 25 d. 46 metų am
žiaus. Iš grabbriaus A. Ma
salskio koplyčios, 3307 Litua
nica ave’ntfe į Šv. Kazimiero 
kapines. 8 vai. ryto.

dfiso Tel. Calumet 6893 fibros 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, t Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų., , 

Ofteas 3102 So. HaltfteP St. 
arti 31 st Street.

Valandos; 2—4. 7—9 vai. vak. Ne- 
‘delionriiis ir Šveritadiehiafc 10—12 

diėna.

^Komudižmas kišenij"
Įkišęs rankų į kišenių ir iš

traukęs Dėdės Šamo kuponų, 
dėl kurių daugelis gerų pilie
čių savo sąžinę parduoda ir 
atlieka blogus darbus, paste
bėjau, kad Seno Petro kiše
nių.) išsipildė V. Andriulio ir 
A. Bimbos pranašystės. Po
pieriniai doleriai ir sidabri
niai popieriai pavirtę į mažus 
raudonus pinigėlius. Kas 
nors jau 'aplankė mano kiše
nių, galvojau, ir įvykdė jame 
komunizmų, nes didesnė dalis 
turto jau persivertė į raudo
nus.

Neturėdamas pakankamai 
geru dolerių, kad važiuoti į 
miškus piknikauti, sumaniau 
važiuoti į Grand Parkų. Te
nai randasi didelis muziejus, 
dideli žuvų namai, kuriuos 
šventadieniais galima veltui 
aplankyti.

Kaip užmiršta revoliuciją 
pilve

Aplankęs Field muziejų ir 
“žuvinyčių”, nuėjau nepertoli 
nuo Michigan ežero kranto ir 
atsisėdau ant suolelio. Ka
dangi Grant Parkas yra bied- 
nuomenes ir bedarbių viešbu
tis ir vasarnamiai, tai jame ir 
buvo • tūkstančiai varguolių. 
Kelios poros lošė “bolę”, o kiti 
žiopsojo. Amerikietis, nuo 
pat jaunų dienų su pramušta

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvell St.
_______ Tel. Republic 97§3_____

JOHN B. BORDI^N
. ĮJETUVIS ADVdKĄTAS

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

Vakarais: Panėdllio. Serėdos ir 
PėtųyČios 6 iki 9 

Telefonhs Ctfnal 1175 
Nattiah. 0459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

Mrs. Anelia K. Jarusz
> _ t Physical TJierapy

and Midvvife 
6109 S. Albany

B Avenue
Phone

Hemlock 9252 įKlls Patarnauju prio 
gimdymo namuo 

"iBSS se ar i^°ninč»c, 
duodu massago 
eleetrie treat- 
mc'nt ir magne- 
tie blankets ir tt.■ MkHMI Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
, OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avė.

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

RY^OJ

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia tt Vargonai Iškali

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 ŠO. Hermitage Avenue
u. < 4 . r* A

pdilsio vietų pas muš. Už- 
lošimų užmiršti [ tenka tau kentėti, krimstis.

Nėra nieko amžino. Mirtis
atę'i| Vėliau ar ankščiau...”

Ežeras* priglaudę gana ge
rų lietuvių, * kaip K. Makutė-

Lietuviai baktarai

DR. MARGERIS 
3325 So. Halsted St.

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

ŠVėhtadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8483

Apleidus Michigan ežero 
krantų, šti šėhoVes draugu ir 

Vienas iš bedarbių ir atsisėdo buvusiu $ėrū bdsū Jack Nei? 
•šalę manęs ant suolelio. Ro-, 
dos matytas, bet negaliu atsi
minti. Jis vartoja gerų ang
liškų kalbų ir sako, kad ir jis 
mane kur tai matęs.

Įsikalbame. 14 metų atgal, 
1920 metais, abu dirbome 
Wallace, Idaho valstijoje, si
dabro ir švino kasyklose. Jis 
Jack Nelson, amerikietis, ku
ris buvo bosu “Rockhauzėje”, 
o aŠ prie jo dirbau už sidabro 
ir švino inspektorių.

Po trumpos kalbos sužino
jau, kad kasyklos yra uždary
tos ir kad iš mano buvusių 
draugų, vienas yra miręs Mil- 
waukėje, kitas įšokęs į Michi
gan ežerų ir atėmęs savo gy
vybę. Į tų patį ežerų, kurio 
mėlynas vanduo su savo bal- 
takepurėmis vilnimis žaidžia 
prieš musų akis.
Daugelį paėmęs į savo glėbį
Atėjo mintis, kad Michigan 

ežeras yra priglaudęs daug, 
daug žmonių ir suteikęs jienis 
amžino poilsio vietų. Dau
gelis ir iš musų lietuvių rado 
paskutinę prieglaudų ežero 
gelmėse, kada juos nepasise
kimai biznyje, meilėje ar šei
mynos gyvenime pastūmėjo 
prie desperatiško žygio.

...Išmeta bedarbį su šeimy
nų iš namų žiemos metu. Gaš- 
padine išvaro burdingiėriiį, už 
tai, kad jis nustojo darbo ir 
už porų savaičių nuomos ne
mokėjo. ...Draugai Užmiršta ir 
vengia kalbėti....Tas bedarbiui 
suteikia dar didesnį širdies

Nueina prie ežei'o 
Padaro gyveninio 
O tos vilnys Vilrojh, 

Rasi amžinų

Amerikos Lietuvių Daktarų 
_______ Draugijos Nariai, -u— j—į. . -ui~_ - i<-u~ur~M-~u.rxi~Ki~u~_r~iJ-l

Tel. Ofice Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė

. .. TftL $WM109
ANTANAS PE'



TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Visi lygus, lyg vie- mi šiandien vąkajrc atsilankyti 
i j “party”, kur viskas bus pa-

NAUJIENOS, Chicago III.

erdvi vieta.
ęiga išsigerti, pasišyečiuotį,

.......... ....... ——--- —......... ....

čia. ne vien už- ką. Mano . draugas šaukia vėl 
po vieną ir taip pat užmoka už

nebuvo.
nos motinos vaikai.

Tarp žymesnių ypatų Čia te- rūpinta veltui. Pradžia 7 vhl. bet' čia rahdasį ir ruimingas tris. Baitemjeris vis nępasilie- ZV _ 1 t • A 1 ' *1 Iii • Z‘1 . t •ko patikti p. Galskį, Ambrozą, vakare. 
Kauliną, Narkj, Žiūrį, Makric- 
ką, Shimkų, Anusaitį ir daug

Rudeninė purtė
\VEST ENGLENVOOD — 

Veronika NValush ir A. Roz- 
gus rengia “Rudeninę” Parę 
šį šeštadienį savo gražiai iš
puoštoje alinėje, 6227 South 

' /Ashland avenue. Kad rudenį 
tinkamai sutikus ir pasveiki
nus, reikia šiokių tokių iškil
mių, ir pp. \Vahish ir Rozgųs 
rekomenduoja skanius užkan
džius. gėrimus, gerą muziką 
ir kitas įvairenybes, kurias ga
lima bus rasti jų įstaigoje to
je “Rudens“ parėję.

Dėl viso ko priminsime, 
kad V. \Valush yra draugiška 
našliuke, kuri turinti daugelį 
gerų draugų, jos švogeris A. Į 
Rozgus irgi nepasižymi mi- 
zantropiškomis ypatybėmis. 
Abu yra seni Chicagos biznie
riai ir Chicagos Lietuvių 
Draugijos nariai.

Senas Petras. *
Šeštadienis — ir "grand 

openingas”
BRIDGEPORT — Šį kartą 

atvdarymo iškilmes rengia P. 
Milašius ir A. šideikis, kurie 
pradeda aludes biznį Bridge- 
porte, 3-138 So. Emerald avė.

Kaip ir paprastai, atidary
mo iškilmėms gauta gera mu
zika. šeimininkės parūpino 
skanius užkandžius, šeiminin- 
kai-gi įvairius stiprius ir silp
nesnius skystimus, kurie yra 
būtina aludžių, atidarymo iš
kilmių dalis. O tomis gery
bėmis bus galima džiaugtis 
iki ankstybo ryto.

Senas Petras.

. Apart kitko, čia buvo Ado
mas ir Jieva ir stebuklingas 
obuolys1. Obuolys išaugintas 
butelyj. Obuolio kitaip nebū
tų galima išimti, kaip tik su
daužant butelį.

Netikite? Nuvažiuokite i 
rojų “Paradise Tavern“, 
W. 59 St. ir jus savo akimis 
pamatysite, kad tai yra teisy
bė. P-s K. Budris yra savi
ninkas to rojaus ir jus jums 
mielu noru ta parodys.

St. Pakabė klis.

TARP MUSŲ
20 metų sukak tuvė;j Jų

šio menesio pradžioje būrys 
* 2710 cbicagieČių, tarp jų pp. M. Kar

čiauskai atsilankė Racine, Wis., 
kur buvo surengta 20 metų že- 

■ nybinio gyvenimo sukaktuvių 
vakarėlis pp. Jonui ir Viktori
jai Dzindzelaičiams.

Apie 160 svečių šturmu nu- 
' vyko į pp. Dzindzelr-ičių užlai- 

Rytoj šioje skiltyje ^GrP,koma “Dreamland” salę ir alų- 
Bušų Biznierių” pakalbėsime^^ į521 12th street, nustebin- 
apie lietuvius grąserninkus ir 
bučerids.

Socialistai kovos už 
partijos pripažinimą 
Illinois valstijoje

tai buvo “sur- 
muzikos, šokių 
A'tsilankiusieji

Dzindzelaičiams

Sukoncentruos visas jėgas lap- 
z kričio 6 d., rinkimams

kviečia 
atsilan- 
atsilan- 

keptu

Irgi "grand openingas" 
Chicago I.aivn

Pp. Stanley ir Sophie Gav- 
ciai rengia “Grand openingą“ 
šeštadienį, rugsėjo 29 d. adre
su 5702 W. 65 St. ir 
draugus ir pažįstamus 
kyti. Jie žada visus 
kiusius pavalgydinti
paršiuku ir kitais užkandžiais. 
Taipgi bus skanus alus, šokiai 
ir muzika.

Pp. Gavčiai yra labai sve
tingi ir gabus biznieriai. Lin
kime jiems pasisekimo nauja
me biznyje. R.

Viena naktis lietuviškame 
Rojuje

MARQUETTE PARK — Ga
vau pakvietimą nuo savo ge
ro pažįstamo K. Budrio, kad 
atsilankyčiau į rojų po nume
riu, 2710 W. 59 St. Kadangi 
tas buvo subatos vakaras, 
rugsėjo 15 d. Višpaties metais, 
nutariau užkvietimą išpildyti 
ir persitikrinti kaip ištiktųjų 
tas rojus atrodo. Turiu pasa
kyti, kad nenusivyliau. Mane 
gražiai priėmė ir dar lietu
viškai pavaišino su gana ska
niomis dešromis, o priedams 
gavau ir bavarsko ir valsty
bines, o pagaliau ir taip se
niai beragautos 
“zabruvkos“.

Stebėtiniausia 
kau labai daug 
gų su kuriais
prisiėjo daug veikti darbinin
kų kliasai. Čia radosi, bolše
vikų, socialistų, sklokininkų 
ir visokios maišytos rūšies 
tautiečių. Bet politinių ginčų

Prisiartinant lapkričio 6 d., 
rinkimams Illinois valstijoje, 
socialistų partija mobiliuoju 
visas jėgas, kad laimėti parti
jos pripažinimą šioje valstijoj.

Kad būti oficialiai pripažin
ta valstijos partija, socialistai 
turi gauti 5% visų balsų rin
kimuose.

Partija ankščiau manė sta
tyti kandidatus į įvairias vald- 
vietes ant Gook county balio- 
to, bet vėliau tą planą atmetė, 
kuomet pasirodė, kad senosios 
partijos statys dideles kliūtis. 
Nenorėdama išeikvoti kampa
nijai sukeltų pinigų dėl bylų, 
kad lokalius kandidatus uždėti 
ant balioto, partija nutarė sta
tyti kandidatus tik į valstijos 
valdvietes.

Dabartiniu 
jau pradeda 
botoj ų prie 
kurie prižiuręs, kad* balsavimai 
eitų teisingai ir socialistai gau
tų tuos balsus, kurie jiems pri
klauso.

laiku socialistai 
organizavimą da- 
balsavimų vietų,

Vaikai, Motinos, Tė
vai renkasi šiandien
Tėvų ir vaikų “party” įvyksta 

šiandien vakare Woodmano 
svetainėje

očiščenos“ ir

kad čia pati- 
brangių drau- 
man seniaus

Vaikai, kurie dainavo pasau
lio parodoj, kartu su savo mo
tinomis ir tėvais, šiandien va
kare turės savo mažutę “par
ty” Woodmano svetainėje, kam
pas 33-čios ir Lime gatvių.

Prie užkandžių čia bus ap
tarta reikalas pastovios lietu
vių vaikų organizacijos, kurioj 
dalyvaudami vaikai mokintų si 
lietuvių dainų, šokių,' gražaus 
apsėjimo, lietuvių kalbos ir 
žaismių ir auklėtų tarp savęs 
draugingumą.

šios dienos vaikų ir tėvų su
eigoj bus apkalbėta vaikų or
ganizacijos tikslai ir budai 
jiems vykinti.

Petras Sarpalius iki šiol mo
kino vaikučius dainų ir yra 
pasiryžęs juos mokinti ir to- 
iiaus.

Tėvai ir vaikai yra kviečia-

darni šeimininkus, kūne nieko 
nežinojo. Mat, 
prize”. Vaišių, 
buvo be galo, 
padovanojo pp.
elektros prosinamąją mašiną.

Pp. Dzindzelaiiiai yra seni 
raciniečiai ir “N.” skaitytojai. 
Nėra tokio progresyvio darbo, 
kurio jie neremtų. Ilgų metų 
pp. Dzindzelaičiams! —M. K. 

• * i

Vakaruose ir YelloWstone 
Parke .

Ilgokai atostogavęs tolimuose 
rytuose ir Yellovvstone Parke, 
adv. A. A. Dobbs trumpą lai
ką atgal grįžo ir su atnaujin
tomis jėgomis metėsi į darbą. 
Prieš išvažiuojant atostogoms, 
adv. Dobbs gynė bylą Wes>t- 
sidės White Star kliubo.
Viktoras Yesulaitis Chicagoje

Praleidęs, kelius mėnesius ry
tuose, khr prižiūrėjo “Lituani- 
cos II” motoro sudėjimą ir ki
tų dalių statymą, aviacijos me
chanikas Viktoras Yesulaitis 
pereitos savaites pabaigoje 
grįžo Chicagon ir dabar dar
buojasi Chicagos municipaliame 
airporte, prie komercinių lėktu
vų linijų.

Viktorui besilankant rytuose 
teko sueiti su žymiais lakūnais, 
tarp jų su pagarsėjusia Amelia 
Earhart, vienintele moteriške, 
kuri perskrido Atlantiką.

šie keturi balsai nusinešė
, laurus

Atrodo, kad nėra tokio užsi
mojimo Pasaulinėje Parodoje, 
kuriame lietuviai nebūtų pir
mose eilėse.

Užvakar keturių jaunų mu
sų dainininkų, P. Jakavičiaus, 
V. Taručio, F. Pūkio ir J. Sar- 
sevičiaus kvartetas dalyvavo 
Parodos dainininkų konteste. 
Netikėdami, kad jiems teks ko
kia laimė, dainininkai beveik 
paskutiniam momente nutarė 
dainuoti konteste. Ir jiems pa
sisekė. Jie laimėjo vietą fina
luose, ir netrukus sužinosimą 
galutinus rezultatus.

kotelis. Galima apsigyventi 
ilgesniam laikui arba ir vieną 
naktį pernakvojęs gali keliau
ti sveikas. Ap%rt hotelio dar 
čia yra restauracija, taip kad 
ištraukus burną yra galima 
pilnai pasisotinti.

P-nns W. 
“nniriienictis 
mis“ visuomet 
iniiis, remia prėnumcrala. re
mia tikra simpatija laikraš
čiui. kuri jis mėgsta. “Naujie
nos“ tokius biznierius, kurio 
visuomet yra su jomis giliai 
įvertina ir yra pasirengusios 
visą galima paramą teikti jų 
naudai sėkmingo biznio.

Taip, p. Walter Neffas ne 
vien yra senas AVestsidės gy
vento) as. ne vien nuoširdus 
“naujienietis”, bet podraug 
yra taip sakant tikras dželtel- 
monas kalboje3, apsėjime ir at- 
sinešime į svarbesnius musų 
gyvenimo klausimus.

Patariam savo draugams 
“nauįieniečiams”, kad būda
mi Weslsidėje nepamirtumet 
užsukti pasišvečiuoti pas W. 
Neffą seną šitos apielinkes 
gyventoją ir gerą “naujienie- 
tį“. P-nas W. Neffas yra vie
nas iš tų, kuris maloniai su
tiko būti tų “naujieniečių“ 
taverninkų būryje, kurių var
dai eis iŠ radio W. S. B. C. sto
ties laike “Naujienų” progra- 
mo trečiadieniais, o ketvirta
dieniais “Lietuvių Užeigų“ 
puslapyje. Būdami Westside- 
je, neužmirškite, kad p. 
Neffo užeiga randasi 2435 
Leavitt St.

. !  ' 

kaulas pasakoja 
kaip jis atšalo nuo 

saliuną biznio

Neitus yra senas 
Naujie-Jis 

remia skelbi

w.
So.

Nutarė, kad geH.au turėti 
ant sprando

bosą

ka.
Inveattigacija atranda praktiš-

• ką būdą bizniavimui
čia mums pasirodė praktiš

kas būdas varymui biznio: ger
ti sii kiekvienu kostumenu per 
dieną. Susidarys keletas ekstra 
dešimtukų. Bet, jeigu su kiek
vienu kostumeriu gerdami nu-, 
sigersime, kas tada bus? Nuį 
tiek to, šį klaiiMmą išrišime vė- 
liaur kaip nusipirksime biznį, o 
dabar einame į trečią taverną.

čia vėl randame keletą kos
tumerių prie' baro, o du stalai 
apsėdę kozirninkų. Aludė irgi 
neperšvariausia, mačyt, nemaz- 
gojama. Prie baro ant aslos 
primėtytą cigarų galų ir kiti 
nešvarumai. Užsisakome po 
alų. Bartenderis sako “imkite 
tris už kvotęrj”.

—Bet mes tik du esame!
—Aš galiu būti trečias.

. —O. K,, draugas sako, ■ 
buk trečias.

IriVestigacija duoda negerų 
rezultatų

Tuojau užvedame kalbą apie 
biznį. Aludininkas, lyg supras
damas, kad mes kaip ir pro
spektai, patsai pirmas pasiūlė 
pirk«ti biznį, bet mes užsigynė- 
me, kad neieškome biznio, bet 
žinome tokių, kurie ieško. Vė
liau besikalbant aludininkas 
pradeda skųstis savo bizniu ir 
sako: “Turiu 'visada kostume
rių. Apsėdę stalus koziruoja ir 
spiaudo, o cento prie dūšios ne
turi. Argi galima iš jų pada
ryti biznis? (Prirodykite man 
žmogų, kuris nupirks. Duosiu 
komišeną.”

čia jau pastebėjau, kad kiti 
nesiskundžia. Žinoma, nėra 
prasmės skųstis pirkikams.

Iš čia jau išėjome atšalę nuo 
aludės biznio. Ir šis buvo pa 
skutinis musų vizitas, kuris 
mus atšaldė nuo visų užmany
mų./ ——Ra u

Parko. Del. nežinomų prie
žasčių, tas žmogus išplėšė la
pą iš I. J, Rainio turėtos kny
gos •— lietuvių kalbos grama
tikos.

.1. Rainis sako, kad rašęs 
tam asmeniui kelius laiškus, 
prašydamas išplėšiu lapą grą
žinti, bet jis iki šiol to nepa
daręs. Taigi, šiuomi jis krei
piasi viešai į kalbamą asmenį, 
kad jis reikalavimą išpildytų 
Ignas J. Rainis Institution 
Ward No. E50, Oak Foreste.

■ . I

Žmogau! dirbk vien meiles

o meile juk nemirtina, 
atjauni kad ten prisidėjo!

kur dirbt niekuomet negana.
Žmonijai atgriso gerbt “Mar

są”!
Ko stinga padaro talka;

pasekt, perša Wells ir Kari
Marksą r

PRANEŠIMAI
Lietuvių Socialistų Sąjungos Chi* 

ragos Centro Kuopos susirinkimas 
atsibus penktadienį, rugsėjo 28 d. 
1934 8 vai. vakare Naujienų name. 
1739 S Halsted St. Chicago, III. Visi 

, nariai yra kviečiami atsilankyti ir 
draugus atsivesti. Turėsime daug 
svarbių reikalų aptarti. Sekr.

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

GRAND OPENING 
Kviečiame draugus ir pažįstamus 

dtsilankvti
SUBATOJ, RUGSĖJO 29 

Bus muzika, taipgi keptas paršiukas 
ir sandvičių.

STANLEY ir SOPHIE GAVCUS 
5702 W. 65th St.

BEECHER STUDIO 
padaro 

VAIZDINGESNES
Vestuvių Fotografijas

744 East 79th St. 
Triangle 4240

Ketvirtadienis, rūgs. 27, ’34
1 i p 'J; y ’ v Į 7......... ' f >  ...................

ir džiaugtiesii meilės tvarka.

kuę skaisčiausia

gyvenimo kelią, 
pagiežos mirty, 
gero gausybės,

O meilės, teisybės ugnele, 
plasnok 

širdy, 
leisk tiesti 

Nejieškot
O Dieve, iš

suteik mums perkūno gijas... 
žaibu...mes nutrenksiu! tam

sybes,
kurios nūn klaidina minias. 

Tylintis.
1934, IX, 22 d.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos1 
yra naudingos.

CL ASS1FIED ADS
........ .. ........ .. imi.... ......................

Business Service 
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTĖ
Ar jūsų stogas reikalauja pataisy

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

CARE BROS.
WRECKING CO.

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

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

Tel. Yards 8403
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nu vežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Grating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTO JAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III. 

Ofisas 8406 S. Halsted St

MUSU TAVERNŲ
BIZNIAI

Rašo Petras Bedalis

Walter Neffas
Nerasi nei vieno lietuvio 

Westsidėje, kuris nepažintų 
Walter Neffo. Jis čia biznia
vo] a regis nuo 1906 m. P-no 
W. Neffo užeiga yra graži,

jžĮjįžjs

LINGŪLN'S PRIDE
“Straight Kentucky Bourbon 100 Proof” 

(IT’S ElGHT 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

imti

Nuo pat panaikinimo 
stedo akto, aš? svajojau, 
kaip nors įsigyti aludę ir 
dėti gyvenimą savistoviai, tai 
yra, neturėti bosą ant savo 
sprando, kuris mž; menką atly
ginimą reikalauja daug darbo.

Bet lig šiol nepajėgiau su
taupyti kapitalo, kad įsigyti 
aludę. Ir štai, susitinku seną 
pažįstamą, kuris irgi panašiai 
svajoja kaip ir aš. Bet ir jam 
su kapitalu trumpa. Pasirodė 
tačiau, kad abiejų kapitalą su
dėjus į daiktą bus galima nu
pirkti saliuną. Bet čia vėl kliū
tis: nei vienas iš musų neturi
me patyrimo biznyje.

Nutaria daryti investigaciją
Taigi nusprendėme padaryti 

investigaciją, arba, aiškiau sa
kant, patirti mintis iŠ tų, kurie 
dabar stovi aludžių biznyje. Nu
tarta — padaryta.

Pereitą šventadienį apsuko
me pustuzinį lietuviškų tavernų 
ir musų tyrinėjimo rezultatas 
buvo toks, kad muš atšaldė nuo. 
biznio ant visados.

APirmoj aludėj Užėjus, rado
me du kostUmeriii girkšniojant 
alų. Ęartenderis, stovėdamas už 
baro, pasitinka mUs su šypse
na. Baras Švarūs, blizga, asla 
irgi iššveista ir nieko nesimato, 
kas nebūtų tvarioje. Pasišau
kiame po stikliuką ir dar pa- 
klausinėję kaip biznis ir negavę 
teigiamo atsakymo, išėjome. ’

Investigaciją susiduria su 
kliūtimis ‘

Užeiname j kitą. Čia jau ki
tokia vaizdas. Prie baro mato
me visą eilę kostumerių. Alinė 
pilna tabako durną, asla nę^ 
mazgojama, spįąudinyčios, ku-1 
rios riogso prie baro, irgi ne
valomos ir ją negalima atskir
ti, ar jos molinės ai* metalinės.

Pasišaukiame pę stiklą alaus. 
“Orderis” tuojau išpildomas. 
Bartenderis irgi prisipila ma* 
žūtį stikliuką/alaus ir pasakęs 

(“buūite pasveikinti’’ išgėrė. Nuj 
in žinoma iš manė dolerio pasi
liko ir už savo išgertą stiklių-

Vol- 
kad 
pra-

ihs.
-4-----------------

Venus Tumosa lai
mėtoja Pasaulinės 
Parodos iškilmėse

Dėvėjo gražiausi kostiumą iš 
lietuvių, dalyvaujančių Tau
tinių Grupių parade

Jauna lietuvaitė, Venus Tu- 
mosa, kuri pareitąis metais 
laimėje Lietuvių Dienos svei
katos konkursą, šeštadięnį vėl 
pasižymėjo pasaulinėje paro
doje.

Ji buvo išrinkta iš grupės 
kitų jaunų lietuvių berniukų 
ir mergaičių už dėvėjimą gra
žiausio tautinio kostiumo.

Mat, šeštadienį, Pasaulinėj 
Parodoje įvyko Tautinių Gru
pių paradas, kuriame dalyva
vo ir lietuviai. Po maršo per 
Parodą, Į nuo 14-tos gatvės į 
Spanish Village, teisėjai išrin
ko iš kiekvienos tautos gru
pės po narį, kuris turėjo gra
žiausi kostiumą. Lietuvių 
“unorus” jie paskyrė p-lei Tu- 
mosiutei.

Tam, kuris iš knygų
lapus plėšo

Ignus J. Rainis, Oak Forę$t 
prieglaudos įnamis, praneša, 
kad šių metų pradžioje jį ap
lankė tūlas žmogus iš Melrose

PAMOKOS-
1 - į. 1

(Gregg) 
Stenografijos 
Geografijos 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimologijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Sociologijos

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 8 po pietų, ir 

nuo 7 iki 9 vai. vakare, .

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

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
Abelnos Istorijos 
Dailiarąšystės 
Pįlietystės

Grane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. 11L A

NAMU SAVININKU ATYDAT 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusinratinių su 
renaauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 Vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
navininku biuro Chicapoie.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. t 

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Ttafei.i

TEL. REPUBLIC 8402

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavų mo
derniška studijų su 

Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd St.

Englewood' 5883-5840

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

Wm. Mayer Chas. Pernstein 
TAlAfnnnl

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 Dirbtuve: 
91 ST. ir KEDZIE AVĖ. 

Post Office Evergreen Park, III. .... :....-. -.......

1500 NARIŲ
Chicagos Lietuvių 

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

įsirašyti Chicagos Lietuvių 
Draugijon 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 įrašyti Jus 
Draugijon.

e UŽ STORAGE KAŠTUS 
IMPORTUOTI KAURAI

t Augštos Rūšies Rakandai 
$125 Frieze Parlor Setas dabar $29.50 
$150 Imp. 9x12 kaurai dabar $20.00 
$175 Imn. 9x12 kaurai dabar $25.00 
$125 Rieš. Bedruimio setai dabar 29.50 

NELSON STORAGE CO.
6910 Cottage Grove

Atdara vak. iki 10. Nedėlioj iki 5.

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

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

Atdųra vakarais ir nedėlioj.
RAPP STORAGE, 

5746 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA KRIAUČIŲ šapos 
rakandai, kam reikalinga atsišaukite 
6631 S. Rockwell St. Klauskite pas 
apatinius gyvetojus.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS patyręs kriaučius 
prie vyrišku ir moteriškų drabužių. 

4300 Soi Kedzie Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi mergina 
prie abelno namų darbo ir prižiū
rėjimo kūdikio. Gabi gyventi ant 
vietos $4—$5. Junįper 9486.

Business Chanceš 
Pardavimui Bizniai

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

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

2942 W. Pershing Rd.

Exchange—Mainai
MAINAU bučemės ir grosemės 

biznį ant farmos stako, arba parduo
siu už cash. Box 103, 1739 South 
Halstęd St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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

2—■--------------------,-------------------------
PAIEŠKAU pirkti medini namą 

arba murini ant 1 arba 2 pagyveni
mų pietinėj šaly miesto arba Mar- 
quette Parką apielinkėj, mokėsiu 

1 cash. Box 167, 1739 S. Halsted St.




