
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS ~
The lithuanian Daily Ntw»

PUBLJSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halated Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
> - - . —............. 4

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, IU., 
under the Act of March, 3, 1879

;li» , urr I  ■ .--i CIIT.,1 i ■■ j .»i ir i , .1,1 '■ ■■-..ii.t.i U-... u.... a i   ■ j i mm n,«wir, .

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

**" NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New«

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

^Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XXI Kaina 3c Chicago, III., Penktadienis, Rugpiutis-August 31 d., 1934 No. 206
■ ..............................—-   ' ' 'i ■■ -...ii.. —— i.    ■■■.............................................................................................................         -........ .................... .į...........................................  .i.... . ...„n                - i     i.. ........................................ ..  — - ' ............. r-i m 1

Streikas Prasidės 
Rytoj Vakare

Įsakymai pradėti streiką jau išsiuntinėti, 
valdžiai nepavykus net prie derybų prives
ti. Tik prezidentas gali streiką sustabdyti

WASHINGTON, rugp. 30. — 
United Textile VVorkers of Am., 
audinyčių darbininkų Unijos 
viršininkai šiandie paskelbė di- 
džiausį prie NRA streiką, gal
būt 600,000 audinyčių darbi
ninkų. Darbininkai, unijos įsa
kymu, turi apleisti audiny- 
čias 11:30 vai. šeštadienio nak
tį-

Streiko komiteto pirminin
kas Francis J. Gorman vidur
dieny išsiuntinėjo telegramas 
500 lokalų, įsakančias pradėti 
paskirtu laiku streiką. Streikas 
palies nuo 1,150 iki 3,300 au
dinyčių visoje šalyje.

Streikas liko paskelbtas kai 
samdytojai galutinai atsisakė 
dagi pradėti kokias nors de
rybas su darbininkais. Dabar 
streiką gali sulaikyti -tik pa
ties prezidento Roosevelto įsi
maišymas.
Tikimąsi riaušių ir neramumų.

Kadangi tikimąsi, jog laike 
streiko gali kilti riaušių ir ne
ramumų, Gorman įspėjo dar
bininkus, kad jie neprivalo pra
dėti pikietuoti dirbtuves pirm 
nustatytos streikui valandos.

Centralinis komitetas pasi
taręs su Gorman nusprendė, 
kad šeštadienis bus tinkamiau
sias laikas pradėti streiką ir 
uždaryti aiAlinyčias.

Daugelis audinyčių bus už
darytos šeštadieny. Visos jos 
bus uždarytos sekmadieny ir 
pirmadieny, taip kad streikas 
ištikrųjų prasidės tik antra
dieny.

Nors unijos viršininkai sa
ko, kad darbininkų nusistaty
mas yra labai taikus, bet vis- 
tiek prisibijoma riaušių, ypač 
pietinėse valstijose ir Naujojoj 
Anglijoj, nes kompanijos turi 
prisisamdžiusios mušeikų, kurie 
bandas streikierius pulti ir kel
ti sumišimus.

Dabar centraliniai unijos vir
šininkai tariasi, ar kartu su 
medvilnės audinyčių darbinin
kų streiku skelbti taipjau vil
nų, šilko ir rayon audinyčių 
darbininkų streiką. Gorman sa- 
ko, kad nepakenčiamos darbo 
sąlygos yra visose audinyčio- 
se ir kad todėl streikas vei
kiausia apims lygiai visas aU- 
dinyčias.

Kelios Naujosios Anglijos 
audinyčios ruošiasi pralenkti 
darbininkus ir uždaryti audi- 
nyčias dar pirm negu streikas 
prasidės.

South Carolina valstijoje gu
bernatorius jau pašaukė mili
ciją saugoti audinyčias.
S'amdytojai pasibijojo derybų.

Krizis buvo pasiektas vakar, 
kai samdytojai atsisakė pra
dėti derybas su darbininkais, 
kurias siūlė nacionalū darbo 
santikių taryba.

šiandie nacionalės darbo ta
rybos pirmininkas Garrison pa
darė dar vieną pastangą ir pa
kvietė samdytojų ir unijos at
stovų pasitarti su juo apie su
sitaikymą ir išvengimą strei
ko.

Samdytojų pirminiu. George 
A. Sloan atsakė, kad jis nega
lės dalyvauti toj konferencijoj 
oficialiai, kaipo samdytojų at
stovas. Gorman po to paskel
bė, kad jei Sloan laikosi tokio 
nusistatymo, tai derybos nega
li įvykti ir todėl jo paties pa
sitarimas su Garrisonu neturė
tų jokios reikšmės.

Po to ir sekė streiko paskel
bimas.

Pradės kampaniją 
už Rusijos įstojimą 

tautų sąjungon
LONDONAS, rugp. 30.

Užsienio reikalų ministerija pa
skelbė, kad Anglija, Italija ir 
Franci ja pradėjo aktyvią kam
paniją už sovietų Rusijos įsto
jimą į tautų sąjungą.

Tikimąsi, kad greitu laiku 
bus pasiųstas Rusijai pakvie
timas ir Rusijos priėmimas 
rugsėjo 10 d. susirinkime esąs 
užtikrintas.

Vokiečiai nugina 
slaptą sutartį prieš 

Lietuva «•

BERLYNAS, rugp. 30. — 
Vokietijos Užsienio reikalų mi
nisterija nuginčijo buvimą 
slaptos sutarties su Lenkija, 
sulig kurios Vokietija .gelbės 
Lenkijai * pasigrobti Lietuvą, 
jei Lenkija grąžins Vokietijai 
Danzigo koridorių, kaip tą va
kar paskelbė Paryžiaus nacio
nalistų laikraštis La Libertė.

Artimi lenkams šaltiniai ir
gi nuneigia buvimą tokios su
tarties.

Cbicagai ir apielinkei tedera* 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietus ir šilčiau.
Saulė teka 6:13, 

7:28.

MISHAVVAKA, Ind., rugp. 
30,.— Jos šunies “bučkis” kai
nuos p-lei Evelyn Wright, 29 
m., iš St. Louis, Mo., $229.25. 
Jai važiuojant, per šį miestą, 
jos buldogas ją lyžtelėjo, dėlei 
ko ji nusigryžo ir įvažiavo į 
naują bulvaro stulpą. Miesto 
valdžia užgriebė jos automo
bilį ir reikalauja už stulpą su* 
mokėti $156.25, o garažninkas

leidžiasi nori $75 už sutaisymą jos auto- 
mobilio.

PO KALINIŲ RIAUŠIŲ PENNSYLVANIJOS KALĖJIME Vaiko užmušėją pa
siusią pataisos mo

kyklon
SPR1NGFIELD, 1U„ rugp. 30. 

— Lietuvis vaikas William 
Atarės, 13 m., iš Chicago, ku
ris nesenai nušovė 11 metų 
vaiką Raymond Wylder už pa
starojo pasisakymą tėvams dėl 
vagystės, pasak prokuroro Al- 
fred H. Greening, bus pasių
stas j S t. Charles pataisos mo
kyklą dėl berniukų.

Prokuroras manęs vaiką kal
tinti už žmogžudystę, bet val
stijos kriminologas Schrader, 
kuris Atarės vaiką tyrė, reko
mendavo jį pasiųsti į St. Charles 
pataisos mokyklą ir prokuro
ras pildysiąs jo rekomendaci
ją.

Francija pakeisianti 
“rytų Locarno” 

sutartį

Austriją valdo Mus- 
solini, sako trem

tinys
PRAGA, rugp. 30. — Pabė

gęs j Čechoslovakiją buvęs Au
strijos^- vice-kancleris Franz 
Winkler tikrina, kad reidu 
swehro vadas ir dabartinis vice
kancleris princas von Starhem- 
berg yra Mussolini apmokamas 
jau nuo 1929 m.

“Austrija šiandie yra pilnai 
Mussolini rankose”, sako Wink- 
ler.

Tarp šelpiančių fašistini 
Starhembergo heimwehrą yra 
ir Vatikanas.

Mussolini suardė Vokietijos 
ir Austrijos derybos, kurios ga
lėjo privesti prie susitarimo 18 
mėn. atgal.

Už pasitarnavimą Italijai, 
princas Starhemberg iš Itali
jos nuo 1929 m. gavęs $1,000,- 
000. Išpradžių jis dalinosi pi
nigais su vokiečių majoru 
Pabst, kurį Austrija pašalino 
1930 m. Princas taipgi du me-

200Viršuj — degantys griuvėsiai “pavyzdingame” Eastern State kalėjime Graterford, >Pa., kur 
kalinių sukėlė riaušes ir padegė niekurias dirbtuves. Apačioj — koridorius prie kurio randasi 
kalinių kameros, kalinių riaušes numalšinus. Vėliau kalėjime kilo streikas, kuris betgi liko nu
malšintas pagelba vemdinančių dujų.

Netikri pinigai 
Chicagoje

-------------- —j—
South Carolina nebeno

ri prohibicijos

PARYŽIUS, rugp. 30. — Vo
kietijai ir Lenkijai nesutikus 
pasirašyti Francijos ir Rusijos 
pasiūlytą “rytų Locarno” su
tartį, kuri garantuotų Pabal
tijo sienų neliečiamybę, Fran-

tu‘s gaudavo iš kanclerio Sc^iro- 
ber po $5,000 į mėnesį iš baji- 
kierių sudėto fondo kovai su 
komunizmu. Vėliau princas ga
vo daug pinigų iš Viennos žy
dų rr Vatikano sudėto fondo

lai-CHICAGO. — Pastaruoju 
ku Chicagoj pasirodė didelia
me kiekyje netikrų $10 Fede- 
ral Reserve banko popierinių 
pinigų, kurie esą labai gerai pa
dirbti ir sunkiai atskiriami nuo 
tikrųjų pinigų.

Ypač plačiai netikri pinigai 
yra paplitę pietinėje Illinois 
dalyje. Ten ta pati šaika sklei
džia ir netikrus 50c.

Valdžia dar nėra užtikusi 
nigų dirbėjų pėdsakų.

pi-

COLUMBIA, S. C.,, rugp. 30. 
— South Carolina, viena iš 
dviejų valstijų,! kurios balsavo 
prieš prohibicijos atšaukimo 
ratifikavimą, užvakar visuoti
nu balsavimu pasisakė už pro
hįbicijos panaikinimą pačioje 
valstijoje. Prieš prohibiciją bu
vo paduota 114,046 balsai, o 
tik 93,358 balsai už palikimą 
prohibicijos. TečiaUs šis balsa
vimas neturi didelės reikšmės. 
Jis buvo padarytas tik kad pa
rodyti žmonių sentimentą, ku
riuo galėtų legislatura vado
vautis.

Kaip atrodo, gubernatorium 
liko nominuotas griežtas sausa
sis Johnston.

Vokietija šalins iš 
darbo jaunuolius
BERLYNAS, rugp. 30. —

Nacių darbo apdraudos depar- • 
tamentas paskelbė, kad visi 
jaunuoliai iki 25 metų bus ša
linami iš darbo, kad jų vietas 
pavesti šeimynų galvoms. Tik 
priklausantys rudmarškiniams 
ir užlaikantys šeimynas jau
nuoliai galės pasilikti dirbti. 
Kiti bus priskaityti prie “sava
norių” darbininkų.

Dar vienas nacis pa 
kartas Austrijoj

LEOBEN, Austrijoj 
30. 
m u,

rugp.
— Karo teismo sprendi- 
vakar liko pakartas nacis 

Dr. Franz Ebner, 32 m. gydy
tojas.

Iš kartu su juo- teistųjų na
cių du liko nuteisti kalėti iki 
gyvos galvos, 11 nuteisti ka
lėj iman nuo 10 iki< 20 metų 

gavo po 2 metu kalėjimo.
ii

2

Bolivija skelbia 
pergalę

LA PAZ, Bolivijoj, rugp.
—•' Bolivijos karo vadovybė 
skelbia didelę pergalę Chaqo 
raistuose, kad ji pagavusi į 
sląstus paraguaieČiUs ir 530 jų 
likę užmušti.

80.

14 sužeista buso 
nelaimėj

FORT WAYNE, Ind., rugp. 
30. — 14 žmonių liko sužeisti 
kai į Chicago-Nevv York busą 
įvažiavo automobilis ir jį ap
vertė. Sunkiai sužeistu nėra.

BELVIDERE, III., rugp. 30. 
— Vietos dirbtuvėj vienas dar
bininkas juokais paleido į ki
tą darbininką, Ąrthur Feltz, 
18 m., 125 pv. oro sriovę. Juo
kas labai liūdnai baigėsi: oro 
sriovė taip užgavo Feltz, kad 
jis veikiausia mirtinai liko su
žeistas.

NĘW YORK, rugp. 30. - 
John Sumner, 50 m., naktinis 
sekretorius Bowęry YMCA., li
ko nušautas barny su jaunuo
liu už kambario nuomą. Jau
nuolis suimtas.

NEW YORK, rugp. 30.
Hearn departamentinė sankro
va panaikino saVo kostume- 
riams visas školas, kurios sip* 
kia $176,486. Panaikintos sko
los ir tiėips, kurie buvo paėmę 

1 prekes išsimokė j imui,

■■'f

Mergaitė nušovė sa 
vo tėvus

nuso-
ir tė-

barč-

CHICAGO. — Auna Maietta 
15 m., 1109 South Damen Avė. 
gelbėdama savo motiną 
ve motiną Jennie, 39 m. 
vą James.

Pasak mergaites, tėvai
si visą dieną ir kai barnis ėjo 
vis smarkyn, ji pasiėmė tėvo 
revolverį. Pagalios, kai tėvas 
puolė, mušti motiną ir ją par
metė ant žemės, negalėdama 
kitaip motiną gelbėti, mergai
tė pastvėrė revolverj ir į tėvą 
paleido porą šūvių, šūviai mir
tinai tėvą sužeidė, bet kulkos 
perėjusios per tėvo kūną pa
taikė motinai ir ji pasimirė 
kely į ligoninę.

Lengvai liko sužeistas ir kar
tu gyvenęs giminaitis Esposi- 
to, kuris bandė sulaikyti tėvą 
kai tasis puolė mergaitę ir to
ji paleido dar du šuvius.

Mergaitė suimta ir laukia 
teismo sprendimo.

DETROIT, Michv rugp. 30. 
— Ford Motor Co. paskelbė, 
kad ji greitų laiku pradėsian
ti statyti $12,000,000 geležies 
liejiklas, kad pasidaryti nepri
klausomai nuo kitų plieno ir 
geležies kompanijų.

NEW YORK, rugp 30. — 
New Yorkas susilaukė šalčių 
bangos, orui atvėsus 
laipsnių.

(Vakar ryte ir Chicagoj bu 
vo tik 53 laipsniai šilumos).

iki 52

CHICAGO. — šiandie laku 
nas Wiley Post bandys dar sy
ki keltis į dausas, kad pasiek
ti lėktuvu 50,000 ęėdų rekor- 
dą. Jis kelsis iš Curtis-Rey- 
nolds airporto.

NEW YORK, rugp. 30. — 
Miss Isabella Wilson, 17 m., 
duktė Scarsdale turtuolių, iššo
kę per 15 augšto langą Ply- 
mouth hotely ir užsimušė.

‘Ni, ii 
ii^J

V.

ei ja ruoši&d sutartį pakeisti ir. palaikymui heun^elvr<W
išnaujo ją pasiūlyti Vokietijai 
ir Lenkijai. Tikimąsi, kad nau
ją sutartį priims, kad ir ne
noromis, Vokietija, o paskui 
ir Lenkija. Dabar tarp jų eina 
apsimainymas nuomonėmis.

Lenkija nors ir nenori tos 
sutarties, galbūt bus priversta 
prie jos prisidėti, kadangi jai 
nepasisekė prikalbinti Latviją, 
Estiją ir Lietuvą pasipriešinti 
tai sutarčiai.

Naujoji sutartis greičiau 
sianti formoje nepuolimo 
tarties, o ne garantavimo 
nų.

bu-
su- 
sie-

Smerkia “Laisvės 
Lygą”

WASHINGTON, rugp. 30. — 
Patrick J. Hurley. Hooverio lai
kais buvęs karo sekretorius, 
aštriai pasmerkė naujai susi* 
kūrusią Amerikos Laisvės Ly
gą, kaipo “juodinimo šaiką”. 
Ta Lyga susįkurė iš demokra
tų ir republikonų vadų kovoti 
prezidento Roosevelto Naująją 
Dalybą ir trukdyti pravedimą 
pažangesnių reformų..

Hurley sako, kad tai Lygai 
vadovauja tas pats Žmogus, 
kuris savo laiku vedė juodini
mo, kampaniją prieš Hooverį. 
Tai Lygos prezidentas Shouse.

Tai yra pirmas žymaus re- 
publikono pasisakymas prieš tą 
Lygą.

/ - ------------ę-----. •

3 užmušti automobi
lio nelaimėj

CHICAGO. — Trys žmonės, 
svečiai iš kitų valstijų, liko už
mušti ir trys sunkiai sužeisti 
susidūrus automobiliams Niles 
Center priemiesty, prie Cicero 
ir Simpson gatvių.

BERLYNAS, rugp. 80. — 
Manoma, kad Vokietijos vice
kancleriu bus paskirtas ftudolph 
Hess, ministeris be portfelio 
ir nacių partijos vice-pirminin- 
kas.

i

Italai užsigina.
RYiMAS, rugp. 30. — Iš “au

toritetingų” šaltinių pareikšta, 
kad Winkler pasakojimas yra 
“melas nuo pradžios iki pabai
gos” ir Mussolini niekad ne
šelpęs princą Starhemberg, o 
Vokieti jos-Austri jos susitaiky
mo, girdi, pati Italija norinti, 
bet tik lygybės ir nepriklauso
mybės, o ne privieniiimo pa
grindu, nes susiartinimas su 
Vokietija butų Austrijai eko
nominiai naudingas.

Plieno trustas kapo 
ja algas

NEW YORK, rugp. 30. — 
United States Steel Corp. pa
naikino raštinių darbininkams, 
gaunantiems pastovias algas, 
darbą šeštadieniais ir iš tos 
priežasties atatinkamai nuka
pojo jų algas, vidutiniškai apie 
10 nuoš.

Tas pats įsakyta padaryti ir 
trustui priklausančioms kompa
nijoms.

CANTON, III., rugp. 30. - 
Jau 8 žmonės pasimirė nuo 
smegenų karštligės, kuri siau
čia šioje apielinkėje.

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

Parduoda laivakortes ant 
visų laivų:

Sutvarko dokumentus taip, 
kad keleivis neturi jokių ne
malonumą kelionėje.

Ofisas atdaras iki 8 valandai 
vakaro. Nedčliomis nuo 9 iki 
1 vai. dieną.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halstcd St. -

Tel. Canal 8500
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Amerikos Lietuvių Rymo Ka
talikų Federacijos “galybe**

Vienų nedėldienį nuėjau j 
musų bažnytėlę, kad pasimel
dus. Ten teko girdėti, kaip 
musų senukas kun. šimkevi- 
čius, sakydamas pamokslą, 
įsake, kad visi eitumėme į A- 
morikos Lietuvių Rymo-Kata- 
likų Federacijos pikniką, ku
ris yra rengiamas Adomo So
dne rugpiuČio 19 d. Tai aš pa- 
misliau, jog jau reikia vistiek 
važiuoti, jei musų senukas 
garsina tą Federacijos pikni
ką. Priegtam ne kartą esu 
skaičiusi musų kunigėlių 
“Draugą” apie tos musų Pitt
sburgho Federacijos “galybę.”

Tai aš sakau pati sau, — 
kas nebus, o aš turiu pasiekti 
Adomo Sodną ir pamatyti 
musų katalikišką “galybę”. 
Juk tai didžiausios katalikiš
kos minios kunigų vadovauja
mos tenai bus suvažiavusios. 
Tada ir tie “bedieviai” turės 
nusigąsti pamatę musų tokią 
didelę galybę.

Dabar mistinu, kaip čia pa
siekus tą Adomo Sodną. Pūk
ščia eiti jau pribijau. ba jau 
nesu ta, kas buvau 15-20 me
tų atgal. Gatvekariais važinė
ti irgi jau esu a t pratus, o 
ypač važinėti į piknikus. Nors 
ir neturiu savo “makabiliaus” 
bet dažnai pasitaiko gerų 
žmonių, kurie pasigaili manęs 
ir kaip kada duoda “raidą”, 
—nuveža į pikniką.

Ieškau gerų žmonių, kas 
galėtų mane nuvežti į tą didį
jį pikniką. Aš manau, kad ne
bus jokio sunkumo, ba- juk 

-» visi važiuos. Kalbinu Joną va
žiuoti į pikniką. Jonas atsisa
ko. Jisai nevažiuosiąs, — 
girdi, ką jis tenai veiksiąs su 
davatkomis. Kalbinu Jurgį, 
Petrą ir kitus. Visi panašiai 
atsisakinėja. Nerandu, kas 
važiuotų. Manau sau, — tai 
tau ir musų katalikai, visai 
neklauso ką musų kunigėlis 
sako ir nekerina katalikiško 
pikniko.

Tai vis tų “bedievių” dar
bai, kad musų North Sidės 
katalikai taip yra atšalę nuo 
kunigų ir nuo katalikiškų pa
rengimų. Argi iš tikrųjų ir 
man priseis namie tupėti ne
mačius Federacijos pikniko. 
Pamisimus net liūdna pasi
darė.

Tur būt, tai vis buvo taip 
Dievo duota, kad mano geri 
norai turėjo išsipildyti. Štai 
atvažiuoja pas mane mano 
gera draugė Rožė su savo 
“makabilium” ir vadina va
žiuoti į pikniką. Girdi, tenai 
turės bu t i daugybė žmonių, 
ba-visi kunigai per bažnyčias 
užsakė šį pikniką ir liepė vi
siems geriems parapijonams 
važiuoti. Aš sakau mano drau 
gei Rožei, kad musų North 
Sidėj nors rodos, ir geri pa- 
rapijonai, bet, kiek aš žinau, 
tai niekas nevažiuoja. Nežiū
rint net to, kad ir musų senu
kas užsakė tą pikniką ir liepė 
visiems važiuoti. Mano drau
gė Rožė atkerta piktai: girdi, 
ko tu žiuri tų North Sidės pa- 
rapijonų — jie niekados ne
buvo geri ir dabar nėra geri. 
Važiuojam...

Sėdova į “makabilių” ir jau 
važiuojam link Adomo Sodno. 
Privažiavus netoli Adomo 
Sodno, sutinkam grįžtant iŠ 
pikniko kun. Jurgutį. Pamisli- 
nom sau, kad jau Adomo So
dne tur būt, publika negali 
nei sutilpti ir kun. Jurgutis 
.važiuoja namo, kad padarius 
mums vietos. Tai kokios ge
ros širdies tas kun. Jurgutis!

Už kelių minučių jau mu- 
dvi*lr prie Adomo Sodno var
tų. Ir koks mudviejų buvo 
nusistebėjimas, kai pamatėme

nesimatė, žiūrim ir šiaip ir 
per akinius ir be akinių, bet 
jokiu budu tos “skaitlingos” 
publikos negalim rasti. Ot, 
žmonių tiek, kiek mudviejų 
abiejų rankų pirštų, — gal 
kiek biskį daugiau. Matėme 
kunigą Vaišnorių vaikštinė
jant po sodną, o kitų musų 
kunigėlių visai nesimatė, — 
Dievai žino, kur jie buvo kad 
neatvažiavo į tą pikniką, į 
kurį per pamokslus liepė vi
siems parapijonams važiuoti.

Mes ir apsisukome, apsi
dairėme ir, neturėdamos ką 
veikti, nutarėme važiuoti ki
tur, tik norėjome išsiderėti iš 
komitetininkų, kad grąžintų 
mudviem už įžangos tikietus 
pinigus — jei ne visus, tai 
nors dalį. Bet negrąžino ir 
mudvi išvažiavome. Tačiau 
dabar žinome, kad Amerikos 
Lietuvių Rymo Katalikų Fe
deracija tikrai yra “galinga.”

Beje, bučiau pamiršus pa
rašyti, ką viena mano kurna 
pasakojo ant rytojaus po Fe
deracijos pikniko: girdi, kaip 
tik judvi išvažiavote iš to pik
niko, tai buvo ir peštynių. Tū
li pusberniai daužė vieni ant
riems nosis. Tai tuo ir už
sibaigė piknikas.

Tai tokiu budu buvo pilnai 
demonstruota ir apvainikuota 
Federacijos “galybė.” *

—North Sidės Magde.

Charleroi, Pa.
Sis-tas 3.s Lietuvių Literatu* 

ros Kliubo darbuotės.

Lietuvių Literatūros Kliu- 
bas yra susiorganizavęs 1911 
m. Iš pirmųjų kliubo organi
zatorių jau mažai kas randa
si. Pirmaisiais organizatoriais 
buvo V. Marazas ir St. Ne- 
manis, kurie da ir po šiai 
dienai darbuojasi kliubo. Kiti 
organizatoriai, kaip tai: And
rius Černiauskas gyvena Bal- 
timore; V. Batvinis, nors ir 
šioje apylinkėje tebegyvena, 
bet jau dėl kliubo mažai ką 
veikia; Vincas Pūkas, tur būt, 
dabartiniu laiku gyvena Clc- 
veland, O.

Buvo laikai, kada kliubas 
gana gerai gyvavo nariais ir 
turtu. Jis turi pasistatęs savo 
namą. Bet sustojus lietuviams 
važiuoti iš Lietuvos, kliubas 
pradėjo mažėti nariais, o už
ėjus depresijai, — tai ir tur
tas pradėjo nykti. Didžiausia 
klaidą, kurią kliubo nariai 
bus padarę, yra ta, kad užė
jus depresijai, jie nutarė iš
mokėti gyviems nariams ir 
pomirtines, kožnas narys gavo 
po $50.00. Išmokėjus gyviems 
nariams pomirtines, iždas 
buvo ištuštintas ir dabartinė
kliubo padėtis yra neperge
riausia. Narių yra likį tik 
virš 30 ir tie patys jau yra ne 
jaunuoliai: dažnai priseina 
pašalpas mokėti, o įplaukų 
mažai tėra. ,

Tačiau senieji kliubo dar
buotojai veteranai deda pas
tangas, kad kliubą palaikius, 
ba tai vienatinė lietuviška įs
taiga šiame miestelyje, kur 
vietiniai lietuviai turi šiokį 
tokį centrą. Rengiama kas ar
batos vakaras pasilinksmini
mai ir tuo padaroma po kele
tą dolerių pelno kliubui.

Kliubo valdyba yra: pirmi
ninkas Vincas Marazas, vice
pirmininkas J. Kasiulis, sek
retorius Stasys Nemanis, iždi
ninkas Jonas Platakis, iždo 
globėjai A. Kartūnas ir Ig. 
Kavaliauskas.

SLA. 140 kp. ir SLR-KA. 
kp. laiko savo susirinkimus 
kliubo name. .. <

Darbai eina neperblogiau- 
siai, nors randasi ir bedarbių. 
Tačiau dauguma žmonių, šiek 
tiek dirba. -"Svečias.

Lietuvių Kambario Komiteto 
susirinkimas. — Dalyvavo S. 
L. R.-K. A. centro sekretorius 

p. J. Šaliunas.

RugpiuČio 24 d. Lietuvių 
Piliečių svetainėje įvyko Lie
tuvių Kambario Komiteto ir 
kclctos draugijų atstovų susi
rinkimas. Buvo tartasi dėl 
rengiamo pikniko kambario 
naudai. Piknikas yra rengia
mas Lithuanian Country Club 
ūkyje, rugsėjo 2 d.

Susirinkime teko sutikti sve 
čią, S. L. R.-K. A. centro sek
retorių p. J. šaliuną, kuris 
grįždamas iš Clevelando (kur 
dalyvavo Amerikos Lietuvių 
Rymo-Katalikų seime) buvo 
sustojęs Pittsburghe kelioms 
dienoms pasisvečiuoti. Jis bu
vo atsilankęs ir į komiteto su
sirinkimą kaipo svečias. Pa
sibaigus susirinkimui, gerb. 
J. šaliunas buvo pakviestas 
pratarti keletą žodžių. Gerb. 
svečias patarė Lietuvių Kam
bario Komitetui varyti dides
nę propaganda per spaudą, 
kad daugiau išjudinus lietu
vius paremti kambario fondą 
ir davė garbės žodį, kad “Gar
sas” niekada neatsisakys tal
pinti kambario reikalais raš
tų. Taip pat prisidėjo ir su 
auka.

Po to buvo gana ilgas pasi
kalbėjimas tarpe svečio ir 
kambario komiteto narių. 
Buvo pareikšta įvairių nuo
monių kokiu budu butų leng
viau sukelti reikiamą sumą 
pinigų kambario įrenginiui.

Iš ypatiško pasikalbėjimo 
sų gerb. šaliunu ąpįę įvairius 
abiejų S ilsi vieni j imu /reika
lus: pašalpas, posmertines, 
naujų narių gavimą ir pasko
las, — teko įsitikinti, kad g. 
šaliunas yra nuodugniai susi
pažinęs su musų didžiulių 
organizacijų reikalais ir turi 
sveikų minčių dėl organiza
cijų gerovės. Pasikalbėjimo 
jis yra nuoširdus.

— 5. Bakanas.

Dar anie prof. Tur- 
ner pašalinimą

Kelios jyaslabos dėl p. Balt
rušaičio straipsnio “Politi
ka ir Universitetas*9

Užpereitamc “Piittsburgho 
Naujienų” numeryje gerb. J. 
Baltrušaitis savo straipsnyje 
“Politika ir Universitetas” pa
aiškino mums, dėl ko buvo 
paliuosuolas iš vietos Pitts
burgho Universiteto istorijos 
profesorius Turner. Dėl pa
liuosavimo profesoriaus Tur-
ner’io kilo didelis skandalas 
ne tik Pittsburgho hmeriko- 
nų dienraščiuose, bet tie at
balsiai pasiekė ir lietuvių 
maudą: kelios nuomonės bu
vo išreikštos ir “Pittsburgho 
Naujienose” dėl paliuosavimo 
profesoriaus Turher’io.

Pirmiausiai p. Baltrušaitis, 
pradėdamas savo rašinį, pa
reiškia, kad “Pennsylvanijos 
Republikonų Partijos frakcijų 
tarpusavinė kova pradeda į 
save įtraukti visa, ką tik pa
liečia, prie ko prisisuka. Net 
Pittsburgho Universitetą į tai 
įtraukia. Net ir lietuvius skai
tytojus tatai suinteresavo. Net 
radikališki lietuvių laikraš
čiai stoja už atstatytąjį profe
sorių Turnerį, kuris yra vie
nos republikonų frakcijos na- 
rys-darbuotOjas.”

Kad Republikonų Partijos 
lyderiai pešasi, tai jau yra 
žinoma ne nuo šiandien. 
Pats Baltrušaitis savo rašiny
je munųi primena iŠ praeities 
nabaŠninko Roosevelto “Bull 
Mooserių” peštynes su regu

liariais republikonais. Tačiau 
tų laikų republikonų partijos 
frakcijų peštynių negalima 
lyginti prie dabartinių “peš
tynių”, į kurias jau net ir 
universitetas tapo įtrauktas. >

Kada Republikonų Partijos 
bosai susipeša dėl šiltų vietų, 
ar dėl vadovybes, tai tokios 
peštynės neliečia ne univer
siteto, nė lietuvių laikraščių 
skaitytojus nesuinteresuoja. 
Bet dabartinės Republikonų 
Partijos frakcijų peštynės, 
tur būt, yra kitokios, negu 

1 kad praeityje yra buvusios.
Profesorius Turner buvo 

paliuosuotas iš Pittsburgho 
Universiteto ne dėl to, kad jis 
yra kitos “republikonų frak
cijos narys-darbuotojas”i bet 
dėl to, kad jis aktyviškai dar
bavosi kartu su organizuotais 
darbininkais už pravedimą 
Legislaturoj socialių įstatymų 
ir už panaikinimą “sweat 
shops” — prakaito dirbtuvių. 
Profesoriaus Turner paliuo- 
savimu iš Pitts. Universiteto 
buvo ir yra suinteresuoti ne 
tik lietuviai skaitytojai, bet ir 
visi organizuoti darbininkai, 
nežiūrint, kokioms partijoms 
jie priklauso, — socialistų, re- 
publkionų ar demokratų, — 
jau nekalbant apie liberališkų 
pažiūrų veikėjus, kurie stoja 
už- “akademinę laisvę.”

Dabar priseina tarti keletą 
žodžių apie “Pennsylvania 
Security Leaguc,” kurią p. J. 
Baltrušaitis priskaito prie re
publikonų partijos dalies tik, 
tur būt, dėl to, kad Penn. 
Security League darbuojasi ir 
keli republikohai. Bet PennJ 
Security League valdyboj ran 
dasi: John A. p-hilHps, Penn. 
Darbo Federacijos preziden
tas; George B. Rowand, virši
ninkas (chairmjan) geležinke
liečiu brolijos (Brotherhood); 
M. W. McGarty, viršininkas 
lokomotivų inžinierių broli
jos; James A.į(Jqx, viršininkas 
lokomotivų pečkuriij ir inži
nierių brolijos, ir W. A. Ma- 
jor, atstovaująs Order Rail- 
way Gonductors. Viršminėtos 
organizacijos (Penn. Security 
League) tikslas yra ginti 
darbininkų reikalus legislatu
roj, sekant veikimą ir balsa
vimus legislaturos atstovų ir, 
atėjus rinkimams, darbuojasi, 
kad prašalinus tuos atstovus, 
kurie balsuoja prieš darbi
ninkams palankius ir naudin
gus įstatymus. O didžiau
sias darbas Penn. Security 
League, — tai supažindinti 
plačiąja publiką su legislatu
ros atstovų darbais Harrisbur- 
ge, ko labai nemėgsta repub
likonų ir demokratų atžaga- 
reiviški politikieriai.

Jei mes priskaitytuėmėmo 
profesoriaus Turner paliuosa- 
vimą iš Pitts. Universiteto ir 
ta visą skandalą, kuris kilo 
dėl paliuosavimo, tik prie Re
publikonų Partijos frakcijų 
“peštynių”, tai, tos pat gerb. 
Baltrušaičio logikos prisilai
kant, turėtumėm daleisti, kad 
dabartiniai darbininkų strei
kai dėl unijos pripažinimo 
yra niekas kitas, kaip tik re
publikonų partijos frakcinės 
“peštynės.” Tačiau aš esu 
tikras, kad gerjb» Baltrušaitis 
nekaltins Repiiblikonų Par
tijos dėl darbininkų streikų.

Tai man rodos, kad p. J, 
Baltrušaičio aiįkinimai dėl. 
profesoriaus Tųįpner paliuosa
vimo iš Pittsburgho, Universi
teto neatitinka tikrenybę.

—Laikraščių Skaitytojas.
•• ........ j .i. ii i

Carnegie, Pa.
Komunistai pataikauja orga
nizuotų darbininkų priešams.

Carnegie ( gyventojai, tur 
būt, gerai atšimpą tuos svar
bius įvykius, kurie atsitiko 

prieš kelis metus. Tada ang
liakasiai, U. M. of Ameri
ca unijos vadovaujami, pas
kelbė streiką Pittsburgh Coal 
kompanijai. Ta kompanija 
turėjo kasyklas ir Carnegie. 
Dirbo šeši šimtai su viršum 
darbininkų ir jie visi priklau
sė angliakasių unijai.

Kada organizuoti angliaka
siai sustreikavo prieš savo 
išnaudotojus, anglių baronus, 
ir pareikalavo didesnio- duo
nos kąsnio, tai kompanija pa
leido savo ištikimus agentus 
verbavimui streiklaužių. Jie 
prigabeno daugybę juodukų, 
kurie mielu noru sutiko strei- 
klaužiauti. Kad apsaugojus tų 
streiklaužių kailį, tai kasyklos 
tapo apstatytos milicija ir 
mušeikomis.

Taip su juodukų streiklau
žių pagalba kompanija opera
vo kasyklas per tris ar ketu
ris metus. Visa geroji anglis 
tapo išimta, o pasiliko tik 
šleitas. Kasyklos čia senos ir 
griūvančios. Mato kompani
ja, kad nebeužsimoka jas o- 
peruoti. Tad ėmė ir visiškai 
jas uždarė.

Tai tokiu budu Pittsburgh 
Coal kompanija atsimokėjo 
savo ištikimiems juodukams, 
kuriuos iš kažkufr suvežė a- 
gentai. Kada kasyklos visiš
kai užsidarė, tai streiklaužius 
kompanija nebevežė ten, iš 
kur jie yra atvykę: jie pasili
ko Carnegie. Dabar jau šia
me mieste juodukų priskaito- 
ma šimtai. Žinoma, jie atsidū
rė bedarbių eilėse ir reikalau
ja pašalpos. Juokingiausias 
dalykas yra tas, jog jie nusi
skundžia, kad kompanija juos 
suvilusi. Girdi, kompanijos 
agentai/ darbą jiems ant visa
dos pažadėję, o dabar, žiūrė
kite, kas atsitiko.

Išeina, vadinasi, taip: jei 
kasyklos nebūtų užsidariusios, 
tai juodukai be jokių skrupu
lų butų ir toliau streiklaužia- 
vę. Dabar jie Jaučiasi nu
skriausti, kadangi nebegali 
streiklaužiauti. Ar tai nėra jie 
verti pasigailėjimo?

Žinoma, jų turi gailėtis visi 
tie, kurie nepritaria darbinin
kų vienybei. Ir pasirodo, kad 
tokiu yra Antano Bimbos an
trasis gizelis Jonas Gatavcc- 
kas, dabartinis Augščiausios 
Prieglaudos Lietuvių Ameri
koje Centro prezidentas. Jis 
suagituoja po kelis juodukus 
ir plunkia su jais, į Pittsburgh 
kad iš “felfero” daugiau jiem 
maisto gauti.

Ir tuo jis labai didžiuojasi. 
Girdi, komunistai visuomet 
kovoja prieš išnaudotojus ir 
užstoja skriaudžiamuosius!

Puiku, ar ne? Bet nuo ku
rio laiko streiklaužiai pradėta 
skaityti “kankiniais”?

Komunistai dabar turėtų 
viešai pasisakyti, jog jie ko
vos už tai, kad streiklaužiai 
nebūtų skriaudžiami.

Prieš streiką pas mus juo
dukų beveik visai nebuvo. 
Dabar jų devynios galybės. 
Jau net ir savo bažnyčią turi. 
Taigi Gataveckas gali pasi
džiaugti, kad jo globojami 
streiklaužiai labai “progre
suoja.” —E. K. š.

Skelbimai Naujienose 
iuoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

naudingos
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(Įueensville Special 
'10 procentų alus yra produktas 
garsiojo Fox Head Waukesha 
Čorporationz Bravoro.

Grynas WAUKESHA ŠALTI
NIO vanduo, kuris be pailsio b§- 
ga po 80000 galioną i dieną — 
šaltas, skaistus, be chlorino ir 
ammonilbs, tas sveikas Wiseonsi- 
bo šaltinio vanduo yra vartoja
mas F0X ttEAD BRAVORO 
tšdirbiOnii Queensville Special 
alaus Galima pirkti keisais, bač
komis, busbačkiais bei virtalniais 
ir 4 galioną, mažomis bačku
tėmis.
JUANK A. YOUNG PRODUCTS 

COMPANY 
Distributoriat

4352 S. Mozart St. Chicago, III, 
Tel. Lafayette 7346L. . . . . . .. . . . . . . .  1 e

More about the Lith
uanian Menturiai 

Room
This week the local Memorial 

Room committee deposited an- 
other one hundred dollar check 

i to the . account of the • Lith
uanian Memorial Room Fu‘nd 
thereby bringing the totai 
amount to $1835. Only $165 
more mušt be added to as- 
sure the Lithuanian people a 
permanent and beautiful me
morial in the most magnifi- 
cient school building in the 
world. When this amount is 
deposited the University of 
Pittsburgh will convey to the 

‘Lithuanian people a deed of 
gift definitely and perpetually 
deeding the site and main- 
tenance of a Lithuanian Me
morial Room on the first floor 
of the Cathedral of Learning. 
Up to the present time the 
campaign hasvbeen eondueted 
as a preliminary campaign būt 
now that the initial reųuired 
sUm of $2000 i s practically in 
hand and a Lithuanian Me
morial Room is to be an as- 
sured fact the drive is to begin 
in earnest. Are the Lithuan
ian people nationally-minded 
enough to donate $3000 to a 
memorial which will lašt not 
a matter of years būt cent- 
uries? Yes, centuries. The 
Cathedral of Learning has been 
built to be of service at least 
500 years and many say that 
eveYi 1000 years from now it 
will štili be in ūse. As long 
as this building remains stand- 
ing the Lithuanian people wili 
be the proud possessors of this 
memorial room. Cannot this 
generation of Lithuanians do
nate this small sum now and 
gi ve many future generations 
of Lithi/anians the right to 
feel proud that their fore- 
fathėrs in 1984 loved and 
honored the land of their 
fathers enough to create this 
Lithuanian Memorial Room ? 
The significance of this pro- 
ject is so great that it is un- 
paralleled by any national ef-

&VSIENOS R U P T U R A
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržą (Truss) išdirbėją, — ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu!
Taipgi ELAOTlC 6T0CKINGS (Guminės pahėiakos) dėl varicose gyslą, 
BELTS, ARCRES ir Lt. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
rfams. , *

CHICAGO ORTOPEDIC CO.
183 West Lake Sk Arti Wells Si.

YRA 
PAVOJINGA

FOOTBALL MEMBERSHIP DRIVE
Send to Art Montvid, 2121 N. Western Avė.
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Gerkit ir Reikalaukit
Visose
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

• ir 
Lietuviškos 

Degtinės

Alinėse

NATHAN 
KANTER

Mutual LiquūrCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

forts of the Lithuanians in 
America since OUR nation de- 
clared its independence. This 
work is far too oroad to be in 
the hands of one “faction” or 
“political group”. It is an ef- 
fort of all^ the Lithuanian 
people for the Lithuanian 
people. We urge you to donate 
some amount N0W!

Checks made out to The 
Lithuanian Memorial Room 
Fund may be sent to the 
financial secretary of the Room 
committee, Mr. Wtn. Zamblftti- 
skas, 31 Minooka St., Pitte- 
burgh, Pa.

Edward Baltrušaitis, 
205 Seneca Street.

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
delia Atrokavimu.. Duodame 

Collaterai Paskolas. t

LOUIS M. GHAPMAN
INC. ,

120 S. La Šalie St.
Tel. Franklin 0576

CLEVELANDIEČIŲ 
ATIDAI!

Naujai atidaryta Naujienų
Stotis •

JUOZAS KATKUS
-1372 E. 65th St,

Cleveland, Ohio
Kur kasdien galite gauti 

NAUJIENAS nusipirkti arba 
jeigu pageidaujate, tai ir už
sirašyti ir jos bus pristatomos 
jums kasdien į namus.

MUZIKA
Šokių rinkinys su žodžiais 
penkiems /instrumentams.
Kaina viena knygutė $1.00 

—visai orkestrai $3.00.

Galima gauti pas:

V. N. GEGUŽIS
260 E. Main St

Amsterdam, N. Y.

A
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Lithuanian Football 
Team meets for first 

practice

kus sužinoti paklausk seserų 
mokytojų ir gerb. klebono. 
Patarčiau gerb. keleiviui kitų 
syk apsižvalgyti rimčiau. Kų 
rašai, nes garbės nuplėštos 
nesugražinsi. Daug gelėčiau 
rašyti bet kų gelbės, tokių 
žmonių neišmokysi.

Viską Žinantis.

padaro pastabų, jog lietuviais 
pasitikėti negalima.

Tai tikra misterija 
viso kaltininkas. Kol 
Įima atspėti. Tikrai 
nors šuo pakastas.

Komisijos parašai:
J. Barfi’.šius, 
Louis W. Kižas,
K. P. Deveikis.

“Kur nors šuo yra 
Pakastas”

Ilrld tryouls ai. McKinley Purk 
lašt niyhl: team to be dril- 
led t įvirę įveekly

and

the
and

Displaying great enthusiasm, 
strength and vigor the players 
of the first Lithuanian foot- 
ball teani organizcd in Chi- 
cago, lašt night displayed 
their provvess in the grid game 
atMcKinley Park, Archer 
AVestern avenue.

There they mot for 
first practise gante, drills
tryouts, vvhich from now on 
will be held weekly, every 
Tuesday and Thursday at the 
šame field.

Gruelling tęst and musculcs 
nubed during the nine 
inonths of inactivity did not 
prevent the future Lith. stars 
from shovving great promise 
and giving hope or forming 
a eleven on no mean strength.

In some four vveeks the 
team will sėt out to conąuer 
and fight for the Lithuanian 
colors and is to meet teams 
of various nationalities in 
and around Chicago.

So — if you have not joined 
as yet and wish to play, do 
not dclay, būt fili out the 
coppon appearing in this issue 
and forward it to Art. Mont- 
vid. Get into to it, fellows, 
particularly those, who some 
short while ago heralded the 
need for such a team among 
Lilhuanians. AVhcre are you

> now?

Atsakymas Draugo 
“Keleiviui”

ger-CICERO. — Atsakymas 
biamam Keleiviui ir Žvalgui, 
pasirašiusiems tilpusių žinutę, 
“Drauge”, trečiadienį, rugpjū
čio 22 d., 1934 m.

Sakosi stovėjęs kelias die
nas ir žvalgęsis po Cicero. Bet 
gaila, kad tiek mažai sugebė
jo matyti. Matė bažnyčių, or
ganizatorius katalikus, kam
pų pabaldas, nekurias mote
rėles jieškančias tuščios gar
bės. Kodėl nesako, kad po
nios veikėjos už savo tuščių 
garbę kitų nežinia kaip žemin
tų, kaip ir pats Keleivis ir 
žvalgas.

Sako, kad patyrė viena as
menį ir tik viena. Norėčiau 
žinoti kokiu budu garbingasis 
visų tai patyrė. Sako “Nau
jienų” socialistas Kareivių 
draugijų nuvedė į Naujienų 
koncertų. Nejaugi Kareivių 
draugijos nariai nematė kur 
eina.
buvo, 
leivis
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ra. Ligonio draugai, kurie Ža
date jį aplankyti, atsilankyki
te namuose, o ne ligoninėje.

Senas Petras.

Ir dar viena alinė

Išpardavimas!
\ Geras Maistas — Žemos Kainos!

IŠPARDAVIMAS
Pėtnyčioj ir Subatoj, Rugp. 31—Rūgs. 1 d.dBRIDGEPORTAS. — Alinių, 

lietuvių alinių skaičius Chica- 
goje auga dienų iš dienos, štai, 
rugsėjo 1 d., šeštadienį. J. Rū
ta ir R. Aironis atidaro “ta
vernų” Bridgeporte, adresu 
3267 South flalstnd S t.

J. Rūta senas Bridgeporto 
gyventojas ir biznierius, tu‘rįs 
daug pažinčių ir draugų, tad

, tikisi ir pasekmių. Išpuošė ali
nę ir nuo šeštadienio pradės 
operuoti žadėdami atsilankiu
siems gerus gėrimus ir man
dagų patarnavimų. (Sp).

Senas Petras.

Naujo? Wi»consino COBBLER U. S. No. 1

Bulves \MkAS 23c
Žada Cicero prijung 

ti prie Chicagos Cukrus SEA ISLAND” 
TYRAS
CANE

CICERO. — Šimtai lietuvių 
apsivylė. Kaip jau žinoma, čia 
švenčiama 65 metinis jubilie
jus. Praeitų šeštadienį buvo ne
paprastas paradas, susidedųs 
iš Amerikos legijonierių pla
čios apielinkės. Jų tarpe matė
si ir musų tautiečiai, Lietuvos 
kareiviai uniformose, 16 vyrų. 
Jų turėjo būti 25, nes tiek yra 
uniformų. Nekuriu apsileidimo 
priežastis gludi religijinių kar 
tulyj. Pačiame parade karei
viai atsižymėjo gražiai, sutar
tinai. Tik visa bėda, kad jie 
neturi savo muzikos. O legijo
nierių kožna grupė, “post” eina 
po muzikos. Komanda ir tas 
daro gera įspūdį. Užtai jiems 
skiriamos dovanos. Edison Post 
laimėjo $200. Tai pirmas pri
zas, Pati paroda labai didelė, 
įspūdinga. Žmonių gatvės pil
nos. Karnivalas tęsis visa šią 
savaitę. Vakarais koncertiniai 
programai skirtingų tautų.

Pirmadienio vakaras buvo 
paskirtas lietuviams. Jų komi
sija iš 3: p. J. Bartašius, p. L. 
W. Kižas ir p. K. P. Deveikis. 
Tai tie taxpayers council at
stovai. Tik 3 dienos buvo pri
sirengimui. Ant greitųjų viskas 
buvo sustatyta. Kunigas Kloris 
mielu noru pasižadėjo para
ginti parapijos korų, seseris, 
mokyklos vaikučius. P-as Ber- 
nadiŠius savo dukterį net iš 
vakacijų peršaukė. P-as V. As- 
cila ir ponia V. Gunauskicnė, 
radio dainininkai, specialiai 
praktikuoja. P-nų (Pocių duk
relė pasižada, taipgi ir pianis
tė p-lė Skiriutė. žodžiu, viskas 
kuo puikiausiai, 
prie dienraščių, 
abiem.
šeštadienį. “Drauge” nėra. 
Laukiu pirmadienio. Nei gu-gu. 
Ir pirmadienio vakare kunigas 
Kloris atsako: “Mes nutarėme 
neiti.” Vargonininkas choro ne
gali sugrupuoti. Seserys vai
kučių taipgi neprirengė. Kitos 
kliūtys.

P-as A. F. Pocius buvo nu
matomas to vakaro kalbėtojas. 
\Pats neina ir dukrelės nelei
džia. Aišku, papūtęs vėjas iš 
kur nors. Jeigu tokių kiaulys
tę būtume sužinoję nors dienų 
prieš tai, bu t ūme programų 
sutaisę ir be jų pagelbos. Bet 
į valandų kitų kur nubėgsi. 
Rengėjams turėjome pranešti, 
jog programas neįvyksta.

Legijonierių vadas tuomi la
bai nusistebėjo ir aštriai pa
reiškė: “Pasakykite jiems tegul 
neieško daugiau paramos nuo 
musų.” Suprantama, kitaip^ ir 
būti negali: “Kaip tu man, taip 
aš tau.” O čia žmonių burių bū
riai klausinėja, kada prasidės, 
kur bus. Gavę atsakymų supy
kę eina namo, o nekurie dar

CICERO. — Vietos gyvento
jai si/silauks nuo savo valdo
vų “dovanos”. Garsaus Cicero 
greit nebebus, jis parduotas 
Ch i ragai.

Lapkričio balsavimuose ant 
balioto bus duota Cicero bal
suoti už prisidėjimų prie Chi
cagos. Tas ateina iš demokrar- 
tų viršūnių. Sakoma, kad vyrai 
pamatė, jog jiems vadovauti 
nesiseka, tad turi pasiduoti di
desniems. Reiškia, parduoti Ci
cero vardų ir jo piliečius. Ar 
tas pasiseks?

“N.” rašėjas.

Dr-ja “Lietuvos Ūki
ninkas” padare gra
žaus pelno piknike

B

J. D. Willis, kuris 
imtas Palestine, Tex., 
mas užpuolęs Maxwell 
jį surišęs ir išgėdinęs 
nų, dviejų savaičių 
Willis liko išvežtas į 
Įėjimų, kad j j minia 
čiuotų.

tapo su- 
kaltina- 

Herring, 
jo žmo- 
nuotakų. 
kitų ka- 
nenulin-

Dominikas Slotkus 
serga

Atsikreipta 
Priduodam 

Naujienos paskelbia 
“Drauge

ko- 
su-

ap-

BRIDGEPORT. — D. Slot- 
kus, senas Bridgeporto biznie-j 
rius, kuris užlaiko biznį adre-' 
su, 901 West 35th Street, jau 
kelintų mėnesį serga vandeni
ne liga. Keliais atvejais jis bu
vo nugabentas ligoninėn ir ke-; 
liais atvejais nito jo 
buvo leistas vanduo.

Dar ir šiandien p. 
randasi po gydytojo

vidurių •

Slotkus 
priežiu-

T0MATO SOUP “Midwe«t” Dideli 21 unc. kenai 2 už 19c

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

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. Šelemonavičia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Te), Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais. r

CHICKEN BROTH Su ryžiais “College Innw No. I1/? kn. 2 už 19c
KAVA “Becchnut” .....................  sv. kenas 330
“KELLOGG’S” CORN PLAKĖS 8 unc. pak. 70

SWANS D0WN” 1
2^ «v. nnk. IKEKSŲ MILTAI

CALUMET” BAKING POWDER sv. kenas 250
PREMIUM” CHOCOLATE 3 uncijų šmotas 80
SOU4TJERN STYLE” COCONUT 4 unc. kenas 120

JELL-0 Visu Skoniu . . pak. 50
“Midwcst”TYRAS GRAPE JAM 21H unc. džiaras 170 
“BALZA’S" SALDUS AGURKAI PICCAL1LH 10 unc. ,tk. 15c
GREEN BEANS okinti “Crown of Maryland" No, 2 ken. 2 už 19c
BUITER PRETZELS Rankomis padaryti
Educator “Crax” BUTTER WAFERS
“Sunshine” TABLE COOKIES

A Root Beer “Midwest’ 
rUnryov Aln DidAli R

. sv. 230 
pak. Į30
• SV. 130

O už Plūs
------------- Ginger Ale Dideli Buteliai w fc v v už butelius

3 F°°d Chocolate Drink Dideli f*
15" JO V’ z Pvkai Bo>e ir la'r.dg ĮnSti,20 unc. džr W 1 V

2 sv. kenąi 19cVIRTĮ ŠPAGETAI “Becch-Nut”
SARDINĖS Imnort. Norvegijos ^MidĮvent** 1/4~lin blėkin. 2 už 17c
“HOLSOM” PLONA DEŠRA (Kolom)

JAU JIE ČIA!!!
BOSTON’S

PASKIAUSI RUDENINIAI STYLIAI
NAUJAUSIO IR PUIKIAUSIO PADIRBIMO

RUSVI JUODI IR SUEUES
'i.rpit

svaras 19c

FRANKFURTS Vien iš mėsos........................ 2 sv. 250
MALAGA GRAPEŠ“Saldus 130
ORANŽIAI Sultingi
BANANAI PRINOKĘ
“IVORY”" MUILAS Vidutiniai šmotai 4 už 200

“Sunkist”—Dideli Tuz. 230 I
....................... 3 svarai” 190 I

AMERICAN FAMILY” MUILAS 5 šmoL 25e
“P and G” White Naphtha MUILAS did. šm. 3 už 110
GENUINE HARDWATER CQCQĄ, MUILAS did. šmotai^_už 13c 
“SUNfiRliE” CLEANSER . ................. 3 kenai 130
“PRIDE" WASHING POWDER "dideli pakeliai 2 ~ūž~~l9c 
“POIIŲI” BATHROOM A 650 lapukų *1Qm

TISSUE** rolės I w V

$0.95 
IR 

VIRŠ.
NAUJI 

ČEBATUKAI

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.
PASTABA —- Dauguma "Miduiest Store*” turi ir metot tkyrtut, kur jut 

galite pirkti gerą metą, paukitieną ir tt. ui iemiautiat kainai!

Dr-jos “Lietuvos Ūkininko” 
išvažiavimas įvykęs Spaičio dar
že, ru’gpiučio 12 d., pavyko.

Vieta patogi, oras buvo grar- 
žus, žmonių skaitlingai suva
žiavo, gražaus pelno padaryta 
ir piknikaujautieji buvo paten
kinti.

Sunkiai darbu prisidėjo prie 
pikniko pasisekimo, Dr-jos na
riai: Rašt. Linkus, p. šlapelis, 
p. žilis, p. Radakas, p-lė Mik- 
šaitė, p-lė Drumstaitė.' ir ki
ti.

Ypatingai reikih pagirti SiL 
ver Cresceiits '■ črkestrtj, kuri 
savo smagia lietuviška ir ang
liška muzika linksmino visus. 
Tokiose išvažiavimuose retai 
tenka išgirsti tokių rinktinų 
miArikų. Dr-jos ir pikniko 
misijos nario, p, Radako 
nūs orkestrų vedė.

Gražioms dovanoms buvo
dovanoti sekanti serijų laimė
tojai : p-lė M. Gerčius, 6958 S. 
Rockwell St„ D. Molis, 2323 
S. Leavitt St., V. Burkus, 7130 
S. Artesian Avė., A. Erčius, 
4544 S. Fairfield Avė., E. Zau- 
rienė, 2129 W. 23rd PI., B. 
Nezvickis, 4104 S. Campbell, 
K. Enkinas, 1310 W. 112 St., 
A. Balnis, 4035 Brighton PI., 
S. Lucas, 1507 Greenleaf St., 
Evanston, III., J. Paplauskas, 
2321 ‘S. Hoyne Avė., ir T. Rū
kas, 1339 — 49th Avė., Cice
ro, III.

Visiems darbuotojalns, cįova- 
nų aukotojams, į piknikų at
silankiusiems, , ar šiaip kuomi 
prisidėjalsiems prie pikniko su
rengimo, širdingiausiai ačiū.

Dar noriu priminti, kad vi
si virš minėti asmenys, kurie 
negavo dovanų, malonėkite 
kreiptis pas mane, 7011 So. 
Artesian Avė., arba telefonuo- 
kite Hemlock 1883.
Ieva Lukošiūtė, Finansų rašt.

NAUJO STY-
LIAUS

NAUJI GYPSY TIES, OXFORDS, PUMPS, STRAPS, NAUJI HIGH- 
GORE OXFORDS, AUGŠTOM IR ŽEMOM KULNIM.

Visų Šaižų, Visokio Platumo AAAA iki EEE

MOKYKLAI ATSIDARIUS 
Kūdikiams, Berniukams ir Mergaitėms 

7 ČEBATUKAI.
Pilnas pasirinkimas puikiausių ir tvirčiausių čebatukų dėl jūsų mer
gaitės arba berniuko Garsus POBL PARROT čebatukus iškaitant.

Gausite Surprizo Dovanas.

BOSTON SHOE STORE
3435 SO. HALSTED STREET

300 "ItntPtNDKNT
MIDWESTWSTORES

NKIGHSUItHOOb STOPŲ

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistai ii 

Raiijoa

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių ir puslis, užnuo- 
dijimą krauto, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5578

PETER PEN

Ar jie visi eis į praga- 
Keleivis sako, “Naujie- 

Koncertas, bet kaip jus 
tai buvo Lietuvių 

Pasaulinėj

įį»
B*,,.;

Nevien Kareiviai ten 
Nei aš, nei gerb. ka- 
ir žvalgas nesuskaitė 

kiek ten buvo žmonių katali
kų, 
rų? 
nų”
nesakysit,

. Diena Pasaulinėj Parodoj. 
Gerb. keleivis net Evangeli
jos žodžius vartojo. “Tarp 
kviečių atsiranda ir kūkalių”. 
Bet Dešimts Dievo Įsakymų 
jis tur būt užmiršo. “Nekal
bėk netiesos”.

Kur jo tiesa, kur artimo 
meilė? Sako labai daug, bet 
mažai žino. Ir viskas netie
sa. Tur būt gerb, “Naujienų 
Socialisto” vadai nežino. Jei
gu organizuotų katalikų nors 
dalis butų tokie, kaip minė- 

, tas asmuo, tai butų O. K.
Primeta, kad neva vaikus 

leidžia į katalikišką mokyklą. 
Ne neva, bet taip. Leidžia, 
ir jo vaikai pilnoj tvarkoj. 
Gal ir geriau negu kitų. Mo
kykla apmokėta ir visi kiti 
dalykai. Kad norį apie vai-

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
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AUDĖJŲ STREIKAS

Tekstilės pramonės darbininkų unijos vadai įsakė 
šešiems šimtams tūkstančių darbininkų mesti darbą ry
toj 11:30 vai. vakaro. Streiko įsakymas paliečia nuo 
1,150 iki 3,300 fabrikų Amerikoje. Tai bus didžiausias 
darbo ir kapitalo konfliktas iš visų, koki buvo įvykę 
per daugelį metų.

Šis streikas, be abejonės, padarys daug žalos Ame
rikos pramonei ir bizniui, nes stambioje industrijos ša
koje gamyba bus suparaližiuota ir šimtai tūkstančių 
darbininkų laikinai paliaus gavę uždarbį. Bet iš visko 
matyt, kad atsakomybė už šitą konfliktą krinta ant 
darbdavių, nes jie ne tik atsisakė išpildyti darbininkų 
reikalavimus, bet ir atmetė valdžios pasiūlymą tarpi
ninkauti ginče tarpe darbininkų ir darbdavių. Visuo
menės simpatijos bus su streikininkais.

KORUPCIJA SOVIETŲ VALDŽIOJE

Nuolatos ateina žinios iš sovietų Rusijos apie va
gystes valdžios įstaigose ir apie nusikaltėlių sušaudy
mus. Bet žiaurios bausmės, matyt, negali tos korupci
jos (supuvimo) išnaikinti.

Prieš trejetą dienų vieno Amerikos korespondento 
telegrama iš Maskvos pranešė apie dar biauresnį skan
dalą. Centralinė sovietų vyriausybė pašalino iš vietų 
devynis stambius valdžios ir komunistų partijos šulus 
šiaurės Kaukaze. Jie pripažinti kaltais tuo, kad jie be 
jokio pamato bausdavo ūkininkus, pavesdavo valstybi
nę žemę privatiškiems žmonėms už riebų atlyginimą ir 
girtuokliaudavo.

Vienas iš tų nusikaltėlių buvo komunistų partijos 
vadas, antras — sovietų valdžios galva šiauriniame 
Kaukaze, trečias — “komsomolo” (komunistinės jau
nuomenės) viršininkas, ketvirtas — valdžios prokuro
ras, o keletas kitų — kolektyvių ūkių (kolchozų) vadai.

Jie neteisėtai imdavo dideles pabaudas iš ūkininkų, 
šalindavo iš darbo gabius “kolchozų” darbininkus ir iš- 
nuomuodavo kulokams “kolchozų” žemes, o gautus ši
tokiais kreivais keliais pinigus pralėbaudavo girtose 
orgijose. Aišku, kad toks plėšikiškas tų komunizmo 
“žvaigždžių” šeimininkavimas Kaukaze turėjo tęstis 
ilgoką laiką, pirma negu apie tai patyrė Maskva. Galų 
gale, jie buvo nubausti. Bet kokia jų bausmė? Vyriau
siąjį valdžios šulą, komunistų partijos galvą ir “kom
somolo” viršininką Kaukazo distrikte už tuos biaurius 
nusidėjimus Maskva tik atstatė iš jų vietų ir viešai iš
barė “už nekomunistišką elgesį”.

Jeigu biednas ūkininkas pavagia kelias saujas gru
dų, nuimtų nuo jo lauko, kurį sovietų valdžia “sukolek- 
tyvizavo”, tai Stalino žvalgybininkai jį sušaudo. Bet 
valdininkams, kurie ilgą laiką plėšė ir terorizavo ištisą 
provinciją, užteko tik viešo pabarimo. Mat, jie valdan
čiosios partijos šulai, vadinasi, priklauso tai pačiai vil
kų gaujai, kurios priešakyje stovi Stalinas.

Tai ve jums komunistiškos valdžios “teisingumas”!
Ta nuo galvos iki kojų supuvusi kruvina diktatūra 

laikosi tiktai dėl to, kad ji turi ginklus savo rankose. Ji 
veikiausia ir susmuks tada, kada bus pakankamai su
tręšusi.

Vienas nepasisekusio volde- 
marininkų “pučo” dalyvių, bu
vęs Lietuvos karo aviacijos vir
šininkas, majoras Pyragius, ku
lis yra pašalintas iš tarnybos 
r nuteistas į sunkiųjų darbų 
calėjimą, staiga prabilo per 
“Lietuvos Aido” špaltas apie 
“birželio 7 d. įvykius”. Jisai 
sakosi dabar supratęs tai, ko 
pirma negalėjęs suprasti, bū
tent, kad Voldemaro pasikėsi
nimas nuversti valdžių buvęs 
suplanuotas “kitos valstybės” 
(t. y. Vokietijos) naudai. Sa
ko:

“Šiandieną esu griežtai įsi
tikinęs, kad jei butų bando
ma birželio 7 d. įvykius' pa
kartoti, tai po poros dienų
nežinia kieno kariuomenė
žygiuotų Laisvės Alėja.” 
O baigdamas majoras Pyra

gius pareiškia:
“visų Lietuvos žmonių poli
tika tai Tautos Vado A. Sme
tonos idėjos ir jų vykdymas.” 
Matyt, Pyragiui rengiama 

duoti susimylėjimas, — kitaip, 
ko butų oficiozo reporteris lan
kęsis pas jį kalėjime ir užla
šinėjęs jo ištikimybės pareiški-
mus.

Bet tai nesvarbu. Yra įdo
miau, kad “L. Aidas” staiga 
pradėjo dėti į savo špaltas il
gus straipsnius apie Voldemaro 
parsidavimą “kitai valstybei”.

štai to paties laikraščio ve
damajam straipsnyje rašoma 
apie Vokietijos “nacių” džiaugs
mą, jiems išgirdus, kad Volde
maras patapsiąs Lietuvos dik
tatorių. Dar daugiau džiaugs
mo esą buvę pas Klaipėdos 
krašto vokietininkus. Girdi:

“O Klaipėdos krašte tam 
tikrose įstaigose r reiškiamas 
nesuvaldomas džiaugsmas Šu
kiu: ‘Heil Voldemaras*. Ir 
dar nuostabiau, kad taip bu
vo šūkaujama įvykių išvaka
rėse.”
Kodėl Lietuvos valdžios laik

raštis ėmė dabar, už poros mė
nesių po “pučo”, taip uoliai 
rodinėti publikai, kad Volde

maras veikė, kaip Vokietijos 
litlerininkų talkininkas? Be 
pamato tokia propaganda ne
būna vedama. Reikia manyti, 
kad valdžia pajuto kokį nors 
naują pavojų iš voldemarinin- 
<ų pusės ir ji stengiasi jį dis
kredituoti visuomenės akyse.

TYSLIAVA KANADOJE

Poetas Juozas Tysliava rašo 
“Vienybėje”, kad dabar jisai 
pakabinęs savo skrybėlę vienos 
lietuvių šeimynos name To
ronto, Kanadoje.

O “Vienybę” tuo tarpu re
daguoja “Lušnakojis” Bukšnai- 
tis( taip jisai vadindavosi Lie
tuvoje, kai platindavo socialde
mokratų literatūrą bažnytkie- 
miuose) ir Kruzė-Kružintaitis, 
iš Škotijos ir Kanados.

SINCLAIRO LAIMĖJIMAS IŠJUDINO AMERIKĄ

Tokios sensacijos Jungtinių Valstijų politikoje dar 
nebuvo, kaip dabar, laimėjus Uptonui Sinclairui nomi
nacijas į gubernatorius. Geležinkelių vagonuose ir gat- 
vekariuose vakar buvo galima pastebėti, kad visi žmo
nės, kurie turi laikraštį, skaito žinias apie tuos nuosta
bius Californijos balsavimus. Publikos pasikalbėjimuose 
nuolatos buvo galima girdėti minint “Sinclair”, “soęįa- 
list”, “eleetion”, “revolution”...

Tas gabus rašytojas, matyt, pagavo publikos fan
taziją — ir įvarė didelį kinkų drebėjimą senos mados 
politikieriams. Bus “fonių” lapkričio mėnesį, kai ateis 
rinkimai!

(Tęsinys)
Pasirodo ir daugiau grotes

kų, kuriomis sunku tikėti, o 
jas įsivaizduoti dar simkiau.

Aš dar bėgu, bet nebežinau, 
kur bėgu ir kur reikia bėgti. 
Po kojų pasįpina nutroškus 
karvė, durnai baigia išėsti man 
akis, kelio nematyt. Imu jau
sti, kad esu dingęs ugny ir kad 
beliko truputėlis vilties išsigel
bėti. čia pat stebėtinai pajun
tu4, kaip baisiai dar nenoriu 
sikirtis su pasauliu, žmona, 
Šeduva, Kaunas, draugai pasi
rodo akyse. Gaila, kad daug 
ką nesutvarkęs palieku....

Staiga aš pakęstu šaltoj van
dens srovėj! Iš liepsnos įšok
siu į ledą nešantį upelį! Nuri
ju kelis gurkšnius vandens, k u4- 
riame, jaučiu, tiršta suodžių. 
Rankas perbraukiu per degan
tį veidą. Vėl matau ir jaučiu 
sąmonę — jaučiu, kad tebe
turiu rankas ir kojas. Paga
liau pamatau4 gaisrininkus vei
kiant prie raudonų gaisrams 
aparatų, iš kurių vanduo krio
kliu šauna į durnus ir liepsną. 
Pamatau minią žmonių, vei
kiančius ' ambulansus ir Raudo-

TOM MOONEY VILTIS
H

Upton Sinclair,' kuris laimė
jo nominaciją demokratų parti
jos sąrašu į Califorpijos guber
natorius, sako, kad, jeigu jisai 
bus išrinktas, tai pirmutinis' 
oficialia jo aktas bus — paleis
ti iŠ kalėjimo Tom Mooney, ku
ris yra nuteistas visą amžių 
kalėti už tariamą bombos me
timą j patriotišką paradą San 
Francisco mieste pasaulio ka
ro metu.

Tom Mooney buvo pradžioje 
pasmerktas mirčiai, bet per 
prezidento Wilsono pastangas 
mirties bausmė jam buvo pa
keista kalėjimu iki gyvos gal
vos. Nors buvo daug įrodymų, 
kad, jisai nekaltas, bet Califor
nijos teismai atsisakė iš naujo 
nagrinėtį jo bylą ir 5 guberna-i 
toriai vienas po" kito * atmetė

nojo kryžiaus žmones! Mane 
paskandina gyvenimo džiaugs
mas, jėgos palieka mane, aš 
sustoju* ir svyruoju. Nebežinau, 
ką daryti. Raudonojo kryžiaus 
žmones išvelka mane iš ugnies 
zonos ir suteikia pirmąją pa- 
gelbą.

Aš vėl matau, girdžiu ir jau
čiu. Ir stebiuosi! Pasisakau 
raudonkryžiečiams, kad esu 
provizorius ir pasisiūlau jiem 
padėti gelbėti Ugnies sužeistus. 
Man svarbu labiau, tiksliau pa
matyti didžiulis gaisras.

Čia “Ašarų pakalnė”, svieto 
galas, pragaras > ir viskas, ką 
tik gali baisaus įsivaizduoti. 
Eina platus, didelis sumišimas, 
kyla panika. Gaisras baisiai 
greitai plečiasi.. Jau dega ke
lios dešimts gyvenamų namų, 
dega keliolika dirbtuvių, diegą 
bravoras, javų svirnas! Dina
mitu sprogdinami namai, kad 
užkirst gaisrui kelią. Stiklai ir 
plytos ore laksto, ambulansai 
kaukia, gaisrininkų nauji apa
ratai, atlėkdami, kaukia, pikti 
žmonių balsai maišosi, vejas ii 
liepsna švilpia, ^vanduo upeliu 
purkščia į ugnį ir su durnų ka
muoliais griūva atgal ant gais
rininkų it kitų, kurie arti sto
vi. Kai ikurie bando ką nors iš
gelbėt iš savo namų, nešasi ko
kį daiktą, staiga jį numeta ir 
sugriuva. Raudonojo kryžiaus 
žmonės jį gelbsti. Gatvė primė
tyta baldų ir produktų iš krau
tuvių, nes jau dega Halsted st. 
biznio sekcija. Užsidega keli 
automobiliai, kurie buvo gatvėj 
palikti.’Užsidega tramvajai, ku
riems jau buvo kelias išardy
tas išbėgti iš ugnies zonos. 
Vienas paskui kitą gaisrinin
kai alpsta, ambulansai skubina 
juos j ligonines, Raudonojo 
Kryžiaus improvyzuotam cen
tre skelbiama per radio, ku
rios ligonines atdaros gaisro 
sužeistiems. Skelbiama teatrai, 
kurie pasiūlė nakvynę namų 
netekusiems. k

Staiga kažkas atsitinka! Ug
nis peršoka per kelis namus ir 
apsupa gaisrininkus. Jie palie
ka kelis aparatus, kurie kartu 
kainuoja apie $1 00,000,00, ir 
bėga iš ugnies. Minia grumia
si atgal. Ugnis visus veja. Tar
tum sakytų: “Ką jus man?” 
Bet greitai vėl imasi su ja nau<- 
ji aparatai| naujas žmogaus 
gos.

Užsidega puikusai Interna- 
cional amfiteatras, kur būdavo

ruošiamos prašmatniausios gy
vulių parodos. Užsidega puikio
ji karčiams, kur dvi valandos 
atgal mes valgėm1 tą skanų, 
storą bifšteiką ir gėrėm šaltą 
alų. Prisimena man karčiamoj 
matyti kuriniai, kurie buvo au
kštai įkainutoti, praeitis ir pa
laikąs. Dega bravoras, javų 
svirnas, gyvulių birža.;. Murai 
griūva, jų fragmentai ir plieno 
skeletai kyšo ore.

Gaisras dar siunta ir grei
tai plečiasi, dar toli nesuvaldy- 
tas, bet aš pradedu jausti la
bai prastai ir šalinuosi. Štu
rmuosi pėr minią. Minia blaš
ko mane į vieną ir į kitą pu
sę — aš lendu, kur lengviau 
prasistumti.

Toliau prie vienų durų pa
matau klūpiančią moterį. Ji 
basa, rankas sudėjus, balsu lie
tuviškai meldžiasi, kad jos lau
želis paliktų čielas. Aš kumš- 
telėju jai į nugarą ir paėmęs 
už pažasčių pakeliu ją.

— Tu neškis, motin, kol dar 
yra laiko, — sakau jai.

Skersai gatvę bėga kokių 
septynerių metų rėkdama mer
gaitė. Nežinomas vyras pagau
na ją į rankas ir bėga. Baldų
priversta pilna gatvė. Maišosi 
skautai, ligionieriai, milicija, 
Raudonojo kryžiaus žmonės, o 
toliau policijos kamandos pa
darę kordoną neprileidžia mi
nios prie gaisro. O minios pri
sikimšę šimtas tūkstančių. To
liau trafikas sumaišytas. Pilna 
automobilių, trokų ir tramva
jų. Ir žmonių! Dangaus nesi
mato. Tebegirdžiu užpakaly di
delį bildesį....

Tai buvo gegužės 19 d. 1934 
m., šeštadienį po pietų. Pirma
dienį aš sugrįžau dar kart?) 
žvilkterėti į tą zoną, įkuria nu
ėjo gaisras. Ji išrodo, kaip vie
ta, kuria nueina karo mušis. 
Daug kas dar dega, gaisrinin
kai, policija, skautai ir kiti te- 
bedežiruoja. Matau skeletus su
diegusių automobilių ir tram
vajų, kelios dešimts sudegusių 
vagonų ir po jais susiraičiusius 
bėgius. Stovi murai be langų 
ir be vidaus, kitur, kur buvo 
aukštas mūras, niuro krūva 
plytų ir sulankstytas plienas. 
Dangaus ir saulės dar nesima
to, šen ir ten ugnis dar ruse
na. Durnai maišosi ir tingiai 
klaidžioja ore.

Bet atstatymo darbas jau 
greitu tempu bėga. Skamba 
kirviai ir pielos, trenkia kūje
liai — statoma laikinos pašiū
rės ir valoma iš kelio griuvė
siai. Važiuoja galvijų trokai. 
Tūkstantinė bedarbių eilė lan
kia, kad pašauktų juos į dar
bą. Iš baisių griuvėsių kyla 
viltis ir duonos riekė tam, ku
ris ilgai valkiojosi be darbo.

prašymus amnestijos.
Po antradienio balsavimų Ca- 

lifęrnijoje Mooney turi viltį 
atgauti laisvę. ?

A.rv-V.' f. f-- . ..

Europos valstybių 
apsiginklavimas ir 

karo pavojus
Dabartiniu metu, minint 

Didžiojo karo 20 metų su
kaktuves, jau vėl girdėti daug 
balsų skelbiančių Europai ka
ro pavojų, f Daug kas taikai 
mato pavojų iš Vokietijos pu
sės. ■' ' . -?

Ji, prąlošusi didįjį karą, be 
abejo, rengiasi atsigriebti, 
(domu pažvelgti koks dabar 
yra didesniųjų Europos vals
tybių apsiginklavimas.

Pirmoj eilėje Prancūzija 
dabartiniu metu turi nuolati
nes armijos 660 ' tūkstančių 
kareivių. Iš karo pabūklų: 
kariškų , orlaivių' 3046. tankų 
1700. sunkiųjų lauko patran
kų 2160, be to, vakarinį Pran
cūzijos kraštą, kurto rubežįuo- 
jasi su Vokiety a, saugoja vi
sa- eilė tvirtovių. 'Didesnių

. •

Lakūnės Jean La Rene (kairėj) ir Mary Owens, •_ kurios 
Chicagoj bandė sumušti ištvermės rekordą ir išbūti ore virš 
10 dienų. Bet išbuvusios ne pilnai 5 dienas turėjo nusileisti su
gedus jų motorui. Jos pasitaisiusios motorą mano dar sykį kel
tis ir šį kartą tikrai laimėti rekordą.

tvirtovių Prancūzijoj priskai- 
toma apie 70.

Vokietijai Versalio sutarti
mi nustatyta 100,000 kareivių 
ir uždrausta visi karo pabūk
lai, kaip tai orlaiviai, tankai, 
sunkiosios lauko patrankos, 
šarvuotieji laivai.

Tiesa, jau seniau ir ypač 
dabartiniu metu prie Hitlerio 
Vokietija šitų nustatyto Ver
salio sutarties apsiginklavimo 
normų nesjlaiko.

Peikia turėti galvoj tai, kad 
Vokietijoje dabartiniu metu 
smogikų ir kitų kariškai auk- 
zlėjamų organizacijų narių 
skaičius yra pasiekęs iki 4 mi
lijonų vyrų.

Karo pabūklų skaičius Vo
kietijoj sunku tiksliai nusta
tyti, tačiau galima drąsiai 
tvirtinti, kad Vokietija neturi 
tiek karo pabūklų kiek Pran- 
euzija.

Anglija kariuomenės turi 
240,000 žmonių, tankų <581, ka
ro lėktuvų 1561. Anglijos ka
ro laivynas yra didžiausias iš 
visų pasaulio - valstybių.

Lenkija turi reguliarinės ka
riuomenės 300,000, didžiųjų 
tankų 350, lauko patrankų 
400, karo lėktuvų 700, laivyną 
sudaro 31,000 tonų talpos.

Italija reguliarinės kariuo
menės laiko 434,000, Tauko pa
trankų turi 768, tankų 150, or
laivių apie 1000.

Čekoslovakija kalriuomenės 
turi 140,000, lauko patrankų 
440, tankų 80, orlaivių - apie 
600.

Rumunija kariuomenės lai
ko 70,000, tankų* — 90, karo 
lėktuvų — 170.

Graikija kariuomenės turi 
66,000, karo lėktuvų 90, tankų 
150.

Bulgarija kariuomenės laiko 
20,000. Jugoslavija kariuome
nės Juri 128,000. tankų 30, lau
ko patrankų 20, karo orlaivių 
120. ,

Austrija kariuomenės turi 
apie 15.000 ir bendrai karo 
pabūklai sulig Versalės sutar
timi uždrausta.

$veicarija kariuomenės turi 
35.000, karo lėktuvų 150, sun
kiųjų patrankų 172.

Belgija kariuomenės laiko 
72,000, karo lėktuvų turi 308. 
lauko patrankų 199, tankų 49.

Olandija kariuomenes turi 
38,000 vyrų,' orlaivių — 205 
laivynas sudaro 96,000 tonų 
talpos.

Danija kariuomenės turi 
26,000 vyrų, orlaivių 100, lau
ko patrankų 36.

Latyija kariiiomenės turi 
24,000- vyrų, orlaivių — 79,

tankų 6, patrankų 13.
štai maždaug toks yra apy

tikris Europos valstybių apsi
ginklavimas.

Tiesa, reikia turėti galvoj 
lai, kad >karui kilus kiekviena 
valstybė; gali bent 6 kart tiek 
sumobilizuoti kariuomenės, ne
gu paprastu metu laiko. Pa
vyzdžiui, Prancūzija taikos 
metu kariuomenės laiko 
656,000 vyrų.' Karo metu ka
riuomenė gali būti per 48 va
landas padidinta iki 4 milijo
nų. ; " •

Per didįjį karą santarvinin
kų pusėje buvo apie 22 mili
jonai kareivių, vokiečių pusė
je gi apie 14 milijonų karei
vių..

Dabartiniu metu kalbant 
apie karo pavojų įdomu ži
noti, koki susidarytų frontai 
ir kiek ji galėtų išstatyti 
žmonių. -

Visiems yra aišku, kad Vo
kietija rengiasi kaęui, tačiau 
šiomis dienomis ji visiškai 
neturi draugų. Jeigu per di
dįjį karą su-Vokietija išvien 
ėjo Austro-Vengrija ir Turki
ja, tai šiandien ji neturi nei 
šitų sąjungininkų.

Realiai žiūrint atrodo, kad 
Vokietija prieš save turi be
veik visą 'Europą, su -savimi 
nė - vienos valstybės.

Tokiu budu ar galima tikė
tis greitesniu laiku karo? At
rodo, kad ne, nes jeigu Vo
kietija išdrįstų išprovokuoti 
karą, kaip kad išprovokavo di
dįjį karą, tuomet ją ištiktų tas 
pats likimas kaip -1918 metais. 
Taip tvirtinti galima žiūrint į 
Europos didesnių valstybių ap
siginklavimą, kurios kiekvie
nu metu prieš Vokietija gali 
išstatyti apie 20 milijonų ge
rai apginkluotos, išlavintos ar
mijos. • Vokietija nors ir 
smarkiai ginkluojasi ir viso
kiais budais lavina karo tiks
lams jaunuomenę, • tačiau ji 
daugiausiai gali sumobilizuoti 
kariuomenės 8—10 , milijonų. 
Taigi jėgos nelygios.

Sunku spėlioti, kas. bus po 
penkių arba septynių metų, 
gal .valstybių grupavimasįs pa
sikeis ir tuomet pritvinkusi 
karo garais Europa suliepsnos, 
tačiau dabartiniu metu, nors 
visur skamba karo Šukiai, bei 
rimtesnio pavojaus taikai kol 
kas nėra.- . •_ . • V.

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



Marijonai slapstosi

PRANEŠIMAItai yra neįmanomai

pra arsinkitės Naujienose nervuotu

Lietuves Akušerės
IVIrs. Anelia

vien

kiek

Graboriai

Laidotuvės $95

J. J. BAGDONAS

MADOS MADOS

Pilsen Community

tarnauti

matome
Oppotlte Dnvls Store, 2d tfloor

Visi Telefonai

Yards 1741 -1742
LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI

Ofiso TeL Calumet 6893

Advokatai

(Adresas)

(Miestas ir vsbtŲe)

Ambulance Patarnavimas Diena ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

nesutelpa jų 
sakant, kitos 

kaip glaustis

Ar jie yra godus? —Taip 
Tas aiškiai matosi iš jų dar

RABORIUS 
(Vest 46th SL

Visi nariai esate kviė- 
nes turime svar- 

V. čepulevičius rašt.

el.i Boulevard 7820 
Prospect 1930

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 
▼ak. Nedalioj pagal sutarimą 
Ofiso * “ ‘ 
Name Tel

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 val. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Tel. Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkčje 

Dideli ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER A V.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell St 
Tel. Republic 9728

CR0WN VAULT COMPANY 
Niekas kitas nepadaro panašius Vault’us

Vienintelis 
Vault’as 

užgirtas U. S. 
Patent Ofiso, 

išklotas iš 
vidaus ir su 

Oro Spaudimu, 
Jis yra 

ABSOLIU
TIŠKAI 

apsaugotas 
nuo 

vandens.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 Sd. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 

1034 W. 181 h SL, netoli Morgan St 
Valandos nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
TeL Canal 8110 

Rezidencijos telefonai: 
Hyde Purk 6755 ar Central 7464

Muzikantai rengiasi 
piknikui

Res. 6600 South Arteslan Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

jis išdrįso garsiai 
šėtonai pranašauja,

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

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

Tel. Seeley 7630 
Namų telefonas Bfunswick 0597

Ofiso Tel. Lafayette 8650 
Rez. Tel. Virginia 0669

iki 8:80 P. M, 
Tel. HAKrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Pasirodė, jog iškilmėse ir pa* 
vaduose dalyvaus 15 tautų: če
kai, lenkai, slovakai, lietuviai, 
kroatai,* jugoslavai ir t. t.

Vienas svarbiausių iškilmių 
numerių bus tautiniai šokiai, 
šokių programų rūpinsis tam 
tikra komisija, kurios pirmi
ninku tapo paskirtas p. Vytau
tas Beliajus. — 'N.

Gale-Savaitės Išpar 
davimas!!!

Brighton Patk. *— Lietuvių Keis
tučio Pašalpos Kliubo mėnesinis su- 
irinkimas jvyks Nedalioj rugsėjo 2 

t. Liberty Grove svetainėje 4615 S. 
Mozart Št. 12 vai. dieną. Nariai-ės 
esate kviečiami skaitlingai dalyvauti.

St. Nerkis sekretorius.

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

Pilsen Community turės sa
vo “Homecoming Week” su 
įvairiomis iškilmėmis. Iškilmės 
prasidės rugsėjo 10 ir tęsis li
gi rugsėjo 16 d.

Rn'gpiučio 29 įvyko tos apy
linkės rengėjų susirinkimas.

I. J. ZOLP
1646

Tel. Boulevard 5203 ir 8418 
1327 So. 49th Ct.

Tel, Cicero 8724. Koplyčia dykai.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St 
Tel. Monroe 8377

viii? — Taip.
Vadinasi, visi

> 3194 
moterei rudeni

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

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

Dr. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Chicagos Lietuvių Muzikan- 
tų-(įudų Orkestras “Lietuvos 
Benas” nedėlioj, rugsėjo 2 d. 
rengia šaunų išvažiavimą Spai- 
čio darže (priešais O’Henry 
Parką). Gros šokiams gera or
kestrą. Programą pildys: Be
nas, p. Petro Sarpaliaus Jau
nuolių Choras ir t. t.

Lietuvių publika yra širdin
gai kviečiama skaitlingai atsi
lankyti ir paremti tą vieninte
lį Chicagoj Lietuvių Muzikan
tų Beną. J. L. G.

S. L. A. 226 kuopos susirinkimas 
jvyks antradieni rugsėjo 4 d. 7:30 
valandą vakare Association _ Housc, 
2150 W. North Avė. Visiems na
riams yra svarbus reikalas atsilan
kyti j ta susirinkimą, nes yra daug 
svarbių dalykų aptarimui. Tie na
rini, kurie pasilikę su duoklėmis ma
lonėkite pribūti ir užsimokėti,' kad 
pasilikti gerame narystės stovyj.

Ben Aluzas, užrašų rašt.

Lacliavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiaustai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct, Cicero, UI.
TeL Cicero 5927

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midvrife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252
Patarnauja prie 
gimdymo namuo, 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electiric tr e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Roe. Tol Vietove 3343

DR. RERTASH
756 W. 35tK St

Cor. of 85th and Halsted Sts. m 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:80 

Nedšldieniak pagal sutarti.

Pullman 4151
10734 S.Michigan Av 

Republic 3100
2506 W. 63 St.

NAUJIENOS Pamro Dept.
1739 8. Halmd Su Chicago. III. 

čia įdedu 15 centų ir praiau 

atsiųsti man pavyzdį No 

Mieors per krutinf

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo

Šio laikraščio skaitytojai skaito 
“Midwest Stores” sankrovų skelbi
mus per paskutinius tris metas re
guliariai kas savaitę. Tję skelbi
mai paprastai telpa penktadieniais 
ir juose skelbiami išpardavimai ant 
penktadienio ir Šeštadienio.

Mums Įdomu butų sužinoti, ar 
skaitytojai kada nors pagalvoja, ko
de! šie išpardavimai visuomet skelbia
mi gale savaitės? Ar yra tam ko
kia nors priežastis, ar tai yra ypa
tingas planas kuri “Midwest Stores” 
savininkai seka? Ir jeigu taip, ko
ki yra ta priežastis? Kodėl nelai
kyti išpardavimą pradžioj savaitės?

Nors atsakymas yra labai papras
tas, jis yra labai logiškas. Savinin
kai šių sankrovų nori kuodaugiau- 
sia pelno perduoti savo kostiumie- 
riams ir todėl jie parduoda geriau
sius maisto produktus, Žemiausiomis 
kainomis.

Jeigu jus pagalvosite, tai paste
bėsite, kad kiekviena namų šeiminin
kė perka reikalingus maisto pro
duktas penktadieni arba šeštadieni 
ir todėl nesunku suprasti, kodėl 
“Midwest Stores” tas dvi dienas 
skelbia savo išpardavimus. Dar vie
na svarbi priežastis, tai ta, kad dau
gelis darbininku gauna savo pėdę 
šeštadieni.

Neišmintinga butų turėti išparda
vime kuomet Žmones netari pinigų. 
Pradžioj savaites mažai kas perka, 
bet gale savaites kiekviena namų 
šeimininkė skubi i krautuve, kad pri
sipirkti ant visos savaites. Todėl, 
jeigu išpardvimai skelbiami pabai
goj savaitės, tai žmones tikrai gali 
pasinaudoti ir geru maisto parinki
mu ir žemomis kainomis.

Kitas toks skelbimas telpa šios 
dienos laidoje. Palyginkite kainas. 
Perskaitykite skelbimą ir pasidarę 
listą atsilankykite i artimiausią 
Midwest Stores sukrovė. Jus rasite 
kas jums reikalinga už pigią

3194 — Augesnei 
nė suknelė su naujai padabinta api- 
kakle. Galima siūdinti iš lengvos 
vilnonies materijos arba ir sunkes
nio Šilko. Sukirptos mieros 16, 18, 
taipgi 36, 38. 40. 42 ir 44 colių per 
krutinę.

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

DR. VAITUSH, OPTi 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, 
mo. skaudamą akių kari .. 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius, visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER | 
LIETUVIS

^^^Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

, kaip didelius 
taip Ir vidutinius, kuriuos 
marijonai viešai griešija, su- 
rastulne dar kita tiek, šiam 
kartui užtenka ir pustuzinio.

Dabar įsivaizduokim: šitaip 
griešijant kasdien per metus 
laiko susikrauna 1290 grickų! 
Tai baisi krūva! Suprantama, 
kad kuomet reikia muvintis 
su tokia baisiai didele krūva 
griekų 
sunkus darbas.

“Draugo” pastogėje vietos 
dar Uiaip taip pakanka. Nors, 
sakoma, visi kampai ir palie
piai esą užgriozti griekais. 
Bet šiaip taip susitalpinti ga
lima. Ale čia kaip ant keršto: 
toks pralotas Krušas, toks Ti
kras Katalikas, toks J. Kairys 
ėmė ir, iš dalies, apšvietė tą 
didelį marijonų laužą. Ir prie 
šviesos pasimatė, iš ko tas jų 
laužas susideda.

Kaip sau norite, vyrai, bet 
toks šposas marijonams labai 
nepatiko: jie dar labiau užsi
rūstino, ir> dar daugiau su- 
griešijo. O žingeidauj antys 
katalikai irgi pradėjo tuos 
marijonų griekus įžiūrėti.

Tai yra labai rimta prie
žastis, kodėl marijonai glau
džiasi prie šėtono ir už jo pa
sislėpę gązdina mus.

—Juozas Kibeklis.

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akiniu.

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. Nedėlioms uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

Draugijos šv. Petronėlės susirinki
mas atidėtas iš priežasties Labor 
)ay Šventės. Susirinkimas įvyks 

utarninke rugsėjo 4, 7:30 vai. vak. 
Šv. Jurgio pafap. svet. Narės malo
nėkite atsilankyti ir išgirsite viso
kių raportu. O. KliuČinskaitė rašt.

Kruopiškių Progres. Kliubo mėne
sinis susirinkimas atsibus sekmadie
ny, rugsėjo 2 d., 10 vai. ryto Morn- 
ng Star Kliubo buveinėje, 1654 N. 
)amen Avė 

čiami atsilankyti 
)ių tarimų

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja Už $25.00 ir augščiaa.

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

CHICAGO, ILL.

pereina visas

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
"• lį RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas liga), 
vyrų, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius

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

Dentįstas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Are.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

BažnvČia savo

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washlngton SL 

Kambarys 402 Tel. Doarbcrn 904' 
Res. 5349 So. Hermitage Avė.

Vakarais nuo 6 Iki £ 
Tel Prospect 1610 , ,

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutartį

Simano Daukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą sekmadieni, 
rugsėjo 2 d. 12 vai. dieną, Chicagos 
Lietuviu Auditorijos svetainėj, 3133 
So. Halsted St Nariai būtinai da
lyvaukite, nes turime svarbių klau
simų aptarti reikale rengimo moti
no baliaus, kuris įvyks spalių 28. d. 
Norinčius prisirašyti j draugiją kvie
čiame atsilankyti, ypatingai jaunus 
vaikinus, nes jie yra priimami be 
įstojimo mokesčio. P. K. sekr.

Muzikantai! Nedėlioj rugsėjo 2 
d. Muz. L. Benas turės šaunų išva
žiavimą Špaičio darže (priešais O 
Henry Park). .šokiai, muzika, dai
nos linksmins syečius. Visus kvie
čiame R. Kom.

TeL Cicero 2109, 
Antanas Petkus 

Graborius
KOPLYČIA DYKAI 

1410 So. 49 Ct.
eiCEBR. ILL ...

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2261 Cermak Road (W. 22 SL) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5, 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčiofi 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 ‘ t 
Namai: 6459 S. Rockirell Street 

Telefonas Republic 9600

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metą 

4605-07 So. Hermitage Avenue

čiamas. Tai 
25 d. laidoj 
dalyką:

“Katalikų
žmones dažnai persergsti, kad 
šėtonas, kaip koks kriokiąs 
liūtas, landžioja, kad ką nors 
prarytų, šėtono darbai įvai
riai pasireiškia, — jis kartais 
pavirsta žalčiu, kitą kart net 
žmogų panaudoja savo pik
tiems darbams.

Matyt, kad tas pats šėtonas 
norėtų pakreipti Amerikos

lietuvius ar tai į socialistus, Sies griekus, 
ar tai į bolševikus/ ar tai į 
bedievybę.

Paprastai šėtonas veikia 
slapta. Bet lietuvių tarpe A- 
merikoj 
kalbėti, 
kad Amerikos lietuvius val
dys socialistai, kad jiems į 
pagalbą ateis bedieviai lietu
viai.”

Tai parašyta labai šėtoniš
kai! Aiškus dalykas: šėtonas 
čia yra davęs marijonams gi
lų įkvėpimą, šėtonui, sakoma, 
toki dalykai esą labai gardus. 
Atsimenu dar pasakojimus iš 
“Peklos Knygos’*, kad šėto
nas, esą, prisilaiko bolševikiš
ko principo, būtent: juo blo
giau, tuo geriau. Vadinasi, 
kada apie jį kas meluoja, jį 
niekina, Jai jis džiaugiasi ir 
uodega vizgina.

Aš, žinoma, nepavydžiu šė
tonui; bet maždaug apgailes
tauju marijonų. Juk tai ne- 
juokai nešiotis iš dienos į die
ną tokias nesvietiškai dideles 
griekų kukštaras! O tų griekų 
nusikratyti jau • nebėra gali
ma. Ir dar tos dideles griekų 
kukštaros su kiekviena diena 
auga vis didesnes ir didesnes!

Tik panagrinėkim, iš dalies, 
septynis griekus didžiuosius, 
būtent:

1—Puikybe, 2—Godulyste, 3 
—Nečystata, 4—Rūstybė, 5— 
Apsirijima<ss 6— Užvydėjimas 
ir 7—Tingėjimas tarnauti Die
vui.

Vadinasi, toki yra “Didieji 
Griekai”. Jie, žinoma, yra la
bai sunkus ir gremėzdiški.

Dabar šiek tiek žvilgterėki
me į marijonų nors viešąjį 
gyvenimą.

Ar pas juos yra puikybė? 
—Taip. Ir dar labai prašmat-

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KABN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 vai. NedėL nuo 10 iki 12 
Rez. Telephona Pieta 2400

REGISTRUOTAS U. S. PATENT OFISE

Greitai Pristatome į Visas Kapines 
Telefonai. ' DIDYSIS OFISAS:

• 93rd Street ir Turųer Avenue
EvCrVAnLDžIOS BANDYMAS PRIPAŽINO ų^ERIAUS’lu!’

< i viąp tik Graboiiams.

kad 
iš septynių griekų, jie papildo 
penkis. Apie likusius du, yra 
šiek tiek abejonių. Ir dar prL 
dums, kad jie tuos tokius di
delius, tokius gremėzdiškus 
griekus, griešija viešai — vi
siems matant ir girdžiant, tai 
čia pasidaro dar vienas eks
tra grickas. Vadinasi, jau tu
rime pusę tuzino didelių 
griekų. Pcrkratinėję kitos rų-

Broliai marijonai ir didijį 
M. I. C., iš dalies, pasikavojo 
už Šėtono nugaros. Mat, pas
kutiniu laiku vienas kitas ne
tikėtai atsuko prieš juos švie
sos prožektorius. Prie šviesos 
marijonai pasijuto nelabai 
gerame stovyje.

Jie norėtų pasikavoti tarp 
katalikų, bet dėl perdidelio 
griekų bagažo neranda vietos. 
Norėtų prisiglausti bažnyčio
se, bet bažnyčios yra ne jų. O 
vyskupų, kurie bažnyčios pri
klauso, marijoniį įsileisti ne
nori. Lįstų į parapijines mo
kyklas, bet čia 
griekai. žodžiu 
išeities neliko, 
prie šėtono.

Tai ve ir pasikavojo už šė
tono nugaros. Bet juk negy
vensi visą amžių, kaip pele 
po šluota. Ypač marijonams, 
Kurie jaučiasi esą labai drūti, 
toks gyvenimas yra nepaken- 

“Draugas” rugp. 
parašė ve kokį

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: —- 1—8 Ir 7—8 
š^redomis ir nedėl. pagal sutartį. 

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefonas Renuhlic 7868

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

Pranešame, kaa ateity 
nešimų apie išvažiavimus 
tui nedėsime, nes daug draugi 
jų parengusios išvažiavimus da 
ro visokį biznį, kaip ir pikni 
kuose, o pasigarsinti nori 
pranešimais.

Taigi ateity prisiunčiant 
nešimą, prašome pažymėti 
vietos norėsite užimti. Draugi 
joms už tokius pranešimus skai 
tysime po 75 c. už 1 col|.

Naujienų Administracija.

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
"CHICAGO. ILL. ’

Rusas Gydy 
Moteriškų. Vy 

chroniškų ligų 
Ofisas 8102 So. Halsted SL 

arti Slst Street 
Valandos: 2—4. 7—9 vaL vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.

Ar jie papildo nečystatą?— 
Nežinau.
" Ar jie rūstauja? — Jie rūs
tauja daugiau už kitus žmo
nes.

Ar jie apsiryja? —Nežinau
Ar jie pavydi? — Taip. Pa 

vydas pas juos 
ribas.

rm v

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St

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

Bventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8483

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau- 
___________ gijos ..Nariai.___________

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Amerikos Lietuvių Daktarų
*******—

Tel. Ofice Wentworth 6380
Res. Hyde Park 8395

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų apecialisU

flsęsDENTzU.



NAUJIENOS, Chicago TO.

Naujos Aukos “Litu 
anicos II” Skridimui
Paskutinėmis dienomis AL

TASS centran buvo prisiųstos 
aukos iš įvairių skyrių ir nuo 

Amerikos 
že-

, Iš Thompsonville, Conn.
per S. Grigalunas ....... 5.00

Įš VVilkes Barre ALTASS
Skyriaus  ..........  300.00

Iš Henry, W. Va., per To
ny Repetsky ..................

j Iš Edinonton, Altą, Cana
i da per Jonas

3.00

rinkėjų, dirbančių 
kolonijose. Vardai paduoti 
miau.

vi-
di-

ALTASS nori prr nešti 
siems darbuotojams, kad dėl 
delio darbo prie “Lituanicos 
H” prirengimo kelionei ir dėl 
kitų darbų ryšy su išskridimu, 
kartais atsakymai į laiškus ir Xuo 
pakvitavimai susivėlina. AL
TASS prašo darbuotojų paimti 
tai domėn.

Aukos, prisiųstos 
ALTASS Centrui

Pašukoms 1.25 
N. Y. nuo 
............... 2.50 
Y. nuo A. 
................  2.50

Chicago per Mrs. H. Stat
kus .........    2.00

Chicago per Kun. S. Jo
nelis .......................  2.00

Chicago per Mrs. M. Pa- 
navas.................   5.00 v Anesta .......... ........ 25.00’

Iš Bostono, Mass. nuo B.
A. Tumavičius ..........  102.17

Iš Philadelphia, Pa. nuo J.
V. Grinius .................. 1.50

Iš Omaha, Neb. nuo Mrs.
Martha Pilus    ...... 1.25

Iš Sudbuy, Ont. Canada,
nuo K. Shereiya     1.14 

Iš Racine, VVisconsin, nuo
J. Mezinis ............ ......... 2.50

(Jncago per ur. A. ai.
Račkus ............. ..... ..

Chicago per V. Paukštis
Chicago per K. Zaromskis
Chicago per A. Žala toris 
__ j Altass New Jersey

Skyriaus .................... 10.00
Iš Kearnv, N. J., per J.

Svirnelis .................. 2.00

5.00 i 
3.00 
5.00 
1.00

J. Raščius 
Iš Buffalo, N

White ........
Iš Boston, Mass. nuo W.

I m ■ i ■'■■ ■ "«H *' ' .!'*'** 1 ............. !........ ■■II.I. ^■■■>■.■■■1,......... !■ ■ <■ |'~

lavinti šokti, atvykite pas p-ia čiam išvažiavimui, kuris įvyks I 
Bružienę, 1Q735 S, Michigan rugsėjo 2 d., Wildwoode, prie 
Avė., arba tiesiog susižinoki- 127-tos ir Wentworth avenue. 
te su p. Beliajum, 3259 South Rengimo komisija prašo* visų, 
Halsted St.; tel. Victory 5259. kurie turi automobilius, suva-

Kvieslys.

Legijonas dėkoja 
Liet. Benui

Antradienį, rugsėjo 28 d., 
Liet. Beno įvykusioj repetici
joje, p. Sokolas perdavė padė
ka nuo Lietuviu Dariaus-Girė
no Legijono Liet. Beno muzi
kantams už suteikta jiems mu
zikų. J.

Iš Roselando Politiš 
ko klubo’ veikimo

Penktadienis, rugp. 31, 1934

žii.'jti prie Balčiūno svetainės, 
12:30 pp., kad išvažiuoti kaip 
1 vai. pp. su paradu.

|VAIRUS KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Didžiausia pasirinkimas, žemiau

sios kainos už moderniškus bari; fik- 
čerius, taipgi delicatessen, restaura
cijų, kepyklų ir bučernių. Mes taip
gi jtaisonie pilną refrigeriavimą už 
labai žemą kainą. Mes priimame jū
sų senus fikčerius i mainus ant nau
jų arba vartotų įrengimų. Dykai pri
statome ir lengvos išlygos.

JULIUS BENDER, Ine.
901-915 W. Madison St., Chicago, 111.

Tel. Monroe 1710

Darbininkai prašomi būti 
prie savo,paskirto darbo 12 vai.

Senas Antanas.

GERB. Naujienų skaityto* 
joa ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

CLASSIFIEDADS
Help Wanted—Male-Female

Darbininkų Reikia
REIKALINGA vedusi pora be vai

kų dirbti ant ūkės, moteris prie na
mų pagelbėti. Geras užmokestis, 
geri švarus namai Michigane. Rašy
kite i Naujienas, B^c 156, 1739 So. - 
Halsted St.

REIKALINGAS virėjas (vyras ar
ba moteris) ipx3 veiterkos.

5702 W. 65 St.

For Rent

Chicago, nuo Mr. Rypke- 
• v • 

V1CIUS .. . .................. .......
Nuo 18 apielinkės

ALTASS ...............   10.00 Iš Chicago
Nuo Povilo Montvilo ir

Kazimiero Sliupis ....... 5.00
Chicago, per A. Siratų .... 1.25
Chicago per Stanley Stan

kus .... ....     2.00
Chicago per Dr. A. Ra

kauskas .......     2.00
Chicago per Mrs. K. Rač

kus ....... 10.00

Iš Detroit, Mich. p<vr V. 
Krenchunas . ........

Iš E. White Plains, N. Y.
per S. Dailidėmis ... ....

Iš Chicago, per AVilliam 
Rudaitis ....... .. ......

1.50

1.50

1.50

per
... 50.87
An-
...... 6.60

$6.251 Iš Chicago, per Kazimie
ras Kazanauskas ........ 125 

per Vladas 
Kodis . .......

Iš Manchester, Conn. 
A. Birieta ..... ......

Iš Detroit, Mich. per 
thony Bagdonas .....

Iš Hartford, Conn. per S. 
ir M. Januškevičaites 2.50 

Iš Baltimore, Md. per Jo
nas Romanauskas . . 2.50

LINCOLN'S FRIDE
“Straight K e n t u c k y Bourbon 

100 Proof”
(IT’S EIGHT MONTHS OLD)

AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME 
Jūsų pirmas gurkšnis jus pertikrins, kad ji yra 

taip gera, kaip ir BONDED degtinė.
Jeigu jus jos dar neragavote, tai pareikalaukite 
kitą syk, kaip norėsite išsigerti. Tai yra 100 proof 
STRAIGHT KENTUCKY BOURBON WHISKEY. 
Aštuonių mėnesių sena. Parduodama išskirtinai pas

Bridgeport Liųuor 
WHOLESALE ONLY 

3252 S. Halsted St
VICTORY 5382*83

Viso .$638.78

Beliajaus šokių 
mokykla

Vasaros atostogos jau bai
giasi. Neužilgo atsidarys visos 
mokyklos. Atsidarys taip pat 
ir Beliajaus šokių mokykla. 
Atidarymas numatoma rugsėjo 
17 d. Kurie domitės šokiais, tai 
malonėkite užsiregistruoti prieš 
rugsėjo 17 d. Mokinama lietu
viški, rusiški, orientališki, is
paniški, akrobatiški ir kitokie 
šokiai.

Prieš kiek laiko Beliajaus šo
kėjų grupė gražiai pasirodė Lie
tuvių Dienoje pasaulio parodo
je. Tiek šokėjai patiko paro
dos lankytojams, kad jie kiek
vienų 
čiami 
šokiai 
ka ir

Tėvai, kurie norite, kad jū
sų vaikučiai gražiai išsilavin
tų šokti, pasimatykite 
Beliajum.

Šį sezoną p. Beliks 
ro skyrių ir Roselande. 
Roselando ir apylinkių
viai, kurie norite savo vaikus

ROSELAND. — Vietinio Lie
tuvių Politiško Klubo susirin
kimas įvyko rūgpiučio 28 d. 
Kažin kodėl narių dalyvavo vi
sai mažas skaičius. Jš politi
kos lauko nieko naujo. Visi 
raportai, kurie buvo patiekti, 
priimta.

Daugiausiai laiko pašvęsta 
rinkimui darbilnukų busian-

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO

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

MILLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan Avė., Chicago. 

Atdara vakarais.

Lietuviška Įstaiga 
YANKĘE FOOD PRODUCTS 

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain Įrengimų — Ice Crearo 

Kodu — Pretzel’iu 
SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996 
Chicago. 111.

ANT RENDOS senai išdirbtas ta- 
vern — taipgi čeverykų taisymo ša
pą išdirbta per 30 metų. Gera vie
ta. Abu bizniai randasi 4500 So. 
Paulina St. Kreipkitės Anton Norbut 
6159 So. Albanv Avė.

3645

3TOGDENGYSTĖ IR BLfiKORYSTf
Ar jusu stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbų.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

ANT RENDOS gera vieta viso
kiam bizniui, yra buvęs saliunas. 
Pigi renda. 2345 S. Leavitt St.

PASIRENDUOJA du ar vienas 
kambarys fųmišiuotas ar ne. Bu
tų geras moterim ar merginai.

2739 W. 39 PI.

Urane Coal Co.
5332 So. Long Avė

Chicago. III.

TEL. REPUBLIC 8402

Nenumeskite Savo 
Plunksnas

Bet atneškite pas mus, o mes pa
darysime labai gražią plunksninę 
antkrodę už tiktai

1 Dolerį
Jeigu materijolą pirkaite pas mus.
Beck’s Dept. Store,

Ine.
3321-25 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 0912

NAMU SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus narni 
savininkams reikale nesusipratimu si 
rendhuninkais. Maža narinė mokestis 
Expertų patarimas visose namų snvi 
ninku ir rendauninku reikalais. Me‘ 
neturime skyrių. Atdara kasdien nu< 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie 
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymu* 
namai originalio ir vienintelio narni 
savininkų biuro Chicagoie.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Furnished Rooms
-<^^W*rf>^^**-i^*WW*i^*****««**^*’ii**^* l’**>*,^ll*^>****«^***********1***

RENDON šviesus apšildomas kam- 
baris vaikinui be valgio, prie dviejų 
ypatų, arba vedusiai porai, kurie 
valgi pasigamins,

7115 So. Honore St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

SALIUNAS pigiai ant parda
vimo. Biznis gerai išdirbtas per 
daugeli metų. Fikčeriai ant vietos. 
Galima vartoti. Kampinis namas. 

3329 Lituanica Avė.
—O—

ketvirtadienį yra kvie- 
dalyvauti parodoje. Jų 
visuomet publikai patin- 

padaro didelį “hit”.

su p.

atida-
Tad 

lietu-

1500 ^22
Chicagos Lietuvių 

Draugijoje
Vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 
metų amžiaus, esate kviečiami į 
narius CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS. Pašalpa ligoje nuo 
$6 iki $16 
$250.00.

Įsirašyti
Draugijon 
panedėlyje _ 
vak. Draugijos ofise, 1739 South 
Halsted St. arba 1 telefonuokite čia 
pažymėta diena -^CANAL 0117; 
musų atstovas atvyks įrašyti Jus 
Draugijon.

savaitėj, pomirtine —

Chicagos Lietuvių 
galima kiekviename 

nuo 9 : ryte iki 7 vai.

LIETUVIŲ DIENA
Su šiuo kuponu — Įžanga Dykai 

Labai Graži — Labai Erdvi
ŠOKIAMS

Navy Pier Salė
Smagu —- NAVY PIER — Patogu 

• Viena mylia i ežerą prie 
Grand Avenue 
Reprezentuoja •

LEE LIGHTY ir jo garsią orkestrą.
.ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ 

RUGSĖJO 1 IR 2
Šis skelbimas kartu su šiuo kuponu 
geras dėl įžangos ir vienam šokiui.

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perk raustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Grating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III.

Ofisas 3406 S. Halsted St.

PARSIDUODA grosernė visokiu 
tautų apgyventa. Norinčiam užlai
kyti bučerne nėra kitos per du blo
kus, tai butų pelningiausia vieta. 

1828 Canalport Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
černė cash biznis priklauso prie 
I. G. A. Gera vieta.

6759 So. Elizabeth St.

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statom naujus ir taisom senus na

mus Nėra skirtumo ar medinis ar 
mūrinis. Taipgi darome saliunams 
barus. Apskaitliavimas dykai. Ga
lite pašaukti telefonu Lafayette 
5824 vakarais tarp 6 ir 7 v.

BRUNO ŠUKYS
4131 S. Francisco Avė., Chicago, III. 
Dienos laiku šaukite Lafayette 8351

PARSIDUODA, grosernė ir bučer- 
nė su ar be namo. Greitam pardavi
mui parduosiu pigiai.

Tel. Victory 8468

KRIAUČIŲ šapa, geroj vietoj
$125.00 cash. Atsišaukite >

Normai 4695

Švelnumas - gerklei yra jų
svarbiausia ypatybė, ar ne?

Pamatykite War*bn Whxiam to pasHauslame Warren Bros, paveiksle, 
“THE DRAGON MURDER ęASE”.

kuris 
ir len- 
ir su-

Financial
Finansai-Paskotoa

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, geras cash biznis, su pilnu sta- 
ku, geri fikčeriai, ledo mašina. Ne
brangiai su ar be namo.

4457 Archer Avė.

KAMPINIS 2 augštų mūrinis na
mas. i 
tas 50x125. ______
Paaukaus pigiai savininkas 
Yards 2026.

PARDAVIMUI 7 akerių farma, 
arti leikos, viena mylia nuo miesto 
ant cementuoto kelio. John Nepsha, 
R. R. 1, Box 12, La Porte, Ind.

PARSIDUODA alinė su namu ar
ba krienų biznis, išdirbtas, gerai. 
Virš 300 kostumerių

7218 So. Ashland Ąve.

PARDAVIMUI tarvem ir valgyk
la, pigiai. Turiu priimti partneri 
arba parduoti, nes vienas negaliu 
apsidirti. 5702 W. 65 St.

2 AUGŠTŲ mūrinis narnai,? pe
čiais šildomas, 2 karų garadžius. 
Kaina $1000 Cash.

3954 So. Western Avė.

Širdingai,
P. LORILLARD COMPANY, INC.

ĮSTEIGTA 1760

PARSIDUODA labai geras ta
vern, tarpe 2 gatvekarių linijų ir 
dirbtuvių.

4650 So. Western Avė. ir 47 St.

Storas ir apartmentai. Lo- 
Dviejų karų garadžius. 

i Tel

REAL ESTATE

M?

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $300 
PETRZILEK 

1647 West 47th Street

REIKALINGAS žmogus dirbti į 
viešbuti. Kambarys, valgis ir mo
kestis, turi būt nevedęs. 2126 So.

; Halsted St. Tel. Canal 3888.

PARSIDUODA naujas Chrysler 
Automobilius, Piano Accordion ir 
Poncorn mašina. Pardavimo prie
žastis vyro mirtis. Atsišaukite 3512 
So. Lowe Avė., 2 lubos.

klausia YViVb'l f l, AVu CėcOH

[NESENAI ATVIRTĘS PRIE OLD GOLD]

Brangus p. William:—
Jus turite tiesą. Lengvumas gerklei YRA raktas 

prie geresnio tabako rūšies. Faktinai, pasako beveik 
viską, ką jus norite žinoti apie cigaretus.

Pavyzdžiui: Jeigu cigaretas yra liuosas nuo kar
tumo ir Šiurkštumo, jus tuomet žinote, kad jis yra 
padarytas iŠ tyro tabako—be dirbtinio paskaninimo. 
Jo Švelnumas jums taipgi pasako, kad tabakas yra 
puikios rūšies, tinkamai nunuokintas ant saules ir 
pasendintas.

Kaip jus jau patyrėte p. William, cigaretas kuris 
yra lengviausias—gerklei turi ir puikiausį skonį. 
Rinktiniame tabake, lengvumas—gerklei ir skanu
mas, naturalei patraukianti skonis eina ranka į 
ranką.

P. S.—Prasme yra tokia, p. William:
Geresnio tabako neauga kaip kad vartojama Old 
Gold. Ir jis yra tyras. Todėl Old Gold ir yra taip 
lengvas ant GERKLES ir NERVU.

AMERIKOS CIGARETAI

Švelniu gerklei cigaretai ©P.LoriilardCo.Jnc

MORTGAGE BANKERS

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaishi

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai $25, $300 
kaurai $35 Parlor, miegkamb ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais 'ir nedėlioj. Rapp 
Storage, 5746 So. Ashland Avė.

POPIERUOJAM ir PENTUOJAM 
Atliekame visus namų dabinimo 
darbus. Darbas pigus ir užtikrin
tas. 1934 m. popieros rolė — 5c.

JOSEPH AUGAITIS
1608 S. 50th Avė. Cicero, III. 

Cicero 645

BURNSIDĖJ išparduodama visos 
krautuvės, dėl visokių biznių ir gy
venimo kambarių fornišiai. Parda
vimo priežstis savininkas nori pa
daryti svetaine dėl vestuvių, parių 
ir visokių parengimų. Parduosiu 
greitai už tikrų pasiulijima

JOS. MACUKEVIČIUS, 
1036 E. 93th St.

PARSIDUODA alaus tavern vi
sas arba puse, biznis išdirbtas per
daug metų. 6818 S<^. Ashland Avė.

TAVERN pardavimui South Sidėj, 
kampas. Pilnai Įrengta, įsteigta 5 
metus. Didelis valgomas kambarys 
ir šokiams vieta. Rimta priežastis 
dėl kurios parduodame. Atsišaukite 
858 W. 69 St. Kampas Peoria.

Pagražinkit Save 
Permanent waves 
Marcelling and 
finger waving 

STELLA’S
BEAUTY SHOP 
10832 S. Michigan A vp 2 £1
Tel. Puilman 3359

Musical Instruments
______Muzikosi Instrumentai______

PLAYER PIANAS, puikus su 
benčium, apie 50 rolių klasiškos ir 
populjariškos muzikos, greitam par
davimui labai pigiai $35.

Tel. Dorchester 10285

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

Farms For Sale
Ųkj-M Pardavimui

90 AKERIŲ farma arti Chicagos, 
be skolų, geri namai ir žemė. Mai
nysiu i Chicagos ar apielinkės nuo
savybę. Chas. Bagdonas, R. R. 3, 
Winamac, Įnd.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Ktidarė nuosavą mo
derniška studiją su 

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

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo prie namų, esu ge
ra šeimininkė, gera virėja, našlė 
lietuvė, '55 m amžiaus, mėgstu kūdi
kius. Rašykite lietuviškai arba ang
liškai. Mrs. A. W„ P. O. Box 1233. 
Paterson, N. J.

Help Wanted—Malė
Darbininku reikia

REIKALINGAS bučeris, 
moka darbą. Mokėtų anglų 
kų kalbas, dirbti pėtnyčiomis 
batomis. Atsišaukite

1820 W. 35th St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergaitė i namus 
prižiūrėjimui 8 metų mergaitės, pra

gyvenimas ir mokestis. 1624 South 
49th Ct., Cicero, III

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI
2 flatų mūrinis 5 ir 5 kambariai, 

3 miegkambariai, 2 karų mūrinis ga
radžius arti Marųuette Parko. Kai
na ..................   $6800

6 kambariu mūrinis bungalow, ge
ra apielinkė, vieno karo medinis ga
radžius. Kaina .....................  $5000

2 flatų mūrinis 4 ir 4 kambariai, 
reikalauja pataisymo, puikus pirki
nys dėl vyro kuris moka pataisyti. 
Kaina ...............................  $1650

Biznio lotas ant Western Avė., 
arti 69-tos gatvės. Tikras bargenas. 
duokite savo pasiulijimą.

A. N. MASULIS & CO.
6641 So. Westem Avė.




