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38 bombos Kuboj
_  pereita ’^amin9 *r Stankevičių. Nuteis-

* 4-^ ImnAzki

*

Rugsėjo 2 d.

bankierią konvencijai Washing- Dobbs iš San Juan, Tex. Spė-

Ūkininko V. Narbuto, gyv. 
Didvėjų kaime, Viduklės vai., 
sode vyksta įdomus reiškinys: 
vienos obelės dvi šakos žydi, o 
likusios yra su obuoliais.

tieji buvo padavę kasacijos 
skundų vyriausiam tribunolui, 
kuris skundą atmetė.

Mirties bausmė Jau įvykdy
ta.

HAVANA, s. 4.
naktį dvejuose Kubos miestuo
se sprogo 38 bombos.

KAUNAS.—Prieš, kiek laiko 
kariuomenės teismas buvo nu
teisęs mirties bausme žiaurius 
plėšikus ir žmonių žudikus

ĄLICE, Tex., s. 4. Ga
nykloj netoli nuo čia rasti nu
šauti du broliai ūkininkai

vaikas, Eugene Sheehan, 12 m.,
508 W. 45 PI., liko sunkiai su- i kampelį zarasiečių 
žeistas.

(The First and Greatest Lithuaniah Daily in America
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CAMBRIDGE, Mass.^r.
Harvardo Universitetas,

ištisas armi-
Tais spinduliais busią ga-

di-
Jis
m.

Amerikos Tragedija“,
- minios žmonių, kurios laukia progos kaip nors įsimušti

CHICAGO.— Užvakar auto
mobiliai Chicagoj užmušė dar 
4 žmones. Skaičius žuvusių 
automobilių nelaimės šiemet 
prašoko jau 900 žmonių.
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Generalinis Streikas 
Gręsia Ispanijai

Streikas gali kilti kaip tik premjeras Ler 
roux paskelbs, ministerių sąstatą

MADRIDAS, Ispanijoj, spa- sunaikinti socialistų partiją, to
lio 4. — Socialistų revoliucinis dėl ji ir yra pasiryžusi kovoti 
generalinis streikas protestui visu griežtumu. Ją remia ko- 
prieš sudarymą fašistinės vai- m u ni štai ir sindikalistai, kurie 
džios yra laukiamas pačios vai- patys pirmiau kovojo socialis- 
džios. j tus, bet valdžiai patekus į deši-

Vidaus reikalų ministeris niųjų rankas, dabar patys at- 
Alonso paskelbė, kad jo nuo- sidųrė labai keblioj padėty, 
mone, streikas bus paskelbtas 
kaip tik premjeras Lerroux pa
skelbs vardus naujųjų ministe
rių, kurie įeis į jo sudarytą 
iš fašistų ir klerikalų kabinetą.

Ministeris Alonso todėl stvė
rėsi visų apsaugos priemonių. 
Kareiviai laikomi paruošti ka- 
zarmėse, gvardija gi pasiųsta 
saugoti valdžios Įstaigas. Visų 
provincijų gubernatoriams irgi 
įsakyta prisiruošti.

Skaitoma, kad valdžiai gręsia 
didžiausias krizis nuo pat re- 
publikos įsikūrimo.

Socialistai numato, kad nau
jasis Lerroux kabinetas bairtlys

| Lėrroux valdžia, kaip numa 
tbma, turės didžiumą parla
mente ir tos didžiumos pagelba 
galės pravesti reakcinius jsta- 

; tymus. Nors Lerroux ir skel
biasi radikalu ir dideliu, bedie
viu, bet į 
rikalai ir 
socialistų

Gandai
generalinio revoliucinio streiko 
pasklido vakar vakare ir Šeimi
ninkės tuojaus pradėjo pirktis 
maistą, kad jo nepritruktų lai
ke streiko, šiaip gyvenimas 
mieste šiandie išrodė normalis.

jo kabinetą įeis kle- 
fašistai — 
priešininkai.
apie ruošimąsi prie

Chicago, III., Penktadienis, Sphlių-October 5 d., 1934

AMERIKOS TRAGEDIJA” TEISME

Vaikas užmuštas na
mui sugriuvus

CHICAGO.—Du vaikai rinko 
medžius kieme apleisto dviejų 
au'gštų namo 459 W. 46 St.. 
kuomet namas slagiai sugriu
vo ir vienas vaikų, Raymond 
Budrick, 7 m., 500 W. 45 St.,

Zarasuose apsilankiusio 
pastabos

Z AR AG AI.— Niekuomet ne
maniau, kad taip graži yra mu
sų šiaurės Lietuva, taip žavin
ga savo reginiais Zarasų apy
linkė: kalnų kalneliai, apaugę 
miškais su toli matomais slė
niais, kuriuos tai vienur, tai 
kitur balzganuoju ir šviečia 
ežerai.

Patys Zarasai — tai užuo
mazga -didesnio miesto, plačio
mis ir tiesiomis gatvėmis, gau
siai medžiais apsodintomis. 
Apie miestą iš visur matai dau
gybę ežerų, su aukštomis sa-

Vokietija surašys vi 
sus jaunuolius ir iš 

kelia dirįtuve^

Prisibijant trukumo, 
vokiečiai' slepia 

prekes

BERLYNAS, s. 4. — Vokieti
jos naciai rimtai ruošiasi bu
siančiam karui.

Karo ministerija surašys vi
sus jaunuolius virš 18 metų 
amžiaus, kurie tik tinka karei
viavimui, jų karinį išsilavini
mą ir patyrimą, kaip kad bū
davo daroma kaizerio valdžios 
dar prieš pasaulinį karą.

Tuo pačiu laiku, išrodo, svar
besnės dirbtuvės yra keliamos 
iš vakarinės Voketijos į šalies 
gilumą, kur jas ne taip greitai 
pasiektų priešas. Tų dirbtuvių 
amatninkai liko iškelti į naujas 
vietas ir apgyvendinti bara
kuose ir šėtrose. Paprasti gi 
darbininkai palikti yra vietoje 
ir jų vietos liko užpildytos tos 
apielinkės darbininkų, į kur 
dirbtuves iškelta.

Del nusiskundimų paprastų 
darbininkų, kurie pasiliko be 
darbo ir dėl skundų biznierių, 
kurie neteko biznio iškėlus dirb
tuves, ir išėjo aikštėn dirbtu
vių iškėlimas.

BERLYNAS, s. 4.— Vokie
čiai kiek tik turi išteklių, tiek 
perka prekių ir paskui jas sle
pia, nes prisibijo, kad gali pa
sireikšti didelis prekių truku
mas iš priežasties sustabdymo 
importavimo iš užsienio žalia
vos. Ypač perkami drabužiai 
ir audmenys. S u taupos ban
kuose sumažėjo, nes jos liko 
sunaudotos pirkimui prekių.

Pati nacių valdžia pradeda 
abejoti apie pasisekimą įvesti 
substitutus ir propagandos mi- 
nisteris ėmė maldauti pasaulį 
pirkti vokiečių prekes, kad ir 
vokiečiai turėtų iš ko pirkti 
tikras prekes.

Prokuroras išdėstė 
kaltinimą Insultui 

ir kitiems

Atidėjo Martin 
sullo bylą

CHICAGO.—Kriminalio 
mo teisėjas Harrington atidėjo 
iki lapkričio 14 d. bylą Martin 
Insull, kaltinamo išeikvojus 
kompanijos pinigus. Atidėji
mo reikalavo prokuroras, nes 
reikalingos bylai knygos dabar 
yra naudojamos Samuel Insull 
ir 16 kitų žmonių byloje de] 
naudojimo pašto prigavingiėms 
tikslams.

CHICAGO. — Federaliniame 
teisme, kur yra teisiami Ga- 
muel Insull ir 16 kitų jo kom
panijos viršininkų, kaltinamų 
už naudojimą pašto prigavin- 
giems tikslams, prokuroras 
Green išdėstė jury svarbiausius 
kaltinimus prieš teisiamuosius 
ir ką valdžia prieš juos steng
sis įrodyti.

Prokuroras kaltinamuosius, o 
visi jie yra stambus finansi
ninkai ir didelių kompanijų vir
šininkai, išvadino prigavikais ir 
visaip iškoliojo. Green kalbėjo 
dvi valandas.

Padarius tą įžangą dabar 
prasidės klausinėjimas liudyto
jų. Atgabentos ir* visos kom
panijos knygos ir kiti įrody
mai, kurie užima 22 pėdų spin
tą

Chicagai ir apylinkei tedera* 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, biskj Šilčiau.
Saulė teka 5:50, leidžiasi 5i- 

27.

BOSTON, Mass.į a. 4. — šį 
Sekmadienį liks deportuotas į 
Italiją pirmas Amerkios “spe- 
šelninkas“ Charles Ponzi. Jis 
išvyks* toks pat neturtingas, 
kokiu jis atvyko į Ameriką virš 
80 metų atgal. Jis negali pa
siimti ir savo žmonos, neš ne
turi kuo užmokėti už jos lai
vakortę.

Apačioj vidury tarp šerifo ir jo pagelbininko sėdi jaunas kasyklų inžinierius Robert Edvvards, 
kuris Wilkes Barre teisme yra teisiamas už nužudymą vienos merginos, kad galėtų apsivesti 
su kita mergina. Jis mylėjęs paprastą mergaitę ir ją suvyliojęs. Paskui įsimylėjęs į muzikos 
mokytoją ir kad nusikratyti pirmosios merginos, ją išsivežęs maudytis ir vandeny ją užmušęs. 
Visas įvykis labai supuola su garsiąja Dreiserio apysaka “Amerikos Tragedija“, kuri taipjau 
buvo paimta iš tikro gyvenimo. Viršuj 
į teismą pasiklausyti bylos.

Green numato karo 
pavojų, kviečia 

prie taikos

Surado apakinančius 
spindulius

SAN FRANCISCO, Cal., s. 4. 
—Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green prista
tydamas Federacijos konvenci
jai Anglijos unijų kongreso at
stovą John Stokes savo kalboj 
pareiškė, kad visi pasaulio 
darbininkai turi tivrtai susivie
nyti, “kad neprileisti, kaip iš
rodo, jau besiartinančio karo“.

“Mes tikime, kad viso pasau
lio darbininkų siekinys ir troš
kimas yra, kad karas nebepa
sikartotų“, sakė Green.

“Mes nekenčiame karo viso
se jo formose ir viso pasaulio 
darbininkai turi tvirtai susi
vienyti, kad neprileisti, kaip 
išrodo, jau besiartinančio ka
ro.

“Mes negalime leisti laisvai 
veikti tiems, kurie taip pašėlu
siai trokšta galios. Jiems ne
turi būti leista įsakyti ma
sėms žmonių maršuoti į karo 
lauką, ir žudyti viens kitą.

“Mes tikimės, kad santikiai 
tarp darbininkų organizacijų |- 
vairiose šalyse pasidarys 
stipresni ir stipresni.”

PARYŽIUS, s. 4. — Laik
raštis Midi praneša, kad oro 
ministerija daro bandymus su 
naujais mirties spinduliais, ku
rie apakina žmones.. Patekęs 
į tokius spindulius lakūnas lai
kinai apanka, taipgi jais ga
lima sustabdyti 
jas.
Įima kovoti ir kriminalistus.

Elevatorių unija pri
ėmė 30 vai. darbo 

savaitę

Dar 4 žmonės užmuš
ti automobilių

SAN FRANCISCO, Cal 
4.— Organizuoti darbininkai, 
kurie kovoja už įvedimą 30 va
landų darbo savaitės, kad pa
dauginti darbus ir juos duoti 
bedarbiams, apteikė svarbią 
pergalę, kai Elevators Cdn- 
structors Union padarė naują 
kontraktą ir iškovojo iš eleva
torių statytojų 30 vai. darbo 
savaitę.

Apie tai tapo paskelbta Ame
rikos Darbo Federacijos kon-, 
vencijoje ir'tas paskelbimas 
tapo pasitiktas su dideliu en- 
tuziamu.

Elevatorių statytojų unija 
tapo pilnai pripažinta ir pripa
žinta darbininkams teisė strei
kuoti parėmimui 30 vai. darbo 
savaitės judėjimo.

12 apkaltintų už 
morgičius

NEW YORK, s 4. —12 žmo
nių, buvusių viršininkų State 
Title and Mortgage Co. liko 
apkaltinti už įvairias prigavys- 
tęs. Tarp apkaltintųjų yra ir1 
vieno banko prezidentas.
\ : ■ ■ ."j.

M

Vienas bankierius 
nuteistas, kiti du 

išteisinti
CLEVELAND, O., s. 4. — 

Jury rado Guardian Trust Co. 
prezidentą J. Arthur House 
kaltą už * netikslų sunaudojimą 
banko pinigų ir už suklastavi- 
mą banko knygų. Teisėjas dar 
nepaskyrė bausmės, bet jam 
gręsia iki 5 metų kalėjimas ir 
didelė .pinigine pabauda. .

Kartų, su juo buvo teisiami 
už tuos pačius nusikaltimus ir 
du to banko vice-prezidėntai, 
Robinson ir Green. Tečiaus jie 
teisėjo West įsakymu liko iš
teisinti.

Guardian buvo vienas 
džiausiu Clevelando bankų, 
susmuko ir užsidarė 1933
kovo mėn. Tada ir iškilo aikš
tėn banko viršininkų manipu
liacijos su banko pinigais.

MacDonald sugryžo 
iš atostogų

v — ■ ' ■—.*»■■■. ....

LIVERPOOL, s. 4. Angli
jos premjeras Ramsay Mac
Donald ir jo dukt4 Ishbel su
gryžo iš atostogų Kanadoj ir 
Newfoundlapdo saloj. Jis atsi
sakė pasisakyti dėl frandii, jog 
jis buk rezignuosiąs iš premiero 
vietos delei iinerikos sveikatos 
ir priims Kanados general-gu- 
bernatoriaus vietą.

liko vietoje užmuštas, o kitas l°mls» apaugusiomis žaliuojan- 
' čiu mišku. Ne veltui vieną 

i pavadino 
savo Šveicarija. Miestas tikrai 
galėtų augti ir klestėti, jeigu 
dabar už kelių kilometrų Daug
pilio link neprasidėtų Latvijos 
siena. Savo laiku rusai buvo 
planavę Zarasuose įtaisyti gu
bernijos miestą, perkėlus gu
bernijos centrą iš Kauno.

Nuo kelių metų Zarasai pri
skirti prie kurortinių vietų. 
Paliai Baltąjį ežerą jauname 
pušynėly jau pravestos ir su
planuotos gatvės, prie kurią 
duodama dovanai žemės sklypai 
dorintiems pasistatyti vasarna
mius, dviejų metų laikotarpy 
nub, sklypo gavimo. Iki šiol tik 
dar laukiama staytojų, bet šiap 
frlagličių kaime jau yra vasa
rotųjų, kurie įrengtose maudyk
lėse gali Baltame ežere mau
dytis ir pušyno smiltyne ilsė
tis, imti saulės vonias. Ir šiaip 
daug įvairumo ir nuostabiai 
gražių vaizdų.

Japonija prižada at< 
daras duris Azijoje

TOKIO, s. 4.— Savo kalboj, 
taikomoj daugiausia amėrikie- 
čiams, Hirosi Saito, Japonijos 
ambasadorius Jungt. Valstijo
se prižadėjo, kad Japonija ir 
ManchUkuo visuomet laikys at
daras duris Azijoje, t. y. ne
varžys prekybos su užsieniu.

3 automobilistai nu 
teisti kale j iman*

CHICAGO.- 
palis teismas 
mobilistus 10 
ir užsimokėti 
buvo pagauti 
automobiliais,
bilistų veik kasdie po kelis nu
teisiama kalėj iman, bet skaičius 
nelaimių ne tik nemažėja, bet 
dar didėja.

Išdalino dovanas už 
nušovimą Dillingerio

WASHING<TON, s. 4.
deralinė valdžia išdalino $15.- 
000, kurie buvo paskirti už nu
šovimą ar suėmimą garsaus 
bandito John Dillinger.

Dovanų po $2,<500 gavo du 
East Chicago poliėsitai, kurie 
nurodė Dillingerį ir pasakė kur. 
jis slepiasi. Kiti $10,000 pa
siliko valdžiai, kadangi federa-' 
lipiai agentai už Dillingerio 
nušovimą negali gauti jokių 
dovaną. Moteris ir duktė, ku
rios kaip buvo skelbiama, nu- 
sivedusios Dillingerį į teatrą ir 
parodžiusios jį agentams, kad 
jį galėtų nušauti, negavo nė 
cento. Valdžia aiškinasi, kad 
visas žinias apie Dillingerį ji 
gavo tik iš East Chicago poli- 
cistų.

. •, ------- -------
WĄSHINGTON, s. 4.—Pre

zidentas Roo^svteltas kalbės

- Vakar munici- 
nuteisė 3 auto- 
dienų kalėj iman 

po $100, nes jie 
girti važiuojant 
Girtų automo-

Sušaudyti žiaurus 
plėšikai

Harvardo Universitetas, delei 
Hitlerio politikos, atmetė Hitle
rio draugo Hanfstaengl pasiū
lytą stipendiją Vokietijos uni
versitete. Einant tuo pasiūly
mu, gabiausias Harvardo stu
dentas turėjo gauti $1,000 sti
pendiją Vokieti j os. universitete. 
Tečiaus Harvard universitetas 
tokį pasiūlymą atmetė.

DETROIT, Mich., s. 4. — 
šiandie antrą susikirtimą bes- 
bolo ”World Series“ tarp Det
roito Tigers ir St. Louis Car- 
dinals laimėjo Detroitas 8 iš- 
bėgiinais prieš 2. Laimėjo net 
12-tame initige. Vakar gi lai
mėjo St. Louis. Tuo budu abi 
pusės turi po vieną laimėjimą. 
Laimės ta pusė, kuri pirma gaus 
4 laimėjimus.

VIENNA, s. 4. ■— Franz Son- 
nleither, viršininkas Austrijos 
valdžios slapto kodekso biurd, 
tapo areštuotas kaip nacių šni
pas, už teikimą Vokietijos na
ciams žinių apie apsaugos prie
mones, kurių mano stvertis 
Austrijos valdžia.

Į |l Į . . .

jama, kad jie nušauti plėšikų.

Vienas paskendo, o trys 
. išgelbėti

TAURAGE.
ties Tarailių k., Tauragės v, 
broliai Evaldas ir Richardas 
Neįmanai, M. Šlefendorfytė iš 
Semėtiškių k., Taur. v. ir E. 
Preikšaitė iš Tauragės m., be
si važinėdami Juros upėje val
timi, apvirto ir pradėjo skęsti. 
Į pagalbos šauksmą atskubėjo 
arčiau gyvenantieji žmonės ir 
kariai. Evaldas Noimanas apie 
20 met. amž. paskendo, o kiti 
trys buvo išgelbėti.

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

Parduoda laivakortes ant 
visų laivų.

Sutvarko dokumentus taip, 
kad keleivis neturi jokių ne- 
mhlonumų kelionėje.

Ofisas atdaras iki 8 valandai 
Vakaro. Nedaliomis nuo 9 iki 
1 vai. dieną.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

TeL Canal 8500
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muosius < sulaikyti nuo daly- galva yra

TUVIU TARYBOS 
LAIKINO K-TO 

UŽDUOTYS

ant gry-‘rinejimas Greene County Re- 
bavimo. Tą papratimų jie yra Hef administracijos bedar-

(Tąsa iš praeito numerio)
Tokia Pittsburgho Lietuvių 

Draugijų Taryba ne tik kad 
atstovautų didžiumų Pitts
burgho lietuvių, bet kartu
butų lyg ir centras viso kul
tūrinio veikimo. Galėtų atlik-Į kunigai, pastumdami draugi- 
ti tokius darbus, kurių pavic- jas į šalį.
nūs draugijos nedrįstų judinti.! Kurios tų sutiktuvių buvo 
Be to, dažnai_j>as jas nesiran-' sėkmingesnės? Tur būt, visi 
da nė iniciatyvos. ! pasakys, kad kunigų rengia-

'mos sutiktuvės
[budu lygintis su prof. Biržiš
kos sutiktuvėmis. Kunigų su
rengtose sutiktuvėse
pripildyta nė Piliečių 
nė, o

... , j .. . į buvocijos ir bendro susitarimo:<• i diersbent tuose darbuose, kurie yra 
mums visiems bendri ir netu-1 
rūtų turėti nieko bendro su 
musų partijomis ir religiškais 
įsitikinimais.

Čionai norėčiau paminėti 
bent keletą tokių darbų: (1) 
rengimas žyTnesnių Lietuvos 
švcneių-suka'ktuviu !
nnj. kaip tai: Lietuvos Nepri- pavėluotas dšiatujsmas. 
klausomybės, Vilniaus užgro-! 
bimo ir kitų tautiškų ir isto
rinių švenčių s 
mų; ( , 
prieš Pittsburgho lietuvių akis '•džiaugiasi visa Lietuva atga- 
gyvas reikalas suburti visas ;vus^ laisvę, nepriklausomybę, 
musų jėgas dėl sukėlimo rei-[®^ lasai musų džiaugsmas 
kalingos sumos pinigų įren-! n^ra pHnas* nes Lietuvos Sir
gimui Lietuvių Kambario phs—sostinė Vilnius paverg-
Pittsburgbo Universitete. Dar- ^as* atskirtas nuo Lietuvos 
bas jau vra pradėtas ir varo- kmio vos plaka.’ ,

- - Tai taip rašef ‘PlttšKurgbo
Tačiau! dvasiškos asabos, kad jau ir 

reikia pasakyti, kad Kambario džiaugiasi, jog Lietuva lai- 
įrengimo darbas neeina taip, isva *r nepniklausonia. Bet 
kaip turėtu eiti, nors atviros1 Pittsburgho kunigams ėmė 16 
opozicijos Lietuvių Kambario! 'metų dasiprotėt, kad Lie- 
įrengimui ir nesiranda (išski- tuva yra laisva ir 14 metų, 
riant komunistus). Nekaltinu -k°l dasiprotėjo, kad Lietuvos 
Kambario Komiteto,—jis dir- sostinė Vilnius yra lenkų už-

vavimo parade.
Tačiau dauguma musų ge- atsivežę iš Lietuvos. Nors A- biams pašaiptį teikimo prie- 

riausiai atsimena, kad para-’merikos grybus toli gražu ne-'inonių. Tyrinėjimo komisija 
das buvo tikrai sėkmingas ir galima lyginti su Lietuvos gry'susideda iš Civil Liberties at- 
kad kunigai visai nieko nepe
šė su savo boikotais prieš 
rengiamų paradą. Arba bent 
prisiminkim profesoriaus M. 
Biržiškos sutiktuves.

Prof. M. 'Biržiškos sutiktu
ves rengė Pittsburgho lietuvių 
draugijų atstovų sudarytas 
komitetas, o kun. Kemėšio 
sutiktuvių rengimų pasigrobė 
« a * i. «■ a > ■

Negalima sakyti, kad pas 
Pittsburgho lietuvius nesiran-* 
da geni norų ir pasiryžymo' 
dirbti gerus prakilnius kultu- j 
rinius darbus. Bet mums sto- 
kuoja tarpusavinės koordina-

bais, o ypatingai baravykais, •stovo -Louis • Burnhams, *valsti- 
bet lietuviai visvien važiuoja jos Planriing Commission na- 
grybautj. Dažnai važiuoja ke-'rio, valstijos pašalpų teikimo 
lis desėtkus mylių, kad pasi- j specialisto Douglas Faulkner, 
rinkti šiokių tokių grybų. Tai Raudonojo Kryžiaus atstovės 
pasidarė savotišku sportu. Ne- Miss Elizabeth Clovis, United 

i kreipiama dėmesio į tai kad Miners Unijos atstovų ir AA+ 
su grybavimu surišta nema- menkos Uegijono atstovo.
žai išlaidų. Važiavimas auto-. Angliakasių > .unijos nariai 
mobiliu kainuoja kelis dole- liudija, kad valstijos pašalpų 
ritis. Už pusę ar dar mažiau __
tų pinigų butų galima iš County' kontroliavo 
Brooklyno Ambraziejaus gau
ti tikrų lietuviškų baravykų.
Na, o baravykas juk yra skai- 

~ . Stomas visų grybų karalius, negali jokiu £ ° ' e

mo 'įjaĮsavinių ^plieno Prasto laky ti darbininkams, kuriai 
kontroliuojamose , • dirbtuvėse, unijai jie nori priklausyti? 
Matomai,' jaiičiasi, 1 kad Misa-1 Manoma, kad United Steel 
viniai bus laimėti. ~O jei unija Korporacija kreipsis į Aukš- 
ląimės balsavimus virš minė- Čiausį Teismą ir ten ieškos 
tose dirbtuvėse, Hai tada .bus pagalbos. Todėl visų organi- 
rėlkalaujama pravedimo bal- zuotų, darbininkų akys ir yra. 
savimi) ir kitose plieno trusto atkreiptos į Pittsburghą. 
kontroliuojamose dirbtuvėse. 
.Tokiu budu plieno trustas bu
tų priverstas pripažinti nepri
klausomų unijų ir atsižadėti 
nuo savo kompaničnų unijų.

•Tačiau - kyla klausimas, ar 
jau yra pakankamai sustiprė
jusi į plieno darbininkų unija 
laimėti rinkimus visojo • plieno 
industrijoje. Ir ar plieno trus
tas leis savo • dirbtuvėse pasi-

— jS. Bakanas.

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

Lietuviu DaktaruAmeriko 
Dr

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

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

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

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

nebuvo 
svetai-

Biržiškos sutiktuvėse 
užpildyta didžiule Sol- 
Mcmorial Hali.

—S. Bakanas.
(Bus daugiau)

REPORTERIO 
PRIETYKIAI

Skaitau kunigų “Drauge” 
i apvaikšČioji- s^amo turinio rašinį: “Džiau 

(2) dabartiniu laiku stovi mes, amerikiečiai;

mas pirmyn darbuojantis 
Kambario Komitetui.

ir 14 metų,

dalinimų bedarbiams Greene 
> anglių 

kompanijos ir kad organizuo
ti angliakasiai yra marinami 
badu, o miltai, gaunami iš 
Raudonojo Kryžiaus, dėl šėl- 

Savotiškas išradėjas. .. Pin}° bedarbių buvo kiaulėms 
Niekas negali pasakyti, kad šeriami ir deginami.

Toje apylinkėje anglių ka
štai kad ir musų kolo- Sykias kontroliuoja Jonės and 
p. Jonas Arbušauskas, j^aughiįn plieno trustas, Du* 

kuris yra geras mechanikas, que8ne Light Co. ir keletas 
savo nuosavybėje įrengė ypa-Įkitų anglių kompanijų, kurios

Savotiškas išradėjas.

lietuviai nėra sumanus žmo
nės.
n ijoje

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 lunassage 
eleetrie treat* 

į ment ir magne- 
i tie blankets ir tt.

Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Graboriai

ha geriausiai kaip jis gali ir 
žino. Tiesa, ne visi Komiteto 
nariai yrą tam savo darbui 
atsidavę, bet Kambario ini
ciatoriai ir Komiteto organi
zatoriai dirba su pasišventi
mu ir jiems negalima nieko 
primesti, jei darbas neina 4o- 
kiu spartumu, kaip kad mes 
norėtumėme.

Priežastis, tur būt, bus ta, 
kad į Kambario įrengimo 
darbą da nėra įtrauktos Pitts
burgho ir apylinkės > lietuvių 
draugijos 
tojai. O 
Lietuviu 
Kambario
butų daug sėkmingesnis.

Dabar priseina tarti keletą 
žodžių kai dėl Lietuvos nepri
klausomybės ir kitų tautiškų 
bei istoriškų švenčių minėji
mo. Pirmiausia imkim Lietu- mos kunigams gal ir yra ne- 
vos nepriklausomybės sukak- patogu protestuoti prieš len

kiu užgrobimą Vilniaus, ka-

ir draugijų darbuo- 
turint Pittsburgho 
Draugijų 
įrengimo

Tarybų 
darbas

grobtas.
Lietuvai atgavus nepriklau

somybę 1918 metais ir Ame
rikos valdžiai jų pripažinus, 
Pittsburgho lietuviai ne tik 
džiaugėsi, bet surengė didelį 
paradų gatvėmis, kvietė jie ir 
kunigus džiaugtis ir dalyvau
ti parade. Bet kunigai tame 
parade nedalyvavo ir savo 
viernuosius sekėjus atkalbinė
jo nuo dalyvavimo. Todėl 
sunku pasakyti, ar jie džiau
gėsi ar ne Lietuvos laisve 
tais laikais.

'1920 metais lenkų Želigow- 
skiui užgrobus Vilnių, Pitts
burgho lietuviai kartu su viso 
pasaulio lietuviais rengė pro
testo milingus prieš grobikus. 
Bet Pittšburghę kunigai prie 
protestų neprisidėjo. Tais lai
kais buvo manoma, kad Ro-

tingų prūdų, kuriame jis yra 
pasiryžęs auginti žuvis. Vadi
nasi, kada tik norės, tada ga
lės turėti šviežios žuvies.

Na, pamatysime, kaip jam 
žuvų auginimas klosis.
Kas bus, kad viskas brangsta.

Pas mus daug kalbama apie 
tai, kad ateinanti žiema bus 
sunki. Net per radio skelbia
ma, jog su maistu žmonėms 
bus nekokie popieriai. Juo to
lyn, tuo maisto produktai vis 
labiau brangsta. Jei tos kainos 
dar labiau pakils, tai tikrai 
bus sunkus laikai.

Kad kičk apsirūpinus su 
maistu, žmones perka iš far- 
merių .daržoves ir konservuo- 
j?i jas. Bet jau ir pas farmerius 
vislias pasidarė brangu. 
Už tomates ir pupas reikia 
mokėti, kaip aptiekoj. Vargu 
kur kitur farmerių markute 
už viską taip brangiai moka
ma, kaip pas mus. 
marketas irgi ypatingai 
tvarkytas. Visi farmeriai, ku
ine atveža savo ir iš kitų su
pirktus produktus, laikosi 
“unijos”, — pigiau nustatytos 
kainos nei vienas neparduoda.

Biznieriai.
Visus didesnius biznius mu

su mieste turi žydai. Kitiems 
įeiti sunku, kadangi ir politi
koje jie lošia labai svarbių 
rolę. Krautuvės, o ypač maisto 
krautuvės, pasižymi nešvaru
mu. Kai įeini mėsos nusipirk
ti, tai tiesiog koktu pasidaro.

Darbininkų išnaudojimas.
Aludės irgi žydų rankose. 

Aludžiiį arba saliunų darbi
ninkai yra tikrai nežmoniškai 
išnaudojami. Kas dienų jie 
turi dirbti po dvyliką valant 
du, o ‘ šeštadieniais net 20! 
Na, o atlyginimo per savaitę 
gauna vos dvyliką doleriu.

Darbininkai turėtų susior
ganizuoti ir pasipriešinti to
kiam išnaudojimui. —E. K. Š.

Čia tas
su-

atsisakė pasirašyti sutartį su 
angliakasių unija U. M. W. of 
A. Todėl angliakasiai buvo iš
ėję į streikų. Kėlios koiųpa- 
nijos uždare savo kasyklas. 
Užsidarius kasykloms, huvo 
reikalaujama iš valstijos pa
šalpos bedarbiams. Į pašalpų 
teikimo komitetų anglių f kom
panijos sudėjo savo žmones; 
ir tada prasidėjo diskrimina
cija prieš organizudtus ang
liakasius.

Organizuoti, angliakasiai, 
matydami, kad jie yra viso
kiais budais skriaudžiami "ir 
i(l i sk r i mi n uo j ami, pra dė j o! skų- 
stis gubernatoriui Pinchot ir 
federalės valdžios pašalpų 
teikimo administracijai. Ant 
galo, prasidėjouyiešas tyrinė
jimas ir išeina j r į -aikštę, kad 
anglių 'kompanijos kartu su 
Greene County ' Emergency 
Belief admihist'racjija diskri
minavo organizuotus anglia
kasius, kad su ' bado pagalba 
privertus juos ^atsižadėti nuo 
unijos. y —-

Laidotuvės $95 
U1. BAGDONAS 

Pullman 4151 
10734 S.Michigan Av. 

Republic 3100 
25061W. 63 St.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

■ Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau 

kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory_2343

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor, of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėtomis pagal sutarti.

Lietuviai Daktarai

Priren- DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12
* Phone Boulevard 8483

:Telbfonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas
1 Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

•8319 i Lituanika Avenue 
CHICAGO, ILL. '

Juozapas Endeikis 
ir Tėvas

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

REPiiblic 8340 J 
5340 So, Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo : 
pačiu vardu)

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

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

DR. S. NAIKEUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

25 METŲ PATYRIMO
PritaĮkime akinių dėl ^visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant- raidės susilieja i daiktą. 
Jei” spaudds raštas išrodo dvigubas. 
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. JohnJ.Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523

DR. PULSUCKIS
i -VAN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
TeL Hemlock 6699

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

‘6412 So. Campbell Avė.
Prospect 0469

A. K. Rutkauskas,’MD, 
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 Virgipia 0669., .Dr. V. E. ^iėdlmškis

GAS DENTISTAS XRAY
4143 Archer av.,-kamp. Francieco a v.

tuvių minėjimą. Pittsburgho 
lietuvių draugijos nors ir ne
turėdamos Draugijų Sąryšio 
ar Tarybos bendrai rengda- 

. vo Lietuvos nepriklausomy- 
. bes paminėjimus nuo pat Lie

tuvos nepriklausomybės 'atga
vimo 1918 metais, pradedant 
mi surengimu didžiulio Pitts
burgho ir apylinkės lietuvių 
draugijų parado ‘ Pittsburgho 
gatvėmis, kaipo išreiškimų 
padėkos Amerikos valdžiai už 
pripažinimų Lietuvos nepri
klausomybės.

Parado rengimo komitetas 
.buvo susidaręs iš visų Pitts
burgho ir apylinkės draugijų 
atstovų, išskiriant pųrąpijas, 
kunigus ir tas draugijas, ku
rias kunigai kontroliavo. 
Nors . parapijos ir ’Jkunjgai bu-

kip užgrobimų Vilniaus, ka
dangi pats popiežius buyo pa
laiminęs lenkus ir jiems Vil
nių pripažino. Todėl kuni
gams -protestuoti prieš lenkus 
sbutų buvę kaip "ir maištų kel
ti prieš patį popiežių. j

Bet po *14 metų dr Pittsbur
gho kunigai ,dasiprotėjo, kad 
reikia protestuoti prieš len
kus. Tik klausimas kyla, ar 
tai nebus maišto kėlimas 
prieš patį popiežių?

Geriau vėliau, negu niekad. 
—Reporteris.

Tarnegie, Pa
Vis tie .grybai.

Oras jau gerokai atvėso* — 
atrodo ’ tikras riideninis sęzo1 A * O I * * f

vo atvejų atvejais kviečiami nas. Gana dažnai turime ir' 
prisidėti, bet nepriaidėjo ir lietaus, tad miškuose gerai 
parado rengimų - ne tik igno-^ilga grybai; 7Na, o pas jietu-‘
ravo, bet stengėsi savo ištiki-[vius,» kaip yra sakoma,'tiesiog

Jau artinas seniai 
laukiamas susiremi- 
mas tarp didžiojo 
plieno -trusto ir or

ganizuotu darbi
ninku 

■

----------------- lį------------

šią savaitę yra darbininkų 
akys atkreiptos į 'Pittsburghą. 
Seniai laukiamas susirėmimas 
tarpe Amalgamated Associa- 
tion of Iron, Steel and Tip 
Workers Unijos ir United 
Steel Korporacijos prisiartino, 
žinoma, tas. suįrėmimas įvyks 
šių savaitę ne t streikų lau
kuose, bet Federalio Teismo 
kambariuose, kur susirinks 
valdžios paskirta praeitų bir
želio National Steel Board.

Amalgamated Association of 
Iron, Stebi anid^Tin AVorkerš 
Unija yra padavusi peticijų! 
National Steel Tarybai ir reh 
kalaiija : bešališkų balsavimų 
pravedimo Duąiiesne, EPa., i ir 
McDonald, O., Čįarnegie . Stefeį 
Go., 'dirbtuvėse, ) kurios "pri
klauso United Steel ■ Korpora- 
ci j ai. Spalių 2 bus svarsto
ma reikalavimas ? balsavimų 
viršminėtdse dirbtuvėse. ! i 

Tai bus pirmas atsitikima^
Rugsėjo 29 d. [ prasidėjo ty-5 kad* unija reikalauja/pravedi*!

J. F. R 4DZIUS
Incorporated

LIETUVIŲ > GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00- ir augščiau. 

Moderniška koplyčia dykai.
668 "W. 18th iSt. Tel. Canal 6174

CHICAGO, ILL.

Simon M. Skydas
GRABORIUS ir BALŠAMUOTOJAŠ 

Patarnavimas geras ir nebrangus 
718 W. 18th St.

Tel. - Monroe '3377

A. 1ASATMIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

:WaynesbmjK,Pa.
Anglių kompanijos kontrolia

vo valstijos pašalpos davi
mą bedarbiams, kad su ba
do pagalba sugriovus ang- 
lidkasių uniją. — Raudono
jo Kryžiaus duoti bedar
biams šelpti ^miltai sušęrta 

^.kiatilems ir sudeginta. 
%

•International Wine & liauor Co.
Musų įstaigoje raridasi inpor?uotos degtinės iš Lietuvos. Rusijos,“ 
Latvijos. JEštonijos,; Lenkijos,“ Vokietijos, ■Th’ancijas. KUbbs dr Meksi-!. 
kos. Tainpat vrą didelis pasirinkimas -visokios' rūšies .-Amerikoniš
kos degtinės. Keisas $12.00 ir aukščiau. s -

Lietuvių .įstaiga .ir lietuviai pardavėjai,

. 4611-So. Ashland Avėju
f Telefonas Boulevard1 0470 . £ \

y/ 'į'//i

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų 

_____ Drau gi j os^Nariaj._____

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.

DR. H E R Z M A N
IS RUSUOS

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

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

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

t 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 Brunswičk 0597

Tel. Lafayette 3572
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

: Patarnauja Chica- 
goje ir apiolinkoje 

Didelė ir graži 
’ koplyčia dykai 

į 4092 ARCHER A V.

I. J. ZOEP
GRABORIUS 

1646 Wešt 46th St.
Tel? Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero-8724. koplyčia dykai.

Lachavicli ir Sūnus
- LIETUVIS GRABORIUS 
Patarnauja- laidotuvėse' kuopigiaųsiai 
Reikale' meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti. .•
2314 W. 23rd PI, Chieago

Tel. Can'al 2515 arba 2516 
"SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

Tel. . Cicero 2109

AMTANASjRETKUS
Graborius

^KOPLYČIA/DYKAI 
1416 South 49 Ct 

CICERO. ILL.

W<mh .-.'■iv

Phoe Boulevafd 7042

DR. C. Z. VEZELTS
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 40 iki’ 12 vai? ryto, nuo 2 ‘iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880s

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virglnia 0086

Ofiso valandos nuo 2r4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną; 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai. Nėdėl.’ nuo 10 iki 12
Rez. Tfilęphone. Plaza 2400

Ros. 6600 "South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Calumet 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, 'Vyriškų, Vaiką dr visų 
chronišku ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St.
< arti 31st 'Street.

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

diena.

Advokatai

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS

Valandos nuo. 2 iki 4 ir:nuo 7 .iki 9 
valM Nedelioniis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas .4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vąl.: Nuo 2 iki 4 ir do 6. iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
^Jamų Tel, Prospect 1930

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashląnd Avė.
Tel. Boulevard 2300

Rez. 6515 So. RockweirSt.
Tel. Republic 9723

JosephV.Mockus
\ LIETUVIS ADVOKATAS

. Dienomis. Mieste
163 W. Washington St.

^Kambarys: 402 Tel. Dearborn 9047
Rez. 5349 So. Hermitage A ve.

Vakarais nuo 6 iki 9 
Tel. Prospect 1610



Penktadienis, spalių 5, 1934 / NAUJIENOS, Chicago, III,

Mirusiųjų Seimas
Seno Petro įspūdžiai 
apie Chicagos be

darbių gyvenimą

tas Jr tas eikvoja ir naudęja 
bedarbiams skirtus pinigus, bęt 
niekas kaltininkų nesuranda.^

Senas Petras.

bei patenkintas. Matomai, jam 
nei kirminas širdies negrau
žia. —-A. J. S.

u.

(Tęsinys)

Lipu porų laiptų — svetai
nė. Išpuošta lietuvių ir ameri
konu tautinėmis vėliavomis. 
Matėsi ryškiai ir raudonų vė
linki!, kaip žymių brolybės ry
šiams mėgsti estradoje įvairių 
spalvų šviesos didelėmis rai
dėmis sudarė sekamu žodžiu 
ratas: “Amerikos Lietuvių 
Mirusiųjų Seimas,” Svetaine 
išklota brangiais kilimais, mi
nkštos sėdynes. Viduje aplink 
svetainę išsodinti olendrai ir 
naujos rųšies alyvos medžiai. 
Languose žaliavo ir sykiu ty- 
liavo visokiausių varsų žie
dai: jurginai, rožės, pinavijos.

Kodėl Skysti
Liuosuotojai 

Vėl Yra Mėgiami

Žmonės vėl grižta Prie vartojimo 
skystų liuosuotojų. žmonės suprato, 
jog tinkamai prirengti skystus liuo
suotojai išvalys vidurius be jokių 
nesmagumų laike išėjimo arba vė
liaus.

Kiekis skystaus liuosuotojo gali 
būt pamainomas žiūrint pagal at- 
skyro asmens reikalo. Jo veikimas 
tuo budu gali būt reguliuojamas. 
Kūdikiui lengva nustatyti tinkamą 
dožą. Ir švelnus, skysti liuosuotojai 
ne įrituoja inkstus.

Gydytojai abelnai pripažino, jog 
senna yra geriausias liuosuotojas dėl 
kiekvieno. Senna yra naturališkas 
liuosuotojas. Jisai ne džiovina syste- 
mos, kaip kad kiti liuosuotojai, ir 
padaro jus ištroškusiais. Dr. Čald- 
well’s Syrup Pepsin yra skystas 
liuosuotojas, kuris atsideda ant sen
na kaipo veikiančio liuosuotojo. Jisai 
sureguliuoja žarnas vienos savaitės 
laiku ir jos veikia taip reguliariai 
kaip laikrodis.

Jus visuomet galite gauti Dr. 
Caldwell*s Syrup Pepsin byle kurioj 
vaistynyčioj prirengtą vartojimui.

ČEVERYKAI 
VISAI 

ŠEIMYNAI

pasiMes turime didžiausi 
rinkimų puikių čeverykų:

/ VYRAMS, MOTERIMS 
IR VAIKAMS.

Parduodame juos pigiausio
mis kainomis.

UNIVERSAL 
SHOE STORE

ZALESKI ir MARTIN, Sav.

3337 So. Halsted St,

rasetos ir kitos gražios gėlės 
Lietuvos darželiuose ■ moly los.

Svetaine veik kupina seimo 
atstovų. Matau daug pažįsta
mų veidų. Bet nespėjau vis
ką pamatyti, viską apžlurėl, 
prieina prie manęs Butkus. 
Pasisveikinęs paklausia, ar 
aš delegatas. Atsakinu, kad 
dar nesu miręs, negaliu būt 
šitos konvencijos delegatas. 
Butkus, išgirdęs mano pareiš
kimų, kad aš dar nemiręs, 
įpykęs suriko — girdi, kas 
velnias Čia tave atnešė, jeigu 
dar nesi miręs. Dar norėjau 
pasiaiškinti, bet jis aštriai 
man pastebėjo: “Žinai, aš gy
vendamas ant žemės, Chica
goje, buvau Lietuvių Audito
rijos gaspadorius, tų pačių 
pareigų einu ir dangiškos 
Chicagos Auditorijoje. Nesi 
miręs, lauk iš čia.” Ėmėsi ma
ne mesti lauk, bet dr. Kara
lius, pastebėjęs musų argu
mentus, priėjęs paspaudė man 
rankų ir paprašė Butkų nusi
raminti. Nesikarščiuok, sako 
Karalius Butkui, jis buvo mu
sų draugas, kada gyvenome 
žemiškoj Chicagoje, tai kodėl 
jis negali būt musų draugu 
čia. Butkus bandė teisintis, 
kad, girdi, norėjau jį iš čia 
pašalinti vien todėl, kad aš 
dar nemiręs. Dr. Karalius pa
stebėjo, girdi, jeigu jis nemi
ręs, tai turime su juo pasielg
ti mandagiau, kad grįžęs ant 
žemės nepeiktų dangiškos 
tvarkos. Dr. Karaliaus paste
bėjimas paveikė Butkų. Glos
tydamas savo, žilus plaukus, 
jis įsimaišė į skaitlingų dele
gatų būrį.

Man norėjos 
liumi kalbėtis, 
pareiškė, kad 
komisijoje, esąs 
tas. Paklausė, kaip einasi K. 
Augustui, Dr. Montvidui, Če
poniui, kaip greit atkeliausiu 
čia į dangų, norįs padaužų 
kliubų organizuoti. Dar klau
sia, ar adv. K. Gugis vis SLA. 
iždininkas ir kų veikia Dr. 
Graičiunas. Girdi, jeigu nela
bai “bizi”, butų gerai, kad 
daktaras čia atkeliautų. Dar 
Dr. Karalius pabėdavo, kad 
danguje mažai 1 juokdarių, 
esąs nuobodus
Girdi, nuobodžiai gyvenant ir 
iš dangaus pelda darosi.

Varpelis suskambėjo — se
sija prasideda. Dr. Karalius 
eina prie rezoliucijų komisi
jos stalo. Sesijų atidaro Ro
dis, jo pagelbininkų Ęr. Var
gšas. Seimo sekretorius dėdė 
Šernas, rezoliucijų komisijoje 
poetas Mačys, Dr. Karalius ir 
kun. Kaupas. Įnešimų tvarky
mo komisija — Dr. Andžulai- 
tis, kun. Burba, Perkūnas. 
Tvarkos dabotojas — Juodis. 
Pirmininkas Kodis daro pa
reiškimų, kad pirmiausiai eis 
delegatų raportai, kų kuris 
delegatų gyvendamas ant že
mės yra gero nuveikęs žmoni
jos labui. Tema įdomi. Einu 
arčiau estrados, noriu viską 
išgirsti.

(Bus daugiau)

Siako, bedarbių istorija butų 
įvairi ir žiauri, jeigu kas jų 
parašytų.

su Dr. Kara- 
bet daktaras 

jis rezoliucijų 
labai užim

gyvenimas.

MOKĖSIME TIKRAI TEISINGAS KAINAS
Už z

SENĄ AUKSĄ
Sidabrą—Platinum—Auksinius Daiktus 

Laikrodėlius ir Daimantus.
žiedus — Auksą nuo Dantų—Laikrodėlio kėsus arba už 

auksu dengtus daiktus. Taipgi 

UŽSTATU TIKIETUS
(PAWN TICKETS) , 

Atneškite arba^prisiųskite paštu ką jus norite parduoti mums 
TUOJAUS Ui CA8H

WILSON JOTELRY C0
.Kambarys 402 — 4-tos lubos.

8 SOUTH DEARBORN STREET
PRIE MADI8ON

Chicagos bedarbių istorija 
butų labai įvairi ir žiauri, jeigu 
nors vienas rašytojas ar laik
raštininkas aprašytų jų gyve
nimo svarbesnius įvykius ir 
nuimtų fotografijas iliustravi 
mui tos istorijos.

Man prisimena, kad 1930 me
tais, dar p. J. Pronskui reda
guojant “Naujienų” vietines 
žinias, jis ir Senas Petras rašė 
kaip bedarbiai tuksiančiais mie
godavo po tiltais, kai į jų 
“viešbutį” gamta užsiųsdavo 
blogų orų, lietų ir šaltį. Net ir 
kapitalistų laikraščiai buvo 
prųdėję piešti liūdnus bedarbių 
gyvenimo paveikslus. Tais lai
kais miestas dar nebuvo atida
ręs “flapauzių” bedarbiams, 

z

Al Capone’s “suplaine”
Vėliau Al. Capone, Chicagos 

butlegerių ir gengsterių kara
lius, atidarė “suplainę” bedar
biams, adresu 800’ So. State st. 
Caponės “suplaine” buvo tvar
koma neblogai. Duodavo du 
kartu į dienų valgyti visiems, 
kas tik atėjo. Ir Senas Petras, 
norėdamas gauti žinių “Naujie
noms”, vienų karta nuėjo pas 
Caponę į svečius vakarienės 
valgyti.

Gal kai kuriems skaitytojams 
kils mintis, kodėl šiandien tas 
geraširdis Capone sėdi kalėji
me, o jojo įsteigta “suplaine” 
uždaryta nuo 1931 metų.

Tose dienose 
to gaspadorius 
Thompson, o 
Capone turėjo 
gaspadoriavo
jam patiko. Jo leitenantai tu
rėjo netgi gerai apmokamus 
darbus miesto rotušėje.

Bet kaip greitai Thompsonas 
pralaimėjo rinkimus, taip grei
tai Al Caponės “suplainė 
sidarė.

Miesto “suplainės” ir 
“ftapauzės”

Demokratams paėmus mies
tų į savo rankas, prasidėjo 
steigimas ir miesto “suplainių’- 

geraširdžių” 
“sa- 
nyk-

Šitam bedarbiui- 
naktį už pagalvę, 
ryta už pusryčius
Duonos kepelas jain sulošia 

dvejopų rolę

Chicagos mies- 
buvo “Big Bill” 
prie “Big Billo” 

pilnų laisvę ir 
Chicagoje kaip

UŽ-

apie 
vieš-

Plovė langus; nukri
to nuo kopečių-misi- 

laužė šonkaulius

ias J. Ostamski, 7139 RockJrei’ 
street.

Nelaimė įvyko prie kampo 
Orawford avenue ir South Wesl' 
Highway apie 7:30 vai. vakaro; 
Automobiliai susidurt smar
kiai, vięnok J. ()strowski išliko 
nesužeistas apart sutrenkimo.

Bet N. širvinsko automooy-

lyje buvo sužeista jo dukrelė 
Helen, kiviai bene perskelta 
galva ir N. šaučiunas, 42, 4410 
South California avenue. Jis 
panešė lengvas žaizdas.

N. širvinskas buvo sukies 
tas.

Garsjnkitės Naujienose

52 metų Marija Zemlienė pa
guldyta St. Luke’s ligoninėje

BRJGHTON PARK.— Vienas 
Brighto.'t arkietis biznierius—! 
štai kaip man pasakoja apie 
jam gerai pažįstamų bedarbį.

Sako, kaip jis pas mane ar 
kurioj kitoj krautuvėj gauna 
labai senos, sudžiovusios duo
nos kepaliukų, tai eidamas nak
vynėn į McKinley parko krū
mus, tų duonų nusineša ir gul
damas, vieton pagalvės (pa- 
duškos) pasideda po galva. To
kiu budu duona prispausta prie 
drėgnos žemes per naktį su
minkštėja ir “išmiegojus 
mėtį galima valgyti.

Jo pagalves “pasiskolina”
Tik jam, esu, visa būda tame, 

kad kaip kitose, tam panašiose 
vietose, taip ir McKinley par
ko krūmuose nakvynė nesau
gi, nes, jeigu labai pavargusiam 
pasitaiko stipriai užmigti, tai 
atsibudęs savo pagalves-duonos 
jau neberanda. Kasgi belie
ka vargšui- žmogeliui daryti?

žinoma, jis vėl eina alkanas 
pas savo geradėjus biznierius, 
prašydamas senos sudžiovusios 
duonos ir skundžiasi savo ne
laime, kad jį nepriteliai (o gal 
nakvynes draugai) apvogė.

Vertas pasigailėjimo i .
Ištikro, tok# žmogus vertas 

pasigailėjimo. Ypatingai dėlto, 
kad jis. dirbdamas pinigus tau
pė ir dabar, sako, turįs pinigų 
vienam uždarytam banke, su 
kuriais dar galėtų gyventi.

Na, o palyginus, to uždaryto 
banko buvęs viršyla-prezidentas 
gyvena pilnam ištekliuj, gra
žioj rezidencijoj, važinėja pui 
kiu automobiliu, išrodo sveikas,

■ .i <•

BRIDGEPORT. — Užsilipusi 
ant kopėčių, Marija Zemlien* 
plovė savo namų. 3729 South 

| Morgan street, langus.
52 metų amžiaus ji yra, bet 

nuo tokio darbo neatsitraukda
vo, nežiūrint jau baltuojančių

p. Zemlienė nukri
ks 8-ių pėdų aukš-

taip smarkiai, kad

ryt-

Netikėtai kopėčios pasijudino, 
pasvyru ir 
to nu’a jų, 
tumes.

Ji krito
įlūžo keli šonkauliai. Sužeisto 
ji buvo skubiai nugabenta į St. 
Luke’s ligoninę, kur dabar te
beguli.

Šaučiunas, Širvins 
kas sužeisti automo 

bilio nelaimėje
širvinskų 3 metų dukrelė dau

giausiai nukentėjo nelaimėje 
prie Southwest ir Crawford

MARQUETTE PARK.-— Tri
jų metų Helen Širvinskas dau
giausiai nukentėjo, kuomet į 
Niek širvinsko automobilį, šios 
savaitės pradžioje, įvažiavo tu-

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų, Moterų, 

Mergaičių ir Vaikų.
NERIA VIIaNONES PANCIA-
KAS DEL MOTERŲ IR VYRŲ.

Taiso senus svederius.

F. Sėlėmonavičia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais.

v

Prie A pakilHiant kainom, me* niulome DA
BAR DIDŽIAUSIAS SUTAUPĄS. Puninku- 
binklle, ne« vėliau kainu* bu* daug aukft- 
te*nė*. Parašykite arba atai lankyki t” ir *u- 
pažimlinkite iiiuh bu Juhu reikalu — PASI
NAUDOKITE MUSŲ NUPIGINTOMIS KAI
NOMIS. ar juntu relkalinra pilna* Apšildy
mo Intai*yina* arba tik viena kuri daliu. 
Apžiūrėkite visus Materijolu*: tuo*, kuriuo* 
inea parduodame: yra autrMiau*io* rūšie* 
ir yra pilnai garantuoti.

• Ghiccuįos Most 
Comp/ete Se/ectionof 

? PLUMBING tHEATING< 
:•■■■ SUPPLIES

Patyrę inžinie
riai byle ku- 
rluo laiku, ka
da jum* bu* 
patogu. a t * i- 
lauky* pa* ju*. 
S i * patarnavi- 

. man jum* nie
ko nekainuos.

DABAR 
laikas apsirū
pinti Apšildy- 
mo įtaisymais.

^SUDARĖ DEM S

.. liti •šHiih!

Atailanky kitę 
apžiūrėti minią 
Parodą moder- 
niAkiauftių Plu- 
nibingų. Fikče- 
rių ir kitų In- 
rcHiritnų. 
naudokit 
pildomi* 
noini*! 
Dabar 
pykite 

Atdara vakarai* iki 7 vai. vak. Nedėllo) i’d 1 vai. po piet.
C ALum.ątSlOO

PLUMBING
HEATING

main 
STORE 
I7ZS

8RAHG; 
STOREj 

9302 £ 
COMMERGAl^

U
Pa»i- 
muitų 
kai- 

Pirkite 
— Tau- 
pinigus I

ZIUREK!
Kokias sutaupąs gali padaryti kai perki 

maistą ir groserius “Midwest Stores”

IŠPARDAVIMAS
Pėtnyčioj ir Subatoj, Spalio 5 ir 6 d. d,

O I luUlUUKokvbes

Sv 0 7V2 

Rolei. I

ir “flapauzių”, o 
gengsterių ir geraširdžių 
laveišių” įstaigos pradėjo 
ti.

Šiandien Chicagoje yra 
16 miesto “suplainių” ir ‘
bučių”, kuriuose apie 40,000 
bedarbių randa prieglaudų. Apie 
126,000 šeimynų gauna pašal
pų. Ateinančių žiemų bedarbių 
skaičius dar padidės.

Vargingai jie gyvena
Bedarbių gyvenimas “flapau- 

zėse” yra vargingas. Maistas 
pigiausios rųšies ir tai jo ma
žai duoda. Jau nekartų laikraš
čiai yra rašę, kad bedarbiai 
miršta užsinuodiję su maistu.

“Suplainės” bedarbiai turi ei
ti vienų dienų kas dvi savaiti 
padirbti prie gatvių taisymo, 
valymo, e te. Už darbų jie gau
na kortelę dviejų savaičių mais
tui ir guoliui ir 25 centus pini
gais.

Ir gyvenimas šeimynų, ku
rios gauna pašalpų yra vargin
gas. Anų dienų man teko kal
bėtis su buvusiu biznierftim, 
kuris gaudavo pašalpų. Sakė, 
kad elektros šviesa ir gasas 
buvo uždaryti, nes neturėjo iš 
ko bilas apmoksti. Teko girdė
ti, kad Roselande yra šeimynų, 
kurios gyvena susikimšusios 
dviejuose trijuose kambarėliuo
se. Tos šeimynos ir badauja. 
Net laikraščiai pradėjo piktin
tis, rašydami apie dū mažu vai
kučiu, kurie mirė dėl netiku
sio maisto.

Kaip patarlė sako, palietas 
pienas ir šuniui ir katei. Par 
šalpai skiriama daug pinigų, 
bet didelė dalis jų išdyla nepa
siekę tikslo, Žmonės kalba, kad

SPECIALI!!
IMPORTUOTA LIETUVIŠKA DEGTINĖ 
šiuoini pranešame lietuviams aludžių savininkams, 
kad musų sandėlyj jau nedaug yra likę Importuotos 
Lietuviškos Degtinės. Be Importuotos Lietuviškos 
Degtinės lietuvio aludė išrodo tuščia.

Patariame jums užsisakyti sau Importuotos Lietuviškos 
Degtines DABAR SPECIALE KAINA.

MUTUAL LIQUOR CO.
LIETUVIŠKAS ŽYDUKAS

4707 So. Halsted St. Tel. Yards 0803

“CERESOTA” MILTAI ^.^l’09 sv’
Laimėk Dykai Rendą iki $1000.

299 kitų cash prizų — Klauskite kontesto dstaliu.
PUIKIOS U. S. 1 IDAHO RUSSET

Bulvės PERAS 29c
“MAXWELL HOUŠE” KAVA .........  sv. kenas 300
“BAKER’S” BREAKFAST COCOA ....... 1/5 didžio 50
“MidweRt” PURĘ VANILLĄ EXTRACT 3/4 unc. bonka 2 už 15c 
“Midwest”~POUND CAKE 4 rųšių 
ŠVIEŽIAI-KEPTOS~FIG~BXRS ... 
TEA SANDWICH COOKIES ......
“Educator” CRAX Butter Cookies

10 unc. 1O£ 
ili.l1ii|»|1. ..... ...    i ii.—

..... SV. 10^ 
..... sv. 140 
... pak. 130 

“Paul Schulze” GRAHAM CRACKERS sv. pak. 150 
“TT’fYTTT EGG NOODLES O 8 unc.
J _____ &PAGETAI-MAKARONAT fc pak.___

“Midwest” De Luxe KAVA stiklo džiaruose sv. 310 
“Midwest” PORK and BEANS ......................  kenas 50
BEAN O No72~OOn yTT„BEAD*MOLASSES “4 
SPROUTS ■- ken. fcvU. T U JI 5 Unc. bonkos ■ ****

CHOP SUEY O 8 unc. 4 QA 
SAU CE bonkos ■ v V

Gerkit ir Reikalaukit
A linine

300 INDIHNOtNT

PASTABA — Dauguma ”Midwut Starta” turi ir matot įkyriai, kur im 
galite pirkti gerą mėtą, paukltitną ir tt. ui itmiatuiat kainai!

midwestCDstores
*■ &*»fe

Vijose
Mutual Trijų 

žvaigždžių
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos

Degtinės

NATHAN 
KANTER

Mutual LiųuorCo.
4707 S. Halsted St.

T«l. YARDS 0803

“Midwest” KIAULIŲ KOJOS be kaulų 14 unc. dž. 170 
“Midwest” SP1CED HAM .................................. sv. 320
“Drexel Farnis” BAKED MEAT LOAF ........... sv. 190
OLD"FASHIONED PICNIC HAMS ..... .....~ sv. 15%0
PYČĖS “Midwest” puikios Calif. 8 unc. ken. 3 už 250 
GilUšIOS “Midwest” puikios Bartlett did. 2% kn. 210 
VIRIMUrOBUOLIAI~U7s7No. 1...............5“švTį90
ISPANIŠKI CIBULIAI 1U !STN~1 ........... 3~svn100
“Nancy HalT^SALDŽIOSIOS BULVĖS 3~77~ĮQ0

TONIKAS Tas pats produktas p
l pjrmiau Ma)t Marrow "bonk.

Tai yra Sotinantis Alus ______ ____________ ARBA 6 už 69c
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DARBININKAI PRIEŠ KARĄ

r _

K t

nepaprastos “gerovės”. Bet šita gerovė yra nesveiko 
pobūdžio. Kuomet gyventojai perka daug daugiau, ne
gu jiems reikia suvartoti, ir diena įš dienos nieko ne
sutaupo, tai anksčiau ar vėliau juos turi ištikti kra
chas, — jau nekalbant apie tai, kad šitaip be saiko pirk
dami jie už viską turi permokėti.

Bet šį kartą ligos priežastis yra kitokia, negu buvo 
anąmet. Ne dėl markės infliacijos vokiečiai dabar sku
binasi išleisti savo pinigus, bet dėl to, kad Vokietijai 
grasina “prekių • badas”. Ji nebeturi kredito užsieniuo
se, o kadangi jos aukso atsarga yra beveik išnykusi, tai 
ji nebegali parsitraukti iš svetimų šalių žaliavų (me
džiagų) pramonei. Vokietijai reikia pirktis Užsieniuose 
vatą, vilnas, šilką ir daugybę kitokių medžiagų. Nors 
Hitleris ramino publiką, kad jo mokslininkai ir inžinie
riai gali tų medžiagų pagaminti laboratorijose, bet tai, 
žinoma, yra tuščias pasigyrimas. Jau dabar vokiečiai 
yra priversti dėvėti neva vilnonius rubus, kuriuose yra 
daugiau siūlų iš medžio žievės, iš žolės arba kitokių su
rogatų, negu iš vilnų.

“Savieji” kapitalistai šitose sąlygose laikinai, be 
abejonės, naudojasi. Bet liaudis kenčia. Įdomu bus pa
žiūrėti, kaip ilgai ji tą hitlerišką “laimę” pakę".Sveikindamas Britanijos darbo unijų atstovą John 

Stokės, kuris atvyko j San Francisco dalyvauti Ameri- 
os Darbo Federacijos suvažiavime, Federacijos ptezk 

dentas William Green pabrėžė darbininkų priėšinguihą 
karui. Jisai pareiškė:

“Mes manome, kad viso pasaulio darbininkų 
dvasia ir tikslas yra, kad daugiau niekuomet nebū
tų karo. (

“Mes neapkenčiame karo visose jo formose, ir 
viso pasaulio darbininkai turi tvirtai susivienyti, 
kad neįvyktų naujas, kaip matyt, besiartinąs karas.

“Mes tikimės, kad santykiai tarpe įvairių kraš
tų darbininkų organizacijų darysis vis stipresni ir 
stipresni.”
Tai yra teisingos mintys. Darbo žmonės, iš tiesų, 

ne tik Amerikoje, bet ir visame pasaulyje, karo neap
kenčia, nes karas jiems' neša mirtį, skurdą ir nelaimes. 

\ Tiesa taip pat, kad viso pasaulio darbininkai turi 
sujungtomis jėgomis kovoti prieš karo pavojų, jeigu jie 
nori jį pašalinti. Tačiau reikia pastebėti, kad Amerikos 
Darbo Federacija ir jos vadai iki šiol yra labai nedatig 
prisidėję prie to, kad pasaulio darbininkai susivienytų. 
Amerikos darbininkai dar hera įstoję riet į profesinį 
darbininkų Internacionalą. Jisai jiems dtfbflb “per kai
rus”, nors prieš tą tarptautinę darbininkų sąjungą pik
čiausiu budu kovoja bolševikai, kaip prieš “oportunis
tišką’’ organizaciją.

Antra vertus, karo klausimas yra politiškas. Karus 
daro valdžios. Todėl, norint sėkmingai kovoti prieš ka
rą, nepakanka darbininkams jungtis viep į ekonomines 
organizacijas. Jie turi organizuotis ir politiškai. O ar 
daro tai Amerikos darbininkai, kuriems vadovauja Mr. 
Green ir panašus į jį darbininkų'lyderiai? Nė. Politiką 
jie palieka kapitalistų kontroliuojamoms partijoms. Pa
likdami joms politiką, jie palieka jų rankose ir taikos 
likimą.

Darbininkai yra priešingi karui. Bet jų priešingu
mas nedaug tesveria, kol jisai reiškiasi tiktai 'gražiose 
kalbose ir rezoliucijose.

Antro Trans-Atlantinio
Skridimo Rėmėjams

toras buvo gautas tik rugpjū
čio 18 d.

Propeleris.
2. Propeleris pagal sutartį 

tūrėjo būti pristatytas riigpiu- 
čio 20 d. savaitės pabaigoj, 
bet vietoje to, rugpiučio 21 d. 
gauta telegrama iš LycOmic 
Mfg. Co., tokio tūrinio: “Re- 
gret, cannot ship prop. until 
apprOximately Septeftiber 6, 
dile to inability to get bladės” 
(apgailestaujame, kad nega
lėsime išsiųsti propelerį iki 
maždaug rugsėjo 6 d., kadan
gi negalime gauti geležčių). 
Paskui pasirodė, kad da ir 
rugsėjo 6 d. jįsai nebuvo ga- 

I tavas.

Penktadienis, spalių 5, 1934 

tions. Your secohd hand lahd-Į niausiąs Tečliniškas probTė- itfhittitts muzikos T^a jb "gyve- 

accept will be 
you. 
once.”

Kompanija atsakė, kad ji 
buvo priversta dėti į važiuok
lę senų dalių, bes dėl streiko 
aliumini j aus dirbtuvėse nega
lėjusi gauti visai naują me
džiagą; padaryti visai naują 
“landing gear” jai imsią še
šiasdešimts dienų. Bet ta, įtai
są buvo negera da ir dėl to, 
kad jos ašis buvo padaryta 
persilpna. Todėl po atkartot 
tinų protestų iš lakūno pusės 
Lockheed Aircraft korporaci
ja pranešė, kad ji atiduos pi- 
nigds, jeigu jbs padaras bus 
jai sugrąžintas. Važiuoklė ta
po pasiųsta atgal į Califor* 
niją.

Dėl šitų keblumų su kom
panijomis nebuvo galima pa* 
baigti prieš vasaros pabaigą 
“Lituanicos Ii” įrengimo dar
bas, nekalbant jau apie tai, 
kad lakūnui reikia J ūk duoti 
dar laiko išbandyti lėktuvą ir 
jo įtaisas. Todėl, skridimo ati
dėjimas pasidarė nėišvengti- 
nas. Dabar, kada pasiruošimo 
laikas yra prailgintas, darbas 
galės būti atliktas dar rūpes
tingiau — kas, be abejones, 
labiau užtikrins skridimo pa-

Skridimo reikšme.
ALTAŠS valdyba pilnai pa

sitiki lakūno Vaitkaus gabu
mais ir jo atsidavimu musų 
bendram suniailymui. Savo 
didelį kompetentingumą jisai! 
jau įrodė, išspfęsdamas pai-’

Kauną —bus rekordinis, to- mūs'rilužikbs srity. Jei kurie 
dėl paprastomis priemonėmis mokinių neturi talento inuzi- 
atlikti jį negalima. Turėjo koj, tai jis t&m nėra kaltas, 
būti padarytas'ypatingas’pla- Jei žmogui trūksta gabumų, 
nas lėktuvui įrengti, ir Uit. intelekto,/alento ir kitų gerų 
Vaitkus tą planą ipadare ir 
Sulig juo vykino darbą. Be to, 
turėjo būt įgytos ir ypatingos 
įtaisėte, kurių negalima rasti 
gatavai padarytų rinkoje; jos 
turėjb būti padirbdintos pagal 
špečiali’Us Užsakymus.

NOTs šitos 'aplinkybės Su
trukdė darbą, bet iūbnis da
bar vtšiėhis aišku, kad antras 
ttahS-atianlinis skridimas ne
bus tik dar viėpa spėkūliAcb 
ja su dtąšabs jaunuolio ^gy
vastim. TAi būs didelės svar
bos žygis aviacijos srityje, ku
rį študijUbs višb pasaulio la
kūnai ir k"4ns,' tnės tvirtai - ti
kime, atidarys nUUjų galimy
bių oro susisiekime tarp kon- 
tinėiitiį.

Taigi ’ftlusų sumanymas yra 
dhug 'didesnis, negu įsivaiz
duoja daūgūma jb rėmėjų. 'Jo 
jvykirii ’mūi milžiniškas darbas 
iki šiol būvo "atliktas, ;pėžlu- 
Hkit'į tUs kliūtis, sudariomis 
lakuntii Vaitkui ‘ir skridimo 
br^anižatoriams reikėjo visą 
laiką kovdti. ’MėS neabejoja
me, kad jišai bus'garbingai ir 
užbaigtas.

Vaidyba.
AtfiMk'ds LHėtttvią

^Tfans^AtlahtMo
^idi^no Sąjįirtlja.

PIRMA SPIAUDe, 0 DABAR?

Londono “Daily Telėgraph” rašo apie juokingą da
lyką sąryšyje šU Sovietų Sąjungos priėmimu į Tautų 
Sąjungą. Maskvos “poilsio ir kultūros” parke, girdi,' 
yra pastatyta komiškaLmajestotiška stovyla (statula), 
vaizduojanti Tautų Sąjungą, šitą stovylą bolševikai pa
statė parke šalia Aūsten’o Chamberlain’o (Anglijos 
diplomato) ir kitų garsių užšieriių “būržujų” karikatū
rų, kad Maskvos publika galėtų pasižiūrėti, kokia šlykš
ti yra “pasaulio buržuazija”, ir kdd uolus stalincai tu
rėtų kur nusispiauti.

Bet dabar į tą * apspidudytą Tautų Sąjungą įstojo 
pati sovietų valdžia. Ne tik įstojo, bet ir užėmė vietą 
pačioje Tautų Sąjungos taryboje greta su Anglijos 
Caimberlain’ais ir franci jos militdrižinb atstovais. Tai
gi kaip dabar bus su tomis dpspiaudytomis Tautų Są
jungos ir “pasaulio buržujų” statulomis, kurios riogso 
bolševikų “poilsio ir kultūros” parke?

prekių BAbAs VORie'tuoje

:Kubmėt prieš 11 mėtų Santarvininkų armijos būVo 
okupavusios Vokietijos Ruhro djštrlktą ir to pasėkoje 
prasidėjo hekonfroliūbjama markės infliacija, tai vokie
čiai gfaibė prekes, pfAtėisddmi ktaiituVėSe paskutinį 
pfehigį, nes?jie žinojo, kad juo toliau, jiio mažiau ^jie 
galės už pihigą nupirkti. KfaUtuVės tuomet 'nesuspėda
vo traukti prekes iš dirbtuvių, o dirbtuvės dirbdavo die
ną ir naktį, beąiskubindamos išpildyti užsakymus.

'Telegramos iš ‘Berlvno praneša, kad dabar Vokie
tijoje dediši panašiai, "kaip Ruhro 'okupacijos laikais; 
žmdflte lr vėl skubiriasi išleisti šavo uždarbius pirkda
mi ir niipėrkąmus daiktus krauja šžndėliubše, kainavo- 
še ir stūboše. Ypa'č dadg išpėrkania rūbų ir aūdeltlųį 
Tokiu budu Vokietijos-pramonė tartum yra susilaukusi

šio mėnesio 9 d., buvo iš
siuntinėta visiems ALTASS 
skyriams ir komitetams teks
tas kablegramos iš Lietuvos 
Acro Klubo ir trumpas prane
šimas apie “Lituanicos 11” 
įrengimo darbų stovį, pra
šant jubs tuojau pranešti 
ALTASS centrui savo nuomo
nę skridimo atidėjimo klau
simu.

Rugsėjo 18 d., ALTASS val
dyba laikė posėdį kartu su 
Įeit. Feliksu Vaitkum, ir, 
apsvarsčiusi visą padėtį ir 
kolonijų komitetų patarimus, 
vienbalsiai nutarė: y

1. Skridimą atidėti ateinan
čiai vasarai;

2. Prailginti sutartį su laku-, 
nu t. Vaitkum;

3. Tęsti toliau skridimo 
paruošimo datbą''! ir ' daryti 
visa, kas galima, kad būtų Už
tikrintas skridimui juo did
žiausias pasisekimo laipsnis.

Nėra reikalo Čia aiškinti, 
kad Valdybai, taip pat, kaip 
ir lakūnui nebuvo malonu at
sižadėti savo 
skridimas bus 
šiemet, — juo 
buvo lengva pramatyti, jogei 
skridimo priešai šitą progą 
panaudos šmeižtams ir viso 
mūsų sumanymo hiekinimūi. 
Tačiau teko ūtsižvėlgti į fak- 
tinąją padėtį.

Ką' dai'e lakūnas ir valdyba.
Nežiūrint kiek buvo deda

ma pastangų iš Įeit. Vaitkaus 
ir ALTASS valdybos pusės, 
lėktuvą nebuvo galima pilnai 
įrengti, pirma negu atėjo ne
pastovus rudens orai. Per tuos 
ketvertą mėnesių, kada lakū
nas veikė su trans-atlantinio 
skridimo sąjunga, jisai dirbo 
be pertraukos ir be poilsio, 
ruošdamasis savo žygiui. Val
dyba, iš savo pusės, ne tik 
stengėsi parūpinti pinigus rei
kalingoms lėktuvo įtaisoms 
nupirkti, bet ir padėdavo la
kūnui rūginti kompanijas, 
kad jos laiku atliktų savo su
tartis, ir prižiurdavo, kad 
eksprėsas be pavėlavimo pri
statytų nuperkamus ' daiktus.

■ • i ■ .. . ,, i į. i " i

Mes galime drąsiai sakyti, 
kad iš lakinio arba valdybdš 
phsės mažiausio sūtfukdymo 
neįvyko.

Bet pasirodė, kad firihos, 
kurioms buvo duoti užsaky
mai, savo darbą labai pavėla
voarba jį riėt hMikitsiai at
liko. 4

štai keletas pavyzdžių: 
Matomas.

1. ftrmdj pusėje Birželio 
menesio Itfkun&s Vaitkus pa
baigė defyb'as Su The Prūtt 
ant Whiinėy' Aibcraf t1 kompū* 
nija ir užsako jai motorą, (S 
I b T xWasp). ŠutOlyje pa
sakyta, Wd motoras liūs pri
statyt As rdįįpiŪČio i fl. ^arba 
anksčiau ' (“Augusi • 1 st. o r bet- 
ter lf ’At . Bet md-

vilties, jogei 
įvykintas dar 
labiaus, kad

Tn's t ritme litai.
3. Sugrįžęs ziš Aviacijos die

nų maršruto*! birželio įnėn. 
gale, Įeit. Vaitkus tuojau pa
siuntė Pioneer Iilstrument 
kompanijai, New Yorke, kele
tą senųjų “Lituanicbs” iiistrli
mentų peržiūrėti ir pataisyti. 
Kompanija žadėjo tai* atlikti 
per kokias 10 dienų ar dve
jetą savaičių. Bet Instrumen
tams neatėjus sutartu laiku, 
Įeit. Vaitkus pasiuntė telegra
mą, klau)sdamtts kompaniją, 
kodėl ji velinąsi. Gavo laiš
ku atsakymą iš Pioneer Instru- 
ment kompanijos, kad instru
mentai bus sugrąžinti liepos 
27 d. Tačiau da * ir po to ėmė 
ištisą mėnesį laiko iki jie Bu
vo pristatyti. Pašaukta per 
long-distance tęlefoną, kom
panija teisinosi, kad ji turėju
si iš naujo~daryti kokią tai 
instrumento dalį, kuri buvusi 
kaip ten nusimetusi dirbtuvė- 
jei

^Pavėlintas šitų instrumentų 
grąžinimas sutrukdė ir kitų 
instrumentų dėjimą, nes jie kai'kada Užžavi, 
eina į vieną “panel 
vienam tūri būti tiksliai, nu
statyta vieta.

Važ noki ė—“Landing gedr**
4. Lockheed Aircraft korpo

racija — ta pati, iš kurios būvo 
pirktas musų lėktuvas — pa
dirbo lėktuvui spčėialę “Und^ 
ing gear” — važiuoklę • 
atsiuntė iš Californijos į Koh 
ler, Wis. Bet kada Įeit. Vait

Muzikališki Mūšų Talėnu 
tai ir Kaip jie Surandami

Rašo Dr. P. G. Kuanions 
Rbckford, III.

A i
pianą. Dažnai kitam kai’rity* 
nūi, gyvenančiam netoli Ony
tės tėvukų, Judri ū i tenka

fe A.; į '

jr kičk-

savybių, tai nei mokytojas, 
nei kas rkitas jam negali jų 
duoti.

Kastytė būvo apie dvylikos 
metų amžiaus, — graži ir pa
dori mergaitė. Ji jaū buvo 
bebaigidiiti pradinę mokyklą, 
ir šią 'Užbaigus, be abėjbnės, 
ji lankys aūgštėsniąją. Ji bu
vo Judrių Šeimynoj vienatinė 
duktė. Kastytė buvo viduti
nės sveikatos. Jos tėvukai ją 
aprūpindavo gražiais drabu
žiais ir nėsigailėddvb jai gero 
maišto ir kitų jai reikalingų 
reikmenų. Judriai, iš vieno 
atžvilgio, buvo taiipųs ir pasi
turintys žmonės. Tad Kasty
tei buvo labai palankios apy- 
stovbs mokslą eiti, jei tik ji 
to norėjo. Nes ko Kastytei 
reikėdavo, tai jos tėvukai ’su 
mielu noru suteikdavo, jei tik 
galėdavo.

Kastytė įsigijo reikalingus 
muzikos vadovėlius ir paskir
tą dieną ateina pas savo mu
zikos mokytoją pirmai panie
kai.

Mokytojas nuoširdžiai ją su
tinka'ir įsiveda į savo pamo
kų kambarį, čia jis paklau
sia, ar ji įsigijo reikalingus 
rankvedžius. Kastytė urnai ir 
-gar kiek Su baime ir nedrąsu
mu greit minimus rankvedžius 
paduoda mokytojui. šis pa
inia rankvedžius,, b kastytei 
paliepia atsisėsti prie piano. 
Mbkytojūs peržiūri rankve
džius. Jie yra geri.

1 čia mokytojas, prisitrau
kęs ke?dę, atsisėda prie Kas
tytės ir pradeda jai pasakoti 
apie p&ftiAtiniūs dalykus, kaip 
mokytis pianą groti, kaip tai: 
Sėdėjimą, kūjų -pąšidijiipą, 
r atikų ir pirštų laikomą ir 
daug kitų dalykų. Jis taip 
jAU Kėšlytči pasakoja/kad iš
mokime muzikos, taip kAip 
išmdkihie visų kitų dalykų 
gyvenime, reikia turėti pasto
vumą, kahėrybę, J pasišventimą, 
praktikuotis ilgas valandas, ir 
daug, daiig laiko. Nieko, nfat, 
greit negalima išmokti, o tuo 
labiau muzikos, nes muzikos 
bašimokinant daug dalykų lie
jasi į Vieną bendrą dalyką, 
čia Veikia beveik vienu kaHu 
ir notas matyti, ir jas greit 
skaityti, ir gibdėti, ir koją lai
ku paminti, ir pirštais laiku 
suduoti, ir patį laiką skai
čiuoti, —• viską vienu momen
tu. 4

Visą tą laiką, kai mokyto
jas Kastytei-pasakojo apie pa
matinius mokymosi dėsniūs, 
ji tykiai sėdėjo ir atidžiai 
klausėsi, kad nieko nepralei- 
dus. Kastytė domėjosi moky
tojaus pamoka, bet jai dar 
daugiau rūpėjo pats-'grojimas 
pianų, ir todėl ji gal kiek ne
kantriai laukė, kada mokyto
jas tiktai pradės jai rodyti 
skambinimą ant piano. Ji tu
rėjo savimi pasitikėjimą ir 
ūpą, ir manė, kad ji bus vie
na geriausia iš jo visų 
ūių, kad jai viskas įerai sįk- 
sis, ir trumpu laiku galės tAip 
gerai pagroti, kaip jos kai- 
mjmka Onytė.

Betr laikas ’greit bėgo. Pir
mas pusvalandis Kastytes Pa
mokos beveik jau baigėsi. Mo
kytojas, kaip pirmai pamokai, 
liėpė Kastytei atidžiai per
skaityti apie goVą lapą muzi
kos rankvėdy ir taip jau iš
mokti apie porą tuzinų dėtų 
groti ant piano ‘ lėtu tenipu. 
Mokytojas* taip jau įsake, kad 
ji tūri ptAktikuotis namie ne 
mažiau vienos valandos kas 
dieną, abba ir dūugiaū, jei ji 
tūri Ūbto ir laiko.

(Bus daugiau)

U

Iš pat pradžios prisipažinsiu, klaūsytįs Oūytės gražfltfs muzi- 
1 ~ K :t>kbs ir !ja gėrėtis. Judriai

taipgi turi Jauną ‘ dūktėrį, Ka
itytę, ir nėhorėdami atsilikti 
nuo ' Bū d rilį šeimynos,. Jie nori, 
kad ir jų ’K'flstytė Būtų muzi
kė. Ir' taip,' lydimirgenj ’ j aūs- 
inų ir ūpo, ir ’hep'aisant duk
ters Kastytės savybių fbėi bo
rų; užsispiria leisti: Kastytę 
rhokytis * muzfkds. Jhi "kaimy
nu Oriyte galėjo išmokti gboti 
pianą, k^bdėl jų'Kastytė nega
lėtų, — stato sau kiaušinių 
Judriai.

Ką JiidriaišŪ’t’Ūaiiė; tą ‘jie ir 
daro — beldžia Šato 'Kastytę 

__  _ _ ___ inokjrtis tti'uŽBtos
mes turime progos klausytis 'priišifleda visos 'kbŪTplikarijos 
gražiosJmuzikos, tai mes pas- dėl'Onytės4ir j‘Č§ tėvtikų Jūd- 
kęstame juroj jos mėlodirigų Hų.
garsų ir jaučiamės tos miizi- ' JūflHĄi :^tb 'huižikoš 
kos garsų iškelti Aūkštai pa- hfokytofą,-ir vieūa’gražią ’die- 
dangesč. Gražios mūžtkos hą ’ Kastyte šū Wo ihfefriytę 
įtakoj mes užmirštanie visas nū’ėiha pas’muzikos riihkytoją

> bėdas ir nfe-j tikrai dūlyktis apkalbėti. Mu- 
‘Muzika mūs tiek žikčš mdkytoj aš j ūš } sutinka 

kad mes'pū’dšūfame savu laūkiamaja- 
lft£e kambary -Ir nū'dširdžiai 
Jas pŪšveMfla. -Kaktytės fria- 
imyte ttidfūūs pbrštatb risą "da
lyką ’ mūkyIbjūt, ^akydūfh'a, 
kūd ji hdHiitiį khd Jtte dūk- 
rėlė mbkytųsi hYiižikos, 'saky
sime, pianą -^i*oii. Mokytoj as 
pareiškia; kad jfthi tyra tnfėlb- 
nu girdėti, jog Judrių 'KkMytė 
ryžtasi slfekti‘tokio kilnaus da: 
tyko gyvenime kaip muzika. 
Tokls mūkytojaus parelžkimaš 
lABai paliūka p. Jhdriėtiei/Ūeš 
tas, mat, atspėjo pačios Jud- 
rienės sentimentus, 
labai '-gerai atfrbįdo.
bėjds su nauju'Kastytės mo- 
kyfdJŪm, ^pastdrdsis < įsako1 Kai
šty tei įsigyti tdm'tikras vado
vėlius muzikos 'srity ir ateiti 
ateinantį penktddiėhį ūfttlpėm 
kįų po piet dėl pirihbs paino
kos.

Čia Kastytė su savo' fh'dYityte 
išeina; rfOŠb, kupinas 'geFo 
opo,

Mokytojas ?pasiliko vienas. 
Jis jaučiasi ^liūk^niAs 3gMęš 
dar vieną naują mokinį. Juo 
jis jų ’dūfiglūu ^furi, 'ttio jam 
geriau. Juo daugiau mokinių, 
tuo daugiau Jam dolerių. Mo-

kad rašau toje srity, kurioj 
net nei amatorius nesu. Ra
šau vien dėl to, kad sužino
jau ką tai apie muzikos ta
lentus, ir kaip jie yra suran
dami pas mus. Noriu, "kad 
tas mano mažas žinojimas ne
pasiliktų vien pas ūiarte, bet 
kad ir kiti apie tai galėtų ži
noti. Gal kam iš to ’ būs it 
nauda. Tuo tikslu tik įr ra* 
šau. Taigi, muzikai ir muzi
kos žinovai atleiskite už klai
das. Žinau jų bus.

Vargu randasi žmdnių, ku
ris nemėgtų klausytis muzi
kos ir ją gėrėtis. Jei kada

I

•Bet čia

ga'rsų ir jaučiamės tos niiizi-

dangėsc.

savo gyvenimo 
smagumus. ’

jaučiamės it sparnus įgiję be
laksią Ofe it tą įsivaizduota 
fantazija. Muzika yra aukš
čiausias žmogaus kultūrinimo 
padaras.
' Kadangi muzika žmonėms 
teikia daug malonaus jausmo; 
dėl to beveik visi ją mėgsta 
girdėti. Jei į musų nąmūs 
kai kada* pasitaiko užkliūti 
geram muzikui ir, mums pa

kus ją 'apžiurėjo, tai jisai' su- grašius jo, jis gražiai užgro
ja, tai jam pabaigus grbti mes 
dažnai pareiškiam, 'sakydami! 
“ah, kad aš taip puikiai ga
lėčiau grotF’. Ne tik tūi, k&d 
mės geidžiame, girdėdami ki
tus gražiai gĖ6jaiit, būti pa
tys' mužikai, bet pūsitAlko, kėd 
ir iš tikrąją kai kada ’ ‘norime 
ir nčt bandome ant kokio'mū- 
žikall^ko ‘ itlštrūhiėritb nibky- 
tiš, hežiiirhit savo Amžiaus. 
Jei1 sėiiįsniej i j au5 ir liebėŪdH 
rižikitdtį,4tai jie -$al tūH jAib 
iią, ’gčAŽią Wkfėlę; 'kurią iro- 
ri mokyti muzikos. ^DAžnai ir 
apyStovūs prisideda prie1 gehį 
norų ir ūžsispyrihib iŠinokį^U 
ŠaVo jAūtląj ą -gėtitkŪrtę ’iŪŪži- 
k6s. 1 bAlėUkihie, kaifhyno B’ib 
drib ‘ bitytė, čgSM 'gFbja

ir

rado, kad ji padaryta ne taip, 
kaip reikia, ir dagi ne iš nau
jos medžiagos. Valdyba; gavu
si apie tai žinią, mušė šitokią 
telegramą kompanijai:

“Ločkheed Aircraftt Coi’pb- 
ralion,

rBurbank, Califoriiia;
“You failČd to fūtfiil čbtlt- 

ract by delivering second 
hand landing gear instead of 
tfė\v to špečial ordėr and špc- 
cifications. You 'alšo^ failed1 to 
get wiieel dimensions frohi 
Ęėtidįx as spečifitd by pflūt 
AVaitkus. As 'a result, dxlė 
WdtTt rit ’wlieels. AVo dėmahd 
imm^diatę delivery of hėw 
Itmding ^geat ‘ in accordance 
sviti^'čdntM et J "Žhd ' ŠjSėČif ida^

i. ' ' ' ? .

Viskas 
Paikai-

kttpMs 'geri)

Skelbimai Naujienose 
duoda'naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

i

:r
•M'
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Tarp Ghicagos 
lietuvių

Po šešto, matyt, nutarė, kad 
vienai nakčiai užtenka.

Nakties Įspūdžiai

66th Street, :-kuomėt priėjusi 
prie savo dviėjų mėnesių kū
dikio lopšio, rado jį nebegyvą. 
Paguldytas tarp pagalvių, kū
dikis jose > nugrimzdo ir užtroš
ko.

Ieškojo katilų savo 
šuniui; gali prarasti 

savo gyvybę

Tai jumoras kaltas!

14 metų Kazimieras Verba ko
voja su mirtimi apskričio li
goninėje

Ak, kaimyne, sušiedėli! 
dėkavojiv už žodelį, 
tau, už jausmą rūpestingą 
ir už širdį gailestingą.

Iškilmingos J. J 
Dapkaus ir L. Fa- 

go vestuvės
Ąpie 300. dalyvavo (puotoje

ROSELAND '

14PARK.
berniukas Kazimieras 
3802 West 45th Place, 
kad jo šuo “Brownie”

Bet namie nieko ne- 
Tėvo neturėjo. Motina

Kad nors trumpą valandėlę,' 
ištesėjai paaukoti;
rūpestingą dainuškėlę 
dėl Kibeklio padainuoti.

papasakojusi, bet 'tas jgremez-į- 
das, duonos ! išvažiuotojas, ne* 
sutiko ilgiau klausyti ir gavęs 
16 centų, ^nubildėjo savais ke* 
liais.

i Gi gražuolė spausdama švie
žius ! kėiksus ■ prie ^savo atviros 
krutinės, * nuėjo * namų1 link.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

ALFABETO TVARKOJE
Į Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti, musų negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Nau- 
Į skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti jienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Pata- 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų rėjo. čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų 

VA. J. S. ir: reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų bus galima gauti.

Taigi, mielas kaimynėli 
rūpestingas susidėli: 
pasakysiu kas 
atidengsiu iki

nutiko 
pliko...

nokturnaNe sirenos, ne 
ne apuokai plačia burna 
negi zeceriai čia kalti 
ir redaktoriai dar balti.

la

Pasakysiu tikrą tiesą: 
tai čia jumorą, tą biesą, 
skaudokai reiktų nuplakti, 
pasigavus kur nors naktį!

BRIGHTON 
metų 
Verba, 
žinojo, 
išalkęs, 
buvo,
ėmė pašalpą ir kiekvienas mė
sos gabalėlis ar kaulas buvo 
brangus. Apart jo ir motinos, 
buvo dar keturios burnos, ku
rias reikėjo pavalgydinti.

Tad, Kazimieras išėjo šuniui 
kaulų surasti. Nuėjo prie At- 
chison, Topeka & Santa Fe 
geležinkelio bėgių, kur, jis ži
nojo, buvo darbininkų stovyk-

Tikėjosi rasiąs kaulą, ki
tą, o gal ir mėsos.

Ėjo jisai bėgėmis. Geležin
kelio detektyvas, kuris dežura- 
vo prie bėgių, Ulyses McBride, 
1354 South Wabash avenue, 
aiškino policijai, kad jis norė
jęs berniuką ir jo draugus nu
varyti nuo bėgių ir tik 'kuomet 
jie jo nepaklausė, tai Jis šovęs 
į žemę.

Bet į žemę šauta kulka atsi
dūrė Kazimiero Verbos nugar
kaulyje ir jis su suparalizuoto- 
mis kojomis guli apskričio ligo
ninėje ir kovoja su mirtimi. 
Daktarai turi mažai vilties, kad 
jis pasveiks.

“Jis buvo geras berniukas. 
Niekuomet nenorėdavo daryti 
‘triufelį’. Už tai, kad jis la- 

tain 
prie

Buvo puota. Baliavojom...
Su poniutėm žertavojom: 
Susisėdę sau prie stalo — 
kas prie šonų, kas prie galo.

O tos ponios dekoltuotos, 
skaistutelės perfumuotos; 
mano jumorui pagavo 
ir nusivedė kaip savo!

Ilgokai aš jo ieškojau. 
Ilgokai visur klajojau, 
kol radau murinę triobą 
ir tenai storoką bobą.

Čia tas jumoras, kad jį biesas! 
Išbadėjęs toksai, liesas, 
Apie bobą šokinėja, 
tupinėja... glamonėja...

bai mylėjo savo šunį, jam 
atsitiko,” verkė motina 
berniuko lovos.

O ta boba garsaus pono — 
ne, ne kunigo — klebono, 
bet garbingo diplomato, 
valdininko, biurokrato!

— Juozas Kibeklis.

Košer mėsos darbi 
ninkai streikuoja Sunkiai serga -Antonina 

Vilienė
500 kašer mėsos dirbtuvių 

darbininkų vakar išėjo į strei
ką, kuomet darbdaviai atsisa
kė pakelti jų algas. Streikieriai 
yra nariai Kosher Sausage 
Makers’ ’ Union, lokalas 485, 
Amalgamated Meat Cutters’ 
unijos.

Bučeriai reikalauja 85 centų 
į valandą vietoj 65 centų, o 
dešrų dirbėjai reikalauja 77 
centų vietoje 52. Moterys dar
bininkės reikalauja 47 Vž centų 
vietoj 42,/->.

NORTHSIDE — P-ia Antani
na Vilienė, 2135 North Špauld- 
ing avenue, sunkiai susirgo. Ji 
guli namuose po priežiūra savo 
dukrelės Suzanne Vilis. P-ia 
Vilienė yra žmona Juozo Vilio, 
žinomo Northsidės veikėjo.

Draugai p. Vilienės raginami 
atlankyti. —Z.ją

Sužeistas užpuoliko

Reikia mokėti šitaip 
“holdopus” daryti

Kiekvienam apiplėšimui naujas 
karas

T0WN OF LAKE. — Stasys 
Jankauskas, 48 metų, 4601 So. 
Hermitage, buvo sužeistas ke
letą dienų atgal, kuomet tūlas 
užpuolikas drožė jam per gal
vą. Jankauskas su nežinomuo
ju susiginčijo.

Rugsėjo 23 
d. įvyko J. »J. Dapkaus vestu
vės su Ullian Fago, svetim
taute. Šliubą ėmė Visų Šven
tų parapijos bažnyčioje. Pro
cesija buvo labai graži, su vi
sa eile pamergių ir svotų.

Pp. Dapkai yra seni Rose- 
lando gyventojai, todėl ir sū
naus vestuvėse buvo sukvies
ta apie trys šimtai giminių ir 
draugų. Vestuvių puota įvy
ko Balčiūno ir Baužos svetai
nėje. Laike vakarienės ata
tinkamą kalbą pasakė A. Kai- 
ris, linkėdamas jauniems daug 
laimės jųjų gyvenime. Pa
prašė jis ir kai kurių giminių 
pasakyti keletą žodžių. Kal
bėjo ir J. J. Dapkus, jauna
sis, pirma lietuviškai, o pas
kui angliškai.

Gražiai kalba lietuviukai
Yra malonu girdėti Čia gi- 

jniisį -ir augusį jaunuolį taip 
gražiai lietuviškai kalbant. 
Garbė tėvams, kad savo vaikus 
išmokino taip gražiai kalbėti 
lietuviškai.

Prie geros muzikos jaunimas 
šoko, o senieji alų gurkšnojo, 
kurio buvo užtektinai. ’Apie 
vienuoliktą valandą naktį, 
dvi -motery, kurių vardų nete
ko sužinoti, suorganizavo mar
šą, kuriame beveik visi, sęni 
ir jauni, maršavo po svetainę 
apie pusę valandos. -Darė la
bai gražų įspūdį iš šalies žiux 
rint.

Po tam gaspadinės vėl ap- 
tiesė stalus ir .apkrovė viso
kiais gardumynais 
antra vakarienė.
ros vakarienės jaunasis ir ne 
kurie jo giminės pasakė po 
keletą žodžių, kaip tai Julius 
Dapkus, jaunojo vyresnysis 
brolis, buvęs Golden Star Klu
bo sekretorius ir daug jam pa
sidarbavęs, Tarnas Kuliesus ir 
kiti.

Gaspadinės Pavilioniene ir 
Sadulienė

Negaliu praleisti nepaminė
jęs gaspadinių, pp. T. Pavilio
nienės ir J. Šadulienės. Jos 
ištikrųjų yra vertos. pagarbos. 
Viską 'taip gardžiai sutaisė. 
Jos tik sukosi po virtuvę, o po 
jų' komanda bert t' tuzinas vėi- 
terkų. Viskas labai tvarkiai.

Skirstydamies švečiai velijo 
kuo daugiausiai laimės jauna
vedžiams. P. K.

RADIO
. ,f • . '1 '' ■     - ■ ■ . I

VISKO PO TRUPUTI

Labai įdomią programą teko1 
girdėti iŠ stoties WGES praei
tą nedėlią. Programas yra lei
džiamas 'pastangomis Progressl 
Furniture Krautuvės ir ją.iš-1 
pildė mokiniai pp. Steponavi-j 
čių, Stella Rimkaitė, Albinai 
Trilikaitč, 'Pranas Pūkis ir Vy
tautas Tarutis, , po vadovyste 
pačios mokytojos Anelės Sala- 
veičikiutės-Steponavičiehcs.

'Klausantis šio maišyto kvar
teto dainavimo matyt ' jame 
netolima lygsvara balsų ir vi
sos 'dainelės ' išėjo gražiai. i Du
etai taipgi skambėjo gerai. O 
advokato Gugio patarimai, kaip 
visada, taip ir šį> sykį, man la
bai, patiko.

(Programo vedėjas Jonas Ro
manas pateikė ' Įdomių žinių ' 
apie biznio eigą ir svarbesnius 
įvykius 
nime.

Chicagos lietuvių gyver

Ryt dženitoriai ir 
unija stoja į teismą

Išvežta į ligoninę

\ Tai buvo
Laike ant-

3 P. M. negali jo iš 
leisti be keiksų, 

kavos

AUTOMOBILIAI
AUTOMOBILES

LENTOS IR MEDIS
LUMBER

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

Naujas 1934 Studb. sėd. sutaupysi 
$225, Antonsen 6455 S. Westem Av.

APTIEKOS
DRUG STORES

CARR BROS. WRECKING CO.
Pas mus visuomet gausite visokių 

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

A. BELSKIO Pirmos Pušies Aptie- 
ka, 2422 W. Marųuette Rd. Rep. 8222

INGALIOJIMAI
POWER OF ATTORNEY

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

KNYGOS
BOOKS

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

KRAUSTYMAS
MOVJNG

VICTOR BAGDONAS 
Nuvežam į tolimas ir artimas vietas 

rakandus, pianus ir tt. 
3358 -South Halsted Street 

Tel. YARds 3408.

LAIVAKORTES
STEAMSHIP TICKETS

NAMAI IR ŽEME
RE AL ĖST ATE

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

PINIGŲ SIUNTIMAS
FOREIGN EXCHANGE

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

1739 So. Halsted St., Chicago, • III.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
$800 kaurai ............................  $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE. 

5746 So. Ashland Avė.

RAŠOMA POPIERA
WRITING PAPER

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

Importuoti Kaurai už Storage Kaš
tus. Aukštos Rųšies Rakandai. į 

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

NELSON STORAGE CO.
6910 Cottage Grove

Atdara vak. iki 10. Nedėlioj iki 5.

SPAUDOS DARBAI
ATVIRUTES, programus, plaka

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

NAUJIENŲ SPAUSTUVĖ 
1739 So. Halsted St. Canal 8500

STOGAI
ROOFING

Ryt 10 vai. ryto Dženitorių 
Unijos valdyba ir eiliniai na
riai, kuries kovoja, prieš unijos 
viršininkus, stos į teismą, Cook 
apskričio nimuoše, kambaryje 
807. Bylos svarstymas turė
jo įvykti (Spalių..2 d., bet nepa
sirodė uųijos advokatai.

Rytoj vakare Meldažio sveT 
tainęj, 2244 Wėst-23rd Place, | 
eiliniai dženitorių linijos na
riai rengia- šokius savo siin- 
patizatoriams - ir publikai, o 
spalių 9 d., -šaukia susirinki
mą svetainėje, adresu 3223 W. 
Rooscvelt Road.

Laivakortės j 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.

panešė sunkias vidujines žaiz
das, kurios jį paguldė apskri
čio ligoninėje. Nei gatveka- 
ri6 konduktorius nei troko šo
feris nebuvo sužeistas.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

3216 So. Halsted Street.
_______Tel, VICtory 4965._______

STALIORIAI
CARPENTERS

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

Sekmadienį JKėištiičio 
klubo susirinkimas

sudaužyto Fordo nuimdavo mo
toro, “body” ir kitų dalių nu
merius ir juos uždėdavo ant 
naujo Fordo, o naujo Fordo 
numerius sunaikindavo. Tokiu 
budu jie galėdavo reprezentuo
ti parduodamą Fordą kaipo at
statytą automobilį ir policija 
negalėdavo,., t prisikabinti. Bet 
jie buvo susekti. Per ’dviejus 
metus gauja pavogė apie 60 
automobilių.

Užmušė žmogų prie 
Archer iir !494tos

-----------  Automobilis užvakar vakare
BRIGHTONi PARK. — Svar- suvažinėjo Stanley Kedziorą, 

bus Keistučio klubo susirinr 40 • metų, ,4813 . South iKomen- 
kimas įvyksta .sėkmadiemb] sky avenue,Ūkai i jis< ėjo ^skersai 
spalių 7 d., Liberty' Grove- sve*- 'Archer avenue, prie '49-tos gaL- 
tainėje, 4615 So. Mozart Street, |VeSt Automobilyje važiavo du 
12 vai. dieną. Susirinkimas Vyraj, kurie automobiliui per
bus užbaigtas svarstymas kon- Miavus Kedziorą nesustojo, 
stilucijos taisymo komisijo^l^t,,nuvažiavo s savais kėliais, 
patiekto naujo projekto. 

Šią savaitę veršiena ir Sužeistas gatviaka- 
,kiauliena rio-troko susirėmime

Chicagos jjiriėsos tbiuras -rc-l 33 APIELINKĖ —vMike 'Mar 
menduoja ššėimihiihkenis šiani-.|^ka» "metų, :?2242 i Gehitral
dien ir šešialdienį į pitkti ver*- Paric avenue, buvo ^smarkiai 
šieną, kaipo ^ekonomiškiausią sutrenktas, - kuomet gatvfekaris 
mėsą. Piigi vyra i ir ' kiauliena, ’i^ukas au&idurė - prie Įkanip 
“porčiapai” ir ’ Vpohk '4oių P° ^2-tros ir Ganai -gatvių, 
roastai”. ;Jis važiavo iroke. 'Mateika

Šuo įkando į lupą
BRIDGEPORT —Mažas, tri

jų metų Robertukas - Puod
žius, 3608 Emerald avenue, 
žaidė su šuniu. Tampė jį už 
uodegos, tampė už ausų, pe
šiojo jo *‘kudlus”. šuo tuo 
tarpu laižė mažą Robertuką ir 
pertoli savo meilinimąsi nu
nešdamas, įkando Robertukui 
į veidą.

šuo sukandžiojo kūdikio 
pas.

, Išgabenta įį ligoninę

lu-

SIUVĖJAI
TAILORS

F. MICKAS, Siuvėjas, rūbų valyto
jas ir taisytojas, 4146 Arehęr Avė.

VALGYKLOS
RESTAURANTS

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

smarkiai susižeidė ’ kairią - ko
ją-

BRIDGEPORT — Penkias 
savaites sirgusi savo pamuose, 
ElzJncta Vistartas, i3024 Quinn 
Street, i buvo i išgabenta i į f Cook Į 
ligoninę. • 5

(PERKĖLIMAS KŪNO IĮ 
'NUOSAVĄ ’ LOTĄ

ligoninę. jį

“Raidas” Stanley Nau 
sėdai nępasisėkė

PAGKINGTOWN — Važia
vo 23 metų Stanley Nausėda, 
4809 ‘Tihropp street, įsikabinęs 
į trdką. 4808 Throop st. stai
giai atsisėdo vidury g-vės.Tiil- ’ 
idamas nuo troko Nausėda

$

w ■' q r M

NORTHSIDE.—Matomai, pil
ni energijos, 4-i northsidės plė
šikai vakar naktį papildė še
šias apiplėšimus ir jutos padarė 
labai stilingai, nes kiekvienam 
apiplėšimui naudojo kitą auto
mobilį.

Pirmiausiai apiplėšė Joseph 
Baidei, 3140 S. Lowe avenue. 
Atėmė -nuo jo automobilį. Ke
bas minutes vėliau prie 3753 
N. Keeler avenue užklupo Mrs. 
Martha Kreger, 4449 North 
Kilpatrick avenue. Paėmė iš jos 
$1 ir automobilį, o gaidelio 
automobilį paliko moteriškei.

Sekanti auka buvo Walter 
A. Mertz, 3753 N. Keeler avė. 
Iš jo atėmė automobilį, o mai
nams paliko moteriškės -auto
mobilį.

Nuo Herbert . Peterson, 622 
Wrightwood avenue ir Misa 
Alice Fritz, 640 Wrightwood 
avenue, atėmė '$82.00 pinigais 
$90.00 čekį ir automobUĮ.

Nenuvargdami apiplėšė dar 
tris žmones.

WESTSIDE — Policijos ve
žimas vakar po pietų išvežė 16 
metų Eleną Mikolaitis, 1621W. 
14th street, j Cook apskričio 
ligoninę, • po to kai ji staigiai 
apsirgo namie.

Puodas kavos ant moteriš
kės; moteriškė j ligoninę

WESTSIDE — Kai ji užpylė 
puodą kavos ant savo, rankų, 
Mary Baranauskas, 2611 West 
18th street, manė, kad žaiždos 
greit sugys, ir baigta. Tai buvo 
rugsėjo 21 d. Bet vakar Mary 
Baranauskas pamatė, kad jos 
spėjimai neišsipildė, nes žaiz
dos ėjo blogyn, vietoj kad gy
ti. Mary Baranauskas dabar 
guli Cook apskričio ligoninėje.

Paguldė kūdikį -į lo- 
. vą; rado negyvą

WEST ENGIWOGJD. —. 
ašarų išliejo p. “Gley, 1939

O jis taip myli jos vintą kavą 
Brighton Parko Įdomybės

BRLGHTON PARK- 
trečiadienio ankstyvą • rytmetį, 
kuomet dar : mano laikrodėlio 
irklai būrėsi link trečios valan
dos, buvo tyku ir ramu. Tik 
kažin kur ten prie -45-tos ir 
Maplewoad gatvių garsus šu
nies 1 lojimas norėjo pakenkti 
nakties ramumui.v

Staiga visu smarkumu atbil
dėjo duonos-keiksų išvažiuoji,- 
mui °limozinas”, kurį iš vieno 
namo išbėgusi, mažai apsiren
gusi, ■ tūla 'gražuolė-prie 44-tos 
ir Maplewood gat. susįstabdė, 
sakydama:

o—Diiok irfan tujiną šviežių 
keiksų. žinai tamta, aš jo ne
galiu v išleisti. Jievalgiusio. J am 
išvirtau ikavosrjrt.dabar nešu 
keiksų. Ak, Akad tu žinotum, 
•tamsta, 'kaip jis myli mano iš
virtą kavą - su, štai, ve:šitais 
keiksais.

. Butų -.gražuolė ...dar ^daugiau

Aną

Šis mašinų vągimo 
“skymas” Ibuvo <ge-j 

ras ^ mietams į
Bet po dvięjų meiių <Wymeriai”iv 

dabar paima priverštinas ato-; j 
stogas. 

------- ------
Per du ?>metu * Harry : Hoy,[ { 

Rįght Motor Sales {Company,! į 
1616 North Cravvford avenue^p 
operavo pasekmingai v su savo i; 
gauja, W|Uiam Vblkmau, 8321.H 
pierce avenue, K. Jacobseu, \ 
2809 Logąn bbl^d., ir 1Harry ; 
Kaufman, į 1818 fS. • Hamlin avė.: į

Bet dabar i policija ? sumani J 
suteikti jiėw iato&togas,, pasi-’į 
likdama prii^e^iją i\nuspręstį; į 
kaip ilgos tos atostogos 4urė$| 
būti.

štai kaip gauja vogdavo, ir j 
parduodavo automobilius, kad 
išsisukti iš policijos nagų.

Pirmiausiai, -gauja y,nupirkda
vo sudaužytą Fordą. Vėliau pa
vogdavo kitą gerą Fordą. Nuo

J %•

MARIJONA JAKAITIENĖ | 
<po tėvais < Ohiplis)

Persiskyrė .su . šiuo ^pasauliui 
spalio 2 dieną, 9:25 valandą! 
vak. 1984 • m., ^sulaukus ■-puses 

e.amžiaus, gimus Panevėžioąp., 
' Ramygalos > miesteli.

Amerikoj išgyveno.’ 26 metus.
Paliko Jdiddliame t nuliudime 

dukterį : Kazimierą iKirištupai- 
itienę, žentą Vincentą,22; sūnuj

J Juozapą rir Mykolą, bbrblį >dRa- ? 
r pblą Chiplr De Khlb.’ 111.,<8 anų- ‘ 
> kits, pusbrolį ^Mykolą Ghiplį >ir V 
gimines, o ? Lietuvoj brolį .'An-į 

' taną nr giminės.
Kūnas -pašarvotas randasi 

<3012 Union Avė.
Laidotuvės ' Įvyks x subatoj > 

^Spalio •* 6 'dieną,2i00 -yal. ?po£ 
pietų iš narnų; į FTaUrižkas’.ka-' 

••-nines.
Visi 5 a. ą. Marijonos j Jakai- 

- tienės gimines. ’ draugai dr. pa-! 
žystami .\esat nuoširdžiai kvie- į 
čiami dalyvauti ■ -laidotuvėse >irt 
suteikti jai ,paskutini spataįrna-3 
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
:■ Duktė, i žentas.sSunai, 

‘Brolis, pRusbrolįs, 
ĄnUkai rir gimines.

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

pašarvotas randasi ’

mi._8:30 A. M. 4ki;8^o _p. M.
Tel. HARrison 10751 'i

< 'PASTOVIAI 2EMOS KAINOS *
32 6 S. STATE ST

v ■ Oppotite Da v i s Store, 2d Floor

’MARCIJONA
• WIŠNIAUSKIENĖ

kuri persiskyrė su šiuo pasau
liu kovo 17 dieną, 1933 m., su
laukus puses amžiaus, gimus 

..šviekšnio parap., Padagių kai* 
>me, Tauragės ąpskr.

Amerikoj išgyveno 28 metus,
Paliko dideliame nuliudime 

dvi dukteris, tris sūnūs ir tris 
anukus Amerikoje, o Lietuvoje 
du sūnūs, seserį Marijoną ir' 

-giminės.
šv. Mišios atsibus subatoj, 
spalio 6 d., 8:00 iš ryto šv.

. Petro -ir Povilo -.bažnyčioj, W. 
•'Pullmane.

Kūno perkėlimas įvyks, tuoj 
; po Mišių 10:30 vai. iš ryto šv. 
-Kazimiero - kapinėse. -

Visi i a. a. Marcijoųos Wiš- 
•niauskienes ^giminės,!draugai 4r 

, pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti‘Mišiose ir ant 
Kepiniu ir suteikti i jai pasku
tinį , patarnavimą - ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Simai, Sesuo 
ir 'Giminės.

Visi Telefonai:

Yar ds 1741-1742
LAIDOM PIGIAU NEGU EITI

,Amhulance J?atarnaYimas Dieną ir Nalftį 
I Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

46054)7 Šo. Benriitage Avenue

«
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NAUJIENOS, Chieago, III,

T j •• . | . • j -• i j • i’* Nemačiau knygų jau ko-Istorija apie knygas, kurios turėjo būti s ir kiek** 1 j O 7 u mn, vįenas draugas katahkiš-
; kam laikraščiui i-----------
; knygomis 
Gali būt, 

ju organizacijų. Viena turi knygos ir 
duoti, o kita imti ir išdalinti I 
reikalingiems viešiems knygy
nėliams ar skaitykloms. I Knygos

— Tų dviejų organizacijų?Jos akies užmetimu beveik 
Kad Kupiškėnu kliubas jau galima pasakyti kokios jos 

i ncgvvuoja. beliko tik čarteris yra.

pasiųstos į Lietuvą
čarteris ir Jonas arba 

Jonas ir Čarteris
BRIDGEPORT — Kartą su

sitikau su d. Girdvainiene. fyu-, 
vtisia Kupiškėnų Kliubo nare.

Aglinskai, kur jus gvvena-
Mes jau senini teirauja-^ ,onns K||1|g k ju9

.. v . . .. rite teisę tarti savo žodį. Dar-' ...Mažu dabar netunte jr (|e|to- knd knvgvllns nu- 
kautas visai ne tam tikslui. L-..

mokėdavo 
už apgarsinimus, 

kad jau nekokios 
beliko.

Sklene 
daug k a r. tų k ii no-

te?
mes. kain čia susitikus su ju
mis.
laiko, tai duokite bent antra
šu. Dalykas, matot, tokis. Tas 
Kupiškėnu Kliubas. kuriam au
kavote knygyną, kad pasiųs-! 
tu i Kupiškį, galima sakyti, jau 
negyvuoja. O knvgas. ku
rias globoja Jonas Kulis, ren
gdamasi atiduoti skudurų pir-Į 
kliams. Mes manome, jei jau j 
atiduoti skudurninkams, tai ar 
negeriau paaukuoti jas Moto
ru Piliečių Lvgai? (Kalbamos 
knygos yra iš Darbo Žmonių 
Knygyno, kurį savo laiku už
laikė p. A. Aglinskas. Red,). 
Lyga lanko įvairias labdarin
gas vietas, kuriose musų bro
lių lietuvių nemažai yra, ir 
juos reikėtų aprūpinti lietuviš
komis knygomis.

Labai gerai, bot... Knygy
nas, šiaip ar taip, jau atiduo
tas ir ką aš begaliu daryti? 
Man rodosi, kad čia reikalas 
butų geriausiai išrištas tų dvie-

štai, ve., tas bundulis su- 
i knygų tai jau visai neti- 

Jonas man sako ir tę- 
loliaus:

jau nevisus.
■ dą, siuntėme i Lietuvą, į Ar
gentiną. Iš Argentinos reikė
tų dar pinigų kiek gauti, bet. 
ura t, sakysiu, žmones netik, 
kad pinigų, bet ir laiško ne 

. . . prisiunčia. Be to, žinote, knyTaig!. dabar apie tas n(,gi aul.sas __ ,kas pasisu.
i ka vienam, kitam įbruki į ki- 

?'’;ai, ve, ir jums — 
kad jau rengiatės kiškite į kišenių. Paduosite 

kam nors pasiskaityti.
Knygų dar atrodo, 

už kokius $300.
, Diskusijos

Taip, knygos gal

Knygos, žinoma 
Siuntėme j Kana-H 

Pas Joną Kulį
— A-lio! Juozai,, man dak

taras sakė, kad jūsų žmona su 
ponia Girdvainiene vakar bu
vo pas mane, bet aš nebuvau 
namie.

į knygas.
— Tai taip apie tas knvgas. ■ senius. 

Girdėjau, 
atiduoti skudurų pirkliams?

— O ką? Nugi, kad bro-ly-
ti, nieko nėra. Tik šlamštas api 
— šlamštas ir išrankos. Musų 
namas pateko j kitas rankas. 
Vieta kurioje 'knygos buvo,! - ... - o-
priklauso kitiems žmonoms, tinka į Lietuvą siųsti, 
liet... pri-mo-ku kiek už švie- kiek aš iš jūsų aiškinimo su-1 
sas, tai taip ir būna. Mažu pranlu, lai jums ir perankšta.'
jus tų knygų nematėt. Nori- Todėl, ar nebūtų geras suma
lė pamatyt? ; nymas, kad vietoje atiduoti

— Taip, aš norėčiau pamaty- skudurų pirkliams už tris da-

t-l*

lis cento svarui, atiduoti Mo
terų Piliečių Lygai, kurios, 
sakosi, turi itin svarbių vietų, 
taš knygas paaukauti, i

— Atiduoti? Moterys turėtų 
primokėti. , Juk inuniš kašta
vo, 6 vyrai pi* h’is dienas dir
bo, kol “permufinom”. Dar 
Bagdonas du doleriu paėmė.

— Primokėti? Aš Kupiškė
nų kliubui knygas aukavau, 
kad jas pasiustų į Kupiškį vic- 
šąjai skaityklai, kur žmones 
nasiskaitytų veltui, o jus ne 
lik, kad į Lietuvą liesiuntėte, 
bet čia pat Amerioj pardavi
nėjate — biznį darote. Ir dar 
•icsisarinatijat reikalauti pri
mokėti. Tai jau negražu.

— Be-gė-di tu! Tai jau tu 
ne žmogus. Ir kaip tu gali ša
kyti, kad mes pardavinėjame 
knygas?

— Na gi, tik dabar sakei, 
kad nesulaukėm pinigų iš Ar
gentinos už knygų siuntinį.

— Ei, tu melagi, aš tau vi
sai nesakiau, kad mes parda-

. vinejome. Tie pinigai, kurių
a mes laukiame iš Argentinos,

tai tik nariniai moksniai. Mat, 
jie pasižadėjo į kliubą įstoti. 
— O gal ir taip, tai kodėl ne
sakei taip pirmiaus?

— Sakiau, bet, kad tu Ag- 
i linski, nesupranti. Nebijok, 
knygos visos sužymėtos, kny
gose ir atskaita vedama.

— Gerai, bet kodėl 
pasiuntėt į Lietuvą?

Pėhktadfenis, spalių 5, 1934 
sė kaip galima įeiti į bažnyčią. I r" ’ 
Dženiforius parode. Įėjusi, mo
teriškė paliko ant altoriaus dvi 
dėžes briliantų, žiedų ir kitokių 
brangenybių. Ant jų yra įbrėžti 
inicialai “M. E. W.” Nežinoda-

— Tai reiškia, kad neduosi- ma, kam brangus daiktai pri-
te knygų Moterų Piliečių Ly- klauso, policija ieško moteriš- 
gai? kės.

— No ne, gal ir duosime,
kiek, jei moterys ateis su kliu
bo paliudijimu ir su jūsų laiš
ku. Be to turėtų turėti sąra- bimnko nužudymo — /Policija 
šą knygų, kokių jos norės, sueifig viso aštuonis asmenis __________  _____ __
Bet klausimas, Kaip jos suras rvšy su ntižudvmu James Kelly,' duosiu pigini. 3316 S. Union Avė. 
kokius knygas mes turime? 'Chicagos busų bendrovės dar-| 
— Hm... C 
knygos visai netikusios.... I r -

f I kJMilAAVi J * t

Juozas B. Aglinskas (Aglys). Trumbull avė

na, tai nėra kam nei nutarti. 
Nenusigąsk j palauk dar kokius 
G mėnesius. KJlubas atsigaus. 
Knygos gali dar pastovėti. 
Kuomet turėsime susirinkimų, 
pakviesime ir jus.

CLASSIFIEDADS
• , ■, ta- t • * < .■

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

8 8 8

Aštrini suimti dėl busų dar-

ir

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

—O—
PARDAVIMUI bučernės ir gro- 

semės fixtures, gerame stovyje, par-

, Personai
Akmenų ieško

O, aš manau, kad tos bininko> rllgs. 26 d. I
I Suimti yra Joseph Whitt, 902 j 

PAIEŠKAU savo brolio Juozapas ____  ■---  ----------  --- Kaipn biOltZ-! Milašius. Jisai arba kas apie jį 
rnan, streikuojančių dusu dar-' žino malonėkite pašaukti. Plaza

• '-bininkų unijos prezidentas.288^
; Earl Renner, kuris žmogžudį1--------------------------------------

• pasamdęs ir keli kiti. Stoltzma- 
nas buk sumokėjęs žmogžu
džiui už užmušimą.

rumpai Help Wanted—Female
_______ Darbminkių Reikia

REIKALINGA, moteris arba mer
gina prižiūrėti 6 metų va-ką, lanko 
mokyklą. Skurkis/4134 N. Menard 

1 Avenue.

“M. E. W.” — Nepažįstama 
moteriškė priėjo prie Walde- 
mar Sorensen, Church of the 
Redeemer bažnyčios, 1420 East 
56th st., janitoriaus ir paklau-

Tropicair Anglis dėl1 __o_
Lump ar. Egg —i ,_ ".75. Screen-I JAUNA mergina pne lengvo na-

Northėrn Coal Co. i darbo, be skalbimo, mažas apai t- 
‘ i menias. Gyventi ant vietos.

Fishbein, 1246 Independence Blvd. 
Crawford 0167.

PIRKITE 
ūmios šilumos. 
$6.00.. Mine run. —$5.75 
ings — $4.75 1_____
Merrimac 2524. /PRANEŠIMAI

ne-
Bc to,

jus ne-

Bridgeporto Bučeriai turės išva- 
žiavima spalio 7 d. Baužo Farmoj. 
87th St.. ir Oakvvood Avė., Willow 
Springs, 111. Kepsime aviną dėl sve
čių užkandžio ir ivairių kilbasų prie 
tam bus ir šalto alučio, nuplauti. 
Prašome svečių atsilankyti ir para
gauti keptos avienos, už dvką savo 
kostumieriui. Komitetas.

BEECHER STUDIO 
padaro 

'VAIZDINGESNES
Vestuvių Fotografijas 

744 East 7»th St. 
Triangle 4240

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambariai šty- 

mu Šildomi, elektros šviesa, gesas, 
maudynė' ir kiti patogumai.

6101 So State St.

v 
s 
»* 
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LINCŪLN’S PRIDE
“Straight Kentucky Bourbon 100 Proof”

(IT’S EIGHT MONTHS OLD)
AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME

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

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

BRIDGEPORT L1QUOR COMPANY
WHOLESALE ONLY

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

KfNTGCKY

pasiro- 
kaštuo-dė netinkamos. Daug 

ja, o jei Lietuvos valdžia su
laikyti, tai kas tada?

— T,ai duokite Moterų Pi
liečių Lygai. Lai jos globo-

Kliubas jums 
— reiškia jums 
Dabar 'kliubas ką

ja.
— Aglinski, jus davėte kny

gas kliubui. 
padekavojo 
užmokėjo.
nori — tai dfcro.

— Tas tiesa, bet 
Kupiškėnų kjiubo 
jau nėra.

— O-gi čarteris?

kad jūsų 
faktiškai

Niekas 
nekaltas, kad Jie neina į susi
rinkimus. Tad, jei niekas nei-

Kodėl jus ne papasakojate moterims rūkyto-

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo 
mėnesinis susirinkimsa įvyks Penk
tadieny, spalio 5. 1934 m.. Chicagos 
lietuvių Auditorijoj. 3133 S. Halsted 
St. 7:30 vai. vakare. Visi kliubiečiai 
kviečiami būtinai dalyvauti šiame 
susirinkime, nes bus rinkimas dar
bininkų metiniam kliubo baliui, ku
ris bus spalio 20, Auditorijos svet., 
Ir taipgi yra kitų svarbių reikalų.

A Kaulakis, rašt.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tau
tiškas Kliubas Ch’cago, IJ1, laikys 
Čvertmetini susirinkimą penktadieni 
spalio 5 d., 7:30 vai. vak. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Hals- 
sted St. Visi nariai njalonėkite lai
ku pribūti, nes randas daug svarbių 
reikalų, kuriuos būtinai turime ap
tarti. Kurie esate pasilikę su mo
kesčiais ant šito susirinkimo malo
nėkite apsimokėti.

R. S. Kuneviče.

Kruopiškių £rogres; Klįubo mėne
sinis susirinkimas įyyks sekmadienį, 
snalio 7 d. 1934 m. 10 vai. rvto. 
Morning Star kliubo buveinėje. Visi 
įtariai kviečiami atsilankyti, turime 
pranešimą iš Lietuvos ir bus svarsto
ma daug svarbių dalyku.

V. čepulevičius, rašt.

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO- 

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

MILLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan Avė., Chicago 

Atdara vakarais

PASIRENDUOJA 2 kambariai 
štymu šildomi, elektra, gesas, maudy
nė ir kiti patogumai $13.00.

6101 So. State St.

RENDON kambarys, pavieniams 
arba vedusiai porai. Galima vartoti 
virtuve, apšildomas, 6752 So. Arte- 
sian Avė., 1 lubos.

zFor Rent
GRAŽUS 5 kambarių apšildomas 

flatas, elektr. refrigeratorius, tile 
sienos ir shower maudynė. Renda 
$35. 7247 So. Richmond St.

Crane Coal Co,
5332 So. Long Avė

TEL. REPUBLIC 8402

Clucaao. I1L į

Business Chances
-P?j Bizniai'______

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

PARDAVIMUI Tavern prie dirbtu
vių Ciceroje 5801 Roosevelt Rd. Tu
riu du bizniu 
Vasil, 2404 W. 16 St.

Kreipkitės Alex

Geriausias Patyri
mas! !

joms Jaugiau apie OI J Goltls lengvumį-gerklei ?

PARDAVIMUI D. and D. Tavern, 
gerai įsteigtas, nebrangiai. Atsišau
kite 1442 S. Cicero Avė., Tel. Cicero 
2594. 7P. CONRAD

PHOTOGRAFAS 
Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollywood šviesoms. 
120 W. 63rd St.
Englpw<»n<< 5888-584(1

TAVERN ir Svetainė su 100 sėdy
nių, nebrangiai 5 metai įsteigtas 
biznis. 112 W. 79 St. Tel. Triangle 
9250.

atsiekia-

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE

Iš PRIEŽASTIES ligos esu pri
verstas tuojaus parduoti savo pir
mos rūšies Shoe Renair Sana. 
Naujos mašinos, 4 kambariai užna- 
kalyj. Taipgi parduosiu savo 4 kam
barių rakandus. Krautuvė randasi 
4565 So. Wentworth Avė. Del in
formacijų kreipkitės Anthony Pat- 
rieks, 4606 So. Wells St. Telefonas 
Yards 4864.

CLASSIFIEDADS
Automobiles

Jis išmo

Business Service 
Biznio Patarnavimas

P. LORJLLARD COMPANY, INC 
ISTB1GTA 1760

PARDAVIMUI Nash automobi
lius 1932 metų, 5 pasažierių arba 
mainysiu ant nedidelio Coupe, kad ir 
senesnio. Šaukite Republic 9599. 
4809% W. 63 St.

Skelb. t

Mausta QlauxUth>

I OLD GOLD. RŪKYTOJA bIUQ J932]-

r

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDUOSIU 165 akerių žemės 
su triobom. gerais gyvuliais, ir ma
šinoms. Turi būt parduota greitai. 
Atsišaukite pas savininką Joe Rup- 
šis, R. 8 B. 178, La Porte, Ind.

PARSIDUODA alinė su namu, 
biznis išdirbtas per daug metų, ap
gyventa skirtingu tautu.

2119 So. Halsted St.

PARSIDUODA restorantas. biznis 
geras, mažai įmokėti, likusius leng
vais išmokėjimais. Priežastis: tu
riu kitą biznį. 8456 S. Halsted St.

Maloni ple Colbert:
Old Gold’s pasaka yra ydn svarbi pasaka dėl mo

terų. Bet męs negalime jos papasakoti taip gerai, 
kai tai papasakoja patįs Old Gold!

Moteris kuri ruko Old Gold, pati patyria jų vė
sumą, Švelnumą* draugingą Jengvumą-gerklei, šio 
tikrai skirtingo cigareto. Ji patyria, taipgi, kad liuosi 
nuo alyvuoto, dirbtinio paskaninimo, Old Gold yra 
tyresnis, taipgi Švelnesnis tukimas . . . nepaliekąs 
peiktino kvapo rūbuose arba atsikvėpavime.

? Mes pakartojame, Old Gold’s pasaka, yra ytin 
pasaka moterims. Męs ne galime jos papa

sakoti taip |efdi, kai tąi gali padaryti patįs Old Gold!
K;

P. S.—Mes tikime, kad Jus atkartosite savo drau
gams, ple Colbert, kad: Geresnio Tabako neauga 
negu kad vartojama Old Gold. Ir jis yra tyrus.* 
Ir todėl Old Golds yra lengvus ant GERKLES 
ir NERVU,

Sv^YUMLAL AMERIKOS CIGARETAI

Claudbttb Colbert Cedl B. De Milte paveiksle “CLEOPATRA”, 
tai yra Paramount paveikslas.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė. Pigiai geroj vietoj. Bizniava 
gatvė, arba mainysiu j farmos staką.

8500 So. Union Avė.

©P.LotillatdCo^S*'

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite i musu spūlka

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 17th St..

Geriausias patyrimas 
mas, jeigu jus darote ka nors iš me
tų į metus. Ne tiktai daug paži
nojimo įsigaunate, bet tas informa
cijas susikaupo smegenyse ir jąs rei
kalui atėjus- suvartojate.

Tas tvirtinimas perą vien teorija. 
Jeigu ją pavartosite praktikoje, tai 
ji išeis visai pasekmingai. Ką mes 
išmokstame iš knygų, , pagelbsti 
minns orientuotis patyrimuose. Mes 
galime skaityti knygoje ir žiūrėti 
i nubriežtus planus, bet kaip sudėti 
pagal skaitimą ir planus laikrodėlį 
mes nežinosime, nebent mes pirmiau 
busime tą išsimokinę.

Taip pat yra ąu grosernes bizniu, 
jeigu mes nepraleisime daugelį metų 
prie to darbo, yra sunku suteikti 
tinkamą ir teisingą patarnavimą ko- 
stiumieriui. Nuimti nuo lentynos 
pakelį ir paimti už tai pinigus, nėra 
dar viskas. Tą gali padaryti pa- 
prastas klerkas.

Bet patarnavimas, kuri jums su
teikia groseminkas, valdas savo 
krautuvę, yra patarnavimas kuris
yra svarbus ir naudingas kiekvienai 
namų Šeimininkei. Del pavyzdžio 
paimkime Midwest Stores. Kuri ran
dasi jūsų apielinkėj. Joje rasite 
g<oserninką, kuris praleido daugelį 
metų tame biznyj. Per tuos ilgus 
metus jisai įsigijo patyrimą ir to- 
dės jis taip gerai ir gali jums pa
tarnauti.

Pirmiausia jam reikia nuodugniai 
susipažinti su prekėmis, 
ko, ką ius ir ką kiti kostiumieriai 
jūsų apielinkėje mėgiate pirkti. Jis 
išmoko;, kad jeigu jis nori i palai
kyti kostiųmier;, jis turi parduoti 
už pigią kainą, ir užsiganėdinti pel
nu kokis jam pasiseka padaryti.

Ir tas atsineša ir prie kiekvieno 
Midwest Stores groserninko. Jų yra' 
daugiau negu 300 Chicagoje ir apie- 
linkėse. Jie jums gali duoti , ge
riausi patarnavimą ir geriausias pre
kes. Jus rasite jų skelbimą Šios 
dienos laikraščio' ’a’do.ie. Perskaity
kite ji ir pasinaudokite sutaupomis, 
kurias gąusite pirkdami Šiose krau
tuvėse.

PARDAVIMUI tavern. geres biz
nis. Biznis randasi ant 63rd St. 

vietoj . Greitai nars’duoda. 
Priežastis pardavimo partnerių ne
sutikimas. Kreipkitės.

3411 W.. 65 Place

Tel. Lafayette 2839

Marcinkevičius 
Tavern

ANTANAS MARCINKEVIČIUS 
ir KLĖM. KLIMAS, 

savininkai
PETNYČIOMIS ŽUVIS , DYKAI

3830 So. Hohore St.
CHICAGO

NAMU SAVININKU ATYDAi 
Musų biuras suteiks patarimus narni 
savininkams reikale nesusipratimus1 
rendauninkais. Maža narinė mokesti* 
Expertų patarimai visose namu 
ninku h rendaiiH’nkt, nik-'a 
neturime skyrių Atdara kas<b< i. 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šyenta 
niais nuo 10 ryto fki piet. įžymi 
namai originalio ir vienintelio narr 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West DiVision St 

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

Exchahge—Mainai
-MAINYSIU 7 kambarių moderniš

ką bungalow karštu vandeniu apšil
domą, octogafi front, .mainysiu ant 
mažesnio namo 4—5 kambarių arba 
2 flatų. Parduosiu žemiausia kai
na. 6542 So. Talman Avė. *
- ........... ................ ................ . I , ,■■■»

Real Estate For Sale
^Fąmai.Ž^emig Pardavimui_____

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

Pašaukite
Pensicolla 2279z Situation Wanted

’_________  Darbo leSko__________
į IEŠKAU darbo kaipo bartenderis, 
esu atsakantis ir teisingas. Dirbsiu 
bile ‘kur. Kalbų gerai angliškai, 
šaukite Hemlock 8716.

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

5842 Wfentworth Avė.
■«

šlaite




