
[The First and Greatest Lithuanian Daily in America^
| " ......... ' - 1.... -•

NAUJIENOS
The Lithuanian DAily N«w«

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. ČO., INC.
1739 South Hahted Strtet, Chieago, Illinois

Phone CANal 8500 * The Lithuanian Daily News

■toiifc iri'Mfii- ii r iriiUbUOVritf liįi»i^ ii t.
The First and Gtedtešt Lithuahiah Daily ift Aiheriča

WM ,k e 

fet TUĖ llTHUANtAtt NEWŠ Ptfe. CO., INC.
1739 South Ralated Street, Chieago, Illinois

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
Entered as sčcond-class maiter Mareli 7, 1914 at thcPost Office at Chieago, III./ 

under the Act of March 3, 1879 Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

—
VOL. XXI Kaina 3c Chieago, Ilk, Pirmadienis, Spalis-October 1 d., 1934 h No. JSl y

Reikalaus Pakeisti 
NRA Kodeksus

Darbo Federacija konvencija reikalaus 
pakelti algas ir sutrumpint darbo valandas

SAN FRANįjCISCO, Cal., n.-gs. 30. —Amerikos Darbo Fe
deracijos pildomoji taryba savo metiniame raporte Federacijos 
konvencijai, kuri prasidės šį pirmadienį, netik apibudins visų 
metų Federacijos darbuotę, bet taipjau rekomenduos konvenci
jai pareikalauti griežtai pakeisti NRA kodeksus, sutrumpinant 
darbo valandas ir pakeliant algas, kad tuo padidėtų darbininkų 
samda ir butų pakeltos darbininkų gyvenimo laipsnis. Bus rei
kalaujama, kad valstijos ratifikuotų pataisą prie federalinės 
konstitucijos, kuri panaikina vaikų darbą.

Bus reikalaujama įvedimo 30 vai. darbo savaitės, nustaty
mo augštesnių minimum algų, nedarbo apdraudos ir senatvės 
pensijų.

Septyni apkaltinti 
dėl nušovimo buso 

darbininko
Tarp apkaltintųjų yna ir busų 

4 darbi ninku unijos prezidentas 
Stoltzmann

CHICAGO.—Grand jury ap
kaltino septynius žmones, kurie 
jau yra suimti, sąryšy su nu
šovimu buso darbininko James 
Kelly, kuris pasiliko dirbti ne
žiūrint streiko.

Tarp apkaltintų yra ir strei
kuojančių busų darttfninkų uni
jos prezidentas Ralph Stoltz
mann, 35 m.

Kelly buvo užpultas kai jis 
važiavo gatvekariu namo. Puo
likai jį sumušė ir paskui nu
šovė. Policijai pasisekė vietoj 
suimti du puoliku, o vėliau su
imta ir trečią. Visi trys pri
sipažino. Jie tvirtinę, kad jie 
buvo samdbmi unijos, kuri buk 
jiems mokėdavusi po $10 į die
ną už busų langų daužymą ir 
mušimą streiklaužių.

Jų prisipažinimu, juos pasam
dęs tūlas smukliiiinkas Renner 
iš Elmwood Park. Pastarasis 
prisipažinęs, kad jis pinigus jų 
pasamdymui gavęs iš Stoltz- 
manno.

Be jų dar yra apkaltinti re
volverio Skolintojas, taipgi as
muo, kuris nurodęs Kelly, gat- 
vekario konduktorius, kuris 
pagelbėjęs puolikams ir dar vie
nas, kuris nors nedalyvavęs, 
bet buvęs pasamdytas daužyti 
busų langus.

Yra apkalintas ir aštuntas 
žmogus, kuris ikišiol nėra su
imtas, kuris irgi buk buvęs pa
samdytas daužyti busų langus.

Grand jury neleido liudyti 
Stoltzmannui, kuris suorganiza
vo busų darbininkų uniją ir 
už tą liko pašalintas iš darbo, 
nors pirmiau buvo skaitomas 
vienas geriausių kompanijos 
darbininkų.

Busų darbininkų streikas te
besitęsia, ir visos valdžios ir 
mėro Kelly pastangos streiką 
sutaikinti nedavė pasekmių, nes 
kompanija griežtai atsisako tar
tis su streikieriais, ar juos pri
imti atgal į darbą. Tokį kom-

panijos nusistatymą palaiko 
ir jos “unija”, kuri pasiliko 
streiklaužiauti ir kuri, kompa
nijos tvirtinimu, sudaro didelę 
didžiumą darbini’knų. Mėras 
Kelly ir miesto taryba kaltina 
pačią kompaniją ir jos “uni
ją”, kad jos trukdo taiką.

Del nepildymo kodekso, NRA 
iš kompanijos atėmė ir Mėli- 
nąjį Arą.

9 ŽMONES UŽMUŠTI SUSIDŪ
RUS TRAUKINIAMS 

ANGLIJOJ

WARRINGTON, Anglijoj, r. 
30.—Netoli nuo čia vakar grei
tasis Londono ekspresinis trau
kinys įvažiavo, j tavorinį.Keli 
desėtkai žmonių liko sužeisti ir 
išvežti į ligonines, o iš griuvė
sių jau išimti lavonai 4 mote
rų ir 5 vyrų. Manoma, kad 
skaičius žuvusių yra didesnis.

Rusija vėl prana
šauja “pasauli
nę revoliuciją” _____ z

MASKVA, r. 30. —Rusijos 
laikraščiai, kurie ilgą laiką vi
sai tylėjo apie tą dalyką, urnai 
dabsr pradėjo šaukti apie be
siartinančią “pasaulinę revoliu
ciją”. Tokiam šaukimui davė 
progos 70 metų sukaktuvės su
sikūrimo pirmojo darbininkų 
internacionalo, kuris anaiptol 
nebuvo komunistais.

“Pravda” šaukia, kad Leni
nas įvedė “komunizmą” Rusi
joj, o Stalinas komunizmą į- 
vesiąs Visame pasaulyje.

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

Giedra, nedidelė permaina 
temperatūroj.

Saulė teka 6:46, leidžiasi 5 
34.

TEISIAMI CLEVELANDO BANKIERIAI

yraTrys buvusieji Guardian Trust Co., užsidariusio didelio Clevelando banko viršininkai, kurie 
teisiami už sufalsifikavimą banko rekordų ir už1 netikslų sunaudojimą banko pinigų. Iš kairės į 
dešinę: James Arthur House, buvęs prezidentas; W. R. Green, buvęs vice-prezidentas ir Harry 
C. Robinson, irgi buvęs vice-prezidentas.

Hitleris nori vesti 
princessą ir pasi
skelbti kaizeriu

PARYŽIUS, r. 30. — Hitle
ris vis dar nėptteiterfkina įgy
tomis galiomis Vokietijoje ir 
siekiasi dar augštesnės vietos 
—Vokietijos kaizerio. Tuo tiks
lu, pasekdamas Napoleoną, ku
ris vedė Austrijos princesą, 
kad įsigyti sau sostą, Hitleris 
irgi mano vesti kurią nors Vo
kietijos princesą, kad galėtų 
pasiskelbti princu ir, ilgainiui, 
pavirsti Vokietijos kaizeriu.

Republikonai kalba 
apie garantuotas 

pajamas

3 nušauti susirėmime 
su plėšikais

30.
už-

EDWARDSVILLE, III., r. 
—4 ar 5 ginkluoti plėšikai 
puolė EĮrner - Jackson smuklę j 
vakarus nuo SI. Jacob. Jackson 
vieton plėšikams pasiduoti, pa
stvėrė šautuvą ir prasidėjo 
kautynės, kuriose trys žmonės 
liko užmušti ir trys sužeisti. 
Vienas nušautųjų .yra plėšikas, 
o kitu du smukles svečiai. Vie
nas svečių net ant kelių atsi
klaupęs maldavo pasigailėjimo, 
bet vistiek liko plėšikų nušau
tas. ' ’’

Italija ir Francija 
ruošiasi prie suda

rymo sąjungos

Ir anglija vykins di
delį namų statybos 

programą

RYMAS, rūgs. 30. — Patir
tą; . kad, .Italija,. ir Franci  j a . po 
kelių metų kivirčų dabar ruo
šiasi sudaryti labai plačią po
litinę, militarę ir *ekonominę 
sąjungą.

Kai sąjunga bus pasirašyta, 
Franci jos bankas paskolins 
Italijai 2,000,000,000 lirų.

Ta sąjunga gali turėti labai 
svarbių politinių pasekmių, nes 
persitvarkys valstybių balan
sas ir Vokietijai bus sunku triu
kšmauti, ar bandyti pasigrob- 

’ti Austriją, ar kuriąs kitas ša
lis. , ■ • .

Federalinė valdžia 
pradėjo platų sta

tybos darbą 
z

ATLANTA, Ga., r. 30. — 
Vidaus reikalų sekretorius ii 
viešųjų darbų administratorius 
Harold Ickes vakar išsprogdin
damas dinamitą ir sugriauda
mas 2 lūšnų kvartalus, pradėjo 
labai platų valdžios namų sta
tybos programą, kuris numato 
namų pastatymą už $150,000,- 
000.

Prie progos Ickes pasmerkė 
gandų skleidėjus ir atgalvipi- 
mo darbo priešininkus. Betr 
ypač jis aštriai pasmerkė real 
esate spekuliatorius, kurie truk
do visą statybas programą. 
Todėl valdžia turi labai paty
lomis veikti, supirkinėdama že
mes, arba užvesti bylas pirm 
negu sužinos tie rykliai*

- »
Ickes liepė ir politikieriams 

1 Šalintis statybos programo.

SALT LAKE CITY, Utah, r. 
30.— Republikonai niatydami- 
kad tuščiais smerkimais Nau
jos Dalybos ir skelbimu Hoove- 
rio “individualizmo”, kuris pa
skendo depresijoj, nieko neat
sieks, dabar ėmė siūlyti “ga
rantuotas pajamas’’. Tokį “ga
rantuotų pajamų” sumanymą 
patiekė jaunųjų republikonų 
vadas Olmsted, pasak kurio, 
kiekvienas Amerikos gyvento
jas turėtų turėti tam tikras 
garantuotas metines pajamas. 
Tai esą atsieitų pigiau, negu 
Naujoji Dalyba. Bet kaip tą 
įvykinti-jis taip ir nepasakė.

CARDIFF, Anglijoj, r. 30.— 
Delegatai 130,000 pietinės Va
li jos angliakasių priėmė susi
taikymo sąlygas ir tuo liko iš
vengta gręsusio visuotino Va
li jos angliakasių; streiko, kuris 
turėjo prasidėti1 šį pirmadenį.

VIENNA, r. 80. —Albanijos 
karaliui Zog mano neužilgo 
apsilankyti pas Turkijos dikta
torių/Kernai Paša. Spėjama, 
kad tada bus susitarta apie 
Kernai Paša, 57 m. senio, ap- 
sivedimą su viena iš keturių 
jaunų Zog seserų

LONDON ,r. 30. — Anglija 
irgi ruošiasi pradėti didelį na
mų statybos programą, kad iš
naikinti lūšnas, pastatyti * tin
kamus gyvenimui namus ir su
teikti darbo namų statytojams. 
Tuo tikslu' manoma pastatyti 
350,000 namų, kurie kainuotų 
$875,000,000 ir kuriuose galėtų 
apsigyventi 1,000,000 žmonių. 
Prie jų pastatymo gautų dar
bo 1,386,000 žmonių; nemažai 
gautų darbo ir įvairios su na
mų statyba surištos industri
jos. • ' . ;

Johnson kalba NRA 
darbininkams

WAoHINGTON, r. 30. —Va
kar netikėtai paskelbta, kad šį 
pirmadienį 1:30 v. po piet rytų 
laiku visu tinklu per radio kalbės 
Johnson NRA administracijos 
darbininkams. Valdžia apie 
ruošiamą prakalbą nieko neži
no.

RICHMOND, Va., r. 30 — 
Du pasmerkti mirčiai kaliniaii: 
kaip nors gavę ginklų, peršovė 
tris sargus* ir pabėgo iš vietos 
kalėjimo.

VIENNA, r. 30. — Buvusių 
diktatorių, Dollfusso ir Seipel, 
kuaai liko išimti iš kapinių ir 
palaidoti jų atminčiai pastatytoj 
bažnyčioj. Laike iškilmių baž
nyčios, kuriose buvo laikomos 
pamaldos, buvo apstatytos kul
kosvaidžiais, kurie visiems pri
minė, kad Austrija dar nėra 
aprimusi ir kad diktatoriai be 
kulkosvaidžių bijosi ir gatvėje 
pasirodyti. 
? '*■ .. '‘L’'

SUPERIOR, Wis., r. 30. — 
Dvi moterys liko užmuštos ir 
kūdikis gal mirtinai sužeistas 
apvirtus automobiliui.

(.....a,,.'
MANILA, P. L, r. 30. — 

Smarkus tylūnas perjjo 
saloj, Filipinų sfctyne, sugriau
damas daug ūkio namų ir iųa& 
dydamas kelius.

Reikalauja $75|000 
, už sunaus pakri- 

kštijimą žydu
NEW YORK, r 80. —Alfred 

L. Lyman ir jo žmona, kata
likai, patraukė teisman Dr. 
Rerman Reichman ir Ryman 
Bukanz, žydų apipiAustytoją, 
reikalaudami iš jų $75,000 at
lyginimo už tai, kad jie Lyma- 
nų kūdikį pakrikštijo žydu. 
Lymanų kūdikis gimė žydų 
Mount Morris sanatorijoj, ku
rios vedėju yra Dr. Reichman 
ir suėjus 7 dienoms kūdikis, be 
tėvų žinios ir sutikimo^ liko 
apipiaustytas ir pakrikštytas 
žydų apeigomis, visai nepasitei
ravus, kad tėvai nėra žydų tau
tybės. Teismas pripažino skun
dą pamatuotą ir atsisakė jį iš
mesti. •

Šiandie pradės tir
ti tekstilės dar- 
bininkų algas /

WASHINGTON, r. 30. —

EXTRA
... ... ..u—..

NRA pasiliks visam 
laikui, sako pre

zidentas
WASHINGTON, r. 30. —Pre

zidentas Rcoseveltas šiandie 
'kalbėdamas per radio pareiškė, 
kad NRA. nebus panaikintas, 

> bet pasiliks visam laikui ir kad 
įbus pravesta dar daugiau svar- 
1 bių reformų. Taipgi atsakė kri
tikams.

Atidėjo medvilnės 
siuvimo pramonės 
kodekso pakeitima

Vykinimą sutrumpinimo darbo 
valandų toje pramonėje pre
zidentas atidėjo iki spalio 15 
d. Gal bus atidėtas ir strei
kas ’

Prezidento paskirtoji tekstilės 
pramonės darbo santi'kių tary
ba pradės veikti visu smarku
mu ateinančią savaitę. Ji pa
skirs antrą grupę tirti sam
dytojų ir darbo tarybų pasiū
lymus. Svarbiausia bus ban
doma sureguliuoti taip vadina
mą “stretchout” —didėjantį pa
skubos mašinų vartojimą, ku
ris išmeta iš darbo darbinin
kus. Tai yra svarbiausia.prie^ 
žastis viso ginčo pramonėje, 

r - Streikierių ; vadas ~ 
pareiškė, kad darbininkai ko
vos už augštesnes algas ir 
trumpesnes darbo valandas . ir 
prieš vartojimą didžiausios pa
skubos mašinų* kurios naikina 
darbininkų sveikatą, o kitiems 
atima duonos kąsnį.

“Mes ne kovojame prieš ma
šiną”, pareiškė Gormaii, “bet 
mes neleisime mašinai kontro
liuoti darbininką. Musų tiks
las yra kontroliuoti mašiną ir 
tą mokslo produktą peversti 
palaima žmonėms, o ne prakei
ksmu”.

Darbo departamentas pirma
dieny pradės tirti algas audiny- 
Čiose.

Taipjau pirmadieny bandys 
sUgryšti ir tie streikieriai, ku
riuos ikišiol audinyčios nepri
ėmė į darbą ir jai jos ir toliau 
vartos prieš streikeirius diskri
minaciją, tai apie tai tuojaus 
bus pranešta darbo tarybai.

WASHJNGTON, rūgs. 30. — 
Klausimas sutrumpinimo darbo 
valandų liko paliktas išspręsti 
naująjai NRA tarybai.

Prezidentas sutiko išnaujo 
svarstyti savo pirmesnj įsaky
mą sutrumpinti darbo valandas, 
nesumažinant algų, medvilnės 
siuvimo pramonėje.

Pa^ Richberg irgi paskelbė, 
kad svarbus pakeitimai kodek-

tGormajv**-*^ bus “nuodugniai apsvars-

Lenkas paliko milio- 
nus kovai su, vėžiu z

1 - . ■

VARSA VA, r.. 30. —Užvakar 
pasimirė turtingiausias žmogus 
visoje Lenkijoje—grafas Jokū
bas Potęcki. palikdamas viąą 
savo . milžinišką turtą ligoninei 
gydymui vėžio ir džiovos, kuri 
turės bųti įsteigta jo vardu. 
Jis paliko Lenkijoj milžiniškus 
dvarus, siekiančius: 150,000 ak
rų? taipgi daug namų ir rūmų. 
Brangią dailės kolekciją paliko 
dailės muzejui, o didelį knygy- 
ną—nacionaliniam knygynui.

Apskaitoma, kad jis. ligoni-, 
nei paliko apie 100,000,000pilo
tų (apįe $20,000,000), turW iis 
kurio apie. 80,000,000 zlotų ran- 
dasi Lenkijoj.

MASKVA, r. 30. — Rusija' 
pripažino balsavimo teisę vai
kams ir jaunuoliams, kurie dir
ba komunistams. Jie galės da
lyvauti rinkimuose delegatų j 
sovietų kongresą.

ATLANTIC CITY, N. J., r, 
30.—Metodistų episkopalų baž^ 
nyčios taryba bandė pasmerk
ti prezidentą Rooseveltą ir jo 
žmoną už tai, kad jie viename 
pokilyje Baltjame Name sve
čius vaišinę alumi, bet bažny
čios konferencija tokį pasiūly
mą atmetė.

tyti”.’
Pereitą mėnesį prezidentas 

patvarkė, kad medvilnės siuvi
mo pramonės kodeksas butų 
taip pakeistas, kad darbo va
landos butų sutrumpintos iki 
36 vai. savaitėj, nesumažinant 
algų. Tas pakeitimas turėjo 
įeiti galion šį pirmadienį, spa
lio 1 d. 
4 «

Fabrikantai tam pasipriešino 
ir paskelbė kodekso nepildysią, 
o kiti dagi prigrūmojo teismu. 
Dvi didelės siuvėjų unijos bu
vo nutarusios paskelbti strei
ką, jei pataisytas kodeksas ne
bus pildomas.

Dabar, iš priežasties reorga
nizavimo NRA., preridentas to 
patvarkymo vykinimą atidėjo 
iki spalio 15 d. Kartu NRA 
paskirs trijų žmonių tarybą iš
klausyti samdytojų protestus. 
Protestai galės būti paduoti iki 
spalio 10 d.

Iš priežasties atidėjimo vy- 
kinimo pataisyto kodekso, vei
kiausia bus atidėtas ir tos pra
monės darbininkų streikas.'

Marškinių fabrikantai buvo 
paskelbę, kad jie nuo spalio 1 
d. uždarys visas savo dirbtu
ves. Par nežinia, ar ir jie at
šauks savo ruošiamąjį lokautą.
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KORESPONDENCIJOS
Utica, N. Y
Susilaukė sūnaiti.

Ponai Liudvikas ir Elena 
Krukoniai rugsėjo 22 d. susi
laukė sunaus, kuris bus žino
mas kaipo Richard Leo Krū- 
konis. Sūnūs atrodo gana 
sveikas ir sveria 10 svarų.

Ponai Krukoniai yra labai 
verkius žmonės ir visuomet 
yra pasiryžę dirbti lietuvių la
bui. Kai Čia kilo sumanymas 
paremti antrąjį transatlantinį 
skridimą, tai jie buvo pirmie
ji. Jie rėmė tą sumanymą ir 
rems jį tol, kol galų gale jis 
bns įvykdytas.

Mes vietos lietuviai linkime 
ponams Krukoniams kuo ge
riausios kloties. Linkime jų 
sunui, kad jis sveikas užaugtų 
ir eitų savo tėvų pėdomis, — 
darbuotųsi lietuvybės labui.

’ — IV. B.

Norwood. Mas?

sa

bimbinius, 
sabotažuos

vilkais dar 
galima pa-

Vilkologijos tyrinėtojai 
ko. jog nepridera liesti vilku
čius. kadangi vilkai tuo} ker
šija. Ar tai tiesa, negalėčiau 
pasakyti, ba sn vilkais nesti 
susipažinęs. Tačiau tikrai ži
nau. kad jei pašalinsi iš vado
vybės ščyruosius 
tai žinok, jog jie 
organizaciją.

Antra vertus, su 
pusė bėdos: juos
baidyti arba ir kitokias prie
mones prieš juos panaudoti. 
Su ščVraisiais jau visai kitoks 
reikalas, — jie ne vilkai, tad 
ir vilkų baidymo priemonės 
jiems nėra pritaikomos. O to
dėl labai klysta tos organiza
cijos, kurios per neatsargumą 
iškloja ščyruosius lauk-iš ko
mitetų.

Štai kad ir DLK. Keistučio 
Draugija dėl kokio tai nesu
sipratimo 11132 m. išlavė lauk 
bimbinius iš vadovybės. Da
bar ji tik raukosi ir gailisi, 
nes bolševikai visais garais 
sabotažuoja organizaciją. Ir 
kam, rodosi, draugijai reikėjo 
daryti “čistką”; kam reikėjo 
judinti ramiai gulinčią bėdą? 
Kas čia tokio, jei pustelnin- 
kas Pranciškus, būdamas pir
mininku, su užsimaldarvusitf 
pašalpą imti nariu prie pro
gos išmesdavo vieną kitą! Su
sirinkime juk jis užsigynė, 
kad tai nedaręs, ir užsimalda- 
vęs narys gavo pašalpą. Vadi
nasi, viskas buvo tvarkoje. O 
kai dėl užsigynimo, tai ir čia 
sielotis nereikėjo: juk šv. Pet
ras, kol gaidys užgiedojo, net 
tris kartus užsigynė savo mo
kytojaus, o Magdalena kuone 
patruko beverkdama už savo 
zbitkus.

Kaip matote, svietas yra la
bai komplikuotas: vieni savo 
griekus slepia ir užsigina, o 
kiti lieja ašaras.

Kitas vėl dalykas: rodosi, 
nieko baisaus nebtivo tame, 
kad tas pats mučelninkas Pra
nas. eidamas iždo globėjo pa
reigas. draugijos pinigus savo 
kišenėje išlaikė visą pusmetį. 
Juo labiau, kad jis kuo gra
žiausiai “atsiskvėrino”, kada 
iš jo buvo pareikalauta at
skaita. Tai juk buvo tik* ne< 
kalčiausios rųŠiės užsimirši
mas. Kunigams, kurie yra Die
vo tarnai, ir tai pasitaiko už
miršti parapijonij arba visuo
menės aukas. Tie dalykai juk 
mums visiems yra žinomi.

Na, o štai kitas kurjozdš. 
Visos Bostono apylinkės bim- 
bukų komendantas , Jonas iš 
visos dužios ir iš tišą *8ylų” 
stengėsi išgauti sušpenddotam 
nariui 170 dolerių pašalpos. 
Tai juk visai naturališkės da
lykas: tuo jis parodė tik neį
manomą artimo fndlg. Kitaip 
jis negalėjo 
dat^i pašepo#

pasielgti, ka
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rų-ščyriausias Bimbos pąrflpfc 
jos narys.

Dėl to šposo vieni draugijos 
natriai ratnkosi, kiti Šaiposi,; o 
treti net spjaudosi. Bet, vyru
čiai, nėra ko prunkšti: gyve
name juk mes kapitalistinėje 
sistemoje, ktirl yra paremta 
graftu ir suktybėmis. Jei gy
ventumėme' Sovietų Sąjungo
je, tai ir tokių machinacijų 
nevartotumėme. Ten ir Jone- 
Iftt butų labai ramus avinėlis.

Žmonės sako, jog viena bė
da nėra bėda, ale kai suside
da kelios jų, (ai sudaro tikrai 
didelę bėdą. Taip ir čia. Na
riai daugiausiai dūsauja dė- 
tiai to', kad SČyTas ir nekaltas 
avinėlis Juozas iškaulijo iš 
draugijos 18 
taipgi labai 
Dalykas tas, 
|vtrtrno, jog ta leidukė nebu
vo “slabna” ir laike neva li
gos skalbinius džiovino. Juo
zas, kuris nuo tos leidukės 
gyvena už dviejų mailių, pa- 
nasakojo kitokią istoriją: jis 
tikrai matęs, kad su skalbi
niais revoliuciją kėlusi ne lei
dukė. ale jos duktė. Esą pati 
leidukė tuo laiku lovoje gulė
jusi ir dėl skauspių stenėjusi.

Suprantama, nariams tų 
kelių doleriu ne tiek jau butu 
gaila. Jie labiausiai sielojasi 
dėliai to, kad esą konstitucija 
liko sulaužyta.

Na, jau bukite vyrai, po 
šimts pypkių! Davatkišku
mas nėra geras dalykas. Juk 
ne konstitucija mus sutvėrė, 
ale mes konstitucija pagami
nome. O jeigu taip, tai kas 
turi didesne galia, — kūrėjas 
ar kurinvs? štai kad ir toji 
mada mukę konstitucija pirko 
už 15 centų, o juk pačios da- 
mukės už jokius pinigus ne-

dolerių pašalpos 
ščyrai jeidukei. 
kad kai kurie

ir laike neva Ii-

Pagalios, reikia su didele 
širdgėla pasakyti, jog iš drau
gijos bėga visi revoliucijos 
amžiaus Ščyrieji. “Nelaisvėje*’ 
jie palieka tik senelius ir in
validus, kurie nebegali greit 
bėgti. Žinovai sako, jog iŠ 
skęstančio laivo pirmiausiai 
išbėgioja pacukai. Supranta
ma, draugija nėra idivas, o 
ščyrieji ne pacukai. Bet kad 
iie bėga, tai reikia “viražyti” 
koki nors pavoju.

Taigi, dušiukai ir dušvtėš, 
jeigu ligi ateinančio metinio 
susirinkimo draugijoje išliks 
nors vienas ščyrasis. tai paso
dinkime jį už garbės stalo. 
Tąsyk pabėgusių revoliucio
nierių grįžimas bus užtikrin
tas. O mums visiems bus juk 
smagu, kada visi sunėrę ran
kas galėsime darbuotis ne tiek 
savo draugijos, kiek Maskvos 
labui. — Styrų jų gynėjas.

'uit .....................Iii.;...................  .......... .. ...... ... ' „Į

Dori Pilotai.

gal visuomet butų taip buvę, 
jeigu nebūtų Rusijoj įvykusi , 
revoliucija. Jonas labai 
džiaugėsi, kad buvo nuo sos
to nuverstas caras, dėl kurio 
režimo ir Jonui teko- karčių 
pipirų. Jonas pradėjo intere
suotis naujosios-' Rusijos poli
tika, ir kuo daugiau jis Inte- 
rasavosi, tuo labiau jam pati- 
iko “darbininkų valdžia”, Jo
nas numojo ranka į LSS., į 
Socialistų partiją ir draugijas, 
kurias jis organizavo, daug 
prie jų dirbo ir nemažai ener
gijos išeikvojo. Dabar Jonui 
visa tai buvo nebeįdomu. Jis 
tuoj prisirašė prie komunistų 
partijos, ir pradėjo giedoti 
trečią internacionalą.

Jonas savo gabumus ir su
manumą parodė komunistų 
kuopoje,. kuriai jis priklausė. 
Bet Jonas, būdamas praktiš
kas žmogus, nepasitenkino 
vien teorijom ir prekiausimu 
Komunistų Partijai. Jis su
manė pats vykti Sovietų Rusi
jon ir gyventi, kaip rojuje. 
Prie visų šitų gerųjų pusių, 
Jonas buvo amatninkas-Šalt- 
kalvis, o Sovietų Rusijai kaip 
tik tokių draugų ir reikėjo. 
Jonas pradėjo dainuoti dai
nele: “Da zdrastvuju mlada- 
ja Kasėja”. Jis su dideliu pa
mėgimu tą dainelę dainuoda
vo.

Vieną vakarą susirinkome į 
Jono butą atsisveikinti su juo 
ir jo šeimyna, nes Jonas tu
rėjo ant rytojaus jau apleisti 
visus savo draugus ir priešus. 
Jonas buvo gerame upe. Ant 
gramafono uždėjo rekordą su 
ta pačia daina, kurią jis taip 
mėgdavo dainuoti. Užkeikęs 
Amerikos buržuazinę tvarką, 
jis ir pats pradėjo turayoti. 
Musu draugas nepasišykštėjo 
svečiams užfundyti degtinės ir 
alaus su kilbasom. Kai drau
gai gerokai įsismagino ir visi 
kartu pradėjo dainuoti: “Da 
zdrastvuju mladaja Rasėj a”, 
Jonas paspaude visiems ran
kas dėkodama^ už, J “solidaru
mą.” Vienas musų ‘ draugų ir 
sako:

—Džiaugtis iš kalne) neapsi
moka, bet jeigu ir nebus ge
riau. tai blogiau tikrai nebus. 
Linkiu jums 
nes!

—Draugai! 
O ką gi 'gero 
Dirbau kaip
keiktoj šapoj ištisą 
metų ir ką atsiekiau? Galima 
sakyti, nieko. Vos namelį te
įstengiau nusipirkti. Be to, aš 
esu amatninkas, o turiu dir
bti paprastą darbą! Rusijoj 
ir prie caro taip nebūdavo, 
kad sliesorius dirbtų papras
tas lopetas, kaip kad aš dir
bu r

—Matai, čia — atsiliepė ki
tas draugas — viską dirba 
mašinos, tai ir sliesorių ne
reikia.
' —Cha-cha-cha, — nusijuokė 
Jonas. — 0 kasgi mašinas pa
daro, jeigu ne sliesoriai?

—Tai-p, — linktelėjo galva 
sukniubęs draugas Vyža.

—Agentas sakė, kad Lenin
grade yra didelė sliesorių mo
kykla, kur dykai mokina,* —- 
Jonas tęsė fojiau. — Jeigu 
Sovietų Rusija po mastersko- 
mu dietų toli nužengė, tai aš 
įstosiu ton mokyklon, pasi
mokysiu, o tada ir busiu kai 
ponas...

—Tik, draugas, 
viena “veikėja” - 
iriums paraŠyfii laišką. Jeigu 
tau ten gerai bus, tai ir mu
du sų Nikita važiuosime.

—Ale, ką tu čia Šneki, “ af 
bus gerai,” — Jonas, pakėlda-

J — Aš ži- 
į kad yra gerai. O tau, 

ar ^ buržujų 
kapitalistų Amerikoje, yri 

Jeigu čia butų gerai, 
tal ^ vienas nevažiuotu So
vietų Rusijon. Kdpftalistai ir 
tie lenda, kad gauti žalios 
medžiagos savo fabrikams. 0 
Rusijos geležis, bęačia, tai ne 
Amerikos. Kai. padaro kirvį 
ar peilį, tai būna aŠtriis, kaip 
frritva t...

—Taip, drdūgaš!

laimingos kelio-

— sako
mes Čia
mulas

Jonas.— 
turime? 

toj pra- 
dešimtį
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Sugrįžo
Savo laiku buvęs vienmin

tis draugas Jonas buvo paži
ba laisvų žmonių draugijoj. 
Be jo iniciatyvos neįvykdavo 
ne vieno geresnio parengimo 
musų miestelyje, nė vieno pa
skaitų ar prakalbų vakarėlio 
niekas negalėjo surengti, .jei
gu Jonas nepnrisidėdavo. Tie
sai, ir jis turėdavo nemažai 
priešų kaip ir visi kiti visuo
meninio bei kultūrinio dar
bo darbininkai. Bet jis turė
jo priešų ne dėl to, kad jis 
dirbo lietuvių švietimo darbą# 
o dėl to, kad jis negerdavo 
svaigalų. Buvo ir daugiau to
kių draugų, kurie negirtiiok- 
fiavo arba kad retkarČiaį^ir 
iŠsigerdavo, tai sti saikui*^ v

Jono pastangomis buvo šu- 
organizuota LSS., kuopa >r 
dąiigicu pažangiiį draugijų. 
Jonas įsigijo didelės pagarbos 
tafp musų miestelio žmonių. 
Viskas ėjo kuopuifeiattėitfk* b*

mas balsą, pasakė. 
H ou,

- atsiliepė 
nepamiršk

’ tftšilie-

■a
sH

Upton Sinclair
buvęs socialistų rašytojas,-gar
sios apysakos “Raistas” ir kitų 
veikalų autorius, kuris netilti 
tai perėja pas demokratus ir 
tapo nominuotas demokratų 
kandidatu j gubernatorius. De
mokratai priėmė ir jo utopišką 
programą “Epic”.

to-

se-

į priekį atstatęs ir laisvai išnaudotojų dirbame, kaip 
kvėpuodamas, vėikšČiGs pė mulai. Taip, Jonas laimingas, 
darbininkų, krauju aplaistytą kad važiuoja į Sovietų Rusiją, 
laisvą Rusijos žemę. Jis tenai Jo nė pats velnias nesulaikys, 
dirbs ir norės dirbtu neS jie Menševikų melai apie Sovietų 
žibės, kad dirba savo .naudai. Rusiją jo nei tiek nebaugina. 
Visas pelnas, kurį darbinin
kas padaro, aišku, kad Jam 
pačiam ir priklauso, neš ne
bėra išnaudotojų-kapitalistjų. 
O kągi mes čia, Amerikoje, 
gera atsieksime, jeigu ir to
liau nuolankiai klausydami

u? r (Bus daugiau)

Amerikos Lietuvių Daktarų 
_________Draugijos Nariai,

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

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

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yya naudingos.

Lietuves Akušerės
Mrs. Anelia K. Jarusz

, . „ '...Physical Therapy
and M i< I w i f e

' g| 6109 S. Albany 
-Avenue 

Phone 
Hemlock 9252 

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

ginoms patari
mai dovanai.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
’■ kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Californla Avenuė 

Telefonas Repuhlic 7868

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8483

Tel. Boulevard 6914 Dieną ir Nsktj 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

pė draugas Pora, pūsdamas 
cigaro durnus į palubę.

Jonas patenkintas linktelė
jo galvą į draugus ir įpylė 
visiems alaus į stiklines. Pas
kui jis atsisėdo šalę draugo 
Poros ir tęsė savo kalbą 
Ii a u:

—Matote, draugai, mes
na i kovojame už laisvę, už 
darbininkų tėvynę, o dabar 
mes turime darbininkų vals
tybę ir valdžią. Visas krašto 
turtas yra darbininkų prole
tarų ir valstiečių turtas. Te
nai nebėra kapitalistų nė dū
ko belikę. Tenai nėra jokio 
darbininkų išnaudojimo. Tad 
netenka abejoti, jog mes savo 
kovomis ir krąuju išpirkome 
lyg Kristus pasaulį, Rusijos 
liaudį iš žiauraus budelio ca
ro nagų.

—Juk, rodis, — pertraukė 
Jono kalbą draugas Dešra — 
prie caro nuVertitno daugiau
sia prisidėjo jĮicįysis karas, p 
ne darbin’in'kai-revoliucionie- 
riai. Jeigu cafo leariškos jė
gos nebūtų |usilpnėjusios ir 
patys kareinebūtų jo nu
trenkę nuo sostų, tai jis ir 
šiandien butų t dar tebekarksė- 
jęs.

—Matote, tarė
Liaudis jau scenai
dienos, kada ateis palankus 
momentas. Kareiviai irgi per
siėmė revoliuęine dvasia. To
kiu budu sudarė bendrą fron
tą su kariuomene ir įvykino 
didelę revoliuciją, kuri pa- 
liuosavo milionus darbininkų 
iš caro despotizmo žabangų.

Kai Jonas |)aigė Savo nuo
širdų pasakojįmą, draugai sė
dėjo susimąstę, lyg pavydė
dami Jonui laimės, kuris tuoj, 
gal po kelių savaičių krutinę

Graboriai

Laidotuvės $95
J. J. BAGDONAS 

Pullman 4151 
10734 S.Michigan Av 

Repuhlic 3100 

2506 W. 63 St.

DR. G. SERNER
LIETUVIS

___ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija

3335 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

Jonas. —* 
lauke '* tos

CEVERYKAI 
VISAI

Sies turime didžiausj pasi
rinkimą puikių čeverykų:

VYRAMS, MOTERIMS 
IR VAIKAMS.

L '
Parduodame jtios pigiausio-
mis kainomis,

v • 
' . *■..

ZALĘSKI w MARTIN, Sav.,

3337 So. Halsted St.
■ -*Wi*»*v

X. >.. I... 1111

25 METŲ PATYRIMO
Pritatkime akinių dėl visokią akių

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

. (Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699

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

6412 So. Campbell Ate.
z Prospect 0469

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Telefonas Yafds 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir .

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiil autofnobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanika Avenue 
CHICAGO/ ILL.

'— ----- rr-rv:—irripM r::?' ■h,!u,į i~j

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse............Pašaukite........
REPublic 8340 

5340 So. Kedzie1 Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

Jei 
Jei 
Jei 
Jei

J. F RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nub:-9:80 ryto iki-8:30 va
karo. Room .8. Nedėliomis uždaryta.

Kalbiame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

m ...... i u .................. .......... ...........

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų 

:< : ; _ Ibfaągijos. .Nariai. ___

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.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669Dr. V. E. S^edlinskis

GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Arehep av., kamp. Franciscoav.

Įva^s Gydytojai

DR. HERZMAN
J4.RUSUOS •

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar, Central 7464

Simon M. Skudas
GĘABORIUS it BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. Monroe 3377

A. MASAMS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139 

........................... .. , , ........ ■ .... ............  į, . ,

Tel. Lafayette 3572
J. Liulevičius

GĖABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 

' goję ir apielinkėje 
Didele ir graži 

k koplyčia. dykai 
į 4092 ARCHER AV.

1.1 Z0LP
GRABORIUS

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

1327 SO. 49th Ct.
Tėl. Cicero 3724. Koplyčia dykai.
» ...... . ................... ... . •.  ...............r—

Lachavich ir Sumiš
UETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuonifrfcUtfai 
Reikalą meldžiame atslšaukw. o mu- 

i su darbu busite užganėdinti.
2314 W, 23rd PU Ghtealtf

Tel. Canal 2515 arba 2514 
‘ . ... SKYRIUS: . I .

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

Dentistaš
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

. CHICAGO, ILL 
OFISO VALANDOS:

Nito 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virgjinia 0086 

Ofiso valandos nu6‘ 2-4 ir nuo 
6-3 v. v. Nedėlioj pagal sutarti

a
efonąs Yards 0994AtlhlCE KAHN

463i South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nup 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėi. nup 10 iki 12

Rez. Telephone Piaza 2400

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone rrospečt 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So, Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
tai., Nedėljoniis1 nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

9

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
4>fis*s 4645 SV. ASHLAND AVĖ. 
Ofisb vai.: Nuo 2 iH 4 ir do 6 iki 8 

vak,. Nedėlioj pagal sutarimą 
- L tm J*v Ofištf Tel.: Boulevard 78201439 S. 49 Ct., Cieęro, IB. Teį Praabect 1930

Tel. Cfcrerd 5927

antjBias'pEtkus
Graborius

KOPLYČIA UYKAL
1410 South 49 Ct

CICERO, ILL.

...............i.. .................. ,įp,,i„rw

Ofiso Tęl. Boulevard. 5918 
Rez. Tel Victorv 2348

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. pf 35th and Halsted $ts.
Ofiso valandoj ftuo 1-3 nuo 6:80-8:30 

NedfiKomis pagal sutarti.

Ofiso Tel. Calumet 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų it visų 

chronišku ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

arti Slst Street.
Valąpdos: 2—4, 7—9 vai, vak. Ne

daliomis ir šventadieniais 10—12 
diena.

Ii II ui (I nuo M   iliiiiiiįl I ■n.nirt.ttmli I

Advokatai
ZV*«*^W*MW**l*** W*»i^įl«i*»W**W*^WR***«**^^*i^

JOSEPH J. GRISH 
lietuvis Advokatas 

4631 Soufli AsMand Avė.
Tek Boulevard 2300 

Rež. 6515 SO. Ročk^eR St 
Tel. ftepublfc 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Serodos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockvreli Street 

Telefonas Republic 9600

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS

Dienomis Mieste
163 W. WasHhgton St.

Kambarys 402 Tel Dearborn 9047 
Rez. 5349 So. Hprmitage Avė.

Vakarais nuo 6 iki 9 
Tel Prospect 1610

i .



Kaimyno šuo kaimyną įkando

Chieagos

Ūkininkai
Rašo Petras Bedalis

George Jokubonis

RADIOS
Gerkit ir Reikalaukit

Pas Budrikų pasi

PETER PEN

MM*

Apiplėšė krautuvę 
Marquette Parke

Lietuviškos 
Degtinis

NATHAN 
KANTER

WKTCH 
OUT.

10-TUBŲ
RADIOS

kryžkelių yra 
pasako kaip 

miestelis vra.

12-TUBŲ 
RADIOS

JJMAT
ARE 
THE 

WORKV

Budriko Radio Programa*. 
NedSldieniais, 1:00 iki 2:00 

vai. po piet, WCFL, 
970 kilocycles.

Roselandiečiai p. p. 
Pociai pasakoja ką 

matė Lietuvoje

Ant saulės nunokintas, naminis

vou 
FOLLOWINQ 
PRINCE 

CHARMMG

• HI7 H 
UNU7UAL 
rroRV?

PARK. — 
pabaigoj 

plėšiką 
Te a

Visose Alinėse 
Mutual Trijų, 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

draugams kaip
, -Jo gryno ta

bako OLD GOLDS, nes jie yra geri rūkyti, be 
ne smagaus skonio po rūkymui.. Nusipirkite pa
keli šiandien ir persitikrinsite. Švelniausi Ameri
kos Cigaretai. ‘

S. ir K. Po 
sugrįžo iš Lietuvos perei

Tarp Chieagos 
Lietuvių

oras, negu 
gyvenanti 

nei šalčio.

WE ADVIfE 
THE 

PRINCE

nemažai miestuose 
Plungės * mieste 

tūkstantis kareiviu

paties kamieno
ir Turkiškas tabakas. Pasendintas ir prirengtas 
taip kad jis pasidaro liuosas nuo nešvarumų, lyg 
ta saulė, kuri ji išaugino.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.

Jos. F. Sudrik,® 
3417-21 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 8167 
CHICAGO. ILL.

OLD GOLD yra kaip ištikimas draugas; ji< 
niekuomet neduoda jums nupulti. Diena iš die 
nos, OLD GOLDS yra vienodai geri, lengvi t- 
gęrklei ir turi gera skoni.

Yra malonumas jūsų šeimai, 
ir jums, rūkyti naturalei paskaninta 
bako OLD GOLDS, i 1,___ „
ne smagaus skonio po rūkymui.. Nusipirkite

PHILCO, ZENITH, 
CROSLEY, R C A 

VICTOR, 
AVESTINGHOUSE 

RADIOS.

MUSU TAVERNŲ
BIZNIAI

Kadangi ten 
su musėmis 
neatboja jų, 
keistai atro-

MARQUETTE*
Pereitos savaites 
keli ginkluoti 
puolė Nailonai 
krautuvę, prie kampo 69th ii 
Campbell Street ir pasiėmę di 
doką grobį iš registerio, pabe 
go. Plėšikai laike puolimo su 
žeidė dvi mergaites, kurios dir 
ba krautuvėje.

(i r ižo iš Lietuvos po trijų mė 
nešiu atostogų pereitų penk
tadienį .

gerti. Ir taip 
privalgęs einį. namo 
masis, tarsi footbolas.

Atsilankykite i pagarsėjusių judžių žvai
gždžių namus Hollywoode ir pasižiūrėkite į 

jų cigaretų bakselius. Visuomet tampriai pripil
dyti japoniečių tarnų — jus rasite tuose bakšė- 
liuose labai tankiai OLD GOLDS. Atsistokite ša- 
lymais tų žvaigždžių, kuomet ijie atsilanko i 
Brown Derby, Amdassador bei Roosevelt ant 
Hollyvvood Bulvaro ir tėmykite, ka jie perkasi. 
Žodžiai, kuriuos tankiai taria, yra OLD GOLDS. 
Jie gyvena skirtingu, pilnu gyvenimu. Jie per
kasi, kas jiems patinka—gerus rubus, gerus ka
rus, ir suprantama, gerus cigaretus.

Nėra sekreto apie OLD GOLDS paskilbusį 
švelnumą gerklei. Jie padaryti iš geresnio taba
ko... tai viskas. Karalaitės lapelių tabakas, iš

Tiesa pasakius aš dar nei 
vienos lietuvių užeigos nema
čiau kame butų toks platus 
pasirinkimas įvairiausių yal- 
gimų koks kad yra p. Joku- 
bonio užeigoje. Nekalbant jau 
apie mėsiškus valgius yra pla
tus pasirinkimas visokiausios 
rųšies žuvies.

Reikia priminti, kad p. Jo
kubonis yra senas “naujienie- 
tis.” Pasakius jam apie “Nau
jienų” sumanymų, kad bus 
skelbiama kiekvienų trečia
dienio vakarų per radio “nau- 
jieniečiųfr 'užeigos, o ketvirta-

STATEMENT OF THE OWNER. 
SHIP. MANAGEMENT. CJRCULA 
TION, ETC„ KEQUIRED BY THE 
ACT OF CONGRESS OF MARCH 

3, 1933.
Of Naujienos, The Lithuanian Daily 

News published daily except Sunday 
at 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Illinois for October Ist, 1934. 
State of Illinois (
County of Cook ( 8 ’ 1

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid, 
personally appeared Maria Jurgelonis, 
who, having been dūly swom ac- 
cording to iaw, dėposes and says that 
she is the Business Manager of the 
Lithuanian Daily News “Naujienos” 
and that the following is, to the best 
of her knowledge and belief, a true 
statement of the ownership, manage- 
ment circulation etc., of the afore
said publication for the date shovving 
in the above caption, reųuired by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 411,‘Postai Latvs and Regula-- 
tions, printed on the reverse of this 
torm, to wit:

kini, bet kuomet kak paprašo 
pavežti, tai pusėtinai reika
lauja, ypač fiuo amerikiečių.

Lietuvos žmonės yra ap
krauti mokesčiais. Jie moka 
įvairiausius mokesčius,net 
už įvažiavimų į miestų su ar
kliais.

Įdomu yra pasivažinėti Lie
tuvoje ir pavaikščioti po kai
mus, bet prie nežinomų ir 
nepažįstamų žmonių nesaugu. 
Amerikiečiai paprastai va
žiuoja į miesto viešbučius per 
nakvoti, o viešbučiuose pusė
tinai brangiai reikia mokėti. 
Skaitant Amerikos doleriais, 
reikia mokėti tiek pat, kaip 
ir gerame Amerikos viešbuty-

dieniais “Naujienose” eis pus
lapis pašvęstas irgi šitam pa
čiam tikslui, tai p. Jokubonis 
džentelmoniškai pakloję de- 
šimtkę ant bufeto sakydamas: 
“še dešimtkę, geram suma- 
tijMMii — aš “Naujienų” gerus 
sumanymus visuomet pare- 
miu.”

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų, Moterų, 

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

Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St. 

(Netoli Normai Avė.) 
. Tel. Victory 3486

* Atdafa dienomis, vakarais .ir 
________ sekmadieniais.______

Iš atvaizdo atrodo, kad “Lituanica II” tik ir laukia momento, pakilti. Nestebėtina, nes ji turi 
pažabojusi net 650 tvirtų, galingų arklių, kurie nori pasileisti i darbų. Tuos 650 arklių atsto
vauja naujasis motoras, įdėtas j lėktuvų. Motoras yra devynių cilinderių, IPratt and Whitney 
WASP, SIDI. Motoras yra absoliutiškai naujas ir vėliausios konstrukcijos. Jis kainavo $7.260. 
Nebėra langų lėktuvo šone ir durų. Mat, pasažierių kambarys pavestas gazolino tankams, o 
jiems šviesos nereikia. ;

next 
ving thr narnės of che owners.

and security ho'ders. if 
noc only che list of stock- 
security holders as they 
the books of the company 
cases wh?re the stock-

49.00
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BRIDGEPORT 
miesto šunų gardo veterinarai 
žiūrinėja į James Pranskaus, 
826 West 33rd Street, šunį ir 
vienaip ir kitaip, bandydami 
nustatyti ar su juo kas nege
rai, o p. J. Dabulskis, 19 metų, 
828 West 33rd street, gydo 
žaizdą, kurią p. Pranskaus šuo 
paliko jo anatomijoje.

Tiksliau pasakius, p. Prans
kaus šuo įkando p. Dabulskj.

1. That the narnės and addreaSes of 
the pubiisher, editor, managing edlv 
or, and business manager# Aro;

Pubiisher Lithuanian hlevvs PublL 
shing Co., 1789 S. Halsted St., Chi- 
cago, III.

Editor Pius Grigaitis, 1789 S. Hals
ted St., Chicago, Iii.

Managing Editor None.
Business Manager Maria Jurgelo

nis, 17b# S. HaLted St., Chicago,
JI OI H.
2. That the owners are: Lithuanian 

News Pub. Co., j. Šmotelis, Veroni* 
ca Šmotelis, K. Gug.s, Nore Gūgis, 
T. Rypkevjcz. A. Zymont, P. Gri
gaitis, P. Mdler, C. August, J. Moc
kus, J. Jasulevičius. V. Rushinskas, P. 
Ga.sk.s. A- LekavUius, J. V atkala, J. 
Mackiewicb and L. V. Radkins, all of 
1/39 So. Halsted Su Chtc.-ą?^ III.

3. Thar the known bondholders. 
mortgageu. and ocher security holders

už owning of kokiing 1 per cent or mort 
ot totai amount of tbere are none.

' 4 That the two paragraphs
above.

i stockhofders, 
any, contain

i holders and 
I appcar upon 
i būt also, iti 
| holders or security hoider appears upon 
ithe books of tbe company as trustee or 
in any other fiduciary relation, the 
name of the person or Corporation for 
whom such trustee is acting. is given: 
also that tbe said two paragraphs contain 
statements embracing affiant’s full 
knowledge and belief as to the circums- 
tances and conditions under which 
stockhoiders and security holders who 
donot appear upon the books of thf 
company as trustees. ho'd stock and 
securities in a capacity other than that 
of a bona fide owner; and tbis affiant 
has no reason to believe that any other 
person. association, or Corporation has 
any interest direct or indirect in the said 
stock. bonds. or other securities than as 
so stared by him.

5. That the average number of copies 
of each issue of this publication sold 
or distributed, through the mails ot 
otberwise. to paid suberibers during tbe 
six months prtceding the date shown 
above is 32,006 (This infonnation is 
required from daily publication only).

Maria Jųųgelonis, 
Business Manager.

Swom to and subscribed before me 
this September 29, 1934.
Michael J. Tananevicz, Notary Public. 

(My commission expires J a n. 15, 
1935).

4mb «-4Euo mv
ON& HAjsiO, VVMIL.E ME 

GOOUOMT TMfc CUP OP IL-L--
SmŽuLING P-OTlOK) CUOC’&R, ANIO CLOęfeP 
TO .‘MV . LlOę.

Kainos daug pigesnės 
kaip kitur.

PHILCO g QQ
BABY GRAND
RADIOS ..........

Lietuva padariusi progresų
Kaip man teko patirti, Po

ciai aplankė Lietuvoje šiuos 
miestus: Palangą, Medingė
nus, Rietavu, Plungę, Žarėnus, 
Telšius, Šiaulius ir Kauną. O 
kiek kaimų, tai negaliu atsi
minti. Lietuvoje yra padary
ta daug progreso po caro žan
darų ir burliokų laikų. Ne
mažai geležinkelių ir šašiejų 
ištiesta; iŠ miesto į miestų da
bar greičiau nuvažiuoti negu 
aukščiau. Prie 
parašai, kurie 
toli ir kur kitas

nio Tavern, kuris randasi prie 
35-tos ir Morgan S t. Šita vie
ta daug kuomi s’kyriasi nuo 
kitų panašių lietuvių įstaigų.

Čia įėjęs į tavernų jauties 
žmogus, kad esi valgių ir gė
rimų sandelyje, žiūrėk viena
me kampe virėja verda, žiū
rėk kitame kepėja kepa, čia 
yėl pats profesorius Jokubo
nis drin'ksų taiso. Taip kad 
gerdamas tuoj užsimanai val
gyti, o valgydamas gauni norų 

sau prigėręs, 
jausda-

yra 
Vai- 

priversti baigti 
pradinę mokyklų. Turtingesni 
eina ir aukštus mokslus. - 

Nekurie ūkininkai plauna 
šienų su mašinomis. Darbi
ninkai Lietuvoje, skaitant A- 
merikos doleriais, daug ma
žiau uždirba, bet perkant ko
kį daiktų iš krautuvės, reikia 
mokėti kartais net kelioliką 
kartų daugiau.

Namuose žmonės negali ap
siginti nuo musių, kaip Ame
rikoje žmonės nuo uodų, mat 
ten. ūkiuose dar nėra mados 
sietus uždėti dėl apsisaugoji
mo nuo musių, 
žmonės papratę 
kariauti, tai jie 
bet amerikiečiui

vargsta
Ūkininkai vargsta su prista 

tymu visokių tavorų ar mal 
kų į miestus, dirbdami pusdy-

didelis 
rinkimas:

Mate Darių ir Girėnų.
Kaune galima matyti Darių 

ir Girėnų paskirtomis dieno
mis. Kadangi pp. Pociai buvo 
atvažiavę į Kauną laikinai, tai 
paprašė, kad juos įleistų pa
matyti žuvusius lakūnus. Sar
gas be jokio atsisakymo juo
du įleido. Kūnai yra išbalsa- 
muoti. Sako, kad daug žmo
nių aplanko lakūnus paskirto
mis dienomis.

Lietuvoje kitas 
Amerikoje. Ten 
žmonės nebijo 
Mums jau buvo šalta ir turė
jome pirkti šiltesnius rubus 
ir už juos mokėti daug bran
giau, negu Amerikoje, bet 
Lietuvos gyventojai tik juo
kauja iŠ tokio šalčio.

Važiavo švedų linija.
Kelionė sekėsi gerai į abi 

pusi. Važiavome švedų laivu 
“Gripsholm”. Švedijoje mus 
pavažinėjo po uostų busais, 
pora dienų po miestus ir mie
stelius, aprodė žymesnes vie
tas, davė gerai ir valgyti, bet 
už tai neėmė jokio atlygini
mo. Patarnavo kuogeriausiai. 
Sugrįžome laivu “Drottning- 
holm.”

Jokių kliūčių kelionėje ir 
Lietuvoje neturėjome. Buvo
me įbauginti vagimis ir api
plėšimais, bet mums nepasi
taikė nukentėti nuo jų.

Tai tiek man teko patirti įs
pūdžių iš pp. Pocių.

—Reporteris T.

ręivių.
vienas
dar antrų tukstantį kareivių 
žada prisiųsti. Nemažai yra ir 
kupigų, kurie biznio daro ne 
tik bažnyčiose, bet ir už baž
nyčios ribų. Mokslas priversti
nas.

Mokyklų daug drfugiau 
negu buvo caro laikais, 
kučiai vraROSELAND 

eini 
ta penktadienį po trijų mėne
sių atostogų. Parsivežė daug 
visokių dovanų, induotu gi
minių ir pažįstamų, kad jas 
išdalytų sužymėtiems jų pažį
stamiems ir giminėms, gyve
nantiems Amerikoje.

Kiekvienas musų lietuvių 
tavernas atsižymi nuo kito. 
Kaip nėra galima rasti dviejų 
ypatų, kurios butų šimtų nuo
šimčių panašios viena į kitų, 
taip, ir musų tavernų bizniai 
nėra sulyginami’ viens su kitu. 
Paimkime kadir Geo. Jokūbo-

MutualLiquorCo
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0803

STRAIGHTKlNTUdS
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The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 Soigh Halsted Street
Telephžne CANal 8500 '

Editor p. GRIGAITIS
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VALDŽIA IR BIZNIS

Stambus bankininkai, dideli pramonės šulai ir kiti 
kapitalistai nuolatos skundžiasi savo sueigose ir spau
doje, kad valdžia kišasi į privatinį biznį. Bet kuomet 
tiems kapitalistams reikalinga valdžios pagelba, tai jie 
visai nesidrovi j ją kreiptis. Ar bankai ir geležinkelių 
kompanijos nėra gavę šimtus milionų dolerių paskolų 
iš Rekonstrukcijos Finansų Korporacijos, kurią įsteigė 
valdžia?

O kas yra protekciniai muitai? Jie apsaugoja šios 
šalies biznį nuo kompeticijos su kitų šalių bizniai#. Ka
da svetimų šalių prekės yra apdėtos aukštais muitais, 
tai šios šalies pramonininkai gali brangiau pardavinėti 
savo gaminius. Muitai tikrumoje yra valdžios pašalpa 
pramonei.

Protestuodami prieš valdžios kišimąsi į biznį, kapi
talistai iš tiesų priešinasi tiktai tam, kad jų biznis butų 
reguliuojamas. O tam, kad valdžia jiems padėtų, jie 
anaiptol nėra priešingi.

PRIEšFAšISTIšKAS KONGRESAS

Vadinamas “Jungtinių Valstijų Kongresas Prieš 
Karą ir Fašizmą” Chicagoje praėjo, vargiai padaręs 
kiek įtakos į viešąją šio krašto opiniją. Jisai buvo per
daug mišrus ir todėl negalėjo kiek aiškiau nusistatyti 
nė vienu klausimu. Tarpe vadinamų kongreso “delega
tų” byvo didelis nuošimtis komunistų ir šiaip bolševi- 
kuojančių radikalų; be to, gerokas skaičius įvairaus 
krypsnio liberalų ir krikščioniškų sektų atstovų. Buvo 
ir keliolika socialistų, bet socialistų partija, kaipo to
kia, kongrese nedalyvavo.

Pastebėtina, kad komunistai, kurie šį Babelio bokš
tą stengėsi panaudoti pareklamavimui savo partinio 
kromelio, šį kartą ne tik nesipiktino, kad jiems teko 
viename suole sėdėti su įvairių religijų dvasiškiais, bet 

• net tuo labai didžiavosi. Girdi, žiūrėkite, koki svarbus 
asmens eina su mumis kartu: teologijos seminarijos 
profesorius Ward, kunigas William Spofford, YMCA 
direktorius McNutt! -

Aiškus dalykas, kad komunistai negalėjo tuos 
krikščionybės apaštalus atversti prie Stalino, o šie ne
galėjo jiems įpiršti savo tikybos. Bet gal jie suorgani
zavo kokią) nors jėgą kovai už tuos tikslus, kuriems bu
vo sušauktas kongresas? Tačiau iš ko jie butų galėję 
ją organizuoti ? Darbininkų • masės šiame suvažiavime 
nebuvo atstovaujamos. Farmeriai — taip pat ne. Na, 
o juk yra aišku, kad be darbininkų ir farmerių joks 
rimtas politinis judėjimas plačiosios liaudies interesuo
se yra neįmanomas.

Pagalios, ar buvo nors viena teigiama idėja, kuri 
butų galėjusi suvienyti tuos skirtingus kongreso ele
mentus? Sakysime, kad jie visi tikrai neapkenčia fašiz
mo. Bet tai yra tik neigimas (atmetimas). Jeigu mes 
ką nors atmetame, tai mes turime žinoti, ką mes to 
vietoje siūlome. Ką gi siūlo vietoje fašizmo komunis
tai? Jie siūlo bolševikišką diktatūrą. O tuo tarpu libe
ralai, buržuaziniai radikalai ir krikščioniškieji pacifis
tai (taikos šalininkai) bolševizmo neapkenčia, gal būt, 
dar labiau, negu fašizmo.

Tokiu budu jokio pagrindo bendram veikimui pas 
juos nebuvo. Jie galėjo tik, suėję, pasišnekėt, pasiklau
syt kits kito “spyčių” ir išsiskirstyti. Tačiau ir iš dis
kusijų yra labai mažai naudos, kada joms trūksta va
dovaujančios minties. Jos tuomet darosi panašios į tą 
pasikalbėjimą, apie kurį rusų patarlė sako: “čiort svo- 
jo, a pop svojo” (velnias riečia savo pasaką, o popas 
savo)!

Kas fabrikuoja melus 
apie Sovietų Rusiją?

Rašo J. GRUBAS.

Apžvalga
tiuj. ..........

“TAUTIŠKAME” FRONTE

Steigdami bendrą tautišką 
frontą, “tautiečiai” meiliai vie
ni su kitai* kalbasi. Pavyzdžiui, 
‘^Vienybėje” vienas Direktorių* 
rašo apie '‘plunksnagraužius”, 
kurte *W Ctevdote 
pčekoja” Brooklyno laikraštį ir

Miahakymo kainai
Chicagoja -r- paštu;

Metams 18.00
Pusei metu 00
Trims minusiame w____ — 2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui ,75

Chicagoj per išnešioto jus: iri
Viena kopija . ...................... 8c
Savaitei ...................... „_  . 18c
Mineliui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paštui

Metams----------- ------  17.00
Pusei metu ——___ 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams ___ 1.25
Vienam mėnesiui --------------- .75

Lietuvon Ir kitur ulsieniuoee 
(Atpiginta)

Metams  ................... 88.00
Pusei metu ••• • »y •••• mm 4.00
Trims mėnesiams __________  2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

-■F i ■■■—., i| , ,, ,, w — 

jo leidėjus. “Plunksnagraužiai” 
tai, pasirodo, buvusieji “Vieny
bės” redaktoriai, Valaitis ir 
Klinga.

Jie, girdi, “apsišarvavę me
lais, šmeižtais ir kerštų” varo 
iš peties agitaciją prieš tą laik
raštį. i i

“Cleveląndo ga^ęčįkas 
šiem* šmeižikams pataikau
ja”, sdko minėtasai Direkto
rius. “Mat, mano, kad. sų li
goniais korespondentais gali

- , ■ 

savo tiražą padidinti. Brook- 
lyno žmonės, kurie buvo Cle- 
velando gazietą pradėję skai
tyti, dabar šlykštisi Valaičio 
ir Klingos nuolatinėmis zau
nomis prieš Vienybę.”
Ko, ko, bet broliškos meiles 

tarpe musų tautininkų netrūk
sta.

m,..,I ^.Iiii ■ ■ im—

BIMBAI ATfiMfi AUKŠTĄ 
“CINĄ*’

Didysis proletariato vadas 
Antanas Bimba, kuris per ke
letą metų diktatoriškai valdė 
lietuviškų komunistų partiją ii 
išspyrė iš jos Pruseiką su But
kum, dabar jau virsta iš savo 
sosto. Jisai yra pašalintas iš 
“Laisves” vyriausiojo redakto 
riaus vietos. Tą vietą dabar už
ima Rojus Mizara.

Bet ir šiam, matyt, rengia
masi atimti jo “činas”, nes ji
sai tapo paskirtas Vadovauti 
mokyklėlėms Bostone, ir tik at
liekamu laiku jisai rašinės j 
savo “redaguojamą” laikraštį. 
'Pati “Laisvė” apie tai prane
ša:

“Draugas Boy Mizara, vy
riausias ‘Laisvės’ redakto
rius, išvažiavo į Bostoną. Jis 
ten pasiliks kokiem dviem- 
trim mėnesiam laiko, dienos 
metu dirbs dienraščiui, o va
karais ir sekmadieniais lan
kys susirinkimus, sakys pra
kalbas, vadovaus mokyklė
lėms ir t. t.”
Komunistų partijos viršūnėje 

(Tęsinys)
Visa tai nėra iš piršto išlauž

ta: aš buvau C(PU-departamen
to narys ir todėl gerai žinau 
jos darbuotę. Man gerai žino
mos tos priemonės, kokios yra 
naudojamos neištikimų darbi
ninkų persekiojimui.

Spaudos laisvi
Visi Maskvos agentėliai sten

giasi įtikinti, kad Rusijoje 
darbininkai turi didžiausią 
spaudos laisvę. Tat žinoma, 
daro ir p->ia Undžienė.

Tikrumoje Sovietų Rusijoje 
nėra nei spaudos* nei žodžio 
nei susirinkimų laisvės. Ten 
draudžiama žmogui net lais-» 
vai mąstyti. Taip yra ne tik 
Rusijoje, bet ir visur kitur, 
kur tik įsigalėjo diktatūra. 
Laisvės šalininkus diktatorius 
Stalinas siunčia į Sibirą, So- 
lovecko salas bei kalėjimus; 
nacių Hitleris juos -suvaro į 
koncentracijos stovyklas, o fa
šistų Mussolini juos kankina 
neprieinamose salose.

Juodieji fašistai laiko pa
vergę darbininkus visokių ban
kininkų ir pramonininkų nau-« 
dai, o raudonieji diktatoriai 
marina badu darbininkus ir 
kaimiečius visokių komisarų 
ir šnipų naudai. Maskvos 
diktatoriai savo priešus stato 
prie sienos, o Berlyno diktato
rius kapoja jiems galvas kir
viu.

Kažkur teko man girdėti to
kį pasakojimą: kartą turčius 
važiavo automobiliu. Jį už-, 
klupu naktis* ir jįs paklydo 
miške. Pasitaikė ,kad taip® 
miške gyveno razbaininkąsu 
Turčius pamatė žiburėlį ir nu
vyko jo link. Ten jis susiti
ko su plėšikų vadu. Pasi
sveikino. Tuviui pasidarė 
keista, kad žmones gali gy^ 
venti miške. Todėl jis pa- 
klausė plOo vado: ‘'Kaip 
Tampia miške gali gyventi ir 
pragyvenime pąsidąryti?” Va
das be niekur nieko atsake: 
“Aš rąbavoju turčius ir gyve
nu”. Ątėja eile ir tur&ui pa^ 
sakytį aąvo užaięmto^ M 
pagalvojo, pagalvojo ir pa* 
reB.š:
gana panašus. Skirtumas tik

■ ■ ■ ■ -

visą laiką eina atkakli kova 
tarpe “vadų” ir nuolatos tai 
vienas jų, tai kitas būna iš
stumtas iŠ diktatorių klikos 
Pas amerikonus taip atsitikę 
su keletu jų “didžiųjų” lyderių 
Ilgiausiai diktatoriavo Fosteris 
bet pastaruoju laiku jisai jai 
yra visai nustumtas į šalį, taii 
kad beveik' nebegirdėt nė j< 
vardo.

PER ANKSTI BUVO 
DŽIAUGTIS

Illinois valstijos rinkimų tą 
ryba atmetė, komunistų parti 
jos' kandidatų sąrašą, kadang 
po jos peticija nebuvo surink 
ta pakankamo skaičiaus para 
šų. Taryba rado, kad paraši. 
skaičius ne tik permažas, bei 
daugelis vardų po peticija esi 
parašyti viena ranka.

Neseniai rinkimų taryba bu 
vo prisikabinusi prie socialisti 
partijos listo, kuris, anot jos 
buvęs įteiktas per vėlai. Šis 
keblumas paskui buvo išlygin 
tas, nes partija įrodė, kad pa- 
vėlinimas įvyko per kaltę kler
ko, kuriam kandidatų sąrašas 
buvo paduotas.

Tačiau, kuomet rinkimų ta
ryba buvo padariusi patvarky
mą prieš socialistų sąrašo pri
ėmimą, tai komunistai straksė
jo iš džiaugsmo ir gyrėsi, kad 
jų kandidatai busią ant baloto, 
o socialistų ne. Dabar pasirodo, 
kad jų džiaugsmas buvo per 
ankstyvas.

tas, kad aš rąbavoju biednio- 
kus ir gyveni A

Tarp diktatorių irgi tik toks 
tėra skirtumas. Savo laiku 
bolševikai labai mėgdavo tą 
obalsį, kad reikia plėšti iš tų, 
kurie turi susiplėšę (“grabl 
negrablennoje”).

Laikraščių turinys
. F
liet aš truputį perdaug nuo 

temos nuklydau; Tad kalbė
siu apie bolševikų “laisvą 
spaudą”. Pirmiausiai tenka 
pasakyti, jog Rusijoje visi lai
kraščiai yra kontroliuojami iš 
viršaus. Kitaip sakant., ten 
visi laikraščiai yra “kozion- 
nyje” (valdiški). Vieni laik^ 
naščiai neva yra skiriami dar
bininkų reikalam?, kiti kaimie
čių, treti industrijai ir t, t.

Tikrumoje gi tie laikraščiai 
atstovauja ne darbininkų ir 
kaimiečių reikalus, o barbariš
kos valstybės interesus. Jų 
pirma ir paskutinė užduotis 
yra girti Stalinų ir jo pakali
kus. Visos blogosios gyveni* 
mo pusės yra užslepiamos, — 
kalbama tik apie neįmanomus 
“socialistiškos valstybės” va
dų nuopelnus.

Kaipo pavyzdį aš jums pa
duosiu “Krestijankiąja Gaze- 
ta” (laikraštį, kuris yra ski
riamas valstiečiams), Tas lai
kraštis išeina tris kartus per 
savaitę, Spausdinama 2,500,- 
000 egzempliorių dėl penkioli
kos gubernijų. Koręspouden- 
tų tas laikraštis priskaito, 15,- 
000, kurie yra žinomi kaipo 
“selkorai”. Jei kaimiečiai 
laikraštį neperka, tai jis yra 
jiems dalinamas dykai. Toks, 
ma t,? didelis pas komunistus 
pasiryžimas apšviesti mužikus.

Dabar pažiūrėkime, kaip 
tas ląįkraštis atrodo. Štai 
jums pirmas puslapis. Ten 
cęlįpėmis raidėmis praneša
ma, kuki kaimiečių gerovei 
valdžia pradės sausinti lau
kus. Girdi, ateityje tai apsau
gos Rusijos žmones nuo bado. 
Kitoje vietoje irgi stambiomis 
raidėmis pranešama, kad tapo 
atidaryta? čęvęrykų fabrikas, 
kuris aprūpins kaimiečius ava
lyne., Ten pat kišo žinute apie 

■ los ątįda^mą.
Toj ė, siuvykloje bv«U gwi’ 
narni kaimiečiams kailiniai, 
žiiiorna,' nėuŽmtrSta pridurti, 

trofeja, už kurią ame
rikiečiai ir ANGLĄI VAR-

. žosi jau 83 Metai

Internacionalinių buorinią jach
tų trofeja, kuri amerikiečiams 
pateko 1851 m. ir nuo to ląiko 
angiai atkakliai stengiasi ją a>t-. 
siimti metinėse jachtų lenkty
nėse. Bet nė šiemet anglams 
nepasisekė ją atsiimti, nors ir 
buvo dvejas lenktynes laimėję; 
tečiaus amerikiečiai laimėjo 4 
lenktynes ir trofeją išlaikė. Tos 
lenktynes abiems pusėms kai
navo jau daugelį milionų dole
rių.

jog sekamą žiemą kaimiečiai 
busią tinkamai aprengti, žo
džiu, visur tik ir mitga “tė
viškos” valdžios nepaprastas 
susirūpinimas kaimiečių li
kimu.
• Atverti kitą puslapį/ Ten 
labai daug prirašyta apie tai, 
kad sovietų valdžia paskyrė 
tiek ir tiek milijonų rublių 
kaimiečių reikalams. Toliau 
seka selkorų šabloniški raštai, 
kuriose visais galimais, budais 
yra garbinama^ sovietų valdžia. 
Jie rašo apie čeverykus, apie 
■kailinius, kuriuos kada nors 
kaimietis gaus.

Selkorai užsiima 
Šnipinėjimu

Komunistųr s agitatoriai kai-
mo korespondentai, visais bu
dais darbuojas^ kad paslėpti 
nuo žmonių teisybę. Rašyda
mi apie valdžios “gerą širdį” 
ir visokius pažadus, jie nie-

STOCK 
&(&»£££
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kuomet nepasako, kaip valdžia kelnes, aš juokais pastebėjau, 
i grudus. ar tik jis nebuvo išvažiavęs 

žuvauti. Julius su dideliu susi
jaudinimu papasakojo man vi
są istoriją, kaip kaimiečiai no
rėjo jam galvą nukirsti.

Beteisiai
Toliau Undžienė rašo: “Be

teisiai yra buvusieji darbo sam
dytojai, dvarininkai, bankieriai, 
caro, kariuomenės oficieriai ir 
buvusioji policija. Visi parazi
tai nuteisti ant ilgų metų kalė
jimam ir visi kontr-revoliucio- 
nieriai.”

Vadinasi, melas turi striukas 
kojas, — anksčiau ar vėliau 
jis suklumpa. Pirma Undžienė 
sakė, jog sovietuose kalėjimų, 
tikrą to žodžio prasme, nėra, 
q dabar jie jau atsirado ir ten 
ilgiems metams yra siunčiami 
“beteisiai piliečiai”. Kodėl ta 
bolšeyikiška taradaika “užmir
šo” pasakyti, jog prie beteisių 
priskaitoma ir visi politiški bol
ševizmo oponentai. Jie taip pat 
siunčiama ilgiems metams į 
kalėjimą už tai, kad nemano, 
jog Stalinas yra neklaidingas.

Antra, tvirtinimas, kad bu
vusieji caro armijos otjęierįai 
yra sugrusti į kalėjimus, nėra 
teisybė. Kai kurie tų oficįerių 
labai gerai prisitaikė prie nau
josios santvarkos ir užima ar
mijoje itin aukštas vietas. Pa
vyzdžiui, taip buvo su nabaš- 
ninku Rrusįlovu.

(Rus daugiau)

-kaimiečių atima 
Jie neį per pusę Žodžio nepri
mena apie tai, kad kaimie
čiams grudų paliekama tik 
tiek, kad jie tik pusbadžiu te
gali gyventi.

Bet sakoma, kad pažadai 
yra geras dalykas tik pusry
čiams, alc vakarienei jie ne
betinka. .'Taip atsitinka ir su 
kaimiečiais, kurie visą laiką 
pažadais ir tėra maitinami. 
Matydami, kad valdžia "viską 
ima, o nieko neduodą, išėmus 
pažadus, kaimiečiai pradeda 
kelti protestus, o kartais net 
ir maišius. Apie tokius nera
mumus selkorai tuoj pasirū
pina pranešti ten, kur reikia. 
Padarinyje prisiunčiamą GPU 
agentai ir parodo kaimie
čiams sovietų valdžios “mię- 
lašįrdingumą”. ‘ Nepatenkin
tųjų kaimiečių vadai, žinomą, 
tuoj yra suimami ir išsiunčia
mi ten, kur pipirai auga. Na, 
o, kiti turi sukąsti dantis, ir 
tylėti.

Tokia tai “spaudos laisvė” 
gyvuoja sovietų šalyje, kur lai
kraščių korespondentų parei
ga yra ne tiek pranešti žinių, 
kiek šnipinėti.. Ir tenka pa
sakyti, jog beveik kiekvienas 
selkora? yra niekas daugiau, 
kaip tik šnipas. štai kodėl 
kaimiečiai lab.ai neapkenčia 
selkorų. Sovietuose visai pa
prastas reiškinys, kad iš nak
ties randama nudaigotas sel- 
koras. Tai (Jaroma, žinoma, 
“iš meilės”! O šnipai juk vi
sur panagiai yra mylimi.

Dauboro prietykis
Kai kuriems chicAgiečių ir 

cleveląndiečių yra gerai pažįs- 
tąmąs Julius Daųboras, kuris 
išyyko į sovietus mužikus 
“švįes,ti”. Kartą jis nuvažiavo 
| kaimą aiškinti žmonėms ko 
munizmę principus ir Lenino 
tezius. Taip pat turėjo kaimie
čiams išaiškinti, ką reiškia vi
sokie Stalino suplanuoti “sov- 
chozai”, . “kolchozai” ir kiti 
“riarkozai”. ž j

Kai kaimiečiai patyrė apie jo 
atsilankymo tikslą, tai jie tuoj 
stvėrėsi už dalgių, šakių ir ki
tokių įnagių, rėkdami: “Golo^ 
va doloi!” (kirskime jam gal
vą). Tokio “draugiško” pasiti
kimo Daųboras visai nesitikė
jo. Jis tiek išsigando, jog grį-. 
žo Maskvon-su šlapiomis kelnėm 
mis.

Kaip tik tuo laiku man pasb 
taikė pa§ jį užeiti. Pamatęs jo
i, f 33? ■1 . ■ ■ II'
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ATĖJO naujas 
KULTŪRA No. 8

Kurios turinys yra labai jdomus 
ir turtingas

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

Šventraščio medicina — D. A. 
Pikas.

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

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

Stebuklai — Aleksandras čaks, 
Bandomasis laikas — St Kaplys.
Skaitytojo Pastabos — Maksim 

Gorkij.
Taipgi Literatūros apžvalga. Įvai

renybės. Kronika.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

M
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Iš Draugijų V eikim o

auk-

Po 27ių metų; Mote 
rų Draugija “Ap

švieta”
Linki draugijai sulaukti 

sinį jubiliejų: kniečia mote
ris prisirašyti.

Dabartiniu laiku “Apšvieta”, 
turi narių vajų ir todėl duok
lės, įstojimai yra labai nupi
ginti. įstojimas moterims ir 
panelėms, nuo 18 iki 30 metų 
veltui, o nud 30 iki 45 metų 
vienas doleris, Duokles 25 
centai mėnesiui.

Kilnu yra prigulėti prie 
“Apšvietos” ir toliau tęsti jos 
darbų, idant, draugija nežū
tų, bet sulauktų auksinio ju
biliejaus su skaitlingu buriu 
jaunų —- jaunų ir senesnių na
rių. ' Nare Z.

BRIDGEPORT — Lietuvių 
Moterų Draugija “Apšvieta” 
gyvuoja su virš 27 m. Tai pir
mutinė laisvų pažiūri] moterų 
draugija Chicagoje, jeigu ne 
visoje Amerikoje.

ši organizacija yra nuveiku
si daug didelių darbų, prisi
dėjusi prie kiekvieno tautiško 
ir apšvietos reikalo pinigiškai 
ir moraliai. Visuomet dirbo.

Tos organizacijos kūrėjos, 
daug nukentėjo iki draugija 
atsistojo- ant kojų. Jos pergy
veno daug nemalonumų. Kai 
kurios iš jų jau nukeliavo į 
“Amžinų Tėvynę”, iš kurios 
nebegrįš. Kilos pasitraukė,!
bet dar paliko keletas, kurios dienį, spalių 3 d.

arbos. Ilouse svetainėje, 831 West 33

Lietuviu Moterų Pi 
liečiu Lyga šaukia 

susirinkimą
įvyks trečiadienį, spalių 3 d., 

Felloivship svetainėje, 831 
IV. 33 Place

gos susirinkimas j vyks trečia- 
Fellovvship

užsitarnauja didelės
Organizacijos veter/Cnes

Tarp jų yra pp. K/Katkevi
čienė, A. Miščiukaitienė, Gru- 
zinskienė, P. Balickienė, J. 
Gulbinienė, E. Bučinskienė ir 
kitos.

Jos vis dar tebestovi drau
gijos sargyboje ir deda visas 
pastangas, kad ji gyvuotų ir 
tarnautų kilniems obalsiams, 
kuriuos draugija sau pastatė.

ZENONAS LĖKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 29 dieną, 5:10 valandą 
vakare 1934 m., sulaukės pu
sės amžiaus, gimęs Tauragės 
ap., Kaltinėnų parap., Milaičių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 35 metus,
Paliko dideliame nubudime 

moterį Domicėlė po tėvais Ra
zmaitę, dvi dukteris Violet ir 
Florence, sūnų Walter, 3 bro« 
liūs Aleksandrą — brolienę 
Marcijoną, Vladislovą — brolie
nę Constance, Victor — bro
liene Helen, 3 švogerius Joną 
Mazeliauską — švogerką Roza
liją, Antaną Aitutį — švoger
ką Marcijoną, Povilą Vilčiaus- 
ką Springfield, III., dėdę ir te
tą Justiną ir Jadvygą Jaka- 
wicz, dėdę ir tetą Jurgi ir Ale
ną Jakawicz ir giminės, Lietu
voj broli Stanislovą, 
Jadvygą ir giminės.

Kūnas pašarvotas ' 
6558 South Green St., 
nas Englewood 0995.

Laidotuvės ivyks seredoj spa
lio 3 dieną, 8:00 vai. ryto iš 
namų i Sv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Zenono J^ekio gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame,

Moteris, Dukterys, Sūnūs, 
Broliai, Brolienės, 
švogeriai, švogerkoa,

• Dėdės, Tetos ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius S. P. Mažeika, Telefo 
nas Yards 1138.

Place, 8 v. v.
Praėjusį trečiadienį susirin

kimas neįvyko dėl blogo oro.
šiuomi kviečiame visas mer

gaites ir moteris, nuo 18 metų 
amžiaus, prisirašyti prie Ly
gos, nes joje nėra jokių parti
nių ar religinių skirtumų. Ly
ga daugiausiai dalyvauja vi
suomeninėje ir politikos dir
voje, o ines žinome, kad da
bartiniu laiku politika lošia 
svarbių rolę musų gyvenime.

Lyga, tarp kito ko, greitai 
pradės anglų kalbos ir piliety
bės pamokas. Narinė mokes
tis Lygoje yra 10 centų mėne
siui. M. Z.

seserį
randasi 
Telefo-

KAZIMIERAS RUČAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 28 dieną, 5:00 valandą 
vakare 1934 m. sulaukęs 42 
metu amžiaus, gimęs Panevėt 
žio apskr. ir parapijos, Paku- 
džiupių kaime.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Grasildą, po tėvais Ži- 
kaitė, sūnų Kazimierą, brolj 
Antaną, brolienę Teklę, du pus
brolius Joną ir Mykplą Abra- 
mavičius, švogerj ir šVogerką 
Lionginą ir Veroniką Jesevi- 
čius ir gimines, o Lietuvoj mo
tiną Rozaliją, brolį Joną sese
rį Oną ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
3326 South Morgan Street.

Laidotuvės jvyks utarninke 
spalio 2 dieną. 8:00 vai. ryto 
iš namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Ručo 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame, 

Moteris, Sūnūs, Brolis, 
Brolienė, Pusbroliai, 
švogeris, švogerką 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
S.P.Mažeika, tel. Yards 1138.

B

M

Amerikiečių buorine jachta Rainbow, kuri laimėjo lenkty- 
su tokia pat Anglijos jachta Endea'vour. Amerikiečiai luines

ko buorinių jachtų trofėjų jau 83 metus. Tolumoj matytis 
anglų jachta Endeavour prieš pat baigiant paskutines lenkty
nes.

Laidotuvės Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1934 metams

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

TVARKOJEALFABETO
šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų 
skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
vairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 

ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų

AUTOMOBILIAI
AUTOMOBILES

Naujas 1984 Studb. sėd. sutaupysi 
$225, Antonsen 6455 S. Westem Av.

4NGALIOJIMAI
POWER 'OF ATTORNEY

Ingaliojimus aprūpinti žemę ir ki
tus reikalus Lietuvoje padarome 
Naujienų ofise.
1739 S. Halsted St., Canal 8500

KNYGOS
BOOKS

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gąusite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

KRAUSTYMAS
MOVING

VICTOR BAGDONAS 
Nuvežam i tolimas ir artimas vietas 

rakandus, pianus ir tt. 
3358 South ‘Halsted Street 

Tel. YARds 3408.

LAIVAKORTES
STEAMSHIP TICKETS

negalite susirasti ko jieŠkot, pašaukite Nau
jienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Pata
rėjo. čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų 
bus galima gauti.

LENTOS IR MEDIS
LUMBER

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

CARR BROS. WRECKING CO.
Pas mus visuomet gausite visokių 

naujų ir vartotų lentų, sienojų ir 
būdavo ji mui medžiagos. Pigiau negu 
kitur. 3003 So. Halsted St. Tel. 
Victory 1272.

NAMAI IR ŽEME
REAL ESTATE

Z. S. MICKEVIČIUS 26 met. bizny, 
2505 W. 63rd St. Hemlock 0800

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
$300 kaurai ............................ $35.00
Parlor, mregkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE. 

574$. So. Ashland Avė.

RAŠOMA POPIERA
WRITING PAPER

PINIGŲ SIUNTIMAS
FOREIGN EXCHANGE

Naujienų Pinigu Siuntimo Sky
rius persiuntė į Lietuvą daug mili
jonų dolerių ir dabar tebesiunčia be 
jokios pertraukos. Savo giminėms 
Lietuvon siųskite pinigus per Nau
jienas — doleriais arba litais. 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Gera rašoma popiera parduodama 
po 25 centus svaras. Reikalaudami 
iš kitur, pridėkite 8c persiuntimo 
kaštams vienam svarui. Pinigus ga
lite siusti stampomis. Gausite Nau
jienų ofise 1739 So. Halsted Street, 
Chicago. III.

SPAUDOS DARBAI

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

ATVIRUTES, programus, plaka
tus, biznio korteles, knygas, laikraš
čius junjs geriausia atspausdins 

NAUJIENŲ SPAUSTUVĖ 
1739 So. Halsted St. Canal 8500

žibulinskis
27 d., sulaukęs 
Amerikoj išgy

ja tinas pašar-

ŠIANDIEN
Vladislovas

Mirė rugsėjo 
pusės amžiaus, 
veno 21 metus,
votas 1316 S. Cicero Avė., Ci
cero, III. Laidotuvės įvyks 8 
vai. 
nes

ryto į Kazimierines 
Laidoja A. Petkas.

kapi-

RYTOJ 
Adcmas Savickis

Mirė rugsėjo 28 d., sulaukęs 
44 metų. Amerikoj išgyveno 21 
metus. Kūnas pašarvotas ran
dasi 4134 So. Rockwell St., iš 
kur bus išlydėtas 8 vai. ryto į 
Kazimierines kapines. Laidoja 
J. Liulevičius.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto, Chi
cago, 1111. valdyba 1934 metų: Vin
cas Stankus, pirm., 6606 S. Mozart 
St., Antanas Šimkus, 3110 Litua- 
nica Ave„ pirm. pagelb., S. 
Kunevičius nut. rašt., 3220 
S. Union Avė.; D. Gulbinas fin. 
rašt., 8144 S. Wallace St.; J. Ma- 
tejunas kontr. rašt., 709 W. 34 St.; 
P. Balsis kasierius, 5653 South 
Throop St.; L. Liaudanskis mar
šalka, 3130 S. Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesj pir

mą trečiadienį 7:30 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8183 So, 
Halsted St.

Laivakortės į Lietuvą ir į visas 
kitas svieto šalis yra parūpinamos 
Keleiviai aprūpinami pasportais ir 
kitais dokumentais, kurie reikalingi 
kelionei. *

Naujienų Laivakorčių Skyrius. 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Importuoti Kaurai už Storage Kaš
tus. Aukštos Rųšies Rakandai.

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

NELSON STORAGE CO.
6910 Cottage Grove

Atdara vak. iki 10. Nedėlioj iki 5.

STOGAI
ROOFING

Prašymas Naujienų 
“Kaimiečiams”

pra-WEST SįIDE — Noriu 
nešti gerbiamiems kaimiečiams, 
kad aš klausiausi jų programo, 
trečiadienį, rūgs. 26 d. Man la
bai patiko ir negaliu atsidžiaug
ti kaimiečių dainomis. Jos ma-|

TEISYBĖS MYLĖTOJU DRAUGY
STĖS valdyba 1934 metams: Pet
ras Killis pirm., 3347 S. Lituanica 
Avė.; Liudvikas Yucius vice-pirm-, 
3252 So. Halsted St.; Steponas 
Narkis prot. rašt., 1900 W. 35th 
St.; Feliksas Kasparas fin. rašt., 
3534 So. Lovye Avė.; Jonas Zalato- 
ris ižd., 6680 So. Western Avė,; 
Zigm. Grigonis kontr. rašt., 4427 
So. Francisco Avė.; Jonas Puza- 
ras, 4427 So. Francisco Avenue; 
Povilas Sakalauskas maršalka, 3600 
So. Union Avė.; Steponas Narkis 
korespondenas, 1900 W. 35th St. 
Susirinkimai atsibuna kas antras 

nedėldienis kiekvieno mėnesio Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. 12-ta vai. diena.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO valdyba 1934 metams: 
Pranas Jakavičia pirm., 2638 W. 
40 St.; Wm. Buishas vice-pirm., 
2650 W. 69 St.; SI. Narkis prot. 
sekr.. 1900 W. 35 St.; Walter 
Sharka fin. rašt., 4635 So. Wash- 
tenaw Avė.; Leonas Klimavičius, 
2534 M. 46th St.; kontrolės raš-

• tininkas; J. Shaltemanas, 7017 
South Camballe Avenue; K. 
Warnis iždininkas, 3838 South 
Kedzie Avė.; T. Tamuliorris mar
šalka. St. Narkis korespondentas, 
F. Shutkusr knygius, T. Dundulis 
kliubo daktaras, 4157 Archer Avė., 
Telefonas Virginia 0086.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

1-mą nedėldieni kiekvieno mėnesio 
12-tą vai. dieną, Liberty Grove sve
tainėje. 4615 S, Mozart Street.

Susirinkimai atsibuna kožną mėne
si pirmą penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St., 7:30 vai. vakare.

THE BR1DGEPORT ROOFING'CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blėkorystės 
darbą.

3216 So. Halsted Street.
Tel, VICtory 4965.

VALGYKLOS
RESTAURANTS

no žavėte žavėjo savo malonu
mu ir gražumu. Ištikrųjų, tie 
jūsų nauji kuriniai tokie gra
žus, kad galėčiau jų klausytis 
kas vakarų.

Gerbiami kaimiečiai, prąšau, 
kad man padainuotumėte dai
nelę vardu “Kad aš turėjau 
kaime mergelę” ateinantį tre
čiadienį. Aš klausysiuos ir gė
rusiuos jūsų gražiomis daine
lėmis. —Jonas Petrulis, 
2149 Wcst Coulter Street.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
valdyba 1934 metams: T. Janulis, 
Sirm., 3430 So. Morgan St.; A.

laziliauskas pirm, pag., 6185 S. 
Ręckwell St.,* P. Killis nut. rašt., 
8347 So. Lituanica Avė.; M. Z. 
Kadziauskas turto rašt., 5825 W. 
23rd PI., Cicero, III.; F. Bakutis 
ižd., 2603 W. 69th St.; A. Ružins- 
kas kontrolės rašt.; J. Barčius 
aplėk, iždo; F. Kunevičia maršalka. 
SusirinkimUs laiko kiekvieną mė

nesi kas trečią antradieni, Chicagos 
Lietuviu Auditorijoj. 7:80 vai. Vak.

GARFIELD P ARK LIETUVIŲ VYRŲ 
ir MOTERŲ PAŠELPINIO Kliubo 
valdyba per 1934 metus: George 
Medalinskas, pirm., 238 S. Central 
Avė.; Alena Kaziunas, pirm, pag., 
3508 Gunderon Avė., Berwyn, III.; 
M. Madalinskas, nut. rašt., 238 S. 
Central Avė.; Chas. Katela, fin. 
rašt., 4676 W. End Avė.; M. Ka
ziunas, iždininkas, 3508 Gundarson 
Avė., Berwyn, III; Vincentas Mani- 
kas, kontr. rašt.; Juozapas Vili
mai tis ir M. Davidonis iždo globė- 
J’ai; Antanas Rudis, maršalka; A.
Caroblis, lingoniu lankytojas.

Susirinkimus laiko kas antrą ne- 
dėldieni, Lavvler Hali Svet., 3929 W. 
Madison St., kaio 1 vai. po piet.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1934 
metams: pirm. J. Rūta; vice-pirm. 
B. Jenkauskas, 3220 S. Union Avė.; 
nut. rašt. S. Kuneviče, 3220 So. 
Union Avė.; fin. rašt. F. Kaspa
ras, 3534 S. Lowe Avė.; kas. rašt. 
P. Viršila, 3200 Lime St.; kasierius 
K. Laucius, 8317 S. Lituanica Avė.; 
kasos globėjai E. Blumas, 3233 
Limė St. ir J. Malinauskas, 8409 
S. Lowe Avė.; teisėjas K. Valaitis. 
8306 So. Union Avė.; ligonių pri
žiūrėtojas P. Petraitis, 3159 So. 
Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir

ma penktadieni, 7:30 vai. vak., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3183 So 
Halsted St.

MARTIN’S RESTAURANT, Lietu
viškas. 6236 S. Western. Hem. 9416

r

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

■t

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, . 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Kazimieras Kantautas
Persiskyrė su Šiuo pasauliu Rugsėjo 30 dieną. 3:45 valandą 

po piet 1934 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Kauno rėdybos, 
Telšių apskr., Kuntaučiu parapijos, Kepurėnu kaime.

Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nuliudime 5 seserys Domicėlė Einikienė h

švogeri Petrą, Leonorą Gustiene ii* švogerj Juozapą, Agniešką 
Viršelienė ir švogerj Pranciškų, Polimaną Nazelskienė ir švogerj 
Juozapą, Kazimierą Stirblienė ir švogeri Williama ir brolį Pran
ciškų ir broliene Stanislavą, 4 pusbrolius Dominiką, Pranciškų 
šarkauskius, Juozapą Kuntautą ir Stanislovą žilių ir daug kitų 
giminių, o Lietuvoj du brolius Joną ir Adomą, dvi seserys Oną
ir Agotą ir pamotę Barborą ir pusseserę Petronėlę šaltupiene if : 
giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 661 W. 14th Place.
Laidotuvės įvyks Seredoj, Spalio 3 dieną, 8 vai. ryte iš namų 

į Dievo Apveizdos parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos ' 
pamaldos už vėlionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Kazimieras Kuntautas gimines, draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Broliai, Seserys, Pusseseres, Pusbroliai, švogeriai, 
Švogerkos ir Giminės,

Laidotuvėse patarnauja graborius S. M. Skudas, Telefonas 
Moriroe 3377.

ADOMAS SAVICKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 28 dieną, 1 valandą 
ryto 1934 m., sulaukęs 44 me
tų amžiaus, gimęs Kražių mie
stelį, Raseinių apskr.

Amerikoj, išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Edmondą, seserį Juzefą 
Lekavičienę, švogerį Leoną 
Lekavičių,, krikšto dukterį So- 
phie, sesers sūnų Viktorą ir 
Joną ir sesers dukterį- Stellą 
Pocienę ir giminės, o Lietuvoj 
moterį Oną ir dukterį Bronis* 
lavą.

Kūnas pašarvotas randasi 
4184 So. Rockwell St.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
spalio 2 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios parapijoj 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlldnid 
sielą, d iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kabinės.

Visi a. a. Adomas Savickis 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ii suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, Sesuo, Švogeris, 
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra-

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1934 metų: pirm. Kaz. Kačinskas, 
7204 S. Rockvvell St.; 
Venckus, 755 W. 35 St. 
Joe Dabulski. 8044 
nia Avenue; iždo 
Ambutis, 16000 So. 
Harvey, III.; pinigų 
A. čiesna, 4501 S.
kontr. rašt. A. Dabulskis, 3044 N. 
California Avė.; kontr. pag. G. 
Kevich, 726 W. 21 St.;- durų sargas 
S. Tuškeviče.. 6939 S. Washtenaw 
Avė.; ligonių apiekunai A. čiesna 
ir K. BorušienS.
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

antrą Septintadienj Antano ČSsnos 
svet., 4501 S. Paulina St. Priimame 
j draugystę nuo 15 iki 40 metų vy
rus ir moteris, berniukus ir mergai
tes, patarnaVimas visiems vienuodas 
sulig draugystės įstatu.

pag. Fr.
nut. rašt.

N. Califor-
rašt. A.

Lincoln St., 
užlaikytojas 

Paulina St.;

AMERICAN LITH. CITIZENS 
CLUB of 12th WARD valdyba 
1984 metams: J. Svitorius pirm.. 
4819 Tripp Avė.; P. Jurgelionis 
pirm, pag.; P. J. Petraitis nut. 
rašt., 8159 S. Halsted St.; J. Nau
džiūnas turto rašt.; 1500 So. 48 
Ct.; J. Manikas kontr. rašt.; J. 
Jasiunas kas. globėjes; Dr, A. 
Manikas sergančių narių kvotėjas, 
8608 W. 59 St., tel. Republic 0098; 
bonemonai: A, Saldukas, 4038
Archer Ave„ tel. Ląfąyette 6719, 
K. Gramantas. 4585 S. Rockwell 
St, tel. Lafayetįte 2418.
Klitibo sjiširinkimai atsibuna 8 

sekmadienį kiekvieiio mėnesio,

Lithuanian Republican Club of 
Brighton Park kliubo valdyba 1934 
m.: Vincag Ba'liunaą, pirm., 2534 
W. 47 St.; Frank Jakavičia, vice- 
pirm., 2638 W. 40 St,; Kdsper 
Kelps, 2-ras vicė-pirm., 2486 W. 
47 St.; Barney Pietkewičia, nut. 
rašt., 2608 W. 47 St.; Walter 
Sharka, fin. rašt., 4685 S4. Wašh- 
tenąw Avė.; Kasper Palseltis, ižd., 
4550 So. Westėrn Avė.; Pėter Za- 
Imnskiš, maršalka, 4601 S. Fran- 
ciscp Avė.
Laiko štišifinkimus kas mėnesį 

kas antra ketvėrgą, 8-tą Vai. vaka-
, B. pietkewlW ofiso kambarį, 

2608 47th St., Brighton Park. <

į* >7 ;

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTE
RŲ valdyba 1934 metams: Pirm. 
A. Milerienė, 1030 Central Evans- 
ton, III. pirm, pagelb. P. Grigo- 
nienė, 8322 S Union Avė, nut.

A. Dudonienė, 7917 S. Har- 
Ave. Fin.. rašt. S, Benikienė.

rašt. 
vard
2900 So. Poplar Avė, Kontrolės 
rašt. A. Galalis, 816 W 33 Place. 
Kasos globėja M. Kizienė, 3207 S. 
Lowe Avė. Kasierė D. Bakas, 6759 
S. Eljzabeth'St. Maršalka A. Tan
ke. 3239 S. Union Avenue.

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS Valdyba 1984 metams yra; 
Vin. Kriščiūnas pirm., 9227 So. 
Cottage Grove Avė.; Jul. Race- 
viče pagęlb., .3326 So. Union Av.; 
P. Killis nut. rašt., 3847 South 
Lituanica Avė.; A, J. Zalatoris 
iždininkas, 827 W. 33rd St.; A. 
Kaulakis turto rašt., 3842 South 
Union Avė.; Iz. Masaitis kpntrol. 
rašt.; A. Jaunis ir J. Krikščiū
nas iždo globėjai; A. Vilkis, mar
šalka; K. Demereckis, knygyno 
prižiūrėtojas; K. Valaitis, ligonių 
prižiūrėtojas.
Susirinkimus laiko kiekvieną mė

nesi pirmą sekmądienį, 12 vai. die
nos, Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svetainėj, 3133 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

ILLĮNŲIS LIETUVIŲ PAŠĖLTOS 
KLIUBO valdyba dėl 1934 metų. 
Jonas Bijankas, pirm.. 984 W. 
Marųuette Road, Walter Lėkis, 
pirm, pagelb., Adolph Kauląkis, 
nut. rašt. 8842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St., J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.

"F

luccessor to

* cjFFICe .
Vai.—8:80 A. M. iki 8:80 P, M. 

Tel. HARrison 0751 
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

326 S. STATE ST. ’
OppotltH Pavis Storo, 2d gJoor

Buy gloves with what 
it savęs

MSre reikalo moąeu__ m
dauklau. kad rauti rere eaaH 
koiele. J4atertae Tootb Pasta. 
dldeUe tuuas parsiduoda ui

It valo apskuro dan
tis , Be to rallto eutaupi«t» 
♦8, h* kuriuos rallis auslptrk- 
a plritlnaltM ar kk kita 
uamcert Pnsrsaacal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25‘

(.ISTERINE
re/ieves

SORE THROAT
Listetine beveik m ome talžai 
užmuša turinčias bendrumo 
•u paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos j? sn- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
ptiltidimi šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
kė 2 % žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklf su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co., St. 
Lours, Mo.

Night and Moming to keep 
themClean.,Clear and Healthy

Write for Free “Eye Care” 
Or “Eye Beauty” Book

Mūrine C<U Dept. H. S.,9 E. Ohio St„€luc«t«

Reduces COLDS

66%
Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue
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Kai Lietuvių Tėvai 
Ramiai Miegojo...

18 Apielinkės < lietuvių gy- jaunų vyrų marškinius. Vy- 
veniir.O tragedija keturiuo- riikis ginasi ir sukruvina dvie

se aktuose hl užpuolikų vaidus.
Užpuolikai priplaka 

prie telefono stulpo.
vyrą 

VienasAktoriai:
A jauni vaikinai, tarp 1S—21 užčiaupęs burną, kitas 

metų amiiaus. Jų evai yra k o kili (uStinn kj ; 
.e uviai. Aštuonioliktos Apie-j lštniuk ęia(X) ,r kiek smul. 

kiti, pasileidžia bėgti.
Apiplėštasis, visas sukruvin

tas ir sumuštas, atsiremia į 
sieną namo ir silpnu balsu 
šaukia “Police, Police!”

Pasirodo trys policijos skva- 
dai. Vienas įvažiuoja iš 17th 
Place, kitas iš Halsted. Keturi 

: jauni vyrai, atrodo, pranykę, 
‘tik griuvihėja apiplėštasis.

Du policijos skadai pasilei- 
1934 į sekmadienį, džia per 18-tą apielinkę. Prie 

j kampo 17th Place ir Union 
užklumpa būrį jaunų vyrų. Du 
sukruvinti, su marškiniais su
terštais krauju, 
right officer. 
only a little 
ourselves”, 
tektyvams.

Aktas ketvirtas
Keturi jauni vyrai ir api

plėštas vyras nuo Lawndale 
avenue, Maxwell policijos sto
tyje-

Netrukus keturi jauni vyrai 
bus teisti. Netrukus jie bus 
įkalinti. Sėdės kalėjime ke
lius mėnesius ar metus, tarp 
profesionaliu plėšikų ir žmog
žudžių. O lietuves motinos ir 
tėvai verks ir dejuos.

Pastaba: Visų šios tragedi
jos “aktorių” ir plėšikų, ir 
apiplėštų, .ir žmonių, kurie 
apiplėšimus matė, vardai yra 
žinomi. Tačiau, jie nepaduo- 
ti, todėl, kad liudininkai, ku
rie apie šiuos įvykius pasa
koja, prisibijo, jog jiems bus 
keršijama. Jie prašė vardų 
neskelbti. X.

linkės gyventojai, kurie laike 
šios tragedijos akcijos ramiai 
miegojo, nežinodami ką jų su- 
nai daro.

Du lietuviai ir vienas sve
timtautis. kurie turėjo nelaimę 
papulti į 4-ių jaupų vaikinų 
rankas.

Dvi policijos ir detektyvų 
pat r oi ė s 
Laikas:

Naktį, iš šeštadienio, rugsė-' 
jo 29 d 
rugsėjo JJO d., 1934.

Vieta:
18 Apielinkė ir Maxwell 

trikto policijos stotis.
Aktas pirmas

Apie 10 valandą vakaro, šeš
tadienį, rugsėjo 29 d. Keturi 
jauni vaikinai, svarbiausieji 
aktoriai šiame, veikale, apipie
šė vieno lietuvio bučernę — 
grosernę. Ta groserne randa
si prie Canalport avenue. Su 
grobiu plėšikai nutraukė į sa
vo “klubauzę”, o tų klubauzių 
yra kelios 18-toje apielinkėje.

Iš ten keturi jauni vaikinai, 
kurių tėvai yra lietuviai ir Aš
tuonioliktos Apielinkės gyven
tojai, ir kurie tuo laiku miego
jo, suėjo į aludę, kur gėrė alų 
ir degtinę.

Aktas antras
Apie 1-mą valandą 

sekmadienį, rugsėjo 30
“Aš mačiau, kaip keturi jau

ni vyrai, man matyti lietuvių 
vaikai, padarė “holdupą” ant 
‘Canalportevenės* ”, pasakojo 
su gerokai apdraskytu ir įskel
tu veidu vyras. “Aš ėjau na
mo. Tie jauni vyrai mane 
pamatė, kai ėjau namo, tai 
užpuolė, sumušė ir atėmė 40 
centų. Aš tik tiek turėjau ki
šeninį, 
bėgti, 
įbego į vieną aludę, 
jau eiti į vidų, tai nuėjau į 
Maxwell ‘steišiną’, ir pasakiau 
seržantui”. šis nukentėjęs 
lietuvis gyvena String gatvėj.

tračias
laiko po antro

“MISS LITHUANIA”

NAUJIENOS, Chicago Ui

Varpai”, kurią chotas dabar 
ruošia pastatythui ^scenoje. Ji 
tiek atsidavusi chorui ir tiek 
jo veikimu užinteresuota, kad 
su laiku žada “parodyti ste
buklus”, pavartojus jos pačios 
žodžius.

P-lė Aldona dirbo ofise Na
tional Bureau of Casualty and 
Surities Underu-riters ofise, In
surance Exchąngė Bumuose, 
miesto centre. Ji lankė St. Jur
gio parapijinę mokyklą, vėliau 
baigė Flower High School ir 
studijavo “Vogue” modisčių mo
kykloje.

“Mist: Century of Progress” 
nnks publika

dis-

naktį, 
d.

Paskui jie pasileido
Pamačiau, kaip jie 

Aš bijo-

kuri eina nuo 
ran- 
gat-

Pirmadienis, spalio 1, 1934

P, that’s all 
We here had 

serap betvveen 
aiškino abu de-

Ponselle. Martini, 
Stuecgold vėl 

transliuos iš CBS
šįvakar, nuo 9:00 iki 9:00 

reguliariu laiku “į orą” grįžta 
dainininkai Rosa Ponselle, Mi
no Martini ir Grete Stueck- 
gold, asistuojami Andre Kos- 
telanėtz orkestro. Kaip ir pra
eityje, šį programą finansuoja 
ir transliuoja per Columbia 
Broadcasting System stotis 
Chesterfield Cigaretles išdirbė
jai, Liggett* ir Myers bendro
vė.

Programas buvo leidžiamas 
šių metų pavasarį ir susilau
kė tokio didelio pasisekimo, 
kad jis ir vėl grąžinamas ra- 
dio klausytojams.

Rosa Ponselle, Nino Marti
ni yra gerai žinomi operos 
dainininkai Rose Ponselle, Ni- 
cijos nereikalauja. Grete 
Stueckgold yra nauja daininin
kė, tik šį pavasarį padariusi 
savo “debiutą” per radio. Bet 
ir ji pagavo klausytojų fanta
ziją, nes turi gražų, skambantį 
balsą, kuris yra daugeliui 
įstrigęs į atmintį. ' Chicagos 
CBS stotys yra WBBM ir

(5p.)

Aktas
Už valandos 

jo akto.
Vieta, iela,

Halsted į Union gatvę, ir
dasi tarp Aštuonioliktos 
ves ir 17th Place. Iela pusė
tinai tamsi. Eina vyras, ku
ris vėliau pasipasakojo gyve
nąs prie Lawndale avenue. 
Skubina.

lelą vienoje vietoje perker
ta kita iela, einanti nuo 18-tos 
iki 17th Place. Ten pasislėpę 
tyko musų keturi jauni vyrai, 
kurių tėvai yra lietuviai ir 
Aštuonioliktos apielinkės gy
ventojai.

Jie staigiai užpuola iela ei
nantį vyrą. Jis nori šaukti. 
“Shut your trap, goddam you! 
TU blow your head off!” Su
gniaužęs kumštį vienas iš ke
turių vyrų trenkia, užpultam į 
veidą. Veidas pasriuva krau
ju, kuris suteršia ir baltus WIND, Gary, Ind.

P-lė Aldona Grigoniute, ku
rią Pasaulinės Parodos teisėjai 
išrinko “Miss Lithuania”. Ji 
atstovaus lietuvius “Miss Cen- 
tury of Progresą” rinkimuose.

Aldona Grigonis Pa
rodoj išrinkta “Miss 

Lithuania”

P-lė Aldona turės nekantriai 
laukti visą savaitę iki sužinos 
ar ji turės laime gauti.“Miss 
Century of (Progress” titulą. 
Tik už savaitės, spalių 9-tą die
ną Paroda paskelbs oficialiai 
kuri mergina buvo išrinkta. Ją 
rinks publika per aštuonias 
lienas nuo sp. 1 iki sp. 8 d.

J. Paukščio galva ir 
piktadario pagalys

Z .______ 4

TOWN OF LAKE — Vieną 
gražią dieną šią savaitę Jonas 
Paukštis, 73$1 South Peoria 
avenue) vaikščiojo Town of 
Lake.

Pasitaikė, kad tuo pačiu? lau
kti ir ta pačia gatve kojas'n$- 
klino ir kitas žmogus, kurio 
intencijos buvo labai negeros. 
Negeros todėl, kad pasiėmęs į( 
ranką storą pagalį smarkiai 
vožė su juo p. Paukščiui per 
galvą, palikdamas gilią žaizdą.

Tas įvyko prie kampo 43Čios 
gatvės ir Wood. Iš amato va
gis, piktadaris pranyko pirm 
negu p. Paukštis spėjo prisi
šaukti pagalbos.

Lith IMPS lose to J. 
D. Murphys Under- 
-1 skers, 43 to 0

Though swamped by rivals Lith 
players šhc*w guod team play

Cen-Atstovaus lietuvius “Miss 
tūry of Progress.” rinkimuose

Skaisti,BRIDGEPORT. 
šviesiaplaukė Aldona Grigoniu- 
tė, 3322 South Union avenue. 
laimėjo “Miss Lithuania” titu
lą ir kandidatūrą į rinkimus 
“Miss Century of Progress” 
Pasaulines parodos “gražuolės”.

P-lė Aldona buvo išskirta/iš 
būrio kitų kandidačių atsto
vavimui lietuvių visų tautų gra
žuolių konkurse, kurio aukš
čiausias prizas yra pasaulinės 
Parodos gražuolės titulas. Tą 
titulą Parodos viršininkai yra 
pasiryžę suteikti vienai iš mer
gaičių, kurių kiekviena atsto
vaus skirtingą tautą.

•

pinko šeši teisėjai
Laiminga jautėsi ĄJdona Gri- 

goniutė, kuomet teisėjai sutei
kė jai Miss Lithuania titulą 
rinkimuose, kurie įvyko šešta
dienio vakare Pasaulinėje Pa
rodoje, Court of the Hali of 
States ir Streets of Shanghai 
koncesijoje.

Į teisėjus įėjo advokatas Otlo 
Reich, žymus Chicagos dailės 
rateliuose • ir Art Museum di
rektorių tarybos narys; Mar- 
garet McCormick — “Miss 
Shamrock Airių Tautos gra
žuole; Anthony Czarnecki — 
“Chicago Tribūne” atstovas, 
Ethel Harrington — paskuti
nės sporto olimpiados lengvo
sios atletikos žvaigždė, ir Miss 
M. McDonnell — pasaulinės pa
rodos atstovė.
“Lietuvių Dienos'Karalaite” — 

Garbės teisėja
Garbės vietą tarp teisėjų už

ėmė p-lė Elena Stankiutė, 4149 
South Campbell avenue, šių 
metų Lietuvių Dienos gražuole, 
šis kontes.tas jos vainiko ne
paliečia ir ji toliau palieka 
“Lietuvių Dienos Karalaitė”.

P-lė A. Grigoniute
šviesiaplaukė ir graži Aldo

na Grigoniute — “Miss Lith
uania” — yra 22 metų. Ji pri
klauso prie “Pirmyn” choro. 
Ji dažnai dainuoja solo roles 
choro statomose veikaluose. Ji 
užims vieną iš vadovaujamų 
rolių operetėje “Kornevilio

Paveikslai vislį tautų gražuo
lių, o tarp jų yra Misa Lith
uania, Miss Ukraine, Miss. Po- 
land, Miss Sweden, Miss/Hun- 
gary, Miss Chechoslovakia, etc. 
bus išstatyti prie visų ^Parodos 
vartų. Ten lankytojai galės 
gražuoles pamatyti ir pasirink
ti vieną, kuriai atiduos balsą. 
Perkant bilietą į Parodą, kiek
vienas žmogus gaus specialį 
kuponą, kurį turės išpildyti ir 
įmesti j kuponų dėžę Spalių 9 
d. tie balsai bus skaityti, o va
kare, ar Lagoon teatre, ar Hali 
of States bus paskelbti galuti
ni rezultatai ir perstatyta “Miss 
Century of Progress”.

Lietuviai šią savaitę lankyda
mi parodą lai neužmiršta bal
suoti ir atiduoti balsą už savo 
tautos kandidatę^- “Miss Lith
uania” — p-lę Aldoną Grigo- 
niutę.

“NRA Ateitis”, diskusi
jų tema biznierių kon

ferencijoje
I* ' ‘1 " T" “rl ' ’ v

NRA ateitis, Amerikos spau
dos nuomonė apie NRA ir ar 
ii atnešė naudos — yra trys 
plausimai, kurie bus disku- 
suojami metinėje konferenci
joje Chicagos Better Bosines 
Bureau. Konferencija įvyks 
trečiadienį, spalių 17 d. Pai
ni e r House viešbutyje.

Kalbėtojai bus Artlnir D. 
Wbitcside, tik užvalZir peror
ganizuotos NRA valdžios na
rys, Merrill C. Meigs, “Chicago 
American” menadžeris ir Ri- 
chard M. Neustadt, National 
Retail Code Authority sekre
torius.

The J. D. Mi.vphys swamped 
our Lithuąniun “IMPS” in de-l 
feat yesterday n f te r noon at 
Grand and Harlem avenue, būt 
they did not gallop with ease 
to a sėore of 43 to 0.

The Imps in their game since 
organizing just abou| a month 
ago, showed effective coopera- 
tion on the field, though the 
attack of the Murphies proved, 
too much for i

Gallantly defending their goal 
line the Imps towed seven 
tinies before the onslaugth of 
the eleven both stronger, and;

mateliai and with some moro 
practice, we will not only hold 
our own, būt bring home the 
bacon.

“A bouqi.‘ct to the Murphies”, 
continued Art Montvid. 
“Though seeing their super- 
iority, the Murphies did not 
resort to any hard boiled stuff 
and played a good, clean game”.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

their opposition. | CL ASSIFIED ADS
i ...i.................... ■—

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMU SAVININKU ATYDAI
juperior in playing and team Mu^ų. biuras JJteiks patarimus namu1 J savininkams reikale nesusipratimų suwork. The Imps succeeded in 
holdihg down the Murphies 
from rampage and made them 
work hard for the gains in 
yardage.

“It mušt be remembered”, 
statei coaches J. Dovidauskas 
and Art Montvid, “that the 
Murphies are among the strong- 
est of ąll ąmateur tęams. Their 
goal line has been crossed only 
ohce in two years and they 
have not lošt a single encountei 
in four years.

“The game, although sad in 
the score for the Imps, showed 
good playing and team work 
on the part of all our fellows. 
We. found that we have good

rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime Skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymu? 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St 

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

Help Wanted—Female

REIKIA patyrusių moterų prie 
sortavimo skudurų. Nuolatinis dar
bas. 5201 S. State St. Telefonas 
Kenwood 5109.

LINCOLN’S FRIDE
“Straight Kentucky Bourbon 100 Proof” 

(ITS EIGHT MONTHS OLD) j.
AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME ■ 

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

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 UQU0R COMPANY
3252 So. Halrted”Št “"TeTvictory 5388-83

Dar vieha užnuodyto 
maisto 1

Vakar kelyje į Lutherari 
Deaconess ligoninę mirė 9-ių 
metų berniukas-,* sūnūs Ru- 
dolph Brendel,. 2139 Churchill 
Street, bedarbio stalio, kuris 
ėmė maistą iš pašalpos sto
ties. Kiti du bedarbio kūdi
kiai, Irena,, 5, ir Alvin, 3, ser
ga ta pačia liga, kuria sirgo 
miręs berniukas. ’

Spėjama, kad ir šie vaiku
čiai, kaip Roselantlo bedarbio 
King’o vaikai, serga nuo suge
dusio maisto, kurį gavo iš pa
šalpos stoties.

Beplaudamas mėsą 
skaudžiai ipiovė 

koją

WESTSIDE — M. Ratnovs- 
kis, 33, 1520 South Ridgeway 
avenue, Westsidės lietuvis už
siimąs “bučerystę”, bedirbda
mas mėsos dirbtuvėje, 447 W. 
37th Street sunkiai susižeidė. 
Jam beplaunant mėsą, aštrus 
peilis paslydo ir kliudė jo de
šiniąją koją.

CICERIECIAI REIKALAUS 
MIESTO NUMAŽINTI 

VANDENS BILAS

PRANEŠIMAI
Drugystes Saldžiausios širdies 

Viešpaties Jėzaus laikys mėnesinį 
susirinkimą spalio 2 d. 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Tamstos pribuvimas 
būtinai reikalingas, nes bus rinkimas 
darbininkų ant baliaus ir daug svar
bių reikalų svarstoma dėl draugijos 
labo. Valdyba.

PIRKITE Tropicair Anglis dėl 
ūmios šilumos. Lump ar Egg — 
$6.00. Mine run — $5.75. Screen- 
ings — $4.75. Northern Coal Co. 
Merrimac 2524.

REIKALINGA moteris arba mer
gina patarnauti prie virimo, pada
vimo valgio .ir padirbėti prie namų. 
Gali gyventi vietoj. 644 No. State 
St. Klauskite Mrs. Emma.

Mrs. Mamse atsi
liepkite kuogreičiau- 
siai dėl likvidavimo 
kol dar viskas tebė
ra čelybei.

Didžiai gerbiąs Jus 
(Papsės.)

BEECHER STUDIO 
padaro 

VAIZDINGESNES
Vestuvių Fotografijas 

744 East 791h St. 
-Triangle 4240

ŠILKINIU KLIOŠŲ (shades) dir
bėjos, patyrusios. Nuolatinis dar
bas Gera alga. Day light dirb
tuvė. Atsišaukite prisirengusios 
prie darbo. Art Lamp Corporation, 
469 E. Ohio St.

REIKALINGA Veiterka. kuri su
pranta apie valgių virimą, turėtų pa
tyrimo prie baro, daryti sandvičius, 
prie Steam Table. 644 N.’ State St. 
Klauskite Emma.

Stop

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

erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemone 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
85s, 60c, $1.00.

x em o
b O H S K IN*i Q R iTAT I O N S

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO- 

RAGE IR PATAISYMUI, bet savi
ninkai juos neatsiėmė; black pony 
kautas $20; brown caracul $25; 
gray caracul $24; leopard cat $39; 
American Broadtail $24; black ca
racul $28; racoon $35; Hudson Seal 
$65; Genuine Mink $150; ir dauge
lis kitų, kurie yra verti keturius 
sykius tos kainos. Taipgi 20 jack- 
ettes po $10, ir 38 kailiniai serafs 
po $2. Economy Section.

MILLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan AVe., Chicago 

Atdara vakarais

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

TEL. REPUBLIC 8402

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

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

HORTGAGE BANKERS

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

GERU RAKANDŲ ir kaurų bar- 
genai laike musų didelio $16,000 Pa- 
aukavimo Išpardavimo. Veikite 
Dabar, 6626 S. Halsted St.

Miscellaneous for Sale 
{vairus Pardavimai 

*W^*^W'WW**^S*»l#W**WW*rf*^WWW»*eM^5E***W***«**^*l«**W^*WWW»

PARDAVIMUI anglių ir gazo kom
binacijos pečius, kain naujas, pi
giai. * Telefonuokite Hemlock 1355. 
M r. Robinson.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

EXTRA BARGENAS
Norintiems i bizni lengvai eiti. 

Biznis gerai išdirbtas per daug me
tų. Parsiduoda bučernė ir grosernė. 
tik stakas, nereikia pirkti fixčerių, 
jeigu nenorite. Mokėsite rendą už 
Storą, fixčerius ir 4 ruimus $25.00 
i mėnesi Pirmą mėnesį už dyką. 
Nepraleiskite šios progos

Matykite
PAUL M. SMITH

4405 S. Fairfield Avė.

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

2942 W. Pershing Rd.

Improvęment Klubas kviečia sa
vininkus priduoti aukštas bilas

CICERO — Visi Cicero lietu
viais kurie turitę peraukštas 
vandens bilas, ątsineškite jas 
į Cicero Town Hali antradienio, 
spalių 2 d., apie 8 yąj. vakare.,

Lietuvių Improvement Klu
bas ir Cicero Tax-payers Coun- 
cil turės bendrą susirinkimą su 
miestuko valdžia, Tfcme susi
rinkime bus reikalaujama val
džios, kad vandens biloš butų 
nemažintos, nes yrĄ per aukš
tos. Atsineškite vandens bilas 
— senas ir dabartines.

A.' F.Ppčių^TKĮiibopirm.

lO5* BAKING 
IVU POWDER

Šame Price lodau, 
as 44 Years Ago 

25 ounce$25t

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC. PERKAM LfETL’VIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ. 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,

PARDUOSIU arba priimsit! į pusi
ninkus i roadauzęs biznį, biznis iš
dirbtas gerai, renda ir laisniai už
mokėti iki pavasariui. Esu našlys 
be vaikų, priimsiu vyrą arba mo
terį.

Box 168
1739 So. Halsted St.

Iš PRIEŽASTIES ligos esu pri
verstas tuojaus parduoti savo pir
mos rūšies Čeverykų taisymo šapą. 
Naujos mašinos, 4 kambariai užpa
kalyj. Taipgi parduosiu savo 4 kam
barių rakandus. Krautuvė randasi 
4565 So. Wentworth Avė. Del in
formacijų kreipkitės 4606 So. Wells 
St. Tel. Yards 4864.

5IUSKITP6K
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvosžmoreslr 
taip pataria Lietuvos banl®

Wm. Mayer Chas. Pernstein 
Telefonai

Ofisas: Evergreen Park 7146 
Res. Prospect 4308

St.9 Maria & Ever
green Monument Co. 
Autorizuoti Išdirbėjai Augštos 
Rūšies Paminklų. Pastatom Pa
minklus visose Kapinėse.

Ofisas ir Dirbtuvė:
91 ST. ir KEDZIE AVĖ. 

Post Office Evergreen Park, III.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

DVIEJŲ pagyvenimų po 6 kam
barius, naujas muro namas, .geroj 
apielinkėj. Kaina $6500.

TRIJŲ pagyvenimų namas, par
duosiu arba mainysiu ant mažesnio 
namo ar farmos arba ant kokio 
biznio.

4 KAMBARIŲ Cpttage su base- 
metų. Kaina $2,000, cash $500.

Kreipkitės ypatiškai arba laiškais 
A. GRIGAS 

68$7 S. Rockwell St




