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Renka jury Samuel Insulto bylai federali 
niame teisme. Numatoma labai ilga byla 
dėl Insulto naudojimo pašto prig. tikslams

CHICAGO.—Vakar federali
niame teisėjo VVilkerson teis
me prasidėjo Samuel Insull, jo 
sunaus, taipgi 15 kitų žmonių 
byla dėl naudojimo pašto pri- 
gavingiems tikslams, pardavi
nėjant Insullų kompanijų Še
rus.

Teisėjas VVilkerson atmetė 
visus pasipriešinimus ir vakar 
jau prasidėjo jury rinkimas.

Iki vakaro jau keturi jury 
nariai buvo sąlyginiai priimti, 
bet kiekvienas šalinasi tos ta
rnybos, nes numatoma labai ilga 
byla. Niekurie spėja, kad by
los nagrinėjimas tęsis mažiau
sia 4 mėnesius.

Kaltinamieji yra veik visi 
viršininkai, ar direktoriai In
sulto korporacijos— Corpora
tion Securities. Jie yra kalti
nami už prigavingų pardavinė
jimų tos korporacijos Šerų. Be 
viršininkų j teismų yra pakliu
vęs vienas brokeris, kuris par
davinėjo Insulto korporacijos 
Šerus ir Commonwealth Edison

Co. prezidentas Edward J. 
Doyle.

Bet tai ne vienintelė byla, 
kuri laukia Samuel Insullų ir 
jo brolį Martin. Ji A) s ir kelio- 
likų kitų žmonių laukia byla 
dėl subankrutijimo milžiniškos 
Insullų finansinės imperijos, 
taipgi laukia byla ir valstijos 
teismuose, kur Insullai irgi yra 
kaltinami dėl apgavimo savo in- 
vestorių ir netikslaus sunau
dojimo savo korporacijų pini
gų.

Del tų kaltinimų abu Insul
lai buvo pabėgę į užsienį. Mar
tin į Kanadą, o Samuel — j 
Graikiją. Bet valdžiai pasisekė 
abu juos išgauti ir atgabenti 
į Chicagos teismą.

Trečias Insullų brolis, kuris 
neužsiėmė jokia spekuliacija ir 
neprisidėjo prie kūrimo įvai
rių vėju pamuštų korporacijų, 
bet visų laikų sunkiai dirbo 
dirbtuvėse, ir dabar gyvena 
laisvas Springfie’d, Ilk, gyve
na ne pertekliuje, bet paken
čiamai, nedideliame ūkyje.
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PRASIDEDANT INSULLŲ BYLAI

Criminal Courta building Federal Court building ------- ■ ų——
Judge J. H. Wilk*r»on.

Federaliniame teisme prieš teisėją VVilkerson prasideda nagrinėjimas bylos Insullų ir kelioli
kos kitų žmonių, kurie yra kaltinami už naudojimų pašto prigavingiems tikslams. Jau renka
mi yra prisaikintieji teisėjai —• jury. Tikimųsi; kad ši byla užtruks kokius 4 mėnesius. Insullus 
laukia ir kita byla federaliniame teisme dėl nubankrutijimo savo finansines imperijos. Juos 
laukia byla ir kriminaliame teisme, kur jų bylą nagrinės teisėjas Harrington.
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Arklys kunigui nutrau
kė maldą ir dėl to kilo 

gaisras
šiomis dienomis Kalbutiškių 

km. Dusetų valsč. ryto metų sen
tikių kunigas iš knygų meldėsi 
užsidegęs mažų žvakutę. Besi
melsdamas pamatė, kad jo ark
lys mina ir ėda piauti paskirtų 
dobilų atolų. Kunigas metė mal
dų ir nubėgo arklio iš dobilų 
išvaryti. Bet žvakutė buvo 
neužgesinta, kuri kol jis arklį 
sutvarkė, sudegė ir uždegė mal
dų knygų. Nuo knygos užsi
degė uždangalai, o nuo uždan
galų lubos. Lubos buvo api
piltos spaliais ir ugnis momen
taliai išsiplėtė. Gaisro metu su
degė klebonija, metrikų knygos, 
įvairus dokumentai, o nuo kle
bonijos užsidegė kluonas.

Streikavo pakaunės pie
no statytojai ūkininkai

Lenkai uždarė Vii 
nijoj dar 10 lietu

vių mokyklų

KAUNAS, IX. 11. Elta. — 
Galutinai paaiškėjo, kad lenkai 
Vilniaus krašte uždarė 10 “Ry
to” laikomųjų lietuviškų mo
kyklų. Be to, pasigavę berei
kšmio preteksto, jie iš pareigų 
atleido Švenčionių lietuvių gim
nazijos direktorių. A. Petrai
ti-

Nuteisė sušaudyti 3 
plėšikus

30 vai. darbo savai 
te bus vistiek-į ves 

ta, sako Green
SAN FRANCISCO, Cal., s. 

2.— Wm. Green atidarydamas 
metinę Amerikos Darbo Fede
racijos konvencijų, pareiškė, 
kad organizuoti darbininkai yra 
nusisprendę, jog darbas turi 
būti taip padalintas, kad kiek
vienas norintis dirbti galėtų 
darbų gauti. To galima bus pa
siekti tik įvedant 30 vai. dar
bo savaitę ir ji turės būti į- 
vesta įstatymais, nežiūrint vi
so jai pasipriešinimo, nes tie, 
kurie priešinasi darbo valandų 
sutrumpinimui, nepasiuto kitos 
geresnės išeities.

Federacija jau rūpinasi, kad 
kongresas įstatymais įvestų 
30 vai. darbo savaitę.

Green apskaito, kad dabar 
visoje šalyje yra 10,000,- 
000 bedarbių, jų tarpe ir 2,- 
000,000, kurie turi laikinus val
džios šelpimo administracijos 
suteiktus darbus.

Prezidento Roosevelto admi
nistracija, sakė Green, daug 
darbo atliko sumažinimui ne
darbo, bet jos darbas vistiek 
dar toli yra neužtektinas.

West Virginijos tei 
sėjas prieš NRA

WELCH, W. Va., s. 2. — 
Circuit teismo teisėjas Howard 
pripažino nekonstituciniais val
stijos NRA vykinimo įstaty
mus. Tečiaus 
nėra galut/nas, 
res pasisakyti 
mas.

Japonijos armija 
ruošiasi prie fašis
tinio perversmo?

894 žmonės mirė au
tomobilių nelaimė

se Chicago j

Atšaukė streiką Užsienio korespon- 
jdentai protestuoja 
prieš nacių šmeižtus

TOKIO, s. 2. —Ministeriams 
svarstant armijos biudžetų, ka
ro ministeris gen. Hayashi, 
kuris ir pirmiau grūmojo ka
binetui, jei tasis neduos užtek
tinai pinigų armijos padinimui, 
paskdeidė 160,000 kopijų bro
šiūros “Karas yra tėvas kūry
bos, motina civilizacijos”, ku
rioj nurodoma, kad Japonijai 
gręsia kara su Rusija, Chinija 
ir Jungt. Valstijomis ir 'kad to
dėl Japonija turi turėti didelį 
oro laivynų, kuris galėtų at
mušti bendrų tų šalių oro lai
vynų, kuris siekia 6,500 lėktu
vų.

Japonija turinti
žiausia 3,000 lėktuvų, 
dabartinių 1,000.

Statoma ir visa eilė 
nių reikalavimų, kurie
kad armija tikrai ruošiasi prie 
fašistinio perversmo. Bet 
mija pirmiausia reikalauja 
dėsnio ginklavimos, nes ji 
bar turinti apsaugoti kelis
kius didesnę teritorijų (Man- 
chtfkuo), kuomet tuo pačiu lai
ku smarkiai ginkluojasi ir ki
tos šalys, ypač Rusija. Be to 
visas šalys pradeda Japoniją 
izoliuoti. O tai nežinia prie 
ko gali privesti, todėl Japonija 
turi būti visam kam prisiruo- 
šusi.

Ši karo ministerijos brošiūra 
iššaukė visur didelį sujudimų.

CHICAGO.— šįmėt per pir
mus devynius mėnesius auto
mobiliai Chicagoje ir Cook pa
viete užmušė 894 žmones. Per
nai per tų patį laiką nuo au
tomobilių žuvo 781 žmogus, 
arba virš 100 žmonių mažiau, 
negu šiemet.

Negelbsti ir visos saugumo 
kampanijos, taipgi aštrus bau
dimas greitai važiuojančiųjų, 
ypač girtų važiuotojų.

NEW YORK, s. 2. 
nalčs darbo santijcių 
pirmininkas Garrįson 
kad Interntional 
Union užtikririo, jog ji atšauks
laivų darbininkų streikų, kuris 
turėjo prasidėti spalio 8 d. 
Streikų atšaukti liko sutarta 
po tarybos sušauktos konferen
cijos tarp unijos ir laivų savi
ninkų.

Anglijos rašytojas 
gal gaus Nobelio 

taikos dovaną

7 žuvo lėktuvui nu 
kritus į Anglijos 

kanalą

< OSLO, s. 2. — Pasak Olden, 
prezidento Norvegijos taikos 
draugijos, 1934 m. Nobelio tai
kos dovanų veikiausia gaus 
rašytojas, ekonomistas ir bu
vęs Anglijos parlamento narys 
Sir Norman Angell, parašęs ke
lias knygas tarptautiniais ar 
taikos klausimais.

jo nuosprendis 
nes delei to tu- 
augštesnis teis-

CHICAGO.—Beplaunant lan
gų “sky ride” pasaulinėj pa
rodoj, 640 pėdų augštumoj, 
Wm. Weber, 35 m„ užpuolė 
vanagas ir ėmė j j kapoti. We- 
ber vos atsigynė vandens ki
biru, bet visgi liko gerokai su
kapotas aštriu vanago snapu.

Mussolini nors žo 
džiais gerinsis Ita
lijos darbininkams

LONDONAS, s. 2. . — Sep
tyni žmonės, jų tarpe 66 m. 
Philadelphijos fabrikantas De 
Sanno, žuvo Anglijos pasažie- 
riniam lėktuvui nukritus į An-* 
glijos kanalą už 3 mylių nuo 
Folkestone.

Tai yra, trečia oro nelaimė 
Anglijoj per pastarąsias 10 die
nų, kuriose žuvo 15 žmonių.

Lėktuvas skrido iš Essex į 
Paryžių. Niekas nematė kaip į- 
vyko nelaimė. Vokiečių laivas 
pamatė laužus ir prišaukė pa^ 
jurio sargybų, kuri dar išgrie
bė 5 lavonus.

BERLYNAS, s. 2. — Užsie
nio , laikrąščių, korespondentai 
padavė propagandos ministeriui 
Goebbels bendrų protestų prieš 
nacių laikraščių varomų šmei
žtų kampaniją prieš užsienio 
korespondentus.

Daugiau to, pas visus kores
pondentus buvo padaryta kra
ta, kuri betgi nieko nedavė. 
Nepasisekimas kratų tik dar la
biau įsiundė nacius, kurie net 
iškraipo korespondentų siun
čiamas žinias ir paskui juos kal
tina dėl tų iškraipymų. Tuo pa
sižymi ir paties Goebbels laik
raštis.

10 žuvo Lenkijos 
traukinio katas

trofoje
KROKUVA, Lenkijoj, s. 2__

Šįryt migloj susidūrė Kroku- 
vos-Gdynios ir Viennos ekspre
siniai traukiniai. Nelaimėj žu
vo mažiausia 10 žmonių ir 25 
liko sužeisti. ,■

KAUNAS.— Tuo pat metu, 
kai pieno kooperacija šventė 
savo dešimtmetį, pakaunės ūki
ninkai, kurie pristato pienų A. 
Panemunei, buvo nutarę strei
kuoti ir nebestatyti A. Pane
munės pieninėms pieno.

To streiko užuomazga kito 
Rokų kaimo (A. Panemunės 
valsč.) ūkininkų tarpe. Pieno 
statytojai ūkininkai v nepaten
kinti A. Panemunės pieniriių 
mokamomis žemomis kainomis: 
10—12 et. už literį. Jie reika
lavo po 15—18—20 et. Tačiau 
pieninės jų reikalavimų nevyk
dė. Tada pieno statytojai nu
sprendė griebtis streiko. Jr tas 
streikas prasidėjo pereitos sa
vaitės pirmadienį, tęsėsi iki 
trečiadienio. Miestelis visų die
nų buvo be pieno.

Streikui likviduoti prisidėjo 
policija, kuri sutrukdė tiems 
streikininkams, kurie keliuose 
būdami nenorėjo leisti vežti 
pieno į miestelį.

Dabar dėl šito viso A. Pa
nemunės valsčiaus policijoj 
kvota vedama. Aiškėja, kad ta
me streike dalyvavo ne tik Ro
kų km. ūkininkai, bet ir keli 
gįretimi Pakuonio valsčiaus 
kaimai.

Apylinkėje dabar tie įvykiai 
įvairiai komentuojami.

ŠIAULIAI.—Karo lauko teis
mas Šiauliuose sprendė trijų 
Mažeikiškių plėšikų bylų. Kal
tinami buvo Ant. Vaičius iŠ 
Kalvėnų km. Mažeikių v. ir 
Alb. Kesminas už plėšimus Ma
žeikių apskr. ii* žmonių kan
kinimų.

Visi trys plėšikai pasmerkti 
mirti sušaudant. Jie padavė 
malonės prašymus.

Be to, už priėmimų ir slėpimų 
vogtų daiktų mažeikiškis pil. 
Jbnas Kmeitas nubaustas tre- 
jus ^metus sunk, darbų kalėji
mo. **...........................•.** ■ /

t »

Nusišovė 11 metų 
mergaitė

Marijampolės apskr. Kazlų v. 
Valaitiškių kaime rugpiučio 9 d. 
apie 18 vai. įvyko keistas jau
nos mergaitės—Grigalavičaitės, 
teturinčios., vos 11 metų am
žiaus, nusižudymas. Tų vakarą 
parašė atsisveikinimo laišką tė
veliams, namiškiams ir savo 
Tėvynei, pasiėmu‘si tėvo revol
verį, nuėjo į kluoną ir mirtinai 
persišovė sau' galvų, ši nelai
mė apielinkės gyventojus labai 
sujaudino, nes ta mergyte buvu
si protinga ir visų mylima. Nu
sižudymo priežastis dar neišaiš
kinta, o atsisveikinimo laiške ji 
taip pat nerašė, kodėl taip pa
darė.

Vestuvėse beiškilauda 
mi nušovė žmogų

Suimtas ypatingai ak
tyvus ‘Sovogo” vadas

RYJMAS, s. 2. — Mussolini 
išvyksta dešimčiai dienų į šiau
rinę Italijų laikyti ten prakal
bas darbiniųkams. Nuolatos 
blogėjant ekonominei padėčiai, 
neįstengiant subalansuoti biud
žetų ir baigiant išsekti aukso 
rezervams, kartu mažėjant ir 
eksportams, Mussolini tikisi 
savo tuščiomis prakalbomis pa
keli ūpų šiaurinės Italijos in
dustrijų darbininkų.

Kartu jis stengsis pakelti 
ūpų ir nuskurusiu ūkininkų.

Aukso kasėjai grū
moja streiku

JACKSON, Cel., s. 2. — 
Mother Lodė pavieto aukso 
kasėjai pareikalavo pakelti-al
gas ir pripažinti unijų, kitaip 
grūmodami paskelbti streikų. 
Niekųrios kasyklos pradėjo pa
čios . užsidarinėti.

Chicagos karpente 
riai dirbs 30 vai
CHICAGO.—Atmetusi Isam- 

dytojų pasiūlytų kompromisų, 
karpenterių unija įsakė biznio 
agentams daryti kontraktus su 
pavieniais namų statytojais; 
kurie sutinka įvesti 6 vai. dar
bo dienų ir 5 dienų savaitę. 
Kafpenterių unija, kurios kon
traktas išsibaigė gegužės mėn., 
jau buvo nutarusi padaryti re
ferendumų dėl paskelbimo^ 18,- 
000 darbininkų streiko. Sam
dytojai tada pasiūlė 30 vai. dar
bo savaitę, dirbant 3 dienas po 
8 vai. ir vienų dienų 6 vai. Bet 
darbinnikai tokių valandų ne
nori priimti, tečiaus streiko 
bent šiuo laiku nesitikimų.

SPRINGFIELD, III., s. 2^-s 
Rugsėjo mėn. UI. valstija tak
sais už svaigalus surinko $595,- 
069.86. Prekių gi taksais liko 
surinkta virš r $3,223.000.

Japonija ruošiasi 
prie karo, sako An
glijos darbietis ' —... . '

SOUTHPORT, Anglijoj, s. 2. 
—Bu^ęs parlamento narys Jack 
Mills pareiškė Anglijos Darbo 
partijos kongresui, kad Japo
nija atvirai ruošiasi prie karo, 
kurį ji skaito neiš vengtinu. Jis 
todėl reikalavo ,kad darbiečiai 
spaustų valdžių ir priverstų jų 
neteikti Japonijai, * atsitikime 
karo, jokios pagelbos. O ir da
bar visi Anglijos darbininkai 
kenčia nuo nepakenčiamų dar
bo sųlygiį Japonijos industrijo
se, kurios delei to gali daryti 
dunipingų svetimų šalių rinko
se..

Prieš kurį lakių Jonavos apy
linkėj pas rusų stačiatikius bu
vo vestuvės. Vestuvių metu 
pagal senus papročius 
daug šaudoma. Vėliau vestu
vininkų tarpe buvo kilęs /ginčas 
dėl degtinės slokosHr kt. Tų 
visų iškilmių rezultate vestu
vininkas Toločka mirtinai nu
šovė savo kolegų Ivanovų.

Kauno apyg. teismas Ivanovų 
už tai nubaudė 6 mėn. papr. ka
lėjimo ir 50 lt. civil. ieškinio 
nušautojo našlei.

BHIDGEPORT, Conn., s. 2. 
*t-Iš Remington Arms Co, liko 
pavogta 10 dėžių slaptos sprog
stamos medŽiagos“polndl”, už
tektinai, kad išnešti j padan
ges visų šį miestų

Nelaimė su granata
Alytaus gelž. stoty darbinin

kas V. Jacevičius rado grana
tų ir pradėjo jų ardyti. Ardo
ma granata sprogo ir Jacevi
čių vietoje užmušė. Jacevičius 
paliko žmonų ir 3 mažus vai
kus. • ■ .

—Šančių gyventojas J. Ka
minskas anų dienų Šoko į Ne
munų nuo geležinio tilte ir nU- 
skendo.

Kalnėnų gelž. stoty p. 
Drulia šoko po traukiniu it mir
tinai suvažinėtas

KLAIPĖDA, VIII, 4. Elta.— 
Vakar buvo ištardytas Kredit- 
vereino tarnautojas William 
Seidler. Seidler priklausė prieš
valstybinę! Sovog organizacijai 
ir buvo pirmos Klaipėdos mies
to grupės vadas. Seidler buvo 
ypatingai aktyvus Sovog vei
kėjas. Jis dalyvavo slaptuose 
šios organizacijos susirinkimuo
se. Ištardytas, , Seidler buvo 
suimtas ir pasodintas į kalėji
mų besųlygiškąi.

■■■r.............
a v- ■

šį Vakarą ir
kas Seredą

NUO 9—9:30 VAKARE

Naujienų Radio 
PROGRAMAS

1210 kilocyeles 
PASIKLAUSYKITE.
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Kenora, Kanada
(vairios žinios

Prieš kiek laiko visuose 
laikraščiuose jtfilpo pranešimas, 
kad šiais metais Kanadoje ne
darbas žymiai sumažėjęs. Tą 
pranešimą padarė premjeras 
Bennett. Jis pasigyrė, jog be
darbių skaičius žymiai esąs 
mažesnis nei pernai. Girdi, pe
reitais metais valdžia turėjusi 
šelpti 1,500,000 žmonių. Dabar 
pašalpa yra teikiama tik 750,- 
000 žmonių. Tai, girdi, aiškiai 
rodo, jog bedarbių bėra tik pu
sė tiek, kiek buvo pernai.

Gal kas ir patikės, jog Ka
nadoje reikalai labai pagerėjo. 
Tačiau kanadiečiai geriau ži
no. O ypač darbininkai. Jie 
žino, jog visos skelbiamos ži
nios apie nedarbo sumažėjimą 
yra niekas daugiau, kaip tik 
humbugas.

I

Pirmiausiai pažiūrėkime, kaip 
tas nedarbas yra “naikina
mas”. Pastaruoju laiku pradė
ta statyti labai daug lėktu<- 
vams stočių. Jų jau daug pa
statyta ir dar planuojama 130 
naujų. Tuo pačiu laiku prie 
ežerų ir upių rengiama par
kai, kur vasaros metu turčiai 
galės smagiai laiką praleisti. 
Tad prie parkų ir stočių sta
tymo suvaryta tūkstančiai dar
bininkų. Sakau suvaryta, nes 
darbininkams ten mokama tie
siog mizemos algos. Per die
ną darbininkas gai.'aa 20 cen
tų. Gyventi tenka kempėse, 
kur duodama ir valgis.

bildukai yra labiau išnaudoja
mi. '

Pranyko ir viltys, kad libe
ralai pagerins būklę. Kai ku
riais atžvilgiais jie pasirodė 
dar aršesni nei konservatoriai. 
Ir vargu galima ko gero tikė
tis, kol darbininkai nesukurs 
tvirtą socialistinę organizaciją, 
kurios įtaka bus jaučiama po
litikoje.

— Socialdemokratas.

IŠ LIETUVOS
Rašo R. Šniukas

Svečiuose pas žagariečiuš

Jei darbininkas neturi dar
bo ir kreipiasi j valdžią, kad 
gauti pašalpos, tai jis yra vi
sokiausiais budais kamantinė
jantis. Turi pasakyti, kur pir
ma dirbo,, kiek uždirbo, k u r-pi- 
nigUs praleido ir t.t. O jei at
eivis, tai dar blogiau. Tiesiog 
reikia iš viso gyvenimo išpa
žintį atlikti. Ateivis, kuris nė
ra Kanadoje išgyvenęs penke
rius metus, apie pašalpos ga
vimą negali nei svajoti. Jis 
priverstas yra kur nors pas 
ūkininką už pavalgymą dirb
ti.

Na, prileiskime, kad pašal
pa tampa suteikta. Jąja nau
dotis dabartiniais laikais gali
ma tik dvi savaiti. Pašalpą 
gaunantis bedarbis siunčiama 
pas daktarą. Jei pasirodo, jog 
jis pilnai sveikas, tai turi va
žiuoti kur j kempes dirbti. 
Dirbti beveik už pavalgymą.

Kaip žinia, dabar yra tie
siamas trans-kanadinis kelias. 
Dirba tūkstančiai darbininkų 
už tiesiog mizerną atlyginimą. 
Grįžusieji iš Monitobos provin
cijos darbininkai pasakoja, jog 
darbininkas per mėnesį ten be- 
gauna tik pustrečio dolerio!

Prieš kiek laiko įvyko rin
kimai. Dvejose provincijose lai
mėjo liberalai. Darbininkai da
linai apsidžiaugė, manydami, 
jog liberalai pagerins jų buitį. 
Tačiau jiems tęko labai skair- 
džiau nusivilti. Labiausiai jau
čiasi nusivylę ateiviai, kuriuos 
liberalai ėmė spausti dar la
biau nei konservatoriai. Atei
viui, kuris nėra Kanados pi
lietis, bet koks įmanomcbnis 
darbas gauti yra tiesiog ne
galima. Jei nepilletis, tai ir ži
nokis sau.

Kai kurie niūj|ų esame išdir
bę kempėse pe^du* metus su 
viršum. Dirbom^ ten už men
kiausi atlyginimą. Dabar jau 
galima kiek daugiau uždirbti. 
Bet vos tik uždarbius padidi
no, tai tuoj pasiūlė mums va
žiuoti kitur, kur d&ug mažiau 
moka. Keliama protestai, bet 
ar kas iŠ to išeis, — tai dar 
didelis klausimas.

Tai tokie dalykai dedasi Ka
nadoje, kur neva nedarbas su* 
mažėjo. Darbininkų būklė šiam 
dien faktinai yra prastesnė, 

ji pirma, nes dar-

Rugsėjo 1 d., apie 4 vai. po 
pietų, sūdome Grudžiuose į au
tobusą ir pasileidome link Ža
garės. Vieškelis visai geras, 
tad ir važiuoti buvo gana sma
gu. Autobusas ritosi pusėtinai 
smarkiai. Pakelyje visur mato
si galvijai. Pastebėjau, jog Lie
tuvoje jau įvesta “nauja tvar
ka”, — galvijai nebeganoma 
didelėmis bandomis, kaip tai 
buvo seniau. Dabar kiekvienas 
ūkininkas pririša ganykloje ne 
tik karves bei arklius, ale ir 
avis bei ožkas. Vadinasi, pasi
baigė piemenų vergija.

Ksdangi su rugsėjo mėnesiu 
prasideda rudens sezonas ir 
vaikai pradeda mokyklas lan
kyti, tai iš atostogų grįžo ir 
kelios mokytojos. Autobuse 
tuoj užsimezgė pažintys ir pa
sikalbėjimai. Kažkoks pajot- 
žarga bandė pakrėsti juokų 
vienos kuklios mokytojos są
skaitoti. Tačiau pastaroji taip 
vykusiai atsikirto, jog šposi
ninkas tuoj užsičiaupė ir per 
visą laiką tylėjo.

štai privažiuojame Jankūnų 
dvarą, kuris yra apaugęs šimr 
tamečiais ąžuolais. Nepaprastai 
graži vieta. Dabartiniu* laiku 
ten randasi sužalotų ir nesvei
kų vaikų prieglauda. Be to, 
čia; randasi ir nedidelė bažny
tėlė, kur susirenka apylinkes 
gyventojai pasimelstų. Autobu
sas sustojo. Išlipo senyvas ku
nigas, kurio bagažą pasigriebė 
vikrus berniukas. Viena pane- 
’ė palydėjo kunigą Šukiu: “Su
diev, pone kapelione!”

Pavažiavus dar kokią valan
dą, vėl suktojo autobusas, čia 
išlipo dvi gražiai apsirengusios 
panelės su portfeliais. Atrodo 
tikrai gražiai, — jų veidukai 
raudoni, gamtos nudažyti. Jas 
tuoj pasitiko saviškiai. Mato
mai, laukė pą/važiuojant.

Pagalios, pasimatė ir Žaga
rė. štai buvusis Naryškino dva
ras, kurį dabar valdo žemės 
Ūkio Centras. Matosi didžiulis 
psmidorų (tomačių) laukas. 
Būrelis moterų renka prinoku
sius pamidorito ir krauna juos 
i krepšius. Dirba labai spar
čiai — beveik tokiu jau < grei
tumu, kaip ir Amerikoje.

Išlipęs iš autobuso, aš pa
traukiau Vilniaus gatve. Mat, 
turėjau nuo ponų Dantų, Tau
tiškų Kapinių darbuotojų, 
įteikti dovaną p-ios Dantienės 
tėveliams, Zemokams. Seneliai 
labai nudžiugo ir susijaudino. 
Jų akyse pasirodė net ašaros. 
Skundėsi, kad labai sunku jiems 
gyventi. Saiko, turime namelius, 
bet iš nuomininkų jau antri 
metai rendų negauname. O tuo 
tarpu valdžiai reikia mokėti 
gana aukštus mokesčius. Rei
kia taip pat namai ir remon
tuoti, o litų nėra.

Kiek paviešėjęs pas svetin
gus Zemokus, nutraukiau pas 
ponios M. Miravičieriės, Joniš
kiečių Kliubo veikėjos, gimi
nės, ponus Ramonus, kurie gy
vena Daukanto gatvėje, Seno
joje Žagarėje. Ramonai yrą 
pavyzdingi Žagarės gyvento
jai: turi didelius marinius na
mus su gražiu sodu. Turi gra
žią Šeimą. Dvi dukterys jau 
yra vedusios: viena su karinin
ku Šelviu, o antroji su giriniu*

būdama septyniolikos metų 
amžiaus, pradėjo mokytojauti. 
Mokytojauja jinai penktus me
tus. Tai simpatinga ir išsila
vinusi panelė. Tarp kitko, ji 
yra nebloga pianistė ir gitari
ste. Tikrai smagu yra klausy
tis, kai ji kalba — vartoja 
labai gražią ir taisyklingą lie
tuvių kalbą. Sūnūs Vaclovas 
šiais metais taip pat baigė mo
kytojaus kursą. Dvi jaunesnio
sios dukrelės ir vienas sūnūs 
dar tebelanko mokyklą.

Pasitaikė, kad pas ponus Ra
monus atostogavo ponai Šer
niukai iš Smalininkų ir ponia 
Gudelienė, buvusio Joniškio 
kapeliono žmona su dukrele. 
Taip pat viešėjo ir p-ios Ramo
nienės sesutė Kvederaitė iš 
Klaipėdos. Kadangi dar buvo 
atvykę, ir kai kurie vietiniai, 
tai susidarė tikrai šauni kom
panija. Iki vėlumos mes sma
giai leidome laiką ir kalbėjo
me įvairiomis temomis.

Ryto metą mokytoja Lina, 
Vaclovas, ponai Šerniukai, p. 
Ramonas ir aš išvykome ap
žiūrėti liaudies mokyklą, kuri 
randasi labai gražioje vietoje. 
Vėliau aplankėme garu varo
mą pieninę. Pieninės direkto
rius Merkis mus labai malo
niai priėmė ir išrodė, kaip svie
stas, sūriai ir kiti dalykai yra 
gaminami. Pieninė visai mo
derniškai įrengta. Viskas šva
riai užlaikoma. Merginos, k ty
rios čia dirba, apsirengusios 
baltais švariais drabužiais.

Apžiūrėję pieninę, gražiomis 
Žagarės apylinkėmis patraukė
me link muitinės, kuri stovi 
prie Latvijos sienos. Eiti teko 
apie pusantro kilometro. Mui
tinės namas mūrinis ir labai 
gražiai įrengtas, žagariečiams 
jo pastatymas kainavo pusėti
nai pinigų. Kiek toliau matosi 
medinis namukas, — tai lat
vių muitinė. Nors žagariečiai 
turi gražią muitinę, bet tvto jie 
nesidžiaugia. Net dabar ji!e ru- 
goja, kad miesto taryba per
daug pinigų muitinei išeikvo
jo. Girdi, gyventojams iš to 
jokios naudos. Visai kitas rei
kalas butip buvęs, jei miesto 
ponai butų pasirūpinę 'kanali
zacija, namų remontu ir ki
tais reikalais. Tąsyk visiems 
butų buvusi nauda.

Nito muitinės už kokio kilo
metro matosi šventpuolio alaus 
bravoras, kuris jau nuo senų 
laikų yra žinomas savo geru 
alum. To bravoro alus yra pla
čiai pagarsėjęs visoje apylin
kėje.

Grįždami atgal, aplankėme 
latvių kapines. Ten buvo susi
rinkę nemažai žmonių laidoti 
nabašninką. Prie kapo kažkas 
kalbėjo.

Musų ekskursija užsitęsė apie 
trejetą valandų. Visi jautėmės 
pusėtinai pavargę. IMs Ramo
nas ir aš dar nutarėme aplan
kyti p-ią Andrėj įtoienę, kuri 
turi gražų namą ir didelius 
daržus. P-ia Andrėjunienė la
bai maloniai mus pasitiko, — 
pavaišino su vynučiu ir gard
žiais obuoliais.

(Bus daugiau)

miestyje. Apžiurėjus vietą 17 
v. 30 min., rasta, kad viena 
bomba nukrito aht vandens ke
lių rajono namŲ stogo ir ne
sprogo, o dvi bombos nukrito 
ant kaimyninių medinių san
dėlių ir sprogdamos užmušė 
jauną veršį ir sužeidė karvę. 
Vienas pilietis skundėsi, kad 
bombos skeveldra įdrėskė jam 
ranką. Bombos puvo mažo ka
libro.

Don Pilotas*

Sugrįžo
■ ", ' .✓

(Tęsihys)
Už tokį Jono nepaklusnumą, 
komisarai išdavė jam taip va
dinamą “atstaykos kortą”. 
Tokią kortą žn^ogus turėda-4 
mas kitur darbo beveik ne* 
gali gauti, nes skaitosi neišti
kimas darbininkas. O be do
kumentų sunku darbas gauti.

Jonui nieko neliko daryti, 
kaip grįžti atgal Amerikon 
arba badu mirti. Elgetauti už
drausta. Badu mirti galima... 
Mat, “kas nedirba, tas ir ne
valgo”, taip draugai komisa
rai sako. Bet kad ir dirbda
mas negali žmoniškai pramis* 
ti, nes algos toli ^ražu neuž
tektų, jeigu darbininkas taip 
valgytų, kaip Amerikoje kad 
valgo. Jonas uždirbdavo 200 
rublių per menesį. Su šeimy
na vos pramisti teįstengė, jau 
nežiūrint apie apsirengimą ar
ba sutaupąs. Tokiu budu Jo
nas atsidūrė, kaip sako: “tarp 
kūjo ir priekalo”. Vadinasi, 
nė pinigų, nė dhrbo! Dar pu
sė bėdos butų, °jeigu komisa
rai nebūtų išvilioję jo ameri
koniškus dolerius, kurių turė
jo apie 500, kaiJatvažiavo į 
Leningradą. Tuos pinigus jie 
įkalbėjo investuoti Namų Sta
tymo Kodperaty^flri',’1 prie ku
rio jis gavo darbą ir kamba
rį. . '

Nelaimė be didelių 
nuostolių

KAUNAS. — VIII.17, ky- 
lant keturių lėktuvų naikinto
jų eskadrilei iš Kauno aero
dromo atakuoti poligone taiki
nius, vieno lėktuvo bombolaidy- 
je, matyt, nuo riedėjimo žeme 
įvyko techniški mechanizmo su
gedimai. Nuo bįaškymo ere Ne
muno ir Neries santakoje apie 
16 v. 50 min. iš bombolaidžio 
iškrito trys bombos. Esant sti
priam vėjui, bombos buvo n už
neštos J Daugirdo^ gatvę sena-

vtyi laimingai ir laisvai gyve> Jonas sugrįžo, bet jo šeimy
na, kad tenai nėra išnaudoji- na pasiliko ir jis nebeįstengė 
ino, kad darbininkai dalina- jos atgal parsikviesti, žmona

Draugams jis sarmatinosi pei- .li skustis, jog prastai. Kitaip Ui*. A. uldKlS
kli Sovietų Rusiją, nes jis laiškų neišleidžia. 
Žinojo, kad draugai, kaip ir 
jis pats pirmiau, netikės ir 
tiktai “darbininkų išdaviku” 
išvadins ir N pasijuoks. “Kas 
netiki, kad Sovietų Rusijoj 
yra sunku gyventi, tegul pats 
tenai nuvažiuoja, 
sužinos”,—Jonas 

Jonas daugiau 
“Da zdrastvuju 
sėja”, bet skaitė 
ir kiek galėjo, tiek pagelbėjo 
broliui sienas popieruoti.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai,

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Gaila draugo Jono.
(Galas)

Moterų ir vaikų ligų specialiste
6900 So. Halsted St.

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

tai geriau 
sakydavo.
nebegiedėjo 

mladaja Ra
sa vo dienas

‘Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife 

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
LIETUVIS

Optometricaliy Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Graboriai

Laidotuves $95

J. J. BAGDONAS 
Pullman 4151 

10734 S.Michigan Av 
Republic 3100 

2506 W. 63 St.
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
, CHlCĄGO,fILL.;

PT

Phone Canal 6122
DR. S. BIE2IS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—9 ir 7—8 

Seredomia ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Repuhlic 7868

Lietuviai Daktarai

DR. MARGER1S
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8483

np r cppivpp
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

25 METU PATYRIMO
Pritapkime akinių dėl visokią akių

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

DR. S. N AIRELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699 

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

6412 So. Campbell Avė. 
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.

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

pusantrų metų, nutarė iš So
vietų Rusijos bėgtjį. Bet ir čia 
susidarė didelių ^kliūčių.* bū
tent: nebuvo Amerikos pilie
tis ir neturėjo grįžimui leidi
mo; o antra^ tai nebuvo pi- 
nigiį.- Bet vis tiek jis bandė 
atsiekti tikslą. Pirmas daly
kas, tai buvo nelengva išva
žiuoti iš Sov. Rusijos be tam 
tikro valdžios leidimo. O 
“konlrevoliucionieriam” leidi* 
mas nėra lengva gauti. { Sibi
rą nereikia jokio leidinio — 
nuveža ir dar geležinkelio iš
laidas apmoka, bet čia jau 
kitas reikalas. Jonas bėgo sla
pta, ale buvo sugautas ir tar
domas. Pagalios, pasisekė 
pasprukti Lenkijon, o iš ten 
Prancuzijon iš kur atvyko Ku 
bon.

Jonas dabar nekalba ir ne- 
besvajoja apie “laisvą” So
vietų Rusiją, apie tai, kad ten

Didesnė Jėga, Nervuo- 
tiems Susilpnėjusiems
Vyrams ir Moterims 

NUGA-TONE yra turtinga# . Zlnku-Fosfoldu, 
brangia sodSUml. pampinančia fosforą, t.

(domėntų labai reikalingą tvirtiems, ra- 
llnglenin nervams. Medikaliėką fosforą pn- 
rašd daktarai, kad sušvelninti ir nuraminti 
sujaudintus, eviruojančiua, skaudžius ner
vus. Jis yra brangrus n(*vų euinitėse, ku
rtos pagimdo "nusidėvėjimo" .Jausmą,

Tas Aru mis receptas tyri tam tikrą for
mą geležies, kuri yra naudinga gamybai 
turtingo, raudono kraujo reikalingo buda- 
vpjimui tvirtesnių ir sveikesnių rauniepų ir 
sugrąkininnti spalvos ir pilnumo iėblifiku- 
slom. plŲiileni veidam. -Be to, NUGA-TONE 
turi ėeftiaa kitas brangias gyduoles. Pradė
sit imt NŲGA.TONE llandio ir tėmvkit ka’p 
austiprėalt. Parduoda visi aptiekoriat «u 
garantija grąžinti pinigus,. Tik Vujpas Do. 
i yri s mėnesio trylmentul.

Nuo užkietėjimo imkibr—UQA-8QL— Ide
alų Liuoenotoją vidurių. 25o ir 50b.

GERB. Naujiėniį skaityto
jos'ir skaitytojai, prašom! 
pirkinių reikalais: eiti i tąs 
krautuves, kurios skalbiasi 
Naujienose.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD __
arti St. Louis A v. Tel Kedzie 8902 «■———"
Vanos, lietaus ir druskos vano^ 

svimmfrig. w»oJ.
Rusiška ir turkiška pirtis W

Moterims seredomiB iki 7 v. v.

Juozapas Ėudeikis 
ir Tėvas

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

SSJO'So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIU GRABORIUS .
Palaidoja už $25.00 ir augŠčiaū. 

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

CHICAGO, ILL.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W. 18th St.

Tel, Monroe 3377

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

Tel. Lafayette 3572 
k J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
| BALSAMUOTOJAS

Patąrnauja Chka- 
goje ir apielinkčje 

Didel5 ft* graži 
■L koplyčią dykai 
M 4092 ARCHER AV.

L J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

1327 So. 49th Ct.
Tet Cicero 8724. Koplyčia dykai.
„ „ „ r ■; p, .... ........................ . .yo,-. ■ . ■ ,

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atąišaukti. p mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS * z

1439 S. 49 Ct.’, Cicero, III.
Tel. Cicere 6927

antaWpetkus
Graborius 

KOPLYČIA PYKAI 
1410 South 49 Ct. 

CICERO, ILL.

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. .
Jei skaitant raidės susilieja i daiktą. Ręz. Tel. Virginia 0669
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. T)r V
Jei skaitant arba neriant skauda kjavutAiioiaio

akys, tuomet jau jums reikia Į GAS DENTISTAS _ X-RAY 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Ave.
Platt Bldg.. kamp. 18 St 2 aukštas
- Pastebėkite * inano iškabas * '
Valandos nuo 9 į30 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedčličmis uždaryta.

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523

4143 Archer av„ kamp. Franciscoav.

įvairus Gydytojai

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

DraugijosNariai.

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.

Dft-HERZMAll 
įsKusnos

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 St., netoli Morgan St

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

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai: ,

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro, Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

DR. T. DUNDULIS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MALRICE KAHN
t

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 '

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL. z

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chronišku ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 81st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 

diena.

Advokatai

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockwell St.
Tel. Repubhc 9723

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospept 1930

Ofiso Tel. Boulevard 5913

756 West 35th St.
Cor. of 35th and Hateted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1*3 nuo 6:30-8:80
NedčEomis pagal sutartį.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
PStnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockweil Street 

Telefonas Republic 9600

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS

Dienomis Mieste
163 W._ Washington St.

Kambarys 402 T.L _ __
Rez. 5349» So. Hermitage Avė.

Į Vakarais nuo 6 iki 9 
Tel. Prospect 1610

Tel. Dearborn 9047
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pra

any of you 
a cGrtain 

that Albina 
stroller ro-

tiktai 
orga-

ŽO- 
pa 
Ke- 
gy-

labai gerai.
Brighton-parkietis.

Delegatų atsilankė nemažai; 
priimta keletas sumanymų

Rašo Petras Bedalis.

Jonas Grigaitis.

What with everybody propogan- 
dižing for something or other, I 
waht to ėnter the field. These nu- 
merous suleidęs of lute have re- 
vealod that the standards of su
leidę letter writing are decadent. 
What poor literary quality they 
all display. I movė that all new 
Standard letter books include su
leidę letters and notes, classified 
ė S to the statę of despondency the 
individuals are affected.

Rheumatizmas 
Lumbago 
Neuritis
Sustingimas Raumenų
Jus galite pasiliuosuoti nuo šių 

kankinančių skausmų vartojant
THREE-WAY

RHEUMATIC PRESKRIPCIJA 
Rašykit

DR; S. F. SH00LIN 
3116 W. 67 SU Chicago, III.

Tel. Prospect 7157

RADIOS

S. L. A. 6-to Apskri 
čio konferencija

Rugsėjo 30 d. Indiana Har- 
bore įvyko SLA. 6-to Apskri
čio konf^ręficija. Delegatų at
silankė 3^., Apskritys, rodosi, 
turi 96 delegatus, bet visi de
legatai niekuomet neatvyksta.

Konferenciją atidarą apskr. 
pirmininkas'A. Zalatorius, pa
kviesdamas vietinės kuopos pir
mininką, Joną Kolą pasakyti 
keletą žodžių. Jis kalbėjo trum
pai ir pakvietė delegatus ant 
vakarienės, kai konferencija 
užsibaigs. Kitas kitos vietinės 
kuopos pirm, p-nas Rudis taip
gi trumpai kalbėjo. Paskui bu
vo perstatytas kalbėti chica- 
gietis Dr. A. L. Graičunas. Dr. 
GraiČunas patarė Indiana Har- 
boro SLA. kuopoms surengti 
sveikatos savaitę. Jis taipgi 
ragino traukti jaunuolius į lie
tuvių organizacijas, ypatingai 
į SLA. kuopas.

Skelbia narių vajų.
Po priėmimo protokolo, se

kė apskričio valdybos raportai.

Musų Tavernų 
Bizniai 

« , * ' •

i-......... r"! iiT-srr

kaip greit' galima pasiekti ,li- 
gonhutj. Ona buvo tuojąi.’ pa
siųsta i ligonbutj, kur akloji 
žarną buvo išitnta.

, Ligonė jau pagrįžo iš ligon- 
bučto pilnai pasveikusi ir jau
čiasi

Iš sekretoriaus ir iždininko ra
portų paaiškėjo, kad apskričio 
turtas siekia $99.09. Organi
zatorius, M. Vaidyk, pranešė, 
kad apskričio valdyba nutarė 
patiekti planą narių prirašinė
jimo vajuj. Vž narių prirašy
mą bus duodamos dovanos se
kančiai: Už prirašysią 30 nau
jų narių — $15.00; už 20 na
rių — $10.00; už 15 narių —- 
$5.00. Šis projektas buvo vien- 
balsiąi priimtas. Tvarkyti va
jaus eigą pavesta apskričio 
valdybai kooperuoti su kuopo
mis.

Buvo priimtas ir kitas p. 
Vaidylos projektas, šis projek
tas yra toks. Organizuoti jau
nuolius paskirstant juos į 3 
grupes. Būtent: vaikų, paau
gusių ir 15-16 metų jaunuo
lius. Svarbiausias 3-čio sky
riaus punktas yra tas, kad 
jaunuoliams butų leista lais
vai veikti SLA. kuopose, t. yra 
perdaug jų nevaržyti. Pirmo
jo skyriaus vaikai butų tėvų 
priežiūroje, palaikant juos jau
nuolių organizacijoj ir tinka
mai juos lavinti ir auklėti lie
tuvių dvasioje.
Reikalauja generalio gydytojo

Buvo priimtas ir trečias su 
manymas, tai Dr. A. Montvi- 
do įnešimas. Jis yra toks. Rei
kalauti, kad Pildomoji Taryba 
paskirtų specialį arba genera- 
H gydytoją, kuris patikrintų 
tokius ligonius, kurie dažnai 
ir ilgai serga. Generalis gydy
tojas turėtų būti1 paskirtas 
tam tikrose kolonijose afrba 
ant viso apskričio kuopų. Jo 
tikslas bus patirti, ar ligonis 
tikrai serga ir teisingai pašal
pą gauna, o tas Susivienijimui

I gali sutaupyti daug pinigų.
Konferencija tuo ir užsibai

gė. Beje, svečias iš Racine, 
)Wis., p-nas Kasparaitis, buvo 
paprašytas pąsakyti keletą 
džių. Jis kalbėjo trumpai, 
brėždamas, kad Racino ir 
noshos SLA. kuopos gerai 
vuk>ja ir daug dirba organiza
cijos labui. Palinkėjo 6-to ap
skričio delegatams ir toliau su
tartinai dirbti.

Po mitingo uždarymui pinas 
Jonas Kolas delegatus pakvie
tė į atskirą kambarį vakaiįe- 
nei. Vakarienė buvo puikiai 
prirengta — visokios mėsos, 
kopūstų, pyragų, o jau gėri
mų, tai kokių tik “dūšia trok
šta”, visokių buvk>;. LTikand- 
žiaujant buvo ir kalbų, ir juo
kų, ir anekdotų. Pirm. A. Za
latorius padėkojo gaspadinėms 
už skanią vakarienę. Dr. A. 
Montvidas darė įnešimą, kad 
sekanti apskričio konferencija 
butų Indiana Harbore, nes čia 
gerai vaišina, bet visgi buvo 
palikta tą dalyką valdybai nu
spręsti.

Toli Northsidėje, kur lietu
vių nedaugiai.‘sia, 3800 Armi- 
tage Avė., randasi tavemo biz
nis Northsidės lietuviams ge
rai pažįstamo darbuotojo Jono 
Grigaičio, čia ne vien yra ta
vernas, ne vien smagi vieta už
eiti, bet apart to čia yra ga
nėtinai erdvumo —- dvi svetai
nes ir -keletas kambarių pasi
svečiavimui. Viena svetainė * k ■ • , i "
tinkama dėl didesnių — skait- 
lingesnių susirinkimų bei 
karų, o kita mažesnėms 
mogoms

P-nas 
buotojas 
lietuvių 
senai darbuojasi vienoje did
žiausių lietuvių pašalpos orga
nizacijų būtent — Chicagos 
Lietuvių Draugijoj. Eina įvai
riose komitetuose pareigas. Yra 
tai apsukrus žmogus ne 
savame bizniuje, bet ir 
nizatyviame darbe.

P-nas J. Grigaitis, 
“Naujienų” patriotas. Keliolika 
metų atgal gana sėkmingai 
dirbo “Naujienų” konteste — 
“Naujienų” vakaruose, pikni
kuose, retai kada nesimato Gri
gaičio.’ Kad tokių “Naujienų“ 
patriotų dygtų bei rastųsi kiek
vienoje lietuvių kdlonijoje kuo- 
daugiausia.

Dar pravartu priminti, kad 
J. Grigaičio vyresnis brolis yra 
Lietuvoj Aukščiausio Tribuna- 
lo narys, o brolienė Grigaitie
nė, v jena žymų jų Lietuvos ope
ros dainininkių.

P-nai Grigaičiai augina vie
ną dukrelę Aldoną, yra nepa
prastai gyva ir„ apsukri jau
nuolė. Vos:‘ 12' - metų amžiaus, 
bet pasižymėjusi muzikoje, 
dainavime. Ima lekcijas pas 
žymiausią dainininkę Madame 
Hight. Poras savaičių atgal 
musų jaunoji Aldutė dainavo 
“Naujienų” radio. programe.; 
Muzikos mokytojai pranašauja 
jos balse ateityje didelį pro
gresą. ,

Kuriam iš Chicagos lietuvių, 
prisieis nuvykti j tolimus North 
neužmirškite, kad Jono Grigai
čio Tavern yra 3800 Armitage 
Avė. čia yra erdvi vieta, ėja 
ne vien gyvybės eleksyro, bet 
ir užkandžių ganėtinai.

The night cnme on likę n huge, 
iltie ęracked bp\vl with paįnted 
moon and atars. And the stroller? 
vvent on to a ruthor unoventful 
time, Revialtėd the Sky Ride, listen- 
ed and shivered at a quartet con- 
test in the Hali of States, where 
ęur boys placed, and węnt on to 
dance the frlgid and stlff limbs 
w«nn and lodse at the butęh 
Viilage. You might ask either We- 
nhetta or MIlda about that Faacist 
student they ąnnęxed on the Sky 
lide and toted around with them 

all night. And also if 
are aequaihted with 
Arty, please tell him 
Trilik sends love. A 
manęe.

/ DIENOS Į LIETUVĄ
■ Augščiau parodomais Greitaisiais Garlaiviais

Ekskursiniai traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa 
Breincrhavene užtikrina patogia kelione i Kauną.

— Delegatas.

surengti.
r

J. Grigaitis yra 
daugelyje Nofthsidės
organizacijų, ypačiai

— bunni sovėtski —
Yours truly, old Big Ears 

and Big Eyes, has been snoop- 
ing around again. A godd sndop 
is always good for a good 
scoop. One of oi,*? worthies 
was involved in an incident 
lašt week that shook his Very 
foundation. Beirig a rainy 
night, and in order to chase 
the blues, he indulged in a 
little horseplay. The place waš 
on the ramp leading over the 
drive on 14th St.< to the Fair. 
As the incline was reached, he 
tried to evade onė of the girls 
and whoops, he slipped. Merrily 
he journeyed dovVn on the Seat 
of his trousers. Imagine Whit- 
hey Tarutis in such a predicą- 
inent, h.aw, haw. While on thė 
subject of Whltney, here’s ą 
one word description of him: 
punetilious. Then there’s that 
innocent little lunch that Al 
Spitlis and Weiuietta' Grybas 
devoured at a cafė near Nor
mai Junior College, the sėhool 
they attend. There’s nothing 
Epicurean about six eclairs and 
a pie. Pluto, ihaf pįtiless nder 
of the lower.world, was sought 
that evening for felief. HELLO 
Mr. Štraltton (Felix Matson). 
That Masonic profile of youts 
could not be disguised by a 
baker’s cap,.or an oven in 
front of it. (<(A11 is explainec 
as a publicity stunt).

Pasveiko Brighton- 
parkiete jaunavedė 

p. Chernauskiene
Po-

Pas Budriką didelis pasi
rinkimas:

PHILCO, ZENITH,
CROSLEY, R C A

VICTOR, 
WESTINGHOUSE

RADIOS.
Kainos daug pigesnės 

kaip kitur.

PHILCO ^g_QQ
BABY GRAND Eft
RADIOS ........... UiOU
10-tubų mn nn 
RADIOS __  VtfiUU
SSC. 49.00
LENGVĄIS IŠMOKĖJIMAIS

: ■ •

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

Tel. Boulevard 8167 
ČHICAGO, ILL.

• I - II J ~ «♦ • - f ■ I'

Budriko Radio Programas. 
Nedėklieniais, 1:00 iki 2:00

V po piet, WCFL* 
970 kilocycles.

ČEVERYKAI
VISAI 

ŠEIMYNAI

Mes turime didžiausį pasi 
rinkimą puikių čeverykų

BRIGHTON BARK 
nia Chernauskiene, kuri tik tris 
menesius atgal permainė savo 
jaunystės gyvenimą, apsives- 
dama su Petru Chefrnatfsiku, 
2850 W. 36th St.. turėjo pasi
duoti appendicito operacijai. 
Operavo — Dr. T. Dundulis.

Ligonė apsirgo staiga ir tuo
jau buvo pašauktas Dr. Dun
dulis. Daktaras paąakė, kad 
reikalingą padaryti operaciją,

VYRAMS, MOTERIMS 
IR VAIKAMS.

Pardtiodame juos pigiausio
mis kainomis.

UN1VERSAL
SHOE STORE

Unaccompanied by a fanfare 
of drums and a blare of trum- 
pets, būt abetted by a modest 
XVn of the phrase, I want to 
add my ' hallelujahs, and in- 
,’orm those of you not already 
in on the know, that Miss Al
dona Grigonis, an active Pir- 
myriite, had conferred upon 
įer the hohor of the title of 
Miss Lithuania at the Fair 
Sat. nite. She is now in the 
runiiing for the grand šiam, 
Miss Century of Progresą, 
along with the finalists of 
other nations. Selection will be 
decided by popular vote. Fair 
visitors will be handed ballots 
on ' which they will indicate 
their favorite nationality. Now, 
all together.......

Thursday evening. The Strollers. 
Very chilly. The coldness relteved 
only by the efforts of the keępet 
of the skies >vho ground saffron 
in his mortav and sprinkled the 
powder on the horizon to be re- 
flected by the irriys of an aututnn 
sun. •' ■

While waiting for some of 
the tardy boyš and girjs,' 
talked , to Fnank Jakaviėius 
ą while. He told me of vvialk- 
ing down from Work along the 
lakė front. Sort of a nature 
lover. “Chicago,” he says, ‘‘is 
a temperamentai beauty. \Vhere 
ęan one see it ąt its best ad- 
vantage būt along the lake 
front? At times it is seen in 
somber gray; then again in 
bluė, or at tfrnes sharply etehed 
against a luminous sky. To- 
night’s
enough, bu*t not quite up to 
one of those rare sunsets that 
suffuse the Very air with in- 
credible hues of red, gold, and 
heliotrope, Yes indeed, I en- 
joy the beauty of it all caught 
in those elusive momentą of 
mine.” Now Aldona, if you 
evęr lose Frank, you are 
losing, not only a chąp with 
many admirable qualities, būt 
also a poet.

Taipgi reguliariai iš
plaukimai gerai ži
nomais kabininiais 
garlaiviais.

Patogus geležinkeliais 
susisiekimas iš Bre
meno ir Hamburgo.

Arba keliaukite populiariais 
Ekspresiniais Garlaiviais:

COLUMBUS 
DEUTSCHLAND 

HAMBURC 
NiWYORK

ALBERTBALUN

HAMBURG-AMERJCAN LINE 
NORTH CERMAN LLOYD
----------- ---- - 130 W. KANDOLPn ST., CHICAGO, ILL.

By this time I suppose you 
ąre at one with Skipper Sop- 
with who was he'ard to say,' 
“Wilį, tfoęj ,4įnd-ęavor come ?” 

b.s.

sunset was grane

ir Reikalaukit
Visoae Alin&ie 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinis

NATHAN 
KANTER

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0803

howmanYiOs
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Męs ieškome viKrit> žmonių
Pasakykite mnms kupone, kuris žemiau. Mpa .lr . 

mes Jums pranešime kaip išlošti.; Štai yra daug cash kai- , 
kam. Ar Jus norėtumėte tų cash turėti? Al užjuoki*.... 

. siu <6000.00 dideliais cash prizais, kad išgarsinti mu
sų bizni greitai. Kas nors, gal i ir Jus gausite naujų 
Buick Nedanų ir $1,260.00 cash extr» už greitumą, 
arba Jeigu Jus išloštumėte pirmų prizų ir, norėtumėte 
gauti tiktai cash, Jus gausite $2,260.00. Raiyklte 
TtOJAL’S.

, • Taip —; him ieškome vikrių žmonių. Mum* reikn-
llnkl vikrų* Žnionč* visur- pacelbėtl mums pasarslntl 
musų tblfeųl ir Išplatinti mūsų produktus. Mes pada
linsime keletu tūkstančių dolerių dideliais cash pri- 
zai4 žmončms visur,' Prizai bus duodami tiems, kurie 
išloš šioje prizų distribucijoje apie kurių mes Jums 
pasakysime kai Jus mums parašysite. Pažiūrėkite klek 
veidų Jus rallte surasti. į

PRISIŲSKITE TIKTAI ŽEMIAU TELPANTI KUPONĄ 
IR MES JUMS PASAKYSIME KAIP

Laimėti lOS®**
arba Buick Sedan ir $1,250.00 Cash!

Be Jokios '"abejonės Jų* norite gauti š| pastebėtinų 
prizų. Tik pagalvokite kų Jus galėtumėte daryti su 
tiek pinigų. Jie butų naudingi Jums dabar, ar ne? 
Todėl Išplidyklte kuponų, kuris telpa žemiau ir mes 
jums, praųešlme kaip Jus galite Išlošti $2,260.00

Mums reikalingi žmonės visur, kurie susipažintų su 
mumis' ir pasinaudotų šiuo dideliu pinigų padaUnlmu.

Nesiųskite Pinigų----- Tiktai
Prisiųskite Kuponą

Išstudijuokite š| Įdomų paveikslų ir pažiūrėkite klek 
pasislėpusių medžiuose, debesuose ir tt. veidų Jus ga
lite surasti. Kai kurie žiuri tiesiog į Jus, kai kurie 
yra apversti, kiti vėl paguldyti šonu. Nėra taip leng
va, kaip kai kurie žmonės mano, bet nenustokite vil
tie* — žiūrėkite ir gal jus juos surasite. Paženklin
kite juos Ir prisiųskite kartu su kuponu ir aš jums 
pasakysiu kaip Išlošti pirmų prizų, taip kad jus gau
site Buick Sedanų ir $1200.00 extra cash už grei
tumų. X . • .

Daugelis žmonių /gavo dideliu* caah prizus. Keletas 
gavo keliolikų tūkstančių dolerių. Tų žmonių vardus 
paduosime ant pareikalavimo, Dabar atėjo Jusu pro
ga išlošti —•' dideli cash prizų. Rašykite Šiandien Ir 
patys persitikrinkite. Tik pagalvokite, kų jus galėtu
mėte padaryti su $2.260.00 cash, gavus Juos iškarto. 
AB su malonumu juos Jums išmokėsiu, Jeigu jus bu
site, nuspręstas laimėtoju. Pasiskubinkite —• paženk- 
anklte Ir prisiųskite greiti Mes jums praneBlme kaip 

lolti $2,260.00 prizų. 1

Siųskite Atsakymą Tuojau., 
1' Atsiminkite,, nesiųskite nei cepto su atsakymu, bet 
ttfojau paženklinkite tiek veidų, klek rasite paveiks
le ir prisiųskite kartu su kuponu. Met prisiusime at
sakymų tuojau* ir pasakysime, kaip jus galite išlošti. 

Pinigai, . kuriuo* žadame iš
mokėti, dabar yra padėti dide
liame Ir tvirtame banke. Vžtlk- 
imų biznio Įstaigų biznieriai pri
žiūrės, kad pinigai butų teisin
gai ir | laikų išmokėti. Gaukite 
savo dali Iš $6,000.00 cash pri
zų, apart dūkstančių dolerių spe
cialiais Atlyrlhlniais. Išviso vlrB 
100 - prlsų. Tik paženklinkite vei
dus, kuriuos surasite paveiksle 
Ir prisiųskite kartu su- kuponu. 
Kas nors illoB—kodėl ne jų*. 
Prisiųskite savo atsakymų ir pa- 
ty# persitikrinkite. Ne atidėlio-

PARAMOUNT PRODUCTS, INC. 
Dept 1063 

Des. Molnee, lomu

J O f • , 
i’RUMriNES'fį 
•>l,Z50°2‘i 

‘•extra;'

4^ O akin‘Ų išpardavimas

ZALESKI ir MARTIN, Sav.

3337 So. Halsted St.

DIDĖT JS 
PASIRINKIMAS

Įvairių. Stylių RSmų, Tikri Toric Šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimas! Garantuotas. -; .

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Ofi«a« Ir AHnla DirbtjiTl '' ’?, , - _ 
756 West 35th Street Telefpnas'Yards 1829

... ........................ ...  .... ................................................. ......■■■■ ...v , 
‘ ‘■J" * ’ * ' x *’ Z! ,v--'ei'ii' ’f d*5 :

♦

Apart Alo didehn pirmo prlao S2.S56.00 ut frtdtum*. 
yra 100 kitų didelių caah prlaų. Antra* dideli* priaa* 
yra $760.00 ca*li, trečia* dideli* prizą* yra $600.00 
casIi Ir daugelis kitų. Dvigubi prizai bu* mokami 
atsitikime lygaus skaičiaus prizų. Tūkstančiai dole
rių daugiau kaipo Spėriai Cash Atlyginimas apie ku
riuos praneSIme Jums kaip tik gausime jūsų atsaky
mų... Tai yra Jūsų proga. Raiyklte iiandiom



Trečiadienis, spalių 3, 1934

NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
The LithUanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Hateted Street 
Telephone OANal 8500

Editor P. GRIGAITIS , ........ -----------------------------------
Snbacription Rateai

18.00 per year in Canada
17.00 per year outside of Chicago 
18.00 per year in Chicago 
to per copyd 
Eritertd aa Second Clasa Matter 

March 7th 1914 at tha Poat Office 
of Chicago, 111. undar tha act of 
Matoh 8ri 1879. 

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienr Ben- 
urove, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
IU. Telefonas Canal 8500.
■i i.; i ., ............................................................ -

88.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

8c 
18c 
7to

Chicagoje — paita:
Metams ..........■■
Pusei metų 
Trims mėnesiams 
Dviem menesiams 
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešioto jus:
Viena kopija . .............-
Savaitei — . ... ........... .
Minėtini .......... . .........

Suvienytose Valstijose, na Chleafoj, 
našta:

Metams ................... ......... ..  S7.00
Pusei metų 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams _ ___ __  1.25
Vienam mšnesiui .......  .75

Lietuvon ir kitur ušsiėniudse
w (Atpiginto)
Metams —........  —........... 18.00
Pusei metų  .......... ■■■■— 4.00
Trims mėnesiams-------------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mohey

Orderiu kartu su Užsakymu.
■ ■ - -——

ORGANIZUOTŲ DARBININKŲ BALSAS

Atidarydamas Ajnerikos Darbo Federacijos kon
venciją San Francisco, Cal., prezidentas William Green 
pasakė kalbą, kurioje jisai pareiškė, jogei organizuotų
jų darbininkų tikslas esąs iškovoti, kad kiekvienas as
muo, kuris gali dirbti, turėtų darbą. Siekdami šitą tiks
lą, darbininkai, sako1 jisai, kovoja dėl darbo valandų su
trumpinimo. Dabartiniu laiku jie esą pasiryžę sukon
centruoti visas savo jėgas, kad pramonėje butų įvesta 
30 valandų darbo savaitė.

Tarp ko kita, prezidentas Green pasisakė griežtai 
prieš fašizmą ir komunizmą, kaipo organizuotųjų dar
bininkų priešus. Čia konservatyviškasis A. D, F. vadas 
užėmė logiškesnę poziciją, negu tie “revoliucionieriai”, 
kurie kviečia bolševikus į talką kovai su fašizmu. Po 
komunistiška Rusijos valdžia darbininkai turi nė kiek 
ne daugiau laisvės, kaip po fašištiška Italijos arba Vo
kietijos valdžia. O materialiniu atžvilgiu, darbininkų 
būklė po bolševikų diktatūra yra dar vargingesnė.

Tačiau fašizmas ir bolševizmas Amerikoje kolkas 
dar tebėra “užsienių klausimai”. Amerikos vidaus gy
venimas turi kur kas svarbesnių problemų. Čia. eina ko
va ne tik dėl darbo valandų sutrumpinimo pramonėje 
ir darbininkų teisės daryti kolektyves sutartis su sam
dytojais, bet taip pat ir dėl to, kad šioje laisvoje res
publikoje iš viso butų daugiau socialinio teisingumo.

Ponas Green ši klausimą palietė labai paviršutiniš
kai, užsimindamas tik apie įstatymus, draudžiknčiiis 
vaikams dirbti fabrikuose, ir apie apdriaudą nuo Sužei
dimų ir nuo senatvės. O kui* apdrauda nuo nedarbo? Ir 
"kokiu budu Federacijos viršininkas tikisi iškovoti ‘bent 
tuos pagerinimus, kuriuos jisai suminėjo savo kalboje, 
neorganizuojant darbininkų politiškai? Visi gėrį 
Green’o pageidavimai tik ’pageidavimdis ir pasilieka, 
kol jisai atsisako pritarti Darbo Partijos steigimui 
Amerikoje.

Amerikos Darbo Federacijos vadovybė dar vis te
besilaiko tos nuomonės, kad politikoje darbininkų rėika-< 
Jais privalo rūpintis kapitalistiškos partijos. 'Šitame 
punkte Amerikos ^darbininkija nesijudina nė iš vietos.

I I

gynė jų teises, jie tik dar pik
čiau šmeiš jį ir socialistų 'par
tiją.

AR NE ŽIOPLAS PLEPALAS?
O JIE ATŠIDyGINS 

ŠMEIŽTAIS

Milwaukee’s miesto taryba 
* priėmė rezoliuciją, prašydama, 

kad kauntes komišiohieririi Už
draustų komunistams laikyti 
mitingus ir sakyti prakalbas 
Red ArroW parke. Tą rezoliu
ciją įteikė vadinamųjų “neprir- 
tinių” aldermanų grupė, moty
vuodama ją tuo, kad parkui 
buvo duotas -toks Vardas tikslu 
pagerbti kariubmėnės diviziją/ 
kuri dalyvavo pasaulio kare, ir 
kad todpj komunistų prakalbas 
sakyti tenai ne vieta.

Socialistų alcfermanai prieši
nosi rezoliucijai, stodami už 
žodžio laisvę 'visiems žmonėms, 

•' neatsižvelgiant į jų politines 
pažvalgas, ir įrodinėdami, kad 
naikinti tą teisę, pasitemiarit 
“patriotizmu”, butų veidmainy- 
be. Bet ‘mepartftiiai” (t. y. su
sivieniję Yėpublikonai ir demo
kratai) aldermanai ipaėmė vir
šų miesto tafybos posėdyje ir 
rezoliucija buVo priimta.

Tačiau rezoliuciją vetavo (at
sisakė patvirtinti) miesto me
ras socialistas Hoan, pareikšda
mas, kad ji ‘yra vienpusiška; 
nes jos tikslas yra vienai daliai 
piliečių apimti teises, kuriomis 
naudojasi kiti piliečiai.

Taigi ^komunistai galės 4r -to- 
liaus mitinguoti minėtame par
ke, Betr atsilygiridrimi sociaHs- 
tui mfirtii už tai, kad jisai ,ap-

‘Pamatęs ‘Naujienose”, kad 
atžagareiviški “veikėjai” Wil- 
kes-Barre’je bando kelti suirus 
tę Susivienijime 'Lietuvių Ame
rikoje, ^Marijonų organo redak
torius skubinasi parodyti >srivo 
piktą kerštingumą prieš socia
listus, ir rašo:

“SLA. turėjo daug bėdos 
šu bolšėvikais. Chicagoj įvy
kusiame seime 1930 -metais 
juos išmetė su ^policijos pa- 
gėlba. ."Vienus nenuoramas 
išmetė, 'kiti įsistiprino. Ar 
tik nepriseis su socialistais 
pasielgti taip, kaip anais me
lais pasielgta su bol^ėvikriis, 
Tik šiuo kaftu 5 bus ^tihkfau, 
nes socialfstrii šrivo trink rišę 
turi orgaiiižacijbs Vriirą. 'Dėl 
to 'peštynės įbus didešhės, O 
gal būt ir įdomesnės.”- 
Na, ar 'ne ‘kvailai nušnekėjo 

čia ‘tas klerikalų ritgririari? 
sai pataria “išnTešti” š’oėfrilfs-i 
t us i š ^ušivienijįihb, ĄkUtie 
vo rahkose ‘turi organizacijos 
Vriifą”! Jeigu jišrii ’hdmbką 
skelbti krikščioniškos dofbs, 
tai bėiit Otiįi 'ĮMipUtį 
kyti žmoniško padorumo ir 
nekišti 'savo nešvarios nosies j 
reikalus orgariizricijOs, >ku-; 
ria jisai nieko ^bendro1 neturi. f

- - ------
Skelbimai NdujfeMbrfb 
duoda naudą dėlto, 
kad-patStofe Nattjtoltos 
yra naudingas

pasirodyk 'saulutė, kuri užgy
dys tautai "pridarytas žaizdais, 
atnešdama daugiau kultūrinių 
bei materialių kraštui gėry
bių. .

Įrodei ir spalių 9 dienos liūd
nos sukaktuvės

Nors gerbkas ‘metelių 'skai
čius nUo Vilniaus užgTdbimo 
jau prribėgo ir Lietuvai taiiie 

I laikotarpy teko pragyventi įvai
rių momentų, milžiniškus dar
bus atlikti ir suvedus :tų dar
bų sari trauką mes mritomė, kad 
Lietuva dtslėkė šbcialiai-kultU- 
riniame ir ekonominiame gy
venime daug laimėjimų, ‘bet 
spalių 9 d. sukaktuves įrodo, 
kad Lietuvos išorinėje politi
škoje dar neatsiekti pageidau
jami rezultatai; dar neišpildyta 
užbrėžtoji tautos politinė pro
grama. '

Tų sukaktuvių išvakarėse, 
beanalizuojant sunkią 'nenuil
stamą 'kovą, kurią tenka vesti 
lietuvių tautai, mes matome, 
kad diena po dienos, metas -po 
meto užimtoji lietuvių, Vil
niaus reikalu, pozicija aiškėja, 
kristalizuojasi, įgaudama pa
stovią teigiamą formą.

Kaip šenai, didžiųjų ‘valstijų 
dominuojama, Ambasadorių 
Konferencija išnešė sprendimą, 
jog Vilriirius klausimas skaito
mas galutinai baigtu. Atrbdt, 
kad visas pasaulis pasipriešino 
teisėtai liėtuVių brėtetižijai, Su
sidarė įspūdis, kad lietuvių tau
ta, stipriai stovėdama tautinių 
interesų, paremtų istoriniais, 
etnografiniais bei kultūriniais 
principais, sargyboje ‘atsitolino 
nuo savo draugų; į 'lietlivitfs 
žiūrėta su savotiška paniėka. 
Jiems suteiktas politinių trum
paregių vardas, kurie neper- 
mato to užsispyrimo ir 'griež
to reikalavimo pasekmių. Net 
musų pačių tautoje atsirado 
tam tikras elementas, kuris pa
metęs pasitikėjimą tvirtino, jog 
tai bergždžias darbas, 'bereika
linga rkova, tuščias energijos 
eikvojimris siekti to, kas, ijų 
supratimu, nepasiekiama.

'Bet... keli metai Europos po
litiniame sūkury atnešė nuo
stabių permainų. Ankstyvesni 
SjUrigininkai 4tojo griežton

litillėn kovon, ro buvusieji 
priešai: sudarė draugingumo su
tartis. Kas ‘galėjo permatyt?, 
kad -amžini <priešrii lenkai ir 
vokiečiai susidraugautų; kad 
■tradiciniai ’lertkų 'bičiiiliai pran
cūzai nito jų atšaltų, kad bus 
prieita prie Pabaltijbs Sąjun
gos realizavimo.

Visų tų -faktų /akivaizdoj,’ 
Vilriiatis klausimas, kuris kai 
kuriems atrodė nesveikos vai
dentuvės 'padaras, kiekvienais 
metais vis ‘aiškėja. •

•'Jau 'šiandien 'net ir didžiųjų 
valstijų spauda ir atsakingi 
vyrai, kurie bUvo šbnai Vilniaus 
klausimą palaidoję, pradeda tuo 
reikalu įdomautis, jį nagrinė
ti ir net .pati Lenkija, nors ir 
hedrąšiai, pripažįsta, jog lietu
sių Triutai reikalingri atlyginti 
už padarytas skriaudas, kad 
lietuvių tautos reikalavimai tu
ri realių ir neginčytinų prin
cipinių 'pagrindų-; krid esamas 
tarp Lietuvos :ir 'Lenkijos sta
tus qUo yra taisytinas. Atro
do, ‘kad sureguliavimas Vil
niaus klausimo ‘ir /grąžinimas 
Lietuvai kas iš jos neteisėtu 
budu /paihita yra vien tik lai
ko Tr 'formos Uclaušimas.

■Kbdėl Įvyko ’tbkių ‘.permainų; 
‘kodėl 'ifetuyių TriUtos 'balsas jau 
b’erit ^Alinai šUpMšta's ? A

žiūrint į evoliuičittį pasau
linės .pPlitikbs vyštytnasi ne- 

•'šU’riku ’ni'dtyti, kad bfutalė j ė 
ga, fkUri iki "Šiam Talkui buvo 
VyririUšta’s ’VIšU ’ , tatptautinių 
ginčų Išrišimo Taktbrius, pa-’kartus daugiau 'bei Tn, 
laipsniai ‘užleidžia vietą naujai- !Wfell, 4<ai atsiranda daugiau Jlij 
t’ėorŲrii priremtai kilniais! 
teisėtumo - principais; ' kad tau-| 
tų apsisprendimo reikalas vie
non 'teoretinės doktrinos jgija 
'praktiškos reikšmes. •

• Tad if šfoše -19 Spalių su- 
4<&kWių -IŠ^W$S'e atrodo, 
Wd debesėliai, -apgūlę politinį 
kWšto MrfeoUtų, TftuUažu nyk
sta; JAU ifėfėU^oj t ateitį 
pragiedfės lt Lietuvos danguj

turėtų būti

kartu ir -ramiriahčios, ‘ries, at
rodo, ksd netolimoj' ateity gė- 
dulos dieną pamainysime ra
maus triumfo diėna, o tuo 
tarpu daugiau pasiryžimo, dar
bo ir ištvermės.

Kas fabrikuoja melus 
apie Sovietų Rusiją?

...

Rašo J. GKURAS.

(Tęsinys)
Visa bėda ir yra trime, 

skaičiai “nemeluoja”, bet mo
liuoja tie, kurie su skaitlinėmis 
'daro visokias mrichiriacijas.

IPasaulinis karas Rušijbs tc- 
‘ritorijoje pridarė didelių per
imamų. Nuo Rusijos imperijos 
atsiskyrė Lenkija, Lietuva, Lat
vija, Estija ir Suomija. Ji pra
bado didėlius žemės plotus šu 
:apie 35 milijonais gyventojų. 
Trieš karą Rusija turėjo apie 
185 milijonus gyventojų. Kai 
bolševikai atsistojo prie val
džios, tai “apkarpytoje” Rusi
joje gyventojų skaičius turėjo 
siekti maždaug 150 milijonų. 
Tačiau turint galvoje tą faktą, 
kad laike karo žuvo nemažai 
žmonių, prileiskime, -jog pra
džioje bolševikų įsigalėjimo Ru
sija turėjo 140 milijonų su vir
šum gyventojų. Na, o pradžioje 
1928 m. gyventojų skaičius tik
rai buvo pasiekęs 150 milijo
nų. '

Jeigu 1928-29 m. ant kiek
vieno 1,000 gyventojų -prieaug
lis lyginosi 23.2, tai tais me
tais gyventojų .prieauglis lygi
nosi 3,480,000. Sekamais me
tais tas prieauglis turėjo būti 
dar didesnis.

Tačiau čia susidaro neaišku
mas, kadangi Ūndžienė kalba 
apie nuošimčius.2Jeigu rokuoti 
nuošimčiais, tai dabar Rusijoje 
turėtų būti 200 * milijonų gy
ventojų su dideliu kaupu. Tuo 
trirpd riritys bdlšįvikų štatišti- 
kai š'ako, jog sovietijbjė ‘yra 
apie. 165 'milijįj^ai gyventojų. 
Operuoti su skaičiais Ūndžienei, 
matomai, nelabai tesiseka, to
dėl >ji pusėtinai ir privirė ko
šės... ' -■

Bet tiek to. Uridžienė šu pa- 
sididžiriVimti kalba apie tai, 
kad ‘kiėkviėnais ’ metais Rusi j b- 
je/girilsta 3,500;000 Vaikų. Nie
ko čia 'ypatingo. Kinija ’tub at
žvilgiu tbli pralenkia 'sbViėtUs,— 
tėn -valkų kUr kris daugiau 
girrista.

Mirtingumas
Didžiubjasi 'ji ir trio, 

mirtiri’grimris tarp vaikų 
žyrrii'tti sumažintas. 'Prileiskime, 
kad 'ir triip. Bet kbdčl Uhdžie- 
nė hepa'šrikb, kaip štdvi rėfkalai 
sU sudUgušių miriingdftiu ? Fak
tas yra tas, -kad rriudbnrisis Te
roras, visokio kblėhožrii, ’^i'dti- 
iiėtkds, ^ko'nfcėritračijOs štbvyk- 
los, 'feblbvėėko -salbs, kalėjimui 
iiUVarč j {kWf>Us niilijonus žirib- 
hių. Iš jų ‘kdUlų britų galima 
Sudaryti ‘didėsriį pastatą, 'negU 
Kremlihs.

Kad iki 1917 nri Rbšijos dar
bininkai ir “kaimiečiai vargin- 
Įgai -gyveno, -Sėliai to nešigin-' 
■čyšiu. Tai kiekvienas J^ino. Bet 
'kyla lilauširiias, kibk rjU bUklq 
dabrir pagerėjo? Pasakysiu štai 
ką: daUgčliU atžvilgių ’darbinin
kų 'Iri kOftriieėių ^dėtfs 
bolšėVlkų yra ^bKesnė, bėgu iji 
ktfvo f^riuš Wrą.

Uridžiėriė >Wkb, ^dbrii 
’Rtisijbje ^dytbjų '-yfa kėtiiris

kad

kad
Tapo

rijas. Ką tai Reiškia? štai ką: 
į tas įstaigas yra siunčiami fi
ziškai 'nusilpę darbininkai. Vor 
dihasi, tokie,'kurie negali dirb
ti.

Viso pramohės darbininkų 
Rusijoje priškaitortia 21 milijo
nas. Ir jeigu iš 'to skaičiaus 
per vienus tik metus reikėjo į 
poilsio namus ir sanatorijas pa
siųsti net tris su viršum mili
jonus darbininkų, tai tas fak
tas kuo puikiausiai liudija apie 
gyvenimo 'sąlygas. Dėl vargin
go gyvenimo ir nedatekliaus 
milijonai darbininkų turi “ilsė
tis”.

Dr. Elliott Speer
privatines mokyklos vedėjas 
Northfield, Mass., kuris liko 
nušautas nežinomo piktadario 
per langą, kai jis sėdėjo savo 
kabinete.

kiek Tas fublis yra vertas.
Taigi, amerikoniškais pinigais 

skaitant, Rusijos drirbiriirikas 
per -mėtus uždirba ne ^750, 'bet 
nuo 48 ligi 72 dolerių!

Ir Štai tas pat p. A., kuris 
taip begėdiškai fabrikuoja me
lus apie sovietus, drįsta viso
kiais budais niekinti tuos, ku
rie pasako teisybę apie Rusijos 
darbininkų gyvenimą. \Vell, 
mulkinti žmones tegalima tik 
tam tikrą laiką.

Gerbiamieji! Aš nesivadavau 
kokiais nors blogais norais ra
šydamas šį rašinį. Man nerū
pėjo šmeižti sovietų valdžią ir 
komunistus. Vienatinis mano 
tikslas buvo užkirsti kelią tiems 
melams, kuriuos dieną iš die
nos skleidžia bolševikų spauda 
ir mulkina darbininkus. Tie me
lai suklaidino mane, kaip ir 
šimtus kitų darbininkų, ku
riems teko ant savo kailio .pa
ragauti bolševikišką rojų.

-Ką tame Tdjrije mačiau ir 
patyriau, apie tai rašau. Ir tu- » 
riu pasakyti, -jog tvirtinimas, 
kad Rusiją valdo darbininkai, 
yra didžiausias humbugas. Prie 
valdžios vairo ten stovi ne
skaitlinga avantiūristų grupė, 
kuri turi 'pavergusi politiškai ir 
ėkonemiškai visos šalies darbi
ninkus ir Icaimiečius.

Amerikos darbininkams lauk
ti išganymo iš Maskvos yra dir 
tižiausia nesąmonė. Jeigu jie 
nori savo gyvenimą pagerinti, 
tai turi organizuotis į unijas ir 
jas pilnai kontroliuoti. Vadina

isi, šlubti ‘lauk nėtikusius va
dus.

Na, 'o pasiduodami diktatū
rai, jie >nieko gero ‘nesulauks. 
‘Paskutiniųjų kėlių metų įvy
kiai aiškiai parodė, jog tarp 
'raudonųjų ir juodųjų diktato
rių didelio Skirtumo nėra: visi 
ijie naudoja terorą, kad .paverg
ei žmonės; Viši jie žada 'laimę 
;ateityjfe; Visi jie’pairilna po ko,- , 
ijomis visokias .pilietines lais- - 
‘ves.

Tai tiek. Apie kompartijos 
melus, kuriuos ji skleidžia per 
savo laikraščius ir agitatorius, 
<gal teks pakalbėti kiek vėliau.

• Gary, Tnd.

riai ramino‘žmones: girdi, kai 
užsibaigs pelikių ;metų /plrinas, 
tai ‘visiems Rusijos žmonėms 
bus gefa gyVenti; tąsyk ‘Rusija 
pralenks visas kapitalistiškas 
šalia.

Piatilietka pasibaigė, bet 
žmoriių 'Vargai ‘nesumažėjo. To
dėl žmonių nUratninimUi tapo 
šugalvotri nttuja “piatilietka”. 
žodžiu, Vis flatik, tuneli, dkdl pa
stips 'kumelė!

llgdi, 'ilgai Rusijos žtabnems 
dar Teikės “maitintis” viltimis, 
kurios 'neišsipildo...

Einant prie pabaigos
Šių mėtų gegužės T9 d. “Vii-Į 

įlies1’ pirmame puslapyje kaž
koks A. parašė, jbg Sovietų 
Rusijos drifbinirikas per metus 
uždirbąs $150 daugiau nei 
Amerikos Hafbininkas. Girdi, 
•vidutiniškai imririt, Amerikos 
darbininkas per rndtus Uždirba 
$600, ’o Rusijos darbininkas 
$750.

Reikia, iš tiesų, neturėti jo
kios gėdos, kad fabrikuoti tpkį 
melą. Net Undžieiiė sako, jog( 
vidutiniškas darbininko uždar
bis per mėnesį siekia nuo 100; 
ligi 150 rublių. Rublio vertė 
amerikoniškais pinigais lygina
si- maždaug 4 centams. Už tokį 
kairią užsieniuose riiblių gali 
nusipirkti kiek tik nori. Be to, 
jeigu už čeverykų porą Rusi
joje tenka mokėti apie IdO rub
lių, tai juk lengva suprasti,

‘?Torgsiriai”
Stalino davatka džiaugiasi, 

jog d1932 m. -darbininkams pa- 
Itpliita pieno 92% daugiau, ne- 

;?U !1931/ili.” Visa tai laba i gra
žiai skarriba. Tačiau tJndžienė 
*‘Ūžmirš6” Viėrią dalyką prisa
kyti. BUtėilt, kiek to piėnb dar
bininkus gaudavo 19^'1 m.?

Dalykas tas, kad daugelis 
Rusijos darbininkų jau užmir
šo ir pieno skonį. Jiems per ke
is mėnešiUs netėrika to “bur- 

‘žtiriziškb” prbdtikto ragauti. Na, 
o jeigu ptriria člrirbihiiikas riė- 
ga’vb 'piėno, b dabar griUna du 
krirtu Tiek, tai, galų gale, kiek 
to pieno jis dabar gauna? Tai 
Šimėną -ano studento 'p’ašigy- 
rim’ą, kuris pareiškė: ‘‘Kai iš- 
VriŽiaVati mokytis, ‘trii aš 'nieko 
nežinojau,'f'o 'dabar"r'Žinau du 
Taftų tiek.”

’Sovįėtų Rusijoje pieno yra 
labrii sunku gatiti, kadangi 'la
bai 'mažai tėra karvių. Na,4o 
kai krirvių nėra, tai nėra 'nei 
pieno, riei sviesto, lnei SUrib. 
Kai Stalinas pradėjo srivb “vri- 
jųb prieš kulbkus, versdamas 
juos stoti j kolchozus, tai pa
starieji T’ašfrdpino atsikratyti 
UUb karvių: išpibVė jas ’mėšai. 
savo laiku lbuVo ližėj riši tikra 
gdlvijų skerdimo'epidemija. Tik 
VČIiau !b61ševrkai susigriebė ir 
išleidb pritVarkymą, kriti kai
miečiams nevaliu karves piau- 
;i. Bet kol bolševikai kulokus 
suvaikė, 'trii nedaug ir karvių 
bepasiliko.

'Sakysime, Maskvoje pieną, 
svibStą ir -SUritfs gailina pirkti 
tik “torgsin” krautuvėse. Bet 
teh bolševikiškų bėvėfčių rub
lių 'nepriimri: -Už Viską turi *mb- 
kėti “tvirta ‘valiuta” ^(Arrierikos 
dolerius, . Vokietijos «markes, 
aukšą dr t. t.). Kadangi Rusi
jos ’dafbinihkris ‘'tvirtos ’ vUIiu-i 
tos” ‘neturi (rilga /jam 3yra 'mo
kama rubliais), trii -ir tie įgar- 
durhyrtai mėTa rjarii prieinariii.

jjdbniu dar ibus ^pažymėti ir 
tas faktas, f jog Tose ‘krautuvė
se ^prirdavinėjaMa daugiausiai 
iš užsienio^ importuoti produk
tai: ‘Danijos ‘korišervUofas ^pie
nas,/Lietuvoje pagamintas sie
stas ir t. t. Kainos yra trikibs 
UUkŠtds, fkUip aptiekojb.

Lauk, šuneli, kol pastips 
kumelė

‘Gyvendamas Rusijoje, < nuo 
trivbfščių /glriiėjud 'tokį <Jkiriiį 
irią: igirdi, ^totgsihb ^ririttfviės 
yra <ŠWo ^ųšfėfc 'pempės, ’klitibs 
4š gyventojų ^trimks įtaptą 
auksą Mr avėtimų ^lių *pWtfs. 
Kada auksas "lt kifOs^b'frihgfehy- 
bės 'atsidurs valdžios rankbSe, 
tai tąsyk nebereikės nei “torg- 
'slhų”. Maisto /produktai bliš 
prirUUVidSjami visiems . ir Už 
sovietiškus rublius.

Kaįp 'mdfote, Štrilirib ‘^araiys-

(Galas)

• \

i gobių, tai rdkia daugiai! ir gy
dytojų. Na, *’o kai žmonės skur
džiai gyvena, 'tai visokių ligų; 
tikrai netrūksta. Antra "vertus, 
savo gydytojais 'bPlšėVikai pa
gali pasigirti. Daugelis . jų ‘Viso
kias ligds gydb šU pagalba “Ra-;
štorkos”! •' __ III IJIrBB

Undžicriė sako, jbg T9Ž3 m! Mškas jyra paremta vilt^' 
m vir&ųhi uažliilUlrikų K&i -buvo-sugAlvota “pi ‘ 
io’riai^s ir/šririato- lWa”, Tai JbbĮšėVfkV

l
;■

KAIP ATKIŠ žlKAlA, pilnas aruodas 
ČtfnšiimCrs *Grirantubtų Anglių yra jūsų 
gerinusia ga rubli j a, IkfcH turgsite=šiltus, sma
gius hamus be sktlbių rūpesčių apie ši- 

’linną.
Čęnsumers Anglis yra atsargiai 'parinktos 
ir duos juhis didžlrilršią ^vfeYtybę Už jtifcų 
^pinigus. Kiekvienas tonas parduodamas 
sU rpilna/-garantija, kad yra augščiausios 
rūšies, teisingai nušvbrtas ir kostiiiftiferius 
patenkins.

-šaltas brUs ątfefc fhdutiilgo. Rodei neišveng
ti paskutinės miniltės paskubos ir mums 

.patelefonuoti jūsų <otdė¥į šinnHiėn?

(ons
^..pSpfip.. .i A.

$4©o bwdIi
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Traukinio ratai, re
volverio kulkos ir 
tuščias gaso tankas
Kelios žinios iš Chicagos 

bedarbių gyveninio; 281,- 
000 šeimynų.

p ,

Nusižudė puldamas po 
traukinio ratais

Nusiminęs ir apatijos apim
tas 45 metų vyras, su nudėvė
tais rūbais, suvargęs, slinko 
pamažu Balmoral gatve, šiau
rinėje miesto dalyje.

Ką jis galvojo, nežinia, bet 
iš veido buvo galima suprasti, 
kad vargas jį nukankino. Mato
mai darbo neturėjo, nedavalgy- 
davo, badavo.

“Neapsimoka ilgiau kentėti’’, 
greičiausiai jis argumentavo.

nes kas iš 
Gal kitame 

O blo-

sui. IŠ ūkio niekas neišėjo.
Tad nutarė grįžti atgal į Be- 

loit. Nedaug turėjo pinigų. Ma
žai ir maisto, bet tikėjo kad 
ištesės. Vėl susėdo jo šeimyna 
į jau pasenusį ir apgedusj au
tomobilį ir išvažiavo. Kelionė 
buvo ilga, tad ir greit Travis 
išleido visus pinigus gazolinui. 
Greit pranyko ir maistas, kurio 
buvo mažai. Važiavo alkani* kol 
gazolino tebebuvo tanke.

Bet netoli Rockfordo gazoli
nas pasibaigė. Jau buvo tamsu. 
Niekas nestojo jam pagelbėti. 
O kūdikiai tuo tarpu šaukė 
maisto.

Išgirdęs verksmą, tūlas far- 
meris atėjo prie automobilio ir 
rado jame ašarojančią motiną 
ir negyvą kūdikį jos glėbyje.
Gamins užklotes ir pagal

ves bedarbiams
Gavusi 500,000 svarų med

vilnės iš federalės valdžios, 
Illinois Emergency Relief Com- 
mission netrukus pradės gar 
minti pagalves ir užklotes be
darbiams. Darbą atliks bedar
biai, kurie ima pašaipą.

Bedarbiai taipgi yra paskirti 
prie mėsos ir kitų maisto pro
duktų konservavimo. Tas mais
tas bus duodamas bedarbiams 
laike žiemos.

281,000 šeimynų gauna 
pašalpų

Paskutinėmis statistikos ži
niomis, 281,774 Šeimynų gavo 
pašalpą iš Illinois Emergency

Kadangi Šiam krašte paga
minta degtinį dar nėra ganė
tinai pribrendusi, tai Waker 
bendrovė vartoja tą atsargą, 
kuri randasi WaHcerville, Ka
nadoje.

Frank Ramey, bendrovės at
stovo Chicagoje, žiniomis, *ta 
penkiolikos milijonų galionų 
atsarga atstovauja su virš 50% 
Kanados degtinės.

Pribrendusi degtinė įeina į 
aukščiau suminėtas ‘'blends”, 
Blackhawk, MeadoVvbrook ir 
Ridgewood, kurios yra popu- 
liarės rinkoje. Iš jų aukš- 
čiausį nuošimtį pribrendusios 
degtinės turi Blackhawk, bet 
ir kiti skiediniai yra kuo ge
riausios rūšies ir geri gėrimui.

Bet jo optimizmui nėra galo. 
“Mr. Rypkevičius, kada va

žiuosi grybauti?”
“Nedėlioj*..”
Epilogas'
Charles A. Beis, 42, 425 

Bowen Court, Elgin, užvakar 
mirė St. Joseph’s ligoninėje 
nuo nusinuodijimo grybais. 
Jis buvo skaitomas grybų ži
novas šioj apilinkėje. s Sirgo ir 
jo žmona, bet ji pasveiko.

Jis laidojamas ‘šiandien.
P. S.: Ryt Grybų Istorija No. 

3, kurioje keturi vyrai vilko 
vieną grybą.

“Nėra ko gyventi, 
tokio gyvenimo ? 
gyvenime bus geriau, 
giau negali būti.”

Ir jiuėjo į kitą gyvenimą 
puldamas po ratais smarkiai 
einančio Chicago & Northwest- 
em ekspresinio traukinio prie 
Balmoral avenue.
Mirė prie namų, kuriuose 

gyveno
Jieronimas Sambor, 48 me

tų, 1228 Dickson street, perme- 
tčsjtkimis per kambarį,-kuria
me per kelis metus gyveno, įsi-, j>eiįef Commission laike liepos 
dėjo į kišenių revolverį ir išė-! 
jo į gatvę.

Metė kitą liūdną žvilgsnį į 224

mėnesio. Rugpiučio mėnesį šel
piamų šeimynų skaičius siekė

Rypkevičienės nuo
mone apie grybus 
skyrėsi nuo Ryp- 

kevičiaus
Ir kaip matant didelis Rypke- 
vičiaus triumfas susitraukė 

į saują kelmukų

Grybų istorija No. 2

Laidotuvės

išėmė iš kišeniaus 
paspaudė gaidelį. 

Sugriuvo beveik po savo kam
bario langu. Kai policija atvy
ko, jis jau buvo negyvas.

Iškratė policija nusižudžiusio 
kišenius, išklausinėjo liudinin
kus apie motyvus, kurie galėję 
Samborą prie nusižudymo pri
veski. Nusprendė ji, kad nusi
žudė dėl to’ kad jis negalėjo 
gauti darbo ir neturėjo pinigų 
pragyvenimui.

Išvažiavo gyvi; namo par
vežė lavonų

Ben Travis iš Beloit, Wis., 
nutarė nuvykti į Arkansas val
stiją ir ten bandyti padaryti 
pragyvenimą ūkininkaujant. Su
sėdo jo šeimyna į automobilį ir 
išvažiavo. Bet nesisekė Travi-

namo sienas,
41 milionų pašalpai

'Per pirmus 6-ius šių metų 
mėnesius, bedarbių šelpimui bu
vo išleista $41,139,911.82. Iš 
tų pinigų federalė valdžia pa
rūpino 48.66%, valstija — 
50.03% ir miestai, miesteliai —

15,000,000 galionų 
degtinės

Sons,Hiram AValker and 
kurie nesenai Pcorijoje, III., 
atidarė didžiausią pasaulio 
degtinės varyklą, turi 15,000,- 
000 galionų degtinės atsargą, 
kurią naudoja gaminimui 
“blends”, Blackhawk, Meadow- 
brook ir Ridgewoo<l.

SĮ SYKĮ BANDYKITE

RIDGEWOOD

NORTHSIDE — Iškėlęs gal
vą A. Rypkevičius pereitą sa
vaitę atydžiai studijavo 
dangų. Žiurėjo į visokias de
besų kombinacijas ir labai at
sidėjęs galvojo, “ar lis, ar ne?”

Paprastai skeptiškas apie 
Chicagos oro pranašo spėlioji
mą, šiuo kartu pridavė jiems 
labai didelę svarbą ir pasiga
vęs kiekvieną laikraščio laidą 
rišo orakulo užduotį mislę, 
“Probably clcar, possibly 
rain”.

Nekantravo A. Rypkevičius 
ir per visą naktį. Laikas nuo 
laiko pakeldavo galvą nuo pa
galves ir mesdamas akį į dan
gų-

Dėl didelio A, .Rypkevi- 
čiaus nerimavimo buvo gali
ma labai susirūpinti ir ban
dyti patirti kas tokio ypatin
go ir blogo atsitiko, kad jam 
taip didžiai palupo kokios yra 
dangaus intencijos sekančiai 
dienai.

Bet viskas paaiškėjo, kuo
met sekantį rytą A. Rypkevi
čius, dar su primerktomis ir 
užmiegotomis akimis ir pasi
šiaušusiais plaukais išstūmė 
iš garažo automobilį, įsidėjo į 
jį didžiulį krepšį (mat, opti
mistas) ir išvažiavo.

Išvažiavo grybauti.

VAKAR 
Kazimieras Ručas

Mirė rūgs, 28 d. 42 metų. 
Kūnas, 8326 South Morgan st. 
šv. Kazimiero kapinėse. Grabo- 
rius S. P. Mažeika.

Adomas Savickis
Mirė rugsėjo 28 d., sulaukęs 

44 metų. Amerikoj išgyveno 21 
metus. Kūnas iš 4134 S. Rock- 
well St. į Kazimierines kapi
nes. Laidojo J. Liulevičius.

ŠIANDIEN
Kazimieras Kuntautas

Mirė rūgs. 30 d. Amerikoje 
21 metus. 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. Kūnas 6558 South 
Green Street. Laidotuvės 8 ry
to į Kazimierines kapines. Gra
borius S. P. Mažeika.

ir’ 1 nri

Nakties (spūdžiai
Po didelių švenčių

JI JUMS PATIKS... Todėl, kad ji yra gera!
se aržuolinėse bačkose Kana
doje ir gryniausio, vidutihiš- 
kai varyto distiliuoto spirito, 
padaryto iš rinktinių grudų. 
Tai yra produktas didžiau
sios ir moderniškiausios dis
tiliavimo įstaigos, kuri per 
tris ketvirtadalius šimtmečio 
nuolat užsiiminėjo distiliavi
mu. Geriausia kokybė po
draug su viršijančiu grynu
mu, padaro Hiram Walker’io 
Ridgewood ypatinga vertybe.

Ridgewood, už nepaprastai 
pigia kainą, yra viena iš po- 
puliariškiausių Hiram tWalk- 
er & Sons pasiulijimu —75 
metų sena ištaiga, kuri pasi
žymėjo visam pasauly kaipo 
distiliatoriai garsios bottled- 
in-bond” Canadian Club” 
Straight Whisky. Ridgewood 
yra mišinys, kuriame randa
si straight whisky, sendinta 
per šešius metus išdeginto-

• įjauun

Produktas

*i emblema yra »ar«lu ženklo <|pa- 
ledų. Ynrie vartoja geros kokybė 
prekes IŽ Kiram Walkor & Sons 
•aadAUų.

DumuATomA^PĄG^SEJusios 0NADIAN(JUB

Linksmas, su didžiausia šyp
sena, lyg dešimts laivakorčių 
į dieną pardvęs, A. Ripkevi- 
čius grįžo iš grybų ekspedici
jos.

“Na, dabar tai parodysiu 
mamai kaip reikia grybauti. 
Parodysiu ir tiems, kurie gi
riasi, kad jie bušelius pririn
kę. ’' Ve, tik pažiūrėk, pats 
vienas į kelias valandas pri
rinkau grybų visam mėne
siui. Tik reikia žinoti, kaip...”

“Visokių grybų pririnkau. 
Ir su raudonomis galvomis, ir 
su baltomis ir su rudomis. 
Kokių tik nori.”'

Važiavo A. Rypkvičius na
mo, galvojo apie savo triumfą 
ir didžiai šypsojosi.

(

SPAUDOS DARBAI

darni, nei numirę.

32 6 S.'S TAT E S

RAKANDU Bargenai
FURNITURE BARGAINS

CARL CLARAS, pigiai taisau namus
5805 S. Maplewood. Republic 4151.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

I
pa

VALGYKLOS 
RESTAURANTS

STOGAI 
ROOFING

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

Maršavimas nu- 
ir šiaip visokį

Gera rašomą popiera parduodama 
po 25 centus svaras. Reikalaudami 
iš kitur/ pridėkite 8c persiuntimo 
kaštams vienam svarui. Pinigus ga
lite siusti stampomis. Gausite Nau
jieną ofise 1789 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

RAŠOMA POPIERA 
VVRITING PAPER

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

CARR BROS. WRECKING CO.
Pas mus visuomet gausite visokių 

naujų ir vartotų lentų, sienojų ir 
budavojimui medžiagos. Pigiau negu 
kitur. 8003 So. Halsted St. Tel. 
Victory 1272.

vai. prasidėjo

Inuprtuoti Kaurai už Storage Kaš
tus. Aukštos RųŠies Rakandai. 

$125 Frieze Parlor Setas dabar $29.5( 
$150 Iinp. 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

Atdarą vak. iki 10. Nedėlioj iki 5.

ATVIRUTES, programas, plaka
tus, biznio korteles, knygas, laikraš
čius jums geriausia atspausdins 

NAUJIENŲ SPAUSTUVĖ
1739 So. Halsted St. • Canal 8500

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
3200 importuoti kaurai ....... $25.00
3800 kaurai .....................  $85.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE.

5746 So. Ashland Avė.

Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rius persiuntė j Lietuvą daug mili
jonų dolerių ir dabar tebesiunčia be 

. okios pertraukos. Savo giminėms 
Jetuvon siųskite pinigus per Nau- 

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

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

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

PINIGŲ SIUNTIMAS
FOREIGN EXCHANGE

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SAKASAS

TVARKOJE
negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Nau
jienas, Canal 8500, 4r klauskite Biznio Pata
rėjo. čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų 
bus galima gauti.

♦ALFABETO
šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų 
skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
vairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų
V reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų
...................     I I. .......... i....... ......          ,

AUTOMOBILIAI
AUTOMOBILES

LENTOS IR MEDIS
LUMBER

<aujas 1934 Studb. sėd. sutaupysi
3225, Antonsen 6455 S. Western Av.

INGALIOJIMAI
P0WER OF ATTORNEY

Ingaliojimus aprūpinti žemę ir ki
ms reikalus Lietuvoje padarome 
Naujienų ofise.
1789 S. Halsted St., Canal 8500

NAMAI IR ŽEME
REAL ESTATE

KNYGOS
BOOKS

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

KRAUSTYMAS
MOVING

VICTOR BAGDONAS 
Nuvežam i tolimas ir artimas vietas 

rakandus, pianus ir tt. 
8358 South Halsted Street 
_______ Tel. YARds 3408._______

LAIVAKORTES
STEAMSHIP TICKETS

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

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

Jūsų Juozas Kibeklis lik da
bar pradeda atsipeikėti po di
delių švenčių ir iškilmių. Vi
siems, manaurtiirėtų būt žino
ma, kad dabar, nesenai įvyko 
didelės Tautos Vado šventės 
ir šiaip visokios iškilmės, ku
riose jūsų Kibeklis lošė savo 
rolę. Po tokių ir visokių iškil
mių, suprantate, tenka gero
kai ilsėtis. O kad iškilmės bu
vo didelės, tai patys ' 4 galite 
spręsti iš žemiau telpančio 
programo. /

Pirma iškilmių diena.
8-ta vai. vėliavos pakėli

mas.
10-tą vai. Tautos vadui ape-

Garsinkite “N-nose”

ravotos ir palecavotos iškil
mingos pamaldos, dalyvau
jant augštiems ponams, po
nioms ir Kibekliui.

14-tą vai. pagerbimui Tau
tos Vado raitųjų sportų jodi
nėjimas.

19- tą vai. Tautos' Vado- Šlo
vei žuvusiųjų pagerbimas, 
dalyvaujant visai diduomenei, 
svetimųjų atstovams, vaisko 
vadahis, sujuzams su vėlia
vomis, Kibekliui ir dar kai 
kam.

19 ir pusė vai. Tautos Va
do pasveikinimas.

20- tą vai. eisena su dega
lais, nuodeguoliais ir kaČergo- 
nris.

21 iki 24-tos vai. Pilstymas 
iš pilno į tuščią ir kiti zabau- 
ni dalykai.

24-ta vai. uždarinėjimas du
rių, sulig vajaunu dekretu.

Antroji diena.
10-ta vai. Pasveikinimas 

Taudos Vado, dalyvauja kai 
kas iš savųjų ir svetimi.
11-ta vai. Metropolito .pa
maldos ant kalno; meldžiasi 
visi, kurie moka ir kurie ne
moka.

12-ta vai. paradas Tautos 
Vado garbei. Pasisveikinimai 
su vaisku. Maršavimai šen ir 
ten. Dideli šaudymai į cielių 
ir be cieliaus?

16- ta vai. Tautos Vado svei
kina ministeriai ir Kibeklis.

17- ta vai. Tautos Vadą svei
kina visoki. padaužų atstovai.

20-ta vai. Tautos Vado gar-

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

3216 So. Halsted Street.
4 Tel. VICtory 4965._______

STALIORIAI
CARPENTERS

visų pusių pašventintas; o 
daugiau mums nieko nereikia, 
•npo'visų tų ceremonijų jūsų 
Kibeklis vėl stos į savo kojas. 
Naktys polkas tebėra ir nak
ties reikalai negali būt apleis
ti.

—Juozas Kibeklis,

\\WES I)E\T4i 
" OFFICE

“Še, mama, žiūrėk, visą pu* 
rą pririnkau. Kad valgysim, 
tai valgysim. Užkaisk puodą, 
o aš nuplausiu.”

Bet aptemo A. Rypkevi- 
čiaus triumfas, kuomet A. 
Rypkevičienė pradėjo jo ekspe
dicijos rezultatus egzaminuoti 
ir nesigailėdama, pradėjo tuos 
rezultatus naikinti. Ir radi’ 
nius su gražiomis baltomis gal
velėmis, ir radinius su rudo
mis galvelėmis ir baltais taš
kais, ir geltonus radinius su 
rudais taškais.

“Bet, klausyk, mama, ką 
darai. Vqt tau,, pririnkau 
grybų pilną krepšį, o tų...”

Bet mama neklausė ir kai 
pabaigę, tai A. Rypkevįčiąųb 
triumfas susitraukė tik į sau
jelę grybų su raudonomis gal-

<

LISTERINE
re//eves

SORE THROAT
Listerine beveik moine taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga he- 
priLiidimt žalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos minėsiu pi- 
redč, kad tie. kuris plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo Šalčiais, turljo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovž. 
Lambert Pharmacal Co.» St. 
Lojus, Mo.

Reduces COLDS
1

bi'O

PRANCIŠKUS STENCELIUS
\ Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 1 dieną, 8.00 valandą iš 
ryto 1934 m., sulaukęs 55 me* 
tų amžiaus, gimęs Tauragės ap„ 
Kvedarnių parap., Juoniškių 
dvare.

Amerikoj išgyveno 37 metus.
Paliko dideliame nuliūdimo 

moteri Rozaliją, dukterį Oną 
IsTkel, žentą Povilą, anūkė Bo- 
nita, 7 anukus ir giminės, o 
Lietuvoj tris seseris Emiliją 
šiomuškienė, Ona Jankauskienė 
ir Kazimiera.

Kūnas pašarvotas randasi 
1905 S. Ruble St.

Laidotuvės įvyks ketverge 
spalio 4 dieną, vai. iš ry
to iš namų i Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero ka- 
pines.

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

Moteris, Duktė, Seserys

bei, aktas teatre, lošia Kibek- 
lis ir kiti (Dramos Tėvo čia 
nebuvo—jis kur tai ant šven
toriaus dayatkoms pamokslą 
sakė).

Bet čia įvyko ir vienas labai 
nesmagus dalykas: laike iš
kilmingo Tautos Vado garbei 
akto pasimirė gerb. 'kompozi
torius Juozas Naujalis.

Po to prasideda visiems ži
nomos celebracijos ir apeigos 
ir nusitęsia iki gaidžių.

Trečioji diena.
8-ta vai. Tautos Vadui

lecavotos iškilmingos pamal
dos, kurios be pertraukos tę
siasi iki beveik 17-tos vai.

17-ta vai. Tautos Vado gar
bei vaikščiojimas mokinių.

19-ta vai. 
leisti vėliavų 
mažmožiai.

Po 19-tos
skodai, sueigos, suvažiavimai, 
susirinkimai, mitingai ir tt. 
Visi, kurie turėjo leidimą, 
galėjo rinktis būriais, o 'kurie 
neturėjo, tie rinkosi po vieną 
ar po du.

Tai dabar galit numanyti 
didumą tos šventės. Prieš ši
tokią šventę, bracia, galima 
drąsiai mesti į šalį ir Velykas, 
ir Kalėdas, ir Sekmines, ir 
Praciukulius ir dar kai ką.

Tautos Vadas dabar, kaip 
neimtumei, yra pilnai ir vi
sapusiškai pašventintas. Di
desnio gilesnio ir platesnio 
pašventinimo nesulauksime 
nei jus, nei aš; nei gyvi bu- 

Galimas 
dalykas, su laiku gali atsiras
ti kitas vadas, kuriam reikės 
dar daugiau šventenybių, pra
šmatnybių ir dar ko nors pa
kloti. Tuo tarpu Tautos Vadas 
yra, kaip sakiau* pilnai ir iš

TeL HARrison 0751 
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

f

Ii o-Tlu D-1>irs,Tll2?.5S

BAKING
HkV POVVDER

Sime Pnce Toddi^ 
aš 44 y^arsAgo 

t 25ounces254

4 Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
j LAIDOJAU PIGIAU. NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių! Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Hęritatage Avenue



Motina mirė New Yorke; ieško tėvo Chica- ’ Žada išugdinti Da 
goję, bet jo negali rasti I

........ ...... ■ «

Antanas Kanaverskas prašo tų, kurie žino apie 
■ Bruno Kanaverską, jam pranešti

; j i - - -- .. ,
18 APIEIJNKR — “Apie 2 Chicagon atvykęs pereitų šėšta- 

metu atgal mirė mano motį- ‘ diėhj, sūnūs tėvo, betgi nęra- 
na. Mes gyvenome New do. Jis kur tai išsikraustė, bet 
Yorke, o tėvas Antanas Kana
verskasChicagoje. Jis visai

\ nežino, kad. motina mirė”, pa
sakojo iš New Yorko Chicago
je atvažiavęs Antanas Kana
verskas,'jaunas, apie 23-25 kati su mažu broliuku, 
metų vaikinas.

Mm.
Negali gauti žinių apie tėvą
Jis jau kelintų dienų vaikš

čioja po visas lietuvių apielin- 
k<js, visur klausinėja apie sa
vo tėvų, bet niekas neturi tik
rų žinių.

Kųip pasakoja Antanas Ka
naverskas, jo tėvas keletu me
tų atgal gyveno 18-toje apie- 
linkėje. Su savimi turėjęs ir 
adresų... Canalport avenue.

“Pirmyn” Choras 
per 25 metus 
žiupsnelis atsiminimų •

25 metai atgal
Anksti 1909 metų pavasarį 

būrys jaunų, energingų lietu
vių darbininkų susirinkome 
Northsidėje mokytis dainuoti. 
Mokytis ne tam, kad dainavi
mu sukurti sau karjėrų, bet 
kad su dainomis gaivinti liau
dyje pažangų.

Didžiuma to būrio dalyvių 
buvome dar nesenai atvykę iš 
Lietuvos, daugiausia tarp 1906 
ir 1907 metų. Visi, buvome 
persiėmę revoliucinėmis idėjo
mis... Visi norėjome kovoti už 
pagerinimų darbininkų būvio.

Lietuva tada kentė caro val
džios priespaudą. Musų minties 
draugai ten buvo persekiojami. 
Daugelis. jų buvo kankinami 
kalėjimuose ir ištrėmimo punk
tuose, prie sunkiausių darbų. 
Mes .Visi nepakentehie tos val
džios. Mes mylėjome tuos, ku
rie kentė persekiojimus, kurie 
nežiūrint visokių persekiojimų, 
nepaliovė kovoti už laisvę; ne
paliovė.'ugdyti liaudyje revo
liucines idėjas. Mes mylėjome 
Liėtuvų ir troškome jai lais
vas. • ■"

Šioj šaly darbininkų gyveni
mas bUjVo daug prastenis negu 
dabar.; Tiesa, darbų buvo daug 
Kas norėjo dirbti, darbų gauti 
nesunku buvo. Bet darbo sų- 
lygos buvo sunkios; išnaudoji
mas didelis; gyvenimo standar- 
das daug menkesnis. Nes ži
nojome, kad prašalinti tuos 
blogumus galima tiktai per ko
vų. . Mes žinojome, kad kova 
gali būti pasekminga tiktai ta
da, kada darbininkai susipras, 
susiorganizuos ir veiks bend-

Nebuvo tarp musų nė “•kai
riųjų” nė ‘dešiniųjų”, nė bol
ševikų, nė menševikų. Mes vi
si buvome vienos idėjos drau
gai. Visi kovojome už tuos 
pačius reikalus ir tikėjome, 
jog kada nors < musų kova bus 
laimėta.

Su tokiomis' tai mintimis,
„ ... ............ ŽA■ ■■ - ... . . ...... ..

UNCŪLN'S FRIDE
r “Straight Kentucky Bourbon 100 Proof” :■ 

aVS EIGHT MONTHS OLD) _ _ g
AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME

Jūsų pirmad gurkšnis jus pertikrins, kad ji yta taip gera, I 
kaip ir BONDED degtinė. /. I

Jeigu jus jos dar neragavote, tai pareikalaukite kitų syk, 1 
kaip norėsite išsigerti. Tai yra 100 proof STRAIGHT 
KENTUCKY BOURBON WHISKEY. AStuoniy mėnesių I 
sena. Parduodama išskirtinai pas I

BRID6EP0RT LIQUOR COMPANY
WHOLESALE ONLY ,

3252 So. Halsted St Tel. Victory 5382-83

kur niekas nežino.
Paliko su mažu broliuku
“Motinai mirus”, pasakojo 

tėvo ieškantis sūnūs, “aš pali- 
Dėl

depresijos aš negaliu nei sa
vęs gerai aprūpinti, nekal
bant apie mano mažų brolį. 
Aš žinau, kad tėvų suradęs ir 
jam pranešęs apie motinos 
mirti, gaučiau nuo jo pagel- 
bos”.

Taigi, jeigu kas turi žinių 
apie Bronislavų (Bruno) Ka- 
naverskų, tas asmuo ar asme
nys prašomi pranešti Antanui 
Kanaverskui, sunui, telefonuo- 

CANaljant į “Naujienas”, 
8500.

mokytis 
si.’sirin-

mes ir susirinkome 
dainuoti. Jau pirmame 
kime, mes pamylėjome vienas 
kitų. Ir* ta meilė, ta tokia ne
paprasta meile pasiliko tarp 
musų, tarp viso to būrio, iki 
šių dienų.

Tada mes neturėjome Ste
ponavičiaus, kuris dabar taip 
gabiai ir nuoširdžiai mokina 
‘Pirmyn” Chorų. Tada mes 
turėjome Joną Katilių. Tai ne
paprastai energingas ir labai 
draugiškas žmogus. Su juo į- 
gyti įspūdžiai, prabėgusios sma
gios valandėlės, turbūt pas visus 
pasiliks atminty, iki gyvenimo 
galo. Nežiūrint to, kad Jonas 
Katilius nuėjo kitu politikos 
keliu ir atsiskyrė nuo musų, 
peršiimdamas kitokiomis idėjo
mis, musų meilė prie jo pasili
ko nepažeista.

Trys savaitės atgal mes ir 
vėl siiširinkom mokįytis dai
nuoti. Didžiumoj tie patys 
draugai, tik jau 25 metus se
nesni. Kaikurie jau žymiai pra
žilę, apiplikę. Gyvenimas jau 
padaręs žymių jų veiduose; bet 
tie ' patys veidai. ■ Visi taip 
pat energingi, taip pat drau
giški. Tik nebuvo tarp musų 
draugų Pačkausko, Stonio,' Jo
no ĄugustinaviČiaus, Lekavi
čiaus ir dar keleto kitų. Nebu
vo nė mūšų senojo mokytojo 
Jono Katiliaus.

Dabar mumis mokina drg. 
Kazys Steponavičius. Tai gerai 
išsjlayihęs , muzikos ir dainų 
mokytojas, Steponavičiaus as
menyje mes susiradome taip 
pat energingų, taip pat malonų 
draugų, kaip ir asmenyje Jono 
Kafiliaus.

Musų dainavimo tikslas da
bar yra biskį kitokis: mes da
bar norime padėti “Pirmyn” 
Chorui švęsti 25 metų jubilie
jų »

4-tų dienų lapkričio mėnesio, 
šių metų “Pirmyn” choras ruo
šiasi duoti chicagiečiams tikrai 
gražų koncertų, kuris įspūdin
gai atvaizduotų 25 metus šio 
choro gyvenimų. Aš jau esu 
tikras, kad tai bus pilnai isto
riškas parengimas.

Kitą, kartų pakalbėsime dau-

CICERO.— šiandien Pranų- 
Pranciškų vardo diena, tad šį
vakar Čia bu J daug’triukšmo.; 
Pranų yra nemažai, bet keli 
yra geriausiai žinpmi.

Cicero “NeWsboy” 

giau iš įdomios šio choro pra- Pirmas yra musų “newsboy” 
eities.—r Šmotelis,

Ak

riaus Gireno kuopa 
iki tūkstančių

Chicagoje yra įimtai lietuvių 
eks-kareivių, kūrinos galima 
nuorganizuoti į Legionų, ma
no naujas kuopos vadas.

BRIGHTON PARK. 
ugdinsime Dariaus 'ir Girėno 
Amerikos Legiono kuopų 4 (po
stą) iki dviejų-trijų tūkstančių 
narių, o nepasitenkinsime 2-3 
šimtais”, mano naujas kuopos 
vadas (commandėr) p. B. R. 
Pietkievvicz, kuris užėmė tų 
vietą rugsėjo 19 d., įvykusio
se naujos valdybos prisaigdini- 
mo iškilmėse. Tos iškilmes įvy
ko Hollyvvood Inn svetainėje, 
dalyvaujant dideliam burini 
ekskareivių su šeimynomis ir 
daugeliui svečių.

Chicagoj yra keli tūkstan
čiai eks-kareivių, galvoja p. 
Pietkiewicz ir todėl, išplečiant 
veikimų, galima juos suorgani
zuoti po viena vėliava. Prie to 
jis ir varysis.

Sekretorius keliose orga
nizacijose.

P-s Pietkiewicz yra pilnas 
energijos žmogus, kuris turi 
patyrimo organizacijų > darbe, 
yra suorganizavęs Crane Btiild- 
ing and Loan Association, 
Brighton Parke, 2608 West 47 
Street, suorganizavo ir West 
End Business Men’š Ąssocia- 
tion, kuriojie užima sekreto
riaus vietą.

Valdybos instaliacija ar
ba prisaigdinimo • iŠkįlmės — 
buvo labai pasekmingos. Apart 
daugelio lietuvių, iškilmėse da
lyvavo aldermonas Bryne Hart- 
nett, Dr. Bįežis, Mr. Ramon, 
ketvirto Amerikos Legiono dis- 
trikto. vadas, Mr. Pręndervel 
— vado padėjėjas ir keikias 
kitų-, . >

Aldermonas dovanojo alų.
Po formalių iškilmių- buvo 

rodomi krutami paveikslai apie 
Charley Chaplino nąrsius žy
gius Didžiojo Karo fronte, kas 
gerai visu*s;/prijuQkihč. Po to 
sekė kalbos, bet dėl . laiko sto
kos,, visi' žymesni • svečiai ne
galėjo prabilti. ’ r \ . i

O po visų ceremonijų sve
čiai atkreipė Atydų į šokius, j 
alų, užkandžius Jir kitus Ska
nėsius. Alų padovano j o kuopai 
aldermonas,./Jiartajett,' už ką 
jam tariame ačiū, kaip ir ki
tiems biznieriams,’ kurie pri
sidėjo su aukomis prie šių iš
kilmių.

Ffank Krasauskis.

Šiandien Pranai los 
svarbią role Cicero 

kolonijoj
Jų yra daug, bet trys daugiau 

šiai žinomi; kitos žinios

p. Pranas Lukoševičius, kurią

NAUJIENOJ Chicago ID. 
visus aptarnauja ankstį rytų! 
str “Naujienomis”. Linkiu jam 
geros sveikatos iy (jarbiiętis per 
ėi.’ę ųietų platinant “Naujie
nas”. , ' F '» v

Antras yra Pranas Danaus
kas, 1846 Souįh 50th avenųę, 
kuris apie 50 metų atgal atva
žiavo iš Omaha, Nebraska. Pa
dirbėjęs tris metus dirbtuvėje, 
jis susipažino su .lietuviais ir 
įstojo į Raudonos Rožės kliu- 
bą. • Vėliau pavirto biznierium 
ir jam sekasi.
žinomus Onut‘4 u Nebraskoje

Omaha, Nebraskoje p. Da- 
naujkas buyd žinomas netik 
lietuviams, bet ir svetimtau
čiams. Buvo karo fronte, iš 
kurio sugrįžo sveikas. P-s Da
nauskas pats pirmas paskyrė 
$5.00 antram skridimui. Jis ir 
visuomet remia tautiškus dar
bus.

Draugai šįvakar susirinks jo 
užeigoje ' Pranų sveikinti, bet 
nuo savęs noriu pridėti geriau
sius linkėjimus sulaukti daug 
daugiau varduvių.

Dar vienas Pranas

O kas čia nepažįsta Prano 
Barčiaus? Tai senas vietos 
gyventojas, R. R. klubo narys. 
Pirmiau dirbo LukŠtos įstai
goje, o dabar dirba kaipo me- 
nadžeris pas p. Juknį, 4920 
West 14th Street. Gyvuok 
daug metų, Pranai!

Balius nepavyko

Lietuvių, Liuosybės Namo 
bendrovės vakaras nepavyko. 
Visų blogumų sudarė didelis 
lietus, bet katrie atsilankė, tąi 
jautėsi pilnai patenkinti.

Nors neoficialiai,< bet du Juo
zai jau parodė ■ ką gali. Kava
liauskas su J^a^recKu atidarė 
modernišką tavėrn L. L. Name. 
Dar viskas hęuM&igta, bet biz
nis eina kaip ^pypkės.

•JS/’ Uašėjas.

Grybai, šokių moky
kla ir kitkas iš Ro- 

. žiu Žemės
Rengiasi žiemossezonui;, SLA. 
139 kuopą šaukia susirinkimų.

ROSELAND.: — S^A. 139 
kuopa rengiasi prie žiemos se
zono veikimų. manoma su
rengti ^vakarą -e ir ;< prakalbas 
SLĄ. reikalais, ’ . , .■'</<

( Vakaro; sųrengiįriuį komisija 
jau dąro plįanuą, kurie bus pa
siūlyti kuopos susirinkime. Sur 
sirinkimas' įvyks šiandien, Pal- 
mer Parko; svetainėj,. 7 vai. va
kare.

Atidarė šokių mokyklų.

Vytautas Beliajus atidarė 
šokių mokyklų Roselande, ad
resu 10835 Michigan Avė., ant 
antro aukšto. ' z

Vaikai bus mokinami viso
kių Šokių. Paihoįos įvyksta pir- 
nadįenid vakarais »6 valandų. 
Informacijų apiė' mokyklų ga- 
ima sužinoti bile laiku pas p. 

J. Bružą, tame pat name, pir
mam aukšte' Sakoma, kad V. 
Beliajus turės geras pasekmes 
Roselande. Jau' Agoras būrys 
Vaikų lanko jo šokių mokyklų.

. ,1 ■ ■■' ■ 41' ” '• ■

* Roselandiečiai' “bizi” su 
grybais.

šiuo laiku rdsęlandlečiai ?bV 
zi” su grabais. Veža vežimais. 
Tiesa, reikia paąaįyti, kad tie, 
kurie veža vežimais, turi ank
sti atsikriti, kaip įietuVoj su 
gaidžiais.'

Pereitų (ketvirtadienį būrys 
Roselandiečių, būtent pp. Batfr- 
žienė, Tąlačkienė. Balčiūnaitė, 
Grebelisi ■ Adoliaį s: Bauža labai 
pasekmingai grybavo, parsive
žė apie 15 bušelių grybų. Adol
fas Bauža, su Aptąnu Balchli
nu yra partne^shlp biznyje, — 
-svetainės užlaikįrtpjaį. Prie ku7 
riris svetainės yrą puik^t įreng
ta aludė Penktadieniais jie 
duoda žuvies alaita, bet 
aš'prašysiu ir grybų, nes Bau-l

kad 
rius
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za turi daug pririnkęs. Tikiu, 
jis neatsisakys kostume- 
gerai “patrytit”.

Sta.

RADIO

dainomis

Naujienų Radio 
šiandien 
t r. ■ 

■ ' ->-■

Kaimiečiai, o taipgi 
Florence Balsiutėa 

debutas
Šiandien vakare Kaimiečių 

Kvartetas vėl visus linksmins 
savo sutartinomis
Naujienų radio valandoj.

šio vakaro Kaimiečių dainos 
bua išimtinai Oniškėnų, Tra
kų apskričio. Mat, tenai šių 
vasarų kaimiečiai išmokę daug 
dainų, ir jomis nori visus pa
linksmint.

Naujienų radio programe šį 
vakarą taipgi dainuos solistė 
p-lė Florence Baleiutė. Tai bus 
jos pitonas radio pasirodymas, 
kaip ir mažas debutas, ir ga
lima užtikrinti, kad jos malo
nus balsas bus visiems smagu 
išgirsti. :

Neužmiršk’fe: Naujienų ra
dio programas prasideda 9 vai. 
vakare' iš’ stx>tieš WSBC — 
šiandien;

va

Solo ir duetai
Budriko Krautuvės. radio 

landa praeitą sekmadienį buvo 
nepaprastai gražiai priruošta ir 
tinkamai išpildyta, Justas Ku
dirka, tenoras, ir ponia Ona 
Biežiėnė, soprano, dainavo po 
keletu labai r melodingų solo, o 
taipgi ir harmoningų ir artis
tiškų duetų. Linksmų liaudies 
šmotelių, sugrojp; Budriko or
kestras^ pavieniui.

Sekantis Budriko programas 
įvyks rytoji (ketvirtadienį) va
karė, 7:3(L^-8:30 vai., iš sto
ties W H B C, 1420 kil. Kaip 
ir visada, daug gražios muzikos 
ir artistiškų dainų laukia tų,

. — Graži rudeininė bliuzka.
Sukirptos mietos 14, 16, 18, taipgi

3377
3377 - j 

36, 38 ir 40 colių pėr krutiną.
Norint gauti vienų ar dau

giau virš nurodytą' pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to" ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Patterri Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III. ~

či* Įdeda , 15 etatų r k praba it* 
•lųsti mah pavyzdi
Mietai per kratini

, '(Vardai ir parardl) ,

(Adresai)

• . (Mintai ir valtt.)

NAUJIENOS Patura Dept. 
į 1739 S. Halited St., Chicago, M. 

kurie klausys. Tad atminkite 
rytojaus vakarą, 7:30 vai.

— Pilietis.

Šįvakar Lietuvių Mo
terų Piliečių Lygos 

susirinkimas
Kviečia moteris susidomėti or

ganizacijos darbuote ir pri
sirašyti «

šiandienBRIDGEPORT.
Lieturių Moterų Piliečių Lyga 
taikys susirikimą Fellowship 
House, 831 West 33rd place 8 
vai. vakare.

. ši organizacija, susidedanti 
vien iŠ moterų, kaip pasako 
vardas, domisi visuomeniniais 
ir politiniais reikalais ir sten
giasi lietuves ta darbuote Su
interesuoti.

Moterys Amerikoje turi ly
gias teises su vyrais, ir todėl 
labai svarbu, kad jos tas teises

PRANEŠIMAI
S. L. A. 36 kp. susirinkimas 

įvyks spalio 3 d. 7:30 vai. vak. Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. Prašąu visi) narių būti
nai atsilankyti nes tunme apsvars- 
styti daug svarbių reikalų taipgi bus 
išduotas raportas iš 6to Apskričio 
suvažiavimo. Neužmirškite užsimo
kėti užsilikusius mokesčius.

J. Balčiūnas, rašt.

Association of Lithuanian Property 
Ovvners of Bridgeport, Chicago, III. 
laikys čvertmetinį susirinkimą tre
čiadienį spalio 8 d. 7:30 vai. vakare 
Chicagds 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 Paš 
kliubo mėn. susirinkimas įvyks 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, ką jį sužinojo reika
le Susivienijimo su Draugyste Lie
tuvių brolių ir seserų. Taigi ne
atbūtinai. visi nariai privalot daly
vauti ir išklausiti komisijos praneši
mo ir pasisakyti UŽ ar prieš, kad 
paskūi nerugotumėte.

K. Batiitis prot. rašt.

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

- 1 '■ ...................... ..........
BEECHER STUDIO

i ‘ ‘ : padaro
VAIZDINGESNES 

Vestuvių Fotografijas 
744 East 794h St. - 

Triangle 4240

KAIUO 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 $89; 
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- 
Jttes po. $10, ir 38 kailiniai scrafs 
po $2. Economy Section.

MILLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan Avė., Chicago 

Atdara vakarais

Grane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

i , Chicago. IU.

TEL REPUBLIC 8402

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavų mo
derniška studijų su 

Hollywood šviesoms. 
420 W. 63rd St 

EnKlevood 5883-5840

M0RTGA6E BAHKERS

REAL ESTATE
'Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite 4 musu spUlkg.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th 8(4 :

Trečiadienis, spalių 3, 1934

atatinkamai įvertintų, pasiro- 
dydamos savo darbais politinė
je dirvoje.

Lyga laukia dienos, kuomet į 
valdvietes galės kandidatuoti 
ne vien vyrai, bet ir lietuvės 
moterys.

Lyga, tarp kito ko, mano 
netrukus pradėti anglų kalbos 
ir pilietybes kliasas suaugu
sioms lietuvėms, kurios dar 
neturi pričmusios pilietybės.

Visos moterys,, be skirtumo 
nuomonių ir įsitikinimų, kvie
čiamos į susirinkimų atsilanky
ti.—M. Z.

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

CLASSIFIEDADS
.....................  I llll /

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. fiventadie- 
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originėlio ir vienintelio namų 
navininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Personai

di

PAIEŠKAU savo brolio Juozapas 
Milašius. Jisai arba kas apie j j 
žino malonėkite pašaukti. Plaza 
2389.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGA patyrusio srero 
kriaučiaus, kad greitai atsišauktų.

748 W. 35th St.

REIKALINGAS geras kriapčius 
pfie moteriškų drabužių siuvimo. 
Atsišaukite tuojaus. Wm. Pocius, 
190 N. State (St. Room 402. <*

Nuolatinis dar- 
Day light dirb- 

prisirengusios 
Art Lamp Corporation,

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

ŠILKINIŲ KLIOŠŲ (shades) dir
bėjos, patyrusios, 
baą Gera alga. 
tuvS. Atsišaukite 
prie darbo. . 
469 E. Ohio St.

MERGINA prie abelno namų dar
bo. Kambarys, vagis ir mokestis. 
1625 No. Shore Avė. 1 apt. Rogers 
Park 4764.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

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

bučemės ir gro-PARDAVIMUI 
semėą fixtures. gerame stovyje, par-
duosiu pigiai. 3316 S. Union Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

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

TAVERN pardavimui, pagyveni
mui kambariai užpakalyj. įsteigtas 
daug metų, 1442 So. Cicero Avė., 
Cicero.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

t PARSIDUODA art^ išsimaino 
ant namo —- maža faipmukč, su gy
vuliais ir paukščiais,, prie gerų ke
lių, tik 20 mylių nuo Chicagos, tik 
$500 skolos. F '

Rašykit laišku 
Box 169

i 1780 So. Halsted St, Chicago. III.

’ Real Estate For Sale 
Namąi-žemg Pardavimui

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

Pensioolla 2279

PAAUKAUSIU 5-4 kambarių fla- 
tus, puikiam stovy namas, pigiai. 
Priežastis senatvė ir foreclousure.

6842 Wentworth Avė.
-K.




