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Prezidentas Roosevėlt Siūlo 
Industrinę Paliaubą

Siūlo, kad stambiosios industrijos susitartų 
su organzuotais darbininkais ir nors 

laikinai Įvykintų industrinę taiką
ir negalima tikėtis, kad viską 
galima butų pataisyti su viena 
diena.

Atsakydamas kritikams, pre
zidentas primine, kad adminis
tracijai tankiai primetama, jog

VVASHINGTON, spalio 1. — 
Prezidentas Rooseveltas vaka
rykštėj kalboj per radio visos 
šalies gyventojams, plačiai iš
dėstė ką jo administracija jau 
yra atsiekusi, ir ko dar sieksis,
taipgi atsakė ir tiems kritikams, ji daug pinigų išleidžianti vie- 
kurie bando jo administracijos 
darbus pulti ir smerkti.

Iš busiančiųjų administraci
jos darbų jis numato padarymą 
NRA pastavia įstaiga. Ji da
bar yra reorganizuojama ir pri
taikoma naujoms sąlygoms, vė
liau gi bus paruošti įstatymai, 
kurie tą įstaigą gaivinti šalį 
padarys pastovia, visam laikui, 
nes NRA parodė savo naudą 
ir dar daugiau* z naudos galės 
atnešti ateityje.

Prezidentas pripažino, kad 
streikų šalyje buvo daug. Jie 
neša žalos industrijai, darbinin
kams ir vartotojams. Bet visgi 
streikų buvo ne daugiau,- kaip 
būdavo pirmiau, prie normalių 
sąlygų.

Streikai, pasak prezidento, 
daugiau kilo dėl pačių samdy
tojų ir darbininkif1 kaltės,‘kad 
jie nepanorėjo p.|nai kooperuo
ti su valdžia.

Jis nesiūlo, kad darbininkai 
atsižadėtų streiko ir kad in
dustrinė kova visai pasiliautų. 
Bet jis pašildė stambiosioms 
industrijoms padaryti industri
nę paliaubą susitariant su or
ganizuotais darbininkais. Jis 
siūlo, kad tos industrijos su
sitartų su darbininkais dėl dar
bo valandų ir algų ir kad tuos 
susitarimus pildytų. Jeigu gi 
iškiltų kokie nesusipratimai, 
ar pasirodytų reikalas sutartis 
pakeisti, tai kad jos bu‘tų pa
keistos pagelba valdžios taiky
mo įstaigų, taip kad butų ga
lima pilnai išbandyti taikius 
budus lošimui nesutikimų pra
monėse.

Aiškindamas, kas jau 
džios atsiekta, prezidentas 
minė bankų sutvarkymą,
teiktą pagelbą mažųjų namų sa
vininkams, sutvarkymą invest- 
mentų ir sumažinimą pragaiš
tingos spekuliacijos, Įvedimą 
NRA. ir kodeksų, kurie sutvar
kė darbo valandas ir algas, 
taipgi sumažino piktą kompe- 
ticiją, tuo suteikiant darbo 
dar 4,000,000 žmonių. Pirmą 
kartą nuo depresijos pradžios 
industrijos pradėjo nešti pel
ną.

Padėtis yra žymiai pagerėju
si, bet, sakė prezidentas, ne
galima \ikėtis, kad kaip sam
dytojai, taip ir darbininkai jau 
butų pilnai patenkinti esančia 
padėtimi, nes dar nė industri
jos neneša priderančio pelno, 
ifė darbininkų būklė nėra pasie
kusi patenkinančio laipsnio. Bet

vai- 
pri- 
su-

šiems darbams. Bet tos išlai
dos yra reikalingos mažinimui 
nedarbo. Jis netiki tain, kad 
visuomet Amerikoje turi būti 
bedarbių, kuriuos valdžia turėtų 
šelpti, nes tai yra didžiausia 
demoralizacija ir pinigų eikvo
jimas.

Priminė ir niekurių kritikų 
užmetimus, kad Anglijo atsiga
vo be ypatingos valdžios pagel- 
bos. Bet ten ir sąlygos buvo ki
tokios, o ir valdžia darė viską 
kovojimui depresijos. Be to jai 
tame darbe gelbėjo bankai, ko 
nebuvo Amerikoje, nes čia rei
kėjo pačius bankus gelbėti. 
Bet ir patys Anglijos konser
vatoriai pripažysta, kad tos so- 
cialės reformos, kurios tik da
bar Amerikoje yra pravedamos, 
Anglijoje buvo pravestos 10 ar 
daugiau metų atgal.

Prisiminė prezidentas ir apie 
nuolatinius kritiku šukavimus 
apie konstituciją. Esą šiame 
dalyke valdžia nepaiso jokių 
reakcinių advokatų ir politinių 
redaktorių, nes konstitucija yra 
ne tam, kad progresą trukdy
tų, bet kad jį gelbėtų. Pati val
džia siekiasi kuoplačiausios 
laisvės, bet ne laisvės keliems 
privilegijuotiems žmonėms iš
naudoti kitus, —laisvės, kuri 
užtikrintų laisvę ir tinkamą gy
venimą daugumai Amerikos 
žmonių, tokios laisvės, kokios 
dar niekad nebuvo Amerikos 
istorijoj.

Green patenkintas

SAN FRANCISCO, Cal., sp. 
1.—Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Wm. Green iš
reiškė pilną pasitenkinimą pre
zidento kalba ii- jo pašildyta 
industrine paliauba.

Chicago, III., Antradienis, Spaliiį-October 2 d., 1934
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NRA administratoriui Johnson rezignavus, NRA administracija liko padalinta Į tris skyrius — 
policy, administratyvę ir teisminę tarybas. Vyriausia yra “policy” taryba, kuri veda visą NRA 
liniją ir nustato jos veikimą. Į tą (tarybą įeiną penki žmonės: darbo sekretorė Frances Perkins 
(viršuj kairėj), vidaus reikalų sekretorius ir viešųjų darbų administratorius Harold Ickes 
(apačioj kairėj), agrikultūros administratorius Cheąter C. Davis (viršuj dešinėj), šelpimo ad-
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ministratorius Harry L. Hopkins (apačioj dęšinėj) ir tarybos vadas adv. Donald R. Richberg, 
buvęs NRA generalinis patarėjas (vidury). ?

Lenkijoj net ir mote
rys bus imamos į 

kariuomene
- ....

Reikalui esant į kariuomenę ga
lės būti pašaukti visi vynai 
nuo 17 iki 60 m. amžiaus

VARSA VA, sp. 1. —Lenkijos 
valdžia išleido naują preziden
tini dekretą, kuris įsteigia “pa- 
gelbinę karinę tarnybą”. Len
kijos apgynimui.

Einant tuo dekretu galės būt 
imamos Į kariuomenę ir mote
rys, nuo 19 iki 45 m. amžiaus, 
kurios bus pastatytos apsaugo
jimui transportų, darbui ligo
ninėse ir raštinėse. Lenkijoj jau 
ir dabar esą 50,000 pilnai ka
riniai išlavintų moterų, bet dar 
daugiau moterų bus lavinama 
dabar.

Tas pats dekretas leidžia pa
šaukti prie ginklo visus vyrus 
nuo 17 metų iki 60 metų am
žiaus.
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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Vokietija galinti gy 
venti viena, sako 

Hitleris
BUECKEBERG, Vokietijoj, 
1. —Hitleris kalbėdamas ūki

ninkų suvažiavimui pareiškė, 
kad Vokietija politiniai ir'eko
nominiai > galinti gyventi vieną 
ir visai nepaisanti užisenio Ša
lių puolimų. Tik užsienio spąų- 
dimai dair labiau sustipriną 
nacizmą ir didiną Vokietij 
nusisprendimą gyventi nepri
klausomai nuo kitų valstybių.

“Amerikos tragedi 
ja” teisme

No. 232

LIETUVOS ŽINIOS
Luokėje didelis 

gaisras
Luokėje sudegė trijų gatvių ir 
aplink turgavietę esą namai

Renka jiiry Insullų 
bylai

CHICAGO.— Vakar federali- 
niame teisėjo Wilkerson teisė
jo teisme prasidėjo rinkimas 
jury, kuris turės nagrinėti 
abiejų Insullų ir keliolikos ki
tų žmonių bylą už naudojimą 
pašto prigavingiems tikslams.

Bet labai mažai atsiranda no
rinčių būti jury nariais, visi at
siprašinėja ir prašo paliuosuo- 
ti nuo to darbo.

Po susikirtimo kon- 
grėsė rezignavo Is-

• • - į'."' 1 • j’pamjos kabinetas
MAD1UDAS, spalio 1. - 

Premjeras Ibanez Įteikė prezi
dentui Zamora savo kabineto 
reziganciją. Tokiu budu 
nojoj respublikoj Įvyko 
vienas didelis krizis.

Kabinetas rezignavo po
raus susikirtimo parlamente, 
pirmoj jo sesijoj, kai kabinetas 
pamatė, kad jis neteko didžiu
mos atstovų paramos.

jau- 
dar

ašt-

Japonijos armija 
grūmojimais rei
kalauja pinigų '

Kanados geležinke 
liečiat reikalaus 
algų pakėlimo

MONTREAL, s. 1. — 21 ge
ležinkeliečių unija, kuri atsto
vauja visus Kanados geležin
kelių darbininkus, pradės dery
bas su geležinkeliais, kad at
gauti panaikinimą algų suma
žinome, kurs buvo padarytas de
presijos laikais. Manoma, kad 
derybos tęsis kelis mėnesius.

Komunistai organizuojasi Ai 
rijoj

Maistas pabrango
7.7 nuoš.,

WASHINGTON, sp. 1. —Ag
rikultūros departamentas skel
bia, kad šiais met. maistas pa
brango vidutiniškai 7.7 nuoš. 
palyginus su maisto kainomis 
du metai atgal. •

Departamentas mano, kad 
maisto kainų kilimas dar ne
apsistos ir kils iki ateinančių 
metų, tik gal ne tokiu* dideliu 
spartumu, kokiu kilo rugpiučio 
mėnesy.

ikteng.,.1- ..-wxy ką respubliką.
Chicagai ir apielinkei federaiį. J -------

lio oro biuras Šiai dienai praus*
Sauja:

Dalinai apsiniaukę, maža 
permaina temperatūroj. '

Saulė teka 5:47, leidžiasi 
32.

DUBLINAS, s. 1. Airijos 
komunistai negalėdami kitaip 
pasiekti darbininkų mases, su
darė respublikonišką kongresą, 
kurto tiksiąs bus sudaryti “ben
drą frontą” ir Įsteigti darbiniu-

SAN FRANCISCO, Gal, s. 
1.—Policija susirėmė su 500 ko
munistų. Susirėmimas' baigėsi 
tuo, kad komunistai liko iSvai- 
ryti, o jų organizatorė 
Rothstein liko areštuota.

Ida

DUBLINAS, Airijoj, r. 30. 
—Spaustuvių darbininkų( strei
kas liko sutaikintas ir miestas 
pamatys pirmus laikraščius 
antradieny po 9 savaičių per
traukos. Per 9 savaites čia ne
buvo jokio laikraščio ir miestas 
turėjo gyventi vien gandais, ar 
žiniomis iš nedaugelio gaunamų 
užsienio laikraščių.

NEW TORONTO, Ont., r. 80. 
—Daly kalėjimo —djuvo kilusios 
riaušės, kurios liko numalšin
tos, 0 dalyvavę riaušėse kali
niai liko nuplakti rykštėmis.

TOKIO, s. 1. —Karo minis- 
teris gen. Hayashi prigrūmojo 
finansų ministeriui, Kad jei jis 
nežino kaip sukelti pinigus, 

kad patenkinti armijos didini
mo išlaidas, tai armija parody
sianti jam kaip reikia rinkti 
pinigus. Armija reikalauja, kad 
butų užtraukta didelė paskola 
ir kad visiems butų pakelti mo
kesčiai. išėmus, žinoma, kari
ninkus, kurie ir taip jokių mo
kesčių nemtoka.

Johnson atsisveikino 
su NRA darbininkais

WASHINGTON, s. 1. — John
son šiandie sušaukė 2,000 NRA 
administracijos darbininkų ir 
net per ašaras su ja;|s atsisvei
kino,n Jis kvietė jutos dirbti 
naują jai administraci jąi tiek pat 
ištikimai, kaip kadirjie dirbo 
jam.

šakaliniai apsinuo
dijo kalėjime

-.......
CHICAGO.—Pavieto kalėjime 

atneštu maistu apsinuodijo ke
turi kaliniui, trys jų gal mir
tinai. Maiste rasta aršeniko. 
Spėjama, ksd inai^aš buvo tai
komas vienam kalinį kuris 
ruošėsi papildyti išdavystę. Bet 
jis nebuvo alkanas, jnažM^vaL 
g$ ir todėl prisiųsta maistą ki
tiems išdalino, pats mažiausia 
apsinuodijo.

4 :■ , , ■ i ■

Balkanų karaliai vi 
zituoia

WILKES-BARRE, Pa., sp. 1. 
Garsus Amerikos rašytojas 
Theodore Dreiser prieš kiek 
laiko parašė apysaką “AmerL 
kos tragedija”, kurioj aprašoma 
kaip vienas vaikinas suvyliojo 
merginų ir paskui ją valty nu
žudė, kad galėtų apsivesti su 
kita mergina.

. Lygiai panaši byla bus na>* 
grinėjama vietos teisme. Kal
tinamas yra jaunuolis Bobby 
Edwards, kad jis paskandino 
Freda McKechnie, 26 d., kad jis 
galėtų apsivesti su East Auro
ra, N. Y., muzikos mokytoja 
Margaret Crain.

Kaltinama, kad Edwardas iš
sivedė Fredą maudytis nežiū
rint smarkaus lietaus, ją ežere 
prigirdė, o jos drabužius už
kasė žemėj. Prokuroras reika
laus mirties bausmės.

Edwards .teisinasi, k&d jis jča 
neskandinęs, bet kad ji būda
ma nėščia neatlaikė šalto van
dens ir pasimirė nuo širdies li
gos. Jis neužgina, kad jis bu
vo Fredą suvyliojęs ir kad ma^ 
nė vesti muzikos mokytoją.

Dreiser, ‘‘Amerikos tragedi
jos” autorius, atvyks Į teismą 
sekti visą bylos eigą.
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Italija nuginčija ži
nias apie sąjungų 

su Francija
SOFIJA, Bulgarijoj, s. 1. — 

Jugoslavijos karalius Aleksand
ras ir jo žmona per keturias 
dienas svečiavosi pas Bulgarijos 
karalių Borisą. Per visą lai
ką buvo rengiamasi bankietai' 
ir svarbios politinės konferen
cijos.

Karalius Aleksandras sako, 
kad pasėkoj jo apsilankymo bus 
sustiprinti politiški ir ekonomiš
ki ryšiai tarp Jugoslavijos ir 
Bulgarijos.

Pripažino teisę pi- 
kietuoti busus

RYMAS, s. 1

Rūgs. 11 d. naktį 23 vai. Luo
kėje kilo gaisras. Miestelio se
ni namai, per kelių dienų saus- 

.. ’rą išdžiuvę, ugnies greitai ap- 
1JOS imti.' Rūgs. 12 d. gautomis 

pirmomis žiniomis, sudegė Tryš
kių, Kuršėnų, Kapų gatvių ir 
aplink turgavietę esą namai. 
Jų tarpe dvi Žydų sinagogos, 
vaistinė ir valstybės deg
tinės monopolio parduo
tuvė, daug krautuvių su 
prekėmis, gyvenamuose namuo
se žmonių visas turtas.

Gaisrui plintant miestelyje 
kilo neapsakoma panika, žmo- 
pės, pažadinti iego, iš de
gančių namų šoko gatvėn pro 
langus. Daugelis išbėgę gat
vėn vienmarškiniai, nespėję ap
sirengti ir net rūbų pasiimti. 
Dar nepatikrintomis žinomis, 
pasĮgendama kelių jaunamečių 
vaikų. Nežinoma, ar jie besi- 
gelbėdami pabėgo ar žuvo ug
nyje.

Ugnis Luokės gyventojams 
padarė didelių nuostolių.

Papildomai praneša, kad ko
voti su ugnimi buvę atvykę 
Telšių, Šiaulių ir Kuršėnų ug
niagesiai, bet darbas labai truk- 
dęsis dėl vandens trukumo.

^ Lietuvoje daugėja 
padegimai

Surinktomis žiniomis, Lietu
voje padegimų skaičius auga. 
Pay., 1933 m. visoj Lietuvoje 
buvo pedegimų 527, 1932 m. 
396, 1931 m. 141 padegimas.

Sveikatos de-CHICAGO. - 
partamentas patraukė teisman 
16 pieno sankrovų už nesanita- 
rj pieno užlaikymą nešvariuo
se induose.

- Valdžios 
atstovas griežtai nuginčijo ži
nias apie Italijos daromą su 
Francija politinę, * militatę ir 
ekonominę sąjungą, kad gauti 
iš Franci jos 2,006,000,000 
paskolą.

STEPHENVILLE, Tex., s. 1. 
—Jess Salter nušovė savo na
muose žmoną ir sūnų, paskui 
nuėjo pas kaimynus ir ten pats 
nusišovė.

lirų

Rusai persišaudę su 
japonais

TOKIO, s

MICHIGAN CITY, Ind., s. 1. 
—Valstijos kalėjime šįryt elek
tros kėdėj liko nužudytas Carl 
Heckma-n, pasmerktas mirčiai 
už Užmušimą Indianapolis poli- 
cisto.

ELGIN, III., . s.” 1. — Nuo 
užsinuodijimo grybai pasimirė 
Charles A. Reis, 42 m., kuris 
skaitėsi grybų žinovas ir mo
kėjęs atskirti valgomus grybus 
nuo nuodingų. Jo žmona irgi 
buvo, sumirgusi nuo grybų, bet 
pasveiko..
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Gautomis 
žiniomis, rytiniame Manchu- 
kuo pasieny Rusijos ir Japoni
jos kareiviai apsimainė šųviais, 
bet nuostolių nebuvo. Japonijos 
komanda Manžurijoj sktelbia, 
kad delei to busiąs pasiųstas 
Maskva; protestas 
,.... . ..................................;. ..

CRĮCAGO. — Teisėjas Pry- 
staląki* atsisakė panaikinti in- 
junctioną prieš streikuojančius 
bujų darbininkus ir jų unijos 
viršininkus, bet visgi sutiko j j 
tiek pakeisti, kad leido streikie- 
riams busus pikietuoti,- kalbin
ti narius stoti unijon ir Už-» 
draudė kompanijai trukdyti uni
jos - veikimą.

BUENOS AIRES, :r. 30. - 
Vakar Argentina pasirašė pre
kybos, sutartį su Vokietija.

■/ —— ------------- —

SAfNT-MĄLO, Francijoj, r. 
30.—4Įryt įvyko dvikova tarp 
buvusio vice-ministerio Chamb? 
rė ir advokato Rėpouvin, ku
rioj pastarais liko lengvai su- 
ŽėiStAs. Tai jau trečia dviko
va tap žymių Politikų dėl W 

(viskio, aferos.

CHICAGO. -
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Kenosha, Wis
Šauni parė.

laiNors ii* pas mus prasti 
kai, bet mes kcnosliiečiai ran
kas hehuleidžiame Ir fi-tdaug 
nevtrkšlename. Kai pasitaiko 
proga, tai dar ir pasilinksmi
name. ! 
laikotarpį turėjome __ __
pares, kurios buvo visais at
žvilgiais sėkmingos. Tai 
jog kenoshiečiai moka 
giškai sugyventi.

Parės buvo sekamos: 
Šonių, Rūsčių ir Minučių. 
Apie pirmąsias nekalbėsimi,, 
nes apie jas tik girdėjau, kad 
buvo pasekmingos. Sustosiu 
ties paskutine, kadangi prisi
dėjau prie jos surengimo.

Pirmiausiai turiu pasakyti, 
jog tai buvo ponų Minučių 
dvidešimt metų ženybinio gy
venimo sukaktuvių paminėji
mas. Kitais žodžiais sakant, 
apvaikščiojome savotiškas ves- 

_ t u ves.
“Jaunavedžiams” iškirtome 

tikrai didelį siurprizą. Visi 
svečiai ir tų ypatingų “vestu
vių” dalyviai susirinko pas p. 
K. Kasparą. Paskui tapo atve
žti ponai Minučiai, 
pasitiko muzika 
mai. 
sidėjo 
mas.

tik kur yra siunčiama valsti
jos milicija ir mušeikoj į slrei 
ko laukit kad “apsaugojus” 
kottlpfitiijtl nuosavybę, tai jie 
visados yra aprūpinami ne tik 
ginklais, bet ir ašarinėmis 
bombomis.

Šiais laikais, kada siaučia 
daugybe streikų, tai ašarinių 
bombų išdirbystės turi tikraiptai per visai trumpą IDomD Vii u tU •

Pi turėjome net tris gerus laikus ir ‘'prospenty.

rodo, 
draU-

Janu-

kuriuos 
ir sveik i n i- 

. tada, žinoma, pra- 
tikras pasilinksmini-

savęs aš turiu tarti šir- 
ačiu visiems ponų Mi- 
draugams, kurie taip 

su pinigais, 
ir gėrimais. Ačiū ir

dingą 
nučių 
gausiai prisidėjo 
valgiais 
musų biznieriams, kurie šį »pa
rengimą rėmė. >

Visokių gėrybių turėjdinc 
tiek daug, jog ir ant rytojaus 
per visą dieną linksminomės. 
Dalyvavo apie 00 žmonių, — 
vietinių ir«iš toliau.

Ponams Minučiams tapo į- 
teikta dovana, gražus rauto 
imtuvas. Tad žiemos vakarais 
jie galės pasiklausyti visokios 
gražios muzikos. Kadangi p. 
Minutis daugeliui kcnoshifcčiiį 
kerpa plaukus, tai jam tapo 
padovanota ir elektrikinė ker
pamoji jnašinelė.

Šiaip ponai Minučiai yra 
labai draugiški žihohės ir sii 
visais gražiai sugyvena. Jie 
turi užauginę dvi gražias duk
reles. —Rengėjas.

V

“P E R K U N AS PA 
GELBĖJO AUDINY 

C1V STREIKIE- 
RIAMS”

Kai kam gal atrodys 
juokingas šio mano 
antgalvis. Ką gi bendro tasai 
senovės lietuvių dievas turi 
su audinyčių streikioriais, ku- 

\ rių dauguma neturi mažiausio 
supratimo apie perkūno die
viškumą.

Tačiau rugsėjo 13 d. įvykiai 
pats už save kalba ir geriau
siai liudija, kad tasai senovės 
lietuviu dievaitis tikrai gelbė
jo streikuojantienis audinyčių 
darbininkams kruvinoj kovoj 
streiko lauke.

Visiems yra žinoma, kad 
audinyčių kompanijų tfustas 
pasižymi nepaprastu žiauru
mu kovoj su streikuojančiais 
savo darbihlnkais, i f kad valJ 
stijų milicija ir visokie kom
panijų pasamdyti mušeikos 
bei provokatoriai rtėMIdfovČjV 
kraują lieti. .

šiais moderniškais laikais 
streikų laukuose žymiausią 
rolę lošta kadkibitnaš begink
lių darbininkų i ? ašarinėmis 
bombomis. Kur tik įvyksta 
streikas ir šioks toks šusikirti- 

. mas tarpe streikierių ir streik
laužių, tai visur yfa vartdja- 
nios prieš streikieriiis ašuti
nės bombos, kurios sėkmin
giau veikia, negu mašininės 
OHiioift nm durtuvai..; Jei

gana 
rašinio

Saylesvillc, 
strėlkiftihkai 
streiklaužiais. Audinyčių 
sai kuo greičiausiai kfeipėsi 
į Rhodė Island valstijos gu- 
BėthatdHlį Thėdddte Francis 
Grėėn, kad prisiiįštiį valstijos 
miliciją (Natioiial Gard) nu
malšinimui “komunistų suki
limo ir apsaugotų nuosavybę. 
Gubernatorius nieko nelauk
damas siunčia valstijos mili
ciją į streiko lauką “padaryti 
tvarką” it prisako milicijai 
būti prisirengus prie visko. O 
jei susitiktų kokį pasiprieši
nimą, tai “shoot to kili” (šau
ti ir užmušti).

Dėt milicija ir kitos gink
luotos jėgos pirm išmaršavi- 
riio į “khto latiką” apsižiūrė
jo, kad neturi pakankamai 
savo sandėliuose ašariiiiu bom
bų. Reikia kuo greičiausiai 
jų gauti, o artimesnių miestų 
ir valstijų ginkltį Sandėliuose 
jdu jų ndšitanda. Mat, jos iš
vanotos streikų laikuose...

Reikia kreiptis į Pitlsburghą 
prie Fėderal Laboratories, 
Inč., kur yra išdirbamos aša
rinės bombds, kad prisiųstų 
kuo geičiausiai bombų į Pro- 
vidence, R. I. Orderis buvo 
paduotas per telefoną su įsa
kymu, kad ašarinių bombų 
siuntinys butų pristatytas lėk
tuvu. Kadangi iš Pittsburgbo 
į Province yra apie 500 mylių, 
tai lėktuvu galima nuskristi 
per 5 ar 6 vąlandas.

Šu pasiutusiu greitumu or
deris pildomas dėl pasiunti
mo. Krovinys atvežamas į 
Municipal Airportą ir sukrau
namas į Central Airlines rau
doną Lockheed orlaivį. Lakū
nas ’ted dfaney, turėdamas 10 
metų patyrimo skraidyme, sė
da prie orlaivio vairo ir pa
kyla į padanges sU sunkiu aša
rinių bombų kroviniu bei lei
džiasi visti smarkumu rytų 
link per didžiuosius Alleghe
ny kaihtis. Jis nieko nepaiso, 
kad dangus yra apsiniaukęs 
ir retkarčiais rūstusis perkū
nas sudunda, kaip ir duoda
mas suprasti drąsiajam lakū
nui, kad jis nevežtų tų ašari
nių bombų į streiko lauką,, 
kur bus kankinamos moterys 
ir vaikai... Tačiau lakūnas 
nepaiso, ką jis veža ir kam tos 
ašarinės bombos bus naudoja
mos. Jis tik eina savo parei
gas, kaip if kiėkvienhs drąsus 
lakūnas ir yra pasiryžęs 
nugalėti rūstųjį perkūną, pik
tąsias audras ir Allegheny 
kalnus; kurie ne vieną drą
suolį lakūną jau yra užmigdęS 
amžinu miegu...

Raudonas Lockheed lėktu
vas pilnas ašarinių bombų ir 
valdomas drąsaus lakūno Ted 
Tariėy atsitolino nuo tRittsbur- 
gho ir artinas prie Allegheny 
kalnų. Dangus kas kartas vis 
darosi tamsesnis, žaibai kšS 
kartą dažniau ir dažniau žyb
čioja, perskrosdami lyg ko
kiomis rykštėmis juoduosius 
debėsiš. Rūstusis perkūnas kdš 
kartą tankiau ir garsiau bilda 
lyg sakyte sakydamas lakū
nui: “neVėžk tų ašarinių bom
bų; grįšk atgal! Aš tave riė- 
praleisiu, grįžk atgal, grįžk 
atgal...”

Lakunhš tiiekd nepaiso, ~ 
leidžiasi visu smarkumu pir
myn ir jau prisiartina prie 
taip Vadinamo Everett kalftd 
aukštumos apie 19 mylių tiž 
Bėdfdrd, Pa. Fedėčalės vald
žios miškų darbininkai (C. Č. 
C. kempių), matydami rau
doną lėktuvą skrendant pėr 
žaibų kryžius, tėmija, af kaš

R. I„ mieste 
susikirto su 

bo-

——‘i.. ...r,,. ■ .
hėhutikė SU lėktuvu. Jiėifiš be-' tfūkštą amathiiikų if inžiftta- 
AilirifltK Žaibų krHRta MUlė- rilį.
jo pfiė lėktbvė špdfhiį fe fus- —Irižihierių iš UišiėniiK &l- 
tbšis perkūno bafeft§ šudUftdŽ- važiuoja. Jie prižiūri mašiftaš 
jo. Jie pamatė, kad lėktųvos ir daro planus, kad ištobulin- 
vienas sparnas trūko ir taktu- ‘ ti industriją? pet papeštų
vas Šii bdtsiaušiU SrtiftrkUhlu 
krito žemyn ant rtiiško nled-

Skubinosi kuo greičiausiai į 
nelaimės vietą, tikėdamies, 
kad gal galės pagelbėti sužei
stam lakūnui... Pribuvus į vie
tą, surado tik krūvą griuvė
sių, ištaškytą ašarinių' bombų 
siuntinį ir jau nebegyvą la
kūną su biskį atsidariusiu 
“parašiutu”. Matomai,, su to
kiu smarkumu lėktuvas krito 
žemyn, kad lakūnui negelbė
jo nė “parašiutas;./*

Reiškia, perkūnas sustabdė 
siuntinį ašarinių bombų į 
streiko lauką ir tuo “pagelbė
jo streikuojantiems audinyčių 
darbininkams/’

Skaitome Pittsbufgho dien
raščiuose apie žuvimą lakūno 
Tcd Laney nuo perkūno aud
rų Allegheny kalnuose beve
žant ašarinių bombų krovinį 
iš Pittsburgho į Providencc 
dėl* valstijos milicijos (Natio
nal Guard). Tame pačiaftie 
pranešime randame pareiški
mą Federal Labaratorics, 
Ine., kad ašarinės bombos bu
vo siunčiamos ne dėl naudoji
mo prieš streikieriiis Sayles- 
ville, bet tik valstijos milici
jai į Providcnce.

Tačiau kitoj vieloj tie pa
tys laikraščiai praūešd iš Pro- 
videnbe, R. L, kad valstijos 
milicija iš Providcnce buvo 
siunčiama į Saylesvillę strei
ko, lauką malšinti 
sius” streikieriiis ir 
buvę įsakyta “shoot

Dbri Pilaitis.

“sukilti-

to kili.” 
Bakanas

iftifljiiiiHkų thi IfUkSta.
fdip aišklhd kdttiisafas if 

viskas butų buvę gerai, jeigu 
ne Jono laiškas, kuris nors 
neatvirai, bėt aiškiai liudijo, 
kad Joriiii nė kaip teShėka 
darbirilhkiį fojbjfe, Jbha^1 *nė 
vienam’ savo buvusiam ‘drau
gui nė'ūataria Skubintisoi va
žiuoti Sovietų Rusijon, bėt ir 
nerašo? kad rtevažiuotų. ’Drau- 
gai hosuprato, kodėl Johas 
taip šykštus buvo jiems apie 
viską smulkmeniškai parašy
ti. Jie tik tuomet suprato, 
kai Johas, išbuvęs ištisus me
tus Kuboje, sugrįžo Amerikon 
džiova sirgdamas. Jonas su
grįžo, bet žmona ir vaikai pa
siliko, nes neturėjo pakanka
mai pinigų kelionei, o antra 
nė pasportais bei kitais sugrį
žimui reikalingais dokuiūerP 
tais neapširupiho, manydami, 
kad grįžti nereikės.

Dabar Jonas buVo ne tas 
pats Jonas, kuris pirmiau bu
vo iškalbus, draugiškas ir lin
ksmas. Dabar j iš tylėjo, kaip 
žemė. Apie Sovietų Rusiją 
kai ką pasakydavo, tai tik
tai keliais tntfnpais keiksfno 
žodžiais^ Jis keikė komisarų 
agitatorius, kurie be jokio sai
ko nebuitis dalykus pasakoja 
ir apsuka galvas, kad žmonės 
važiuotų į tą “rojų”, kuris tik
renybėje yra pragaras.

Jono gyveninius tapo šUnai- 
kintaš: neteko naritų, neteko 
šeimynos ir, ant galo sveiku* 
tos nei pinigų. Johas pradė
jo ir protiškai svyruoti. Lai
mei, kad pas brolį gavo prie
glaudą. Abu SU broliu popie- 
riavo sienas ir tokiu budu už
sidirbo saii dūbrtą. Bet plati-

ČlU liga Vis labiau jį alino, 'nis skaldyti, tai ir Viskas. Kai 
km iŠ grdžabš, hiikšto Vyro Jonui nusibodę akmenų skal- 
bėiikb tik grtattatai ir riiSl^. dytojo amatas, tai jis pasi- 
hbš gyšloš; I priešinęs ir atsisakęs dirbti.

Kai Jono pažįstami aUiddVd (Ruš daūgiaU) 
jį aplankyti, tai Jono; brolis 
pdhhsakddaVb hiidstabių daly
kų Sovietų Rusiją, ku
riuos Jonas patyrė ir pergy
veno.

Pasirodė, khd Leningrade 
menamos “sliėsorių” mokyk
los visai nėra, apie kurią ko- 
misarų^ agentas daug kalbėjo 
ir jjftiakojb, kad dykai moki
na ir apife kurią Jonas svajo
jo. Jonas negavo nė tokio 
darbo, kurio jis norėjo. Vieloj 
to, komisarai pastatė jį akme-

Lietuvės Akušerės

Mrs. Anelia K. J&rusz 
Physical TherapV 

and Midwife
6109 S. Albany 

Avehue 
Phohe

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 
glmdytao namno 
se ar lijtoninėsė, 
duodu taassago 
eleetriė treat- 
ihent ii1 magne- 
tic blahkets ir tt.
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

Graboriai

Laidotuvės $95
J. j. BAGDONAS 

Pullman 4151 

10734 S.Michigan Av
/ Republic 3100
2506 W. 63 St.

Telefonas Yards 1138 

Stanley P. Mažeika 
(itaboriite it

. Balzamuotojas 
. Moderniška Koplyčią Do^ahAi 

Turiu automobilius visokiems reika
lams.. Kaina prieinama.

3319 Littianiia Avenue
T CHICAGO, ILL.

,t >. U U -t..;.
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Garsinkitės “N-nose*

DR. VAITtJSHj ORTf 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Speci&listas. 
Palengvihs akių įtctapiihąt kuriš 

esti prieždstifrii galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių Atnettiimt), heriruotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prlten- 
S teisingai akinius. Visuose ataiti- 

udse egžaįninavimas. dafėmas ėu 
tra, parodančią mažiausias klai- 

dar. SpėfcialS atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivoš akys atitai
somos; Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 

moš be akihių. Kainas pigiau 
kaip pirmiau. '

4712 South Ashland Ay.
Phbrte Boulevard 7589

Amerikos Lietuviu Daktarų 
Draugijos Nariai,

Tel. Ofice Wentworth 6330 
.Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna A. Slakis
; u Moterų ir vaikų ligų specialistė
- 6900 So. Halsted St 

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

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

. _ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halstėd St.
, Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nėdėliolrils nuo 10 iki 12 «val. dieną.

25 METU PATYRIMO
Pritaįkirhe akihių dėl visokią akių

Jei
Jei skaitant raidės susilieja į daiktą.
Jei spaudės raštas išrodo dvigubas

Phone C:

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

SeredOįriis. ir. nedėj. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868
- , tr ii

DR. MARGERIS
3325 Sd. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
PhonO Boulevard 8483

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki .. m.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija

3335 So. Halsted St
CHICAGO. ILL.

(Tęsinys)
Johas atsisveikino su drau

gais kaip pridera ir pareiškė 
vilties, kad gal neužilgo vėl 
pasimatysiąs, bet jau ne Ame
rikoje, o Sovietų Rusijoje.

Atsisveikino ir išvažiavo su 
Visa šeimyna, viso penkiese: 
jis pats, jo žmona, sūnūs it

II.
Nuo to laiko, kai Jonas iš

važiavo kUonė ihetai laiko 
praėjo, o apie Joną draugai 
nieko dauginti nebegirdėjo. 
Tik kai sugrįžo vienas “drau
gas”, kuris anksčiau btivd iš
vykęs Rusijon, papasakojo, 
kad Hiat’ęs Joną Leningrade 
akmenis skaldant prie na
mų statymo kooperaty
vo. Draugai nusistebėjo iš
girdę; kad Jonas ne Sliesar- 
nėjb dibba, o akmertis skaldo, 
paklausė: “Ar jam geriau pa
tinka akmenis skaidyti, negu 
fabrike dirbti?” , >

—Mat, — sako sugrįžęs iš 
Sovietų RUsijos draugaš. — 
Tenai baisiai tfiikšta namų, 
tai dalijai ėtvykbsiiis iš užsie
nio draugus pastato dirbti 
pfie statybds. FabHkubjė vis
ką dirba mašinbih-, tai prie 
lengvesnių darbų dirba dati- 
giausiai moterys ir merginos.

—Bet Johas juk amatnin- 
kds; tai galėtų švdrbią vietą 
tfctlai užimtu-— atsiliepė drau
gas Dešra. ;

—Taigi j iš ir užima sva rbią 
vietą, — sako draugas komi
saras 
džios visi yra lygus..

—Juk, sako, — 
čijosi — Sovietų

Prie darbininkų vah

čijosi

i

Dešra gin- 
dratigamš

JO 11 \ .

Mes turi m e sav6 
krautuvėje pilną va
goną {vairių pečių, 
ktirie turi biit ifėlt 

išparduoti:

Aliejiniai Šepečiai $18*50
1

Angliniai Pečiai 
Galiniai Pečiai 
viftTuVitj 
štLDYtŪVAl

COMBINATI0N
PEČIAI ....

BUNGAL0W
PEČIAI .........
SKALBIMUI
PEČIAI ..........

$19-75 
$2950

J... ?11SS

$6950

$3950

$395
Tiė pečiai pralįvairių iin&' 
niiį iidiHtyšČiiį. tf Vtštijė Sd- 
lyje plačitii pdrSinahiL

GASH ARBA LENGVAIS 
IŠMOKĖJIMAIS.

362L23-25 “ SPlflt 
HALSTED STREET

JOS. JOZAITIS, Mgr. ,
■■ ■■■■-■ ............... .................................

■ i ■■ w n. i i!■ i ■ ą SJn i X* "■»

Rusiška ir Turkiška Pirtis S
DOIIGLAS RATHS

3514-16 W. ROOSEV.ELT ROAD
arti St. Lottis A v. Tel. Kedziė 8902 lO
Vbnos, flatalip Ir druskos ’/ahds

_ ,,. swimminih nn'61.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredorbia fftl 7 v. i.

, .........., . , +•

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumb 
Laidotuvėse. . Pašaukite..... ......
REPubliė 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Netihlriiė sąryšių su firiha tud 

pačiu vafdu)

kenčiate nuo galvos skaudėjimo, 
skaitant raidės susilieja j daiktą-

skaitarit arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. Jotai J. Smetana
OPTOMETittSTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valahdhfcltaubl'ŪiaOL ryto Jki 8:30 va;4 
kata; Room 8. Nedėliomis uždaryta.

Kalbame Lietuviškai
Phonė Canal 0523

DR. PULSUCKIŠ
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfleld Boiil’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tėl. Hemlock 6699

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

6412 S6. Campbell AVe. 
Prospect 0469 

. ——: ;     r   

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South WeBtėrn AVentte 

Tel. Latayette 4146 
VALANDOS;

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

-------------—. ..... ; ■■ --------------------

Ofiso Tėi; Lafayette 3650 
z. TeL Vįnįnia 0^69 ,

\ Sicdlinskis
DENTISTAS X-RAYGAS

4143 Archer av.» kamp. Franciscoav.

J, F> RADZIUS
Ihcorporated

. LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 jr augščiau.

ModėtniŠka koplyčia dykai.
668 W. 18tK Sf. Tęh CanaI 6174

CHICAGO. ILL.

Lietuviai Diktatai
Anterikos Lietuvių Daktarų 

NariaU .♦ r

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Įvairus Gydytojai

D R. HERZMAN
HiRVBKOS I

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

Gydo staigias ir chroniškas, ligas, 
vyrij; taotenį if vaikų pa*id nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros jirietaisus.

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

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

Tfel. Carial 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hydė PkHt 6755 ar Central 7464

Šiition M. Skučas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAŠ 

Patarpąyimąg .getas ir nebrahgus

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

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

Tel. Seelfcy 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. Monroe 8377

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

,. „. Phoe Boulevard 7042
DR* C. Z. VEZEL’IS

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 jki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 86. Ashlartd Avė.
2 lubos

Nuo 10 iki 12 vai. fyto, hub 2 iki 4 
vai. po feiątų .ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakarę. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phbne MIDWAY Ž880

0994

4681 South Ashland Avenue 
. • . Ofiso valandos:
Nud 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 Iki 8 tai. Hed€l. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephbne Piaza 2400

------X-U-l

ji GŪAŪbRlŪŠ JH
f BALSAMU0TOJAS
f Patarnauja Chich-

goję ir apylinkėje
■ Didėle ir graži

GYbYTdJAš ifc chirurgas
4157 ARCHER AVENUE 

Teištariąs Vitgihift 0OŠ6 
Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 

6-8 v. v. Nedalioj pagal Sutartį

kėš. 6600 Sbuth A r tesi ąn Avenue 
Phonė Prospect 6659

...... Ofiso. TeL jChnal 0257........

L J. MLP
St

Tel. Boulevard 5203 ir 8413
1327 So. 49th Ct.

Tel. Cicero 8724, Koplyčia dykai
—------ ■, r----------------------r.- ;

Lachavidi ir Sūnūs
JLiĖTUViŠ GRABORIUS
Patarnauja, laidotuvėse kuopigiausiai 
RMkdlė hiėldžiafhe Atsišaukti, b fliu- 
... su dafbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PU Chicagrd

Tel. CanaL^515 ^arba 2516 
1439 S,'49KcV Cicero, 111.

Tel. Čičėro 5927
- — . ----------L

amXj1Wetkvs
i Gtfhbofius

\ .*Špbv<aA.DYAAIž,, < 1410 South 49 Ct (
'" CICERO, ILL.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So? Halsted Stteet 

CHICAGO, ILL.

Ofiso ’i’el. Čalumęi 6893 
Rez. Tel. Drexol 9191

Dr. A. A. ROTH
Rufias Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų
Ofisas ssthd sl 

arti 31 ėt Strikt.
Valandos: 2—4, 7—9 vaL valt Jie- 

dėdėmis ir šventadieniais 10—12 
diena.

Advokatai

DR. VA. ŠIMKUS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vilahdos huo 2 iki 4 lt huo 7 iki 
vai., Nedėlidmis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tęl. Boulevard 1401

PR.STRIKOJZ^
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĘ.

Ofiso vai.: Nūd 2 iki 4 h do 6 iki 8 
vak, Nędėlibj^ pagal šUtarlmą . .

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 i 
Namų Tel. Prospėct 1930 j I

*uu.

Ofiso Tėt Boulevhta 5018

9

Lietuvis Advokatas
4631 South. Ashland Avė.

Tel. Boulevard. 2300
Rdž. 6515 So. Rocktrell St.

Tel. RepUblič 9723

756 West 35th St
Cor. .of Sfeth and HAlsted $ts. 

Ofiso vhtaftdoš huo M riio 6:80-8:80
Nedaliomis pagal sutartį.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Čermak Rokd (W* 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5, 

Vakarais: Panedėlio, SetadOs ir 
P&riyėios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Telefonas Republic 9600

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste , 
163 W. Waėhingtoh Št. 

Kambarys 402 Tęl. Dearborn 9047 
Rez. 5349 So. Hermitage Avė. 

Vakarais nuo 6 iki 9 
Tel. Prospect 1610

2201
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Tarp Ohicagos 
Lietuvių

Kiti grybautojai važiuoja^ o'B. C., ketvirtadieniais eis tikt ačiū 
n HlldmnA nnltoVn ' rni&Ua nria “T IaI.m.Ih ...L L

Ši grybų istorija ga 
Įėjo būti labai rim

ta ir liūdna
Bet laimei p. Rudis susirado 

gerą samarietį, kuris išgel
bėjo situaciją

nuo
va-

nuo

Grybų istorija No. 1
MARQUETTE PARK.— Iš- 

važiuoja pp. Rudžių šeimyna, 
6724 South Campbell avenue, 
grybauti.

Nuvažiuoja 65 mylias 
Cliicagos. Kartu su jais 
žitA>ja p. Gelzonas.

Atvažiavę už 65 mylių
Chicagos, sutinka keletą drau
gų, p.p. Urbonus, Bakaičius, 
Zemeikius.

Traukia kiekvienas savo ke
liu, atskirai, kad radus kuo 
daugiausiai grybų. Valandai 
prabėgus, grįžta visi su pilnais 
krepšiais grybų' prie mašinų.

Antano Rudžio nėra.
Dingo A. Rudis

Eina visi antru kartu grybų 
su ištuštintais krepšiais. Ant
ru kartu visi grįžta su pilnais 
krepšiais.

Bet Antano Rudžio vis dar 
nėra.

A. Rudienė nerimauja. Nega
li įeiti automobilin, nes A. Ru
džius turi raktus. Laukia. Atei
na vakaras. Penkta valanda. 
A. Rudžio nėra.

p. Rudienė palieka miške, prie šilai prirengtame "wejiivių 
mašinos. S. Gelzonas neri-1 Užeigų*’ puslapyje, platinant 
mauja, visaip galvoja, kad tik.obalsį Lietuvis pas Lietuvį 
į pavojingą situaciją nepakliu-1’ r' * 
vus, palikus miške tokiose ap
linkybėse?
tiems net $5.00'kad tik jį 
imtų. Bet negali, mašinos 
nos grybų. Nėra \ietos .

Nėra Rudžio nei namie
Pagaliau sutinka S. Gelzoną 

parvežti p. Zemeikis. Parvažia
vę namo, 6741 South Maplewoo l 
aveiu.V. Gelzonas apžiūri Ru
džių namus.

Rudžio ir čia nėra.
Paima savo automobilį ir va

žiuoja atgal į mišką, kur pa
liko p. Rudienę. Atvažiuoja 10 
vai. naktį ir teberanda p. Ru
dienę tebelaukiant p. Rudžio.

Nutraukia Gelzonas Rudžio 
automobilį j farmerio kiemą, į- 
sisodina p. Rudienę ir parva
žiuoja namo dvyliktą naktį.

Randa p. Rudį ką tik parva
žiavusį namo, pasirodo, kad 
jis paklydo miškuose. Nuvargo 
bevaikštinėdamas, paliko pilną 
bušelį grybų nežinomoje vie
toje ir valiai traukti “farmeriš- 
kais” keliais į civilizuotą pa
saulį. Atrado ir gerą sama
rietį, kuris sustojo, išklausė 
jo bėdą ir parvežė j j namo.

0 dabar p. Gelzonas turi va
žiuoti už 65 mylių trečiu kar
tu, kad parvežti p. Rudžio au
tomobili ir mėginti surasti p. 
Rudžio surinktą bušelį grybų.

Tie grybai...
P. S.—Ryt tilps “Grybų Is

torija No.2, kurioje bušelis gry
bų susitraukia į saujelę ir ku
rioje grybautojas gauna pamo
ką apie grybus ir grybavimą.

poniai \Voodmanienei tą konteste, kurį surengė Pa
saulinė Paroda.

Be “kaimiečių” kvarteto, 
kuris sudainavo kėlias dai-

už jos rūpestį ir kavą.
*.—.................... III. Gerkit ir Reikalaukit

- .'V

Siūlo važiuojan- 
pa- 
pil-

Kam priseis reikalas būti 
“Naujienų” apielinkėje, pri
seis reikalas su savo draugais 
užeiti pasisvečiuoti neužiųirš- 
kite, kad p-pips Bagdonienės 
užeiga randasi 1750 So. Union 
avenue., kampas IR-th st.

Jauni Lietuviai 
taria ačiū

Pirmo pulko Jauni Lietu* 
viai taria ačiū už suteiktus 
valgius jų sueigai pereitą ket- 
vergą musų biznieriams: po
nui Jakubauskui, kurs iš savo 
bučernes parūpino gardžios 
mėsos ir ponui S. Petrauskui 
kurs iš savo kepyklos parūpi
no gardžių pyragaičių. Taipgi

Mvlrnla? Miksi? Mn?- nas* varduvėse dalyvavo dau- inyiiUldl,iu«y gcHs *.pirtnyn» ir “Naujos 
kiai ir Malkeliai’ Gadynės” chorų narių. Buvo 

ir gražuolės, ’ “Miss Naujie- 
BRIDGEPORT. — Mykolai, uos” — p-lė Birutė Laučiš- 

“Mikrti, “Maikiai” ir “Malke- kaitė ir naujai išrinktoji “Miss 
liai” šeštadienio vakare susi-^ Litliuania” — p-lė Aldona 
rinkų į New Century Tavern, Grigonis.
31 iy. South Halsted Š|.v,švęsti žinant kad “Maikiai” yra! 
tos (įstaigos savininko,,p. My- paprastai1 linksmi žmonės, ku

rie mėgsta “paūžti”, tai 'susi-kolo Taručio varduves. *
Be; “Maiklų,” buvo ir dauge- t rinkę ir linksminosi prie ge

lis kitų gerų varduves šven- ros muzikos ir geroje kompa- 
čiančio draugų, pradedant nijoje ikį ankstyvuos ryto. | 
nuo Antanų ir baigiant Zig- 5f““; F. F
mais. / ——---------- -—r-----------------

įn" ........■——— .................................. 1

Su tėvu smarkiai darbavosi NAUJIENŲ 
ir šventė ir jaunas Vytautas pinigų Siuntimo Skyrius at- 
Tarutis kuris yra garsiojo darag kagdien nuo 8 v tQ 
Kauniečių kvarteto , daim- iki 8 val vak Ned£Uomis 

ninkas. Tas kvartetas keletu „„„ Q „ !Vi . „ „ „

—Senas Petras ir F. B

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

STRAIGHT KENT1KKV 
BOURBON

/<*/
Lz Mutual LK>K>R(X>MFAM^Z.

»>K. į-, '

I lln ■ U ii hi 1—

NATHAN 
KANTER

Lietuviškos
Degtini

Visose Alinėse 
f ; • *

Mutual Trijų 
žvaigždžių 

, Kentucky 
. f Bourbon

4707 S. Halsted St,
Tel. YAUDS 0803

fiARSIMOTĖS “NAUJIENOSE“

RADIOS
ii •- « ■'

MUSU TAVERNŲ
BIZNIAI

Rašo Petras Bedalis.

Anna Bagdonas

» • ■

pasi-Pas Budriką didelis 
rinkimas:

PHILCO, ZENITH, 
CROSLEY, R C A 

VICTOR, 
WESTINGHOUSE 

RADIOS.
Kainos daug pigesnės 

kaip kitur.

PHILCO 18.00
BABY GRAND $Q EA 
RADIOS    WbWU
10-TUBŲ $AA AA
RADIOS ...1.. VUiUU
12-TUBU $ JI A A A 
RADIOS ........ 49.00
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Netoli “Naujienų”, prie 
kampo Union ir 18-tos gatves, 
yra p-nios A. Bagdonienės už
eiga. P-ia Bagdonienė nuo ga
na senai čia plačiai ^pažįsta
ma, gerai šitos ^ąpįęlipkės lįe-i 
tuviams žinoma, , kaipo nuo
širdi, malonaus budo, gera 
moteriškę. Prie, jos užeigos 
vietos yra ir erdvi svetaine su
sirinkimams laikyti — čia kai 
kurių 4 lietuvių organizacijų 
susirinkimai esti. čia .yra ga
na patogi vieta suėjus drau
gams pasikalbėti, liuosai lai
ką praleisti, pasisvečiuoti. v

P-ia Bagdonienė irgi yra 
viena iš tų, kuri maloniai su** 
tiko prisidėti prie .< daugelio 
kitų, kurių vardai eis trečia-^ 
dieniais, “Naujienų” progra- 
mo laike iš radio stoties W. S.

ČEVERYKAI 
VISAI 

ŠEIMYNAI

Nfes turime didžiausį pasi
rinkimą puikių čeverykų:

VYRAMS, MOTERIMS 
IR VAIKAMS. .

■: ‘->y- •
Parduodame juos pigiausio
mis kainomis. v

Jos. F. Bud rikjHc
3417-21 S. Halsted St

Tek Boulevard 8167. 
CHICAGO, ILL. '

UNIVERSAL
SHOE STORE

Budriko Radio Programas. 
Nedėldieniais, 1:00 iki 2:00 
. vai. po piet, WCFL, 

970 kiloeycles..

ZALESKI ir MARTIN, Sav.
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(Atpiginta)

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
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AMERIKA ATSILIKUS NUO SOCIALINIO 
PROGRESO

Prezidentas Rooseveltas vėl kalbėjo per rudio, tei
sindamas savo “naują dalybą” ir atsakydamas jos kri
tikams. Jisai šį kartą smarkiai uždrožė “atžagareiviams 
advokatams”, kurie sako, kad Roosevelto reformos 
esančios priešingos konstitucijai, ir paėmė aštriai į na
gą “politiškus redaktorius”, kurie pataria Amerikos 
valdžiai imti pavyzdį iš Anglijos.

Prezidentas klausė tų redaktorių, ar Anglija sėdė
ję, sunėrusi rankas, kuomet ją ištiko depresija? Ar ji 
neatmetė aukso valiutos? Ar ji nesikreipė. į bankus, 
siūlydama jiems priimti naujus paskolos bonus, mokan
čius mažesnį nuošimtį, vietoje senųjų bonų? Ar Angli
jos valdžia nesirūpina savo bedarbiais? Ar jos darbda
viai nedaro kolektyvių sutarčių su darbininkais?

Šitais klausimais Rooseveltas nurodė į faktus, ku
rie yra gerai žinomi kiekvienam žmogui, skaitančiam 
laikraščius. Anglija taip pat, kaip ir kai kurios kitos 
pramoningosios šalys Europoje, yra nužengusi sociali
nių reformų keliu daug toliau, negu Jungtinės Valsti
jos, ir vadinamoji “naujoji dalyba” yra savo esme nie
kas kita, kaip tik pastangos tas šalis pasivyti.

Vienas anglų konservatorių laikraštis, anot Roose
velto, ironiškai pastebėjo apie tuos “radikališkus” Ame
rikos valdžios sumanymus, prieš kuriuos tokį didelį 
triukšmą kelia dešinieji administracijos priešai, kad 
Jungtinėse Valstijose šiandie daroma tas, kas Anglijo
je buvo padaryta prieš dešimt arba dvidešimt metų.

Dėlįai to negali būti jokios abejonės. Socialinių re
formų atžvilgiu Amerika visą laiką buvo ir šiandie dar 
tebėra labai atsilikusi nuo progreso. Ji da ir dabar, pa
vyzdžiui, neturi privalomos ir įstatymais reguliuojamos 
apdraudos nuo nedarbo. O dėl kb^šiandie eina aštriau
sia kova pramonėje? Vien dėl to, ar darbininkai turi 
teisę per savo laisvai išrinktuosius įgaliotinius tartis 
su samdytojais apie darbo valandas, algas ir kitas dar- 
bp sąlygas. Pramoninguose kraštuose, kur nėra įsiga
lėjusi fašistiška reakcija, darbininkai šita teise jau se
niai naudojasi. ;

Taigi tiesą sako prezidentas Rooseveltas, kad nei 
iš N RA, nei iš visos “naujosios dalybos” stebuklų tikė-
tis nėra pagrindo. Kol kas, Amerika bando tik nusi
kratyti kai kurių stambesniųjų primtyvio kapitalizmo 
ydų, kurios pasidarė nepakenčiamos didelei daugumai 
žmonių. O pačių kapitalizmo pamatų nei Rooseveltas, 
nei jo “smegenų trustas” visai neketina judinti.

1 ""1

Apžvalga
K- - .........

GYVAS NABAŠNINKAS

Komunistų internacionalas, 
arba kominternas, kaip prane
ša Associated Press telegrama 
iš Maskvos, vėl atidėjo savo 
kongresą. Jisai turėjo įvykti 
šį menes j, bet dabar sakoma, 
kad jisai bus sušauktas tiktai 
ateinančiais metais.

Pagal kominterno konstituci
ją, jo kongresai turi būti šau
kiami kas antri metai. Tačiau 
jau praėjo Šeši metai be kon
greso. Dabar kongresas atide
damas dar vieniems metams.

Organizacijoje, kuri šitaip 
laužo savo įstatus, turi būti 
kas nors radikališkai bloga. Ko
munistų bosai, žinoma, nepasa
kys, dėl kokių priežasčių jie 
negali sušaukti savo kongresą 
per Šešis metus. Bet tas prie
žastis galima numanyt. ,

Svarbiausia priežastis bus ta, 
kad,komunistų partijos Vakarų 
Europoje tolyn vis labiau ne
tenka dirvos po kojomis ir 
krinka. Prieš penkis-šešis me-
tus komunistai dar buvo gana 
stiprus visoje eilėje šalių — 
Vokietijoje, Čekoslovakijoj6’ 
Norvegijoje, Francijoje ir t t.

dėjo grasinti sovietams iš pietų 
ir vakarų. Sovietų diploihatai 
buvo priversti ieškoti užtari 
mo ir pagelbos pas tas kapita
listines valdžias, kurias komu
nistai visą laiką žadėjo “nu
versti”.

Maskva prisiprašė, kad jų 
pripažintų Jungtinės Valstijos, 
susidraugavo su Francija, pada
rydama su ja politinę (o gal ir 
karinę) sutartį ir, galų gale, 
įstojo į Tautų Sąjungą, kurių 
visi komunistų agitatoriai va
dino per 15 metų “imperialis- 
tiškų razbainikų sąjunga”. Aiš

ku, kad sovietų valdžiai šitaip 
pakeitus visą savo politiką, ko
munistų internacionalas nebe
galėjo toliaus skelbti savo “pa
saulio revioliucijo8” obalsj. Ji
sai, iš tiesų, ėmė laipsniškai 
nykti komunistų spaudoje, iki 
visai išnyko. Bet, atmetus “pa
saulio revoliuciją”, kaipo ko- 
mintemo tikslą, kokia prasmė 
bepalieka pačiam kominternui 
gyvuoti V

’ I**"'I"'"Komunistų internacionalas 
ekzistupja tik dėl to, kad nėra 
kas jį palaidotų. 
_____ —____________________

Kas fabrikuoja melus 
apie Sovietų Rusiją?

Rašo J. GRUBAS.

(Tęsinys)
Iš užsienio atvykusieji 

darbininkai
Uhdžienė porija, jog “kitų 

šalių darbininkai, gavę darbų 
SSSR., turi lygias su sovietų 
darbininkais teises”.

Tai yra melas. Nieko pana
šaus bent dabartiniu laiku nė
ra. Kai darbininkas atvažiuoja iš 
užsienio, tai pirmiausiai jis tu
ri gauti leidimą apsigyvenimui 
iš Maskvos užsienių skyriaus. 
Už tą leįdnjią reikia sumokėti 
5 rub. 50 kap. Leidimas išduo
dama tik trims mėnesiams. Ka
da toks darbininkas gauna dar
bą, tai kuriam laikui praėjus 
jis yra verčiamas išsiimti so
vietų pilietybės popieras.. Jei 
jis piliečiu nenori tapti, tai tu
ri važiuoti ten, iš kur atvykęs.

Visa tai daroma todėl, kad 
sovietijoje nacionalizmas pra
deda labai stiprėti. Jeigu nesi 
šalies pilietis, tai tau ir darbo 
nėra. Akivaizdoje 'viso to, visos 
bolševikiškos deklamacijos apie 
internacionalizmą yra tik de
magogija ir humbugas.

Kai iš kitos šalies atvykęs 
darbininkas tampa sovietų pi
liečiu/ tai jam nebėra lengva 
pasprukti. O tai bolševikiškai 
valdžiai yra labai svarbu: juo 
mažiau suklaidintų darbininkų 
išvažiuoja, tuo mažiau jie išve
ža j užsienį teisybės. Priversti 
pasilikti sovietijoje, darbinin
kai savo giminėms bei drau
gams per laiškus mažai ką <te-

Bet laipsniškai jų įtaka nupuo
lė ir beveik visur jos paliko be
veik be reikšmės politikoje. 
Tik Vokietijoje komunistų jė
ga augo iki 1931 metų, bet vie
nintelis “pasisekimas”, kurį 
jie tenai pasiekė, buvo tas, kad 
tenai atėjo Hitleris!

Kita klintis kominterno kon
greso sušaukimui buvo tolyn 
vis labiau didėjantys nuomo
nių skirtumai komunistų judė
jime. IPer keletą paskutinių1 
metų visose komunistų partijo
se atsirado opoziciniai elemen
tai (arba “sklokininkai”), ku
riuos aklieji Stalino pasekėjai 
pradžioje bandė numalšinti tai
kiomis priemonėmis, bet ilgai
niui buvo priversti mesti lauk 
iš kominterno sekcijų, nes ki
taip buvo pavojus, kad opozi
cionieriai paims į savo rankas 
kontrolę.

Maskva norėjo, kad jos agen
tūros (komunistų partijos) už
sieniuose “apsivalytų” nuo 
“eretikų”, pirma negu bus su
šauktas kongresas, nes ji bijo
jo, kad J kongresą gali patekti 
toki elementai, kurie sugadins 
visą spektaklį, kalbėdami arba 
balsuodami prie “generalinę Ii- 
niją”. Tačiau laukti teko ilgai, 
o tuo tarpu atėjo naujų “tro* 
belių” Maskvai. Japonai ėmė 
bolševikams lipti ant kulnu Azi-
joje, o Vokietijos “naciai” pa

gali pranešti. Kiekvienas jų 
laiškas yra cenzūros peržiūri
mas. Jei kas parašoma nepalan
kaus apie sovietų valdžią, tai, 
žinoma, laiškas tuoj esti sunai
kinamas. Tokiame atvejyje ir 
laiško autorius susilaukia viso
kių nemalonumų.

Jeigu kuris darbininkas, ne
žiūrint priimtos pilietybės, vis
gi bando išvažiuoti į užsienį, 
tai jis turi sumokėti 500 dole
rių už leidimą. Vadinąsi, turi 
išsipirkti iš bolševikiško rojaus. 
Apie tą “išsipirkimą” nieko ne
sako nei Undžieųė, nei kitos 
bolševikiškos taradaikos. O tai 
juk yra dėkinga tema. Gražu 
juk, kad iš užsienio atvykęs ir 
su viltas darbininkas turi išsi
pirkti iŠ bolševikiškų kidnepe- 
rių!

Teisybės dėliai turiu pasaky
ti, jog ne iš vįsų tėra reikalau
jama sovietų pilietybės priėmi
mas. Užsienių specialistai, be 
kurių bolševikai negali apsieiti, 
nuo to yra paliuosuojami. t Ir 
iš viso tiems specialistams yra 
suteikiamos visokios privilegi
jos, kurių sovietų piliečiai ne
turi. 1

Moterų būklė
Undžienė labai giria sovietų 

skyrybų įstatymus, o taip pat 
moterų nepriklausomybę. Jinai 
sako: “Klausime 20 nurodyta, 
kaip SSSR, moteris nepriklau
so nuo vyro algos. Jai suteikta 
proga užsidirbti sau pragyve
nimą. Ta proga yra ir dėl mo
terų, kurios turi kūdikių. To
dėl SSSR, ne taip, kaip kapi
talo šalyse, kur moteris privei*’

sta gyventi su vyru todėl, kad 
jinai priklauso nuo vyro algos.”

Aš pilnai sutinku su tuo, kad 
Sovietų Rusijoje moteris nepri
klauso nuo vyro algos. “Nau
jienose” aš ir pirma rašiau apie 
tai, kad ekonominiai moteris 
yra atskirta nuo vyro: pragy
venimą ji pati turi užsidirbti. 
Jeigu ji nedirba, tai tame at
sitikime turi kartu su vyru ba
dauti. O tai dėl tos paprastos 
priežasties, kad vyro algos dvie
jų pragyvenimui jokiu budu ne
užtenka. Badauti, žinoma, nie
kas nenori. Todėl ir moteris 
ieško išeities, ieško kokio nors 
užsiėmimo.

Jaunos moterys dažnai su
randa, kad pelningiausias užsi
ėmimas yra savo kūno parda
vinėjimas. Ir tenka pasakyti, 
kad Rusijoje tuo amatu užsii 
ma labai didelis skaičius jau
nų moterų ir merginų. Praeity
je moterys ir merginos labai 
mėgdavo “draugauti” su jūrei
viai (matrosais). Mat, jurinin
kai buvo geriau apmokami, ne
gu darbininkai. Iš jų moterys 
gaudavo pinigų, maisto ir šio- 
kių tokių drabužių.

Veneriškos ligos ir džiova
“Socialistinei statybai” besi

vystant, pasikeitė kiek ir gyve
nimo sąlygos. Atsirado visokios 
rųšies gerai aptekamų valdi
ninkų, kurie pradėjo net važi
nėtis automobiliais. Su jais pa
laikyti draugiškumą moterims 
labiau užsimokėjo, negu su jū
reiviais.

Kiek vėliau pradėjo į Rusi-

44 m., iš St. (Paul, Minn., kuri 
sakosi nieko nevalgiusi, net ir 
vandens negėrusi, taipgi ir ne
miegojusi per pastaruosius 7 
metus, i Nors jos vyras tą pa
tvirtina, bet daktarai vis tiek 
tam netiki. Tečiaus ji sutin
kanti tai įrodyti.

sifiliu. Sakoma, jog tai pa
saulinio karo palaikai.

Kita sovietų piliečio rykštė 
yra džiova. Ji kiekvienais 
metais nuvaro desėtkus tūks
tančių žmonių į kapus; -čia 
nieko stebėtino nėra: džiovai 
yra geriausi dirva ten, kur 
žmonės esti suvargę ir išba
dėję.

Jaunieji komunistai
Jaunieji komunistai yra ke

liama į padanges. Tai daro 
ir Undžienė. Ji sako: “Jau
nųjų komunistų judėjimas — 
tai mokykla, kurioje jau
nieji išmoksta turėti kuę;,drau
giškiausių atsinešimų pienas 
kitam”.

Kaip gyvena jaunieji komu
nistai stovyklose ir bendra
bučiuose, neturėjau progos 
apie tai patirti. Todėl apie 
tai ir nekalbėsiu. Tačiau aš 
turėju progos su jaunais ko
munistais susitikti prie darbo, 
įvairiuose parengimuose bei 
šiaip namuose. Stengiausi 
juos studijuoti ir suprasti.

Bendrai kalbant, jaunieji 
komunistai yra labai dideli, 
Bet kvaili patriotai. Mokyk
lose jiems įkalama į galvas vi- nų šalys.

ją važiuoti visokie specialis
tai. Bolševikai jiems turėjo 
mokėti gana aukštas algas ir 
teikti visokių privilegijų. Prie 
tų iš užsienių atvažiavusių 
specialistų moterys ėmė lipti, 
kaip “pirtyje lapai”, žinoma, 
tai natūralūs dalykas: tie spe
cialistai gražiai atrodo ir nėra 
tokie suvargę ir nuskurę, kaip 
daugelis rusų.

Kai kurioms laimingesniųjų 
pasitaikė progos su užsienių 
specialistais ir apsivesti. Tos 
moterys tikrai jaučiasi lai
mingos, nes jos gali išvažiuoti 
į užsienį.

, Bolševikai agitatoriai sten
giasi įrodyti, jog prostitucija 
yra kapitalistinės santvarkos 
padaras. Jeigu taip, tai bol
ševikiška Rusija turėtų būti 
labiausiai kapitalistiška ša
lis”, nes ten prostitucija yra 
gal labiau išsiplatinusi nei kur 
nors kitur. v, 4

šeimos gyvenimas Rusijo
je yra pusėtinai pakrikęs/ Sky
rybos yra labai lengva. gauti. 
Šiandieną apsivedei, o rytoj jau 
gali išsiskirti Ir vėl iš naujo 
apsivesti. /

Ncnormališkos gyvenimo są- 
,lygos, skurdas ir sanitarišku- 
mo trukumas pagimdo viso
kias ligas. Viena didžiausių 
rykščių yra lytinės ligos. Tie
sa, valdžia su jomis veda at
kaklia kova, bet pasekmės dar 
nekokios. Sakysime, Maskvo
je yra išimtai stočių, kur gy
domą .veųerižkos . ligos. Ir los 
stotys visuomet yrą pilnos. 
Kaimuose, žinoma, esti 
blogiau, pasitaiko tokiu kai
mų, kur visi gyventojai serga

sokios kvailystės, kurios nėra 
sutaikomos su realiu gyveni
mu. Na, o kadangi jie to gy
venimo nepažįsta, tai viską 
priima už gryną pinigą. Pa
vyzdžiui, jaunieji komunistai 
tvirtina visai rimtai, kad So
vietų Rusija yra turtingiausi 
ir kulturingiausi šalis visame 
pasaulyje. Jie įrodinėja, jog 
darbininko gyvenimo sąlygos 
sovietijoje yra geresnės nei 
kur kitur. Girdi, Amerikoje 
darbininkai miršta badu. Vien 
esą Cliicagoje kasdien miršta 
badu apie 1,000 žmonių!

Daug ir kitokių nonsensų jie 
prikalba. žodžiu, jie kartoja 
lyg kokie gramofonai visa tai, 
ką jie išmoksta komunistiško
se mokyklose. Patikrinti, kiek 
tos žinios yra teisingos, jie 
neturi galimybės. “Kaziona” 
spauda žiuri, kad butų rašo
ma tik tai, kas patinka Stali
nui ir jo pakalikams.

Morališku atžvilgiu jaunieji 
komunistai stovi gana žemai. 
Ištvirkimas pas juos papras
tas reiškinys. Jaunuoliai vi
sai laisvai sueina su mergi
noms gyventi, o ,už kiek laiko 
skiriasi. Ir viskas tvarkoje.

Spdrausti savo vaikus tėvai 
yra bęjėgiai. , Valdžia rūpina
si jaunimu, tai “buržuaziniai 
doros” supratimai yra panei
giami.

Undžienė sako, kad Ameri
kos lietuvių darbininkai ir 
darbininkės privalėtų imti pa
vyzdį iš jaunųjų komunistų 
gyvenimo. Nesu jaunimo au
klėjimo ekspertas, tačiau ne
manau, kad Rusijos jaunųjų 
komunistų palaidas gyvenimas 
galėtų būti mums pavyzdžiu.

Gyventojų prieauglis
Bolševikiški agitatoriai labai 

daug reikšmės priduoda tam 
faktui, kad nuo spalių revo
liucijos Sovietų Rusijos gy
ventojų skaičius labai padidė
jęs. Mažai protaujantiems 
žmonėms tai turi kažkokią 
magišką reikšmę. Kritiškai 
pažiūrėti į faktus jie nemoka, 
ir viską ima už gryną pini;

Pirmiausiai tenka pasakyti, 
jog gyventojų prieauglis dar 
nieko nepasako apie šalies 
progresą. Faktas yra tas, 
kad ekonomiškai labiausiai 
atsilikusiose šalyse gimimų 
skaičius yra aukščiausias. Pa
vyzdžiui, tuo pasižymi Balka- 

Tačiau vargu kas

bandys tvirtinti, jog Balkanai 
Vakarų Europe užima pirmą 
vietą. Tikrumoje yra kaip 
tik priešingai !

Undžienė rašo: “SSSR, kas 
piet gimsta 3,500,000 kūdikių. 
1912-13 metais kūdikių mir
davo daugiau 25-27%. Sov- 
valdžiai pavyko sumažinti kū
dikių mirimą iki 10%. Ant 
kiekvieno 1,000 gyventojų 
1928-29 metais pasidaugino 
gyventojų skaičius 23.3%. Ži
nant, kokiose blogose sąlygose 
darbininkai ir kaimiečiai gy
veno iki 1917 metų, reikia pri
pažinti, kad viršminėtas pasi
sekimas sov. valdžiai didelis 
žinksnis pirmyn, t

“1913 m. Rusijoj buvo tik 
1 gydytojas ant kiekvieno 10,- 
000 gyventojų. Darbininkai 
tuomet retai lankė gydytoją, 
nes jų alga buvo permaža 
mokėti reikalaujamą užmo
kestį. 1930 m. buvo jau dau
giau kaip 4 gydytojai ant 
kiekvieno* 10,000 gyventojų. 
Dabar gydytojai dirba sov. 
valdžios įstaigose, kur darbi
ninkus gydo veltui. 1932 m. 
su virš 3,000,000 darbininkų 
lankė poilsio namus ant Juo
dųjų jūrių. Taip pat lankė 
sanatorijas įvairiose SSSR, da
lyse. 1932 m. darbininkams 
parūpinta pieno 92% daugiau, 
negu 1931 m. Maistas (1931 
m.) pasidaugino 20% sulygi
nus su 1930 m. ir drabužių 
pristatymas pasidaugino ant 
53% sulyginus su 1930 m. Tie 
visi pagerinimai apsaugoja 
žmonių sveikatą, sumažina 
mirimų skaičių, ir didina gy
ventojų skaičių SSSR.”

Kai žmogus paskaito visus 
tuos sov. valdžios “nuopel
nus”, tai jam net saldu pasi
daro. Čia juk skaičiais įro
doma, kaip sovietai progre
suoja. Na, o juk skaičiai ne
meluoja!

(Bus daugiau)

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 -1— St Kapnys.
Skaitytojo Pastabos — Maksim 

Gorkij.
Taipgi Literatūros apžvalga. įvai

renybės. Kronika.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių
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nės svetainėje, kampas 18-tos 
ir Union gatvių.—P. P. L.

Žada “apsivesti” dvi 
18-tos Apielinkės 

organizacijos
Jaunasis—20-to Wardo Politi

kos kliubas; jaUnoji Brolių 
ir Seserų patalpinis kliubas
18 APIELINKfi.—Netrukus 

18 Apielinkė susilauks nepa
prastų vestuvių, kuriose jau
nasis bus 20-to Wardo Politi
kos it Pašalpos kliubas, o jau
noji Brolių ir Seserų Pašalpos 
kliubas.

Manoma, kad organizacijoms 
susidėji/s į talką, abi bus stip
resnės, turės didesnį kapitalą 
ir turės daugiau minčių ir pla
nų, padidėjus narių skaičiui ir 
darbo galimybėms.

Iniciatyvą šiose “vestuvėse” 
paėmė 20-to Wairdo Kliubas. 
kuris tam tikslui paskyrė ko
misiją. Brolių ir Seserų Kliu
bas komisijos pasiūlymą mielai 
priėmė.

Abiejų draugijų komisijos 
ir valdybos laikė bendrą susirin
kimą Bagdonienės svetainėje, 
kur galutinai nutarė jungtis.

Pirm. Zalagėnas, atstovaująs 
20-to VVardb kliubą prižadėjo 
narius sušaukti per atvirutes, 
kad kuo didžiausias skaičius jų 
dalyvautų ir dalyką apsvarsty
tų galutinai.

Tas susirinkimas įvyks tre
čiadienį, spalių 3 d., Bagdonie-

Kaulas pasako, ko
dėl Town of Lake 

bizniai šlubuoja
Visi pas ‘Goldfarbų ir visi 
skundžiasi, kad niekas nee- 
perka"

T0WN OF LAKE — Beveik 
kiekvienas iš vietinių biznie
rių (daugiausiai groserninkų 
užlaikytojai) nusiskundžia, 
kad biznis eiha blogyn Su 
kiekviena diena, nežiūrint, 
kad vietinė industrija (Stock- 
jardai) dirba netik pilną lai
ką, bet ir viršlaikį.

Darbai pagerėję — biznis 
nekyla

Nežiūrint pagerėjimo darbų 
musų kolionijojc, vietinių

sitaiso, bet priešingai, eina 
blogyn. Taigi, dabar kyla 
klausimas, kodėl prekyba ei
na blogyn?

Į šį klausimą kiekvienas iš 
vietinių biznierių nedvejoda
mas atsakys, “Goldfar” Dcpar- 
tamentinė krautuvė iš jų biznį 
paveržė.

— Taip, tas iš dalies tiesa* 
bet įsigilinus į vietinių biznie
rių elgės., randame jų pačių 
kaltę, 
bą su 
ku — 
nius.

Ilgai nereiks kalbėtis. Kaip 
matant krautuvininkas pradės 
įrodinėti, kad namų reikmenis 
(tik žinoma ne “groserį”) pa
togiausiai pirkti “Goldfarb” 
krautuvėje.

Visur vienoda istorija
Tokią pat istoriją išgirsi ir 

pas čeverykų krautuvininką.

Tik įsigilinkite į kal
bėt kuriuo krautuvinin- 
groserninku apie pirki-

Jo, 6227 Šbūth Ashland avė*1 
htie, pasilinksminti ‘‘ant rU-1 
dens intencijos.”

Susirinkę pasilinksminti* 
svečiai ir neeikvojo veltui lai
ko. Linksminosi iki pradėjo 
aušti. ....—Senas Petras^

Nakties Įspūdžiai
i Pasigėdintas.

Reichafuehrsr Hitler
Nors “vokiečių tautos vadas” 
ir laimėjo neva 90% visų bal
sų įvairiuose “balsavimuose”, 
bet vistiek nesijaučia gana 
stiprus, tad įsake nacių kon
gresui Nuremberge rūpintis vi
somis priemonėmis dar labiau 
stiprinti nacių valdžią.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SARASAS

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

ALFABETO 
šis skyrius yra vedantas tikslu pagelbėti musų 
skaitytojams susirasti, kut galiftia husipirkti 
vairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
r reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų

LL............... ....................................... ......................... ....................

AUTOMOBILIAI 
aVtomobiles

LENTOS IR MEDIS
LUMBER

Nuties 1934 Studb. sėd. sutaupysi 
$225, Antonsen 6455 S. Western Av.

ZENONAS LĖKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Amerikoj išgyveno 35 metus. 
Paliko dideliame nubudimo 

moterį Domicėlę po tėvais Ra
zmaitę, dvi dukteris Violet i- 
Florėnce, sum) Walter, 3 bro
lius Aleksandrą
Marcijoną, Vladislovą — brolie
ne Constance, Victor — bro
liene Helen, 3 švogerius Joną 
Mazeliauską — švogerką Roza
liją, Antana Aitutį — švoger
ką Marcijoną, Povilą Vilčiaus- 
ką Springfield, III., dėdę ir te
ta Justina ir Jadvygą Jaka- 
wicž, dėdę ir tetą Jurgį ir Ale
ną Jakawicz ir giminės, Lietu
voj . brolį Stanislovą, seserį 
Juzefą ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
6558 South Green St., Telefo
nas Englewood 0995.

Laidotuvės ivyks seredoj spa
lio 3 dieną, 8:00 vai. ryto iš 
namu 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. Zehono Lėkio gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ii 
atsisveikinimą. Nubudę liekame,

Moteris, Dukterys, Sūnūs, 
Broliai, Brolienes, 
Švogeriai, švogerkos, 
Dėdės, Tetos ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefo

brolienę PRANCIŠKUS STENCELIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 1 dieną, 8.00 valandą iš 
ryto 1934 m., sulaukęs 55 me
tu amžiaus, gimęs Tauragės ap,. 
Kvedarnių parap., Juoniškių 
dvare. ' '

Amerikoj išgyveno 87 melus.
Paliko dideliame .nuliūdimą 

moterj Rozaliją, dukterį Oną 
Israel* žentą Povilą, anūkė Bo- 
nita, 7 anūkus ir giminės, o 
Lietuvoj tris seseris Emiliją 
šiomuškienė, Ona Jankauskiene 
ir Kazimiera.

Kurtas pašarvotas randasi 
1905 S. Ruble St.

laidotuves įvyks ketvėrgb 
spalio 4 dieną, 8:00 vai. iš ry
to iš namą j Dievo Apveizdod 
parapijos bažnyčią, khrioje at
sibus gedulingos pamaldos Už 
velionio sielą, o iš ten būs nu
lydėtas i šv. Kazimiėro ka* 
pines.

Visi a. a. Pranciško Stėncelid 
giminės, draugai ir pažystam! 
esat niioširdžiai kviečiami da- 

, lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę liekame,

Moteris, Duktė, Seserys 
Ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gta- 
borhls S. M. Skudas, Monroe

Patars viską pirkti virš minė
toje krautuvėje, tik išskiriant 
^cvėrykus. Tą pati Sako ir 
aliidžių sdvihihkai, tiktai nė- 
pataria pirkti alatis ir deg
tines. Pirk grosefį ir kiltis 
reikmenis su kuriomis aliidčs 
savininkas neturi nieko ben
dro.

Nėra skirtumo, su kokiu 
bizniu užvesi kalbą. Jie visi 
skundžiasi ir visi vienodą pa
tarimą duoda, kad Teikmehis 
pirkti geriausiai pas “Gold- 
farbą”. PHrddyriiui savo ne
klaidingumo, pas kiekvieną 
bučerį — gfosebninką rasite į 
bundulį Goldfarbo skelbimų 
alikraščio formate, į kuriuos 
pirkikams surišariia duona* 
mėsa, ir kiti valgėmi daiktai.

Kieno kaltė?
Plrkikas pafsinėšęš namo 

tokį skelbimą ir prisiskaitęs iš 
jo apie bargenus* jati kita kar
ta aplėnkia savo kiihyną ir 
eina ten* kur bargehai vilioja* 
nors dažniausiai liekasi ap
gauti.

Taigi, dabar palieka patiemš 
skaitytojams spręsti kieno čia 
kaltė, < ar pitklkų —* bargenų 
ieškotojų — ar tų biznierių* 
kurie skundžiasi savo likimU 
ir tuomi pačiu kaHU platina 
savo priešų apgaTsiiljinus Skel
bimus.

Aukoju Juozui Kibekliui.
Oi, tli, Juozai, kur žuvai? 
Mus naktimis nelankai?
At' ir tu jau užsnudai
Ir, po šimtų, prasmegai?

“Kvarj kvar* lapatai/’ 
Ar ir tu jau prasmegai?

Gal daugiau nebematai, 
ar sirenų pabūgai? 
Gal kalti redaktoriai? 
Ar tie niekšai zeceriai?

“kvar, kvar, lapatai”, 
Ar tie niekšai zeceriai?

Laukiam, Juozai, jų ne
bok—

Mums satyras komponuok, 
Apie “Turiiu” sugiedok!
Ar girdi tu mus, Juoziok?!

‘‘Kvar, kvar, lapatok,” 
Ar girdi tu mus* juoziok?

—Gal Kaimynas.

Kaip jauni vagiliai 
apkrauste kišenius 

girtuokliui

vaikezai

Laidas.

Petrui Katnpikui 
vaikai padarė daug

INGALIOJIMAI
POWEtl OF ATTORNEY

CARR BROS. WRECKING CO.
Pas mus visuomet gausite visokių 

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

.nas - Yąrds 1138,., .

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

NAMAI IR ŽEME
REAL ESTATE

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
$300 kaurai ............................  $85.00
Parlor, miegkambario at val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedalioj.
RAPP STORAGE.

5746. So. Ashland Avė.

Canal 8500

KNYGOS
BOOKS

senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

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

PINIGŲ SIUNTIMAS
FOREIGN. EXCHANGE

RAŠOMA POPIERA
WRITING PAPER

KRAUSTYMAS
MOVING

Rugsėjo 30 d*, einant į mies
tą Halsted gatve, teko paste
bėti kaip jauni vagiliai, apie 16 
ar 17 metų amžiaus, apkraunate 
kišenius girtam žmogui.

Apie 400 South Halsted, ša
linėje gatvėje, ties elevatorių 
tiltu—dienos metu-
sulaikė girtą žmogų. Viehas į- 
trėmė į pašonę ranką, it laikė? 
girtuoklį, o kiti du greit kraus
tė kišehius. ųkš ir dar vienas 
žmogus sustojom žiūrėti kas 
darosi.

Vaikėzai greit nvčbėgo į už
kampį ir pasislėpė, o girtuok
lis vos ant kojų pastovėdamas* 
bėdavojo, ka<j pinigų neturįs. 
Neturįs ir laikrodėlio. Girtuok
lio rūbai atrodė hėblogi, tad ga
lima manyti, kad pinigų turėjo* 

Girtuoklystė dažnai priveda 
prie visokių nelaimių. Jeigu 
šis žnioguš butų bliV<s blaivus* 
tai jauni vagiliai nebūtų galėję 
jo apiplėšti.—Sėhhs Petras.

VICTOR BAGDONAS
rakandus, piąflus ir tt. 

8358 South Halsted Street 
Tel. YARds 3408.

LAIVAKORTES
STEAMSHIP TICKETS

.. ............................... ... . ...... ....
Laivakoftės į Lietuvą ir į visas 

kitas svieto šalis yra parūpinamos 
Keleiviai aprūpinami pdsportais ir 
kitais dokumentais, kurie reikalingi 
kelionei.

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

- x-;—~ x.r ,į—;---------- ; ;------------------------------

Kazimierines kapines. Laidoja 
J. Liulevičius.

' RYTOJ
Kazimieras Kantautas

Mirė nigs. 30 d. Amerikoje 
21 metiis. Kūnas 661 West 14 
Place. Laidotuvės 8 ryto į šv. 
Kazimiero kapines. Graborius 
S. M. Skudas.

Zenonas Lėkis
Mirė rūgs. 29 d. Amerikoje 

35 metus. Kuhaš 6558 South 
Green ^trėet. LaidotuVes 8 ry
to į Kazimiėro kapines. Grabo- 
filis S. P. Mažeika.

Nuvežam į tolimas ir artimas vietas 
alsted Street

Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rius persiuntė i Lietuvą daug mili- 
, onų dolerių ir dabar tebesiunčia be 
. okios pertraukos. Savo giminėms 
jietuvon siųskite pinigus per Nau- 

. ienas — doleriais arba litais. 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.

1739, go. .Halsted St., Chicago, ,111.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

Importuoti Kaurai už Storage Kaš
tus. Aukštos Ryšies 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.

RADIO
Gabus dainininkai it 

muzikai
klausytojai gėrėsis 

programų, kuris 
7 vai. vakare, bus 

transliuojamas iš stoties

Radio 
lietuvišku 
šiandien,

Šiandien Northsidės 
SLA. kuopos su

sirinkimas

Apiplėšė lietuvio Jo 
no Čestakausko

Vaistinė
■r

Programo leidėjai, Peoples 
Rakandų Išdirbyštės Kompa
nijos krautuvės, praneša, kad 
programo išpildymui pakvies
ta keletas gabių dainininkų 
ir muzikų. Dalyvaus ir čališ 
Kepurė su naujais juokais.

Programas veda p. J. A. 
Krukas. — XX.

Gera rašoma popiera pafrduodama 
po 25 centus svaras. Reikalaudami 
iš kitur, pridekite 8c persiuntimo 
kaštams vienam svarui. Pinigus ga
lite siusti stampomis. Gausite Nau
jienų ofise 1789 So. Halsted Street, 
Chicago, 111.

SPAUDOS DARBAI
ATVIRUTES, prografnus, plaka

tus, biznio korteles, knygas, laikraš
čius jums geriausia atspausdins 

NĄUJlfcNŲ SPAUSTUVE 
1739 So. Halsted St. Cahal 8500

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

3216 So. Halsted Street.
Tel. VlCtory 4965....*.■■■.' ....... '■.. *»,». .... .......
STALlORIAl

CARPENTERS

M.

CARL CLARAS, expert. apsk. dykai. 
5805 & Mapięwood. Republįc . 4151.

VALGYKLOS
RESTAURANTS

MARTlN’S RĖSTAURANT, Lietu- 
viškas. 6236 S. Western. Hem. 9416

kuris yra patarėjas moki
niams. „Įstoti gali ir vyrai ir 
merginos turį 16 tnetų ar dau
giau. Galima išpildyti kupo
ną, kuris randasi prie šio 
straipsnio ir jį pasiųsti aukš
čiau paduotu adresu.

Kursai, apima elementari
nių mokyklų ir aukštųjų mo
kyklų pfdgramą. Teikiamos 
muzikos, biznio* kalbų, istori
jos, rašybos, 
etc.
kursai yra Sekami 
metfy, stenografija, kriygvė- 
dystė, rašymas mašinėle* etc.
EMĖRGENCY EDUCATlONAL 

PROGRAM

Rcgistralion Card
Name .. 
Phone .. 
Addrešs

Dienos ir vakarinė 
mokykla suaugušiem 
South ir West-sidėj

matematikos, 
pamokos. Komerciniai 

Cdinpto-
Padarė apie $2t)0 nuostolio; 

išdaužė dUrų langą

NOFtTHSlbfe — Piktadariai 
apiplėšė jauno Cicero valti
ninko John Chestos-Čestakaus- 
ko vaistinę, kuri randasi 
Northsidėje, 536 North Lata- 
mie avenue. Nukentėjęs gy
vena 1227 South 5(hh avenue* 
Cieero. •

/

Kėlias dienas atgal* apiė 5 
VOK ryto jį išbudino Cičėto 
pulija, pranešdama, jog girdė
jo per radio, kad jo vaistinėje 
kas tai iškūlė langus. P-s 
Gilėsią nusiskubino ir rado 
durų stiklą išdaužtą su plyta. 
Nebuvo vidiij radio* rašomos 
mašinėlės* dau$ cigarų, eiga* 
retų, etc. Pinigų skaitymo ma
šina rado ant grindų ir su
gadintą* Radio “tubes” buVo 
sumušti lauke, prie durų.

Matomai* kad plėšikus kas 
nors pamatė ir bandė sučiupti, 
nes jiė palikę viską betvarkėj 
ir pasileidę bėgti.- Nuostolių 
padarė apie porą šimtų dole
rių. Artimas.

...... .
Milašiaus - Sideikio ta- 

verriiį atidarymas^ 
pavyko

■■ ■ *...............

BRIDGEPORT — šeštadie
nio vakarė įvyko atidatytniAš 
naujos aliii&h iiiifig įsteigė pp. 
P. Milašius if A. šideikis, 34M 
South ĖiitėVald uVėnuc. '

Abli ššvihiftkši yra seni 
ĖHdgėj)6ttd gyVėdtojai if biž» 
ftierial, ŠUMs

............. i io^tiiiManriifin,,.
i i t i...................

ČE&B. bTkujiėftų skaityto
jos ir Skaitytoj ai prašomi 
^irkliilii reikalais eiti i tas 
krautuvės, kurios skėibikši 
Rriujieftbšė

Pamokos prasideda sū spalių 
inėm pradžia; įstojimas ir 
mokslas neitai

Emergency Educational 
Program, buvusi C. W. E. S.* 
su šio mėnesio pradžia atida
ro mokyklą suaugusiems dar
bininkams ar bedatbiamš — 
visiems, kurie nori sunaudoti 
laiką prasilavinimui kurioje 
nors mokslo 
kla randasi 
Southsidės 
veiitoj ams.

Pamokos
veltui ir įstoti į mokyklą gali 
ma nuvykstant asmeniškai ad 
ręsti !
kambarys 107*

Islahže medelius • prie jo na
mų; išdraskė; durų spynas

BhlUGEPORTAS. — Rug- 
sėjo 30 d., kai p-nai Kampi- 
kai užbaigę bižnį savo valgo
mų daiktų krautuvėje išva
žiavo' iš • Ghiėagds, grižę iiamo 
apie 7:00 vai. vakarė Thdb 
prie krautuvės durų, adrešu 
,3213 So. PArnėll ttVč. išlaiky
tus medelius, langų uždangas 
sudraskytas ir durų spynas iš
plėštas. Kaltininkais yra apie- 
linkčs vaikai, kurie susigru
pavę vakarais ne vienam 
daug žalos yra pridarę.

Atsakomingi už padarytas 
skriaudas dažniausiai yra! tė
vai* bet nevisada • galima pa
tirti kurių vaikai taip daro. 
Patys tėvai turėtų patirti ką 
jų vaikai ■ daro jr - imtis griež
tesnių priemonių 1 jų auklėji
me. Visokių piktadarių ChL 
cagoje yra užtektinai.

Teko patirsi, kad p-n aš 
Kampikas deda pastangas su
sekti piktadarius. \

r^Frankr Baldu).
. u • ,

NORTHS1E — šįvakar 7:00 
vai. vakare įvyks SLA. 22f 
kuopos mėnesinis susirinku 
mas, Ąssociation House sve
tainėje,. 2150 West North avė.

Visi ndriai y ta raginami at
silankyti susirinkime ir atsi- 
vėšti naujų draugų įtėšymtii ; 
kopąu. SLA. yra geriausia 
drdugija apsidraudimui nuo 
nelaimės, ligos ir mirties.

UžraŠiįrašt. Ben. Bluzds.

ir

šakoje. Moky- 
patogioj vietoj 
Westsidės gy-

Agė ?.............
Occupation (wnen regularly 
employed) .............................. .
Extėnt of edučatiOh.................
Year completed .....................
Subjects interestetd in ........ .
I catt attehd clššs duriiig the 
Day ..........................................
Evening .... ....... ........................

Skelbimai Naujienose 
duoda riaiidį dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. --------- a...

i—ti.ii *1*

Visi Telefonai?

Vardą 1741 -1742
Laidotuves

2856 AVest 24th Street,
Tėh reikia 

kreiptis į Mr. S. R, Spikings,

yra duodamos

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

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

po piet 1934 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Kaunu tėdybda, 
Telšių apskr., Kiihlaučių parapijos, Kepurėnu kaime.

Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko didėliame nuliūdime 5 seserys Domicėlė Einikienė ir 

švogeri Petrą. Leandrą Gustienę ir švogerj Juozapą, Agniešką 
Viršelienė ir Švogeri Pranciškų, Polimaną Nazelskienė ir švogerj 
Juozapa. Kazimieii Btirblienš ir švogeri Williainą ir bfnli Praiv 
ciškų ir broliene Stanislavą, 4 pifebrobus Dominiką, Pranciškų 
šarkauskius, Juozhpą KUnUutą ir ŠKahislovą žiliu ir daug kitų 
giminių, o ‘ Lietuvoj du brolius Johą ir Adomą, dvi šėserys OPU 
ir Agotą ir pamotę Barborą ir pussesere Pettdnėlę šaltUpienę ir 
giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 661 W. 14lh Plaee.
*** Laidotuvės ivyks Šeredoj, Spalio 3 dieną, 8 vai. ryte iš namų 

i įMevo Apvėizdos pahlbijds bažnyčia, kurioje Atsibus gędųlihgos 
pamaldos už velionio Melą, o iŠ ten bus nulydėtas i Šv. Kazimie
ro kapinei. d

Visi a. a. Kažiiniėrąš Ktlhidutds giminės, draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalvVauti laidotuvėse ir suteikti jartl 
paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

NUlįudę liėkame,
Broliai. Seserys, Pusseserės, Pusbroliai, švogeriai, 
Švogerkos ii* Gintina;

Laidotuvėse patarnauja graborius S. M. SkudaS, Telefonas 
Mdnfoe 3377.

‘‘Rudens Pers”
-.......1.1......... .......................-. ■

WEST ĖNGįĖWOOD. — 
Daugelis lietuvių , ir daugelife 
svetimtaliillį Mtėdienį vąką- 
re susirinko pp. V,1W 
nės Įr ^AZ Ragaus užlaikųmd*

VAKAtl
Vladislovas žibulinskiš

Mirė rugsėju 27 dų sulaukęs 
pusės Amžiaus? Amerikoj išgy
veno 21 tnetus. iPalnitiotaš Ka- 
zimiėrlhėse • kapinėse'*' Laidojo 
A. Petkus.

Kazimieras Ručas
MitČ fltįs; , 2Š d. • 4Ž mėtų. 

Kuriąs, 3Š2$ South Morgan st* 
LMdės Š:0o ryto į ŠV. Kazimiė- 
ro kapines. Graborius S, f*. Ma
žeika.

Adbmaš SlVfckiš
Fi^sėjo ‘28 d., feuUukėš 

44/metų. ĄmeVikbj Išgyvend 21 
mėths. Kūnas ftaŠatVotaš Hrt- 
dasi 4134 So. Bockwell St, & 
Imt bus <i. : į

AmbUlance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

.1 F FIIDFIKK Ub-,1 ■ kUUfallilv
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue
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TOLIMOJE ALASKOJE YRA LIETUVIU KO 
LONIJA; PRISIUNČIA 514.50 

“LITUANICAI II”

į- Inos tas nėvion kenkia ahidinin- 
*.kams, kurie bando švariai fiz

inį varyti, bet ir demoralizuoja 
i gyventojus.

Nors nenoroms, bet valdžia 
buvo pradėjusi trukšmadarius

Visi lietuviai susispietę Juneau mieste;
r bUV0 nuvežtos šaltojon. Iš vie

nos musų lietuviškos kūmutės 
buvo atimti “laisniai”, bet, ša
kuma, kad vėliau ji juos at
gavusi per “political pull”. O

sužinojo apie skridimą per “Naujienas”

Burni 
Venc- 
radio 

man” 
metų 

Kasai

NAUJIENOS, Chicago fll Antradienis, spalių 2, 1934
kuomet apsivertė Dr. Kowar.iku 
automobilis.

Sužeistieji, sakoma, sveiksta.Ifil

Kur ių nėra!
Ir tolimoje Alaskoje, kuri be

veik per visus metus yra sura
kinta šalčių ir kurios gyvento
jai tesidžiaugia tik labai trum
pa vasara, o ji daugiau pana
ši j musų pavasari — yra lie
tuvių kolonija.

Tolimoje Alaskoje, apie ku
rios “pasakiškus” aukso sluoks
nius kiekvienas yra girdėjęs vi
sokių istorijų ir kuri yra ap
supta įvairiomis legendomis ir 
paslaptimis — yra būrys lietu
vių, kurie neatsilikdami nuo 
kitų Amerikos lietuvių — pri-« 
siuntė savo aukų “Lituanicos 
II” skridimui. 1

Jonas Rokas ..........
Tony Koris ............
Jurgis Wanckis ......
J. Mellar ..................
Juozas Piežunas ....
Helen Bevanda
Dori s Carbon ........
Dorothy Michell ..... 
Edvardas Whitesel . 
E. Evans ....... ..........
Mrs. Savickas ........ .

$5.09
2.00
1.00 tarp tų, kurie turį tokį “pull” 
1.00 esą vienas vietinis “politįši- 
1.00 nas’, kuris paprastai bando de- 
1.00 moralizuoti lietuvius, jeigu jię 
1.00 užjibrežia ką atsiekti politikoj.
1.00
.50

.. .50
.50

—B.

Per p. Jonų Rokų, Juneau, 
Alaska, vietiniai lietuviai pri
siuntė Amerikos Liet. Trans
atlantinio Skridimo Sąjungai 
$14.50. Jie sužinojo apie skri
dimą per “Naujienas”, kurios 
turi vienų-kitų skaitytojų ir te
nai. Štai aukautojai:

$14.50
“Prisiunčiu nors mažą dalelę 

i iš musų kolonijos “Lituanicos 
7 II” skridimui per Atlantiką iš 

Amerikos į Kauną”, rašo p. J. 
Rokas. *f?as mus lietuvių ma
žai...”

Nutolę nuo savo brolių gy
venančių šiltesnėse Jungtinių 
Valstijų dalyse, Alaskiečiai, vie
nok, neatsilieka.

Visi “Lituanicai II” aukavu
sieji lietuviai, kurių vardai pa
duoti aukščiau, gyvena Juneau 
mieste, Alaskoje.

Practice for IMPS 
todav 

f

Ali of the players of 
the IMP team are re- 
ąuested to appear for 
practice today, 7:00 P. 
M. at McKinley Park. 
Bring your uniforma.

J. Dovidauskas, 
Art Montvid.

Naujienybė! kai Ci- 
ceroje šoka ‘fenden- 
cus”, tai be ‘fenų’

ceriečiai sugebėję įsigyti gra
žų vardą, sugebės jį ir toliau 
išlaikyti.

Cicero

NUO ALTORIAUS
IKI LOPŠIO

Mrs. A. M, Kadaitis-Vencius 
yra duktė gerai žinomų 
sidiečių pp. Kąsai^ių, o 
kuš yra J. F. Budriko 
krautuvių “radio servięe 
įdirbęs toje firmoje 10 
Jaunavedžiai gyvens pp. 
'•ių namuose.

Vestuvių Varpai Roselande
RO3ELAND — Kiek , anks

čiau rųselandiečiai švente ir 
minėjo ,vestuves p. J. J. Dap
kaus s ur,p-le Lillian Fagojrsve- 
Limtautęr v i*

|?o pamaldų bažnyčioje,; jau
navedžiai su svotais, pamergė
mis ir svęčiais atžymėjo/^ves
tuves puota pp. Balčiūno, ir 
Baužos' svetainėje. Atatinka
mą kalbą pasakė p. A. Kairis. 
Vėliau kalbėjo jaunavedis J. J. 
Dapkus, pirmiau lietuviškai, 
vėliau angliškai.

Yra malonu girdėti čia gimu
sį ir augusį jaunuolį taip gra
žiai , lietuviškai kalbant. Garbė 
tėvams pp. Papkėms, kurie yra 
roselandiečių mėgiami ir ger
biami žmonės. Jaunavedis sa
vo laiku buvo Gtyldęn Štai* Klu
bo sekretorius.

Negalima praleisti nepaminė
jus pp. T. Pavilionienės ir J. 
Sadulienės, kurios tvarkė vaka
rienės pagaminimą ir patieki
mą svečiams.

Linkiu daug laimės jaunave
džiams. •—P. K.

1

o

(C. Y. O.) 1934 melų teniso 
čempionatą, sulošdamas Davė 
Barder nesenai įvykusiose 
rungtynėse, Hamilton Parke.

Kita lietuvaite Helen Barta- 
vis laimėjo mergaičių čempio
natą, sumušdama Beatriče 
Greve.

Sužeistas Dr. Ko 
warskas

VVESTSIDE 1 Gauta

’ GIMIMAI

Miestelyje randasi ir kitos į- 
domybės, dėl kurių gyven
tojai pradeda skandalą kel-

CICERO. — Cicero lietuviai 
yra pasižymėję savo darbštu
mu ir švarumu. Už tai jie iki 
šiol turėjo labai gera vardą. 
Net ir kitataučiai iš' lietuvių 
imdavo pavyzdį. Bet yra sa
koma, kad tarp . kviečių Mtši- 
randa ir kūkalių, ir to negali
ma išvengti. Aš tikiu, kad ci-

APSAUGOTAS
IŠMINTINGUMU

Radio—- Activus “piloto kabe
lis” pagelbsti laivo kapitonui 
susirasti kelią per prisikimšu
sią prieplauką. Budrus biznie
rius jaučia, kad šis BANKAS 
sugebės pagelbėti jo biznio iš
taigai, kada jis parodys teisin
gus faktus apie save.

šis Bankas siūlo toki pa
tarnavimą per savo Biz
nio Kooperavimo Skyrių.

HAISTED EICHANGE
NATIONAL BANK 
19th Place and 

Halsted St.

įdomybės
pasibaigus, čia 
daug karčiamų. 
Sako, kad ketu-

VESTUVIŲ VARPAI

North Side—Town of Lake

Michigan lietuvių 
gražuolė viešėjo 

Chicagoje

žinia, 
kad Dr. Kowarskas, 2359 So. 
Leavitt street, kuris kiek laiko 
atgal išvyko Floridon su moti
na ir dviejaįs draugais, buvo 
sužęistas Tennessee valstijoje. 
Buvo sužeisti ir kiti keleiviai,

P-lė Alvina C. F. Zdanys iš 
Moore Park, Michigan, kuri bu
vo apvainikuota karalaite St. 
Joseph įvykusioje “Grange” pa
rodoje, lankėsi Chicagoje.

Laimėjusi gražuolės titulų, 
p-lė Zdanys laimėjo ir kelionę 
į Pasaulinę Parodų. Pabuvoju
si kelias dienas Chicagoje, ji 
grįžo į Moore Parką.

(I

Lillian Gallaher, 11 metų 
mergaitė iš Detroit, Mich., ku
ri rasta nužudyta ir uždaryta 
viename tuščiame apartmenti- 
niame name. Ji išėjo pardavi
nėti bažnytinės mokyklos lai
mėjimo tikietus ir prapuolė. Tik 
po kelių dienų ieškojimo ji ras
ta nužudyta nežinomų piktada
rių ir dėl nežinomos priežas
ties.

P R ANEŠIM AI

Briedžius, savo tėvus ir sesutę 
Aldonų Briedis, taipgi žirnių 
pianistę, 6631 South Rockvvell 
Street. Jis lankėsi ir pas p. 
Briedį, dėdę, 2517 West 69th 
Street. \

Prchibicijai 
priviso labai 
Net perdaug, 
riuose ketvirtainiuose blokuose
yra apie šešiadešimts karčia
mų. Gerą ir švarų biznį vary
ti yra sunku, nes konkurencija 
per didelė. Tad kai kurie alų- 
dininkai pradėjo grįžti į “Noble 
Eyjieriment” laikus—“munšai- 
ną” pardavinėti vietoje geros 
degtinės, o alų maišyti su van
deniu.

« •• l

Sako, “fenus” pasideda
Kiti sumanė kitokiu budu 

pagerinti biznį, būtent, su 
“fandancers” Tuos “fenden- 
cus” matę, sako, kad šokėjos 
pasidėdavo “fenus” ir šokdavo 
nuogos, šis kelių Cicero alų- 
dininkų pasielgimas padarė 
šlykštų įspūdį į vietinius gy
ventojus, ne vien todėl, kad 
vilioja jaunimą į ištvirkimą, 
bet dar ir dėlto, kad per naktis 
kelia triukšmą.

Gyventojams nusibodo kęsti 
tuos nesmagumus, ir jie pra
dėjo nešti skundus į Lietuvių 
Improvement Kliubą. Kliubas 
susidėjo su kitomis prakilnio
mis organizacijomis ir išrinko 
•komisiją pavaikščioti naktimis 
po karčiaimas ir patirti kurie 
savininkai dasileidžia nešvaru
mo biznyje. ,

“Political Pull”
Patyrusi, komisija kreipėsi į 

miestuko valdžią, reikalaudama, 
kad blogi apsireiškimai kar
čiamų biznyje butų prašalinti,

Pagal “Naujienų” praneši
mus iš musų kolonijos, gahma 
spręsti, kad; depresijai atėjo 
galas. Aš sprendžiu iš skaičiaus 
vestuvių, tilpusių “Naujienų” 
špaltose.

O kiek jų netilpo? Beveik 
didesne dalis vestuvių reporte
rių nepranešama.

Kiek teko patirti, už mėne
sio laiko turėsime dar vienas 

/ 

vestuves. Girdėjau kalbant, kad 
tai busiančios šauniausioj ves
tuvės visos Town of Lake ko
lonijos istorijoj.

Aš irgi tikiu, kad kalbos ne 
be pamato. Kas tie jaunieji? 
Kol kas pasilieka paslaptis, tik 
tiek nugirdau, . kad viena iš 
North Sidės žymesnių panelių. 
O jaunikis tai žinomas apielin- 
kės akordinistas ir gabus mu
zikas J. Poška, 4525 Hermitage 
avė. Neabejoju, kad vestuvių 
puotoje teks susipažinti ir 
j auna j a. —Reporteris R.

“Always be Faithful 
to You”

BURNSIDE — P-lė Anna 
Mae Kasaitis šeštadienį' paliko 
Mrs. Anna Mae Venckus, kuo
met ji pasakė “Yes” p. Julijui 
Venckui, žinoma, tentatyviai 
p. Anna Mae Kasaitis pasakė 
“Yes” daug anksčiau, bet “for 
real” ji taip 
3 valandą po 
•tų parapijos 
landė.

šiuo įvykiu
virš 200 žmonių, kurie paskui 
jaunavedžius nusekė į Chester- 
field-Liberty Hali, 817 East 92 
street, kur ir šventė, ir balia- 
vojo ir klausėsi dainininką Sta
sį Rimkų jaunavėdžiaihš pp. 
Venokams dainuojant “i Loye 
You Truly” ir “Always be 
Faithful To You”

O trumpą

J. Žukas C. Y. 0. te
niso čempionas

• « < . , • .

Lietuvis Juozas Žukas laimė
jo Catholic Youth organization

su

pasakė šeštadienį 
pietų Visų šven- 
bažnyčioje, Rose-

susidomėjo su-

EKSPERTAS LAIKRODŽIŲ TAI
SYME. Oficialė Gelžkelių Inspekcija 

LIETUVIŠKI REKORDAI.
GAIDOS DAINAVIMUI Ir Muzikališkiems Instrumen
tams.

PARDUODAM VISOKIUS MUZIKAUŠKUS INSTRUMENTUS.
JEWELRY & MUSIC STORE, John Kasa, sav. 

4216 Archer Avenue.

Jau viena paslaptis 
“išlykiijo”

BRIDGEPORT
laiką atgal pp. J. Juozaičių na
muose, 3407 S. Lowe avenue, 
įvyko “Shower Party”, kurią 
surengė p. Juęzaitienės drau
ges. Mait, jos sužinojo paslaptį 
apie netolimą garnio vizitą p. 
Juozaitienei ir ta proga su- 
glaudusios galvas sugalvojo Šias 
iškilmėles.

^?-s J. Juozaitį? yrą vedėjas 
Central ,; Distrįžt Furniture 
Cbmpany, 3021-;2^ S. Halsted 
street.

KRIKŠTYNOS

“Genevieve-Adrianne
BRIDGEPORT Tokį var

dą pp. J. Giedraičiai, 3261 So. 
Halsted St., nutarė suteikti sa
vo jaunai dukrelei, kuri išvydo 
pasaulį trumpą laiką atgal.

Sekmadienį vakare įvyko 
krikštynos, kuriose vadovauja
mas roles lošė p. Genovaite Si- 
diškiutė-Giedraitienė, inergaitės 
motina ir žymi dainininkė, wpa- 
pa” J. Giedraitis, p. šidiškienė 
ir visų iškilmių kaltininkė Ge- 
nevieve Adrianne.

Tarp svečių buvo p. A. Po
cius, pp. Baronai, Bereckai, 
kun. Albavičius, kun. MacName 
ir kiti.

Iš Californiįos su 
lėktuvu aplanky
ti motinos kapą

MADOS

DrugystSa Saldžiausios širdies 
Viešpaties Jėzaus laikys mėnesini 
susirinkimą spalio 2 d. 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuviu Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Tamstos pribuvimas 
būtinai reikalirigas, nes bus rinkimas 
darbininku ant baliaus ir daug svar
biu reikalu svarstoma dėl draugijos 
labo. Valdyba.

Lietuvių Moterų Draugijos Ap- 
švieta mėnesinis susirinkimas atsi
bus šiandien spalio 2 d. Sandaros 
svet, 814 W. 33rd St. 8-ta vai. va
kare. x Visos narės esate prašomos 
atsilankyti skaitlingai nes yra svar
biu reikalu aptarti draugijos labui. 
Kadangi dabar eina vajus naujų na
rių gavimui, tad musų pareiga nors 
po viena nauja narę prikalbinti prie 
Draugijos. « Valdyba.

Assoėiation of Lithuanian Property 
Owners of Bridgeport, Chicago, III. 
laikys čvertmetini susirinkimą tre
čiadieni spalio 3 d. 7:30 vai. vakare 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Visi nariai, Namų 
Savininkai malonėkite laiku pribūti, 
nes randas daug svarbių reikalų, ku
riuos būtinai turime aptarti, kurie 
esate pasilikę su mokesčiais ant šio 
susirinkimo malonėkite apsimokėti.

R. S. KuneviČe.

20to Wardo Liet. Pol. ir Pas 
kliubo mėn. susirinkimas jvyks se- 
redoj spalio 3 d. 7:30 • vai. vak. 
O. Bagdonienės svet., 1750 S. Union 
Avė. Visi nariai malonėkit daly
vauti nes šis susirinkimas bus vie
nas iš svarbiausių nes komisija iš
duos raportą, ka ji sužinojo reika
le .Susivienijimo su Draugyste Lie
tuviu brolių ir seserų, Taigi ne
atbūtinai visi nariai privalot daly
vauti ir išklausiti komisijos praneši
mo ir pasisakyti už ar prieš, kad 
paskui nerugotumėte.

i K* Batutis prot. rašt.

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

BEECHER STUDIO 
padaro 

VAIZDINGESNES 
Vestuvių Fotografijas 

744 East 7»Ui St. 
Triangle 4240

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO- 

RAGĘ 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 scrafs 
po $2. Economy Section.

MILLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan Avė., Chicago 

Atdara vakarais
• ii

Simus Viktoras B. paklojo ge
lių vainiką ant kapo B. 
Briedienės. lf

vainiką

tai dainavimu per

LINCOLN’S PRIDE
“Straight Kentucky Bourbon 100 Proof” : 

<IVS EIGHT.MONTHS OLD)
AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME 

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

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

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY
WHOLESALE ONLY

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

MmB1^00

ii i

MARQUETTE PARK Ne
galėdamas pasitraukti ilgam 
laikui nuo darbo, kuris ‘nelei
do jam nei į motinos laido
tuves atvykti, Vytautas-Vikto- 
ras Briedis atskrido iŠ Cali- 
fornijos lėktuvu, kad atlanky
ti motinos kapą ir sudėti, ant
jo gėlių vainiką.

Vytautas Briediš yra akom- 
panistas žymiai radio-scenos- 
ekrano dainininkei Ruth Et- 
ting, kuri nuolat' užftnta Hol- 
lywoode, jeigu ne filmų ga
minimu, 
radio, etc.

Atskubėjęs iŠ tolimų vaka
rų,, Vytautas apžiurėjo kapą, 
j kurį jo motina jį. Bronė Brie
diene atsigulė trumpą laiką 
atgal, Ant jo padėjo gėlių 
vainiką. ►

Jis yra apsistojęs pas p.

3206
8206 — šauni rudeninė suknelė. 

Pasisiūdinkite ja sau iš atlaso, ku
ris dabar parduodamas dideliame pa
sirinkime., Atlasas yra visokių 
spalvų su baltais taškeliais. Sukirp
tos mieros 14, 16, 18, taipgi 36/ 88 
ir 40 coliu per krutinę..

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia' adresuoti: 
Naujiehoš, Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St, Chicago, UI.

čia įdeda 15 centų ir pralau atį 

siųsti man pavyzd)

Mieros per kratine

c- (Vardas ir pavardl) *

(Adresas)
< ' , ». •

(Miestas ir yalst.)

NAUJIENOS Pattsra Dept.
1739 S. Halsted St„ Chicago, III.

‘ » t t __________ ■ . T >

___

Grane Coąl Co.
5332 So. Long Avė 

Chicago. I1L

TEL. REPUBLIC 8402

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollyvvood šviesoms. 
420 W. 63rd St. 
Bnglewood 5883-5840

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu,

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite i musu spulka

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St
.-J' ‘,'.4

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

CLASSIFIED ADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMU SAVININKŲ ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
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 virš 50 met

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

ŠILKINIŲ 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. f f ■ ■ 9*

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

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

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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 
štora, fixčerius ir 4 ruimus $25.00 
i mėnesi Pirmą mėnesį už dyką. 
Nepraleiskite Šios progos

Matykite
PAUL M. SMITH

4405 S. Fairfield Avė.

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.

PARDAVIMUI TAVERN, gerai 
išdirbta vieta, didelis biznis. Par
duosiu pigiai iš priežasties šeimy
nos nesutikimo. Gyviausia vieta 
Ciceroje. Kreipkitės prie advokato 
Chernausko 731 W. 18 St

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA arba išsimaino 
ant namo — maža farmukė, su gy
vuliais ir paukščiais prie gerų ke
lių, tik 20 mylių nuo Chicagos, tik 
$500 skolos.

Rašykit laišku 
Box 169 

1789 So. Halsted St, Chicago. III.

Real Ėstate For Sale 
Nąmai-žemC Pardavimui

PARDAVIMUI duonkepykla su 2 
augščių namu lietuvių apielinkėj. 
Duonkepykla ir 5 kambarių flatas 
ant 1-mų lubų. Gydytojaus ofi
sas ir 6 kambariai ant 2-rų lubų.

Pašaukite
Pensicolla 2279

I

MŪRINIS BIZNIAVAS 2 augščių 
namas 1736 W. 51 St. mainysiu ant 
nuosavybės ant 51-mos gatvės tarp 
Western ir Kedzie Avė. Telefonuo- 
kite Republic 8746.




