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WINNIPEG» Man
Vienintelis
Johnnson pranešė, kad sprogus 
gasolįno tankui žvejų 
Winnipegosis ežere paskendo 9 
žmonės.

ATLANTIC CITY, N. J., .s 
21.—Episkopalų bažnyčios kon
vencija užgyrė teikimą žinių 
apie gimdimų kontrolę. Ikišiol 
bažnyčios visuomet griežčiausiai 
priešinosi gimdimų kontrolei.

Goemboes griežtai nuginčijo 
mažosios entente kaltinimams, 
kad Vengrija yra dalinai atsa- 
kominga už Jugoslavijos kara
liaus Aleksandro nužudymų. 
Tai esąs grynas melas.

Japonija perka senų geležį 
Amerikoje

Vokietijos protesto 
nų bažnyčia skilo

LOS ANGELES, Cal. s. 21. 
-—Demokratų centralinis komi
tetas telegrafavo generaliniam 
prokurorui Cummings, prašyda
mi įsimaišyti J lapkr. 6 d 
kimus 
jos republikoniška valdža ban
dys atimti balsi iš tuktsančių 
balsuotojų. Be to numatoma, 
kad rinkimų dienų gali būti 
smarkių riaušių. Demokratai 
prašo, kad kiekvienam Los An
geles pavieto 3,504 precinktų 
butų paskirtas atskiras fedę-

Užėmė paskutines 
Ispanijos sukilėlių 

tvirtoves !

VARŠAVA, sp. 21. — Čia 
viešys Vengrijos premjeras • Go
emboes paskelbė, kad tik vie
na kultūrinė sutartis su Len
kija tapo pasirašyta ir kad jo
kių kitų sutarčių nebuvo ir 
svarstyta. Vengrija esą tikisi 
pagerinti kultūrinius ir ekono
minius ryšius su Lenkija ir tik 
tada eiti prie politinės sutar
ties.

Norima sustabdyti pašelpas bedarbiams, 
vieton jų visiems bedarbiams suteikiant 

darbą prie federalinių projektų

WASHINGTON, s. 21. — 
Pradeda aiškėti, kąd valdžia 
ruošiasi pirkti 5,000,000 akrų 
ūkio žemes. Del 1,000,000 ak
rų nupirkimo jau esąs padary
tas kontraktas, žemė perkama 
per bedarbių šelpimo adminis
traciją.

savo žmonai ir sunams ir tik 
nedidelę dalį giminėms.

Jis gaudavo /algos $1^000,000 
į metus. * Be to ir visos jo iš
laidos buvo apmokėtos valsty
bės. Tad kas mėnesį jis pa
sidėdavo i banką po $60,000.

PATERSON, N. J., s. 21. — 
Nicholas Perrazianni, 40 m., 
nušovė ir peiliu subadė dvi mo
teris ir tada pats gal mirtinai 
persišovė. Viena iš nušautųjų

WHITESBURG, Ky„ s. 21.— 
Gilbert Hali, 71 m., buvęs vie
tos gyventojas, bus teisiamas 
už užmušimų savo giminaičio 
William Hali, žmogžudystę jis 
papildė 28 metai atgal. Po to 
jis buvo pabėgęs j užsienį ir tik 
kelios savaitės atgal sugryžo 
ir pasidavė teismui. *

PARYŽIUS, sp. 21 
die be didelių iškilmių tapo pa
laidotas buvęs Franci jos pre
zidentas Raymond Poincare sa
vo kaimo kapinėse Lorraine.

Bet už tai vakar buvo dide
lės valstybinės laidottfvių iš
kilmės—Panteone z 
Dame bažnyčioje, 
kuriose dalyvavo 
Lebrun, ministeriai 
augštieji valdininkai

Visas Jugoslavijos 
ministerin kabi
netas rezignavo

s. 21. — 
išsigęlbėjęs Wm

LOS ANGELES, Cal., s. 21. 
— Paskilbusi savo skandalais 
pamokslininkė Aimee Semple 
McPherson liko apkaltinta už 
nesumokėjmų 1928 m. $635.62 
pajamų taiksų.

LONDONAS, s 21. —Lakū
nai kapt. Andy Mollison ir jo 
žmona Amy Johnson yra prie
kyje tarptautinių oro lenkty
nių iš Londono į Australiją. 
Jie jau pasiekė Karachi, Indi
joj ir už valandos laiko iš ten 
išskrido į tolimesnę kelionę. Ar
timiausi jiems lakūnai yra at
silikę 45 minutes. Amerikie
čiai lakūnai, pulk. Turner ir 
Pangbom yra penktoj vietoj. 
Juos sulaikė nepatogus vėjas 
ir miglos.
Dvi poros amerikiečių lakūnų 
išėjo iš lenktynių, sugedus jų 
motorams. Apie du lakūnus nė
ra jokios žinios.

PHILADELPHIA, Pa., s. 21. 
—Pasak Inųuirer, valdžia par
davė 17 senų torpedinių laivų 
privatiniems interesams už 
$200,000. Jie' laivus suardė ir 
seną geležį pardavė Japonijai, 
kuri iš jų pagamins sau karo 
reikmenis. Kiti prekybiniai 
laivai irgi liko išardyti ir se
na geležis parduota Japonijai.
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ST. PAUL, Mnn., s. 21. — 
Turbut pamišusio žmogaus pa
stverta 3 metų mergaitė rasta 
sumušta šalę šieno kupetos 
miesto pakrašty. Jos gyvybė 
pavojuje.

HERNE, Vokietijoj, s. 21.— 
Anglių dulkių eksplozijoj Con-» 
statine kasykloj septyni an
gliakasiai’ liko užmušti ir 4 
sunkįai sužeisti.

KAUNAS.-—žinomo Kaunie
čio Chodos duktė Malka už ko
munistinę veiklą buvo nubaus
ta 15 metų sunk, darbų kalėji
mo. Savo laiku iš Kauno ka
lėjimo buvo nuvežta į Zarasų 
kalėjimą ir iš ten dar su tri
mis komunistais pabėgo į So
vietų Rusiją. Rusijoj Chodo- 
saitė buvo populiari ir net per 
Maskvos radio kalbėdavo.

Šiomis dienomis Chodosaitč 
nelegaliai perėjo sieną ir atvy
ko Lietuvon.' Valstybės saugu
mo policija ją areštavo.

Dabar Chodosaitė be ko kita 
bus baudžiama ir už pabėgimą 
iš kalėjipio.

muštasis karalius
$10,000,000 turto

MADRIDAS, sp. 21. — Karo 
ministeris Hildalgo paskelbė, 
kad valdžios kariuomenė užėmė 
paskutines sukilėlių tvirtoves 
Asturias provincijoj. Sukilimas 
tęsėsi 15 dienų, jame žuVo la
bai daug žmonių ir daug turto 
sunaikinta.

iždą, nes tai yra 
darbas.

Visi darbai bus 
priežiūra pačios 
valdžios, o ne išduodami mies
tams, ar kontraktoriams, kaip 
buvo daroma ikišiol, nes pasi
rodė, kad didelė dalis taip pa-1 
skirtųjų pinigų nueina graf-

rin
Esą dabartinė valsti

SAN JOSE, Costa Rica, s. 
21.—Costa Rica kariuomenė nu<- 
vyko į Coco salą ir suėmė ten 
rastus 8 anglus, paslėptų tur
tų ieškotojus, jų tarpe vieną 
moterį. Konfiskuoti radio sto
tis, elektros dirbtuvė, refrige- 
ratorius, ginklai ir daug bran
gaus įrengimo.

Dvaro maršalas pašalintas. Už- 
paliko

AREŠTUOTA MALKA CHODO 
SAITĖ

Valdžia Stengsis Parūpinti 
- Visiems Darbus

VILKAVIŠKIS.—Seniau Vil
kaviškio apylinkė kasmet pasi
gamindavo apie 10,000 tonų 
durpių Bet dėl blogo oro jų da
lis (apie 15%) nubyrėdavo, šie
met jų pagaminta bent 50% 
daugiau, t. y., apie 15,000 to
nų. Svarbiausia, kad suimtos 
pakankamai išdžiuvusios.

Kaikurie iš durpių jau4 ir pi
nigo pasidarė. Tiesa, ir dur
pių* kaina nuslugusi: pradžioj

U& 1060 -At. vidut. dur
pių mokėjo po 16—17 lt., su 
pristatymu į namus, o dabar 
—tik 14—12 lt. (1000 št. sve
ria maždaug 1 to).

Didelės pinigų sumos bus 
sunaudotos miestečių bedarbių 
iškėlimui į nedidelius ukius, 
taipgi ūkininkų iškėlimui iš ne
derlingų vietų į derlingesnes. 
Iškeltiems iš miestų į ukius 
bedarbiams bus teikiama pagel- 
bo įsikurti naujose vietose, įsi- 
ruošti dražus, kartu duodant 
progos padirbėti netolimose in
dustrijose,. kurios bus įsteigtos 
valdžios pinigais. Į ukius bus 
iškelti tie bedarbiai, kurie yra 
dabar valdžios šelpiami ir ku
riems nėra vilties gauti kitokį 
darbą.

Ūkininkams irgi bus duoda
ma pagelba įsigyti daugiau že
mės, įsitaisyti geresnius na
mus, įsirengti mašinas ir iš- 
naujo pradėti tinkamai ūkinin
kaiti.

Busią pravesti ir kiti platus 
valdžios viešųjų darbų projek
tai, kurie duotų darbo milio- 
nams bedarbių.

SAN FRANCISCO, Cal., T. 
21.—Pienas čia atpigo iki 5c 
ir 6c už kvortą.

0TTAWA, III., S. 21. — Po
licija ieško dviejų žmonių, kurie 
pavogė paminklą nuo vaiko 
kapo,1 pastatyta 88 metai at-

NEW YORK, s. 21. — Ape
liacijos’ teismas patvirtino že
mesniojo teismo nitosprendį 
Bruno Hauptmanną išduoti 
New Jersey valstijai ir Bruno 
Hauptmann tuoj aus liko išga
bentas į New Jersey valstiją, 
kur tapo uždarytas Flemington, 
N. J., kalėjime. New Jersey 
valstijoj jis bus teisiamas už 
Lindberghų kūdikio nužudymą.

kalėjime jam liko uždrausta 
kalbėtis su sargais, ar net skai
tyti laikraščius ir knygas.

Jis liko išduotas, nors atsi
rado keturi žmonės, kurie liu
dijo, kad Lindberghų kūdikio 
išvogimo dieną Hauptmann vi
są deiną buvo New Yorke.

Jei New Jersey teismas jį iš
teisintų, tai jis bus parvežtas 
į New Yorką, kur bus teisia
mas už išgavimą išpirkimo pi
nigų, nes pas jį< rasta didelė 
dalis sumokėtų už Lindbergho 
kūdikio paliuosavimą pinigų.

Bruno Hauptmann 
išduotas New Jersey 
’ wvalštijar‘ ■■■<'■

BERLYNAS, s. 21. - 
testonų bažnyčia skilo. Apie 
9,000 kunigų atsimetė nuo 
reicho vyskupo Mueller bažny*. 
čios, išrinko savo sinodą ir pa
skelbė, kad 80 nuoš.i protesto- 
nų pritaria atsiskyrėliams.

Opozicijos sinodas įsakė pa
rapijoms neklausyti reicho baž
nyčios įsakymų, nes ji “sulau
žė evangelikų bažnyčios kon
stituciją, suardė krikščionišką
jį bažnyčios pagrindą ir įvedė 
popiežiją, kas yra nesuderina
ma su protestonų religija”.

NEW YORK, s. 21
Yorko mėras La Guardia ruo
šiasi išvykti į Wisconsin valst. 
prakalbų maršrutu, parėmimui moterų atmetė jo meilę, kita gi 
progresyvio senatoriaus Robert bandė ją apginti, kai jis ją pra- 
M. La Follette kandidatūros. dėjo šaudyti.

BELGRADAS, sp. 21. — Ju
goslavijos kabineto krizis lai
kinai nustūmė į šalį kitus svar
bius tarptautinius klausimus— 
mažosios entente pasivmtimą 
protesto Vengrijoj ir klausimą ' 
pačios Jugoslavijos siuntimo 
protesto, galbūt ultimatumo, 
Vengrijai, dėl globojimo politi
nių tremtinių, kurie užmušė ka
ralių Aleksandrą.

Vakar iš vietos liko pašalin
tas karaliaus dvaro maršalas 
gen. Dimitievic ir jo pagelbi- 
ninkas pulk.- Pavlovic., Gen. 
Dimitrievic buvo išvykęs į Mar- 
seilles * prižiūrėti karaliaus 
Aleksandro saugumą, bet tuo 
saugumu vistiefk . nepasirūpino 
ir suokalbininkai įstengė prie 
karaliaus prieiti ir jį užmušti. 
Jis sugryžo kartu su karaliaus 
kunu, bet laidotuvėse nesirodė. 
Spėjama, kad jų pašalinimo rei
kalavo našlė karalienė Marie.

Tuoj po to rezignavo ir vi
sas Jugoslavijos kabinetas, va
dovaujamas premiero Nikola 
Uzunovič. Tvirtinama, kabine
tas rezignavęs tikslu, kad nau
jieji regentai galėtų sudaryti 
kabinetą, kuris jiems geriau 
tinka ir kuris labiau atsako 
naujosioms, po'karaliaus mir
ties, susidariusioms sąlygoms. 
Spėjama, kad naująjį, “nacio- 
nalės koncentracijos” kabinetą 
sudarys Bogoliub Jetvič, dabar
tinis ųžsenio reikalų ministeris.

Tūli demokratų net tikisi, 
kad busianti panaikinta ir dik
tatūra.

Taipgi paaiškėjo, kad miręs 
karalius Aleksandras paliko 
$10,000,000 turto. Jis paliko 
daug turto Jugoslavijoj, t bet 
taipjau palikti ir dideli pinigi 
niai depozitai Franci jos, švei-

- carijos ir Anglijos - bankuose.
Didžiumą savo ttfrto jis užrašė ralinis maršalo pagelbininkas

VARSA VA, s. 21 
tas svarsto Lenkijos žemės re
formas ir ūkininkų skolas. Ta
po priimti keli dekretai, kurie 
leis prasiskolinusiems ūkinin
kams savo skolas pakeisti ] 
4 V2 nuoš. 50 metų bonus, ku
riuos kreditoriai turės priimti 
už pilną kainą. Kadangi vek
seliai dabar parsidavinėjo tik 
už pusę vertės, tai nuo to nu
kentės finansinės įstaigos. Val
džia sutiko prisiimti 50,000,000 
zlotų ūkininkų skolą, 

p

Finansų ministeris prof. Za- 
wadski sako, kad ūkininkai yra 
tiek prasiskolinę, jog jų paja
mos negali nuošimčių ir bonų 
amortizacijos atmokėti, jau 
nekalbant apie sumokėjimą 
valdžiai savo taksų, kurie Len
kijoj yra nepaprastai augšti. 
Todėl jis įspėjo, kad valdžia 
griežtai laikysis naujųjų sąly
gų ir nemokantys savo skolų 
ūkininkai bifs nevilkinant iš
parduodami iš varžytinių.

Prieš kelis metus didžioji Mississippi upė buvo pasidariusi visai nesuvaldoma. Ji nuolatos iš
šaukdavo potvynius, kurie pridarydavo didelių nuostolių, o ir pati upė darėsi netinkanti laivų 
plaukiojimui. Tečiaus žmogus pasiryžo ją suvąldyti ir paversti ją ne naikintoja, bet naudingu 
tarnu visai didelei Amerikos, styčiai. Visur daromos dhmbos, tvarkoma vandens sriovė. Visas 
darbas kainuos $127,000,000, bet tada upė ir visos jos šakos atsidarys laivų plaukiojimui, iš
nyks ir metiniai potvynių pavojai. Atsidarys ir naujas vandens kelias tarp Didžiųjų Ežerų ir 
Meksikos įlankos. Mississippi upė plaukia per turtingiausius Amerikos žemdirbystės centrus.

WASHINGTON, spalio 21. — 
Prezidento Roosevelto adminis
tracija planuojanti sustabdyti 
bedarbių šelpimą, vieton to pa
skiriant penkis bilionus dol. šel
pimo darbams, kad kiekvienas 
bedarbis gautų darbą prie tų 
darbų. ’ *

Einant tais planais, kurie yra 
ruošiami administracijos kon
ferencijose, bedarbių šelpimas 
apsistotų ateinančiais metais ir 
^patiems miestams butų pavesta 
rūpintis jau nebegalinčiais dirb
ti paliegėliais. s

Visi gi kiti bedarbiai butų 
pristatyti prie federalinių pro
jektų. Niekurie tų projektų 
jau yra ruošiami plačioj ska
lėj, pav. namų statybos ir lūš
nų griovimo.

Teisioginiam bedarbių šelpi
mui išleistos milžiniškos pinigų 
sumos jau niekad nebegryš į 
iždą, kuomet gi tiems projek
tams išleisti pinigai su laiku 
gali sugryšti į valdžios .iždą. 
Todėl bedarbiai.Jbuk pastatyti 
daugiausia- tik prįe apsimokan
čių darbų.

Taip, Chicagoj namų staty
bai bus išleista apie $12,500,- 
000, bet manoma, kad tie pini
gai ilgainiui sugryš į valdžios

LOUISVILLE, Ky., s. 21.— 
Federalinis grand j uty, išklau
sęs turtuolės Mrs. Stoll liudiji
mą apie tą išvogimą, apkaltino 
dėl to išvogimo Thomas H. Ro- 
binson, Jr., jo žmoną Frances 
ir jo tėvą. Pastarieji kaltini
mai, kad jie žinoję kur žmog- 
vagis randasi ir gelbėję jam iš» 
kolektuoti $50,000 išpirkimą. 
Jaunasis Robinson, tikrasis 
žmogyagis, tebėra nesuimtas. 
Bet jo žmona ir tėvas jau yra 
suimti.

Tėvas sakosi, kad federaliniai 
agentai tiek pat žinoję apie jo 
sūnų, kiek ir jis pats, tik su 
sunaus žmona gelbėję išliuosuo- 
ti Mrs. Stoll.
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New Kensington, Pa.
Ligoniai

stambi Limbinė progtesistė ir. 
buvusios L. M. P. S. 102 'kuo*- 
pos kmnisarka, išsikraustė į 
■F-aureH, «Pa. Mat, jos vyras 
Juozas Žukas ten gavo darbą, 
tai ir 
ii šį 
man, 
kant,

pačiukei prisiėjo apleis- 
“Kweėt tm”. Gaila, ir 
•kad netekome, taip sa- 
“progressištėš” iš peties.

“Jeigu tikrai ten tavo vardas 
'buvo, tai (pirmiausiai suareš-- 
tuok New Kensingtono ipolidi- 
ją, paskui Citiizens 'GeticraT 
ligoninę, vietinį *The Daily1 
Dispatch*, United Press Žinių 
-Agentūrą, o po lo jau “Nau
jienas” ir jos 'korespondentą.” 
J. T. Miekelionis — Malone 
spiovė ir šalin eidamas pa- 
grąsino: “Nesmarkauk, aš tau 
parodysiu”.

Kažin ką jis norėjo parody-

'kų melodijų. Arba vėl — man 
terko da Detroite gyvenant' 
girdėti teatre grojant ir matyt 
ant scenos Aktorius šokaiit 
Tictuvišką klumpakojį ir suk
tinį. Tokiu bildu tai irgi buVo 
lietuviukas programas. Ponas’ 
J. T. Mikelionis-Maione galit 
varyti savo radio ’ biznį, bet 
tegul iš jo jis nedaro “monki 
biznį” ir tai dar lietuvių var
du. ‘ t

Apie lai gal teks kitą kartą, 
pakalbėti'.

gyve-

Juozas Yvaška, buvęs pašau* 
linio karo Amerikos kareivis, 
jau 10 mėnesių kaip serga ko
kia ten vidurių liga.

P-ia Anelė Gudynienė jau 
keli metai kaip po biskį sirgu-s 
liavo. Dabar sunkiai susirgo ir 
tapo išvežta j Allegheny kaun-> 
tęs ligoninę.

P-ia K. Stadehiikienė sunkiai 
susirgo ir tapo nuvežta į Citi- 
zens General ligoninę. Jai buvo* 
padaryta operacija. Ligos prie
žastis •— “gold stone”. Dabar 
jau sveikata.

Visiems musų ligoniams lin
kiu kuo greičiausiai pasveikti 
ir vėį linksmai gyventi. 

» » » 
“Koetumeriai”

:P-as Juozas Jurgaitis,
nąs adresu 596 Lindon avė.,, 
laiko nedidelę, bet švarią val
gomų dąiktų krautuvę. Jis ir jo 
moteris yra geri draugiški žmo
nės. Taipgi jiedu yra geri SLA 
192 kuopos nariai, seni “Nau
jienų”, “Keleivio” ir “tėvynės” 
skaitytojai. ,

Bet pas mus yra ir tokių 
žmonių, kurie patys jo krautu
vėj niekados nieko neperka, o 
iš pavydo da visaip jo bizniui 
bando pakenkti. Vienok jeigu 
kas nors iš šio miestelio para
šo kokią nors korespondenciją 
j laikraščius ir kai tie “džen- 
telmonai” dažino, tai tada at
bėga pas p. J. Jurgaitį į krau
tuvę ir sako: “Juozai, parodyk 
man tą gazietą; aš noriu pa
žiūrėt, kas ten parašyta” ir tt. 
(Mat, tie “sportai” neturi nė 
vienas laikraštį užsiprenumera
vę). Todėl aš tokiems “spor
tams kostumeriams” 1 
nueiti pas < 4L Jurgaitį 
simoketi $7' tada ^įis jur*rHt' W- 
rašys “Naujienas” ir per me
dus laiko paštorius jums kas
dien 
Tąsyk 
tingai 
koti.

Daržai.
Pirmiau, kai geri laikai bu

vo, tai pas angliakasius ir 
pas kitus darbininkus retai 
kur darželiuose rasdavosi pa
sodintų tomeičių, agurkų, svo
gūnų ir kitų daržovių.

Dabar, kai prasti laikai už
ėjo, tai ne tik apie namus 
darželiai, užsodinta įvairiomis 
daržovėmis, bet visur aplink 
miestą. Kur -tik randasi skly- 
putis tinkamos žemės, tai iir 
užsėta, užsodinta ^įvairiomis 
daržovėmis. Daugelis užsiau
gino labai gražių bulvių ir 
kitokių daržovių. Mat, reika
las visur pirmoj vietoj.

» 8 tt
Tabokini.

kurie šio miesto lietu

tt tt tt
Kariavo.

Kuomet vietinė SLA. 192 
kuopa darbavosi pinigų sukė
limui dėl Lituanicos II, tai po
nas J. T. Mickelionis-Malone 
visur landydamas pasakojo: 
“neduokite pinigų tiems Chi- 
cagos meklioriams, prigavi
kams. Jiems ne lietuvių garbė 
rupi, tik “jų pačių kiauras 
kišenius, ir tt.” Vadinasi, jis 
kariavo prieš “apgavikus.”

atneš į stubą laikraštį, 
jums nereikės bereika- 
lakstyti ir gazietų ieš

Kai 
viai ir kitų tautų žmones dėl 
savęs sodina ir augina tabaką, 
tik visas vargas, kad jie nie
ko nežino apie tabako augini
mą ir jo sutaisymą, kad butų 
geras dėl rūkymo.

» '» »
Ptetkininke.

Viena lietuviška farmerka, 
‘kuri gyvena už 20 mylių tdlu- 
mo nuo šio miesto, beveik 
kasdien atvažiuoja į miestą ir 
atsiveža kokį sumigusį sūrį 
arba arklinių komų neva par
duoti. Bet tikrumoj ji atva
žiuoja girtuokliauti 'ir pletkus 
nešioti. Kai nuvažiuoja pas; 
Oną, tai sako Katrė taip ir 
taip ant tavęs sakė; o kai nu-

Kilus smerkia, o pats **monki 
biznį” daro.

Dabar tas pats J. T. Micke- 
lionis-Malone nori sutverti 
Lietuvišką Radio Klubą, ku
ris duotų kas savaitę ’iMuviš- 
kus programos. Jis nori, kad: 
vietiniai ir apygardos lietuviai 
jam kas savaitę mokėtų 25 
centus. Na, o už tai jis esą 
duos, taip sakant, lietuviškus 
programos. Rodosi, but gerai 
turėti nors kelias minutes ką 
nors lietuviško, bet čia už to» 
lietuviškumo yra pasleptast 
aiškus biznis. Jis jau davė 
vieną tokį “lietuvišką” pro
gramą iš Pittsburgho. Bet jei
gu jau tą jo .programą galima; 
vadinti lietuvišku, tai ir Luc- 
ky Strike, Chesterfield bei 
Gamei cigare tų programai lic- 
tuviškesni, nes juk ir ten 
nuolat girdim tikrai lietuviš-

4pas Katrę, tai. sako

tt « tt
Piknikai

Praeitą vasarą buvo daug vi
sokių piknikų. Bet man n® vie
nas jų nepatiko, neg visuose 
buvo pilna girtų, — senų 
jaunų, vyrų ir moterų, 

tt tt tt 
Išmainė

Praeitą pavasarį p. Adomas 
Peteliunas savo namuką išmai
nė į farmą »ir jau šį rudenį 
mums atvežė parduoti gardžių/ 
kriaušių ir saldžių obuolių.

« tt » r
Pirko

'Praeitą vasarą ponai Anta
nas ir Barbora Petraičiai pirko, 
seną didelį namą, — tokį, kaip 
Zyplių dvaro daržine. Dabai 
girdėjau kalbant, jog tuščių 
kambarių nelaikysią, — balan
džius auginsią ir biznį darysią.

tt tt tt

Vištos
Keli metai tam atgal viena

me APLA 9 kuopos mėnesinia
me, susirinkime bimbinis komu-j 
nistas Jonas Jasudavičius pa
sakė: “Jus esat juodašimčiai— 
fašistai, jei priešinatės darbi
ninkų klasės reikalams” (Bim
bos reikalams).

šįmet gi, žiuriu, praeitą šeš
tadienį tas pats Jonas Jasuda- 
vičius artt triračio prisikrovęs 
vištų atvežė parduoti. Sako: 
“Draugai, pirkit nedėliai vištų;, 
geros, riebios vištos” (o tikru
moj tos jo vištps susivėlusios 
ir purvinos, kaip Detroito Jo
nikienė) .

Aš, kaip “geram draugui”, 
patariu savo komunistiškas viš
tas nepardavinėti ' juodašim- 
čiams ir fašistams, nes tai prie
šinga švento Lenino teaiatas.

tt tt tt

Išsikraustė.
šio miesto sena

jog Ona taip ir taip sake. 
Tikrumoj tai jos pačios išmis- 
Jas. O jei kur nors randa 
kvortą munšaino, tai paleid
žia visą dieną.

Aš tai gerai plelkininkci pa
tarsiu savo farmitkę saugoti 
ir miestan nevažinėti, kad 
tais bėdon nepatekus, 

tt tt tt
Nepriėmė.

Tūlas laikas tam atgal
nas Lukšis atėjo į SLA. 199 
kuopos mėn. susirinkimą ir: 
prisirašė. Po to pasidarė bai
siai smarkus
mas. O kai iš SLA. Centro ga
vo pranešimą, kad tas “džen- 
telmonas” tapo atmestas, ne- 
primtas į SLA., tai dabar jis; 
vaikščioja gatvėmis nosį nu
leidęs ir galvoja, kodėl .jo ne
priėmė.

Nepriėmimo priežastis labai, 
paprasta: Žmonėms, kurie ne
moka 
vietos

k ar

Pra

ir

ir nesukalba-,

tinkamai elgtis, SLA. 
nėra.

gyventoja
m/1C1 vKPF i

Ieškojo.
‘Prieš kiek laiko “Naujieno

se” tilpo korespondencija apie 
tai, kaip vieni gembling maši
nų “kareiviai” daužė kitų to
kių pat jau gemblerių maši
nas. Tame kirre tapo pašau
tas į petį ’kdkis ten Joseph* 
Malone. i

Tard lietuvis Juozas T. Mi- 
ketionis, kuris yra pasivadi
nęs Joseph Malone, perskai
tęs tą korespondenciją taip 
baisiai įtūžo, kad gatvėmis 
bėgiodamas ieškojo “Naujie
nų” korespondento ir vis 'ne
galėjo surasti. Po kiek laiiko 
jam ėmė ir pasakė, kad keikia 
tenkulnutė, kad, girdi, tur 
būt, parašė apie tave (Na, o 
iš kur ta kuniutė galėjo suži
noti, kas rašė arba rašo; juk 
laikraščių korespondentai jai 
nepasipasakojo savo sekre
tų?), Tada jis gatvėj sutikęs 
tuoj užklupo: girdi, kam tu 
mano vardą įdėjai į gazietes? 
Juk tai kriminalinis šmeižtas. 
Tave ir “Naujienas” “rešty- 
siu”, jei į 24. valandas neat-; 
šauksi* to rašto ir tt.

■ ■ . .................... ' I' ............................. — - '       i.............    ...I—.........................

(savo vyrams Tytą einant į dingierius parnešdavo didesnę 
darbą nė pusrytukų nepaga- pėdę, tai' tam užfundydavo 

ko geresnio, gardesnio. Ir 
taip tų visų žioplių pinigėliai 

i| likdavo pas tas gerąsias mi- 
siukes. Kai užėjo blogi Taikai 
ir burdingieriai pinigų nepar
neša, tai ir tos geros burding- 
misiukės pradėjo sirgti bei 
visus geruosius ’burdingierius 
išvarė lauk iš burdo. Tie na
bagai kitur burdo negal gaut, 
pinigų neturi, pasijuto esą 
papuolę į vargą, tad vieni pri- 

’siglaudč prie salaveiŠių arini 
’jos, 'kiti už miesto pasistatė 
palapines ir gyvena, kaip bar
sukai. Minta visokiomis atma
tomis. Na, o tos jų numylėtos 
misiukės ne į stubą neleidžia 
jų žiemos laiku pasišildyti.

—Naktinis Padauža.

mina.

Negeri 
'buvo geri laikai, dr 
uždirbdavo, tai pavie-

'Bunkiėtukai.
šįmet pas muši) kai 'kurias' 

“aukštos garbės”' kūmutes la
bai į madą įėjo rengti savo; 
draugėms gimtuvių, varduvių 
vestuvių ir kitokių atmintu-į 
Mų bankietukus. 'Žiūrėk, pa-; 
vakarį kur nors ir traukia 
“aiskrimą” grauždamas ku-; 
mučių pulkas. - i (Lygiai taip* 
kaip davatkos į. Atvytą šven-į 
tos Onos atlaidų dieną). Su
sirenka kur nors į stubeiką, 
pasikalba apie savo ir kiti) 
buringierius, alaus vyno, mum 
šainuko išsigeria, gramafoną 
pagrajina, pašoka, padainuot 
ja, oyragaičių ir aiskrimuko- 
pakrainčioja, o kai kada vie-^ 
na kitą ir už plaukų pave\ 
džioja. Taip sau ir linksmina
si. Mat, gyvena Amerikoj. Vy-į 
rai duonutę uždirba, o už tai;

kai 
daug 
riiafi vyrai gyvendavo pas taip 
vadinamas burdingmisiukes; 
ir kai kurios tų misiukių lai
kydavo tiek gerų burdingie- 
rių, kiek tik štuboj tilpdavo. 
O tais,, -gerais burdingieriais 
būdavo tie, kurie parnešdavo 
pėdę ir paduodavo misiukei 
palaikyti. Na, o ta “geroji- 
teisingoji0 misilikė duodavo 
namie Virto alaus, vyno, mun- 
šainuko iššigerti. Kuris bur-

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai,

Tėl. Offce Wentworth 6330 
Rez* Hyde Park 8395 

Dr. Susam A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialiste 
6000 So. Halsted St 

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL Vak.
Išskyrus seredomis.

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Streėt 
Valandos: nuo 1—3 it 7*—8 

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

Telefonas Republic 7868

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife 

6109 S. Albany 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se an ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

Graboriai

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343DR. BERtASH

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30
Nedči'.omis pagal sutarti.

Pirmus Morgfičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cush su Neperdi- 
dcliu Atrokavimu. Duodame 

Cdllatcral Paskolas.

LOUIS M. CHAPMAN •
120 S. La Salk- St.

Tel. Franklin 0576

Laidotuvės $95 
1 i BAGDONAS 

Pullman 4151 
10734 S.Michigan Av. 

Republic 3100 
2506 W. 63 St.

DR. VAITUSH, OPT.
•LIETUVIS

Optomėtrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
nio, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
trumparegystę ir toliregystę. Priren- 

Į gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
-elektra, parodančią mažiausias klai*. 
dar. Specialė atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai- 
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Telefonas Yards 1188 :i

Stanley P. Mažeika:
Graborius ir

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bovrbon

Lietuviškos
Degtinis

NATHAN 
KANTER

•O MutualLiąuorCo
4707 S. Maisteli St

Tel. YARDS 0803

$1,000,000.00

t
 paskoloms Ant .

PiftMVMOW®[V
Nuošimtis tik už likusia šumą,! ant lengvų iš
mokėjimų, nuo 5 iki 20 metų.. lėtėjimo ir 
jokių bausmių nereikės mokėti.

Įstok i šia Draugija sistąmatiškai taupyti, 
pinigus. Draugija moka dividetidiis 'iiūo 4% 
iki 6% kas 6 įmėhesiak Taupyme skyrių gali: 
pasirinkti. Panašiai: ant $1,000(00 ghli mo-s 
keti po $5.00 į mėnesį a^ba po kiėk nori, kol* 
sumokėsi $1^000100 ir Draūgija; 'mokės divi-I 
dendus už sumokėta suma.

*. -i

rEDERAlSAVINGS
AND LOAN ASSOCUATI0N

W CHICAGO

Ši Draugija yra po U.\ 
S. Govemmertt iprie-» 
žiūra ir Government 
deda pinigus į šią, 

Draugija. ;

•Del platesnių žinių 
kreipkitėts į 

Draugiją.

2324 So. Leavitt Street
PHONE CANAL 1678 ’

JUSTIN MACKTEAVTCH, Rašt.

■ ■mi.ll.lĮl-Į. I I . 1111 l.i. *

Rusiška ir Turkiška Pirtis
’ • • ‘ . t tH. . • ' k • ‘ ' 1

DOUGLAS BATHS {1 «
3514-16 W. ROOSEVELT ROAD«*® ..r»
arti St.Lottis Av.Tdl. Kedzie 8902 M
Vanos, lidtaus fr druskos vanos- 

awimming pool.
Rusiška ir . turkiška pirtis

Moterims sereddrrtis iki 7 v. v;_____  'i

'Rez. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

gydytojas ir chirurgas
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Lietuviai Daktarui
DR. MARGERE

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 8488

DR. G. SERNER
LIETUVIS

_ __ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas iir Akinių 'Dirbtuvė
756 West 35th St

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

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso valandos t»uo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. N.MKELIS
✓ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'Ofi^fea ir Rezidencija

CHICAGO. ILL

3 
nao 10 M 12?'al-diew 

lama. Kaina prieinama. .......... .
3319 Lftuanica Avenue : OE PA TYRIMO 

> ■ • o&MSKUGO. M.,. .

lama. Kaina prieinama.

DR. FULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield BouKd 

(Kamp. Datnen Avė.) 
Tek Hemlock 6699

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

6412 Su. Campbell Avė. 
Prospect 0469

ei. Lafayette 3650 I

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas ,

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

REPtrblic 8340 | 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo j 
-pačiu vardu)

Jei 
Jei 
Jei 
Jei

J.F.RADZIUS
Iricerporafed

LIETUVIŲ GRABORIŪS 
Palaidoja už $25.00 -ir augšči 

Moderniška koplyčia dyka 
068 W. 18th St. Tdl. Canal 

CHICAGO, ILL.

augščiau. *
dykai. .

Canal 6174'

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

akys, tuomet jau jums reikta; 
akinių.

Dr. John J. 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. Nfedėliomis uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai
Phone’Canal0528

DrJV^K^eųimskis
GAS DENTISTAS K-RAY
4143 Archer dv., hamp. Fmn'cisco av.

SWas
GRABORIŪS ir BALSAMUOTOJAS, 

Patarnavilmąs geras ir nebrangus

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių .'Daktarų 

^Draugijos Nariui.

.................... * e ......  1,1 » * "y
' įvairas Gydytojai

DR. HERZMAN
Iš RUSUOS

Gerai 'lietuviams žinomas per 36 
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. I8th St., netoli Morgan St 

Valandos nuo 10*—12 pietų Ir 
> nuo 6 iki 7:30 vaL vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 <r Central 7464

Tel. Monroe 8377

MASALSKIS 
GRABORIŪS 

3307 Lituanica Avė 
Tek Boulevard 4139

A. L Davidonis, MD.
4910 S. MSchigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. Charles Segal
/ " OFISAS i

4729 S®. Ashland Avė.
2 lubos Į

. CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, «uo 2 iki 4 
vai. -po pietų ir nuo 7 dki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis ntio 10 iki 12 
valandai dieną. 1 f

Phone MIDWAY 2880

k Tel. Lafayette 8572
J. Liulevičiūs f 

jį GRABORIŪS IR
f BALSAMUOTOJASf FatamPują Chica-
f goję ir :apielinkčje;

Didėle ir graži 
■L koplyčia dykai 
W 4092 ARCHER AV.

West Town- State Bank Bldg.
2400 West Madison Street

Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Seeley ^880

Namų telefonas Brunswick 0597

I. J. 70LP 
1616 įsra st. 

Tel, Boulevard 5203 ir 8413

Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIŪS 

PdtBrrtauja 'laidotuvėse kuopigiausiai 
lleikale mėldžiame atsišaukti, o mu

sų dirbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PL, UhfcagD 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

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

MteaeMtone... 11 iia aeeaii»i i aee.u a a m. .

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

. arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.
■  > tiinHll't tUi. ■ .»■ į L.i >■■■«» t »■! «■!.■» . . «     

DR. T. DUNDULIS
> GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginife 0036

Ofiso valandos nuo 2-4 ir huo 
6-8 v. v. NedSlioj pagal sutarti;

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso Valandos:

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

Rez. Telephone Plaza 2400
—■ ... . ,4 „ha „ , įį,,    a, a ,»bl ą„

Ofiso Tel. Calumet 6893
Rez. Tėl. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 'ir Visų 
chroniškų liRU»

Ofisas 3102 So. Halsted Bt,. 
arti 81 St Street.

Valandos: 2—4, 7—9 Vai. Vak. Ne
daliomis ir Šventadieniais 10—12 

diena:
■ nošimoms į

• Advokatai

Grabftrius 
KOK

CICERO, III.

DYKAI
l 49 Ct

DR. V. A. ŠIMKUS
gydytojas ,tr chirurgas

Valandos huo 2 iki 4 ir ntto 7 iki 
vaL, Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tol. Boulevard 1401

...................—-- -------—r r----------i— - ----------------

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2300 

Refr 6515 So. Rbckwell SL 
-Tel. Republic 9728

, ..—............... ........................... ... ■■■■i i iii ■

DR. STRIKOLTS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4MS s». ASHUAND AVĖ.

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

Ofiso Tel.: Bdtifevapd 7820 
Namų Tek Prospect 1930

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. WMhitigton St. 

Kambarys 402 Tel. Dearbotn 9047 
Res. 5349 So. Hecmitage Avė.

Vakarais Tufo 6 iki 9 
TėL Prospect 1610
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Dvi Poros Vienodu Auskaru 200

visi

LIETUVOS ŽINIOS

Pietų

grą-

R. Šiliukas
YKAI

Mato

ŠEIMYNAI

12 tūbų radios po $^Q QQ
6 tūbų Radios po $18.00

ZALESKI ir MARTIN, Sav,

NUPIRKS Bridgeport Liquor CoSPALIO 18, 19, 20

tūbos minties

Lauk svarbaus
pranešimo

Cicero, UI

UNIVERSAL 
SHOE STORE

Savo drąsumu abu 
ne kartą yra pa-

gyvepa 
pama- 

jų var

totuose Amerikos 
Jiems tad gal bus

Mes turime didžiausį pasi 
rinkimą puikių čeverykų

MODEL 
•4B^

mano brangus 
paklausė vėl En<

imtis parengia 
gilinti savo te- 
praktikines ži-

padarė 
tėvynai- 
Jis yra

pačioje garbės
Leonardas su

Kūdikiams 
Specials 

Sniego siutu 
kai $1.99 
Chinchilla 

. Kautukai 
$2.66

Paskui 
(6 skai- 
“Lietu-

Vyrai 
Taipgi 
Gali 
Tau
pyti!

- tyliai pra 
tai aš su ta-

LENGVAIS 
IŠMOKĖ
JIMAIS

Parduodame juos pigiausio 
mis kainomis.

70 Byle . 
.75 kurios

miestelius. Pir- 
įjo išvažinėti do
nas chicdgiečiai

3417-21 S. Halsted St 
ą Tel. Boulevard 8167 

CHICAGO, ILL.

VYRAMS, MOTEĘIMS 
IR VAIKAMS.

— paklausė manęs Engracia.
—Ačiū labai. Taip gerai, kaip 

niekad dar nesijaučiau, — at
sakiau jai.

—Na, o tu 
Leonardai? — 
gracia.

22 METŲ 
IŠPARDAVIMAS

po vieną skir- 
Leonardui — bal- 

raudona. Tas 
kad Leonardas gyvos 

turi

apie laikraščius

Tik pagalvokite! Naujas 1985 m. 
PHILCO už toki mažą {mokėjimą 
—taipgi ant labai lengvų išmokė
jimo sąlygų t Ne atidėliokite — 
nusipirkite sau PHILCO dabar. 
Jūsų pasirinkimui 49 nauji mode
liai, su mažu irnokėjimy ir leng
vais išmokėjimais. Pasilinksmin
kite su vienu iš geriausių radio

pasiryžę žūt 
‘Talkos” spau

— Rumšiškių valsčiuje, Da- 
vainonių kaime, šiomis dieno
mis policija rado urve pasi
slėpusį žmogų, Pasirodo, kad 
tai yra to kaimo gyventojas 
Jonas$Purafcw35 'metų amžiaus, 
šis 15 metų atkalė j ęs žmogus, 
slėpdamasis • nito kariuomenės, 
urvan įlindo jau 1919 metais. 
Nuo to laiko ligi šiol jis ne
matė saulės šviesos ir užmir-

Nuo Neuralgiškų 
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERl 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

A plaukius aušrininko 
Šlančausko kapą

Jie tai pirmiausiai 
>ti ir Chįcagos 
raginti, kad rei-

Kaip iš Kauno bus 
skrendama į Pietų 

Amerika

Kelionė per At- 
irgi iš trijų da- 
dalis 1930 kilo- 

skristi pavėjui,

šo, kaip dabar pasaulis atro
do. Dezertyras atrodo labai iš- 
blogfs, išblyškęs, apaugęs plau
kais, veidas geltonos spalvos, 
mažai kalbantis. Jis pats sa
ko, kad jam nusibodo sava
noriškas kalėjimas ir todėl jis 
pats daugiau jame jau butų 
nesėdėjęs. Dabar Pūrą yra 
areštavę ir jis laukia antro ka
lėjimo. Tsb.i

SKALBIAMOS 
MAŠINOS

Naujos, po ....... *37.50
iki *69.00
ALIEJINIAI PEČIAI 
Gražus Parlor Setai 

Vertės $65.00 po $39 00

Jose p n Simonet

Leonardas netu- 
geriausius jo 

buvo viso tik 
pačius jaunuo-

10 tūbų Radios verti 
$75.00 už $39,00

Ant Radio pirkėjas sutau
pys daug

MIDGET RADIOS $7b9Q

suoti 
viams 
tuvos 
tuvos 
yra nutarusios prie ' šio 
žaus sumanymo vykdymo 
sidėti. Lietuvos visuomenė taip 
pat neatsiliks tokį žygį parem
ti. Tsb.

Nuo Šio gražaus vakaro pra
bėgo ištisi 5 mėnesiai laiko. 
Leonardas labai dažnai sutik
davo Engracia, nes jam be jos 
būdavo ilgu. Na, o ji, žinoma, 
jausdavo tą patį.

Vieną popietį atėjo laiškane- 
šis ir atnešė man truputį ko
respondencijos, kutios tarpe 
radau mažą laiškiuką. Žiuriu — 
nuo Leonardo; kviečia mane į 
vestuves. Ką jus manot? Ne
jaugi busiu toks kietadušis, kad 
j taip svarbias iškilmes nenu 
eisiu. Niekuomet!

{domios vestuvės be didelių 
ceremonijų įvyko Leonardo na
muose. Gražus stalas, be ska
naus valgio, buvo papuoštas 
įvairiomis gėlėmis ir žaliomis 
paparčio šakelėmis. Skaitlingo

—Aš! — linksmai prabilo 
Leonardas. — Aš jaučiuosi prie 
tavęs, kaip rojuje!

—Jeigu tu gali būti su -ma
nimi laimingas, 
bilo Engracia, - 
vimi visad. Ir apsikabinę karš 
tai pasibučiavo.

i (Galas)

RADIO TŪBŲ 
IŠPARDAVIMAS

TIKTAI
PER 3 DIENAS

Graži Dovana. Kiekvienam 
pirkėjui: Eastman Kodak 

ar Auksinė Plunksna.

nVIfAI $5,000.00
Ii | 111 Accident Apdraudos' Po-

|jCy mŲSų kostumeriams 
Illinois Valstijoje bus duodama su kiek
vienu pirkiniu už $10.00 ar viršaus/ šis 
pasiulijimas gali būt pamainytas be 
persergėjimo.

Atsargos aviacijos leitenan
tų Lisausko ir Adomavičiaus 
pasiryžimas patriotiniais su
metimais nuskristi 
Ameriką ir ten aplankyti lie
tuvių naujokynus, Lietuvos vi
suomenėje jau iš pat pirmų 
dienų randa gausaus, pritari
mo. Abu lakūnai žinomi, kaip 
drąsus ir patyrę skraidytojai 
Ypač Adomavičius yra Lietu
voje didelis civilinio skraidimo 
mėgėjas. Paskutįniuoju laiku 
jis labai daug dirbo Lietuvos 
Aero klube, 
lakūnai jau 
sižymėję.

Skridimą 
būt įvykdyti 
dos biuro redaktoriui šio dide
lio žygio vykdytojai papasako
jo apie tai, kaip jie mano įvyk
dyti savo, gana didelę kelio-

I Gilų įspūdį man 
knygnėšis ir karštas 
nis Jonas Merkelis, 
senas Rudiškių bažnytkaimio 
gyventojas. Tai karštas tėvy
nainis, kuris yra plačiai žino
mas ne tik Rudiškių apylinkė
je, bet taip pat apie Žagarę, 
Grudžius, Meškučius ir kitur.

Jonas Merkelis dabar Ru
diškiuose vargonininkauja ir 
yra vietos pašto skyriaus pri
žiūrėtojas. Rugsėjo 8 d. tu
rėjau progos^ susitikti su tuo 
žilagalviu knygnešiu ir švieti
mo platintojų. Pusėtinai jau 
nusenęs. Jam daug teko per
gyventi audringų ir triukšmin
gų valandų, ypač vokiečių oku
pacijos laikais. Turtingas ir 
įvairus buvo i jo gyvenimas. 
Daug pas7 jį atsiminimų, apie 
kuriuos jis. kalba jausmingai, 
susijaudinęs. Ir jis tikrai 
gražiai moka pasakoti!

Žmogus jis demokratiškas ir 
plačių pažiūrų. Malonu su 
juo buvo praleisti kelias va
landas. Nuėjau kartu Su juo 
aplankyti Rudiškių naująsias 
kapines, kur ilsisi senas kul- 
turnešis ir laisvos 
skleidėjas Matas Šlančauskas. 
Kapas gražiai aptaisytas. Ant 
jo stovi akmens paminklas, 
ant kurio vienos pusės užra
šytos jo paties eilės: Dirbau 

kentėjau kiek galėjau. Da
bar jau gana!”

Kitoje paminklo pusėje ran
dasi šlančiausko paveikslas.

Už to gražaus paminklo pa
statymo didelio kredito užsi
tarnauja škaizgiriečiai, kurie 
gyvena Chicagoje. įtiek ži
nau, artimiausi nabašninko 
draugai ir jo idėjos platinto
jai yra Kazys Baltas ir J. Ba- 
liackas.
pradėjo c 
skaizgirieči

i priturimą. Musų 
visuomenė Dariaus 

paminklui sudėjo 
kaip 100,000 litų, 

tiktai maždaug

būrio svečių 
rėjo, išskiriant 
draugus, kurių 
15, įskaitant ir 
sius.

Iš galo stalo, 
vietoje, sėdėjo 
Engracia. Jiems prie krūtinių 
buvo prisegta 
tingą rožę 
ta, Engraciai 
reiškė 
motinos nebeturi, o Engracia 
turi ir kuri' visą laiką šaly En- 
gracios sėdėjo.

Po šaunios vakarienės buvo 
truputis ir linksmybės. Cari- 
dad Rono, kuri duoda muzikos 
lekcijas ir kuri buvo Engraci- 
jos mokytoja, neįmanomai gra
žiai skambino pianą, o visi ki
ti Šoko ir linksminosi.

’Po kelių valandų smagaus lai
ko Leonardas mane pavadino 
į savo kambarį, kuriame bu
vo ir Engracia. Ji sėdėjo ant 
plačios sofos, o jos ausyse mir
guliavo viena iŠ dviejų vieno
dų porų auskarų “batadan”. 
Leonardas paėmė man už ran
kos ir privedė prie Engracios, 
o Engracia pripylė 3 copas vy
no ir pasiūlė visiems kartu iš
gerti.

—Kaip jautiesi senor Jose?

ši NAUJA 1985

PHILCO

Jau baigiasi antras mėnesis, 
kaip parvykau Lietuvon ir 
trankaus po šiaurinės dalies 
kaimus ir 
miausiai rei 
vanelės, ki 
įdavė parvežti savo giminėms 
Tai, taip sakant, viepas moty
vas pasivažinėjimui. Antra 
man norisi patirti ir savo aki
mis pamatyti,™ kaip 
Lietuvos žmoneliai, - 
tyti ir susipažinti su

Vyrams Grynų Vilnų 
šilti Melton $0.88 
Overkautai ®

Lipsky’s Music & Radio Store
4916 West 14th St, 

TeL CICERO 1829

MAIL ORDER

PERVIRŠIO IŠPARDAVIMAS
Nežiūrint kur jus negyventumėte, jums apsimokės ateiti j šj didflj 
išpardavima. Nusipirkite viską kas reikalinga žiemai. Jus galite su
taupyti pinigų. _____________________________________

(tęsinys)
—Nebijok, panele Engracia, 

— raminančiai kalbėjo Leonar
das: ~ jeigu sensime 
kartu, laikas Viską nusineš! kas 
bus senas nebijos — nes prie 
visko jis pripras!

kai nėra..Trečioji dalis — 
kilometrų tenka skristi su 
niniu vėju*. Skridimas ’ per 
lantą, pasirihkus lėktuvą,, 
rio kelionės greitis apie 
kilometrų per valandą, užims 
14 — 16 dienų. Trečiasis eta
pas susidės- iš lietuvių išeivių 
kolonijų Pietų Amerikoje lan
kymosi. Jo smulkų maršrut.j 
mes išdirbsime vėliau. Pats 
skridimas per Atlantą, iš oro 
sąlygų davinių, pirmoje daly
je bus atliekamas ligi 50Q0 
metrų aukštumos, ir toliau per 
2000 metrų. Turime galvoje, 
oro sąlygas ir vėjo stiprumą 
balandžio mėnesį.

— Šis mutsų sumanymas nė
ra taip staigiai atsiradęs. Mes 
jį ugdome ir slėpėme ilgoką 
laiką. Išdrįsome jį pareikšti tik 
galutinai Įsitikinę, kad rasime 
visuomenės 
duosnioji 
ir Girėno 
daugiau, 
Mums reikia 
pusė tiek ir jau ateinančiais 
metais balandžio mėnesį busi
me Pietų Amerikoje. Aukų pra
džia mųsų skridimui jau yrą 
padaryta, šis faktas mus ska
tina atkakliau 
mųjų darbų ii 
eretines bei 
nias.”

šį skridimą pasirengę finan 
be kitų užsienių lietu 
remti draugija ir Lie 
aero klubas. Kitos Lie- 
organizacijos taip pa1

kia mirusiam kulturnešiui pa
statyti paminklas. Buvo su
rinkta graži suma pinigų ir 
pasiųsta į Lietuvą. Rudiškie- 
čiai dabar gali pasididžiuoti 
tuo, kad jie mokėjo pagerbti 
savo seną darbuotoją.

Jei neklystų, Chicagoje gy
vena nemažai rudiškiečių. Jų 
randasi i 
miestuose 
Įdomu patirti, kaip Rudiškių 
gyventojai skaito laikraščius. 
Prie Rudiškių priklauso 21 
kaimas. Viso laikraščių pa
reina 219. ' Tai gerokas pluoš
tas. Labiausiai išsiplatinęs 
laikraštis yra “Lietuvos Ūki
ninkas”, nes jo pareina 42 
kopijos. Antroje vietoje stovi 
“Musų Laikraštis”, kurio pri
siunčiama 33 kopijos. Kitų 
laikraščių mažiau. . ,

, Kalbant 
turiu pasakyti, jog į Gruzdžių 
paštą jų pareina pusėtinai 
daug. Vien tik “Musų Lai- 
•krąšČio” prisiunčiama 171 ko
pija. “Lietuvos Ūkininkas” 
čia irgi pusėtinai išsiplatinęs, 
— jį skaito 90 žmonių, {vai
rių dienraščių pareina 29 ko
pijos. Tarp jų pirmą vietą 
užima “Lietuvos Aidas”, ku- 
rįs turį 8 skaitytojus, 
seka “Lietuvos Žinios* 
tytojai), “Rytas” (5) 
vos Keleivis” (2) ir t

Visokie savaitraščiai'ir mėn
raščiai irgi turi po kiek skai
tytojų. , -

žodžiu, laikraščių skaitymo 
atžvilgiu Lietuva ^pažengė pu
sėtinai toli. Tačiau kaimuose 
dar daug yra žmonių, kurie 
nemato reikalo jokį laikraštį 
skaityti

Pypąs Reg. Kainą

10-A........60

AR JUS TURITE MAŽAS KOJAS?
Specialia pasiulijimas didžio nuo 2% 
iki 4^. Suedes—Kids—Naujoviški.

vertės
I ®Tl ez iki $3'00

300 porų kitų gerų čeba- 
3000 porų kitų gerų čeba-

BURDIK JEWELRY, 
3343 So. Halsted St.

Lietuviu Radio Programas Nedėl- 
dieniais: 1:00—2:00 vai. po piet, ann v

— Patogiausias mums skri
sti laikas per Atlantą, kuris 
musų perskridimui yra didžiau
sia kliūtis, yra sausis, vasa
ris, kovas' ir balandžio mėne- 
šiai. Pats skridimas susidės iJ 
trijų dalių. Pirmasis etapas 
bus Kaunas-Louis St. (Afri
koje), apie 6000 kilometrų yra 
puiki treniruotė ir proga pa
tikrinti apskaičiavimams. ŠĮ 
etapą palankiomis oro sąlygo
mis su nutūpimais mes mano- gingu gyvenimu 
me nuskristi per 6-8 dienas. 
Antrasis etapas-skridimas per 
Atlantą apie 3160 kilometrų^ 
Oro sąlygos šioje Atlanto da
lyje kas met pastovios ir ge
rai ištirtos, 
lantą susidės 
lių. Pirmoji 
metrų tenka 
kas pagreitina skridimo grei
tį; antroji dalis taip vadina
ma, “štilio” zona, sudaro 720 
kilometrų; čia vėjo stiprumas 
yra minimalus arba jo visiš*

B MOTERŲ IR
b Qnnn merginų n uUUII »Turtingais kailiais
Ibi/ A IITII ši,tu pamu&alu tar- 
VAAU I U w s Labai Pritinkanti

$9.98 V «U98W
Kitos 'nupigintos vertybės Moterų ir $C RR 
Merginų Kautų ............................... už‘

DRESfiS- DRESfiSt 6,000 DRESIŲ-—kiek
viena dresė visų šauniausias tvarinys kaip 
styliuje taip ir kainoje. Daugelis jų kaina
vo iki $10.00—šilkinės, Naujoviškos kombi
nacijos. Kailiais padabintos. Vilnonės. Ne
praleiskite šio didelio išpardavimo!

«1.66 — *2.66

PAIN-EXPELLER

tl Sou’h Paulina Street - Marshfipld
Hours 8:30 to 6 Thursday Saturdafi-tves

C A G O M A I L ORDER 
B A R G A I N O U T L. E T

and Street Car to Ooor 
8:30 P' M.

/
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PubHnhed Daily Except Sunday by 
The Litbuanian Nnw» Pub., Co., Ine.

in» Stalk Haldnl Strett 
TtUphone CANsl 8500

' Editor P. GRIGAITIS

"lt'

$8.00
« 4.00
. 2.00

1.50
. .75

Subseription Kates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Clasa Matter 
Mareli. 7th 1914 ai the Post Office 
o* Chicago, III. under the act of 
Merdi 8rd 1879.

$7.00
3.50
1.75
1.25 
75c

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
droje, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
III. Telefonas Ganai 8500.

Višakymo kaina:
Chicagoje —’ paStu:

Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Chicagoj per lėnešiotojus:
Viena kopija -------------------- 3c
Savaitei____________________ 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

kietams
Pusei metų ____
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams ________    $8.0Q
Pusei metų _______________  4.00
Trims menesiams ________   2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

TIE ŠIAUDINIAI BALSAVIMAI

* Savaitraštis “Literary Digest” treciu kartu šiemet 
padarė bandomąjį balsavimą tarpe žmonių visose vals
tijose, atsiklausdaųias jų, ką jie mano apie Ropsevelto 
“naująją dalybą”. Paskutinio atsiklausimo 'rezultatai 
buvo šiomis dienomis paskelbti, ir juos ėmė godžiai aiš
kinti ir garsinti konservatyvė spauda, o ypatingai uolie
ji republikonų organai.

Šitie rezultatai yra mažiausia palankus valdančia
jai partijai. Jie rodo, kad jau 17-je valstijų daugumas 
balsų turi “naujosios dalybos” priešai, kuomet pirmes- 
niuose dviejuose šiaudiniuose to paties laikraščio balsa
vimuose priešinga dauguma buvo tik vienoje valstijoje. 
Republikonų lyderiai daro iš to išvadą, kad žmonės 
esą nusivylę dabartine administracija ir jų simpatijos 
grjžtą prie republikonų.

Tačiau, kažin ar tai tiesa? Nusivylimas demokratų 
valdžia dar nebūtinai rėiškia norą, kad valdytų repub- 

JĮ likonai. . W
Nusivylimo žmonyse tikrai yra nemaža. Jisai atsi

rado daugiausia iš to, kad’ biznis nesi taiso taip sparčiai, 
kaip Rooseveltas ir jo bendradarbiai pranašavo. Dejno- 
kratų administracija už tai, žinoma, gali būti tiktai da
linai kaltinama, nes valdžia vien tik savo pastangomis 
negali biznį pakelti.

Yra betgi tokių dalykų, kurie priklauso žymiam 
laipsnyje arba išimtinai nuo valdžios valios. Pavyzdžiui, 

I valdžia pravedė kongrese tam tikrus įstatymus, kurie 
užtikrina vienai arba "kitai daliai žmonių įvairias tei
ses, sakysime: teisę darbininkams organizuotis ir su
tartinai ginti savo reikalus. Vykinant tuos įstatymus, 
valdžia ne kartą pasirodė neištikima savo prižadams. 
Todėl žmonės ant jos pyksta.

Tie, kurių nepasitenkinimas yra kilęs' dėl šitos prie
žasties, visai nėra linkę atsidėti republikonų majpne. 

; Jie reikalauja ne panaikinti “naująją dalybą”, bet kad 
. \ ji duotų jiems daugiau, negu ji iki šiol yra davusi. Im

kime, pavyzdžiui, Californiją, kurioje sulig “Literary 
Digest” šiaudiniu balsavimu, “naujosios dalybos” rėmė
jai yra sumažėję daugiau, negu 16 nuošimčių. Tuo pa
čiu laiku tenai atsirado Sinclair^ frakcija, kuri eina 
daug toliau, negu Roosevelto “smegenų trustas”!

O per kelias paskutines savaites iškilo Californijo- 
je kita dar kuone radikališkesnė utopija ir už Sinclair’o 
EPIC planą, šios naujos utopijos autorius tai — Jcoks 
ten Dr. Townsend. Jisai reikalauja, kad visiems žmo
nėms, sulaukusiems 60 metų amžiaus, nežiūrint ar jie 
dirba fabrikuose, ar turi profesiją arba^kokį biznį, — 
butų be skirtumo mokama pensijos, po $200 per mėne
sį. Tie pensionieriai turį pasižadėti visus $200 išleisti 
per 30 dienų, kad kiekvieną kartą iki sekančio pensi
jos mokėjimo pas juos neliktų nė cento.

# Šitokiu budu, esą, bus nušauti vienu šuviu keli ziil- 
kiai. Viena, žmonės bus apsaugoti senatvėje; antra, ka
da visi 60 metų amžiaus žmonės pasitrauks iš fabrikų, 
ofisų, profesiją ir biznių, tai atsidarys vietos milionams 
jaunų žmonių? Apskaitoma, kad Jungtinėse Valstijose 
šiandie yra 10 milionų žmonių' šešių dešimčių metų am
žiaus arba senesnių. Pagaliaus, jeigu pensijoms išmo
kami pinigai bus tuo jaus išleidžiami, tai j apyvartą eis 
nuolatos stambios sumos pinigų ir tuo budu kils visi 
bizniai. •iflBlį

Čia tiktai klausimas kyla,, iš kur tie pinigai pensi
joms bus paimami? Dr. Townsend sako, kad juos turės 
parūpinti federalinė valdžia. Čia, žinoma, ir ' yra jo 
“plano” kriukutis. Jeigu pinigus turi duoti federalinė 
valdžia, o “planas” yra skiriamas Califorai jai, tai aiš
ku, kad jisai nieko nereiškia. Nes kad ir kandidatas, jį 
priėmęs, bus išrinktas, jisai gali ant rytojaus po bįnki- 
mų išmesti jį į šiukšlyną. Jisai pasiaiškins: “Ką aš ga
liu padaryti, kad Washingtonas neduoda pinigų mano 
plano vykinimui!”

Dėl to, kad šitas “visuotinų pensijų” (sumanymas 
yra grynas hUmbugas žmonėms akis dumti,; tai jį “pri
ėmė” net ir kai kurie konservatyviškiausieji kandida
tei. Sako, kad jį viešai užgyrė ir republikonų kandida
tas į gubernatorius Merriam. Bet jeigu repųblikonai

tojus nuo radikališko Sinclair^ tai ar tai reiškia, kad 
žmonės jau darosi konservatyviškesni, negu Roosevel
tas? Visai priešingai. , ,

Taigi tie šiaudinio balsaVimo rezultatai dar anaip
tol neiiudija, kad vėjas ėmė pusti į reakcijoj pusę. Jie, 
gal būt, pranašauja, kad lapkričio 6 dieną pasireikš dar 
kairesnis sentimentas balsuotojuose, negu to nori
Rooseveltas. • * f :

Apžvalga
KOMUNISTIŠKOS UODEGOS 

FANABERIJA

Sklokininkų dvasiškas tėvas 
p. (Pruseika bando pašiepti 
“Naujienas” už tai, kad jos pa
sakė, jogei tas komunistiškai- 
liberališkas jomarkas, kuris bu
vo garsinamas, kaipo “auti-fa- 
šistinis kongresas”, vargiai tu-" 
re j o kiek politinės reikšmės. 
Jam tas “kongresas” patinka. 
Bet štai ką rašo pačių skloki- 
ninkų organo korespondentas:

“Prieškarinio kongreso pro
ga jie (ščyrieji” komunistai. 
— “N.” Red.) rengė '“masi
nes prakalbas’. Skelbė, kad 
kalbės visps garsenybės iš 
‘ystų’ ir ‘midvestų’. Bet į 
Chicagos Lietuvių Auditori
ją susirinko vos apie du šim
teliai žmonių. Didžiumą su
darė ištikimiausieji Antano 
(Bimbos) Žalnieriai. Masių 
nebuvo....

“Šaukta ir lietuvių delega
tų (siųstų į prieškarinį-prieš- 
fašistinį kongresą) konferen
cija. Ji buvo visai sausutė- 
skystutė. ‘Vilnis* skundėsi, 
kad ‘daugelis negalėjo at
vykti...”
Taigi tas tariamas kongre

sas neiššaukė susidomėjimo net 
tarpe artimos bolševikams pub
likos, nežiūrint į tai, kad “tie
siosios linijos” Vyrai triubijo 
apie jį kiek drūti. O į plates
niąją visuomenę jisai nepada
rė jokiė įspūdžio! ?1.V

Tai kuo gi čia dabar p. Pru- 
seika džiaugiasi? Ar tuo, kad 
jo srovei teko “garbė” dar kar
tą pabūti bimbininkų uodego
je?

JUOKINGOS PRETENZIJOS

Penki mėnesiai atgal p-as 
James-Janušauskas bėgo ieškoti 
užtarimo pas komunistus, ku
rie jį buvo visaip išdergę ir 
net lapelius apie jį išleidę, ap
šaukdami jį “streiklaužiu”. O 
dabar jisai atsidūrė pas Cleve- 
lando peckelį,, kuris jį savo 
laikraštyje peizojo beveik ne 
mažiau, kaip bolševikai. ^Per tą 
laikraštį jisai siūlosi publikai 
skristi į Lietuvą. Jisai sakosi 
nenorįs nei garbės, nei algos, 
nei kitokio atlyginimo (kaip 
gi!), tik, girdi, duokite jam 
progos atlikti “šį prakilnų -Žy
gį” ir paveskite jam “baltą gul
bę” (t. y. “Lituanicą II”)i <

Juokingos pretenzijos. Žmo
gus, kuris per aštuonis mėne
sius ne tik nesugebėjo pats pa
siruošti skridimui, bet ir nebu
vo padaręs jokio plano lėktų-’ 
vui įrengti, dabar bando įtikin
ti publiką, kad jisai vienas tik 
esąs “kompetentiškas lakūnas”, 
kuris galįs skristi per okeaną* 
Po to, kai jisai negarbingai 
“kvitino”, suvildamas savo rė
mėjus, jisai dabar prašo, kad 
žmonės juo vėl pasitikėtų ir 
imtų jo žodžius už gryną pini-

Tačiau ir šitame savo juo
kingame atsišaukime jisai pa
rodo, kad jisai su žodžiais ne
siskaito. James-Janušauskas pa
sakoja, kad, jam dar bedir
bant su Am. Liet. Tr.-Atl. Skri
dimo Sąjunga, valdyba per ke
lis mėnesius už jo nugaros tau
rusis su kitu lakunu (būtent, 
Įeit. Vaitkum)1' ir rengusia 
“įtupdyti jį mano vieton”. Bet 
tai yra melas. Su nieku kitu 
valdyba neSftarė, iki to laiko, 
kada p. James-Janušauskas at
sinešė savo begėdišką’ ultimatu
mą, kurį valdyba jokiu budu

" '■ •" ■    1 '*    ..................... '

negalėjo priimti (ir kuris, iŠ 
tiesų, buvo vienbalsiai atmes
tas).

žinant dabar p. James-Janu- 
šausko būdą, reikia pastebėti, 
jogei buvo klaida, kad ALTASS 
valdyba buvo juo pasitikėjusi ir 
nesitarč su kitais lakūnais, nes 
apie jo nekompetentiškumą pa
siruošti trans-atlantiniam skri
dimui buvo kilusios abejonės, 
kai tik jisai sugrįžę su lėktuvu 
iš Californijo^ Jisai, pav. tuo 
lėktuvu nemokėjo susyk nusi
leisti 
Ford 
apie 
būti 
atkalbėjime su valdybos nariais 
buvo kitoki, — iš ko darėsi aiš- 
kji, kad jisai pats neišmano, 
kaip jį įrengti. ;

James’ą, iš tiesų, reikėjo pa
šalinti bent menesiu anksčiau, 
nelaukiant, iki jisai pats pa
bėgs, ir pavesti lėktuvą Fe* 

tuomet skri
dimas veikiausia butų galėjęs 
įvykti dar šiemet. Vaitkus per 
4 menesius aitliko kelis kartus 
daugiau, negu Janušauskas per 
aštuonis menesius, nes pastara
sis, imdamas algą, didžiausią 
dalį laiko prąleido bėgiodamas 
nuo ^ieno valdybos nario pas 
kitą su visokioms kalboms ir 
intrigėlems.
(( Jisai bando “paaiškinti” ir 
apie lėktuvo stovį, per akis 
prasimanydamas nebūtus daik
tus. Jisai pasakoja, kad in
strumentai dar .esą “ne orlaivio 
viduje”, kad--propelleris “dar 
Pennsylvanijoje” ir kad moto
ras buvęs “pavojingai užkai
tintas’Mr turėsiąs būti išardy
tas “pertikrinimui, ar svarbios 
ir brangios dalys nesugadintos”. 
Kiekvienas šitų jo pareiškimų 
yra iš piršto išlaužtas. Juk pats 
James prisipažįsta, -kad jisai 
nėra matęs, kaip Lituanica yra 
įrengta. Jisai dagi sako, kad 
jam ir kitiems, norintiems pa
matyti, kaip orlaivis ruošiamas, 
“Naujienos” grasina: “būti pa
šautas”. Kada James-Janušaus
kas tokius grasinimus yra 
“Naujienose” pastebėjęs? šitas 
vienas jo sakinys parodo, kaip 
mažai jisai nusivokia apie tai, 
ką jisai šneka.

Jkmes’ui buvo duota proga 
užsipelnyti vardą ir gerą ateitį 
aviacijos srityje. Bet jisai pa
sirodė permenkas tai progai. 
Užuot save dėl to kaltinęs ir 
stengęsis pasitaisyti ir pasiro
dyti vyru, jisai elgiasi, kaip ne
rimtas pliuškis. Ir jisai mano, 
kad tokiu budu jisai atgaus 
prarastą žmonių pasitikėjimą!

milžiniškame Lansing- 
airporte. Jo pasakojimai 
tai, kaip lėktuvas turės 
įrengtas, , kiekviename pa-

* 
europiečių kultūrą. Atsiradus 
uostams ir pagyvėjus visam 
ekonominiam gyvenimui, žemė 
turi išmaitinti apie 70 mil. gy
ventojų. Dirbamos žemės plo
tas tesudaro tik 17% viso plo
to. Gyventojų skaičius nuolat 
auga, o maisto produkcija ne
didėja, todėl kyla reikalas ieš
koti naujų žemių.* Japonijos 
kapitalistai ir karių luomas or
ganizuoja naujų žemių užgro
bimą. Valstiečių luomas yra ta 
gyvoji medžiaga, kuri turi at
likti tą užgrobimą.

Valstiečiai žemę dirba pri
mityviškai. Kalnuota šalis, ne
dideli žemės sklypai neleidžia 
pritaikinti mašinas. Todėl ja
ponų valstiečiai negali konku
ruoti ar prilygti Amerikos, Ar
gentinos ir Australijos valstie
čiams, kurie dirba didelius plo
tus žemės moderniškiausiomis 
priemonėmis. Japonijos valstie
čiai vos' patys prasimaitina, o 
jei gamina pardavimui, tai tik 
daržoves, vaisius, gėles ir 
tokius miesto gyventojams 
kalingus augalus. Atrodo, 
valstiečių dalis pasmerkta 
ti ar emigruoti.

Beje, jie nemiršta. Priešin
gai, kiekvienais metais pagim
do 500,000 vaikų, kai miestas 
tik 300,000. 
pat nesudaro 
Taigi trūksta 
gyvendintina
Australijoje ir Sibire.

Svarbiausias valstiečių paja
mų šaltinis yra šilko gamyba. 
Daugiausiai Šilko gaminama 
apie Maebechi miestą, kur dir
ba apie 85,000 valstiečių. Čia 
labai kalnuota vieta. Valstie
čiai turi pasistatę mažas pa
lapines ir taip ištisus metus 
skurdžiai gyvena, šilko išveži
mas sudaro iki 40% viso ja
ponų eksporto. Taigi valstie
čiai, patys skurdžiai gyvenda
mi, padeda išlaikyti valstybę, 
nes ant jų pečių užkrauta di
džiausia biudžeto dalis.

Be tikrojo šilko, japonai da
bar ėmė gaminti’ ir dirbtinį 
šilką. Dirbtinio šilko gamyba 
Japonijoj dabar stovi pirmo
je vietoje. Toje gamyboje dir
ba apie 1,500,000 žmonių.

Vienas franeuzų žurnalistas 
pasakoja, kad dabar Japonijo
je žmonės valgo medžių žie
ves. “Kai buvau Maebechi apy
linkėje, mačiau, kaip medžių 
žievės nuluptos. Pasakojama, 
kad kai valstiečiai kartą pa
reikalavę daugiau ryžių, tai
ponas pataręs daugiau valgy- žemės drebėjimai*

ki- 
rei- 
kad 
žu-

liksui Vaitkui

Emigracija thip 
didelės svarbos, 
vietos. O ta ap- 
ęrdvė yra tik

ti žolės ir žievės. Ir dabar val
stiečiai pildo tą patarimą — 
valgo žieves”.

Kitas pragyvenimo šaltinis 
yra ryžiai. Bet ryžiai labai 
brangus. Ryžiais apmokama 
valdžiai mokesčiai. Valdžia par
duoda ryžius užsieniams, ir 
taip auga tautos turtas. Ne
svarbu, kad valstietis neturi ko 
valgytu

Iki 1871 m. Japonijoje bu
vo baudžiava. Tada karalius 
panaikino dvarininkų, daimonų 
privilegijas ir visą žemę su
valstybino. Dabar beveik visa 
žemė priklauso valstybei. Val
stiečiai turi žemę nuomoti, o 
nuoma labai brangi. Ryžių der
liaus niekuomet neužtenka ap
mokėti skoloms, todėl valstie
čiai amžinai prasiskolinę ir yra 
valstybės vergai.

Nėra jokios valstiečių orga
nizacijos, nėra jokios ūkiškos 
pagalbos. Pirkliai, tarpininkai 
moka už ryžius ir už Šilką, 
kiek patinka. Jie dar daugiau 
prisideda prie valstiečių skur
do. šiandien japonų valstiečių 
skolos siekia 6 bilijonus jenų. 
Kiekvienais įlietais valstiečiai 
nuomomis sumoka po 875 mi
lijonų dolerių.

Japonijoje viešpatauja tokia 
dvasia, kad kiekvieno asmens 
reikalai turi būti paaukoti tau
tos reikalams.’ Japonijos kapi
talistai nori, kad Japonija bu
tų galingiausia valstybė pasau
lyje. O nuo to galingumo, kad 
valstiečiai neturi ko valgyti, 
tai niekam galvos neskauda.

Dabar viskas aukojama pra
monei. Imperatorius Meijį kar
tą išsireiškė, kad valstiečių 
luomas pasmerktas išmirti. To
dėl jais niekas nesirūpina, o 
priešingi
valstybės naštas. Valstiečiai su
moka tris kartus daugiau už 
miestiečius. Dabar valstiečiai 
priversti tarnauti dievui-mašl- 
nai, kaip pirmiau tarnavo die- 
vui-feodalui. Niekas nepasikei
tė. Patys produktai taip pat 
pinga.

Nuo 1929 m; ryžių kaina nu
smuko per pusę, o Šilko — 25 
nuošimčiais. Kaime pinigų nė
ra. Visi mainai atliekama ry
žių pagalba. Ryžiai yra japo
nų valstiečių pinigai. Dėl skur
do tėvai yra priversti parduo
ti į miestus savo dukteris. Ja- 
ponaitės parduodamos miesČio- 
nims pasilinksminimui.

Be visų nelaimių, dar čia 
valstiečių gyvenimą pablogina

sukrauna visas

VISO
PASAULIO

Japonijos valstiečiu 
padėtis

Visur valstiečių nameliai at
rodo labai skurdžiai, — maži, 
viduryje jokių baldų.

Reikalaukite “NAUJIENAS” 
ant bite kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavias Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato
gumo deteL

“IŠTVERMINGUMO KONKURSAS” 
... .... .

><. Imtame

) i IJi ''
vca.

Siait laikau jokio biznio Ima
nt M reklambe negali gyvuo
ti. Konkurentą yra tiek daug, 
kad tik naolatinie, kaidieninii 
tkelbimae gali patraukti didet- 
nį klijentų įkaičių.

Amerikai įmonit gerta at
pranta, kad be gerai reklamai 
neapieiii. Kuo daugiau rek- 
lamuojietl, tuo geriau teketi.

Reklama, kuri atliekama duo
dant ikelbimui Į taikrdUiae, 
viiuomet apiimoka.

Kai t gatiinati "NatųanauT, 
tat viiuomet turi naudot.

ĮGALIOJIMUS
(Dovierfiistis)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iŠ kitų miestų

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, lU-

AMERIKOS
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ris nori tapti Hm Šalies 
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Heorlų ir anpų kalbo
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NAUJIENOS
1738 So. Batated St.

CHICAGO. ILL.
Siųskite money orderi atba kmoe 

ženklelius.
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Oficialiais daviniais, rašo 
vienas laikraštis, 49% japonų 
gyventojų verčiasi žemes ukiu. 
Valstiečių juornąs sudaro, dide
lę gyventojų dali, kuri verčia 
vyriausybę ieškoti naujų že
mių, kur galėtų apsigyventi 
žmonių pertękliusJ

Prasidėjus Japonijos supra- 
moninimui, atsirado daug fa
brikų ir prekybos įmonių. Pa
didėjo fabrikantų ir darbinin
kų skaičius. Tik maisto reika
lingumas nei kiek -nesumažėjo, 
o gaminimas padidėjo,

Japonija tik neseniai atida
rė vartus j platų pasaulį Vi
sų laiką japonai, buvo užsida
rę ir nieko nendrėje žindti apie
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Pirmadienis; spal. 22, 1934 NAUJIENOS, Chicago, III.
tuxedais ir kietais kalnieriais 
nurėdyti vyrai,, kurie, būdami, 
“išminčiai”, diskusavo prie, 
“steinių” alaus dienos proble-, 
mas, turės sumažinti trumpoj: 
ateityje bankų balansus tų ma
dų parado observatorių nau
dai.

Vakarui beprogresuojant, 
jis nuolat ėjo gyvyn ir links- 
myn ir nuolat buvo galima 
jausti budrias šeimininkių akis 
sekant “įvykius”; ieškant to
kių, kurie atrodė, kad leidžia 
vakarą neužtektinai linksmai 
arba kurie per anksti pradėjo 
rengtis namo.

Retam kuriame va'kare teko 
pastebėti, kad rengėjos ar ren
gėjai taip rūpintųsi, kad at
silankiusieji tikrai smagiai 
laiką praleistų, kaip šiose Chi- 
cagos Moterų klubo šokiuose.1 

Rengėjos / turi pamato' 
džiaugtis ne vien pasisekimu, 
bet ir tuo, kad šokiai žadėjo 
atnešti nemažai pdlno, kiną* 
jos skiria Oak ForeSto prie
glaudos seneliams ir invali
dams. Khtho narės netolimo
je ateityje aplankys prieglau^ 
cloje gyvenančius .lietuvius ir 

nuleisti išpustas kru- »« šokiuose pelnytais pinigais 
aprūpins juos įvairiais reika- 

.. ' | tingiausiais daiktais, viena ki-
250 publikos la dovanėle, tabaku, gardumy-

Moterų Klubo šokiai “oficia- niI etc
liai atidarė rudens parengi- Šokių rezultatais bene da
inų sezoną ir jie sutraukė su- įkaušiai yra patenkinta Klubo 
virš 2>0 gražios lietuvių pu- rengimo komisija, į kurią įei- 
blikos butį» su vienu-kitu sve- ,na sekamos Chicagoš Lietuvių 

Moterų Klubo narės: p. Antoi- 
nette Kazananskas, komisijos 

niar"i pirmininkė, p-a V. Insoda, 
e^8" Helen Woidat, Stėlla Martihkus 
vai- įr Pužauskas. Apart Ten

link- gilno komisijos šokiuose dar- 
Pra"jbavosi klubo labdarybės ko

misijos pirmininkė p. D. Pi
voriūnienė, Dr. S. Šlakis, p. 
Šatkauskienė, A. Lauraitienė 
ir kitos.

Tarp Chicagoš 
Lietuvių

Pasekmingai praėjo 
Chicagoš Moterų 
Klubo vakaras

‘Gražus šokiai 'Chicago Beach 
viešbutyje sulaukė daug pu
blikos.

Paprastai vyrai skaitosi esą 
išminčiai ir tituluoti lyderiai 
įvairių sumanymų vykininie, 
bet po šeštadienio vakaro dėl 
to galima ginčytis.

Chicagoš Lietuvių Moterų 
Klubas, kuris šeštadienį su
rengė šokius Chicago Beach 
Hotel, parode, kad jeigu mo
terys ką sumano ir pradeda 
vykinti, tai jos darbą atlieka 
taip, jog vyrams tenka pasi
traukti 
coliais 
tinęs.

į užpakalį ir keliais

timtauČiu paįvairinimui.
Ir gabios šeimininkės 

Klubo narės, tą didelę ir 
guojaučią šokėjų minią 
perčių rankomis tvarkė, 
dė ir dirigavo, kad visi 
sniai ir maloniai vakarą 

neužmiršdamos 
kuris kartais at 
lyg pasimetęs ir be-

leistų,
vieno,
davo
ieškąs kampaniono — kompa
nionės.

“’Madų paradas”
įvairiaspalves, dekoltuotos 

ir nedekoltuotos, visokiausių, 
Stilių ir naujausių madų ^tik-

[ rrim šabuose 1c a i kuriems, 
didžiumoje moterims, sirteikė 
įspūdį madų parado, kurį jos
gyvomis ir kritingomis akimis jo biznio įstaiga, “Slotkus Ta- 
sekė. Ir galima nuspėti, kad vern” neužsidarė. Ištaigą pa-

inininkė yra p. M. J. Kirienė.

Žmona vyro pėdomis
BRIDGEPORT.-^ors Domi

ninkas Slotkus, 901 Wešt 35th 
Street, mirė trumpą laiką atgal,

MARIJONA YUTELIENfi 
po pirmu vyru Totoraitienė 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 20 diena, 7:35 valandą 
ryto 1934 m., sulaukus 47 me
tu amžiaus, gimus Šakių ap., 
Slavikų para p.. Bųtviliškių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko didelime nuliūdime 2 

dukteris, Lena Gutzeit ir žen
tą Oscar, Marijona Yuras ir 
žentą Stanislovą, 3 sūnūs. Jo- ’ 
ną ir marčią- Frances William 
ir Mikj, broli Joną Sutkų, pus
brolis Jbtias StatkeyiČius ir gi
mines, o 'Lietuvoj motinėle, 2 
seseris, Oną ir Antaniną, broli 
Jurgi ir giminės.

Kūnas-pašarvotas randasi 
1445 South 'Halsted St.

laidotuvės x jvyks seredoj 
spalio 24 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų i Dievo Apveifcdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą, o iš ten bus nuly- į 
dėta i šv. Kazimiero koplyčią. •

Visi a. a. Marijonos Ytltelie- i 
nes giminės, draugai ir pažys- ! 
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir šu- ( 
teikti jai paskutittį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Dukterys, Sunai, Brolis, žentai, ' 
Marčios, Pusbrolis ir Giminės. '

Laidotuvėse patarnauja gra- i 
borius Butkus & Co. Telefonas 
Ganai 8161.

ANTANAS SABAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 17 dieną, 4 Vailandą ry
to 1934 m., sulaukęs 46 metų 
amžiaus, gimęs Suvalkų apskr., 
Grigaliūnų kaime.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Paliko didėliame rtuįiutiime 

moterį Kastanciją, 3 pusbrolius 
Vincą, Arttaną, Joną Senkus ir 
gimines, o Lietuvoj brdlj Kas
tantą ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
2506 AV. 63rd St. J. J. Bagdo
no koplyčioj.

Laidotuvės jvyks , panedėlyj \ 
spalio 22 dieną, 2 vai. po 'plot ! 
iš koplyčios bus nulydėtas ij i 
Tautiškas kapines. į

Visi a. a. Antano Sabo .-gK : 
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami dU1- 
lyvatiti laidotuvėse ir suteikti ; 
jam paskutini patarnavimą ’h 
atsisveikinimą.

i

Nuliūdę liekame,
Moteris, Pusbroliai 
ir Gimin&h

Laidbtuvėse patarnauja gra- 
borius J. J. Bagdonas, Telefo
nas Rėpublic 3100.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAU PIGIAU NEGU EHI

Ambukmee Patarnavimas Dienų ir NaKti 
Moderniška Koplyčia kr- Vargonai Dykai!

EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius 9&t 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

John L. L»wi« William Gre«n
Buvo pranašaujama^ ‘kad Amerikos Darbo "Federacijos kotv-, 

vencijoj iškils kova tarp angliakasių vado John L. Lewis, ku
ris stoja už industrines uniijas 4r Federacijos prežideiDtb Wm. 
Green, kuris remia amatines unijas. Bet tos kovos išvengta,: 
konvencijai nutarus palikti amatines unijas, o industrines UuKi 
jas steigti tik pačiose stambiosiose pramonėse. Po to ir pats( 
Green liko vienbalsiai išnaūjo išrinktas Federacijos prežidentu?

' \ ' L - » ’ » I
......................... .................................................................................................................  H W. H A— oiD U./

sėkmingai operuoja vėlionib 
žmona, jp. Uršulė Slotkus.

Velionio draugai ir pažįsta
mi įstaigos neužmiršta, ir ją' 
nuolat toko. Pašvęsdama pdl- 
ną> bet norėdama pirkėjus pa-’ 
tenkinti, p. Slotkus dabar par- 
duoda už paprastą 'kainą 26ių‘ 
uncijų stiklą alaus ir penkta
dieniais atsilankiusius vaišina! 
žuvimi.

P-a Slotkus yra sena skaityk 
tąja ir dažnai garsinasi “Nau
jienų” skiltyse.

—Seniaš Petras. 1

Politika
Politiškos Žiežirbos

Rašo Demokratas

Prie Roovorio, sako, nebuvę 
streikų. Kbdcl? Todėl Itad 
beveik visi darbininkai prie 
"Hooverio dirbo tik didį laiko 
ir gavo $7 į savaitę, o iftitio- 
nai buvo bedafbo.

šeštadienį atidarė 
“543 Club”; savi

ninkai Sriubai
ENGLEWOOD; —Pp. Myko

las ir Bessie Sriubai šeštadie
nį atidarė naują alinę, “543, 
Club” adresu 543 West 63rd 
Street.

Pp. Sriubai ankščiau užlaikė 
alinę 18-toje Apielinkoje, 1737 
South Union avenue.

Į atidarymą 'naujosios alinės; 
susirinko didelis būtys ne vieni 
pp. Sritibų draugų ir pažįsta
mų lietuvių, kurių .yra šimtai,! 
bet ir daug svetimtaučių.'

Muzika, užkandžiai ir alus' 
įėjo į atidarymą susirinkusių 
žmonių programą, kuris tęsėsi 
iki anksti ryto. i

►Simas Petras, i

RooseveTtas nori, kad darbi 
įlinkai organižtio'ta jiėga iška' 
rinutų daugiau uždarbio 
trumpctmcš valandas.

. ■; ,lfĮD . ..... ■

RcpubMonai sako, kad ka
pitalistų 'tvarkoje visuomet 
bus milionai ibėdabbių, ir to
dėl (peikia Rooseveltą Už no
rėjimą panaikinti (bedarbę. 
Bet darbiniiikai jo ttž tai ne- 

’poikia. i .< /!

ir

Republikonų laikraščiai grie-j 
biasi purviniausių lųelų Roose- 
vol to valdžiai paniekinti. Už
grobimui žmonių turtų .į kapi- 
'talištų rankas jie juk griebėsi 
ir žmogžudysčių.

P-nįa Marija Viskoš- 
kienė sunkiai ./ 

susirgo '

DAILY BUSINESS DIRECUO).' - /
KASDIENINIS BIZNIO SįRASAS

ALFABETO TVARKOJE
šis skyrius yra Vedaiuas tikslu pagelbėti musų negalite susirasti ko JieŠfcot, pašaukite $au- 
skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti , jienas, Canal 8500, ir klauskite Blžiiio Pata- 
vairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų rėjo. čia jus gausite informacijų, Jeigu tik jų 
r reikmenų. Jeigu iŠ telpančių 'čia skelbimų bus galima gauti.

AUTOMOBILIAI
AUTOMOHFLES

I '

Naujas 1984 Studb. sėd. sutaupys 
►225, Antonsen 6455 S. Weštern Av.

.-I II. (Iii .1 1 M.i ■ t 111*1. . ... u. » i

APTIEKOS
DRUG STORES
.      ė n ■ . ■ Un .Ui

A.. BELSKlOPirmos Rųšies Aptie
ks, 2422 W. Marųuette Rd. Rep.8222 

įiiMil Iii! —filiu—a■* |iaAi .*■« '

J. P. RAKšČIO visiems Žinoma ap- 
tieka, 1900 0. 'Halsted St. Gandi 0114 
mkcETON PHARMACY, Hediha 
kape, nuo skausmo. 801 W. 47 St. 
Boul. 1669...............................

o ■> lai, as »i ifc.-o.* ■■ ■■■ >

ANGLIS
GOAL ♦ , 

*.i.... i.u ... .......i .11 ii I !

I. N. R. BEATTY LUMBER CO.» an- 
is $6.75. šaukit yOak Lawn 8. J

Tiesiai iš mainų:
Nut opai 5.06 Lump coal 5.57
Mine Run 6.00 Screenihgs 4.04!

Tristato nemažiau kaip 4 tortus.
Wm. Jarsombeok. Tel. Laf. 2014
’bėahontas $7.57; (Indiana Lump 

$7.63; Black Band Lump $9.50.
Pilkite geriausj anglį pas 

MULCAHY COAL CO.
4028 S. Weritworth (Boul. 4028

Automatiški Pečiai :
AUTOMATIC COAL HĖAT :

---- - -r r-.........................---* -   t- -

žmonės dabar Vartoja naują dalyku 
namų apšildymui, kas pats savaimi 
užsimoka. Tai automatisifi angliniai 
pečiai. Apšildymas ateina pigiau ne-1 
gu gasu ir aliejų. Pilnas saugumas. 
Ateikit pažiūrėt, čia pirkites geriau
sias anglis ir koksą.

PRESS ‘COAL CO.
3950 S. Wentworth Avė. 

Tel. Yards 0300. 
, > - ■ ----------- .................. ........-............ ........ * ..... « --------------- A ..

KNYGOS
BOOKS

RAŠOMA POPIERA
WRITING PAPER

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 'So. Halsted St., Chicago, 111.

KRAUSTYMAS
MOVING

' 1

VICTOR BAGDONAS 
Nuvežam i tolimas ir artimas vietas 

rakandus, pianus ir tt. 
8358 South Halšted Street 

Tel. YARdš 8408.

Gera rašoma popiera parduodama 
po 13 centu svaras — 2 svarai 25c. 
Reikalaudami iš kitur, pridėkite 8c. 
persiuntimo kaštams. Pinigus ga
lite siąsti stampomis. Gausite Nau
jienų ofise 1739 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

SPAUDOS DARBAI

KONTRAKTORIAI
GONTRACTORS

BRUNO ŠUKYS. Stato ir taiso na
mus, medinius ir murintus. Tek lia- 
fayette 5824, 4181 S. Francisco Aye.

LAIVAKORTES
STEAMSHIP TICKETS

ATVIRUTES, programus, plaka
tus, biznio korteles, knygas, laikraš
čius jums ' geriausio, atspausdins 

NAUJIENŲ SPAUSTUV® 
1739 So. Halsted St. Canal 8500

Laivakortės i Lietuva ir i visas 
įeitas svieto šalis yra parūpinamos 
Keleiviai aprūpinami pasportais ir 
kitais dokumentais, kurie reikalingi* 
kelionėjNaujieną Laivakorčių Skyrius. 
1789 So. Halšted St., Chicago, III.

MOKYKLOS
SCHOOLS

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tel, VlCtory 4965.

STALIORIAI
CARPENTERS

_______________ ______ i„ ■■ ■■ ■ ■ r i■ i i ■ ■■■ ■■■«• ■ i —........................................... ... 

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

. ------- U--------------------------------------------- -------- -- f -1 f . X ■ ,

BARZDASKUaAI
BARBER SHOPS 

MTKE’S įBARBER SHOP, 20 metų’

PAMOKOS: Anglų Kalbos, Lietuvių 
-Kalbos, KnygvedyStės, GreitrašČio 
(Gtegg Shorthand). Amerikos Lietu
vių Mdkykla, 3106 S. Halsted St., 
Chicago, III.

- r , itaoiiig. ar...! m. ii.iij .̂,.1 .fiicA.i^i ta,■■■■■■■ ■■■■a.i

NAMAI IR ŽEME
REAL ESTATE

1,1 "7 • ■ r.................- ---- --------- --------—

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

SIUVĖJAI
TAILORS

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

STATYBOS Plienas
STKUCTURAL STEEL

Ką RooseVelto valdžia išteli- 
'džia bedarbių šelpimui arba 
darbininkų ir fermerių .pagdl-i 
bai, už tą mums visai nereiks 
-mokėti. Tuos pinigus valdžia 
ipaims iš -milionierių, nes jie 
turi tų pinigų daugiau negu 
visi žmonės, antsyk. Milioniė- 
riai tą nujaučia ir todėl jie 
’ta'ip ^baisiai rėkia prieš Roose- 
vUl-tą ir demoUi’titų partiją sa
vo laikraščiuos,

BRIDGUPORT: — šeštadienį,! 
spfctfių ’iiiėn. 20 d., St. Mary’s 
ligoninėje buvo padaryta sun
ki operacija Marijai Viskoš- 
-kieneiį 3437 Ertterald avė.

F-nios Viskošklenėš draugės^ 
ir draugai prašomi altJlankyitii 
ją. Kambarys, ‘kuriame ligone 
guli, yra 417. O* St. Mafy’s Ii-’ 
goninė raudasi adresu" 1120! 
North Leavitt St. Laikymui’ 
valandos yra nuo 2 fki 4 popiet 
'ir nuo '7 iki 3 vakare.

Operacija 'buvo suriki, todėl- 
daktarai įkalbėjo apie jos pa
sėkas atsargiai. Tačiau jie iš
reiškė nuomonę, kad operacija 
buvo sėkminga ir kad ligonė' 
gali turėti viltį pilnai pasveik
ti.

P-nia ViskoŠkienė turi daug 
draugų 'Chicagoš lietuvių tarpe. 
Jd yra nare kai kurių lietuviui 
draugijų, jų tarpe Chicagoš 
Lietuvių Draugi j os.—V. P.

Republikonų partija dar spar- 
dosi prieš galą. Kol ji stos už' 
miliohierių*šauva'lę, niekas n Be
bėgs jos gaivinti.

«el rinktinių gKaW i
KREIPKITĖS PAS

Hamilton Casket Co.,
4235-59 S. VVestern Blvd.

v <■

!bi«iiy, 212 1V. 47 St., Bbul. 6948.
i .imi, ii it n Ii *ifc.i». Ml.l

JOHN RAKAUSKAS, žinomiausias 
Btidgeporte. 75b West 35 Street, .t ........... ... . ..

BUČERNES
MEAT MABKET

1 kl. mėsai 4301 ’Werttworth Avė. IĮ         i'l ■ ■» i Ii   m iiiM        -   » ■ Į
BARAI IR STALAI

BARS AND TABLES
- -t

TIESIAI Iš D1^TWėS PIGIAU 
■Mės padirbame bartis, italus ’ir krės
las. Pirkite tiesiai iš dirbtuvės be 
tpėrkupČių,, tai -atiteis juriis iŠ tikto 
(pigiau. 24 metai ’biiattyde; 
/CHICAGO CABINET & MILL CO.

3012414 'Archer A'VPnUe 
Tel. Lafayette »1Ž35' ..I-   - ■ ■ . ~ 1 . . ■ . Į ■ ■ ■

DUONKEPIAI
BAKERIES

Pirk duoną FULLER PRK BAKERY 
4466 S. WeĮĮs St. Boulevard 5149'

'Butų glitai, kad 'turėtume 
Darbo Partijų, :bet viki ržtni>i 
nes, kurie iprignl&tų į Darbo 
•Partiją, 'dabar priguli į Dfc*- 
irtioktk'tų PU^tiją. ČiA jie pra
deda visur imti viršų. Taigi 
stt laikti Demokratų Partija 
galės ir vadintis Darbo Pai> 
tija.

Lietuvi . politiniais vadaisl 
^pirmiau buvo 'Elijošįjįs, >Ktv-l 
‘činskas, ’Borden. jie vedė įįi 
neteisingų 'didžturčių jpusę.' 
Dabar dietuyių .politiniais va
dais yra Jurgelionis, Waib-i 
ches, Grigai, Stulpinas, KalJ 
•Jie veda- į teisihgų darbų žttiov 
niių pusę; ■. ‘Firmieji 'huvo res
publikonai, pastarieji demo- 
iralaL

Ghtogfejė idammd -Oar 
turi rfcmtete kftįbų”
spauda. I'r lų laimėjimas pa*- 
/rodys .galinga gah brit 
tų ^mtkfoųrfa *-sfmdį.

■ ■ ■ ,

,;i I

PINIGŲ SIUNTIMAS
FOREIGN EXCHANGE

Naujienų Pinigų Siuntimo Sky- 
’rius persiuntė i Lietuvą daug mili- 
Įjenti dolerių ir dabar tebesiunčia be 
jokios pertraukos. Savo giminėms 
Lietuvon siųskite pinigus pet Nau
jienas — doleriais arba litaįs. 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.

1739 So. Halšted St., Chicago, III.

Antrų rankų statybos, geležis viso
kios mieros. Radiatoriai šiito van
dens ir gariniai. Daugybė visokių 
antrarankių dūdų arba paipų. At
kertam kiek reikia. Musų kainos la
bai žemos. Ko tik reikia iŠ geležies 
ateikit pas mus.

APEX IRON & METAL CO. 
4000 Weritworfh Avė.

Tel. Boulevard 1270

RAKANDŲ Bargenai
FURNITŪRA bargains

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ___  $25.00
$300 kaurai ..........   $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00 

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE. 

574& Sb. Ashland Avė.

JULIUS BENDĘR, Ine.
901 W. Madifedn St. Tėl. Monroe 1710 
Krautuvėms Ir tavernairts intaisymai 
nauji ir vartoti. Labai pigiai. Lengvi 

’iŠhibkfesčihi. Pristatymas dykai. Dide
lis rasirinkimas.

TABAKO Krautuves
TOBACCO STORES>

....... ,7 j,  it ...... i.L, ■

fMAX KOHN, Imp. Turic l^bakas
ir Cigaretai, 1728 Sb. Halsted St

TAVfcRNS
SCHULTZ BUFFET. 6200 Yfc 95th 
St., Oak Lawn, III. Ar išvažiuojat, 
ar parvažiuojat visuomet užsukit pas 
mus. Monarch alus. Puiki vieta 
pasilsėt. 

■> l' ........  II Ilillll4>*

GROSERNES
GBOCEMBS

UNItėd FO€»į Stores
. . 238 W. 47(h St.
Geriausi groseriai, žemiausios kainos 
Chicagojte. Visuomet Viskas šviežia. 
J. C. AndtėVs Vedėjas.

Dirbtuvės bankruto išpardavimas, 
žemtausibs kainos Chičagoj rakan
dams, rnauji pariofc,, bedroom, ir valg. 
;kamb. aetai. Minkštos sėdynės. 
Karpetai pp $15, $20 lt $25, Lehg- 
yais išmokėjimais, jeigu reikia. Ąt-' 
dara vakarais ir nedeliomis 6224 S. 
Ashhtnd AVe.

. HOTELS

V1CTORIA HOTEL 
kampas Clark ir Vari Buron Rtv. 

Kambariai $1 iir aujrŠČiau. 
WM. E. McCOY, savihhikas

Tol. Wabash 2280. Chicajjo.

INGAUOJIMAI 
rOWER OF ATTORNEY 

---- u*—.. ir----- • ............ ■
Ingaliojimuš atĮrilplnti Žfetnfe 'ir ki

tus reikalus Lietuvoje padarome 
Naujienų ofise.

'Halšffl fct.r -Canal 8506

Yanikiad Chieagoje turi pen
kis dienraščius, 'keturis tarnau
jančius grobikams milioriie^ 
riaųtos ir vieną nei šiam ndi 
Taiii. “SvetrinšaliaF’ Chicago^ 
je tuti 30 didesnių laikraščių 
ir kita tiek jnažesnių. Ndi 
vienas jų nenori tarnauti nib 
iidhierių šuikos naudai ir jų 
politikus neremia.

Importuoti Kaurai už Storage Kaš-. 
tus. Aukštos Rūšies Rakandai. , 

$125 Friezę Parlor Setas dabar $29.50 
ilŠOlmp. 9x12 kaurai dabar $20.00 
$175 Tmp. 9x12 kaurai dabar $25.00 
$125'Rieš. Bedi-uimio šet. dtfbar 29.50 

NELSON STORAGE CO; 
0910 Cottage Girove

AtdaYar yak. fld Įp" ypdOUoj lkiĮ 5.

dalių sankrova pasaulyje. Joje, 
randasi dalys taisymui visų pe-i 
čių, kurie buvo pagaminti per; 
/paskutinį šimtą mėtų.

Kad pataisyti pečių, paimkite 
sugedusių dalį 4r nuvažiuokite* 

‘su ja j Northwestem Stove Re- 
ipair Company krautuvę, 662 W. 
Roosevelt Road arba j krautu
vės skyrių, kuris randasi jūsų 
apielinkčje. (Ap’g.)
< llli >1. > ■ fcį^įgįltiMMir (11 lt > h

VYRŲ RŪBAI
MENS FURNISHINGS

PAUL LEASĖŠ, vyrų rubų krautu- 
vė. 3427 South Halsted Street.
.Miird ,jnm iiirt. ■ -..........  - - -*■*- -......

ŽAISLŲ OLSEUS
NOTIONS W«ttMESA<LE

tf^ITED NOTION SUPFLY Co. 
kyklu Yeikrn. , 141'6 S.HąĮStęd, Cfrn. .Op < ii> lą-tt t nm hni—lt ar-

mo-
Chrt.3659

WWF.sBE.vru
r l L» ‘V--:'-.;

Dabar taisykite savo 
pečiukus ir pečius

; Šalčiai jaw -pradeda lipitii 
mums ant kulnui Netrukus rbv 
kės pradėti kūrenti (pečiukus 
ir pečius* O pečius,-kuris yra 
sugedęs, neša -didelius -įruošto 
liūs: Būdamas stfge$įs, jis 
duoda tiek šilumos kiek turė
tų, o sunaudoja daugiau kuro 
negu reguliariai.

PedUis apleisti nereikia. Už 
kelius cehtus svarą, galima 
supirieti visas reikalingas dalie 
Ipečitii ir 4į atremmrtuiotii
I Nerthvvaįbern. Stove įRepait

' ‘ t'fjį1 '■ - i.. ’

. š? 2 . i'.. j i

VaL—8:80 A. M. iki 8:80 P. M. 
. TeL HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Bvy gloves wtaft 
it scree*

L1STER1NE 
TOOTH PAŠTE 

. ■ 2SC .

J'jfc*'.' A,'*'. '”|į\ ■''••'A

»*'«&**/
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USED BY OUR GOVL RKMEST

B AKINO
POWDER



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

tiki

rei

Pirmą kartą Liuosybes

MADOS MADOS

Phyers bring heme score, 6 to 
6, after hard und good South- 
side gante.

Daug kalbėta, teisintasi; susi
rinkimas pasižymėjo skait- 
lingumu.

I Velveeta turtingai švelnią 
Cheddar Sūrio skoni sudėta 
daug visokio sveikatą 
palaikančio maisto.

Labai maistingas dėl kū
dikiu. Vartokite Kraft Vel
veeta dėl sandvičių ir prie 
virinio... kuotankiausiai!

Lašinio su Tyrolių komanda 
rezultatas buvo 6:6

Kaip aš susipažinau su 
“Pirmyn” choru

Marųuette Restorant 
%

2517 W. 69th St.
GARDUS LIETUVIŠKI IR 
AMERIKONIŠKI VALGIAI 

TAIPGI ALUS.
Užeikite ir persitikrinkite.

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

CLASSIFIEDADS

Tarp Chicagos 
Lietuvių.

KIPŠAI išėjo lygio
mis sekmadienio su
sirėmime Southsidėj

Vakar po pietų Kipšai grįžo 
namo daug linksmesni, negu 
per pereitus tris sekmadienius, 
nes vakar jie ncpralaimėjo.

Smarkiam ir gyvam susirė
mime su Tyrols komanda lie
tuviai fu»tballininkai išėjo ly
giomis, 6:6. Jie lošė aikštėje 
prie kampo Kenneth ir Archer 
avenue.

Geriausiai lošime pasirodė 
Nutautas ir Krincius, nors ir 
visi kiti Kipšai su kiekvienu 
kartu lošia vis geriau ir tobu
liau.

Apie 500 publikos susirinko 
lošimo pamatyti ir tarp publi
kos buvo didelis nuošimtis lie
tuvių. Beveik visi Pirmyn ir 
Naujos Gadynės chorų nariai 
buvo susirinkę Kipšams į tal
kų šaukdami jiems padrąsini
mus ir bardami, “Juozai, nepa
siduok !”

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

Basic Foods Are I
t

Mainstays of Menus

Substantial Meals Include Plenty of 
Fruit, Vegetables and M ilk.

DERINO the World War the 
government, In an elTort to con- 

serve food. inaugurated a serles of 
•‘'ivheatless,” •‘ineatless,” “sugarless,” 
etc., days when the prlvate Citizen 
was asked to abstain frotn uslng 
those foods. Even on the days when 
no general restrictlon was made, 
people used as llttle wheat, sugar, 
eggs, and fresh meat as possible. 
For these foods, substltutes were 
used and, likę niost substltutes, were 
quite unsatlsfactory.

One mother who was trylng to 
provlde adeąuate food for her fam- 
lly and štili be patrlotlcally con- 
servatlve špoke of much of the food 
as ”w!nd puddlng.” By that she 
meant that although the food had 
bulk, it had no real substance, and 
although satlstted at the tlme the 
food was eaten, one soon hecame 
hungry again.

Today In the constant struggle to 
rnake rislng food prlces and low 
budgets balance, one cannot afford 
to serve “wlnd puddlng.” It Is es- 
sentlal that the homeinaker have 
each penny of the food dollar pur- 
chase Its vnlue In good, pure, sub- 
strfntlal food. Fruit and vegetables, 
bread and fresh mllk should form 
the mainstays of every dlet. They 
are the foods that produce the 
greatest amount of energy, bullfj 
sound bones and teeth, and provlde 
the growlng boy or the worklng man 
wlth‘ the substantial food that hls 
activllty demands.

Because of their appeal to įuost 
persona, the ease of servlng them, 
the many and varled ways In which 
they may be served, and the llttle 
or no waste Involved In their prep- 
aration their Inchislon in the menu 
Is true economy. This Is especlally 
true of fresh mllk whlch may be 
used to the very lašt blt, even 
though lt may be sllghtly soured. 
Many women ūse šou r mllk In bak- 
Ing blscults, cakes, pancakes, etc.

The vltamins, minorais, proteln, 
oarbohydrates, and natūrai sugar 
contalned in frults, vegetables, and 
mllk wlll keep the body supplled 
wjth most of the nutrltlona) 
mente necessarj< for strongth 
good health.

01e>. 
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CICERO — Steponą Olj, 1939 
Š. 49th avenue, šeštadieni išti
ko nelaime, kuomet jam va-

Bellicose IMPS held 
down to tie by Ty

rols, Sunday

In a somewhat spectacular 
and hard game the IMPS Sun- 
day ended their losing streak 
when they encountered a 
Sou'thside team, the Tyrols.

An audience of some 500 
witnessed a hard fighting and 
fast Imp eleven in action at 
Kenneth and Archer avenues, 
as the grid heroes crossed tho 
line of the Tyrols once to gain 
six points and threatened to 
repeat the feat time and again.

With good aerial work and 
spunk in the line-men the 
IMPS held *the Tyrols at bay 
virtually throughout the length 
of the game. They wbuld have 
held them scorless were it not 
for a fumble by one of the 
devilkins that gavę the Tyrols 
a chance to balance the score.

The IMP touchdown was 
scored by Nutautas, who inter 
cepted a pass and made a spec- 
taular 60 yard dash for <the 
enemy line and reached home 
successfully.

Krincius likėwise put some 
action into the game with a 
70 yard run after he had in- 
tercepted a pass. Būt the play 
canle to grief when he fumbled 
and the Tyrols retaliated with 
a 90 yard run and a touch- 
down.

The IMPS had plenty of 
rooters and cheerers during 
;his game that put them and 
leld them in action for the 
’our ųuarters. Members of Pir

myn and Naujos Gadynės 
chorus led by the fair footbaU 
enthusiasters yelled themselves 
hoarse keeping a steady pace 
thropghput the game.

Laidotuvės

ŠIANDIEN 
Antanas Sabas

Mirė spalio 17 d., 4 vai. ryto, 
sulaukęs 46 metų amžiaus. Paė
jo iš Suvalkų apskr. Grigaliū
nų kaimo. Amerikoj išgyveno 
24 metus. Buvo laisvų, pažiūrų, 
malonaus budo žmogus ir nuo
latinis “Naujienų” skaitytojas. 
Laidojamas 2 vai. po pietų iš 
J. J. Bagdono koplyčios, 2506 
W. 63rd St. Velionis bus nuga
bentas j Tautiškas kapines ir 
iškilmingai palaidotas.

TR^LIN
setą ant 
džiaugki- 
gražumu, 
vadovau- 

modelių

SALE
Didelė nuolaida link naujo 1935 

PHILCO 
Išmainykite savo seną 
naujo 1935 PHILCO ir 
tės jo spėka, tonu ir 
kurie padaro PHILCO 
jančiu radio! Daugelis 
dėl užrubežinią ir Amerikos pri
imtuvų. Pastebėtinai žemos kai
nos! Extra didelė nuolaida ūžju- 
su seną radio per ši išpardavimą! 
PHILCO 

18H
$89-5°
^stebinąs — 
6 koją Migh- 
boy rankomis 
trinto Riešu
to medžio, ir 
augščfaus i o s 
rūšies C1 a s s 
“A” Audio 

Systema. Bass Kompensacija, 
point Tono Kontrolė, Automatiš
ka Valumo Kontrolė, Shądow 
Tuning Electro-Dynamip Speake- 
ris ir tt. Pastebėtina vertybė!

Lengvi Išmokėjimai
Lipsky’s Music & 

Radio Store 
4916 W. 14th St 

Tel. Cicero 1829. Cicero, III.

4-

Cicero aludininkų 
sujudimo atgar

siai L. I. klube

CICERO — Lietuvių Impro- 
vement Klubas neseniai turė
jo paprastų mėnesinį susirin
kimų, bet tikrenybėje jis virto 
nepaprastu savo skaitlingumu 
ir narių susidomėjimu.

Kas barius taip išjudino 
niekas nežino, bet man atro
do, kad pasidarbavo tavernų 
savininkai. Mat, pasklido gan
di, kad kun. Vaičiūnas su p. 
A. Pocium, Klubo pirmininku, 
nori įvesti naujus patvarky
mus alinių biznyje. Biznieriai 
tuo reikalu išnešė aštrų pro
testų, nes jie, matomai, 
į aksionų, “Safety First”.

Teisinosi
Tų naujų patvarkymų

kale p. Pocius ir kun.,Vaičiū
nas pareiškė, jog gandai apie 
alinių biznio valandų^trumpi
nimų, etc., yra grynas melas, 
provokacija, kuri kam nors 
nešanti naudų, tai yra kai ku
riems musų politikieriams.

Toliau buvo išreikšta nuo
monė, kad lietuviai biznieriai 
ir namų savininkai turi būti 
atsargus ir laikytis vienybės ir 
turėti užmegstus tamprius ry
šius.

Atsilankydamas į susirinki
mų kun. Vaičiūnas pirmų kar
tų peržengė slenkstį tokios 
“bedieviškos” įstaigos, kaip 
Lietuvių Liuosybes namas. 
Kiek ant tos įstaigos išlieta 
purvo ir šmeižtų. Kas nors 
turėtų juos atsiimti.

Kalbėdamas į susirinkusius 
narius, kun. Vaičiūnas pareiš
kė, kad dirba visų, labuh Jiisų 
korespondentui i tie -v žodžiai 
skambėjo labai gražiai, tik bu
tų dar gražiau, jeigu jie ‘‘vir
stu kimu”.

Pats susirinkimas, 
skaitlingas, bet jokių tarimų 
nepadarė. Tik taip sau kal
bėta, politikuota ir teįsintasi. 
Beje, nutarta pasiųsiti pareiš
kimų “Naujienoms”, jog klu
bas nieko bendro neturėjo su 
žinia, kuri tilpo užpereito 
šeštadienio laidoje.

‘W.” Rašėjes.

nors ir

Taip sukasi pašau 
lis: vieni miršta, o 

kiti gimsta
Vos sulaukusi anūkes, iš gy 

vųją tarpo pasitraukė M a 
riona Yutelienė,

18 APIELINKB — Gamta, 
pasirinkusi 18 Apielinkės gy
ventojų, Yutelių šeimynų, vaiz
džiai demonstravo kaip ji 
tvarko pasaulio gyvenimų ir 
kaip jau nebejaunas dalis pa
keičia naujomis dalimis ir iš
sisėmusius jėgas, pakeičia nau
jomis.

Keletu dienų atgal, pereitų 
savaitę, p-a Mariona Yutelienė, 
1445 South Halsted Street, su
silaukė anūkes. Dukteris jį 
turėjo dvi, p. Lena Gutzeit- 
Yulelis ir Mariona Yutelis Yu- 
ras. '

Džiaugėsi Yutelienė patapu
si motute. Bet neilgai džiau
gėsi, nes šeštadienj, spalių 20 
d., ji mirė sulaukusi 47 metų 
amžiaus.

Vėlionė bus laidojama tre
čiadienį rytų, patarnaujant 
graboriuj Butkui. Jos kūnas 
bus nulydėtas į kazimierines 
kapines. & O;' v.

CICERIETIS AUTOMOBILIO 
NELAIMfiJE

NAUJIENOS, Chicago, III

žiuojant su Auburtiu, prie 8619 
S. Ashland avenue, kitas auto
mobilis panorėjo važiuoti tuo 
keliu, kuriuo važiavo Auburnas 
ir i vjį įsirėmė. Auburnas nu
kentėjo, bet p. Olis išliko svei
kas. '

..... iki..................... i—-»-

Brighton Parke ban
dė nudurti žmogų 

---- iu—— •
BRIGHTON PARK — Rudol

fas Galas, 4558 S. Turner avė., 
turėjo nemažą jsgąstj sekma
dienį rytų, kuoųict jam netikė
tai teko būti ‘liudininku šio in
cidento. ,

Prie 35-tos ir Kedzie avė. tū
las Ralph De lą Parma, 5610 
S. Harper aveį turėjo peilį, 
kurį, p. Galas akyse, jis bandė 
suvaryti į kūną yieno Stanley 
Novako, 34 metų, 4104 South 
Richmond stręet. Peilis dalinai 
ir sulindo į kairįjį Novako šo
nų, o jo savininkas buvo užda
rytas kalėjime, kur policija ban
dys patirti kodėl jis bandė nu
durti S. Novaką; Novakas ligo
ninėje. ' » . .

NUO ALTORIAUS
IKI LOPŠIO

Reporteriai, „ paprastai, būda
mi labai landus ir uosius, suži
no apie daugelį vestuvių savai
tes ir mėnesius iš anksto. Jie 
užgirsta vestuvių varpų skam
bėjimų jauniesiems dar tik 
slaptai, už uždarytų durų, ■ te- 
beplanuojant didelį siurprizų ir 
busimąjam laimįpgamjam įtei
kiant gražų spindintį žiedą bu
simajai laimirigajai.

Bet kadangi reporteriai, kaip 
ir kiti žmonės, kaltais suklys
ta ir suuodžia vestuves, kurios 
jų pranašavimus neišpildo, tai 
jie čia jokių ateities vestuvių 
neminės. kadanąHr reporteriai 
nori džiaugtis laisvę, o ne slap
stytis nuo įtūžusių jaunųjų, tai 
verčiau jie praneš' apie įvykių 
progresą tarp tų'piliečių, kurie 
buvo surišti neaitmėzgamais 
mazgais praeityje.

DUKTĖ
E'NGLEWOOD Jauna duk

rele džiaugiasi p-ia Ifena Mi- 
chael, žmona p. Carl Michael 
ir buvusi p-lė Irena Griniūtė, 
6614 South Lowę avenue. Nau
joji atėjūne padare vizitą mo
tinai šeštadienį, spalių 20 d., 
Evangelical Hospital of Chica
go ligoninėje, 5421 S. Morgan 
street, ir sprendžiant iŠ visko, 
žada pasilikti sit į p. Irena Mi 
chael ir toliau. ■>'■

; SUNŪS
BRIDGEPORT — 

didžiuojasi p-ia Aghtha Visčiu- 
liutė-Vaišvilienė, p. Jonp Vaiš- 
vilo žmona, 3209 South Litu- 
anica. avenue. Simus gimė spa
lių 17 d. ! *

" IRGI DUKRELE
T0WN OF LAKE — 

nio atsilankymo p. A. Ežers- 
kienė, drg. J. Ežerskio žmona, 
4600 So. Paulina st., buvo pri
versta atsigulti ligoninėje, bet 
spalių 19 d. grįžo namo, svei
ka ir linksma. Pp. EŽerskiai 
džiaugiasi antrąja dukrele ir 
Senam Petrui atsilankius J jo 
įstaigą, iš to džjąųgsmo užfun- 
dijo jam Old Gran;d Dad ir pats 
vienų išgėrė. —Senas Petras.

.1 ..................  „I^., \

Sanitarinis distrik- 
tas prašalino 120 

inspektorių
—;—į—L-

Federale valdžia privertė tai 
padaryti už netikslumą darbe

t--- -
Ne savo, noru^ bet gavusi pa

reikalavimą iš feęįeralės val
džios; Chicagos sanitarinio dis- 
jirikto valdyba prašalino iš dar
bo 120 inspektorių.

Federale valdžiau kuri dabar- 
tiniu laiku stato’ sanitariniam

-fc-
dis'triktui kanalizacijos sistemą 
kainuojančią 42 milionus dole
rių, patyrė, kad ne viskas ge
rai. Inspektoriai praleisdavo ne
rūpestingai atliktus darbus ir 
didžiulius netikslumus, kuriuos 
papildydavo kor.traktorių inži
nieriai. /

Federale Valdžia buvo sustab
džiusi pinigus tam kanalizaci
jos projektui su sąlyga, kad 
juos vėl duos, jeigu di$trikto 
valdyba imsis akcijos.
b

Sausio 9 d., 1914 metais, Lie
tuvių Socialistų S-gos 81 kp. 
buvo surengus prakalbas, kad 
paminėti (Petrograde surengtas 
sausio 9 dienos skerdynes, ku- < 
riose tūkstančiai nekaltų dar
bininkų žuvo.

Aš su savo giminaičiais nu
ėjau , prakalbų pasiklausyti. 
Kalbėjo K. Gugis (dabar advo
katas) ir dainavo Chicagos Lie
tuvių Soęialistų Vyrų Choras, 
vedamas J. Katiliaus. Man pa
tinka choro sudainuotos daine- 

NUKRITĘS NUO PIRMO I lės ir nusitariau prisidėti prie 
AUKŠTO LAIPTŲ NUSI- to choro.

LAUŽĖ KOJĄ Sužinojau sekretoriaus ant-
----------- t rašą ir parašiau laišką su už- 

BRIDGĘPORT—Juozas ščes- klausimu, ar aš galiu priklau- 
navičius, 3244 Emeral avenue, syti prie choro nebūdamas LSS 
60 metų, Šeštadienį nusilaužė nariu, 
koją, kuomet nukrito nuo pir- Tuom laiku choro sekreto- 
mo aukšto laiptų. Nelaimė įvy- rius buvo R. Brazis. Trečioj ’ 
ko prie 3416 Lituanica avenue. dienoj gaunu nuo sekretoriau* 

laišką su kvietimu prisidėti 
prie choro ir nurodė kacja ir 
kur repeticijos įvyksta. Tuo lai
ku choras laikydavo repeticijas 
lenkų kliubo svetainėj, Mil- 
waukee avė. ir Division st.

Sulaukęs sekmadienio ryto 
nuėjau į repeticijas. Persista- 

• j • • čiau. Mokytojas J. Katilius pa-
Savo jaunystę pnsi- Laukė prie piano, sako, dai- 

millllS nuok antru tenoru.
Tuo laiku antri tenorai bu

vo P. Mankevičius, J. Morkus, 
P. Žalneraitis, V. Brazis, J. 
Baltrušis ir da pora kurių pra- 

Draugas J. Šmotelis rašo at-lvardfil! T,U° “‘c
siminimūs apie Pirmyn choro P°. c 10,r,!!s mo ln°SI < “lnuo ■ 

,x. i • j u x • dainų Jau slavai sukilo ant pradž14 ir JO darbuotę P>™ I Tuod’mari karšto< Daina 
igią metų; Aš >rgi noriu P"; sėtinai suųnki> bet mums gerai 
siminti ir trumpai atpasakoti1 
paskesnę choro darbuotę iki šių 
laikų.

Man atvykus iš Lietuvos į 
šią šalį pabaigoj 1913 metų, 
kaip kiekvienam, taip ir man 
viskas buvo nauja ir nepapras
ta. Stengiausi susirasti daugiau 
draugų ir patirti daugiau šios 
šalies gyvenimą.

“Pirmyn“ Choras 
per 25 metus 
žiupsneliai Atsiminimų

O sunumi 
"'7 ■ ' ■ L

Dėl gar-

JOSEPH’S \ DRY 
GOODS STORE

3344 S. HALSTED ST. 
JOSEPH PIKEL, Sav.

RUDENINIS IR ŽIEMINIS

IŠPARDAVIMAS
Mes užlaikom įvairią aprėdalų, vy
rams, moterims, merginoms ir vai
kams. žemos kainos ir mandagus 
patarnavimas.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė 

Chicago. I1L

s .>■.;

i - H

v
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H
; 3326 — Mergaitei suknelė. Tinka 
iš byle kurios šiltos materijos — 
flanelės arba vilnonies. Sukirptos 
mieros 8, 10, 12 ir 14 metų amžiaus

3326
Mergaitei suknelė. Tinka

Sukirptos 

męrgaitem, '• 8 metų mergaitei rei
kia 2Vk yarau 39 colių materijos ir 
truputis šilkines materijos dėl kal- 
nieriuko ir banto.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietų ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 ęentu, Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattera Dept.
1739 S. Halsted Su Chicago, III.

Čia Įdedu 15 centų lt prašau 

atsiųsti mak pavyzdį No 

Mieori ^9^ W W***9W*^*AI

. "‘i *

per kratini

ir
_  priverstas parduoti 

$4000. 
8411 Kerfoot Avė. 

Del informacilją pasaukite 
Triangle 7200

Real Estate For Sale 
_____ Namąi-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis bungalow, furnace Šiluma. Lo
tas 50x125, 2 karų garadžius. Ap
leidžiu miestą, 
už $4000.

(Vardai ir payardi)

(Adresai)

(M įeit ai ir valstija)
IMIBIIIIII ‘l Į iii I' ................. .................

TEL. REPUBLIC 8402

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollywood šviesoms. 
420 W. 63rd St. 

Englevvood 5883-5840

MORTGAGE BANKERS

REAL estate
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų. Moterų, 

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

Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia
504 W; 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais 
sekmadieniais.

Pirmadienis, spal. 22, 1934
sekėsi dainuoti. Nuo moky
tojo gavau pagirinių.

Jau 21 metai praėjo, bet štai 
ir vtl maždaug tuos pačius 
dainininkus susiburiusius j 
vienų gražų būrelį girdėsime 
dainuojant lapkričio 4 d., St. 
Agnės Auditorijoj, Chicagos 
Lietuvių Choro Pirmyn 25 me
tų jubiliejiniame koncerte.

Kadangi nuo tos dienos aš 
niekad su choru nebuvau per- 
siskyręs, bet visų laikų jame 
dalyvavau, tai kitų kartų pa
kalbėsiu apie tolimesnę choro 
darbuotę. • — A. V.

This delicious cheese food is 

DIGESTIBLE AS MILK
ITSELFI

0.

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 88 kailiniai serafs 
po $2. Economy Section.

MILLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan Avė., Chicago 

Atdara vakarais

Business Service 
Biznio PatafnąvimBB

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namą 
savininkams reikale nesusipratimą su 
rendauninkaiš. Maža narinė mokestis. 
Expertą patarimas visose namą savi
ninką ir renaauninką reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vaL vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininką bląro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St 

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Jtaisai

GERŲ RAKANDŲ ir kaurą bar
benai laike musų didelio $16,000 Pa- 
aukavimo Išpardavimo. - Veikite 
Dabar, 6626 S. Halsted St ■*

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU pusininko i alinės 
bizni. Biznis išdirbtas perdaug me
tu. Vienai moteriai perdaug dar
bo. 1706 W. 47th St;

Help Wąnted—Malė 
Darbininkų reikia

SALESMONAI reikalingi prie an
glių ir stokers, patyrimas nereika
lingas. Iškalno gaus pinigų, jeigu 
tinkami. Patelefonuokite dėl pasi
matymo. South West Coal & Material 
Co. Republic 4100 M. Drury.

VYRAS dirbti ant ūkės Michigąne 
120 mylių nuo Chicagos. M r. Kukis, 
4002 So. California Avė. Telefonas 
Lafayette 7890. ' į

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA šviesus kamba

rys dėl vaikino su valgiu. Antros 
lubos, Brighton Parke.

4359 Soo. Maplewood- Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI SMULKMENŲ ir 
mokyklų reikmenų krautuvė arti 
Tilden Technical Hibh Sjchool. Ren- 
da $30. 4724 S. Union Avė.




