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10 žmonių užmuš
ta audėjų streike

Iš STREIKO Perkels 100 farmerių 
šeimynų

LIETUVOS ŽINIOS
.............. WOffwjlŽawaM^;žVxx::

Daug sužeistų ir suimtų. 365,000 darbinin
kų streikuoja. Streikieriai nepriimsiu ar- 
bitracijos iki neužsidarys visos audinyčios

\VASHINGTON. rūgs. 6. —.gali arbitruoti tik tada, kada 
Audinyčių darbininkų streike, 
kuris tęsiasi dar tik trečią die
ną jau 10 žmonių liko užmuš
ta, 41 sužeistas ir 65 areštuoti.

Streikieriai deda visas pa
stangas uždaryti visas audiny- 
čias, kurios dar nėra užsidariu
sios.

Kiek žinoma, septyni žmo
nės liko užmušti South Caroli- 
na valstijoj. Mažiausia 6 liko 
užmušti ir 30 sužeista Honea 
Pat, S. C., susirėmime tarp 
streikierių ir kompanijos pa
samdytų mušeikų, kai streikie
riai bandė uždaryti Chiųuola 
audinyčias.

Prie Dunean audinyčios 
Greenville, S. C., mušeikos nu
šovė vieną streikierių.

Prie Trion, Ga., audinyčios 
vakar liko nušauti du streikie
riai. Trečias pasimirė šiandie.

Tose dviejose valstijose strei
kas uždarė jau 300 audinyčių. 
Bet dar liko 200 audinyčių, ku
rias bandoma operuoti streik
laužių pagelba. Skrajojantys 
streikierių buriaU-dobar -bando 
ir tas audinyčias uždaryti. To
dėl prie tų audinyčių ir įvyks
ta susirėmimų tarp mušeikų 
ir streikierių. Mušeikas gelbs
ti milicija, kurios dar šešios 
kuopos liko pasiųstos j North 
Carolina streiko apygardą.

Pačių audinyčių prisipažini
mu dabar streikuoja apie 365,- 
000 audinyčių darbininkų, tai 
yra toli didesnė pusė visų dir
bančių audinyčių.

Kovų su mušeikomis ir poli
cija ištiko ir Naujosios Ang
lijos miestuose, kur niekurios 
audinyčios bando dirbti su bū
reliais streiklaužių. Ten strei
kieriai buvo puolami dujų 
bombomis ir areštuojami.

Taikymo komisija delsia
Streiko vadas Gorman sako, 

kad prie streiko gali prisidėti 
ir kitos didelės unijos, kurių jis 
betgi neįvardijo. Jis sako, kad 
unija tik tada sutiks pasiduoti 
arbitracijai, kada streikas už
darys visas audinyčias. Sava- 
norio audinyčių užsidarymo uni
ja nepriims,—jas turi uždaryti 
streikas.

Gorman tai pareiškė po to, 
kai taikymo taryba, kurią pa
skyrė prezidentas Rooseveltas 
ir kurios pirmininku yra New 
Hampshire gubernatorius Wi- 
nant, paskelbė, kad ji pradės 
savo darbą rytoj Washingtone.

Ikišiol taryba delsė ir nieko 
neveikė, nes nė viena pusė ne
prašė jos įsimaišymo į strei
ką, o nė vienai pusei nepra
šant taikos, ji ir negali veikti.

1 “Prezidentas paskyrė tary
bą“, sako streikierių vadas Gor
man, “kuri turi teisę tirti, tar
pininkauti ir arbitructi bet ji

abi pusės prašo arbitracijos.
“Iki šios valandos mes nema

tėm jokio ženklo, kad audiny- 
čių savininkai pradėtų atsiža
dėti savo griežto ir arbitrario 
nusistatymo, bet manažemen- 
tas, išrodo, žino jau nieku- 
rius dalykus, kurių nežinojo 
savaitę atgal.

“Būtent jie žino, kad audi- 
nyčių negalima operuoti be dar
bininkų ir jie žino, kad United 
Textile Workers of Am. yra 
organizuotas kūnas, vyrų ir 
moterų, kurie turi discipliną, 
kurie turi aiškius tikslus ir yra 
nusisprendę tuos tikslus at
siekti.

Gorman sako, kad streikie- 
rių žudymai parodą, jog tvark
dariai nesugebi palaikyti tvar
kos, arba yra parsidavę audi- 
nyčioms. Jis siūlo tvarkos pri
žiūrėjimą pavesti streikieriams, 
—tada jokių sumišimų nebusią 
ir visos audinyčios busiančios 
pilnai apsaugotos.

Pasak Gorman, dabar strei
kuoja jau, 450,000 audinyčių 
darbininkų, o už savaitės laiko 
bus streiko uždarytos visos au
dinyčios.

CHICAGO.—100 Illinois ūki
ninkų šeimynų, kurios turi tiek 
prastus ukius, kad negali išsi
maitinti ir yra valdžios 
mi, bus perkelti j kitus, 
nii.‘j ukius, kur galėtų 
užsidirbti pragyvenimą.

šią žiemą Illinois valstijoje 
bus šelpiama apie 50,000 ūki
ninkų. Bet valdžia tikisi 
šelpimui išleistus pinigus 
laiku atgauti.

šelpia- 
geres- 
patys

jų 
su

Riaušės prie šelpimo 
stoties

PHOENIX, Ariz., r.
Manoma, kad vienas žmogus 
liko užmuštas ir keliolika su
žeista dviejuose susirėmimuose 
tarp policijos 200 žmonių, ku
rie pikietavo šelpimo stotį.

®įt?:

Kairėj — Robert L. McCanless, sūnūs Charlotte, N. C., audinyčios savininko, kalba audinyčios 
darbininkams, ragindamas juos streikuoti, kad' pagerinti savo būvį. Viršuj — būrys streikierių 
prie Macon, Ga., medvilnės audinyčiąs. Dešinėj — milicija krato automobilių prie Seneca, S. 
C., audinyčios.

6.

Trys prigėrė auto
mobily

JOLIET, III., r. 6. — Trys 
žmonės, jų tarpe dvi moterys, 
prigėrė automobiliui nušokus į 
8 pėdų gilumo kanalą. Vienas 
išsigelbėjo.

Tūkstančiai liko be pastogės 
Filipinuose

Užsienių reikalų mi 
nist. Lozoraitis 

pas Kalininą
MASKVA. VIII. 4. Elta. — 

Tass“ praneša, kad vakar Lie- 
reikalų minis- 
Kremlyje pri- 
Per pasikalbė- 

dalyvavo užsie-

Italija mano ųž? 
drausti moterų

• darba i
RYMAS, r. 6. —Italijos djL 

talerius MUssolini planuojąs 
uždrausti moterims dirbti Ita
lijos industrijose. Darbas eSąs 
trukdąs moterims eiti svar
biausią jų pareigą— gimdyti 
vaikus. Be to moterų vieton 
pastačius vyrus sumažėtų be
darbė.

Lietuvoj įvesta dar 
aštresnių laikraš

čių cenzūra
Uždraudžia dėti bet kokias vai- 
; džiai nepatinkamas žinias, net 

. jr piktadarybes aprašinėti.
Bet turi verstinai dėti augš- 
tesnfų valdininkų Kalbas

Nacių revoliucija 
baigta, sako 

Hitleris

nacių 
nacių 
ir kad 
naciai

NUREMBERG, Vokietijoj, r. 
6.—Hitleris, kalbėdamas 
iškilmėse, pareiškė, kad 
revoliucija jau užsibaigė 
viskas yra atsiekta, ko
pageidavo. “Ir vargas tam, kh- 
ris užmiršs kas yra vadas ir 
kam Šalis pavedė vadovybę“, 
šaukė Hitleris grūmodamas su
triuškinti visus kurie tik prie
šinsis naciams. Jis taipgi griež
tai pasmerkė “žydiškų intelek
tualizmą“.

Vokietijos ekonomi 
nė padėtis blogėja

Chicagai ir apiellnkei tedera* 
lio oro biuras Šiai dienai prana* 
Sauja:

Giedra, biskj
Saulė teka 

7:16.

šilčiau 
6:20,

BERLYNAS, r. 6. — Nors 
nacių konvencija Nuremberge 
ir džiaugiasi laimėjimais ir tik
rina, kad viskas Vokietijoj yra 
kuogeriausia, paskelbtosios sta
tistikos parodo, kad Vokietijos 
ekonominė padėtis nuolatos blo
gėja. Blogėja visose srityse, 
bet ypač sumažėjo gabenimas 
prekių Vokietijos laivais. 
Vokietijos laivai pirmiau 
darydavo labai getą bizni, bet 
dabar jų biznis yra sumažėjęs 
net 51 nuoš. Sumažėjo ir skai-

po piet.
leidžia*!

1 čius laivų.

■ KAUNAS.—Nors prezidentas 
Smetona jau senai buvo priža
dėjęs laikraščių cenzūrą sušvel
ninti, bet įstatymas apie tai vis 
dar tebėra neparuoštas. Tuo 
tarpu Kauno komendantas, pasi
naudodamas vis dar tebevei
kiančiu Lietuvoj kare stoviu, 
išleido naujus drakoniškus pa
tvarkymus, kurie ne tik visai 
uždraudžia kritikuoti valdžios 
darbus, bet net kiek plačiau ra
šyti apie piktadarybes.

Pasekdamas Vokietijos na
cius, komendantas jsako visiems 
laikraščiams verstinai ir tai 
žymioj vietoj dėti augštesnių 
valdininkų ištisas kalbas.

Uždarytus laikraščius drau
džiama. leisti įeitu vardu per vi
są uždraudimo laiką.

Sekamas yra Kauno komen
danto jąakymas spaudos reika
lu:.

1. §. Spausdint ir skelb spau
doje draudžiama: 1. Pramany
tas, tendencingas arba iškreip
tas žinias, 2. Rašinius ar pa
veikslus, kurie gali pakenkti 
kariškiems, politiškiems ar eko
nomiškiems valstybės reikalams, 
arba kuriais įžeidžiami ar nie
kinami patriotiški j atramai ar
ba kuriais Žeminamas valdžios 
autoritetas; 3. žinias apie ka
riuomenę ir kitos valstybės 
ginkluotąsias jėgas be jų va
dovybės leidimo; 4. Tendencin
gus nusikaitimų aprašymus ir 
nusikaltėlių fotografijas; . 5* 
Be leidimo tardymo ir kvotos 
davinius; 6. žinias apie bylas, 
kurios teismo sprendžiamos ne
viešuose posėdžiuose; 7. žinias

* i ar kalbas,:, kurios gali pakenkti 
valtybes interesui

2 §. Peri j odinių leidinių re
daktoriai turi savo leidinių tin
kamoje vietoje dėti vyriausy
bės narių pasakytas' viešąsias 
kalbas. . • .............

3 §. Sustabdyto spausdinio
leidėjas ir redaktorius negali 
leisti kito spausdinio per visą 
sustabdymo laiką. , .

4 §. Spaustuves vedėjas turi
prižiūrėti, kad iš spaustuvės 
nebūtų išleisti spausdiniai, kol 
bus pristatyti komendantui pir- 
mieji 3 spausdinio egzemplio
riai. • , ■

Kauno miesto spaustuvių ve
dėjai tokia pat tvarka pristato 
valstybės saugumo departa
mentui po vieną kiekvieno spau
sdinio egzempliorių.

Nusižengusieji šiam 
mui bus baudžiami.

Chicagos valytojų 
pramonė skelbia 

lokautą

MANILA, P. L, r. 6. —Ty- 
tunas ir po jo, užėjęs smarkus 
lietus, kuris siautė dvi dienas 
šiaurinėje Luzon provincijoj, 
paliko 'tdkštančius žmonių be 
pastogės ir suardė kelius ir til
tus.

Cleaners and

įsaky-

Aliumino darbininkų 
streikas sutaikintas

PITTSBURGH, Pa., r.. 6. — 
Aliumino darbininkų streikas, 
kuris buvo palietęs 7.800 dar
bininkų, užsibaigė po 15 valan
dų konferencijos tarp unijos, 
viršininkų ir Aluminum Co. of 
Am. atstovų.

Kitoj'konferencijoj liko p&- 
sirašyta taikos sutartis ir strei
kas liko atšauktas.

Susitaikymo sąlygų neskel
biama. Bet manoma, kad kom
panija priėmė kolektyves dery
bas.

CHICAGO.
Dyers Assn. paskelbė lokautą 
ir uždarė 85 drabužių valymo 
ir dažymo dirbtuves. Tikimą- 
si, kad užsidarys ir kitos dirb
tuvės. ’
' Lokautas skelbiamas ne prieš 
darbininkus, bet protestui prieš 
NRA., kuri nevykina kodekso 
ir kodekso nustatytų kainų už 
drabužių valymą.

Kompeticija šioje pramonėje 
buvo labai aštri jau nuo dau
gelio metų. Daugelį kartų 
bandyta ją sutvarkyti, bet ne
vyksta. Kodekso keliu* bandyta 
nustatyti augštesnes kainas už 
drabužių valymą, bet išdygu- 
sios kriaučių grandinės, kurios 
turi valymo dirbtuves, atsisakė 
kodeksą pildyti. Tos grandi
nės atlieka labai pigų darbą 
ir darbininkams moka žemiau
sias algas, taip kad kitos valy
mo dirbtuvės negali su jomis 
konkuruoti ir buvo priverstos 
•užsidaryti.

Prisipažino nužudęs dvi sesutes

SACRAMENTO, Cal., r. 6.-7 
Prieš kiek laiko Paiva tėvai, 
kurie turi 11 vaikų, parėję iš 
laukų namo, rado ledaunėje 
nutroškusias dvi skvo 6 ir 7 
metų dukteris, Maryann ir Ma
ry. Abi buvo išgėdintos. M-šk 
nyta, kad jas nužudė koks se
nis pakvaišėlis, kuris tankiai 
toje apielinkeje valkiodavosi. 
Tečiaus po ilgo tyrinėjimo su
sekta, kad tai padarė jų 15 me
tų sūnūs Gervino Paiva Jis jau 
pirmiau buvo prisipažinęs abi 
savo sesutes išgėdinęs. Dabar 
prisipažino, kad jis jas ir nu
žudė, uždarydamas ledaunėje, 
nors gerai žinojo, kad jos ten 
nutrokš. Nužudęs jas todėl, 
kad jos neišplovusios indų taip 
kaip jis norėjęs.

Teisia radikalus ka 
lėjiman

•SAN FRANCISCO, Cal., r 
6.^—šeši tariami radikalai (ko
munistai?) liko nuteisti kiek
vienas po 60 dienų kalėjimai!

Bedarbe Francijoj 
didėja

----------------- --

- PARYŽIUS, y. t — Darbo 
ministeris Marąuet pranešė pre
mjerui, kad palyginus su 1982 
metų bedarbe. Franci j oj e 
padidėjo 45 nuoš.; ir Jcad dar 
Franci j a niekad neturėjo tokio 
didelio šelpiamų bėdarbių skai
čiaus—virį 800,000. par 'dau
giau jų prisieis Šelpti žiemą, 
peš viešųjų darbų dar negali- 
ma pradėti. TJ

'.'-i

NEW YORK, r. 6.
Bamum Brown praneša, kad jo 
vadovaujama ekspedicija Big 
Hom kalnuose, Wyominge, ra
do griaučius 50 pėdų ilgumo 
dinosauro. Dinosauras gyvas 
svėrė 15 tonų, bet jo smegenys 
svėrė tik vieną unciją.

tuvos užsienių 
terį Lozoraitį 
ėmė Kalininas, 
jima taip pat 
nių reikalų komisaras Litvi-
novas ir Lietuvos atstovas 
Maskvoje Baltrušaitis.

Paskui p. Lozoraitis su žmo
na apžiurėjo Kremlyje esančius 
ginklų kambarius.

Visa Sovietų spauda aiškioje 
vietoje vakar paskelbė “Tasso” 
pranešimą dėl nuomonių pasi
keitimo tarp Lozoraičio ir Lit
vino vo. “Iz vesti jos” rašo, kad 
tradicinė tarp SSSR ir Lietuvos 
bičiulystė natūraliai pasireiškia 
ir buvo sustiprinta Lozoraičio 
susitikimo su Sovietų užsienių 
politikos vadais.

Lozoraitis ir Litvinovas ga
lėję konstatuoti visišką abiejų 
kraštų nuomonių ir pastangų 
sutapimą taikos sustiprinimo 
reikalu.

SSSR ir Lietuva jau ankščiau 
pareiškusios, kad jos yra pa
sirengusios dalyvauti Rytų pak
te, su pasitenkinimu pažymėjo 
tokį patį Estijos ir Latvijos pa
reiškimą pakto atžvilgiu*. Laik- 
raštįs pabrėžia, kad Sovietų 
Viešoji nuomonė, sveikindama 
taikos valią iš- draugiškos Lie
tuvos pusėš, kartu turi gali
mumo konstatuoti naują Rytų 
pakto idėjos pasisekimą, nežiū
rint pastangų tų, kurie sten
giasi pasilikti pakto nuošalyje 
arba iškreipti jo reikšmę.

“Pravda’ pareiškia, kad So
vietų Sąjungos tautos su dide
liu pasitenkinimu sutiks Lozo
raičio ir Litvinovo nuomonių 
uasikeitimo rezultatus. Lietuvos 
Respublika stovi pirmose eilė
se tų valstybių, kurioms nuo
sekli energinga kova dėl taikos 
yra užsienių politikos alfa ir 
omega. Su ypatingu aiškumu 
tai pasireiškia lietuvių sovie
tų santykiuose, kurie nesusto
dami plėtojasi per paskutinius 
14 metų po savitarpio susipra
timo, bičiulystės ir nuoširdumo 
ženklu. Savaime suprantama, 
kad savitarpio paramos Rytų 
regionalinio pakto idėjai, kurią 
palaiko didelė valstybių daugu
ma, karštai pritarė Lietuvos 
Respublikos atsakingieji sluoks
niai.

Vakar p. Lozoraitis su* žmo
na iš Maskvos išvyko ; Lenin
gradą.

BRUNSWICK, Me., rūgs. 4. 
— Darbo sekretorė Perkins ap
sivertė su automobiliu, bet iš
liko nesužeista.

SAN DIEGD, Cal., r. 6. — 
Davis McKee Morris, sakoma, 
Pittsburgh, Pa., milionierius, 
prigėrė Rosita maudyklose, 
Meksikoj. Jo sūnus, jį begel
bėdamas, irgi buvo paskendęs. 
Meksikos policija abu juos iš- 
traukė. Sūnų dar atgaivino, 
bet tėvą atgaivinti nebepasise
kė.

Jo sūnus, jį begel-

kė.
...............  II

BOULDER, Col, r. 6. —Dr. 
Handley, 38 m. iš Longm6nt» 
Col., pats nusitroškino ir pU* 
troškino du savo valktis dujo
mis automobily. .

A.. Ii ■

LONG BEACH. Cal., *r. 6. 
—Nepaprastai smarkios vilnys 
sunaikino Pine Avė. prieplau
ką, kuri kainavo $100,000 įr 
nunešė visą apielinkės žemę j 
jurą, Priežasties tokių baugu 
nežinoma, nes nėra gauta Jįjir 
kių žinių apie audrą.

. . .................... ........ ............................................ .. ....

GILLETTE, Wyo., r. 6. — 
Lakūnas ir jo pasažierė užsi
mušė kai jų lėktuvas nukrito 
Jr sudegė. Manoma, kad tai 
buvo Harry Pabst ir Agnės 
Nedeff. Abu yra tiek sudegę, 
kad identifikuoti negalima.

■i. ii ■■ ■ ii»i—*

EVANSVlLLk, Ihd., r. 6.— 
Nuo miegamosios ligos šiame 
mieste pasimirė jau 6 žmonės, 
10 gi serga.

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 neturj jokių ne
malonumų kelionėje.

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St,

Tel. Canal 8500
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS
n  —      ; - '  - '• ' ; .... _ v •" ‘ \ '

PITTSBURGHO
MARGUMYNAI

Darbininkų švietimo reikalu^

Centralė Darbininkų Unijų 
Taryba (Certtral Labor Coun-.vv uu uuu^iuu punuijus n 
cil) nutarė pavaryti darbinin- * prasidėjo galvų daužymas bei 
kų švietimo kampaniją, kad ašarinių bombų mėtymas, 
neorganizuotus ir naujai su-* 
organizuotus darbininkus su- kia: minia išvaikyta, kelioli-

syk vienas policlstas užėmė (žaus' dėl Lietuvių Kambario, lišką darbą,; jis vėl’ sugrįžo į 
kalbėtojai burną, kad sustab- bet buvo prarastas publikos “parę“.
džius komunistišką pamokslą.' pasitikėjimas, šių metų “Lie- Sugrįžta ir mergaite. Ji nie- 

| Pašalinė publika ir komu- tuvių Diena
nistų šalininkai, kurių buvo dė, kad nereikia publikos ap-|apie prietykį su A. S. ir “pą- 
^usirinkę apie 2,000, matyda- gaudinėti 
mi tampant jauną kalbėtoja, tikslų.
pradėjo pulti policiją. Pribu-j _ .. . . .. . „
vo da daugiau policijos ir! , Sveital Detroito ir Kana-

* į dos, -o viešnia iš Cnicagos.
j Jūsų Reporteriui besišvaistant

. . a-i 4^ P° “Lietuvių Dieną“ teko sutikto viso pasiknie buvo to- 4 ...ti ir svečių iš tolimųjų koloni-

Sugrįžta ir mergaite. Ji nie- 
geriausiai paro-/ko savo motinai neužsiminė

nors ir dčl gerų

Jubiliejus ir jubiliejus bėgėlius ir jų vargus, kuriems 
iš p. Smetonos malonės Lie
tuvoje vietos neišteko. O mes 
sušukim: šalin galvažudžiai! 
“Ir šviesa ir tiesa lai žings
nius mus lydi...“ —M. F. Y.Teko- pastebėti,* kad neku- tuvai po šimtmečių iš jungo 

rie Lietuvos laikraščiai įdėjo'atsikėlusiai, tokių ovacijų ne 
—paskelbė instrukcijas, sulig sat sukėlę, kokias keliat šiam, 
kuriomis turės būti minimas garbės nustojusiam tautos su- 
Antano Smetonos 60 metų ju- nui. O garbės jis nustojo ta

da, kai smurto keliu užėmė 
vietą teisėto Lietuvos prezi
dento Dr. Kazio Griniaus! To
kiu budu “pagerbdamas“ jo 
60 metų jubiliejų.

Dabar palyginkim vieną ju- 
savo noru, ne nuo širdies tą biliejų su kitu. Vienam jubi

liatui buvo pakištas braunin- 
’gas nakties poilsio metu; biau 
riai pažemintas, išniekintas, 
visokių karininkėlių išjuok
tas,—kitam gi po kojų visa 
tauta klupdama!

Broliai! Kur jūsų sensas? 
Nors gėdos dėliai, sugretinę 
du jubiliejus, perdaug didelio 
skirtumo nedarytumėt, t. y. 
neturiu omenėj, kad turit ir 
A. Smetonai brauningą pakiš
ti, nes tikiu, kad jis pasijau
stų daug keblesnėj padėtyj, 
negu kad Dr. K. Grinius; bet... 
vis tiek ne taip smarkiai. Pa
prastai jubiliatai perkrato vi- 

| so savo gyvenimo žymesnius 
įvykius, užsitarnavimus, pasi
žymėjimus. Iš savo pusės lin
kiu p. A. Smetonai neužmirš
ti padaryti egzekucijos sąrašo 
sątrauką ir prisiminti našlių 
ir našlaičių ašaras ir jų skur
dą... Prisiminti visus tuos pa

turės, nesbiliejus. Sakau 
sekant visalaikinį linkčiojimų 
prieš “Tautos Vadą“ noroms- 
nenoroms įsitikini, kad tie 
Lietuvos žmoneliai, ta miniu 
geraširdžių pilksermėgių, neĮ

re“ pasibaigė apie rytmetį su 
pakilusiu “ūpų“. Visi sau 
draugiškai išsiskirstė.

Bet parėjus su * motina na
mo, mergaitė pradeda sirgti 
ir pasisako, ką jai padare A. 
S. Tačiau motiną pabara mer- 

i viskas 
svečius dėl užsibaigia. Bet,^mergaitė pra

muši] “Lietuvių Dienos“. Aiš- deda drūčiai šįrgti ir motina 
kinausi ir teisinau “Pittsburg-' priversta yra Vėsti ją pas dak- 
ho Lietuvių Dieną“ visaip, tarą. Daktaras, Žinoma, tuo- 
kaip tik galėjau. Sakiau, kad 
pas mus nėra-taip jau bloga, 
kaip kam gal išrodo. Bet ne
galėčiau pasakyti, ar aš juos 
įtikinau, ar ne.

Teko sutikti sekamus sve
čius iš Detroito, Mieli., ir Ka
nados: Juozą Andrijauską iš 
Kanados ir jo brolį Petrą An
drijauską iš Dearborn Mich., 
bei Povilą Šimkūną ir iš Ka
nados. Buvo atvykusi svečiuo
tis į Pittsburghą Stella Apšie- 
gienė iš Akron, O. 

šie visi svečiai ir viešnia 
buvo atvykę į Pittsburghą ke
lioms dienoms pasisvečiuoti 
laike švenčių pas Kastantą 
Šimkūną, ir Albiną Kaulakį 
ir Joną Kazlauską. Jie atva
žiavo ir į pikniką, kad pasi
matyti ir su kitais Pittsburg
ho lietuviais.

Iš Cbicagos teko sutikti p-lę 
Emiliją Mikutis, kuri gyvena 
6726 So. Maplewood. Buvo at
vykus į Homestead, Pa., kad 
dalyvauti savo pusbrolio Al
bino Onaičio vestuvėse.

P-lė Mikutis yra ex-pitts- 
burghietė, tai yįs dą^ negali 
Pittsburgho užmiršti- Tačiau 
kalbėdama su jūsų Reporte
riu tvirtino, kad jai Chicaga 
daug geriau patinka, 
Pittsburghas. Nors 
visokiais budais 
kad Pittsburghas 
geresnis, negu ta 
Chicaga, bet jokiu 
galėjo pertikrinti viešnios.

pažindintis su unijų veikimu ka galvų apdaužvta, lenciūgas ReP°rtcriui prisėjo nema- gaitę ir, tuo kolkas 
■ * ‘ žai rausti prieš «ir prirengus juos tolimesnei numuštas, kalbėtoja 

kovai už darbininkų reikalus.
Todėl tapo įsteigtas taip va

dinamas “Pittsburgh Institute 
ont Labor Problems L’nder 
New Deal“. Minėtas institu
tas nutarė rengti viešus susi
rinkimus, kur bus svarstomi 
darbininkų reikalai, 
tikslui bus kviečiami 
kalbėtojai.

Pirmas toks bandymas 
bininkų švietimo 
bus padarytas su rugsėjo 14 
dieną. Tęsis per 3 dienas 
kas vakarą Eikš Auditorijoj, 
kampas 7tas St. ir Duųuesnc 
Way. I tuos viešus susirin
kimus nebus jokios įžangos 
imama. Patartina ir lietu
viams darbininkams lankytis 
į minėtus susirinkimus ne tik 
vakarą praleisti, bet ir pasi
klausyti gerų kalbėtojų.

Tam 
geri

dar- 
reikalais

sua raš
tuota, o kartu su ja da 23. 
Visi jie liko pasodinti į kalė
jimą. Reikalaujama iš kiek
vieno po $2,000 kaucijos iki 
teismo. Da kol kas nesukelta 
reikalinga suma pinigų, tad 
suareštuoti žmonės turi sėdė
ti kalėjime.

Reiškia, sužiniai buvo iš
provokuotos su policija muš
tynės, dėl kurių daug žmonių 
nukentėjo visai be jokios nau
dos 
dėl

tiek dėl darbininkų, liek 
pačių komunistų.

REPORTERIO
PRIETYKIAI

Saukia ekstra legislaturos 
sesiją

Iš Harrirbburg, Pa., prane
šama, kad gubernatorius Pin- 
chot šaukia rugsėjo 10 d. eks
tra legislaturos sesiją. Prie
žastis esanti ta, kad norima 
gauti paskola iš federalės val
džios dėl bedarbių šelpimo 
ateinančią žiemą. > .
, Bet.kai išrodo, tai, tur,bųt, 
ir daugiau *kas nors bus* Ver
kiama legislaturoj, negu tik 
sutvarkymas paskolos. Tur
būt, bus paliestas ir socialių 
įstatymų svarstymas. Tokiu 
budo bus pastatyta ant “špa
to“ daug legislaturos atstovų, 
kurie tikisi laimėti rinkimus 
ateinantį lapkričio mėnesį.

S. Bakinas.

negu 
reporteris

jau pamatė kame dalykas, ir 
ima klausinėti mergaitę, kaip 
tas viskas atsitiko. Mergaitė 
viską išpasakojo daktarui, o 
tasai nieko nelaukdamas pa
šaukė policiją, kuri rugp. 29 
d. naktį suima A. S. ir paso
dina belangėn. Mergaitė ati
duodama ligoninės priežiū
rai. Ant rytojaus, rugp. 30 d., 
į policijos teismą buvo atvež
tas A. S. ir mergaitė. A. S. 
atsisakė visiškai kalbėti, o 
mergaitė tai viską išsipasako
jo. A. S. bylos nagrinėjimas 
buvo atiduotas kriminaliam 
teismui ir iš jo buvo pareika
lauta $5,000 kaucijos. Kadan
gi A. S. negalėjo gauti reika
lingos kaucijos, tai prisėjo 
jam eiti į kalėjimą ligi teis
mui.

A. S. yra 43 ar 45 metų am
žiaus ir vedęs, bet vaikų ne
turi. Ne tik komunistų parti
jai priklauso, bet ir komunis
tiškose organizacijose labai 
aktyviškai darbuojasi ir daž
nai užima valdyboj vietą.

šis įvykis su- A. S. padarė 
didelio nesmagdmo ščyriem- 
siems Antanę į pįplbps parapL 
jonams ’ Pitt^bfaFgliė.' Vargiai 
jie drįs ir į sav^o “Laisvę“ bei 
“Vilnį“ parašyti apie tai. Na, 
o jei tokį niekšišką darbą

McKeesport, Pa

pavadino “Lietuvių 
Tačiau parengimas 

buvo panašus į šei- 
pikniką, negu į Lie- 

Publikos buvo 
neperge-

įrodinėjo, butų papildęs jępks socialis- 
yra daug, tas,

giriamoji
budu ne

Komunistai sukėlė muštynes 
su policija; 24 areštuota

Rugsėjo 1 d. Jaunų Komu
nistų Lyga norėjo laikyti vie
šą mitingą su prakalbomis 
biznio distrikte, bet miesto 
majoras atsisakė duoti leidi
mą. Tada jaunieji komunis
tai nusitarė atlaikyti savo vie
šą mitingą po atvirai dangum 
be leidinio. Pasirinko vietą 
prie B. ir O. gelžkclio stoties 
ant kampo Fifth Avė. ir Lo- 
cust St. Iš kalno jie gerai ži
nojo, kad policija jų mitin
gą puls ir ardys. Tad jie su
galvojo tokį skymą: jauna ko
munistų darbuotoja p-lė Ca- 
rolyn Hari, 22 metų amžiaus, 
apsirengė raudonais drabu
žiais ir atsinešė su savim len
ciūgą, su kuriuo prisirakino 
prie lempos stulpo, kad poli
cija negalėtų ją pašalinti iš 
vietos.

Prasideda ir prakalbos. 
Kalbėtoja, apsirengus raudo
nai2 ir prisirakinus prie stul
po, pradeda kalbėti. Susiren
ka didelis būrys klausytojų. 
Po kiek laiko atvyksta ir bu
drioji policija. Pirmiausia 
puola, kaip koks bulius, ant 
raudonos spalvos — prie kal
bėtojos.
kalbėtojos negalima niekur 
nuvesti iš 
tos. Ji

Bet pasirodo, kad

jos pasirinktos vic- 
prisirakinus prie 

lempos stulpo ir nieko nepai
sydamas kad kalba, tai kalba, 
Policistai bando su savo buo
žėmis numušti lenciūgą, — 
lenciūgas netrūksta. O mer
gina via kalba ir kalba. Tą^

męs keletą mėnesių atostogų, 
todėl ir jo “prietykiai“ buvo 
nutraukti. Bet atostogų laikui 
pasibaigus, jūsų Reporteris 
ir vėl stveriasi už plunksnos, 
kad papasakoti apie savo 
prietykius. Nors jūsų Reporte
ris neturi nė mažiausio su
pratimo apie tai, ar jo raštai 
kam patinka, ar ne, ir ar juos 
kas skaito, ar ne — bet jis 
turi smagumą rašyti, tad ir 
4^šo, ..... ; - Z''

“Lietuvių Diena.” Lietuvių 
Vaizbos Butas, Sandaros kuo
pų sąryšis ir da kelios drau
gijos rugsėjo 2 d. Lithuanian 
Country Club ukyj, buvo su
rengusios bendrą pikniką Lie
tuvio Kambario naudai. Tą 
nikniką 
Diena.“ 
daugiau 
mynišką
tuvių Dieną, 
nedaug, ūpas irgi 
riausias, o gal tik jusi] Repor
teris nepergeriausiam upe bu
vo, o kiti svečiai gal ir gana 
gerai jautėsi — nežinau.

Na, tai tiek to dėl to “ūpo“. 
Labai keista, kad Lietuvių 
Vaizbos Butas ir Sandaros 
kuopų sąryšis, rengdami mi
nėtą pikniką gana geram tik
slui (Lietuvių kambariui į- 
rengti Pittsburgho Universite
te), užvardijo jį Lietuvių Die
na, bet tiek mažai tepasidar- 
bavo, kad sutraukus daugiau 
publikos ir kad sudarius šio
kį tokį programą.

Pasirodo, kad skambus var
das be nuoširdaus darbo ne
turi jokios reikšmės.

Suvedžiojimas pu b f i k o s. 
Pernai vien lik Vaizbos Butas 
rengė pikniką Lietuvių kam
bario naudai ir vadino jį 
“Lietuvių Diena“. Rengėjai 
daug visko prižadėjo dėl tos 
Lietuvių Dienos. Garsiu,o, kad 
kalbės Lietuvos ministeris B. 
K, Balutis, nors Balutis nebu
vo nė kviestas į tą “Lietuvių 
Dieną.“ Buvo garsinama ir 
yisokių kitokių pamarginimų, 
kurių visai nemanė išpildyti. 
Ot taip sau garsino, Ir tiek, 
kad sutraukus daugiau* pųb- kų reikalai 
likos. Reiškia, sužiniai apgau
dinėjo publiką.

Publikos suvažiavo daug į 
tą “Lietuvių Dieną”. Suva
žiavusieji visai nieko nematė, 
kas buvo garsinta. Vietoj Lie
tuvos pasiuntinio Balučio, 
buvo perstatytas kalbėti kun. 
Misius, o publikai .buvę paai
škinta, Kad Balutis negalėjo 
atvažiuoti.

Pelno buvo padaryt* gra-

Neužmirškit Lietuvių Mokslo 
Draugystės komų pikniko.
Jūsų Reporteris nori pri

minti savo visiems draugams 
ir priešams, kad nepamirštų 
LMD. kornų pikniko, kuris į- 
vyksta rugsėjo 9 d. Lithua- 
nian Country Club ūky j. Tai 
bus paskutinis piknikas, tad 
visų LMD. draugų ir prietelių 
prideryste jame dalyvauti.

— Jūsų Reporteris.

, sandarietfs’1 arba katali
kas, tai bolševikų šlamšteliai 
butų rėkę, kaip už liežuvio 
pakarti. Bet dabar jie tyli.

išmintingi žmonės, žinoma, 
dėl A. S. biauraus pasielgimo 
nekaltina visos komunistų 
partijos, taip lygiai jie nekal
tina ir kitų partijų, jei jų na
rys butų atlikęs tokį niekšiš
ką darbą.

Kitą kartą paduosiu pilnes
nes žinias apie tą nepaprastą 
įvykį tarpe Pittsburgho lietu
vių. Taip pat paduosiu ir pil
ną vardą ir pavardę to A. S.

, — Jurgis.

Soho Pittsburgh, Pa Soho Pittsburgh. Pa
Styras Bimbos parapijonas 
išgėdino 9 metų mergaitę ir 
papuolė už geležinių grotų.

Lietuvaitė išbuvusi vienuoly
ne apie 12 metų mete vie

nuoles stoną ir apleido

Rugpiučio 25 d. buvo suren
gta “parė“ F. B. namuose, 
kur daugumoj dalyvavo ko
munistinių pažiūrų žmones,-— 
vyrai, moterys, o kartu mai
šėsi berniukai ir mergaitės, 
kurie buvo atėję su savo tė
vais ir motinomis. Na, žino
ma, “parė“ tai “parė“, nors 
•ir komunistines minties žmo
nių nesiskiria nuo kitų “pa- 
rių“. Buvo pakankamai val
gių ir visokios rųšies gėrimų. 
Tai visi ir linksminosi taip, 
kaip pridera “susipratusiems“ 
žmonėms. O besilinksminant 
buvo apkalbama ir darbinln-

— “Laisvės“ ir 
“Vilnies0. Toje “parėję” daly
vavo ir vienas žymus komu
nistinių organizacijų darbuo
toji A. S., Kuris gyvena neto
li nuo tų namų, kur “parė“ 
įvyko. <

Kada visi “parės” dalyviai 
jau buvo pakankamai “links-

štomis dienomis Petronėlė 
Masiulytė apleido Šv. Pran
ciškaus lietuvių vienuolyną, 
kur ji išbuvo apie 12 metų. Ji 
nusitarė apleisti vienuolyną 
ir atsižadėti vienuolės zokonų 
ir visų pažadų, kuriuos buvo 
davusi įstodama į vienuoly
ną.

P-lė Masiulyte, kada stojo į 
vienuolyną, buvo visai jauna 
mergaitė,—vos tik mokyklą 
pabaigus; Žinoma, ' buvo ku
nigų prikalbinta' stoti dėl Die
vo garbės. Per ilgus 12 metų 
gyveno vienuolės gyvenimu, 
kol jos kantrybės paskutinis 
lašas išsibaigė. Tada nusitarė 
pasiliuosūoti iš vtenuolyno ir 
gyventi’ tokiu gyvenimu, ko
kiu dauguma žmonių gyvena.

IŠ/ vienuolyno pasiliūosavo 
“legališKąi,“ . su ^dvasiškos vy
resnybės sutikimu.

Tačiau f aktas vyra tos, kad 
vienuolyno gyv^^Imas nėra 

ini“, tai A. S, paėmė vieną 9 toks “saldus” jsr -garbingas, 
metų mergaitę, pąniveda pas kaip kad kunigai baiido |kal* 
save į namus ir išgėdino. At- bėti jaunoms mergaitėms, ku- 
likęs tą savo tlykįtų ir gyvu- rios lanko katalikiškas moky*

linkčiojimą keliasdešimtis 
kartų { metus kartoja. Ta mi
nia atrodo užhipnotizuota ke
lių “Tautos Vado“ pasekė ju
tu, kurie jį pasodino ant “sos
to“ kardais paramstyto ir pa
tys neteisėtai iš valstybes 
vio maitinasi.

Negana to, jie užčiaupė 
liečiui burną 
džio ir minties laisvę, o spau
dą surakino sunkiais 
ros retežiais. i

Taip “sutvarkę” Šalį, 
sodina “Tautos Vadą“ 
militariniais pabūklais 
gotą automobilį ir dažnai, lyg 
kokį parodai papuoštą daiktą,' 
apvežtoje po visą Lietuvą. Vi
sai tautai paliepiama lenktis 
“Tautos Vadpi“, kurio ji nie
kuomet nėra rinkusi.

Ar reikia dar didesnės iro
nijos?

Brangus broliai ir sesės, ku
rie gyvenat Lietuvoje: mums 
gyvenant užjury dažnai būna 
gėda skaityti spaudoje tuos 
nuolatinius garbinimus “Tau 
tos Vado“. Gėda svetimtau
čiui parodyti portretą musų 
valstybės prezidento, meda
liais apsikarsčiusio, kuriais 
net ir keli pasaulyje išlikę ka
raliai nesiįdomauja, ir jais 
nesikarsto.

Negana kad pats apsikars
tęs, dar nuolat ir kitiems da
lina iš savo “duosnios rankos“ 
'ir ramsto jpamatuš užsienio 
firmoms su sunkihi, kruvinu 
prakaitu uždirbtais jūsų cen
tais ir už tai dar jus turite 
būti dėkingi jam — “Tautos 
Vadui“.

Ar nenukaltų jis kartais 
jums visiems po medalį už jū
sų kantrybę?

Gyvenu aš demokratinėje 
šaly. Šaly, kur kiekvienas at
skirai ir visi kartu turi žod
žio ir spaudos laisvę ir teisę 
valdžios rinkimuose. Gerbiu 
aš valdžios įstatymus, o ger
biu dėl to, kad jie yra visos 
tautos valia. Jeigu gerbiu sve
timos šalies valdovus, tuo la
biau norėčiau gerbti ir matyti 
gerbiamus mano gimtinės, 
brangios Lietuvos įstatymus 
ir jos valdovus. Bet, deja, to 
padaryti negaliu, valdovai 
smurto keliu tautos židinį lai
ko užgrobę. Pusaštuntų metų 
kenčiau ir tylėjau, bet dabar, 
prie Antano Smetonos 60 me
tų jubiliejaus, pritrūksta kan
trybės ir noriu pasakyti tą, 
kas liepsnoja mano širdyje!

Laužas mano širdy tapo su
krautas 1926 m. 17 gruodžio 
—per pirmąjį jubiliejų (tuo
met dar buvau Lietuvoje), 
bet degtukas \ik per antrąjį 
atsirado.

Gerbiamieji! Visi tie, kurie 
ruošiat puikų paminėjimą 
Tautos Vadui, kurie rengiate 
visus 'Lietuvos tautiečius pa
siruošti prie to su didžiausiu 
atsidėjimu, k. t. pamaldomis, 
paskaitomis, tautinėmis vė
liavomis, namus puošti vaini
kais, Vyties ženklais, prezi
dento portretais, iliuminaci
jomis ir moterims dėvėt tau
tiškus drabužius, leiskit man 
paklausti: Ar esat jus radę 
ką nors vertesnio už Tautos 
Vadą? Berods, nė pačiai Lie-
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panaikino
pi- 
žo-

cenzu-

jie pa- 
į gerai 
apsau-

klas. Nėra mažiausios abejo
nės, kad gana daug atsirastų 
vienuolių, kurios apleistų vie
nuolyną, jei tik jos butų tik
ros, kad apleidusios vienuo
lyną galės rasti sau tinkamą 
Užsiėmimą, iš kurio galėti/ 
Žmoniškai pragyventi.

PATENTS
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SĮH““ R U P T U R A KtOJ1N„ 
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržų (Truss) išdirbėjų, —- ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu! ,
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminšs pančiakos) dėl varicose gyslų, 
BELTS. ARCHES ir t.t. Nupigintos kttips naujiems lietuviams kostume- 
riams.

CHICAGO ORTOPEDIC CO.
183 West Lake StM Arti Welis St.

FOOTBALL MEMBERSHIP DRIVE
Send to Art Montvid, 2121 N. Western Avė.

» ' ' - ' > j’ 1 i t ’ ;> J

Name in full

Address

Weight

Experience ,

Print

....... State.
Print

Height ....

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ TR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Specialifikai gydo ligas pilvo, plaučių ir puslis. užnuo- 
dijimą krauto, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
•kausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir įteyd* 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 Wc8t 26 St. Kampas Keeler Avė. TeL Crawford 5578

Gerkit

STPAICHT KENTUCKY

ir Reikalaukit

NATHAN
KANTER

Alin&e

Lietuviškos
Degtines

Visose
Mutual Trijų

* f 4 '

žvaigždžių
Kentucjky
Bourbon

4707 S. Halsted St
Tel. YARDS 0803

HHHHHOEi
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T rumpai
“KONSTITUCIJOS DIENA” 

— Rugsėjo 17 d., Chicagos 
Pasaulinėje Parodoje bus 
švenčiama “Konstitucijos Die
na”. Rengiamos iškilmės Pa
rodoje ir bus parduodami spe
cialiai bilietai už $1.00, su ku
riais lankytojai galės įeiti į 
Parodų ir aplankyti visas kon
cesijas. Svarbiausiu kalbėto
ju iškilmėse bus senatorius 
James A. Reed.

POLITIKOS KLUBO PIKNI
KAS — Marquette Parko Li- 
thuanian American Citizen’s 
Club rengia piknikų Marquet- 
te Parke, 70-ta ir California 
avenue. sekmadienį rugsėjo 
9 d. Programe šokiai, ristynės, 
lenktynės. Kalbės Mielinei J. 
blynu ir aid. J. Egan. kandi
datas į apskričio raštininkus. 
Pradžia 2 vai. pp.

BANDITAS McGinnis — Už
vakar policija suėmė banditų 
Arthur McGinnis. Indiana po
licija jį buvo atsiuntusi į Chi- 
cago, kad surasti Dillingerį. 
McGinnis apie savo pareigų 
užmiršęs pradėjo apiplėšinėti 
piliečius. Dvi savaites atgal 
jis buvo suimtas, bet pabėgo 
ir apkaltinti Ernest Dittman, 
Corporation viršininko Chica
goje Henry’ G. Zander namus. 
Dabar policija laiko McGin- 
nis’ų įsikabinusi.

SURMft TRIS Už POLICIS- 
TO NUŽUDYMĄ — šeštadie
nio vakare prie South Kenil- 
worth ir Harrison gatvių bu
vo nušautas policistas Earl 
Jansen iš Oak Park. Suimti 
i rapkaltinti Ernest Dittman, 
29, 509 South Oakley, Nor- 
man Lawrence, 19, 2105 W. 
Madison ir Herman Boulan, 
39, 18 South Lincoln.

VARGINGAS ŽENYBINIO 
GYVENIMO KELIAS — Ja
mes Calvin Rebers yra 40 me
tų amžiaus ir prezidentas Gas 
Service Corporation. Jis ve
dė baldų fabrikanto dukterę 
Elizabeth Scholle. Trumpų 
laikų porelė nutarė persiskir
ti. Persiskyrė. Netrukus su
sitiko, užmiršo praeities bė
das ir vėl apsivedė. Bet bė
dos vistiek nepasibaigė. Šį 
kartų žmona padavė divorso 
bylų teismui.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų, Moterų, 

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

Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais.

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

Coilateral Paskolas.

LOUfS M. CHAPMAN
INC.

120 S. La Šalie St 
Tel. Franklin 0576

Si

PRINCE 
CHARMING

HBADLKS?
OARaOYLe

FIOHTS

ANO IT
LOOKS

BAD
FOR
THB .

ARTIST.

OH lOOk,!
HE'S CHOKINO THB 

Ajarnęr L helP

PETER PEN

i-u

Queensville Special 
10 pfocentų alus yra produktas 
garsiojo Fox Head Waukesha 
Corporation Bravoro.

Grynas WAUKESHA ŠALTI
NIO vanduo, kuris be pailsto bė
ga po 30000 galionu i dieną — 
šaltas, skaistus, be chlorino ir 
ammonijos, tas sveikas Wiseonsi- 
no šaltinio vanduo yra vartoja
mas FOX HEAD BRAVORO 
išdirbimui Queensville Special 
alaus Galima pirkti keisais, bač
komis, pusbačiais bei virtiniais 
ir 4 galionu, mažomis bačku
tėmis.
FRANK A. YOUNG PRODUCTS 

COMPANY 
Distributoriai

4352 S. Mozart St. Chicago, UI.
Tel. Lafayette 7846

...... J- „41.. ... ■ , ■ ■ . ____

nra ih Valymo ir da
žymo PftAMONfi — Beveik 
3,000 Chicagos rūbų, valymo ir 
dažyttio pramonės darbininkų 
yra be darbo, 70-čiai dirbtu
vių užsidarius. Dirbtuvės už
sidarė dėl nesusipratimų dėl 
kainų. Darbdaviai primeta 
bėdų NRA kodeksams.

KNYGA, EŽERO KRANTAS 
IR MIEGAS — Jauna graži 
Miss AVinifred Miller, 5225 
Ellis Avenue, atsisėdo prie 
ežero kranto ir skaitė knygų. 
Beskaitydama užmigo. Sekan
čių dienų žvejai išgriebė jos 
kūnų ir ežero.

GAISRAS IR SAMOGONKA 
— 1322 North avenue kilo 
gaisras. Policija nuskubino 
gesinti. Užgesinę gaisrų, ug
niagesiai rado 100 galionų sa- 
inogonkos viryklų. Rezulta
tas — samogonkos fabriko ne
bėra, o namo savininkas Har- 
rv Cohen, 1323 Wicker Park 
avenue sėdi kalėjime.

PARODA — Užvakar paro
doje buvo 90,025 žmonių. Va
kar laike pietų, 37,515. Išviso, 
šįmet parodų aplankė 10,134,- 
831 žmonių. Pernai apie šį 
laikų Paroda turėjo 14,000,000 
lankytojų.

MOTERIŠKAS KANTRU
MAS —• Dvi merginos Jean La 
Bene ir Mary Owens, lakūnės, 
.bandė nustatyti naujų rekordų 
ištvermingumo ore. Chicagoje 
bandė trią kartus. Pakyla, pa
būna kurį laikų ore ir nusi
leidžia. Nenustodamos kant
rybės moteriškės persikėlė į 
East St. Louis, kur vėl bando 
savo laimę.

BERNIUKAI IR REVOLVE
RIS — Jacob Deiderick, 16, 
ownerš Grove rado savo vy
resnio brolio revolverį. Pradė
jo jį demonstruoti Albert Wa- 
de, 16 m. Dabar Wade negy
vas, o Deiderick rauna plaukus 
ir aiškina policijai, kad revol
veris šovė visai netikėtai.

“The Drama of Chi
cago on Parade”
Per kelius mėnesius Chica

goje ėjo organizavimas dide
lių miesto iškilmių, kurios 
pasibaigs rugsėjo 16 d., su 
pretenzingu finalu Chicagos 
stadione, “The Drama of Chi- 
cago on Parade”.

Iškilmės prasidės rugsėjo 9 
d. ir tęsis iki savaitės pabai
gos. Ta savaitė bus pavadinta 
“Chicago Homecoming Week” 
ir per tų laikų atskiri miesto 
distriktai ir apielinkės rengs 
savo mažesnės skalės iškil
mes, prisirengdamos prie di
džiųjų iškilmių?

Kiek žinia, visuose apielin- 
kėse biznieriai, įvairios orga
nizacijos, sudėjusios jėgas, or
ganizuoja paradus, kontestus, 
šokių, dainų programus ir į- 
vairius išpardavimus “Dollar 
Days”, kad palaikyti savo ae 
pielinkių gyventojų pinigus 
savo apielinkėje.

“Homecoming Week” tiks
las, kaip pasako vardas, yra 
pagerbimui buvusių Chica-

Lakūno Wiley Post drabužiai, kuriuose jis savo lėktuvu 
Winnie Mae kelsis j dausas, kad nustatyti naujų lėktuvo aukš
tumų — 50,000 pėdų. Drabužiai yra specialiai pagaminti au£šr- 
tam skridimui — šilti ir sujungti su deguonio bakais, nes to
kioj augštumoj oras yra tiek skystas, kad žmogus negali ja
me būti. Be to šaltis didelėj augštumoj siekia kelias dešimt 
laipsnių žemiau zero. <

gos gyventojų, kurie kviečia-1 prasilavinkite dainuoti, šokti 
mi aplankyti senųjų tėviškę tų ir išmokite įvairius lietuviš-
iškilmių proga ir atsilankyti 
tarp savųjų. Tų apielinkių iš
kilmių paraduose Bus “flo- 
tai”, kurie vėliau dalyvaus iš
kilmėse Soldier’s Stadione.

Laike apielinkių iškilmių 
bus išrinkti įvairus vaikai, ku
rie pasižymi dailėj, oratorijoj, 
rankdarbyje, moksle, etc. Iš 
tų apielinkių , . lųįmėtojų, bus 
renkami distriktų laimėtojai, 
o rugsėjo 12 d., įvyks kontes- 
tų finalai. Finalus laimėję bus 
apdovanoti auksiniais, sidab
riniais ir bronzo medaliais 
stadiono iškilmėse.

Stadione tuo tarpu gyvais 
paveikslais bus, atvaizduota 
Chicagos miesto istorija nuo 
pat tų laikų, kuomet pirmojo 
balto žmogaus koja palietė 
Michįgan , ežero . ir Chicagos 
upės apsuptų plotų žemės iki 
dabartinių laikų. ;

Kadangi šis parengimas yra 
rengiamas piliečių pastango
mis, tai įžanga į stadionų ne
bus imama. |žanga veltui. f

Brighton Parko vai
kų draugijėlė prade

da darbą
■----- :----- r

BRIGHTON PARK — Rug
sėjo 8 d., šeštadienį, 3 vai. po 
pietų Hollowood svetainėje, 
2417 West 43rd Street, įvyks 
pirma Brighton Parko vaiku
čių repeticija šį sezonų. Visi 
vaikai, kurie priklauso prie 
prie draugijėles prašomi būti. 
O tie vaikai, kurie nepriklau
so prie šios draugijėlės, prisi
rašykite ir taipgi ateikite ir 

kus žaislus.
Į susirinkimų kviečiami ir 

tėvai, kad aptarti draugijėlės 
reikalus ateinančiam sezonui.

v — Komisijų.
•• ■ 1,1 11 'J'...........................
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Illinois Dunes Par
kas lopšis filmų 

industrijos
Patirta, kad Chicagoje, kur 

daugelis dalykų rado pradžia, 
pradėta gamipti ir pirmieji 
filmai. Pirmoji bendrovė 
“Essaney” susiorganizavo Chi
cagoje ir filmus gaminto di
džiumoje dabartiniame Illinois 
valstijoje Smėlio Ėopų (Do- 
nes) parke, tuojau į šihurę 
nuo Waukegano. Ta vieta 
skaitoma filmų industrijos 
lopšis ir ji bus atžymėta tam 
tikru paminklu.

Illinois Dunes Parkas buvo 
atidarytas šįmet: ir vykusiai 
konkuruoja su Indiana valsti
jos kopais.

Graži lietuvių biznio iš
taiga Brighton Parke

BRIGHTON PARK. — šeš- 
tadienio vakare . bevaikščio
jant po Brighton Parkų teko 
pastebėti, kad dabinama ir 
gražinama lietuvių gazolino 
stotis prie Archer ir Califor
nia gatvių. Jos savininkais yra 
Jonas Spitlis- ir Jonas Zabu- 
kas.

Tai yra viena iš didžiausių 
lietuvių gazolino stočių Chi
cagoje. Ji atdara dienų ir na
ktį ir visuomet dežurūoja me

chanikas. Telefonas Virgin! a 
2121. —Ahe/ė.

Motoristų domei: 23- 
500,000 vaikų šį mė
nesį grįžta į mokyk

las.
Automobilių valdytojai ir tė
vai prašomi kooperuoti, kad 

išvengti nelaimių.

t
■’ .'A .'-'t ■ Jg. - A-.-..,.. ------

Linkiu gerų pasekmių naujoj 
vietoje.

Illinois Centftd atleidžia 
darbininkus.

/Illinois Central R. R. dirbtu
ves Burnsideje, kurios buvo
priėmusios darbininkus į dar-'nors priežastys. 

t- ■ -----------...- ,■....... , .......................>... ------—-------
--------------------------------  --------------------- ------------ ... ..'.Į - -T-. — -

bų, nors ir ne vįsus, bet ga
na gęriį dalį, pradčjd juos at
leisti su rugsėjo 1 diena. At
leido 00 darbininkų. Neužilgo 
vėl išgirsime ir daugi aus at
leidžiant. Yra tam kokios

— K. A.

Statistikos žiniomis, šį mė
nesį apie 23,500,000 priaugan
čios gentkartės narių grįš į 
mokyklas. Iš to skaičiaus bus 
4,000,000 vaikučių, kurie pir
mu kartu pradės lankyti mo
kslo įstaigas.

Kiekvienas, kuris automobi
lį valdo gerai žino, kad su 
vhikais įvyksta daug nelai
mių ir todėl, taip motoristai 
ir vaikų tėvai prašomi koope
ruoti, kad tų nelaimių kuo 
daugiausiai išvengus.

Chicago ir kitų miestų po
licija ir mokyklos rūpinasi 
tuo reikalu. Policija tvarko 
trafikų prie pavojingesnių 
vielų, kuomet vaikai grįžta iš 
mokyklų ar į jas eina. Pa
čios mokyklos Chicagoje pa
laiko apie 10,000 dižuruotojų 
prie kampų, kad vaikus tvar
kyti.

Daugelis vaikučių, kurie tik 
pradės lankyti mokyklas ne
žino kaip pavojingi yra kam
pai, dar nėra pripratę prie 
didelio trafiko — tad, ir tėvai 
ir motoristai— kartu su mo
kyklomis ir policija — SAU
GOKITE VAIKŲ GYVYBES.

■1 "ii,:..............■ * '."j"—

Trumpos žinios iš 
Bur nsidės lietuviu

gyvenimo
Minėjo savo gimimo dieną. 

. t , r_______

BURNSlDE. — Jonas Vaiš- 
taras, gyvenantis 710 E. 92nd 
place, susiprašęs savo drau
gus ir gimines iškėlė jiems' 
gerų vakarienę su muzika, pa 
reikšdamas, kad jis yra jau 
trisdešimties metų senumo. 
Aš ir nuo savęs linkiu Jonui 
sulaukti dar kitų tiek metų,

Taisosi prie vestuvių.
J. Vehskaus ir Onos Kosai- 

tės vestuvės tur būt įvyks rug 
sėjo 29 dienų. Kaip sakoma, 
bus gana didelės iškilmės.
'Burnšidėj apsigijve'no p. 

Lankelis.
Musų kolonijoj apsigyveno 

J. Lankelis, 9227 Cotttage Gro-i 
ve avė. Kas nežino p. Lanke
lio? Tai yra prityręs chorų 
mokytojas ir vedėjas. Nors 
Lankelis yra nebejaunas, bęt 
dar energijos ir linksmumo 
turi užtektinai.
Išsikraustė į West Pullmaną.

Petras ir Ona Yasaičiai nu
sipirko alinę West Pullmane, 
119 ir Peoria st., tai ir išsi
kraustė fenais gyventi. O 
Yasaitienė buvo vietos dar
buotoja Apšvietos ir Dailės 
Draugijoje ir SLA. 63 kuopoj.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
AUDITORIUM TAVERN 

įvyks RUGSEJO-SEPT. 8 d., 1934 m. 
Kviečiame draugus, drauges, pažįstamus ir nepažįstamus, taipgi 

biznierius, profesionalus ir nieko neveikiančius. Bus skaniu užkan
džiu, gardžių gėrimų ir geros muzikos. Linksminsimės iki ankstyvo 
ryto. ' .

Kviečia savininkai Jos. P. Rachiunai
3137 So. Halsted Street

TAUPYKITE PINIGUS!
Pirkite maistų “Midivest Stores’ 

Puikiausias Maistas — žemiausios Kainos
-y........................ - ■ .. K ------- ----------- ------------------------ —............. .. ............. .

IŠPARDAVIMAS
Pėtnyčioi ir Subatoi, Rugsėio-Sept. 7 ir 8 d

^vipstas“- Q1/2V VlUU lUUKokybės Rolė L V

Cukrus lOsv-51c
BUTTER POUND CARE iT“’ 1ŪC
Raisin—Marble—iGold—'Orange 

“LIPTON’S” GREEN TEA (ARBATA)
1O Išpardavimas 1 10 Centų

** svaro pak. I ww pakelis
(jaukite Antra Pakeli to paties Dydžio už 1 centą_____________ __
“COMET” RYŽIAI .................  1 sv., pakeliai 2 už 190
“POST TOAStlES” ....................... ......... 8 unc. pak. 70

........ 15c
2 UŽ Į7c

“Midwest» PANCAKE SYRIJP 22 unciiu džiogąs
PINEAPPLE Jutrintas “Libby’s” —8 unc. kenąį ,_____________
“REDGLO’’ TOMAITES No. 1 kenai ........... 2 už 130

.“Farmland*' TOMAITfcS Dideles No. 2Vį ken.i ..............  2 už 25c
' “ARTERIAL” SALDUS ŽIRNIAI ....... No. 2 kenai 12*

- - - . - . -J- J. į- - - ■ , ... ■■■■ - iy— Į l. .■■ R JI  ■ I ■ I.  ..m—m—  —"»'«   -

ŠVIEŽIAI KEPTOS Fię; BARS ................ Svaras 10^
]^u?ŲFinTrTETrSANDWICH“COOKIES~rTSVri75i 
SWEET MALAGA GRAPEŠTįVynuogės) 2 sv- 130' 
“SUNKIST” ORANŽIAI .......... Labai dideli Tuz. 23<
PUIKŲS-BANANAI ....................... 3~sv- 190
NAŪ3I KOPŪSTAI ......................... ■■■■ S sv. 9^
CIBULIAI — U. S. No. 1  ■■■■■■■......... SV. 13<t
“HaFding^” CORNED~B~EEF HASH kenas Į5»
“Drexel Farms” LUNCHEON MEAT LOAF .... sv. 24<į

sv. 23c

“T & T” MIXED PĮĮ'CKILING SPtCES Cello maiš. 9į

'V?

“Hoffman’s” Cirėle H” THUERINGER DEŠRA

TYr>TAT>AT “Samco” Super Seal KVORTOS 7^Jf*DZIAKAi pa INTAS Tn*. Oflv \ ’ Tuzinas *
<<Midwest>; DŽIARŲ RO BERI AI 12 Mukų pakelyje .... 3 pak. 10c

SODA Gingęr Ale Dideli Buteliai 1
U1>ARD” ŠUNŲ MAISTAS Jautiena
“PRIM” TOILET TISSUE .... ...........

Root Beer “Midwest” O ORn p1us 
GinirAr Ale Dideli Buteliai V fc»W V už butelius

3 1 sv..pak 250
4 rolės 190

GDAV” BLEACH KvortinS 07 A
Vljl/rvt/A. Disinfektuoiantis painte 15c. Bonka

“CAMAY” MUILAS ......   4žmot.Į90
“AMERICAN FAMILY” MUILAS .............. 5Smot.2S0
^AMERICAN FAMILY” FLAKĘS ....... Vid. pak. 170

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

PASTABA — Dauguma "Midiveit Storei” tari ir meioi įkyriai, kur jąt 
galite pirkti gerą mitą, paukitieną ir tt. ai ienįiautiai kainai f

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

midwestcZ5stohes
HttOHmraHOop arwtaa300
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neva 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian Newa Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subacription Rateai 
38.00 per year in Canada 
<7.00 per year outside oi Chicago 
<8.00 per year in Chicago 
ic per copy

Entered as Second Clasa Matter 
Mrirch 7th 1914 at the Post Office 
of\ Chicago, I1L under tha *ct of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, ilskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienr Ben- 
orovž, 1789 S. Halated St.. Chicago, 
111. Telefonas Canal 8500.

LIETUVA IR JOS KAIMYNAI

Vakar “Naujienose” buvo įdėtos trys žinios — iš 
Paryžiaus, iš Varšuvos ir iš Vienos — apie Pabalti jos 
sutarties pasirašymą.

Ilgai tęsėsi diplomatinė kova, iki tai įvyko. Vokieti
ja ir Lenkija priešinosi tam, kad Lietuva užmegstų ar
timesnius politinius ryšius su Latvija ir Estija. Bet 
Francdja paėmė viršų. Su ja ėjo išvien sovietų Rusija, 
kurios užsienių reikalų komisaras Litvinovas buvo vie
nas pirmutinių “Rytų Locarno” sumanytojų. Tą Litvi- 
novo^sumanymą Paryžius panaudojo > Pabaltės respub
likų sujungimui prieš Vokietiją. O kadangi pastaruoju 
laiku eina su vokiečiais ir Lenkija, tai šis žygis tapo 
kartu atkreiptas ir prieš Varšuvą.

Paliai Baltiko jurą, vadinasi, susidarė mažų valsty
bių blokas, kuris bus įtakoje Erancijos ir bendromis 
jėgomis priešinsis Hitlerio užsimojimui plėsti “vokišku- 
mo^-galią į šiaurę. Tuo budu rudoji vokiečių diktatūra 
susilaukė naujo smūgio užsienių politikoje. Jai nepavy
ko įsilaužti į Austriją. Dabar ji atsimušė kakta j sieną 
ir kitame fronte.

Lietuva šitoje padėtyje laimi. Ji turi du galingu 
priešu — lenkus ir vokiečius. Su lenkais ji ginčijasi dėl 
Vilniaus, o su vokiečiais jos santykiai yra ištempti dėl 
Klaipėdos. Dabar jai bus lengviau ginti savo pozicijas 
prieš tuodu abu priešu, nes, viena, su Lietuva pasiža
dėjo kooperuoti jos artimiausieji kaimynai, Latvija ir 
Estija; antra, šios trys valstybės turės galingų užta
rėjų. . . . ,..į

Reikia tikėtis, kad ši “regionalinio bendradarbiavi
mo” sutartis tarpe Lietuvos, Latvijos ir Estijos yra 
pradžia tvirtesnio ryšio tarpe šitų valstybių, pradžia 
Pabaltijo Sąjungos, kurios idėją kairiosios partijos Lie
tuvoje (ypač socialdemokratai) ėmė skelbti jau seniai. 
Jos jvykinimą trukdė, iš vienos pusės, Lietuvos tauti
ninkai ir klėrikalai, iš antros — lenkai. O lenkų įtaka 
Pabaltoje buvo stipri, kadangi Estija ir Latvija bijojo 
sovietų Rusijos, kurį nuolatos darydavo sąmokslus 
prieš tas respublikas ir kėsindavosi jas sunaikinti. Bi
jodamos bolševikų, jos norėdavo gyventi geruoju su 
Lenkija, idant ji galėtų joms bėdoje padėti.

Bet pastaruoju laiku sovietų Rusija pati yra taip 
susirupinusi dėl savo kailio (ypač grasinant karo pavo
jui Azijoje), kad ji liovėsi intrigavusi prieš kitas tau
tas, ir Pabaltijo valstybėlės todėl turi jai daugiau pasi
tikėjimo ir Lenkija, kaipo užtarėja, pasidarė joms be
reikalinga. Antra vertus, Vokietijos “nacių” akyplėšiš- 
kumas įvarė baimės Lietuvos tautininkams, taip kad 
jie pakeitė savo nusistatymą Pabaltės Sąjungos klausi- 
mu- . v. .

Pirmas žinksnis padarytas. Toliaus, reikia tikėtis, 
santykiai tarpe Lietuvos ir kitų dviejų respublikų dary
sis tolyn vis ankštesni.

Apžvalga
KOMUNISTAI LIKVIDUOJA 

SAVO “REVOLIUCINES” 
UNIJAS

Sudaužyto Rapid Air Lines, Ine 
do iš Kansas City į Omaha, bet

Oregon, Mo. .

Bet tai, žinoma, tušti pasi
gyrimai, kurie visai neatatinka 
tikrenybės. Patys komunistai 
prisipažįsta, kad jų vadinamos 
“revoliucinės” Nacionalės Teks- 
tiliečių Unijos skyrius Paterso- 
ne tapo likviduotas ir kad jo 
nariai “įstojo j Federacijos uni
ją”.

Komunistai pamatė, kad jų 
pastangos organizuoti kitas 
unijas toje pačioje pramonės 
šakoje, kurioje jau gyvuoja 
Amerikos Darbo Federacijos 
unijos, yra bergždžios. Todėl 
jįe niftane panaikinti savo uni
jas ne tik Patersone, bet ir ki
tuose miestuose, “kur veikia 
dvi arba daugiau unijos toj 
pačioj pramonėj”.

Na, ir labai gerai, kad ko
munistai galų gale suprąto, jo- 
geį dualumas darbo unijų stei-

detina: 60—70 rublių ne kažin 
koks uždarbis didelio stepių 
vėjo keliamose dulkėse. Vos 
duonai ir silkei, bet ne lašinių 
bryzui. Stotyse vaikeliai ir iš
tiesia rankas: Diadia amęrikar 
nec, kapeječku na čhlieb... (Dė
de amerikieti, ’ kapeikėlę duo
nai)”.

Tai totių dalykų p, Kalnėnas 
matė Stalino karalystėje, kur 
darbininkai turi sunkiai dirbti 
už duoną! ir silkę, o vaikai sto
tyse prašo kepęįkų duonai nu- 
sipirktį. . ;

Jeigu tokiam Bimbai reikėtų 
kokius metus' pagyventi “ant 
silkių dietos”, tai jam tuoj iš
garuotų iš galvos bolševizmas.* * *

Lietuvos Komunistų Partijos 
organas “Tiesa” rašo: “Sočia-

lėktuvo griaučiai, kuriame žUvo penki žmonės. Lėktuvas skn-
į Omaha, bet audroj ieškodamas vietos nusileisti susidaužė į pilimą ties

K

koms “Laisvė” pašventė straip
snį, ki^r, tarp kitko, sakoma: 
“žinovai sako, kad iš trijų vod- 
kų, aišku, sovietinė geriausia, 
tačiau visur bandoma pirmiau
siai kišti Rygoje arba Vąrša- 
voje gamintą. Kitais žodžiais, 
stengiamasi įkišti latvišką ar
ba lenkišką. Nekaltas pirkėjas, 
jei jis pamiršta patikrinti pa
rašą, užlipintą ant bonkos, taip 
ir tampa apgautas. Todėl, no
rint pirktis sovietines vodkos, 
reikalinga žiūrėti, kad aut už
rašo, priklijuoto ant bonkos, 
butų užrašyta: ‘USSR’. Šitokiu 
budu tiktai bus galima išveng
ti .tos prigayystės, kuria jau 
nevienas pirkėjas buvo prakirs
tas.”

Pirma “Laisves” štabas putė 
humbugįšką burbulą apie kau- 
kaziško vandens sveikatingumą..listų pardavinga politika Lietu

J ' •

New Jcrsey mieste 'Patersone 
komunistų vadovaujama audė
jų unija nutarė uždaryti savo 
“revoliucinį” kromelį ir prisi
dėti prie Amerikos Darbo Fe
deracijos šilko darbininkų uni
jos. Komunistų spaudos orga
nai šitą reikšmingą įvykį ban
do taip nupiešti, kad išrėdytų, 
jogei bolševikuojančioji unija 
tik “susivienijo’* su Darbo Fe
deracijos unija, ir jie džiau
giasi, kad “revoliucinė” unija 
gavo įvairių- koncesijų iš Dar^ 
bo Federacijos: du pirmosios 
atstovai įeisią j Šilko unijos 
komįtetą, o jos nariai busią 
priimti į šitą uniją be įstojimo 
duoklių.

Komunistų laikraščiai dar 
giriasi, kad ta “vienybė” bu
vusi {vykinta prieš Am- Parbo

Viaiaakymo kalnai
Chicago je — paltu:

Metams
Pusei'metu •••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Federacijos viršininkų norą. 
Girdi :

“Ji (vienybe) buvo pasiek
ta prieš norą Amerikos Dar
bo Federacijos vadų, skel
biančių karą komunistams ir 
revoliuciniems (? — “N-nų” 
Red.) darbininkams.” 

gimė yra kenksmingas dalykas, 
ir bando jį dabar pašalinti bent 
iš tekstiles (audimo ir verpi
mo) pramonės. Bet tai reiškia, 
kad ta taktika, kurios komunis
tai laikėsi ekonominiame darbi
ninkų judėjime per 15 metų, 
buvo netikus ir žalinga darbo 
žmonių reikalams.

Višas komunizmas yra pa
remtas darbininkų jėgų skaldy
mo idėja. Todėl iš jo nieko ge
ro negalėjo išeiti ir neišėjo. 
Tai buvo ir tebėra votis ant 
darbininkų judėjimo kūno. Juo 
greičiau ji bus nugydyta, juo 
bus geriau. k

PABALTIJOS KONFERENCI
JA ĮVYKO RUGP. 29 D.

Iš tų žinių, kurios vakar til
po “Naujienose”, jau žinome, 
kad Pabaltijos valstybės susi
tarė bendradarbiauti užsienio 
politikos klausimais. Lietuvos 
laikraščiai, kurie šiomis dieno
mis pasiekė Ameriką, dar tik 
buvo pradėję rašyti apie tai, 
kad Lietuvos valdžia pasiūlė 
Latvijai ir Estijai atlaikyti 
antrą konferenciją Rygoje ar
ba Taline.

Bet paskutiniuose Kauno 
laikraščių numeriuose jau įdė
ta žinia, kad ta pasiūlytoji kon
ferencija turėjusi įvykti rug
pjūčio 29 d. Rygoje. Įdomu, 
kad “Elta” pranešė apie tai, 
pasiremdama francuzų telegra
mų agentūros “Kavas” infor
macijomis. Lietuvos telegramų 
agentūrą, vadinasi, painforma
vo ne Kaunas, bet. Paryžius. 
Padavusi “Havaso“ žinią, “El
ta” jau pasakoja nuo savęs:

“Iš tikrų šaltinių patyrė
me, kad rugpiučio 29 d. Ry
goje įvyks Lietuvos, Latvi-

PASTABOS
“Laisvė” rašo, kad Sovietų 

Sąjungoje per pirmus šešis 
mėnesius 1934 m. tapo paga
minta 34,211 automobilių ir 
trokų.

Jeigu palyginti su tuo, kiek 
Amerikoje automobilių pagami
nama, tai tikra mizerija. Ir tai 
visai suprantama: bolševikišr 
kame rojuje tik komisarai au
tomobiliais tegali važinėtis. Pa
prastas darbininkas apie auto
mobilį negali nei svajoti, — jis 
pirma dar turi apsirūpinti ar
monika ir samovaru.

* * *
“Laisvė” No. 194 rašo: MPri- 

valome pastiprinti darbą kata
likiškam jaunime už įtrauki
mą į L. D. S. chorus ir kitas 
musų organizacijas. Be abejo, 
kad nemažai jo galimą butų 
įtraukti ir jaunųjų Komunistų 
Sąjungom”

Na, įdomu bus pamatyti, 
kaip bimbiniai paims vyčių 
vaiską į “plieną” ir suvarys jį 
į savo chorus bei kitas orga
nizacijas.

* * *
žinote, baisus dalykai dedasi 

Amerikoje: bolševikiška vodka 
visai yra išnevožijama. Tokie 
latviai ir lenkai išdirbinėja 
vodką ir pardavinėja ją nesu- 
sipratusiems darbininkams. To 
daugiau neprivalo buti. Vod-

jjtafjienob,, ceicsp, m.
. - ■   - - '• 5. -  - '       

t

jos ir'Estijos atstovų konfe
rencija, kurios uždavinys bus 
tęsti ir laimingai baigti Kau
no konferencijoj šių metų 
liepos 7—9 d. d. pradėtą dar-* 
bą trijų Pabaltės valstybių 
regionalinio bendradarbiavi
mo sutarčiai sudaryti. Lie
tuvai konferencijoj atstovaus 
Užsienių Reikalų Ministeri
jos politinio departamento 
direktorius J. Urbsys, Esti
jai — užsienių reikalų vice- 
ministeris Laretei ir Latvi
jai — užsienių reikalų mi
nisterijos generalinis sekre • 
torius Munters.”
Matyt, kad ši konferencija 

ir privedė prie sutarties, kurią 
prieš dvejetą dienų pasirašė 
Lietuva, Latvija ir Estija.

WM. GREEN STRAIPSNIS 
SOCIALISTŲ ORGANE

Socialistų savaitraštis “The 
New Leader”, New Yorke, išė 
jo dvigubai padidintas Darbo 
Dienęs progą. Tai jau yra pats 
savaiįne įdomus reiškinys, nes 
Amerikos socialistai iki šiol 
žiūrėdavo į Labor Day nepa
lankiai, laikydami tikrąja dar
bininkų švente tiktai Pirmąją 
Gegužes.

Dar įdomiau yra tai, kad to
je specialėje socialistų savait
raščio laidoje telpa ir Amerikos 
Darbo Federacijos prezidento 
Wm. Gfe^n’o straipsnis, su pa
aiškinimų, kad jisai buvo 
“written especially for The 
New Leader” (specialiai para
šytas savaitraščiui “The New 
Leader”).

Green rašo apie tai, kad or
ganizacija yra labiausia reika
lingas daiktas darbininkams, ir 
kviečia visus darbininkus veik 
ti tąja kryptim.

Ji agituodavo tą vandenį gerti 
piknikuose ir šiaip kitokiuose 
parengimuose. Bet tada buvo 
prohibicija. Vfljai kas kita da
bar, kada galima stipresnio 
“štofo” gerti, ty štai “Laisvės’* 
žinovai suranda, jog bolševikiš
ka vodka yra ^geriausia, ir to
dėl visi tavoršžiai ją turi gerti.

Gal tie “žinovai” suranda, 
jog nuo sovietinės vodkos gal
va apsisuka bolševikiškai, o 
nuo latviškos ir lenkiškos bur- 
žuaziškai!

Jeigu taip, tai geriausia prie
monė bolševizmui platinti pasi
rodys tikroji vodka!..* * * A

Lietuvos žurnalistas J. Kal
nėnas, kuris važinėjo po sovie
tų žemę, “Trimite” už liepos 
mėnesį rašo apie asetinus, ar
mėnus, čečeniečius, turkus, gru
zinus ir kitus. Tarp kitko, jis 
sako: “Ir čia kapeikos prašo. Ir 
našlaičių ‘bezprizornikų’ pasi
taiko. Esą su elgetavimu ko
vojama įvairiais budais, bet 
sunku visi duonos kąsniu ir 
aprūpinti, tad nenuostabu, kad 
ir čia driskių varguolių nema
ža. Ir matėm saulėje įdegusius 
žmones, vaikščiojančius paskui 
ūkio mašinas, sunkiai duoną 
pelnančius. Palyginti su musų 
ūkio darbininke) darbo ir mais
to sąlygomis jų būtis nepavy-

voj, socialfašizmo rolė fašisti
nių diktatūrų įvedime Vokieti-
joj, Austrijoj bei Latvijoj, etc.” 

Visa tai rašo Z. Angarietis, 
lietuviškų bolševikų kardinolas. 
Ir pas jį išeina taip: jei socia
listų nebūtų buvę, tai nei Lie
tuvoje, nei Austrijoje, nei Vo
kietijoje nebūtų įsigalėjusios 
diktatūros!

Atrodo, jog pas lietuviškus 
bolševikus yra taip: juo kas 
kvailiau kalba, tuo jis yra di
desnis vadas.

* * #

Į Cameros-Bearo kumštynes 
už pasaulio čempijonatą, pasak 
“Laisvės”, buvo susirinkę 
50,000 žmonių, kurie sumokėjo 
apie $400,000. Snukių daužymo 
“meno” pažiūrėti atvyko ir so
vietų ambasadorius Trojanovs- 
kis.

Mat, ir proletariškos šalies 
atstovui smagu buvo pasižiūrė
ti buržuaziškų rungtynių.

* * *

San Francisco mieste įvyko 
sovietų konsulato atidarymas. 
Atidarymas buvęs labai iškil
mingas. Dėliai to net “Laisvė” 
džiaugiasi. Tik pamislykite: da-

A. A. Tulys. z

SALIUTE
Aleksas Kaunis ir aš sugrį

žom vakar Čikagon ir valkio- 
jomės Halsted gatve, toj sek
cijoj, kur lietuviai valdo įvai
rius biznius. Septyni metai 
daug ką pakeitė. Radom dvi 
naujas aptiekas, kelis kitokius 
biznius, kelios krautuvės už
daryta. Matėsi daug nepažįsta
mų veidų. Bet pastabiausias 
daiktas buvo jaunimas. Pri
augę naujo jaunimo, dėviama 
naujos mados. Jauni, skaistus 
veidai slenka pro šalį, bet mes 
jų nebepažįstame — užaugo 
nauja jaunimo karta, kitur 
mum begyvenant,

— Viskas mainosi, — atsi
duso mano bičiulis.

Prie Halsted ir Trisdešimts 
pirmos gatvių mes sustojom 
tramvajaus laukti. Greitai at
ėjo čia pat tramvajaus laukti 
dvi vienuoles, juoduose rūbuo
se nuo galvos ligi padų. Viena 
jų dinkstelėjo man į mintį. Aš 
pradėjau galvoti, kur esu ją 
matęs. Paskum aš staiga stvė
riau draugui už peties, tarda
mas:

— Matai mufsų Saliutę ?
Viena vienuolių tikrai buvo 

Saliute. A, Saliute! Aš užmir
šau visas merginas, su kurio
mis andai teko bendrai dirb
ti. Bet negalėjau užmiršti Sa- 
liutės. Taip ypatinga ji tada 
buvo, kad, rodosi, visa tai bu
tų dėjęsi tik vakar ar užva
kar. Mes anose dienose šauk- 
davom ją “Saliute, mutsų ei, karto ji nesuprato, ką aš kal- 
Saliute!” o ji juokdavosi ir flir-;bu. Paaiškinau.
tuodavo su mumis. — Ar tai yra didelė kny-

Jos septynios dirbo musų ga?
raštinėj, bet dabar tik vieną. — Labai didelė. .
ją aš atmenu. Per tuos sep-Į Nupirkau jai Makso “Kapi- 
tyneris metus aš dažnai pagal- talą”, kurį ji perskaitė atidžiai 
vojau: “Kur vargsta dabar Sa- ir noriai ir paskui galėjo po- 
liutė?” • ' litikuoti mi^ų raštinėj pašau-1

Tada mes buvom visi pra- lio pertvarkymo, darbininkų

CHICAGO. ILL.
Siųskite money orderį arba kratos 

ženklelius.

lyvavo gubernatoriaus pasiun
tinys, armijos ir laivyno ofi'cie- 
riai, miesto meras ir kiti.

Po didelio baliaus konsulo 
širdis tiek suminkštėjo, jog 
jis paskelbė amnestiją Rusijos 
piliečiams, kurie dabar gyvena 
Jungtinėše Valstijose ir daly
vavo revoliucijoj prieš sovie
tus. Stalinas “dovanojo” visus 
nusidėjimus tiems, kurie įva
žiavo į šią šalį prieš 1917 m.; 
kurie buvo rusų kaliniai tarp 
1917—1920 metų. Tačiau visi 
tos malonės norintieji gauti tu
ri ligi šių metų pabaigos užsi
registruoti, kaip USSR. pilie
čiai.

Visgi didelis gudruolis tas 
Stalinas. Jis suteikia amnesti
ją tiems, kurių negali nubausti 
bei pasiųsti į Sibiro tundras 
arba Solovecko salas.

Sakoma, jog labdarybė pra
sideda namie: tad tegul Stali
nas paliuosuoja iš kalėjimų, so
cialistus, socialrevoliucionierius 
ir kitus savo politinius priešus. 
O jų bolševikų kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose ran
dasi šimtai tūkstančių.

Marksistas.

džioj jaunystes ir galėjom juo
ktis beveik iš visko. Bet Saliitf- 
tė dažnai buvo susirupinus at
eitimi. Mes matėm, kad ji svar
sto kaip greičiau ištekėti.

— Saliute, kada gi tu ve- 
siesi? — mes paerzindavom 
ją.

Bet vaikinai nelindo prie jos. 
Šiandie sutikdavo ją, rytoj pa
miršdavo ant galo, kaip vie
na ji buvo, taip viena ir pa
silikdavo. Pagaliau ji sudėjo 
viltį į Aleksą Kaunį, kuris vė
liau atėjo į musų raštinę dirb
ti. Tam vyrui ji nieko nesigai
lėjo. Pirmiau'sia ji sunkiai dir
bo, kol jį siiinteresavo savimi. 
Būdavo, vieną rytą ji ateina 
į darbą gražiai išsipuošus, link
sma, įėjus raštinėn, sukinėjasi 
aplink, tą ir kitą sveikina, flir
tuoja ir vis saugo, ar Kaunis 
mato jos judesius. Antrą ry
tą — ateina be purdros, kon
servatyviai apsirėdžiuš, ir ’ pati 
rimta, susimąsčius, kalba apie 
mokslą ir knygas; apie idea
lus.

—- Ko vertas: žmogus be 
idealo? — ji sako.

Bet Kaunis vis nesiintere-. 
savo ja.

— Ar lanko šokius tavo 
draugas? — kartą pasiteiravo 
manęs Saliutė.

AŠ pasakiau jai teisybę/
— Ne, jis visą liuoslaikį su

kiša į Markso “Kapitalą”.
— Į ką? —- ji nustebo. Iš

Penktadienis, rūgs. 7, 1934

išganymo čia pat žemėj ir ki
tokiais klausimais. Vienas kai
rysis karštuolis, kuris statėsi 
labai daug žinąs tais klausi
mais, jau nebeatsilaikydavo 
prieš Saliutę.

— Ji išmintinga ir mokyta 
mergina, — pagaliau kompli- 
mentavo ją Kaunis ir pradėjo 
su ja draugauti.

Jiedu draugavo kokį pusme
tį. Paskiri vieną rytą Saliute 
neatėjo į darbą, ji išvažiavo į 
ligoninę. Už savaitės Saliute 
pasveiko ir sugrįžo prie darbo. 
Bet Kaunis tuo laiku iškeliavo 
į kitą miestą. Mes supratom 
jos skausmą ir daugiau jau ne- 
besakydavom: “Saliute, kada 
tu vesiesi?”

Vieną rytą Saliute užpuolė 
mane: >

—. Duok tu man jo adresą, 
arba pats parašyk jam, kad 
jis sugrįštų, arba mane kvies
tų pas save. Parašyk jam, kad 
aš jį myliu, esu jo pasiilgus ir 
negaliu be jo gyventi... Dėl jo 
aš likau bedieve, ir kad buti 
jam gera, aš leidau jam dary
ti su mane, ką tik jis norėjo. 
Aš ir ligoninėj dėl jo gulė
jau...

— Kas gero iš to bus? — ra
minau ją.

Pagaliau daviau jai jo ad
resą. Bet tas tik daugiau skau
smų jai suteikė, kadangi jis iš
varė ją laukan ir dargi žadėjo 
atiduoti į psichipatų ligoninę.

Ji verkšlendama sugrįžo prie 
sava darbo.

— Vargšė Saliute, — mes 
gailėjomės jos.

Paskui prisiėjo man išvažiuo
ti pas draugą Kaunį. Ji pasi
liko raštinėj.

— Iš tiesų ten jinai, — at
sakė Kaunis. — Aš einu pa
kalbėti su ja.

Jis priėjo vienuoles. Paskui 
jie triese priėjo mane. Mes 
kalbėjome apie tai, kas buvo 
ir ko nebėra. Paskui mes po 
pora nuėjome 31-ma gatve pas 
Saliutės motiną, kurios nera
dom namie.

Kaunis su Saliute ėjo šimtą 
žingsnių pirma musų. Kai aš 
žiurėjau į juodu, ypač į tą ma
žą, juodą, pasiputusią vienuo
lę, aš sunkiai galvojau apie aną 
raštinę ir aną Saliutę... •

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

f AMERIKOS 

PILIETIS
Būtina it labai pagel- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti Bos ialies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie iios ialies tvarką, 
apie jos ririininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite iioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis suraiyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.
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Toliaus, priimant

Lietuves AkušerėsBen

■w-.

Graboriai

ii.

Opposlte Dnvis Store, 2d Fluor

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Tel. Monroe 3377

Advokatai

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

7820

Officers 
Sec’y.

Chicagos Lietuvių 
Choras “Pirmyn”

Laidotuvės $95
J. J. BAGDONAS

atsilankyti, 
prisirašys 
repeticijo- 
nuo $1.00

Wiley Post iškilo sū 
savo lėktuvu iki 

40,000 pėdų

DR. STRKOLTS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisu 4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
▼ak. NedėliojpagaL sutarimu 
Ofiso Toli 
Namu Tol

this fall, 
nary and
to wind

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akiniu dėl visokiu akiu

Jo pa- 
i. Kodėl buvo 
nežinia,

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Vakar federalio teisino „bu
te buvo pradėta investigacija 
į real-estate bondholdcrių ko
mitetų veikimą. Investigaci
ja veda kongresinė komisija. 
Plačiau apie ją kitu kartu.

TeL Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

409? ARCHER AV.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ava, 
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rockwell St. 
Tel. Republic 9723

žmogžudis pašovė žy 
mg grudų brokerį

Dues of ten cents 
month begin with the 
hearsal.

“Pirmyn” Presiding
Estelle Pūkis,

Vienintelis 
Vault’as 

užgirtas U. S. 
Patent Ofiso, 

išklotąa iš 
vidaus ir su 

Ojo Spaudimu 
Jis yra 

ABSOLIU
TIŠKAI 

apsaugotas 
nuo 

vandens.

Gera Proga Šutau 
pyti Pinigų

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 7880 
Namu telefonas Brunswick 0597

Numažino pabaudą 
už suvėlintus 1932 

mokesčius

Joniškiečiai šaukia 
susirinkimą naujoj 

vietoje

Tarp Chicagos 
Lietuvių

kerio, Ralph Labarthe, 
South LaSalle Street 
dėtis yra rimta 
pasikėsinta

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

Šiose krautuvėse, Džiarus, actą, cu
krų, pipirus, prieskopius ir t. t. taip
gi vaisius, daržoves ir t. t.

Idant pagelbėjus namų šeiminin
kėms supirkinėjime, ši organizacija 
patalpino dideli skelbimą šios die
nos laikraščio laidoje. Perskaitykite 
skelbimą! Palyginkite kainas! Pa
skui atsilankykite į “Midwest Sto
re” savo apielinkėj dėl šių ypatingai 
gerų bargenų. Apskelb.

Apskričio iždininkas Nash 
paskelbė, kad numažinama 
pabauda 50% už nesumokėtus 
1932 metų mokesčius. Už pir-

Vakar atidaryta real 
estate bonų inves

tigacija

Specialis išpardavimas, kuris jvyks 
šiandien ir rytoj visose “Midwest 
Stores”, yra ištįesų retas įvykis su-

B. Tumavich ir ato
stogas pašvenčia dėl 
R. R. Klubo 20-to 

jubiliejaus

Chicagos Lietuvių 
“Pirmyn” šįmet švenčia 
rinį jubiliejų—25 metų 
tuves. Tą įvykį choro

Moterų ir vai
6900 So. ]

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

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuviu Daktaru Drau 

gijos Nariai.-__________

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard '4139

Aš negaliu aprašyti viską 
taip, kaip aš jaučiu ir norė
čiau, bet galiu pasakyti, 
kad man dar pirmą kartą te
ko tokioje smagioje “parej” 
dalyvauti.

Veliju Elcanorai ir toliaus 
taip laimingai gyventi.

— Venas Tumosa.
Vai.—8:80 A, ,M. iki 8:80 P. M 

Tel. HARrison 0751
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

P-lės E. Cukuriutės
16 metų sukaktuvių 

“parė”

Raudonos Rožės klubas suka 
ktuvią reikalu šiandien 

kia susirinkimą.

Pullman 4151 
10734 S.Michigan Av.

Republic 3100 
2506 W. 63 St,

Reą. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0267
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

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

Dr. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Vakar rytą nežinomas ban
ditas pasikėsino prieš gyvybę

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nup 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Eleanora Cukuriutė.
Nedėlioj, rugsėjo 2 d. pane

lei E. Cukuriutei suėjo 16 me
tų amžiaus, tad ta proga pp. 
Cukurių namuose buvo su
rengta didelė “parė”. Kadan
gi Cukuriai yra labai draugiš
ki ir malonus žmonės, ir yra 
pasiturinti biznieriai, 732 W. 
Cermak road, tai į vakarėlį 
susirinko tiek žmonių, kad ir 
vietos pritruko. Mat, Cuku
riai turi tiktai tą vieną duk
relę, tad Vaišėms nieko nesi
gailėta 
dienas, 
krikšto 
krikšto 
suteikė 
sius 
svečiai 
rą iš mažų dienų 
kad dar taip neseniai buvusi 
kūdikėlis, dabar išaugus į 
tokių didelę ir gražią mergi-

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South W ėst era A venų s 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Ofiso Tek Calumet 6893
Dr.“ A.“!'.“ ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų lirų

Ofisas 3102 So. Halsted St 
arti Slst Street

Valandos) 2—4. 7—9 vaL vak. Ne
daliomis ir Šventadieniais 10—12 

diena.

taupyti pinigų ant maisto ir grosė- 
rių. ši didelė organizacija, suside
danti iš atskyrų groserninkų, Žino, 
tad daugelis namų šeimininkių da- 
jar • kenuoja ir prirengia daržoves 
ir vaisius dėl rudens ir žiemos. Tai- 
ri, šis išpardavimas kaip, tik ir siu- 
o reikalingus šiam sezonui daly

kus.
Yra žinomu faktu, kurį gali įro

dyti tūkstančiai kostiumierių, kad 
maistas parduodamas “Midwest Sto
res” yra visuomet geriausos rūšies 
ir gali būt nupirktas už palygina
mai pigią kainą.
atidon, kad ši organizacija valdo ir 
operuoja nuosavus urmo sandelius, 
per kuriuos maistas yra superkamas 
tiesiog iš išdirbėjų ir manufaktūrų.

Atsilankykite, i “Midwest Stores” 
savo apielinkėj. Ne tiktai busite nu
stebinta žemomis kainomis už ku
rias jus galite nusipirkti viską, kas 
jums reikalinga, bet, kad jus gausi
te šiose krautuvėse kuomandagiausj 
ir teisingiausi patarnavimą-.

Nežiūrint kas jums bus reikalinga 
prie keniavimo, jus galite nusipirkti

Joniškiečių K. L. Klubas 
šaukia savo susirinkimą 9 die
ną rūgs. (Sopi.) 12:30 vai. d. 
J. Yuškos svetainėje, 2417-19 
West 43rd St. Visi nariai pra
šomi dalyvauti susirinkime, 
nes yra gan daug svarbių rei
kalų apsvarstyti. Pakalbėsi
me, ką mes veiksime žiemos 
laiku. Prašau tų narių, ku
riems išpuola mokestis mokė
ti, kad atėję į susirinkimą už
simokėtumėte ir neliktumėte 
suspenduoti arba išbraukti iš 
klubo. —B. B.

ir iškilmės tęsėsi 2
Panelės Eleanoros 

motina p. Gricius ir 
tėvas Vincas Cukur 
Eleonorai širdingiau- 

linkėjimus. Taipgi visi 
kurie pažino Eleano- 

tebėjosi,

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausial 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chica&o 

Tel- 8614
1439 S. 49 CtT Cicero, UI.

TeL Cicero 5927

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborius ■■ 
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct 

. .. CICERO. HA

CR0WN VAULT COMPANY 
Niekas kitas nepadaro panašius Vault’us

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

CICERO. — Policistas 
Tumavich, grynas žemaitis, 
šiomis dienomis gavo vakaci- 
jas, 2 savaitėm. Buvo plana
vęs išvažiuoti kur su šeimyna 
bet neparankumai sutrukdė 
Simus ir duktė grįžo mokyk
lon. O už vis svarbiausia kliu-

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washlngton St. 

Kambarys 402 Tel,. Dearfrcrp 9047 
Res. 5349 So. Hermttege Are. 

Vakarais puo 6 iki G 
Tel Prospect 1610 ..... ;

Priklausė prie Jaunų Lietuvių Amerikos
kp. Paliko dideliame nuliudime moterį Uršule (po tėvais Griniūtė) 
2 dukteris Oną ir Stanislav, 
pusbrolius Antaną Radvilą 
re Juzefą Pociene Aurora. __  _____ ___ ,
Siral, švogeri Bronislovą Grinių ir jų šeimynas ir daug kitų gi
miniu Amerikoj. Lietuvoje 2 brolius Antaną ir Vincenta, seseri 
Stanislavą ir šeimyna, uošviene Griniene ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 901 W. 35th St., Yards 6802.
Laidotuvės jvyks šeštadieni rugsėjo 8-tą dieną, 8-tą vai. iš 

ryto iš namų i šv. Jurgio parapijos bažnyčių, kurioje atsibus gi- 
dulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero, kapines. .

Visi a. a. Dominiko Siotkaus giminės, draugai if pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą ir atsUveiklnirųą, Nuliūdę liekame 

Moteris, Dukterys, Sūnūs, Brolis, PubroHai, 
Pusseserė, Svogeris ir Giminės. 

Laidotuvėse patarnaują graborius A. Mu

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Tel. VW<w 2JU«

DR. BERTASB
756 W. 35th Si

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

Nedėldieniaii pagal sutarti.

REGISTRUOTAS U. S. PATENT OFISE

Greitai Pristatome j Visas Kapines
Telefonui DIDYSIS OFISAS:

93rd Street ir Turner Avenue 
green Park 7122 Evergreen Park, III.
VALDŽIOS ĘANDYMAS PRIPAŽINO JĮ GERIAUSIU.

Parduodam vien tik Graboriatųs.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, servuotu-į 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę Ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpedaU atyda atkreipiam 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

mą mokesčių įmokėjimą bus žymaus Chicagos grudų bro 
imama pabaudos vieto
je 5, o už antrą įmokėjimą 

vietoje trijų. ,

choras 
sidab- 

sukak- 
valdy- 

ba ir nariai yra pasiryžę tin
kamai atžymėti įvairiais jubi
liejiniais parengimais, apie ku
riuos bus pranešta vėliau.

Tuo tarpu choras pradeda 
darbą ir pirmąją repeticiją šau
kia penktadienį, rugsėjo 7 d., 
tai yra šiandien, 7:45 vakare, 
buvusioje Meldažio, dabar Ba
rausko svetainėje, 2244 West 
23rd place.

Visi senieji ir nauji nariai 
širdingai prašomi 
Nauji nariai, kurie 
prie choro pirmoje 
je, bus paliuosuoti 
įstojimo mokesties.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

Modemiška koplyčia, dykai.
668 W. 18th St. Tel. Canal 6174

CHICAGO, ILL.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8418 

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av„ kamp. Franeisco a v.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

DR. G. SERNER 
LIETUVIS

___ Tėl. Yards 1829
Pritaiko Akiniui 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi
756 West 35th St

kampas Halsted St. x 
Valandos nuo 10—d, nuo 6 iki JL 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos. 1—8 ir 7—8 
Stredomis ir nedėl. pagal sutartį. 

Re*. 6681 So. Californl* Avenue
Telefonas Renublie 7868

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
... IŠ RUSIJOS .

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

Gydo staigias ir chroniškas ligai, 
vyrų, moterų ir vaiku Pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitolūus 
elektros prietaisus.

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

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

TeL Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Roekvell Street 

Telefonas Republic 9600

Telefonas Yards 0994 _

Dr. MAUR1CE KAHN 
4681 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vaL Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 2400

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 vaL vak. 
Rezidencija:

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

bo 20 metinis Jubiliejus. O p. 
Tumavich per tuos 20 metų 
taip susirišo su kliubu, jog 
negali pasitraukti nei vienai 
dienai.
Visus kviečia į susirinkimą.

Šiandien pripuola mėnesi
nis susirinkimas R. R. Kliu- 
bo. Visi nariai šaukti atviru
tėmis reikale 20 metų Jubi
liejaus. Kiekvieno užduotis 
atsilankyti su geriausiais su
manymais, patarimais. Jeigu 

tarsimės, tai 
nes čia reika- 
visi gabumai, 
musų “Benis”

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

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Garsusis lakūnas Wiley 
Post, kuris pasižymėjo apskru
dęs aplink pasaulį pernai į 
septynias dienas, dabar vieši 
Chicagoje. Čia jis bandys ne
trukus iškilti su savo lėktu
vu į stratosferą. Praleidęs 
apie du metu prisirengimui 
prie šio keisto ir naujo žy
gio, lakūnas užvakar darė 
bandymus. Specialiai įrengęs 
lėktuvą, iškilo iki 40,000 pėdų 
į orą. Ten lėktuvas skrido 
apie 350 mylių į valandą grei
tumu.

Wiley Post bandys iškilti iki 
50,000 pėdų. Jo lėktuvas yra 
toks pat, kaip ir leitenanto 
Felikso Vaitkaus “LITUANI
CA II”.

This year “Pirmyn” celeb- 
rates itg 25'th year of musical 
activity. A gala season is plan- 
ned: — a jubilee concert early 

an operetta i n Jan- 
another this spring 
up what already 

shows promise of becoming a 
most successful and interesting 
year.

To make this our most suc- 
ccssful season, all members 
are asked to make a special 
efforts to attend all rehearsals. 
The first rehearsal this season 
will be Friday, Sept. 7, 1934 
at Meldazis Hali, 2244 W. 23rd 
PI. promptly at 7:45 !P. M.

Old members are cordially 
invited to return; all others in- 
terested are invited to attend 
our opening rehearsal this Fri
day. Ąs a special inducement, 
all new menibėrs joining at 
the 'fh’st rehearsal' will be ac- 
ccpted without the usual in- 
itiation fee of one dollar ($1).

(10c) a 
first re-

‘Pirmyn” choras 
švenčia 25 metų 

jubiliejų

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

.akys, tuomet jau jums reikia 
akiniu.

Dr. John J. Smetana
z OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9j30 ryto iki 8:80 va* 
karo. Room 8. Nedėlioms uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523

Tokiu budu 
suka savo plikę ir aš esu tik
ras, kad jam pasiseks sugal
voti geras planas parengimo 
20 metų Jubiliejaus.

Pasidavė į U. S. Marines.
Tarp kitų darbų, šiame su

virinkime bus renkamas vice
pirmininkas, nes buvęs, F. 
Jasutis, apleido Cicero, pasi
davė į U. S. Marines. Ge
riausių jam pasekmių ir po 
keturių motų grįžti sveikam 
pas mumis ir užimti pirmi
ninko vietą.

Rengiasi prie parengimą 
rudeniui.

Atrodo jau ruduo. Lietus li- 
jn, oras atvėso, visi sukruto 
iprįje paren^tmų ■ 'įsveta^nėsc. 
Atrodo, jog* bus labai “bizi” 
L. L. svetainė ir jos užveizda, 
j). Avižienis.

Bendrovės direktoriai nuta
rė turėti šokių vakarą kaipo 
atidarymą sezono. Vakaras į- 
vyks 29 dieną rugsėjo. Kas 
planuoja turėti parengimus 
dabar laikas pasirinkti die
nas. Apie parengimus, kurią 
dieną svetainę užimti infor
macijų galite gauti kasdien 
pas p. A. Avižienį.

—Korespondentas.

} Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO. ILL.

įAmerikos Lietuvių Daktarų

Tel. Ofice Wentworth 6880 
&Hyde Park 8895 

inna A. Slakis 
specialistė 
ted St

Domininkas Slotkus
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugsėjo 5tą dieną, 12:45 valandą 

ryte 1934 m., sulaukęs 40 metu amžiaus, gimęs Lietuvoj, Šiaulių 
apskr., Šiaulėnų par., Pilvelių kaime. Amerikoj išgyveno 25 metus.

Priklausė prie Jaunų Lietuvių Amerikos Tautiško Kliubo, Tei
sybės Mylėtojų Draugijos ir Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 129

sūnų Pranciškų, brolį Konstantiną, 2 
ieagoje ir Juozapą Chapą ir pussese-

urora, 111., brolio dukterį ir jos vyrą Joną /

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Mrs. Anelia K. Jarasz
» Physical Therapy

and Midvrife
6109 S. Albany 

Avenue
' Phone

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 

MPnĮĮav > se ar ligoninėse.
y duodu massage

eleetirie tr e a t- 
MĮb B fflTF* ment ir magne- 

tie blankets ir tt.
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

CJrriCE

•CUTSIpi MfH’AifiKAl-f eO^r.Nr,

-jm'Nf.&iCti! 'ivn-K ėr-Mfiote AtfTAeČAllMNIIM blirti 
tNAHėltlį
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piknikas nedelioj CLASSIFIEDADS
MORTGAGE bahkers

REAL ESTATE

Kitos

PRANEŠIMAI
TEL. REPUBLIC 8402

M

CLASSIFIEDADS

(pasirašo) LUCREZIA BO»t

CP.loriUudCo.. Ine

t tems-'

Apie savininkus, kurių namai remonto visai ne
nori arba perdaug nori ir apie, tuos savininkus 
kurie savo namų dar neturi, bet norėtų turėti

Rapp 
Avė.

Visi 
nes

muu 
mūrinis. Tai 
barus. Apska 
lite pašaukti

Partners Wanted 
■ Pusininku Reikia

Lošt and Found 
Rasta Pamesta

PAMEČIAU moterų rankini laik
rodį (atmintis), -i.___
arti 69-ios ir Talman Avė. Atlygi
nimas. 6806 So. Talman Avė.

“Aš tą rimtai sakau, šeši metai atgal su užrištom 
akim, aš bandžiau cigaretus ir pasirinkau Old Gold. 
Aš išskyriau juos dėl jų švelnumo ... nes jie buvo taip 
draugingi gerklei. Ir aš juos liuosai rukau nuo to laiko 
be jokios gerklei iritacijos.“

Chicagos Lietuvių 
galima kiekviename 

nuo 9 ryte iki 7 vai.

GROSEBNfi ir bučernė pardavi
mui 5 kambariai užpakaly krautuvės. 
2 karų garadžius, nebrangi renda. 
Atsišaukite po 6:80 vai. vąk.

6601 So. Hermitage Avė.

Linksma Išvažiavimų rengia Lietu
vių Piliečių Brolybės Kliubas Ame
rikoj, nedįoj, rugsėjo 9 d. Antano 
Luberto Darže, C_?, 
Avė. ir 7000 Archer Avė 
kitę Archer Avė. j. 
dipuko ir su tuo pačiu transfenu 
galite persėsti i busą ir važiuoti 
iki 70 šimtu. Išlipkite ant Archer 
Avė., pamatysite sainą po kairei, o 
Už yieno bloko rasite pikniko vietą. 
Bus gera 'i'.,—----- 
troškuli, nuraminti 
site užganėdinti 
bą bus uždyką. 1

STOGDENGYSTE IR BLfiKORYSTfi 
Ar jusu stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes ąpi- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY 

8216 So. Halsted St 
Tel, Victory 4965

PRIIMSIU i roadauzės bizni pu 
ninką arba pusininke, biznis išdirb 
tas gerai. 817 W. 34 Lh St.

ĮVAIRUS KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Ųidžiąusis pasirinkimas, žemiau

sios kainos už moderniškus baru fik- 
čerius, taipgi delicAtėssen, restaura
cijų, kepyklų ir bučernių. Mes taip
gi (taisome pilną refrigeriavimą už 
labai Žemą kainą. Mės priimame jū
sųsenus F........ .. ............... - ........
jų arba vi 
statome

J 
901*915

REIKALINGA moteris dirbti vir
tuvėje. Pragyvenimas ant vietos. 
Turi būti nesenesnė kaip 40 metų 

5119 So. Wentworth Avė.

Kaip su jusli namu, kaip su 
n justi bizniu?

KRIAUČIO BIZNIS, dažymo ir va 
lymo (staiga parsiduoda pigiai.

. .. • 1436 N. Ashland Avė. -

NEPAPRASTA PROGĄ
Parsiduoda moderniškas hardware 

Storas su namu ar be namo. Namas 
pabudavotas 1929 metais ir viskas 
naujai įrengta. Bizni valdžiau ant 
tos pačios vietos per 12 metų — Ne
sveikata verčia apleisti.

SIMON’S HARDWARE 
413 Territorial Street, 
Benton Harbpr, Mich.

Help VVanted—Pemuic 
Darbininkių Reikią

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Sta>om naujus ir taisom senus na- 

Nėra skirtumo ar medinis ar 
jgi darome saliunams 
tliavimas dykai. Ga- 

telefonu Lafayette 
5824 vakarais tarp 6 ir 7 v. 

BRUNO ŠUKYS
4181. S, Francisco Avė., Chicago, III. 
Dienos laiku šaukite Lafayette 8851

nedėlios vakare 

So. Talman Avė.

PARSIDUODA alinė su namu ar
ba krienų biznis, išdirbtai gerai. 
Virš 300 kofctumerių

7218 So. Ashland Ąve. . ;

EXTRA BARGENAS 
Gražus 2 flįtų namas su elek
triškais refrigeratoriais, ran
dasi arti Marąuette Parko. Kai
na $5800. Dombrou, 6146 So 
Fairfield Avė.

Furniture & Fixiures 
Kakandai-ItalsM

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai $26, $300 
kaurai $85 Parlor, miegkamb ar val
gomojo kamb. rakandai $80 ir virš. 
Atdara vakarais ir nedėlio, 
Storage. 5746 So. Ashlanc

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
nė cash biznis prikluso prie I. G. A. 
Gera’ vieta. Parduosiu visą arba pu
se. 6759 So. Elizabeth St.

US RŪKOTE!’ suriko draugas, didžiai nuste
bęs. Tr dar prieš koncertą! Ar jus ne bijote, 

kad cigarėtas gali pakenkti jusu balsui?’

bėda tokia. Jo namas 
remon-

PARDAVIMUI Tayern ir Annex, 
gerai {rengtas, darantis gerą bizni 
priverstas parduoti dėl nesveikatos. 

3313 W. 68 St.

Housing Akto provizijos

National Housing Aktas, 
kaip vakar paaiškėjo,

kurie perskaitė 
“Naujienose” til- 

apie National 
Aktų pasakys, kad 
nurodytų dalykų nei 
šalta.

Tel. Yards 8498
VICTOR BAGDONAS

Perkraųstome ant vietos 
Nuvežamo ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Grating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3858 So. Halsted St. Chicago, III 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 17th St.,

green. Monument Co.
Autorizuoti Išdirbėjai Augštos 
Rųšies Paminklų. Pastatom Pa
minklus visose Kapinėse, 

Ofisas ir Dirbtuvė: /
91 ST. ir KEDZIE AVĖ.

Post Office Evergreen Park, III.

(greičiausiai naujave- 
remoutaviina visai 
nes neturi kų re- 
Apie savo namo įsi-

D.ugel tų, 
vakar dienos 
pusj straipsnį 
Housing 
jiems iš 
šilta nei

darni mokėti aukštos nuomos 
už gerą butų. O tos šeimynos 
irgi sve-joja apie savo namų į- 
sigijimą ir todėl taupo pinigus, 
gyvendami tokiu budu.

1934 m.- Chicagos 
Auditorijoj, 8133 S. Halsted 

-. Kviečiame visus na
šiame susi-

i PARDAVIMUI barbemės fikčeriai 
3 krėslai ir visas Įtaisymas. Kaina
vo $1100, atiduosiu už $176. 9 Iv 
103 St. Tel. Pullman 0458.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
derniška studija su 

H olivino d šviesoms.
420 W. 63rd St

Engkwood 5883-5840

Business Service 
Biznio Patarnavimas_____

Lietuviška įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Foūntain įrengimų — Ice Cream 

Konų — Pretzel’iu 
8645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996 
Chicago. III.

1500
Chicagos Lietuvių 

Draugijoje
Vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 
metų amžiaus, <__ 1
narius CHICAGOS 
DRAUGIJOS. Pašalpa ligoje nuo 
$6 iki $16 
$250.00.

įsirašyti 
Draugiion 
panedėlyje 
vak. Draugijos ofise. 1739 South 
Halsted St. arba telefonuokite čia 
pažymėta diena —CANAL 0117; 
musų atstovas atvyks įrašyti Jus 
Draugijom

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus narni 
savininkams reikale nesusipratimų si 
rendauninkais. Maža narinė mokestis 
Expertų patarimas visose namų savi- K ir i............................... .........
neturime 
8 vai. ryto Ū 
nials nuo 10 
namai origin 
savininku biuro Chicagoie.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St 

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

“‘Bijoti? Ne cigareto!’ aš atsakiau. Juk 
tai yra Old Gold.’

Vieno 
reikalingas tiek daug 
tavimo, kad taisyti visai neap
simokėtų, bet senojo vietoje 
^pastatyti naują namą.

i Kito namas tiek pasenęs, pa
krypęs ir be moderniškų įren
gimų, kad ir jį netik, kad ne
apsimokėtų remontuoti, bet 
miestas neleistų remontuoti. 
Gal jau* ir yra įsakęs sugriauti.

Trečias 
dis) apie 
negalvoja, 
montuoti.
gijimų svajoja, bet jo dar ne
gali įsigyti dėl pinigų trukumo.

Ketvirtas užsiima namų sta
tymu. Jis mato didelį namų 
trukumų; mato, kad daug šei
mynų gyvena susispaudę vie
name bute, keliuose kamba
riuose, nenorėdami ar negalė-

NAUJIENOS, Chicago III.
nustebino ir tik paskatino vai- Bet ikišiol strį|>šoj i^kęs Suvienyto Politinio K1 
džią susirūpinti namų situaciją skeptikas sušuks:‘ btonsenšas. niknikas nedėlio i 
ir namų savininku reikalais.
štai kode!:

Amerikoje yra 2,000,0Q0 ,žmo
nių, kurie norėtų įsigyti na
rni.^ sau ir savo šeimynoms.

Amerikoje yra 12,000,000 na
mų, kuriuos reikia skubiai, ma
žiau arba daugiau, remontuoti.

Amerikoje yra apie 1,500,000 
namų, kurie arba tiek pasenę 
arba tiek sugedę, kad juos rei
kia nugriauti ir jų vieton pa
statyti naujus namus.

Amerikoje yra 4,000,000 dar
biu' nkų namo statymo amate 
ir įvairios statymo medžiagos 
pramonėje, kurie dabartiniu1 
laiku neturi darbo.

Bet jie norėtų tuos 3,500,000 
naujų namų pastųtyti ir dvyli
ki) milionų namų pataisyti. Bet 
ikišiol jie negalėjo to padaryti, 
nes, 1. Namų savininkai netu
ri pinigų; 2. Spulkos ir bankai 
namų savininkams nenorėjo 
skolinti pinigų, nes skaitė tai 
perdidele rizika; 3. Kontraktoriai 
bijojo statyti namus, nežinoda
mi ar iš namų pirkėjų iškolek- 
tuos kuomet nors pinigus ar 
ne; 4. Jeigu norėjo statyti, tai 
kontraktoriai negalėjo gauti kre
dito, dėl tos pačios priežasties 
dėl kurios namų savininkai ne
galėjo gauti kredito; 5. Namų 
statymo medžiagos, kaip plytų, 
lentų, sienos išmušalų pramo
nė turėjo atleisti darbininkus, 
nes naujų namų nestatant ir 
senų neremontuojant, nebuvo 
rinkos produktams.

Kaip bloga buvo padėtis, pa
rodo šis faktas. Normaliais lai
kais, Chieagoje turėtų būti pa
statyta apie 23,000 naujų, ha-i 
mų, kad pakeisti pasenusius ir 
kad aprūpinti tas šeimynas, 
kurios nori namus nusipirkti. 
Tuo tarpu pereitais metais Chi
eagoje tebuvo pastatyta tik 100 
naujų namų. O ant k’tų namų 
gyventojų galvų turėjo lašėti 
vanduo pro kiaurus stogus, 
griunančias sienas reikėjo ram- 
ščiads paspirti, o žlembą laiku 
šalti ir vasaros laiku statyti 
gyvybes ligų, nešvarumo ir ne- 
sanitariškumo pavojun.

Jeigu materijoj pirkaite pas mus.
Beck s Dept. Store, 

į. - Ine,■ z:'; " »'■' .
3321-25 S. Halsted St 

■ CHICAGO, ILL.
0912

6 KAMBARIŲ medinis namas, 
barni, 2 karu garadžius, lotas 
74x3000 pėdų. Greitam pardavimui 
tinkamas pasiulijimas nebus atmes
tas. Atsišaukite 8802 W. 109th St

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė 

CiuchKU. iii.

REIKALINGA apysenė moteris ar 
mergina pridaboti 6 metų vaiką, 

i gali nakvoti arba eiti namo.
4134 N. Menard Avė.

LINCŪIN’S FRIDE
“Straight K e n t u c k y Bourbon 

100 Proof”
(ITS 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 Co.
WHOLESALE ONLY 

3252 S. Halsted St.
VICTORY 5382-83

Wm. Mayer' Chas. Pernstein 
Telefonai'

Ofisas: Evergreen Park 7146

tik išeina ir pasidairo po grt 
ves. Tegul pamato kiek Chi 
cagoje yra tuščių namų. Savi 
įlinkai tik džiąugtųši gavę nuo 
mininkų.”

Tas tiesa 
kad pusę tų namų reikia nu
griauti, kaip parodo CWA su
rinktos cenzo žinios. Tuščių 
namų Jungtinėse Valstijose yra 
2,000,000. Bet 2,500,000 šei
mynų gyvena su kitomis šei
mynomis dviejuose ar trijuose 
kambariuose, šimtai tūkstan
čių gyvena skiepuose— “beis- 
mantuose”, I 
tiesiog negalimas.

Tuštieji namai yra tušti ir 
dėl sekamų priežasčių. Netu
rint po ranka tikrų davinių 
apie Chicago, paimkime indust
rinį miestą Williamsport, Penn- 
sylvania. Tame miestelyj yra 
8,459 namai. 6,338 tų namų 
yra pasenę, 4t) ar daugiau me
tų amžiaus.

3,402 tų namų neturi centra- 
linio šildymo.

2,862 tų namų neturi gazinių 
pečių.

1,062 tų namų neturi išeina
mųjų vietų vįdifje.

2,541 tų namų neturi mau
dyklių.

Panašiai dalykai stovi visur, 
kur tik nepasisuksi, ar tai Jo- 
liet, Illinois, ar tai Racine, 
Wisconsiu, ar Philadelphia, 
Pennsylvanijoje, New Yorke ar 
Chieagoje.

Taigi, namų nėra nei per- 
daugf nei jie visi moderniškai 
įrengti, nei visi gali pasakyti, 
kąd jie gyvena gerose sąlygose.

JChieagoje feu tūkstančiai 
lietuvių kurie jaučia vienokius 
ar kitokius nurodytus trukia 
mus ir Natįo^l^-Housing Ak
tas yra prisirengęs jiems at
eiti i pagelbąjyjĮaip kaip ir vi
siems J. V. ^y^ęhto|bms.

(Daugiap rytoj)
-------- r------

Skelbimai-- 
duoda naud^ idSitp/ \ 
kad pačios Naujienos 
yra naudiprtQf[ ? /

rendauninkų reikalais. Mes 
skyrių. Atdara kasdien nuo 

8 vai. vak. šventadie- 
) iki piet. Įžymu? 
ir vienintelio narni

Joe Dabulski sekr.

Joniškiečių K. «L. Kliubo susirin
kimas ivyks 9 d rugsėjo 12:80 vai. 
ryte J. Yuškos svetainėje, 2417-19 
W. 48rd $t. Visi nariai yra prašo
mi pribūti ir savo mokestis užsimo
kėti, kad neliktumete suspenduoti 
arba išbraukti iŠ kliubo. B. B.

For Rent
ĄNT RENDOS Aludė su visais 

įtaisymais, galima tuojaua pradėti 
bizni. 701 W. 21 PL Savininkas 
2 lubos užpakali ,

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

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

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

j Naujienų Administracija.

Business Chances
_______ Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA Kotelis, Alinė ir 
Restaurant, biznis išdirbtas gerai 
virš 30 metų.

1245 So. Michigan Avė.

Help Wanted—Male-Female 
_____ Darbininkų Reikia, _ _

VYRAI IR MOTERIS
Patyrę prie hotelio ir restauracijų 

darbo. Veiterkos, virėji, karveriai, 
taipgi prie sandvičių ir foūntain dar
bo. Patyrę dirbtuvių ir šapu darbi
ninkai. Turime daug liuosų vietų.

REGISTRACIJA VELTUI 
CONSILADATED AGENCIES, Ine. 
11-tos lubos, 209 S. State St.

ROSELAND.—United Lithua- 
nian American Politieal Kliubo 
piknikas buvo rengiamas praei
tam sekmadieniui, tačiaus de- 
lie lietingos dienos, įvykti ne- 

bet taipgi tiesa,' galėjo. Todėl šis piknikas į* 
vyks šį sekmadienį, Sept. 9-tą 
d., Wildwood miške, prie 127tos 
ir Wentworth gatvių. Paradas 
papuoštais automobiliais ir tre
kais prasidės lygiai pirmą va
landą po piet nuo Balchuno 
svetainės, 158 East 107 tli St., 
o jei diena bus lietinga, tai 
“piknikas” bus laikomas Bal- 

kuriui, gyvenimas'chuno svetainėje.
*• I ■—Bruno Petkus.

Musu didelį ačiū jums, ple Boti.
Pavelykite mums pridėti Uai kę:—

u'1'-
Geresnio tabako neauga kaip kad vartojama Old 
Gold. Ir jis yra tyras. Todėl Old Gold ir yra dtfg 
lengvas ant GERKLES ir NERVU. -

Bet 
i kuris 
Itaip labai susirūpinęs namų re- 
montavimu, neužmiršo ir tokių 
žmonių reikalų.

Ir štai kodėl Dėdė Šamas 
tokių žmonių neužmiršo.

Visi gerai atsimena, kad per
eitais metais ir šių metų pra
džioje Civil Works Administra- 
tion, viešų darbų administraci
ja, ruošė įvairiausius darbus 
darbo neturintiems darbinin
kams.

CWA pasamdė būrį baltkal- 
nierių bedarbių, davė jiems po 

! kelius didelius lakštus popierio 
I ir įsake eiti per namus ir su
linkti statistines žinias apie j- 
rengimus, apie žmonių skaičių 
gyvenantį namuose, etc.

To cenzo rezultatai nevieną

AMERIKOS C! GAR ETAI

fikčerius i mainus ant nhu- 
artotų įrengimų. Dykai pri- 
Ir lengvos išlygos.
MUS BENDER, Ipc.
V. Madison St., Chicago, III.
T«Į. Monroe 1710

Nenuttieskite Savo 
Plunksnas

Bet atneškite pas mus, o mes pa
darysime labai ftrAžią plunksninę

PARDUODU didelę svetainę su 3 
pagyvenimo kambariais. Svetainė 
turi būt iš ten atimta ir perkrausty
ta i kitą vėtą. Iš šios svetainės ga
lima padaryti 3 garažus ar ką nors 
kitą pabudavoti. Parduosiu pigiai, 
nes mano lysas baigiasi. Pasima- 
tykite sų

F. GUDAS.
4601 St. Rockwell St. 

šeštadieni dieną, o kitomis dienomis 
vakarais, Imas augštas.

Real Estate For Sale 
Nąmai-ižetti| Pardavimni

PARDAVIMUI 2 augšty namas, 
6 ir 6, karštu vandeniu šildomas, 
moderniškas, taipgi užpakalyj nau
jas akmeniniu pamatu medinis na
mas, 4 kamb., garadžius geroj apie- 
linkėj, pigiai. Esu našlė, sunku pri
žiūrėti. Tel. Grovehill 2841.

Furnished Rooms
***^-*rf^i*****lw*****»**-***^

RENDON švarus kambarys šiltu 
vandeniu apšildomas prie mažos šei
mynos, $7.00 f mėnesį.

4316 So. Fairfield Avė

Help Wanted—Malė 
; J)i»rbininką reikia

REIKIA siuvėjo prie naujų rūbų 
Vidutinio amžiaus žmogus. Atsišau
kite tuojau. 1711 S. Halsted St.

esate kviečiami į 
LIETUVIŲ

savaitėj, pomirtinė

5537 S. Nordięa 
!.• Važiuo- 

gatvekariais iki

galite persėsti j busą ir važiuoti 
2 ' \l. Išlipkite ant Archer 

pamatysite sainą po kairei, o 
;_T ______ * **. * j.

gera muzika ir' šalto alučio 
i. . Atsilankę bū

nąs i kliu- 
visus 
Valdyba.

Illinois Lietuvių PašeipOs Kliubas 
laikys mėnesinį susirinkimą penkta
dieny, rugsėjo ? 
Liet. /.... ........
St. 7:30 V.‘’V.7 ‘i,,-.-, 
riug biltinai flhiyVHUti 
rinkime ir pasiimti tikietus dėl me
tiniobalįaus, kuris bus spalio 20, 
Audit?rijpS svet. A. Kaulakis, rašt.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas . Kliubas laikys mėnesinį susi
rinkimą, penktadieny, rugsėjo 7 d. 
7:30 yąi/' yąk. 'Chicagos Lietuvių Au
ditoriuj; .3183 -S. Halsted St. 
nariai malonėkite laiku pribūti, 
randas daugį svarbių reikalų, 
riuos' būtinai turime aptarti.
; R. S. Kuneviče.

< Weąf pullman -- Paprastas S.L.A7 
55.>kp. susirinkimas ivyks sekmadie-: 
hi, rugsėjo 9 d.'2 vąlj po pietų W^st 
Pullman ; Park svetainėje, šis susi- 
rinkinias . svarbus, Jame bUs, raportų 
^ranėšintii. ir bus svarstoma seni ir 
natijf; rhikaląi Susivienijimo labui. 
Visų hdriu pareiga atšilapkyti. Taip
gikviečiame tiioš, kurie norite pri- 
ęirašyti priė kuopos, dabar geriausia 
progą prisirašyti. J Sekretorius.

. 18 apielinkėš* S.L.A. 129 kuopos 
susirinkimas įvyks rugsėjo 9 d. 1 
vai. po piėt, G. Chernausko svet., 
1900 S. Union Ąve. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti, nes turime daug 
svarbių reikalų dėl aptarimo. Taipgi 
nepamirškit naujų narių atsivesti 
prirašyti prie SLĄ. 129 kuopos.

K, Batutis prot, rašt.
- - 1 f— y

D. L. Vėliava Amerikoj No. 1 lai
kys mėnesini susirinkimą nedėlioj, 
rugsėjo 9, 1934, 1 vai. po pietų A. 
čėsnos svetainėje, 4501 So. Paulina 
St., Ghicago. Draugai ir draugės, 
malonėkite atsilankyti ant susirinki
mo, d bus daug naujo aptikti.

kitę




