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’ Pabaltijo Sutartis 
Jau Pasirašyta

----------------------------------  ----- ,— ---------------------------------------------- .--------
MILICIJA GELBSTI LAUŽYTI AUDINYČIŲ DARBININKŲ STREIKĄ

Lietuva, Latvija ir Estija jau pasirašė 
santarvės ir bendradarbiavimo sutarti

GENEVA, rūgs. 13. — Estija. Latvija ir Lietuva vakar pa- 
sirašė ‘santarvės' ir bendradarbiavimo sutarti*, kuri buvo su
tarta ir parafuota Rygoje rugpiučio 29 d. Ta sutartis numato 
periodinius tų trijų šalių užsienio reikalų ministerių pasitari
mus, kurių tikslas bus koordinuoti visus užsienio politikos klau
simus, turinčius bendros svarbos visoms trims., valstymėms. 
Taipgi diplomatiniai ir konsulariai atstovai turės vieni kitus in
formuoti apie sudarytas su kitomis valstybėmis sutartis. Taipgi 
bus dirbama, kad santarvės dvasia plistų visuose trijuose kraS- 
tuose. Numatoma, kad ta sutartis yra pradžia kūrimosi pačios 
Pabaltijo sąjungos.

Rhode Island prašo 
federalinės kariuo

menės pagelbos
Prezidentas Rooseveltas buk su

tinkąs, reikalui esant, pa
siųsti ir federalinę kariuo
menę

PROVIDENCE, R. L, rūgs. 
13. — Rhode Island valstijos 
gubernatorius Green kreipėsi į 
prezidentą Rooseveltą, prašyda
mas prisiųsti feedralinę kariuo
menę. nes valstijos milicija ne
įstengianti sustabdyti riaušių, 
kurios kilo sąryŠyStratidinyčių 
darbininkų streiku - ir kuriose 
milicija liko nugalėta.

Kiek žinoma, prezidentas su
tinkąs prisiųsti federalinę ka
riuomenę, jei valstijos milicija, 
karo veteranai ir policija ne
įstengia riaušių sustabdyti.

Riaušės kilo Saylesville, kai 
milicija šovė į slreikierius ir 
du streikierius gal miltinai su
žeidė. Tada veik visi mieste
lio gyventojai puolė miliciją ir 
privertė ją slėptis dirbtuvės kie
me. Dabar milicija negalinti 
ir išeiti, nes ji pritrukusi dujų 
bombų. Rhode Island valsti
joje yra 1,800 federalinių ka
reivių, kurie gali būti panau
doti riaušėms malšinti kaip tik 
prezidentas įsakys.

Gubernatoriui prašant, užsi
darė Sayes Finishing Co., prie 
kurios audinyčios ir iškilo riau
šės.

Vėliau kruvinos 
prie Woonsocket 
dirbtuvės, kuriose 
gus liko nušautas 
kiai sužeisti. Del
gubernatorius kreipėsi 
streikierių vado Gorman pra
šydamas sustabdyti streikierių 
demonstracijas prie tos dirbtu
vės, nes ji yra operuojama ne 
sulig audinyčių, bet sulig che
mikalų dirbtuvių kodekso.

Riaušių buvo ir keliuose ki
tuose Rhode Island miestuose, 
kur tik yra audinyčių.

Viso prieš Rhode Island strei
kierius yra pastatyta 2,000 mi
licininkų. Organizuojama dar 
1,000 karo veteranų. Guberna
torius šaukia nepaprastą legis-

laturos posėdį, kad paskirtų pi
nigų jų išlaikymui.

Kartu gubernatorius įsakė 
visiems Rhode Island policijos 
viršininkams tuojaus suimti vi- 

■Sus žinomus komunistus, nes 
buk jie ir sukurstę riaušes.
Atsisako atšaukti streikierių 

pikietuotojus
VVASHINGTON, r. 13. — 

Streiko vadas Gorman atsaky
damas į R. I. gubernatoriaus 
Green prašymą atšaukti pikie
tuotojus toje valstijoje, kur jau 
ištiko daugelis kruvinų susirė
mimų tarp streikierių ir milici
jos, atsisakė piekietuotojus at
šaukti ir pareiškė:

“Visi sumišimai apsistos ka
da audinyčios užsidarys. Musų 
organizacija reikalauja teisės 
pikietuoti be trukdymų”.

Gorman be to sako, kad 
Woonsosket Rayon Co. jau dau
gelį mėnesių piktai kovoja uni
ją. Tečiaus 
streikierius 
smurto.

jis vistiek kviečia
susilaikyti nuo

South

LegisUtura neremia prašymo 
kariuomenės

Carolina milicija veda streiklaužius j darbą Lonsdale audinyčiose, ties Seneca, S. c.

j Kaltina laivo igulą Prasidėjo nacionalis 
nepaisyti darbo ta-ir P««R^!>ėtojuS
Ragina fabrikantus

rybos nuosprendžių
Na- 

asociacija
NEW YORK, rūgs. 13. 

cionalė fabrikantų 
išleido paraginimą visiems fab-

NEVV YORK, r. 13. — Tyri
nėjimuose nelaimės su laivu 
Morro Castle^ kurioj žuvo apie 
135 žmonės, aiškėja, ne tik lai
vo įgula mažai prisidėjo prie

kojinių darbiniu 
ką streikas

PHILADELPHIA, Pa., r. 13. 
—Vakar prasidėjo kojinių dar
bininkų streikas, kuris betgi

VU’ v,* . t nepaliečia tų dirbtuvių, kurios
gelbejimo pasažienų, be ad yra prjpažjnusios uniją ir turi------- t------o.......... f ------- ---------- y - . yra pripažinusius uniją ir vuri 

rikantams nepaisyti nacionalės ir pati pagelba buvo pašaukta pa(jai.jusjos sl. unija kontrak- 
darbo sentikių tarybos ir jos'Per<iaug vėlai, kada gaisras
patvarkymų nepildyti.

Darbo Federacija 
siūlo organizaciją 

gaivinti bizni

riaušės kilo 
Rayon Co. 
vienas žmo- 
ir keli sun- 
šio puolimo 

prie

PROVIDENCE, R. L, y. . 13. 
—Gubernatoriuj pasiūlė specia
liam legislaturos posėdžiui, kad 
jis pašauktų federalinę kariuo
menę, bet dagi jo paties par
tijos kokusas pasiūlymą pasiti
ko labai šaltai ir atidėjo svars
tymą kitai dienai. Prašymą 
paskirti $200,000 milicijos ir 
karo veteranų išlaikymui su
mažino per pusę, o ir patys ka
ro veteranai labai šaltai pasi
tiko pasiūlymą, kad jie prisidė
tų prie streikierių malšinimo.
Darbininkai ruošiasi ilgai kovai

ATLANTA, Ga.» r. 13.—Pie
tinių valstijų audinyčios, prisi- 
samdžiusios virš 10,000 gink* 
luotų mušeikų ir pasikvietusios 
apie 4,000 milicininkų, bando 
atsidaryti. Kai kur pasiseka 
gauti streiklaužių ‘ būrelius ir 
audinyčios atsidaro. Bet strei- 
kieriai nenusimena. Jie ruošiasi 
ilgai kovai ir mano ją laimėti.

Vakar prasidėjo kojinių dar
bininkų streikas ir daug koji
nių dirbtuvių Carolina valsti- 
tijose užsidarė.

VVASHINGTON. r. 13. 
Amerikos Darbo Federacija 
siūlė sukurti organizaciją iš 
organizuoto biznio, darbininkų, 
vartotojų ir valdžios atstovų, 
kuri pravestų planingą produk
ciją ir atgaivintų biznį.

Esą šaliai reikia 5,000,000 
naujų namų, bet.pernai pasta
tyta tik 50,000. Esą 11,000,000 
žmonių nori pirkti automobi
lius, bet jų pernai pagaminta 
tik 2,135,000. Dabar esą biznis 
ir pramonė nenori gerintis ir 
plėstis, nes nėra tikri dėl sa
vo pelnų.

pa-

Kam karas pilnai ap 
simokėjo-parako 

fabrikantams
VVASHINGTON, r. 13. —Du 

Pont parako kompanijos virši
ninkai senato komiteto tyrinė
jimuose vakar liudijo, kad pa
rako trustui karas pilnai apsi
mokėjo ir kompanija karo me
tu pelnė virš $1,250,000,000. 
Karui pasibaigus jos pelnai žy
miai sumenkėjo.

Karo metu vien savo virši
ninkams ir jų pagelbininkams 
bonusais išmokėjo virš $17,- 
000,000. Jiems karas irgi ap
simokėjo.

buvo tiek išsįpiėtęs, kad ir pa
ti radio budelė degė ir radio 
buvo paliaunąs veikti. Radio 
operatorius teisinasi, kad jis 
negavęs įsakymų iš einančio 
kapitono pareigas. Kiti sako, 
kad ir ant kSjpitond tiltelio bu
vo tikras sumišimas ir niekas 
nežinojo ką daryti. Pagelba 
buvo pašaukta tik tada, kada 
kiti laivai pradėjo klausti kas 
dega, nes jie iš toli jau matė 
gaisrą.

Vienas radio operatoriaus pa- 
gelbininkas tapo areštuotas, 
nes vyriausias radio operato
rius įtarė jį kursčius jurinin
kus prieš laivo viršininkus už 
netikusį maistą. Jurininkai bu
vo njepatenkinti, ir disciplina 
laivė buvo prasta.

Iš visų laivo viršininkų liu
dijimų matyt, kad norima Už
slėpti buvusi laive betvarkė, 
įgulos girtavimas ir netikusia 
laivo įrengimas, nes jų liudi
jimai nesutinka su atskirų ju
rininkų ir pasažierių pasakoji
mais.

Sakoma, kad ir atvykę gelbė
tojai nesiskubino su suteiki
mu pagelbos ir nenuleido savo 
valtelių degančio laivo paša-, 
žierius gelbėti. Vienas laivas 
atplaukė 6 :30 vai. ryte, bet pa- 
gelbą pradėjp teikti tik už pus
valandžio laįko. To laivo virši
ninkas sakosi negavęs savo ka
pitono jsakyjno. \

Manomą, kad 13 
žmonių žuvo Hu- 

ron ežere

Prie* streiko 
ir 15,000 
dęlphijos 
kų, tečiaus 
ta sugryšti 
Philadelphijos dirbtuvės yra 
pripažinusios uniją.

Kojinių darbininkų unijos 
vadas Rieve apskaito, kad 
streikuoja apie 20,000 kojinių 
darbininkų tose dirbtuvėse, ku
rios nėra pripažinusios unijos.

LOS ANGELES, Cal., r. 13. 
Prie Panamos kanalo, Pacifike, 
pastebėtas degantis laivas, 
.visos pastangos susižinoti 
juo nedavė pasekmių.

Meras bandys taikin 
ii busų streiką

Einant miesto
Bet

su

buvo prisidėję 
organizuotų Phila- 
kajinių darbinin- 

jiems įsaky- 
darbą, nes

Prisipažino negalin
ti sutaikinti aųdi- 

nyčių streiką
VVASHINGTON, r. 13. —Pre- 

zidento Roosevelto speciajė 
taikymo taryba, kuri buvo pa
skirta • taikinti audinyčių dar
bininkų streiką, urnai nutrau
kė savo darbą ir pripažino, kad 
visos jos pastangos taikinti 
streiką nedavė mažiausių pa
sekmių. ’ Jai nepasisekė prikal
binti samdytojus nors kiek nu
sileisti, kad galima butų priei
ti prie arbitracijos, kurią dar
bininkai buvo sutikę priimti.

Del tos priežasties milžiniš
kas audinyčių darbininkų strei
kas turės tęstis iki viena kuri 
pusė bus nugalėta.

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

Nepastovus, tarpais • galbūt 
lietus; maža permaina tempe
ratūroj.

Saulė teka 6:27, leidžiasi 7:- 
05.

NEW YORK, r. 13. —Al- 
bert Helperin, 59 m., real es- 
tate ir apdraydos brokeris, 
Brooklyne, telegrama pasišau
kė savo sūnūs į raštinę, Kąi jie 
atvyko, tai jis nieko jiems ne
sakęs* šoko per langą iš 14-to 
augalo ir užsimušė vietoj.

. . , • ; ..,A■'

CHICAGO 
tarybos nutarimu, kad mėras 
bandytų > sutaikinti busų dar- 
bininkųstreiką, meras Kelly va
kar tarėsi su streikierių unijos 
atstovais. Dabar jis pasitars ir 
su kompanijos atstovais.

HYDE PARK, N. Y., r. 18* 
šiandie pas prezidentą Roosę- 
veltą lankėsi senatorius King 
iš Ųtah paraginti valdžią pirk
ti daugiau sidabro.

STORES BAY. Ont., r. 18. 
—žvejų valtis Pęarl, kuri iš
plaukė su 13 žmdnių, jų tar^e 
8 vaikais, nesugryšta jau 48 
valandos. Išsiųsti gelbėtoj ąi, 
bet ir tie dar neąugryžo. '■ < ■ ■ .

Įspėja prieš gręsjan- 
čią epidemiją

. ■..
CHICAGO.—Vąlstijpą svei

katos direktorius Dr. Jirka iš
leido įspėjimą* kąd dąbaį* y^a 
labaį palftrtkiog amar- 
kiaį diftęrijps epįdęmtfat fls 
Įagina sveikatos viršininkus 
stengtis čiepąis apsaugoti vai
kus uuo tos^iges.

Lietuva Vokietijai įtei
kė' nota dėl “užšal

dytos” valiutos
KAUNAS.—Vokiečių valdžia, 

valiutai išvežti leidimus Lietu
vos atžvilgiu varžo, pel tų su
varžymų nemaža kenčia Lietu
vos eksporteriai, kurie prekes 
Vokietijon išvežė, bet pinigų 
vokiečiai už prekes apmokėti 
neišleidžia. O vokiečių impor- 
teriai pinigus laisvai gauna iš 
Lietuvos. Teko sužinoti, kad
tiems nenormalumams sutvar- nas. 
kyti Lietuvos vyriausybė V6- nas Juodis, lygindamas lėktuvą, 
kietijai įteikė notą, kuria siūlo 
valiutų keitimosi reikalu tartis.

Lietuvos Naujienos
Nę. 217

Lakūnas Juodis užsimušė. S tei
kimas išsigelbėjo iššokdamas 
su parašiutu. Lėktuvas su
dužo

7 rl II mm tah
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Aeroklubo lėktuvo 
katastrofa

KAUNAS. VIII. 27. Elta. — 
Vakar popiet LAK lėktuvą iš
tiko avarija. Juo skrido ci- 
cilinis lakūnas Vaclovas Juodis 
ir sklandytojas Jurgis Steiku- 

Padarius suktuką, laku-

Darbininkai nepaten
kinti prižiūrėtoju

KAUNAS.—Viename didelia
me Kauno tekstilės fabrike dar
bininkai^ subruzdo prieš svetim
šalį darbų vedėją, kuris netin
kamai elgęssi sti darbininkais. 
Vedėjas buvo užsibarikadavęs 
viename kambary, bet darbinin
kai įsiveržė ir vedėją apmušė 
šluotomis ir išmetė gatvėn. 
Darbininkai sako, mums nerei
kia svetimšalių, nes ir saviškių 
specialistų pakanka.

perdaug griežtai paveikęs vai
rą, paguldė lėktuvą ant nuga
ros. šioje padėtyje lėktuvas 
pradėjo kristi. Vėliau buvo pa
stebėta, kad dalis sparnų nulin
ko ir lėktuvas toliau krito dar 
didesniu greičiu. Sklandytojas 
Steikunas iš 120 metrų aukš
čio laimingai išsigelbėjo, iššok
damas parašiutu, o lakūnas 
Juodis to padaryti laiku nesu
spėjo ir, krisdamas kartu su 
lėktuvu iki pat medžių viršū
nių vos prasidariusiu parašiu
tu, nukrito skyrium šalia lėk
tuvo. Lakūnas Juodis užsimu
šė vietoje, nes iššokant užkliu
vo už lėktuvo dalių. Tai pirma 
tokia skaudi ir šiurpi LAK lėk
tuvo katastrofa.♦

Marijampolėj atidaro Kas atstovaus Lietuvąma mergaičių gim- naL aisiovaus uea 
nazija s gos id oj

sesijoj
KAUNASa- Nuo ateinančių 

mokslo metų pradžios Marijam
polėje, mokytojų seminarijos 
rūmuose atidaroma mergaičių 
gimnazija. Faktikšai bus 6 kla
sės: dvi pirmos, dvi antros ir 
dvi trečios klasės. Iš Rygiškių 
Jono gimnazijos atitinkamų 
klasių mergaitės bus perkeltos 
į tą gimnaziją. Naujos gimna
zijos direktorium paskirtas se
minarijos dir. p. Treigys.

Atėmė leistas knygas
ŠIAULIAI.*— VIII. 26 iš Lie

tuvos Jaunimo sąjungos Ly
gumų skyriaus policija paėmė 
visas bylas ir spintą knygų, ku
rios sudarė skyriaus biblioteką 
ir buvo leistos visur platinti. 
Kieno nutarimu ir karti kon
fiskuotas legalus turtas— ne
nurodė.

KĄUNAS. VIII 23— Elta 
—Tautų Sąjungos 15-oje pilna
ties sesijoje, kuri prasidės rug
sėjo W d. Ženevoje, Lietuvai 
atstovaus , Užsienių reikalų mi 
nisteris St. Lozoraitis, Lietu
vos atstovas -Paryžiuje, p. P. 
Klimas, ir Lietuvos atstovas 
Londone, p. B. K. Balutis. De
legatas pavaduotojas ir gene
ralinis delegacijos sekretorius 
—Užsienių reikalų ministerijos 
Tautų Sąjungos skyriaus vedė
jas, dr. L. Natkevičius.

Del 16 tūkstančių po 
traukiniu

Viena Mass. audiny- 
čią jau pasidavė 

streikieriams
VVASHINGTON, r. 13. —Au

dinyčių streiko vadas Gorman 
paskelbė, kad viena nedidelė 
audinyčia jau pasidavė strei
kuojantiems darbininkams ir 
pasirašė su jais taikos sutartį. 
*Tai Rayon Weavers iš New 
Bedford, Mass., kurioj dirba 
80 darbininkų. Ji sutiko išpil
dyti .visus darbininkų reikala
vimus: sutiko įvesti 80 vai. dar
bo savaitę ir mokėti unijos mi- 
nimum algas.

Sutartis įeina galion pirma- 
dien, kai ją patvirtins streiko 
komitetas.

SAN FRANCISC0, Cąl., r, 
13.-—Kur nprs Azijos ar Japp- 
nijoš pakraščiuose japonų lai
vas Teųzan Maru skęsta ir Sau
kiasi pagelbos

Lenkija priešinasi 
tautų sąjungos 
gynimui mažumų
GENEVA, r. 13. Lenkija 

pareikalavo panaikinti tą tau- 
tą sąjungos sutartį, kuri tai
ko apginti tautinių mažmpų 
teises. Lenkija nori, kad t^u- 
tų sąjunga neturėtų teisės kib
tis ir žiūrėti kaip Lenkija el
giasi su savo tautinėmis mažu
momis—lietuviais, žydais, uk- 
rairiiečiais ir baltgudžiais ir ne* 
turėtų ginti jų teisių nuo Len
kijos valdžios persekiojimų. ;

Mokslininkas užsi
mušė nukritęs ' < 

nuo laiptą
CHICAGO. — Dr. Berthold

Laufer, antropologas kurato
rius Field muzejuje, vieua^f|$ 
žymiausių Amerikos moksli ui p- 
kų, išsimušė vakar po pMlįiM

ro laiptų Chicagos Bęaeh" ko
tely, kuriame jis gyveno.

jis nukrito ar nužęko nUp gws- 
ro laiptų Chicagos Bęaeh |io-

PANEVĖŽYS. —Rugp. mėn. 
16 d. Panevėžio miesto gyven
tojas, stambus namų savinin
kas p. Izdanavičius, nesenai į- 
gijęs skolos 16 tūkstančių litų 
ir nebegalėdamas išsimokėti, su
manęs nyąižudyti. 12 d. rytą 
Izdanavičius atsisveikinęs su 
savo •žmona, išėjo iš namų ir 
visą dieną vaikščiojo. Nuvyko 
j geležinkelio stotį. Izdanavi- 
čius sulaukęs ateinančio grei
tojo traukinio nuo Obelių, ne
toli stoties 'JcrRo &nt< bėgių ir 
kėturių v&gonų buvo peravžiuo- 
tas. Izdanavičius apie 50 metų 
ainžiaus.

..................iįhiiiiiiiįį,,i 11 wn. ii į.........  . ... 

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntiirto įkyrius siun-Pinigų Siuntimo ^įkyrius siun
čia pinigus Lietuvon doleriais 
ir litais ir uŽtikripa pilną ir 
greitą išmokėjimu.
; Parduoda laivakortes ant 
visų laivų.
r Sdtvarko doktimentus taip, 
kad keleivis neturi jokių ne
malonumų kelionėje.

Qfisas atdaras iki 8 valandai 
vakaro. Nedaliomis nuo 9 iki 
į vai. dieną. f

1739 So.’Halsted St
TeL Canal 8500
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PITTSBURGH O NAUJIENOS I
^/'.■'■Gi.lwį'-:-7r.''i'i'i!. ,74 nrnijiT‘'ijuu,.r'WT7"iJ Jim uinišimtį;
lošė kortomis, Andrius Saka- portus, pastebėjo, kad SLA. 90 samdė policiją, kad apsaugotų 
vičiuą visai mažai tegėręs ir 
kortų lošime nedalyvavęs. Jis 
kalbėjęsis su vienais, fu kitais. 
Kaip kada išeidavęs Jauk ir vėl 
sugrįždąvęs.

Tačiau* nekurie esą girdėję, 
kad Sakavičius kalbinęs tą 
mergaitę eiti pas jį į namus. 
Gjrdb turįs jai ką tokio paro
dyti. Mergaitė nenorėjusi eiti, 
tik vienai kaimynkai paraginus 
mergaitė nuėjusi ąų Sąkavi- 
čįum. Kaimynka. ragindama 
mergaitę eiti, visai nemanė, 
kad kas gąlėtų tokio blogo at
sitikti. Ji maniusi, kad Saka
vičius gal norįs duoti mergai
tei nikelį. Mergaitė nuėjus su 
Sakavičium ir Vž kiek laiko vėl 
sugrįžus, Sugrįžo ir pats Saka
vičius.

Iš svečių niekas nieko nepa
prasto pastebėjęs, — tik mer
gaitė nuėjusi ant sofos ir at
sigulusi.

“Parė“ 
vai. ryto, 
skirstė ir 
jęs apie mergaites išgėdinimą 
net iki pirmadienio, rugp. 27 
d., kada, mergaitė pradėjusi 
sirgti. Mergaitės motina net at
ėjusi pas Sakavičių bartis ir 
kiai.feti, ką jis padarė jos mer
gaitei, ba, mat, mergaitė jau 
buvo motinai viską pasisakius 
apie ]>rietykį su Sakavičium. 
Sakavičius gynėsi, kad jis mer
gaitei nieko nedaręs, o tik ją 
parsivedęs į namus ir davęs 
vandenio gerti. .

Trečiadienį, rugp. 29 d., mo
tina nuveda mergaitę į Mercy 
ligoninę. Ligoninės daktarai, 
pamatę kame dalykas, prade
dą Ataušinėti mergaitę. Mergai
tė viską pąsįsako ir daktaras 
praneša po-ličijai. Policija /su
ima Sąkąvičių ir pasodina be
langėm Ant rytojaus policijos 
teisme mergaitė viską išsipa- 
sąkoją, o Sakavičius ginasi, Ta
čiau pareikalaujamą, kad Sa
kavičius užsistatytų $5,900 kau
cijos ir bylos nagrinėjimas ati
duodama kriminaliniam teis
mui. Sakavičiui negalint užsi- 
statyti $5,000 kaucijos, jis pa-* 
talpinamas pavieto kalėjime. 
Už kelių dienų lietuvis real 
estatininkas J. K. užstato reta 
kaląųjąmą kauciją ir paliuo- 
suoja Sakavičių iki teismo.

Kaip tenka girdėti, tąi Saka
vičius bando susitaikyti su mer
gaitės tėvais. Ai’ tas pavyks., 
;ar ne, ir kuo viskas užsibaigs, 
tai parddy? netoiimą ateitis.

Reporteris,

ii1,.1 1 ',,r i, ", ...........
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Pittsburgho sąiuląricčiai su 
tautininkais “vienijasi”.

Teko pastebėti 44Db*voj 
“Sandaroj” p. Juozo Virbicko 
pranešimą apie šaukiamą tau
tininkų ir sandariečių bendrą 
susirinkimą rūgs.. 6 d. LMD. 
svetainėj. Pranešime sakoma, 
kad ir Pittsburgho tautininkai 
su sandariečiais nėra atsilikę 
nuo kitų kolionijų. Raiškia, ei
nama prie vienybės ir bendro 
fronto.

Tačiau jųsų Repoiteris už
tikriną kitų kolonijų sandarie- 
čius, kad Pittsburgho tautinin
kai su sandariečiais niekados 
nebuvo nė suskilę. Tcdėl nėra 
ko jiems nė vienytis. Atvirai 
sakant, Pittsburgho sandarie- 
čiai su tautininkais niekados ir 
negalėjo suskilti, ba tie patys 
žmonės vadinasi tauHininkaįs ir 
sandariečiais, Išeina taip, kaip 
katekizmą mus kitąsyk moky
davo: “vienas Dievas trijose 
asabose”. Pas mus Pittsburgho 
“vienose asabose“ ir tuo pačiu 
laiku sutelpa dvi partijos; san
dariečių ir tautininkų.

O jei manim nevierinąte, tai 
paklauskite p.p. Virbicko, Pivo- 
runo ir Pikšrio, — jie jums pa
sisakys, kad yra tautininkai 
sandari eči ai.

Kai dėl šaukiamo susirinki
mo, tai kąip teko girdėti, jis 
buk neįvykiąs. Mat, permažai 
susirinko tų tai.’tininkų su san
dariečiais. Gal bus šaukiamas 
antras susirinkimas, kad išrin
kus delegatus į CJeve'ando tau
tini nkų-sandariečių Karpavičili
ko seimą. O jei nepavyktų ir 
kitą susirinkimą sušaukti ir iš
rinkti delegatus, tai, tur būt, 
visi *musų sandariečiai su tau
tininkais bus delegatais ir 
trauks į Clevehndą/

Jei Clevelande įvyktų vien 
tik tautininkų seimas, tai mu
sų Pittsburgho delegacija susi
dėtų iš tautininkų, o jei ten 
butų ir sandariečių, tai tada 
mūsiškiai, tie patys delegatai, 
bus kartu ir sandariečiai.

Kitą kartą gal daugiau para
šysiu iš Pittsbvrgho sandarie
čių ir tautininkų ^bendro fron
to” veikimo.

— Jūsų Reporteris,

Pittsburgh, Pa

ir

užtrukusi net iki 3 
Vįsi sau gražiai išsi* 
niekas nieko nežino-

kuopa* yra Mayview, Pą., o ne 
Bridgeville, Pa., kaip kad 90 
kuopai yra. išduotas čarteris.

Pirmiausiai buvo kaltinama 
kuopos valdybą,, o ypač sekre
torė, kam kuopos buveinė yrą 
perkelta iš Bridgeville j May- 
view. Tačiau valdybai paaiški
ni^, pasirodė, 
“perkėlimo”, 
menkos vertės “netikslumai” iš 
Centro pusės, 
nansų sekretore p-Iė B, Saba- 
liuskytė dirbą ir gyvena May J 
view^ Ita. Todėl ir jos adresas 
Centrui paduodama iš May- 
view. Tad P. T. savo raportuo
se, kur yrą pažymėti 90 kp. 
išmokėjimai, pažymi Mayview, 
Pa., vieton Bridgeville, Pą. Tai 
musų nariams nepatinką.

Todėl nutarė, kad kuopos 
vice-prezidentas S, Bakanąs 
parašytų į Centrą ir paprašytų 
Pildomosios Tarybos, kad atei
tyje'90 kp. išmokėjimuose žy
mėtų ne Mayvievv, Pą., bet 
Bridgeville, Pa..

Baigiantis susirinkimui, or
ganizatorius S. Bakenas aiškino, 
nariams apie Sejmo priimtus 
naujus apdraudos skyrius.

Kada, tų skyrių nebuvo, tai 
daugelis SLA. narių ėjo pap- 
draudos kompanijas, kur tur 
būt, reikia ir brangiau mokė-1 
tį, negu kad SLA, mokėsime.

Taip pat buvo paliesta ir' 
vietinės draugijos, kiįrios jau 
baigią savo gyvenimo dienas. 
Jei tos draugijos, pasinaudo-: 
damos naujais skyriais, įstotų 
j SLA,, tai, žinoma, * daug ge
ro galėtų padaryti savo na
riams. O jei lokalūs draugijos 
nieko nedarys, kad išsigelbė
jus iš tos padėties, kdkioje jos 
dabar randasi, tdf^^Aksčiau ar 
vėliau 
senus narius be pašalpos ir be 
pomirtinės.

Reiškia, buvo kreipiamasi į 
tuos SLA. nariuą, kurie pri
klauso ir kitoms /draugijoms, 
kad jie šitą klausimą pakeltų 
savo susirinkimuose ir rimtai 
pasvarstytų.

Tuo susir 
gė.

kad nėra jokio 
o tik paprasti

Mat, musų fi

mirs, palikdamos savo

in k i ma s i r iržsibair 
Korespondentas.

Braddock, Pa
Trys policistąi yra .kaltinami 

dėl vagystėj.

Andrius Sakavičius yra kalti* 
namas išgėdinimu 8

_ mergaitės. — Užstatę 
kauciją.

metų 
$5,000

Bridgeville, Pa
Iš SLA, 90 kuopos susi- 

rinkimo.
atšiltiSoho daly įvyko toks 

kimas, kuris Pittsburgho lietu
viams nedaro garbės. Apie tai 
žmonės kalba su pasibjaurėji
mu. Yra skleidžiama pamatuo
ti ir nepamatuoti gandai bei 
prasimanymai.

To nemalonaus įvykio prie
šakyje randasi Andriui Saka
vičius, komunistinių organiza
cijų darbuotojas. Jis yra kalti*-, 
namas išgėdinimu 8 metų mer
gaitės. Paleista jfta iš kalėjimo 
iki teismo už $5,000 kauciją, 
kurią užstatė lietuvis real es- 
tatminkas J. K.
* To viso skandalo istorija yra 
jpaždaug sekantį: rugp. 25 d. 
buvo surengta vparė” pas Fra-' 
ną Bimbą. Dalyvavo artimesni 
kaimynai ir keli iš toliau, vjso 
labo apie 6 ar 7 šeimynos. Jų 
tarpe ir Andrius Sakavičius su 
žmona. Mat, jie kaimynystėje 
gyvena su Pranu Bimba, Buvo 
atėję su tėvais keli berniukai 
bei mergaitės. y

Bųvp pavalgyta vakarienė,, 
išsįgęrtą akus ir kiek drutęs- 
nio gėrimo. O potam svečiai 
ir viešnios sėdo - prie * stalų ir

Rugsėjo 9 d. SLA. 90 kuo
pa laikė savo mėnesinį susirin
kimą Owls salėj. Narių buvo 
atsilankę neperdaugiausįaį. Su- 
.sirmkimas, galįma sakyti, bu
vo ramus, išėmus kelių narių 
bereikalingą pasikarščiavimą dėl 
mažmožio, Tačiau minėtas pa
sikarščiavimas buvo likviduo
tas ir sLUirinkimas užsibąigė 
au gera visų dalyvavusių na
rių nuotaika.

Tarpe bėgančių kuopos rei
kalų buvo skaityta iš Centro1 
prisiųsti narių stovio nuorašai.- 
Kelių nąrių stovįs nesutinka su; 
iš Centro prisiųstu nuorašu,' 
tad buvo ant7 vietos išrinkta J. 
Kazlauskas ir S. Bakanas, kad 
kartu su kuopos valdyba iš
tirtų kame dalykas ir netikslu** 
mus išlygintų.

šj kartą ligonio nesirado jnė 
vieno. Reiškia, niekas neserga. 
$ąip minėjąu, buvo įr pąsįkąrš- 
Havimo. Pasikarščiavimo* prie
žastis buvo sekama: nekurta 
naujai, skaitydami “Tėvynėj” 
praėjusio SLA. Seimo protoko
lą ir Pildomosios Tarybos ra-

Praeito gegužės 23 <|. F. F, 
HUlsmano (618 Braddoek Avė.) 
drabužiu ir čeverykų krautuve 
nakties taiku buvo apvogta. Iš
nešta buvo už $1,000 vertės 
prekių. Krautuve randasi visai 
netoli nuo policijos stoties, bet 
policija ne tik kad nepastebė* 
jo vagių, ale ir jokių bildu lai
ke 4 mėnesių negalėjo išaiš
kinti vagystės. ,

Bu*/o pašauktą ir kauntčs 
detektyvai. Detektyvai irgi nie
ko negalėjo suras ji.

Krautuvininkas matydamas, 
kad nė miestelio policija, nė 
detektyvai nieko nesuranda,' 
niekam nieko nesakęs atsikrei
pė į valstijos policiją, 'Valsti
jos policija pradėjo ieškoti va
gilių. Ieškojo per keletą savai
čių ir apie tai niekas nieko ne
žinojo.

Koks visų nusistebėjimas bu
vo, kai rugsėjo 6 d. Penn. val
stijos policija atvažiavo j Brad-’ 
dociką ir suareštavo tris vieti- 
•nius policistus. Bu ten L- Thorpas 
Meehan, Philip Cogųito ir Pe-! 
ter McKelvey. Jie kaitinama 
vagyste. Policistai, matydami, 
kad valstijos policija turi pa
kankamai įrodymų prieš ju^ą, 
tuojau prisipažino prie kaltas. 
Buvo suimtą ir dąj trys peili- 
bikieriai iš Pittsburgho.. Jie tąįp 
pat kaltinami tą pačia yagy- 
ęte, bet prie kajtės koJkas ne
prisipažino.
t Reiškiu Bfaddocko piliečiai

jų turtą nuo vągių, na, o pa
sirodė, jog toji policija, kuri 
yra prisiekus saugoti, ne tik 
kad nesaugojo, bet dar pati 
bičiuliavosi šu vagimis ir da
lyvavo vogime, -r- X»
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Ekstra Jegislaturos sesijoj 
daliai įstatymai nebus sw-i 
stomi.

——4*r—-t—-

Jau buvo pranešta iš Harris- 
burgho, kad legislati/ros eks
tra sesiją bus sušaukta rūgs J 
10 d. Buvo spėliojama, kad 
ekstrą sesijoj bus svarstome b 
socialiai įstatymai. Bet tai, 
noma, buvo neoficialus prane
šimas.

Gubernatorius Pinchot ofL 
cialiam legislaturos šaukimo 
pranešime pažymį, kad ekstra 
sesija atsidarys rugsėjo 12 d 
ir kad nebus nieko kito svar
stoma, kaip tik sutvarkymas 
paskolos gavimo iš fedenalėą 
valdžios dėl bedarbių šelpimo 
ateinančią žiemą.

Reiškią, gi^erhatoriųs Pin
chot nusileido RepubJikonų po? 
litikieriams, atidedamas į šalj 
socialių jsiątydių svarstymą, 
Mat, repubtikonų politikieriai 
bijojo, kaip velnias kryžiaūs, 
socialių įstatymų svarstymo 
ekstra sesijoj^ M,at, ateinant) 
lapkričio mėpę^į^bus bąlsąvi- 
mai. Tiems I^i^įatoriąms, ku
riems reikės st^ti prieš balsuo
tojus, butų balsuoti už
socialius įstatymus. Priešinga
me atsitikimu , tiems ponams 
butų rejkęjįę ^tsi^veikiuti su lė- 
gislaturą, nes , v^ygų4 žmonės 
juos rinktų, (į kądangi socia
lių įstatymų syarstymas atide
dama reguliariu sesijai, tąi le- 
gislatoriai, įįuHe yra ištikimi 
savo “dėdeiųs” ^lellop’^rns ir 
kitiems,, žadės, y taką balsuoto
jams, bet dėl tų prižadų pildy
mo, tai kaip Dievas duos, 

tv y
Platfornios.A.

Besiartinant rinkimams, 
mokratai ir republikonai, norė
dami laimėti, skelbia savGi 
plątformas. Demokratams nerą 
jokio sunkumo dėl platformos, 
— jiems nereikia daug aiškin
ti: jie tik sumini pr«ziden(o 
vardą ir pareiškia, kad prita
ria Rooseveltui ir jei bus .Iš
rinkti vykdys Roosevolto plat
formą. Ir, žinoma, to jiems pa
kanka. .

Bet tiems var^šamš republi- 
konams, — tai tikrą bėda su 
tomis platformomis. Jiems rei
kia įrodyti, kad prezidentas 
Rooseveltas yra negeras ir jo 
vedama politiką netikusi. Bet 
ponai republikonai nieko geres
nio negali duoti nė pažadėti, 
negu Roosevcltąs žada ir duo
da/

Žinoma, republikonai savų 
platformoj gąsdina balsuotojus 
^biuraknati ja ”, deklamuoja apie 
ypatišką ta-isvę, ąpaudos lais
vę ir kitus dalykus, ale kai rei
kią pasisakyti dėl socialių įsta
tymų, tai prikalba daugybę 
tuščių žodžių, įr daugiau nie
ko, ;i \ ' 1

Lapkričio mėnesio, Maavi- 
mai parodys, kiėk įrępubliko- 
nams gelbės jų platformos. ■ 

' ' ,* * * , ■ \ ,y'
KompApičnų krautuvių biznio 

vedėjų konvencija.

Rugsėjo 10 d. Wįlįiąm-Penn 
viešbutyj prasidėjo kompapįė- 
nų krautuvių (Įndųstęial yeįąil 
storos) biznio vedėj>ų k°DVį^b" 
oi-ja. Apie khm^rničų^s ‘krau
tuves, tur :but, perėikią pė aiš
kinti, — įietų-vįaį an^Hakąšją 
yra pakankamai' 'susipažinę 
tos rųšies Ma^tuvių /veikimu.

Sejwniaisiąjs iąjkąis angljąką- 
siąi b nekuriu plienu dirbtu
vių dąrljrinmkai būdavo prie
vartą verčiami pirkti kpmpa- 
ničnose krautuvėse ir daugi 
bangią# reikmenaą mokėti, 
negu kitur.

Tačiau šiais New Deal lai
kais kompaničnoms krautu
vėms laikai pablogėjo. Mat, 
prievartą jąu negalima priver
sti darbininkus eiti j jų krau
tuves pirkti, šioje konvencijoj 
pjutkūmaiai paaiškėjo, kaip kom- 
pąničnų krautuvių biznio ve
dėjai nekenčia ir nėra paten- 
kiti "naująją dalyba“ ir kaip 
jie trokšta ir laukią praeities 
gerųjų laikų, kada jie galėjo 
prievarta versti darbininkus 
pirkti kompanijose krautuvė
se.

Atidarant konvenciją, buvęs 
Penn, gubernatorius John S. 
Fisher pasakė prakalbą. Savo 
prakalboj jta atakavo New 
Deal ir NBA, Pasak jo, NBA. 
patvarkymai yra nekopstituci- 
niai. Tai esą ne gaivinimas in
dustrijos, bet pastovus Ameri
kos valdžios reformavimas.

Labai juokingą komedija iš
rodo su ponu Fisfrėriu^ kadan
gi kiek laiko ątgal jis buvo vy
riausias NBA. viršininkas va- 
karinėj Penn. ir agitavo už ją. 
Dabar jau jis atakuoja.

«id tie farmeriai baisiai ne- 
ąpkenčia pedliorių. Jei kokis 
pedjiorius užklysta į jų mar- 
ketą, tai jie tuoj visokiais bu
dais pradeda jį uiti. Girdi, tu 
šiokis ir tokis, ko čia lendi su 
savo prasčiau’sios rųšies pro
duktais. Supirkai iš farmerių 
likučius ir d.abąr bandai mums 
konkurenciją daryti. Kalba jie 
garsiai, kad visi girdėtų.

Tikrumoje gi yra taip, kad 
tie peva farmeriai yra tik biz
nieriai, Akurie turi po kelis ak-’ 
rus žemės, kur beveik niekas 
neauga. Jie taip pat supirki? 
nė j a iš kitų produktus, o pas
kui jutos pardavinėja neįmano
mai aukštomis kainomis. Daž
nai tiesiog begėdiškai prigau- 
dinėja. Sakysime, jie atveža 
kiaušinių, žmonės mąno, kad

Pilnas “Lituanicos II” Aukotojų 
Sąrašas

tai yra švieži nuo farmų kiau
šiniai. Kaipo tokius jie ir per
ka, mokėdami labai brangiai. 
Bet kai parsineša nan)0, taj pa
sirodo, jog tie kiaušiniai yrą iš 
sandėlių ir dažnai tiek sugedę, 
kad negalima jų valgyti.

Ne vienas taip tų fermerių 
liko prigautas, Todėl patarti
na iŠ nepažįstamų farmerių 
nepirkti, kadangi dažnai tie ne
va farmeriai yra niekas kitas, 
kaip tįk apsukri biznieriai.

Camegie apylinkėje yra ne
mažai ir lietuvių farmerių. Ko
dėl jie niekuomet neatvažiuoja 
su savo produktais į miestą? 
Jiems tai tikrai išeitų j nau
dą. Galėtų gana brangiai savo 
produktus parduoti ir pirkėjai 
butų patenkinti.

— E. K. šiurmaitienė.
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Soho Pittsburgh. Pa,
Įr dar apie p-lės Masiulytės pa

metimą vienuolės zokopę.

(Tęsinys)ĄPIELINKĖŠCANADA
Montreal
Rinkėjas: D. L. K. V. Klubas
25 centų aukos

Juozas šarka, Petrąs Maku- 
sis., Petras Šarka, Juozas Vik- 
ląitis, Kazys Matulevičius, Jo- 

Adolph Rąz- 
Andriųs Stankevičius,

Praeitame “Pittsburgho Nau
jienų“ numeryje jau buvo ra
šyta, kad p-lė Masiulytė, išbu
vus 12 metų lietuvių šy. Pran- 
čiškaus vienuolyne, metė vįe-< 
nuolės stoną ir apleido vienuo
lyną.

Čia ąš noriu šį tą pridurti 
prie savo pirmesnio rašinio. Bu
vo pasakytą, kad Petronėlė Ma- 
.stujytę».įet J.určtil Mti Elena 
Masiulytė. P-lė Elęna Masiuly
tę ' pasąkojąj kad * j ąii ‘ j i 'seniai 
ruošėsi ■ apleisti vienuolyną, nes 
jai vienuolyno gyvenimus btfvo 
įkyrėjęs iki gyvam kaului.

Tąj .esąs pirmas atsitikimas, 
kad vienuole, išbuvus 12 me- 
tn, apleidžia vienuolyną. Ją ne
norėję paliuosuoli, tačiau ji 
pareiškusi: jei neleisit gerumu, 
tai, žinot, kad aš galiu išeiti 
ir be jūsų leidimo. Tik tada 
dvasiška vyriausybė sutikus ją 
pątiuosuotį.

Mat, kąi vienuolės išbūvą vje- 
puolyne 19 metų, tai tada jos 
gauną žiedą ir skaitosi susi- 
žigavusios su Dievu. Tada jau 
esą negalima laužyti susižieda- 
virno s.u Dievu4.

Tačiau Masiulytė sulaužė su- 
Stižiedavimą su Dievu įr aplei
dovienuolyną. -r x.

Carnegie, Pa.

nas GirdauskUs, 
minas.
Jonas Juotkus, Antanas Pečiu
kas, Vincas Ramonauskas, Jo
nas I^augminas, Charles Bils- 
kis, Antanas Lapinskas, Juozas 
Girdžius, J. Barsauskas, Gab
rielius Jaškunas, Antanas Sta
naitis, Ignas Skikas, J. Valaši- 
mas. .

$5.00

Piva-

•A

$2.00 aukos • • /
Peter Pleškųs, Jurgis Paųže. 

$1.00 auka.
R. Petrauskai

$5.00Viso ........................
Kaddiff, Altą
Rinkėjas: A. Linkaitis
$2.00 aukos

J. Gregor, Pranas Simanavi
čius, A. laukaitis.
$1.00 auka

50 centų aukos
J* Kandrotas, J. Ruzas, C. 

Zansilaitis.
25 centų aukos

Connie Gregor, Berniee Gre- 
gor, Cari Mojzesz, V. Medikas, 
K. Gricinienė, Joe Taucikas, IP. 
Paulauskas, J. Adlis.

Viso ......... ................. $10.50
(Bus daugiau)

• *     ■■ -»i -........... ■ ■   - ■

Viso ..... ......... .....:.....
Port Colborne, Ont.
Rinkėjas: A. Kukęnis

$2.00 auka . J.........
Antanas Kukenis

$1.00 aukos
(Peter Mockus, Jurgis

l-iunąs, John Stein, Anastazija 
Giedraityte
50 centų aukos

Victo.r Pivariunas, Kazimie
ras Wilamas.
25 centų aukos

Jonas
Magdė
Stanley

Balys, Stasys Meškis, 
Meškienė, K. Nevar, 
Meskey.

Viso ................
Guebec
Rinkėjas: J, Pauža

$8.25'

Queensville Speeial 
10 procentų alus yra produktas 
garsiojo Fox Head Waųkesha 
Corporation Bravoro.

Grynas WAUKESHA ŠALTI
NIO vanduo, kuris be pailsto b€- 
ga po ,80000 galionų i dieną — 
šaltas, skaistus, be chlorino ir 
ammonijos, tas sveikas Wiąconsi- 
po šaltinio vanduo yra vartoja
mas F0X HEAD BRAVORO 
išdirbiniui Queensville Speeial 
alaus Galima pirkti keisais, bač
komis, pusbačkiais bei virtaisiais 
ir 4 galionų, mažomis bačku
tėmis.
FRANK A. YOUNG PRODUCTS 

ęOMPANY 
Distributoriai

4352 S. Mozart St Chicago, J1I. 
Tel. Lafayette 7346

■mn'U.ui'n...wt'iU »l-'> ' i'iur—

J R A PAVOJINGA
Tiktai jnoksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prię ruptUEos, jums 
gali suteikti pąlęngvininją.'. .ir apsaugoti pųo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržų (Truss) išdirbs jų, — ateikite pas mus dčl diržp su 
pilnu pasitikSjimų!

FB|^EKQS

T

Vytos kainos. Vadinas 
fąrmerys negali

Apylinkės farmerių 
organizacija.

CHICAGO ORTOPEDJC CO. 
133 West take St.. Arti Wells St.

latengvinin^ą.'. .ir apsauga 
Diržų (Truss) išdirbs jų, _•_'** J

Taipgi ELASTIC STQCKINGS (Gununšs paučiąkos) dęl varicose gyslų, 
BELTS. ĄRCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riaĮns.

su-Musų apylinkės farmeriai 
siorganizavo ir įkūrė rinką sa=- 
vo produktams. Ta rinka arba 
marketas randąs! pačiame mie
sto centre netoli nuo Chortiers 
Valley bravoro. Aikštė marke- 
tui pasirinkta gąną graži, Pir- 
mądtanio, trečiadienio j-r penk
tadienio vąkanąią suvažiuoja 
apie tutinas ąr daugiau farme
rių su trokais, automobiliais ir 
vežimais. Suvežą įvairių vaisių 
ir daržovių, žinoma, pardayi- 
nėją ir navą šviežius kiauši
nius. Turi jie pasirinkę ir sa
vo prievaizda, kurio pareiga 
yra žiūrėti, kad nebūtų “mon- 
ki biznis". Kitaip sakant, kad 
visi farmeriai laikytųsi nusta
tytos kainos. Vadiriasi, vienas 
fąrmerys negali pigiau sąvo 
.produktus parduoti, negu įei
ta* >

Turiu pasakyti,' jogtaije 
farmerių marketas, ale tikra 
aptieka; už viską reikią mo.kė- 

/ ti aptiėkorišką kainą. Pas pęd- 
lioriUs b^vejk viską galinia per 
•pusę -pigiau nusipirkti, * pegu 

, tame mankete., Aiškus daiktas,

DOUGLAS BATHS
351446 W. RQQSEVELT ROAD 1 
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vąnos.

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims sereęlomis iki 7 v. v

Gerkit ir Reikalaukit

NATHAN 
KANTER

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

ilr 
Lietuviškos 

Degtinės

Mutual LiquorCo.
4707 & Halsted St.

Tel. YARDS 0803



NAUJIENOS, Chicago, HL
TT

tai
KORESPONDENCIJOS

Pilijušauni" metai

PersikėlėNorwood. Mass
Povilas Habitas sveiksta

Dėl jo 
buvo net 
viešai ta 

nerodė.

net pardavė 
patiems poliemonams, 
jas buvo areštavę.

• / —:------------

P-a Stella Shurna, kuri tu- 7 
rėjo biznio įstaigų prie 13-tos 
ir Lincoln, persikėlė į Bridge- 
portą adresu, 3149 Sc. Halsted 
street.

Toronto miestų 
jų i To-

--------------- 1-------------------------- —--------------------------------
Ženklelius tiems zanauskui, J. F. Budrikiu ir 

kurie kitiems, kurie prie įvykio pri- 
I siūlėjo. —Senas Petras.

Penktadienis, rvgs. 14, 1934
T- t—- "■ r i" ..-----------------

Toronto, Ont.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų, Moterų, 

Mergaičių ir Vaikų.
NERIA VILNONES PANČIA- 
KA$ DEL MOTERŲ IR VYRU. 

Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
TeL Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
 sekmadieniais. ’

Povilas Babilas, kuris buvo 
labai sunkiai susirgęs, jau 
pradeda po truputį eiti geryn. 
Jis jau gali kiek ir pasėdėti. 
Susirgęs jis buvo aukšto krau
jo spaudimu.

Babilas yra “Naujienų” 
skaitytojas ir šiaip socinlistiš- 
ku pažvalgu žmogus, 
ligos musų bimbiniai 
apsidžiaugę. Tiesa, 
savo džiaugsmą jie
bet tarpusavyje jie buvo pa
tenkinti, kad jų priešas serga.

Linkiu P. Bubilui 
čiausiai pasveikti.

šiais metais Toronto mies
tui sukako 100 metų, kas, ži
noma, buvo tinkamai atžymė
ta gegužės 24 d. visų tautų iš
kilminga eisena.

Bet, be to dar, buvo ir ma
žesnių “bilijušukų”, kaip tai: 
“Alkanųjų” maršavimas į To
ronto; vėliaus karo veteranai 
“šturmavo
nėr kelias dienas, 
"onto buvo privažiavę virš 
80,000. Teko girdėti, kad pil
dant tam tikras auklėtas 60,- 
000 pasižadėjo eiti kariauti. 
Neišmanėliai 1

Tur būt, “bilijušų” proga 
pas mus į Toronto atvažiavo

labai didelis vyras 
“Vienybės” redaktorius, poe
tas J. Tysliava. P-as Tysliąva 
smarkiai “atakavo” lietuviš
kas auzas, ir sako, kad nema
žai “Vienvbei” skaitytojų pri
rinkęs. Gerb. poetas ne tik 
kad didelis vyras, bet ir jo pa
žiūros yra didelės ir plačios. 
Dabartiniu laiku Tvsliava 
randasi Montrenlyje, ir po ke
lių dienų žada grįžti į To
ronto ir laikyti paskaitą.

Dabartiniu laiku po Toron
to vaikšto a gandai, kad ir 
“Draugo” redaktorius p. ši
mutis atvažiuoja. Bet kob 
kas dar jo nėra.

Torontiečiai kaipo “b'iliju- 
šauno” miesto gyventojai vi
sus maloniai priima. ,

— J. Yoktibynas.

kuo grei-

e

4-

buvo ra- 
žalnieriai 
Lietuviu 

j valdišką 
užvedimo

“Naujienose” jau 
' syta, kad Bimbos 
patraukė Amerikos 
Piliečių Bendrovę 
teismą. Teismo
priešakyje jie pastatė Olgą 
Zarubienę? kuri pasižymi sa
vo nerimtumu.

Piliečių Bendrovė mažai te
turi įplaukų, todėl nuolatinio 
dženitoriaus neįstengia lai
kyti. Savo susirinkime ji pa
tvarkė, kad kievieną mėnesį 
kuris nors narys privalo sve
tainę prižiūrėti ir ją šluoti. 
Vadinasi, vieną mėnesį svetai
nę prižiūri vienas narys, o ki
tą — kitas. Pereitą mėnesį 
tas pareigas atlikti turėjo Za- 
rubienės vyras. Vieną vaka
rą pasitaikė bendrovei turėti 
svetainėje “klemsų parę”. Nie
ko blogo nemanydami, rengė
jai Zarubui įdavė klemsų mai
šelį, kad parvežtų namo. Kai 
komunistė Zarubienė patyrė, 
jog tie klemsai yra parvežti iš 
Piliečių Bendrovės svetainės, 
tai ji tuoj pakėlė skandalą: iš
vijo lauk savo vyrą Ir svetai
nės pirmininką. Po to ji pa
leido savo plačią burną: gir
di, socialfašistai ir kitokie 
užnuodiję klemsus ir jai pri- 
siuntę.

Matote, kokių fanatikų Bim
ba priauklėjo. Iš'clidelio išsi- 
karščiavimo jie pradeda net 
kledėti.

Rugsėjo 3 d. Maynard, Mass., 
buvo surengtas sklokininkų 
piknikas “Naujosios Gadynės” 
naudai. Bimbininkai tuoj pa
siryžo nuo sklokininkų mases 
paveržti ir tą pačią dieną 
Worcesteryj surengė savo pik
niką. Na, o Mon teitoje jie 
paskelbė net trijų dienų “at
laidus”. Kiek teko patirti, 
tai bimbininiai net per abu 
miestu nesutraukė tiek publi
kos, kaip sklokininkai.

šių žodžiu rašytojui teko 
būt sklokinjnku piknike. Jie 
turėjo apie 2,500 žmonių. Įdo
miausiai buvo klausytis “kon
certinės” programo dalies, kai 
“Laisvės” sekėjai ėmė demon
struoti savo kvailumą. O sa
vo koncertą jie surengė tada, 
kai E. Butkus pradėjo kalbė
ti. Vienas bimbininkas ėmė 
rėkti, kad Butkus jam turįs 
atiduoti 50 dolerių. Keli kiti 
šukavo, kad esą niekas Butkų 
nekvietė kalbėti, todėl jis turįs 
nutilti. Buvo ir tokių, kurie 
amerioniškas špygas rodė. Na, 
o vienas pakvaišėlis paleido į 
kalbėtoją raugintą agurką. 
Agurkas “į cielių” nepataikė, 
— atsimušė į vasarnamio sie
ną ir ją suteršė.

Tiesiog gaila žiūrėti, kaip 
tie fanatikai netenka pusiaus
vyros ir draskosi nei patys ne^ 
žinodami kodėl. Jokio pado
rumo ir jokio žmoniškumo pas 
juos nėra. Elgiasi, kaip kokie 
gyvuliai. Ir štai tie netašyti 
ir necivilizuoti gaivalai sie
kias! pasaulį pertvarkyti! Ką 
jie gali tvarkyti, kuomet pas 
juos pačius nėra jokios tvar
kos. ' — Marksistas. •

Kaip su jūsų namu, kaip su 
jusu bizniu?

Geros'žinios namų savininkams, kurių mokes
čiai nėra užmokėti ir kurių morgičiai 

ne visai gerame padėtyje

Reaguodama į reikalavimus' 
•r patarimus daugelio finansinių 
įstaigų, visuomeninių organi
zacijų ir laikraščių, tarp jų ir 
“Naujienų”, Federalė Housing 
Administracija, vykinti Na
tional Holding Aktą, padarė 
svarbias revizijas reikalavimuo
se iš namų savininkų.

Kaip atsimena tie, kurie se
kė šitą seriją straipsnių apie 
National Housing Aktą, tilpusią 
keliuose paskutiniuose “Naujie
nų” numeriuose, buvo pasakyta 
štai kas: namas, kurio savinin
kas kreipsis paskolos per Hou
sing Administraciją, neturi tir- 
rėti užsilikusių mokesčių, o mor- 
gičius turi būti gerame stoyyj.

“Naujienos” gerai suprato, 
kad Chicagoje beveik tokių na
mų savininkų, kurie butų su
mokėję visus mokesčius, o lie
tuvių tai visai nėra. Tad, prie 
tokio patvarkymo, kas galės 
pasinaudoti kreditu?

Ir štai, vakar iš Washingto- 
no nito Federal Hou'iing Admi
nistracijos buvo gautas seka
mo turinio pareiškimas ir įsta
tymo revizija.

Kadangi yra labai didelis 
skaičius namų savininkų, kurių 
realestate mokesčiai nėra su
mokėti ir kurie yra atsilikę su 
morgičių mokėjimu, bet kurie 
pajėgia palaikyti savo nuosa
vybes, tai šiuomi Federal Hous
ing administracija skelbia regu
liacijų pakeitimą, kuris leidžia 
tokiems namų savininkams 
gauti kredito savo nuosavybių 
remontui.

Reikalavimus pakeistus, da
bar reikalaujama iš namų sa
vininkų, kad jų namo mokes
čiai ir morgičiai butų pilnai su
mokėti, o morgičiai gerame sto
vyje. Finansinėms įstaigoms 
buvo duotos instrukcijos - to-, 
kiems savininkams paskolas 
duoti. Tačiau, tie namų savi
ninkai turės atmokėti paskolą 
iš savo įplaukų.

Tiems, savininkams; kurie tuf- 
ri morgičius ir tie 'morgičiai 
nėra visai gerame stovyje, yra 
padaroma dar štai kokia lengva-, 
ta. Namo savininkas turės 
teisę ieškoti paskolos, per Fe
deral Housing Administraciją 
toje įstaigoje, kuri turi jo mor- 
gičių. Tas savininkas gailės 
padaryti specialę sutartį su į ta 
įstaiga, kad ji nebandys forklo- 
zuoti jo namo per trijų metų 
terminą ar kurį kitą laiką, ku
riam paskola namo remontavi- 
mui yra padaryta.

Trečiadienio “Naujienose” 
straipsnyje, “Namų Savininkai 
atsiliepkite” j 
apie daromos paskolos didumą.

uždirba $1,500 į metus, tai jis 
gali pasiskolinti ne “ne dau
giai!, kaip $300”, kaip buvo pa
sakyta, bet iki $900.00.

Namo savininkas turi uždirb
ti penkius kartus daugiau, ne
gu jis turi atmokėti į vienus 
metus. Pavyzdžiu*!, padaręs 
$900.00 paskolą, namo savinin
kas greičiausiai nutars ją at
mokėti j 37 mėnesius, per tris 
metus. Išeis apie $300.00 į me
tus. Tai yra penkta dalis jo 
metinių įplaukų, jeigu jos 
kia $1,500.00.

(bus daugiau)

šie
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Nakties Įspūdžiai
Intymus pasikalbėji
mas su tavorščiais apie 

bendrų frontų.

pasidaro

tavorščjai! 
prie kitų 

išrišti pir-

......r. ■ w,i'^i'7>iywii i
i. ‘ '* t u* ■ i-,,, ; <■ .... Į , ;,. •

frontas tarp musų yra įvykęs, 
galime eiti prie kitų klausi
mu, kurie pasipainios nuims 
ant kelio. Vienas iš tokių be 
galo svarbių klausimų, kriip 
žinot, yra i 1 ’

Antras skridinias.
Dėl šio skridinio, brangus 

tavorščiai, mes turime sukilti 
ant koiu! Kaip jau matėte, 
ta skridimą rengiasi nukelti į 
kitus metus. Jeigu tas įvyks, 
tai turėsime kokius 9 ar 1.0 
mėnesių darbo. Prie to dar
bo, brangus tavorščiai, turi
me gerai prisirengti. Visų pir-. 
nia, mano supratimin, turime 
paskelbti kolektą ir surinkti 
apsčiai pinigu. . Jus patys ži
not, kad reikės keiktos tonų 
popieros, kritikoms, atsišau
kimams, protestams ir kitiems 
galams surašyti. Reikės ke- 
letos galionų rašalo. Reikės 
nemažai plunksnų . ir daugy
bes kitokių mažmožių. Vadi-i 
naši, musų fronte 
milžiniška skylė!

Taigi, brangus 
pirm negu eisime 
klausimų, šį turime
miausia. Ar nebūtų gerai pa
siuntus Uršulę su tavorškomis 
pavaikščioti . po apylinkes ir 
pažiūrėti, kiek draugai tam 
reikalui galės sumesti? Jus ži
not, Uršulė yra labai karšta ir 
tokiems reikalams, tinka.

šiame reikale butų, galima 
dar daug patarimų duoti, bet, 
aš manau, kad jus, žiūrėdami 
iš antro galo,, irgi šį-tą sugal
vosite. X

Kitas pusėtinai svarbus rei
kalas ateina tai

streikų pardavimas.
Kaip jau buvo rašyta,. grei

tu laiku audinyČių darbinin
kų streikas eis ant pardavimo. 
Dabar kyla klausimas: ar 
mums, brangus tavorščiai,; 
neverta streikus supirkinėti?

. Aš patarčiau geriau ‘ nepir-' 
kti. Jus patys žinote, kad ir 
musų “Vilnies1* reikalai, nėra 
labai geri. Darbininkų algos 
menkos ir tos pačios nemokė
tos. Reikia popieros ir kitų 
mažmožių. O čia dar ta bur
žuazinė prova už akių. Sukiš
ti pinigus į streiką; galima 
greitai, bet ką darysit po tam?

. Girdė j au,.’ ‘jog tąvorščius 
Bimba esąs pasiturįs žmogus, 
tai tegul jis nuperka ir po tam 
paveda į musų globą, kaipo 
bendrą turtą. ’ . ’

Baigdamas prašau tavorščių 
tuos klausimus gerai apsvars
tyti . ir pareikšti savo nuorrio- 
nę- . ; ; ''.'J

Dėl bendro fronto, jūsų
' — Juozas Kibeklis.

Dr. Lloyd Garrison

nacionalės darbo santikių tary 
bos pirmininkas, kuris veltui 
dirbo, kad neprileisti generali
nio audinyčių darbininkų strei
ko. Streikas kilo kai jau nepa
sisekė palenkti samdytojus ir 
suvesti samdytojus ir darbinin
kus į derybas.

deda iš sekančių ypatų: B. 
R. Pietkiewicz, Commander, 
F. J. Cizausky, Sr. vice-com- 
mander; W.‘ J. Kareiva, Jr. 
V/įce-commander; John Yuš- 
ka, Finance officer; J. S. Czai- 
kauskas — Adjutant, V. Ba- 
liauskąs — Sergeant at Arms; 
J. T. Zuris—Judge advocate, 
J. Barškietis—Service Officer. 

—Krank Krasauskis.

Humboldt Parko Po 
litiškio Kliubo Išva 

žiavimas

Tai buvo puikus ra 
dio koncertas

Naujienų radio klausytojai 
pereitą seredą turėjo nepa- 
nrasla smagumą išgirsti pa
garsėjusį Kubanės Kazokų 
kvintetą.

Tokio sutartino dainavimo gnr^;n|rifp« ♦‘pL.iin.p 
lietuviai, matyt, dar nėra at- U<11 oHliilLv.i i’ ĮhlNt. 
siekę. I

Kazokų kvintetas dainavo 
rodos paprastas rusų liaudies 
daineles, bet kaip dainavo! 
Rodės kad girdėjai puikiau
sius gyvus vargonus, ar dar ką 
geresnio.
• šį malonumą išgirsti tokį iš
lavintą dainavimą “a capela” 
mes turėjome ačiū adv. K. Gu- 
gio pasidarbavimui ir jo pa
žinčiai su kazokais, 
jis 
vių

kuriuos 
priprašė padainuoti lietu- 
publikai.

J. P. Rachunas 
dėkoja

BRIDGEPORT. — Pp. J. P. 
Rachunai, 3137 South Halsted i 
sf., taria širdingą ačiū vi- Į 
siems, kurie dalyvavo jų nau
jai įrengtos alinės, “Audito
rium Tavern” atidaryme. Dė
koja “N-oms” už gražius gar-( 
sinimus, New Process , duon
kepiams, Kuchinskams, A. Ka-

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

Collateral Paskolas.

10UIS M. CH1PMAN
INC

120 S. La Šalie St
Tel. Franklin 0576

Dideles Sutaupęs^
ANT MAISTO IR GROSERIŲ 
Pirkite “MIDWEST STORES”

Mieli Tavorščiai! z
Po ilgo svarstymo ir dūmo

jimo, galų gale nutariau eiti 
su jumis į bendrą frontą. Tai 
dabar be baimės galite skaity
ti mane tavorščių.

Tiesą pasakius, mes visada 
buvome tavorščiai, tik jus į- 
pratote žiūrėti į dalykus iš ki
to galo. Musų uždaviniai, no
rai ir siekiai yra maždaug 
vienodi. Jūsų darbai susiveda 
į naktį; o mano prasideda 
naktį. Jus mėgstat daug Šne
kėti apie kapitalistus; ir aš 
galiu šnekėti. Jus/ mylite Ru
siją; aš myliu jos kaimynką 
—Lietuvą. Jus bijote polic- 
mano; ir aš prisibijau. Jus no
rite gerai pavalgyli ir išsiger
ti, ir aš noriu. Jus nenorite 
gyventi Sovietų Rusijoje, nė 
aš nenoriu. Jus norite, kad p. 
Grigaitis girdėtų jūsų balsą, 
ir aš noriu. Jus norit, kad an
tras skridimas įyyktų Šiais 
metais, nors ir į jūrių dugną; 
aš noriu, kad skridimas įvyk
tų tada, kada bus galima ir, 
kad butų pasekmingas. Skir
tumų tarp musų, vadinasi, 
kaip ir nėra.

Vienas dalykas, kuriuo\mes 
biskį skiriamės, tai įpročiuo
se. Jus mėgstate karščiuotis 
ir kritikuoti; aš mėgstu pri
tarti visam kam, kas gera, 
jus nekalti. Gal pastebėjote 
“Naujienose” Dr. Žmuidzinas net iš Indianą valstijos, prie 
labai vaizdžiai rašo apie kri- to dar bus puiki muzika. Tas 
tiką Baltrų? Gal būt, ir jums viskas bus veltui. Tad, ger- 
yra tekę augti tokiose aplin- bįdmi lietuviai, ex-kareiviai, 
icybėse kaip, anam Baltrui? legionieriai iš kitų postų nę- 
Bet dėl to mes riesibarsime ir pamirškite rugsėjo 19-tą at- 
nėsipyksime. Jus kritikuosite/ maršuoti kuoskaitlingiausiai 
o aš jums pritarsiu. Jus kolib* pas mus, Dariaus ir Girėno

Dariaus-Girėno Pos
tas įšventina naują 

valdyba

NORTH SIDE. — Vasarą 
baigiant ir northsidiečiai ne
pasilieka nuo kitų. Jie taip 
pat yra veiklus ir dalyvauja 
visiioąįe padengimuose ir su- 
mąny ižuose, , ,

Šią vasarą, kaip kitoms va
saroms per daugelį metų, 
Humboldt Parko Lietuvių Po
litiško kliubo nariai yra su
manę surengti draugišką iš
važiavimą, kuris įvyks sek
madienį, rugsėjo 16 d., Eikš 
Grove miške, prie Higgins Rd. 
Vieta visiems gerai žinoma. 
Bus visokių linksmybių ir 
prie to dar bus ir “barbecue”,.

žinoma ir draugiškas išva
žiavimas neapsieis be dainų ir 
šokių. Todėl, visi esate kvie
čiami dalyvauti Šiam paskuti
niame vasaros išvažiavime j ir 
linksniai laiką praleisti tarpe 
medžių ir gamtos gražybių.

—Komitetas. f

: IŠPARDAVIMAS
Pėtnyčioj ir Subatoj, Rugsėjo-Sept 14 ir 15M | v Puikios U. S. No. 1 

d u įveswtsco^siN°11 ?WISCONSINO hl 15SVARųO£a 
COB3LER,,,4,., I’PKAS A V V

2tuz.53c
Puikiausi švieži KIAUŠINIAI *‘Midweat” Kartonuose .... Tuz. 32c

Rugs. 19 d. rengia iškilmes 
Hollyivood svetainėje.

Pirmadieni pašven
tins naują aukštąją 

mokyklą

Kiaušiniai
“GRAPE-NUTS” FLAKES ...... 2 pak. 17£
“COMET”~RICE*FLAKES .........    pak, ĮQė
•ĮtELLOGG'S’’ CORN FLAKES .......... 8 unc. pak, 7į
“Midwest” OATS greitosios ar reguliarės 2 pak. 130 
———“PILLSBŪRYS"
SNO-SHEEN KEKSŲ MILTAI su sietu 44 unc. pk. 250' 
BLYNELIŲ MILTAI ................................ 2 pak. 210
FARINA .............. ......... ............. 2 pak. 170
“Midn'est”'BLYNeLiŲ~SYRŲPA~S 22 unc. džiogas 150 
“Cloverh.lt" CUKRINIAI ŽIRNIAI No. V kenai ........... 3 «ž~25c

“Arterlal" SALDIEJI ŽIRNIAI
“WELLWORTH” APRICOTS No. 1 kenai 2 už 250

No. 2 kenai J2c

“DEL MONTE” PYČES RicSu "kikenai 19c
- - n  . ■-   T-   - . - 1 . - -.Į Į    -       ■  

TOASTED CHEESE THINS “Educator” 2 pak. 250 
svaras 1O£GINGER SNAPS Cooides

Dariaus ir Girėno legiono 
kuopos naujos 1935 metų val
dybos “įšyeiitinimo” vakaras 
įvyks rugsėjo 19-tą dieną, 8-ą 
vai. vakaro, J. Yuškos svetai
nėje, 2417 West 43rd St.

Į šį vakarą yra vieČiami vi-‘ 
si liętiiyiai ėK-'kareiviai, legio
nieriai ir ne-Įegįonieriai su 
savo “sweethėar.ts”, žmonomis 
etc. Kurie dar nepriklausote 
prie Dariaus-Girėno Posto;, 
prašome atsinešti savo dis- 
charge popierius. Įžangos jo
kios nebus. Po visų ceremoni
jų bus gardžių lietuviškų deš
rų su kopūstais Ir keptas par
šiukas, kurį naujas Icamandie- 
rius p. Petkevičius importavo

Pirmadienį, rūgs. 17 d., 11 
vai. ryto įvyks pašventinimo 
iškilmės naujai pastatytos au
kštosios mokyklos, New Lane 
Technical High School, prie 
Western avenue ir Addison st. 
Mokykla yra viena iš moder
niškiausių Chicagoje ir jos 
pastatymui išleista apie $7,- 
000,000.

“Sunshine” MILCO GRAHAM CRACKERS sv.
COCOMALT 1/, sv. kenas 21č
DIDELI SULTINGI LEMONAI
“Nancy Hali” SWEET POTATOES
GELTONIEJI CIBULIAI
VIRIMUrOBŪOLIAI .....
“Beech-Nut” PEANIJT BUTTER —10V. unc. džiaras

tuz. 19^
5 sv. 19£

U. S. No. 1 5 s v. 13^
U. S. No. rs“šv71»lĘ 

15c

įsibrovė klaida ’sitės, o aš juokšius. Tokiu bu*1'Postą j svečius, nes mes jūsų
du musų bendras frontas bus lauksime.

Paskolos dydis yra nustatomas tvirtesnis ir . pastovesnis už 
patį frontinį principą.

Dabar, kad : jau j
pagal (tarp kito ko) namo sa
vininko įplaukų dydį. Jeigu? jis

Naują valdyba. .
bendras Valdyba 1935 metams susi-

Labdarybės ženkle
lių piršėios suareš

tuotos ir yėl pa
leistos

Cbieagos miesto taryba už
draudė pardavinėti gatvėse 
visokius labdarybės ženklelius 
(tags),. Vienok Chicagos Lab- 
darybių Sąjunga vakar turė
jo savo ženklelių dieną (tag 
day).' Kad ženkelių piršėjos 
pasirodė gatvėse yidųrmies- 
tyj, tai policija apie šimtą jų 
suareštavo.

Vėliaus teisėjas Dantei 
Trude išdavė orderį, kuriuo 
jis uždraudė policijai kištis į 
ženklelių pardavėjų darbą. 
Tada visos pardavėjos vėl pa
sirodė gatvėse su ženkleliais ir

“Daisy” CREAM CHEESE ~-3 unc. pakelis .....
“Pulaski” MINKŠTA SALAMI DEŠRA
“Drexel Farms” CALI HAMŠ .....   sv.
“Midvvest” DRUSKA Paprasta ar lodizuotą. 2 sv. pak. 2 už 15c

, 2 už 15c

C ATI A B°°t Beer “Midwest” *9 už O C m Plūs
Ginger Ale Dideli Buteliai uį butelius

“KITCHEN KLENZER” ..........     kėnaFg#
“PRIM”~BATHROOM TISSUE ............ .  4~ rolės 19^
“FRENCH’S” BIRD SEED ............................  pak. 14^
“FRENČH’S” BIRD GRAVĖL ..................... paE~10£
7^”^INERALS0AP sv. pakT'210'3 mažT^k725<£

“Rinso” 2 2di^ 39c “^^OY”3,.17c
Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.
—y•........'■ ■■■ ■ -.......................................................................................... ................. ■ ' ' ’ ..................................

PASTABA -— Dauguma "Miduiett Storet” turi ir mėtai tkyriut, kur iųe 
galite pirkti gerą mėsą, paukitieną ir tt. už žemiauiitu kainai!
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Pnblished Daily Except Sunday 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine. 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Editai P. GRIGAITIS

Subscription Kates: - 
18.00 per year in Canada 
17.00 per ycar outside of Chicago 
38.00 per year in Chicago

, 3c per copy____________________

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Ilk under tbs act of 
March 8rd 1879.

by

■trišakymo kainai
Chicagoje — pašto;

Metams   —-  
Pusei metų ...----------------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam minėsiu!

Chicagoj per išnešioto jus: 
Viena kopija ........... .....

Savaitei —.... ........... ........
Minėsiu! .................

Suvienytose Valstijose, do jCbicagoj, 
teitai

-_ 17.00 
__  8.50 
__ 1.75 
__ 1.25 
_ .75
luošo

-_ 18.00 
_ 4.00 
__ 2.50

38.00
4.00
2.00
1.50
.75

3c 
18c 
75c

Apžvalgą
BENDRAS FRONTAS TĄRPE 

ITALIJOS EMIGRANTŲ

[korespondencijos Į AT; “Z r a; c>.a c
wmBRww**wHRiwww

Brooklyn, N. Y. |škino lyg mažiems vaikams. uh.uJi;' »U.-HJ4>* ?bJ.r, j —--- T,~
’ ' . • ? * * Publika naši i u f o nžaautn ir iz«: 4-_ „ts.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiėnr Ben- 
arovj, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
111. Telefonas Canal 8500.

Metams —
Pusei metu _________ T
Trims mirgesiams
Dviem mėnesiams ___
Vienam mėnesiui 

Lietuvon ir kitur n*

Pusei metu •••• M.............
Trims mėnesiams-----
Pinigus reikia siusti palto Monoy

Orderiu kartu su Užsakymu.

GAMYBA PAGAL PROGRAMĄ
i . 1 i •

Amerikos Darbo Federacija siūlo, kad federalinė 
valdžia sudarytų centraljnę įstaigų, susidedančių iš biz
nierių, darbininkų, vartotojų ir vųldžios atstovų, kuriai 
butų pavesta išdirbti ir vykinti bendrų visam kraštui 
gamybos programų. Be tokio programo, anot Fede
racijos, busiu sunku pašalinti depresijų, nes atskiri biz
nieriai neturį drųsos investuoti savo kapitalus ir plėsti 
biznį. Jie bijo nuostolio, bijo darbininkų streikų, aukš
tų taksų ir naujų įstatyminių suvaržymų.

Padariusi biznio eigos apžvalga už pereitus pusant
rų metų, Am. Darbo Federacija randa, kad darbų pa
gerėjimas, kuris buvo ypač žymus pernai metais, apsi
stojo, kai tik fabrikai paliovė vadovavęsi bendro pra
monės gaivinimo sumetimais ir ėmė kiekvienas žiūrėti 
tiktai savo pelno. Per pirmų jį pusmetį 1934 m. pramo
nininkai, tiesa, padidino gamybų 19 nuošimčių palyginti 
su pereitais metais, bet dirbančiųjų dąrbipinkų skai? 
čius padidėjo tik 8 nuošimčiais. O nuo pavasario iki 
dabar biznis, kuris jau buvo pasiekęs 67 nuošimčių nor
malaus stovio, vėl atslūgo iki 57.5 nuošimčiu.

Ši įdomi biznio kritika liudija, kad jau ir Amerį- 
darbininkų “aristokratijos” protas nebemiega. Kaip 
seniai Amerikos Parbo Federacijos vadai buvo vi- 
priešingi tam, kad valdžia varžytų, “privatinę įni-

kos

sai
piatyvą”. Ęartu su šios šalies kapitalistais jie manyda
vo, kad valdžios pareiga tai — eiti naktinio sargo pa
reigas, saugojant žmonių turtų nuo vagių ir plėšikų ir 
palaikant tvarkų gatvėse, bet nieku budu nesikišti j 
privatinio biznio reikalus. O dabar tie patys darbinin
kų viršininkai jau reikalauja, kad valdžia įsteigtų pla
navimo ir reguliavimo tarybų viso krašto pramonei.

Jeigu šitoks dalykas butų įvykintas, tai Amerika 
pažengtų ekonominio persitvarkymo keliu daug toliau, 

•• negu su NRA. Verta čia pabrėžti tai. kad Federacijos 
sumanymas turi grynai ekonominį pobūdį. Ji nereika
lauja jokių atmainų valdžioje, ji nepataria pačiai val
džiai imti j savo rankas pramonės tvarkymų, bet tik 
siūlo, kad butų sudaryta iš įvairių ekonominių grupių 
tam tikra centralinė įstaiga pramonės gaivinimo pro
gramų! pagaminti ir jį paskui vykinti.

Taigi čia visai ne toks dalykas, kaip bolševikų 
”piatilietka” Rusijoje arba fašistų “korporacijų” siste
ma Italijoje. Pas bolševikus viskų daro ir tvarko val
džia, o pas fašistus valdžia, neva reguliuodama biznį, 

. šelpia jį pinigais įs valstybės įždo. Tuo gi tarpu pagal 
Amerikos Darbo Federacijos planų biznį privalo vęsti 
ir tvarkyti patys žmonės, kurie yra tiesioginiai juo su
interesuoti; darbdaviai, darbininkai ir vartotojai. Vab 
džįa tik suorganizuoja iš jų atstovų centraliųę įstaigų 
(pasiųsdama į jų ir savo atstovus), kpri paskui jau 
daro planus ir juos vykina.

Šiame sumanyme atspindi daug aukštesnis ekono
minio išsivystymo laipsnis, negu bolševikų valstybiniai 
me kapitalizme arba fašistiškam privatinio biznio šel
pime. Ar valdžia jį priims, tai, žinpmų, kitas, klausimas. 
Bet kuomet žmonių masės ima nusivilti NRA pažadais 
ir pritaria net tokiems utopiškiems dalykams, kaip 
ginclaįr’o “Epič” plapas, tai Amerika dar gali visko 
pamatyti.

Italų emigrantų ąnti-fąšisti? 
pę koncentraciją, kuri sųąidėjo 
iš socialistų, rcspublįkininkų 
(monarchijos priešų) ir cĮemo- 
kratų, yra likviduotą, kadangi 
pasirodė, 'kad ąunfcu yra sutai
kyti tų skirtingų partijų nuo
mones politiniais ir dar labiau 
ekonominiais klausimais. Bet 
tai nereiškia, kad kovą prįeš 
juodąją Mussolinio diktatūrą 
pasiliovė, Ji tebeiną, tik dabar 
fašizmo priešai, kurių 4i4žiąu- 
sias skaičius gyvena Paryžiu
je, perorganizavo savo jėgas. 
Vietoje ąnti-fašistinęs koncen
tracijos, tapo sudarytas prole? 
tarinių partijų bendras frontas 
kovai prieš fašizmą.^

Į jį įeina socialistai komu
nistai. Socialistai sutiko su ko
munistais tartis ir stoti į bend? 
rą darbą, kuomet pastarieji pa
reiškė, kad jie atsisako nuo sa
vo demagogiškos “ąociaĮ-fašiz- 
mo” teorijos. Bendras progra
mas, kurį šios dv| politinės 
grupės priėmę, yra toks:

1) JPriešintįs Italijos inter
vencijai Austrijoje ir šiaip ki
tiems Italijps valdžios žiųks- 
nįams, kurie iššaukia tarptau
tinių* konfliktų pavojų;

2) Kovėti dėl pąliųqsavrmo 
politinių kalinių Italijoje, Vo? 
kietijoje ir Austrijoje;

3) Kovoti už darbininkų bū
vio pagerinimą ir prięš algų 
kapojimus ir bedarbių pašalpų 
siaurinimus; .

4) Kovoti prieš ‘fkorporalyvę 
sistemą” įr ginti darbininkų 
sąjungų laisvę.

šis itąlų socialistų ir komu
nistų bendras frontas rodo, kąd 
tenai, kur fašizmo leteną už
gula darbininkų klasę, viduji
niai kivirčai darbininkų judė
jime palieka be prasmės. Italų 
emigrantams ėmė daugiau kaip 
10 metų 
venimo 
viršų.

tatai suprasti, bet gy- 
logika vistiek paėmę

PASLAPTINGA KAPITONO
MIRTIS

Tyrinėtojai priežąsčių gaisro, 
kuris sunaikino laivą Morrp 
Castle ir apie pusantrų šįmtp 
pąsažierių, stengiąąi išąiškinti 
tų laivo kapitono mirties pa
slaptį. ~ \

Kapitonas Ro^crt R. Wilmott 
mirė laive už septynių valandų 
prįeš gąiąro pradžią. Laivo gy
dytojo raportas sako, kad mir
tis įvykusi dėl širdies ligos. 
Bet valdžia įtarią, kad kapito
nas galėjo būtį nužudytas. Ap
žiurėjus jo apdegusį lavoną, 
surasta, jųgei mirusiojo galva 
atskirta nuo kūno. Atrodo, kad 
buvo bandyta kapitono lavoną 
sunaikinti. Valdžjos chemikai, 
be tų, žiūrės, ar nabašninkas 
nebuvo nunuodytas. /

Jeigu tas įtarimas pasitvir
tintų, kad laivo komandueto- 
jas buvo užmuštas, tai butų 
pagrindo manyti, jogei gaisras 
galėjo būti priemonė piktada
rybei paslėpti.

RPDO SĄvę ILTIS

Iš mąsiį kolonijos

Praeito mėnesio pabalyje 
LSS. 19 kuopa laikė savo, su- 
siri likimą. Nąrląi pareiškė 
savų nepąsitenkinimą skyriaus 
vedėju. Mat. buvo pakeltas 
klausimas., kąd sekamai žie
mai reikia parsikviesti kalbė
toją iš Lietuvoj arba iš kur 
kitur, kadangi po Europos šalis 
yra nemąžai išblaškytų social
demokratų, kurie pp fašįstiqio 
perversmo Lietųyos.

J tą sumanymą drg. Poška 
ątsiliepp neįgiąmąį. Jis sako, 
jpg kulbėmis nėra galimą at
sikviesti. Tačiau musų^ kuopą 
laikosi tos nuomones, jdg tąi 
pilnai galima pądąryti. Reikia 
tik draugįško kooperavimo- 
Jeigu ir kitos kuopos renis* 
tai, nėra mažiausios abejonės, 
jqg mes galėsime ątsįkviesti 
kąlhętoją.

Peras ir sųmapus kalbėtojas 
kuopoms didelio sunkumo qe- 
šudarytų, nes ir jis pats susi
rastų progos sukejti reikalin
gus pnągyyenimui pinigus*

Kuopus nariai diskusijose 
gyvai dalyvavo ir pareiškė tą 
nuomonę, kąq bųtinąi reįkar 
kaliųga dėti visas pastangas 
kalbėtojo atsikvietimųi. Jei 
męs norime prgąmząciją ug-' 
dyti, tai privalome kąlbęto- 
jaus reikalų rimtai susirūpin
ti. Bp to, jnps išgalėsime at; 
gaivįnti sociąlįstiŠką judėji
mą.

Kuopą paskyrė 25 dolęriu? 
skyriųh Galėtų ir dar bent 
tris kartus tiek paskirti* Bet 
drg. Ročkos išyedžįqjįmų| apie 
reikalingumų dolpru per 
savaitę ir kiti dalykai pusėti
nai visiems ūpą sugadino.

Pabąr lauksime, kų 
draugai pasakjs: ar jie prį- 
tars drg. pošLąi, ar palaiky8 
musų pusę. į
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NAUJA SANTARVĖ■ ■ * - * . ■ " *

Lietuva, Latvija ir Estija jau pasirašė tų “santąr- 
Yės ir bendradarbiavimo” sutartį, kuri buvo padarytų 
i’ugp. mėnesio pabaigoje Rygoje. Tuo budu Europoje 
įsikūrė dar viena valstybių Santarvė

Karo nąetų gyvavo didžioji Santarvė', susidedanti 
iš Franci jos, Anglijos, Rusijos ir Italijos (rusams atsi
motus, prie Santarvės prisidėjo Amerika). Po karo įsi? 
kūrė Mažoji Santarvė, į kurių įeina Čekoslovakija, Ęu- 
manija ir JųgPalaVŲa-

Grupę iš tyijų ųe^idejių ręapuMįkų, kurios susime 
dabąr, veikiausia Į>us žįnęmų, kžip Pabaltijo Santarvė. 
Kaip pirmąsias dvi Santarvės, .taip ir šių pagimdė vo- 
kiškpjo mįĮĮtą^mo a^ęsįijgumas. x \

Kuomet ApTASS skyriai 
svarsto Lietuvos Aęro Klubo 
patarimą, ^4 skridimas bųtų 
atidėtas, tai Marijonų organas 
skubinasi pasinaudoti proga ir 
paskleisti ^enįįordlizaęiją tąrpe 
skrįdiipo irpmėjų. Jam nesvar
bu, kad. didelis yisuomeniškąą 
sumanymas pasisektų; . nesvar
bu ųe -tai,, k^4 čią einą kiaušį; 
mąs apie ląkųno gyvybę.
. gitą “artjipo ipęiląs” payyž$ 
žmonės mokęs priderančiai 
įvertinti.

.. I. >.,0. ............ ......  ...... .

Nąutooee 
4iipdą imda 
Kftd pa&ae Nąųjįenoe 
yra iMMjstogae

■fe

Publika pasijuto užgautą ir 
pradėjo nerimauti. Vieną kai? 
bčtųją pirmininkas priverstas 
buvp sustabdyti: girdi, laikas 
jau tau baigti, nes randasi iri 
daugiau, kurie nori kąlbęfi. 1 < . . ,

Susirinkime draugas Tiške- kais bruožais, jau kuone, išbju- 
yičįus parejavė už dolerį so- kUsiais, kokių aštuonių dešipi- 
ciąljsĮtų vajaus ženklelių. Rei- čiiį metų senis. Jo stambus 
kią ir kHiepįą drąųgamą su- stuomuo, atrodė kietas, bet vęi- 
hrusti, Iš demokratų ir republi- dąs minkštas, paakiai padribę, 
korių mes nieko gerų nesu- Rudądryže seną liemenė, visa 
lauksime. Jie tik žadą, tai ię | atsagiotą, gulėjo ant jo išpus

tos krutinės, spaudžiamą dide
lio męcĮąlįo įr sunkios grandi
nės, suraizgytus iš stambių 
grandžių ir prikabintos visokių 
ornamentų, pradedant drumblio 
kaulo kriaunų peiliu ir baigiant 
auksą pąsapą, kur| žįbėjų, lyg 
kokią ląimės kelio žyąi^dč.

Šitas apsčiai medaliuotas se
nis laikė už ąsos erdvų škune- 
rp pilną putojančio alaus, |r 
gandai kąlbėjo:

— Ugnis! Kas čia do ug
nis? Ir Čia ugųis? Ot, kai rųes 
— Tedžio Roosevelto “Rough 
Riders” ■ 
tai bMYP ugnis! 
tokią ugnį aš 
ąląųs ųžlietj.

Ir pūkštelėjo 
į ugnies pusėn, 
tiesiog ant galvos išblyškusiu 
smailiasmakrio vyr|škiq, su me? 
dine koja ir nučiupusia karei
vio kepure, šisai pašoko, nusi
purtė ir tuščiu škuneriu seniui 
grūmodamas, šaukė:

— Tu matei ugnį — ispa
nus-mušdamas?! Ha, ha, ha! 
Ten nė vyrų nereikėjo. Tai vai
kų žaislas. Bet aš — aš pa
saulinio karo veteranas — tai 
mačiau* ugnį! Mačiau? Taip — 
dalyvavau joje, vadinasi; mu
šiau vokiečius. Tai buvo Ug
nis!

Jam bešaukiant iškrito škU“ 
neris iš nubalusios. jo rankos 
ir pasiekęs kietą grindinį, su
dužo, subyrėjo, kaip ir jo svei
kata, gyvenimas, ateitis ir lai* 
mė — vokiečius bemušant..

Mudu* su augintine lindome 
pro tirštą minią, o karo ttdid-

kits be fc.ojps -

viskam
Rugsėjo 30 d., Town Hali 

šyę|ąįpėje, 43rd st. ir E. Broą0 
way įvyks masinis socialistų 
mitingas. Kalbės Chąrles So- 
lomon, kandidatas j gubernato
rius; Normąų Thųmas, kf^di- 
dątas į senatorius | Harry V. 
Laidler,
B. C. Vladeck įr kiti. Būtinai 
dalyvaukite mi|ipge, o taip 
pat stengkites kiek gghmę 
daugiau praplatinti ženklelių.

August Claessens,

Prieš kiek laiko pateko man 
į rankas angliškas jhirnąĮių? 
kas, kuris yrą pašvęstas kra" 
saženkliams. Pastebėjąų 4ęp| 
ir paųjų lįefuviškU krąąažepk-i 
|ių paveikslus. Pįrpiiausįai 
metami į ąkį qrq pąŠto ženk
lai, pąšvęsti Dąr;aųs?Girėn9 
atminčiai. Tų ženklų išleista 
net penkių skįr|ingų spalvų. 
Mątosi abiejų žuvusiųjų Įąku- 
nų atvaizdą! bei lėktuvas.

Kąlbąnt apie lĮetuyįškus 
krąsažeųklius, tenka pasakyti, 
jog bevęik ant visų jų spaus-: 
dinąmą SĮmptonos atyąizdas. 
Kurjems galams jie taip garsi
nasi? Gal tik todėl, jpg nu
jaučia, kad ateityje jo vardas 
neųžsitarnaus tdkios didelės 
pagarbos.

— Frank Lavinskas.

• ■ 4’ Y ■.

Ęųgsejo 7 d* Rilięčiu Klupo 
svetainėje įvyko susjrmkir 
mąs ąrhąt tiksliau Sakąpt, mi- 
tiqgasr kurį sujaukė demokra" 
tų kandidatai. Mitinge Jie 
kandidatai daugiausiai gyrę 
save ir kalbėjo ąpię tąi, ką jję 
darys, ,jęi bus išrinkti į valdiš
kas vietas. Pasirodė, jog ,ne? 
mažai ir musų, brolių lietuvių 
pučįa į demokrątų dūdą. Pą-j 
vyzdžiui, p. X. Strumskis, bu? 
vušis kandidatas į Susivieni? 
jimo prezidentus, jau pąąidar 
rė didėlis demokratų pąrt|jq$ 
rėmėjas, i

įdomu pastebėti, kad tie de
mokratų kandidatai, kalbėda
mi lietuviams, apeliuoja nę| 
į patriotiškus jausmus. Vie? 
nas kalbėtojas ėmė taip 
niuoti: girdi* Čiųrėkitę į šį kąn? 
didatą; jis yra tikras lietuvių 
prietelią; jo supus yra vedęs 
su Lię|u¥qs mergina.

Kalba kitus.dlis apgąįlestam, 
ją, kąd negalįs liętuviškąi kąj? 
Lėti, nqrs ir esąs Liątuvqje gi? 
męs. Lietuyoje bųdąmas lan
kęs mokyklų- B°t į šią šąjį 
atvažiavęs bųdąmas devynių 
mp|ų amžiaus, tad dąųg ką 
pamiršęs ąpię Liptųvą. Vienok 
jo mitina daF ir Šiandien 
kalbanti liptuviškai.

žmogus jis apie kokių 50 
metų ąmžįaus. Aišku, kad 
Lietuvoje) jis' lankė rusišką 
mokyklą? nes jo laikąją |Įptp?! 
viškų nebųvp. Pąkak0 užmpS-< 
Ii akį, kad įsitikinus, jog t.ai 
yrą iš Lietuvos kilęs žydas. <

Ęalbpjo ir pątą S^umskis* 
Kaip yra aakoma? misetinas 
vyras ir jš stuomens ir Iš 
mtw Jis tik patvirtino kHu 
kąlbąs, patardamas remti lip* 
tuvių žeptą ir kitą kandidatų? 
kuris yra gimęs Lietuvoje, 
šiąįp Įš Strumskio kalbėtojas 
menkas, jo kųįbą nėra skian- 
di.

Buvq Įr daugiau kalbėtoju* 
Bet jie pasirodė visiškai silp- 

. -m* 'Panrųači^'U^ 4tiyku« įj- 
' .--e. * ■ .

Kenašlją, Wia
Lietuvis kandidatas į kąutęs 

klerko vietą

aįfeį

'ws K) '<£<■’) ■’> ‘ ■■ fe

.

(Tęąinyą>
Visų dėmesj traukiamąja jė

ga čia buvo aukštas, storo lie- 
rnenio, ilgo veido, buka barz
da, nuskustais ūsais ir kariš-

Praeitą pavasarį: vietos lįe- 
tuvįąĮ subruzdo ir išrinko į 
miesto tarybos narius p. J. 
Martiną (frfąrpmkeyiČių). Tas 
laimėjimas kuo puikiausiai I 
parodė, jog ąųtartįpąi dirbant 
gahmą dųug ko ątąi.ekti* 
rdnkdami Murtinų* Įietųviąd 
pirmą kaptą prąląužp Jedą PU* 
įltįkąm kadangi tąi bnyp pir
mus Jįętuyiš Wfappwn 
joje, (kuriam toko nžimti aųkid 
tą vietą* ’

Sakoma, jog pradžią vląųp? 
mot yra ąuųkh Pęl kai sek? 
minga pradžia liko padarytą, 
tai pas vietos lietuvius atęįrą? 
do daugiau drąsos, litai ko<ięĮ 
jie vėl pįąnuqją prasti ant
rą savo kapdidąją* Būtent* p-Į 
Sa-m* ĘĮyąsJ) .(Ėlįjošių). Pąs-| 
taraus Sanialistų Partiją yrą 
smmmas'kąn^idatu į kąnntės 
klerkusi Jią turi nėn>UŽUi 
šansų laimėti, nes j į; wmią\ ne 
tik Ralistai, bet |r lunij^š* 
Lietuviai sąvn tautioį, žinoma, 
pnivalp visais galimais buda^ 
paremti.

q panamos p. Alijošius pil
nai Iiždtarnaują. Jis yra jau
nas ir energingas vyras* Sa
vo laiku jis dirbo First Na
tional banke, Q dabar Nąsh 
Motor automobįiįų ūmioje ei** 
na knygv9džio pareigas. To-> 
kiu budu kauntės klerko pa
reigoms jis yrą pilnai kyalifi-1 
kuotųs. • J

Smagu, kad lietuviai prade*' 
da dalyvauti politikoje. Jųqs 
mes turime remti, fad rug
sėjo 18 d* mos visi dalyvauju 

?me bųUaMW0Se ir ant balo
to oastatykinm kryžiuką tį<^ 
p. Elyash vardų, Galutiniai' 
rinkimai įvyks lapkričio ą d.

^įąįp musų kolonijoje nieko 
naujų. Pastebėjau tilt tai, kad 
imųsų >iapiariai! (1W kai kur 
W iu) važinėjai naujaįs>aų- 
to,moMW«‘
W. šį&geriš grąžų ^Id? 
ąmoMUė4’, . p, nątįjft

ispanus,— nulėmė 
O čia kas? Ki
galiu škunerįų

škunerį alaus 
pataikydamas

Į čiaudėjo. Kai kurie traukėsi 
dar' toliau nuo r--*1— - , 
kurie iš naujo 
jos.

Didelis, raudonas ugnegesių 
aparatas vos besimatė tirštuo
se durnuose. Apie jį bėgiojo 
tamsus žmonės, su žvilgančiais 
plieno šalmais ir kirviais už 
diržo. Kai kurie iš jų jau bė- 
go |inku; mus, kai kųrię, — 
drąsesni ąr, veikiausią, ištver
mingesni, — dar tebesilaikė 
kovos fronte, bet netrukus ir 
jie pasilęido bėgti, palikdami 
puikųjį savo aparatą liepsnoms.

, Ugnegesiai, iš tikrųjų, atrodė 
čia. taip bejėgiški, kaip skruz
dės miškui bepleškant. Tuoj 
pasi tvėrė raudonąjį aparatą 
iepsnos, sprogo benzinas, ir vi
sa mašiną pasikėlė į orą — de- 
rąnčįąis šipuliais.

Visi trynėmės akis ir maty
ti mažą ką tebematėme. Tik 
girdėjome žiaurų ošimą, plaki
mą, tarytumei, įsiutusios juros 
bangos uolas daužytų.. Pravė- 
rėme akis ir pamatėme baisiai 
niršųsias liepsnas, aukštus mū

rus Šiurkščiai belaižančias.. . 
Paskui gęįųvo sienpą, pyškėjo 
bąįkiąį, p kamuOĮįaį dulkių, su- 
sikihnsįų sų (Įumais, įdbįrkš- 
fiipis ir liepsnomis, Š°¥^ į pa- 
dąngąs, Km* pasigavo jųps stip
rus Yėjąą ir nusinešė per mu
sų gaiyąs tiesiog į ežerą...

TrenksjnĮngai sprpginėjo ąlie- 
jaus stąfinės, sproginėję tal
pus benz;no šuliniai, lėkp į 
aukštąsias padanges ir įvairiau
sių spalvų liepsnomis nubarstė 
y;šą dąpgų...

Pp musų jojoms drėbė j o že
mė. ... • ’ ’ * * ■

Pietvakarinė ęhįcagps mies
tą dąįis,

ugnies, o kai 
stūmėsi arčiau

Yįen$ bę fankps, 
~ pasiliko ųžpą? 

kąlyje su tuščiomis įr pilno? 
įpią ą)ąųs stątii).ėTI§> škune- 
riais, žiopsančią į juos minia 
įr ątsipnnimais apie kąruą, mū
šius, ugnį ir? gal būt, nekaltų 
žmonių kraują, kuriup tą ug
nis visados bų*ną gesinamą...’

Mudu pąsįejcėva skerdyklų 
ąpieiinkės pašto rumps, 
mpųkųs, fik vienų aukštų, pl- 
delį Jungtinių VaĮstybių mostų- 
Hniai sųpkvežiipiaį stovėjo prie 
jų ir, matyti, ĮąUkė bėsiąrti- 
nąnčio, jiems pavojaus. Ąnt 

i švirkštė • - * 
tuoj nųnjarindąm

stogo keletas vyrų 
vandepj, 
kiekvieną čia ątlėkdSią liepsną 
ąr pariją.

Minia grpįosi arčiau ugnies*
* Karštąs gyvas pietvakarių 

vėjas smągįąį kvėpavo įr yiąn- 
vaj teikė $yiežio degu’onie^ ug? 
hąięi, kuri flęgė net pasišok;? 
_įėdąmą: ■ ■ r ||

Karšti duipai, kibirkštys, 
atpiyšę liepsnų gąbąląi, k.E 
cf&aptips skiedros, laistė ir, 
pąfargę, |<ritp ąnt minios gal* 
vų. x

get \ mįnja, nesųVąĮdomo 
sųialsųrpp ątUmiamą, vis yąrč- 
si pirųiyn. TĮk. kąi vięąųjiškai 
suųžė yį$9s ir tėšjcf j# '^Įin- 
^ąią dupių ydląisr pilnais ža
rijų ir ryklių, liepsnų, tada ji 
ūmais ątsįsujęo ir bego nuo ug
nies. Vis dėlto iįiyo ir drąsuo
lių, kurie trankėsi ątųpąlįąlių, 
nosinemįą pridėhgų šąvp ąkjs.

Pabėgę apie pusę kyartalo, 
atšisukome.

Daugelis žmonių ašarojo ir 
\ y •’ ■ , ‘ i ‘

n?

- pasauliškai išgar- 
c že’ 

męje skerdyklomis ... 
ve ... neišreiškiamų 
kų išnaudojimų ..T 
... streikląužiąis ... 
mis ... kraujų . .. 
kais pelnais 
bandė apsivalyti, sugrųsdama 
juodos savo praeities nuode- 
mes į rūsčios ugnies nasrus!

Sunkite durnų debesis dabar 
buvo bekraštis. Visa Chicaga 
stenėjo jo varžtuose. Ir dabar 
jau iš tikrųjų ątiqdė, kąd vi
sas surukusią Chicagos mies- • 
tas liepsnose murdosi.

Didelis neriba? pradėjo aš
triai yęikti žųiomų jąusjnus. 
ę_ai kurie ėrnė skubėti namo, 
šalia mųsy stovįs ąų visą sa
vo šeimą -r? penketu vaikų ir 
Šmoną -r- nęgfąs tikrą; norė
jo bėgti namo. Tik jo vaikai 
labai spyrės). . JĮę. matytį, no
rėjo dar ĮlpftV pažippsptį j di
delę ugnelę. Npgrąs peryinosi 
ir pyko: “Visas musų turtas 
Sudegs* likime namo. Sakau, 
kad eikime P'Bet vaikai, kaip 
ir tyčia, dar glaudžiau kibo į 
motinos sijoną ir nė iš vietos. 
O pati Plotina, išsekusio kūno 
ir nuvytosios jaunystės varg
šė moteriškė, ironiškai šypte
lėjo: ^Musų turtas?! Ar tie

konais?!n Vaikams patiko. Ne- 
grąs, niekp daugiau nebesakęs, 
nusiskubino savo “turto” gel
bėti.

Susįrppinimo — savp man
tą — žodžiai prądėjų skland
žiau eiti ne tiktai iš negriškų 
lupų, bet įr lietuviškų, leiįkiš- 
ku, rusiš|ęų, pieksikonįškų, vo
kiškų, anglišką ir <ĮUr įtitokių. 
Daugelis apleido įdomia ugnies 
ąceną įr dūmė namo.

, Pagaliau* iškilo “turto” žlu
ginto sąvoką įr mano gąlvoje. 
“Vaikpli”, sąkąų, “važiuokim 
namo. Visas ^ridgeportąs dū
muose paskendęs. 0ą| jau de- 

į
, Įr Įtu, dėduk, susirūpinai
■ manta? •
. ~ Ęąip gi, yąikpli, npsiru-
/jpinsi?

(Bus daugiau)

smar- 
darpinin- 
šfreikais 

muštync- 
ų;i|iipiš- 

nors kurtą

nęgfąs ĮiĮkrąi norė
jo bėgti namo. Tik jo vaikai

\ . r.. • ... icjv* iuuD^ vuivao • • zii uiv
atplyšę liepsną gąbąlaį, kąip skudurai sir blakėmis ir tara-
• \ v • 1 i • J ■ J* 1 1 .A.1. <» ». m • * * * • * * •

Nash, p.\J. Shinamąuąkas irgi 
turi nauj^karą, Mąt.o- 
mai* bišuis^iems neblogai ąę- 
kąsi, jęįgu įi^\fiąl nj^ąžąs su- 

piĄigy j in-
yestuotį t rt? Ąlizfi^tb. Į

A
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Lietuvių

stariečiai turės išvažiavimų. 
Visi northsidiečiai turės progų 
gražiai pasilinksminiti.

šiaip Nortfasidėj nieko 
jo. Krjaųčiųi skundžiasi 
žais uždarbiais.

Kad ir blogi laikai,
northsidiečiai kaip kada dar 
vis susispiečia į krūvų ir link
smai pabaliavoj.a. Sekmadienį 
visi į Jeffersoną. —Busiu.

nau-
ma-

bet

“Homecoming” Iš 
kilmės 18-toje ir 

Westsjdėje

bet nosių išdžiūvi
mas

Vienas iš 4 populeriausių vaiz
dų Chicago j e dabar yra matyti 
žmones su nosinėmis prie no
sių, su ašarojančiomis akimis 
ir keistai skambančiais balsais. 
Visi skundžiasi pagavę šaltį.

Paprastai manoma, kad šaltį 
greičiausiai pagauni sušlapinęs 
kojas, bet Dr. A. W. Ppoetz 
yra visai kitokios nuomones.

Dr. Proetz yra medicinos pro
fesorius St. Lo.uis Washington 
universitete. Jis viešėjo Chica
goje ir skaitė referatų Nosies, 
Akių ir Ausų daktarų konven- 

‘ ei joj e.
Dr. Proetz pareiškė, kad Chi

cagoje siautę karščiai išdžiovi
no tam tikras gysleles musų 
nosyje, kurių funkcija yra pa
stoti kelių dulkėms ir bakteri
joms į musų plaučius ir sinu
sus.

Išdžiovintos, tos gyslelės nu
stojo laikinai veikti.

Taigi, dabar pagauname šal
čius ne todėl, kad sušlapinome 
kojas, bet todėl, kad musų no
sys išdžiuvo.

Žmonės neteisingai 
kalba apie velioni

i ir 
sekmadienį Harrispų ir Dvor 
rak parkuose

Celebracijos įvyks šeštadienį

Morning Star Kliu 
bas važiuos j Jeffer 

šono miškus

BRIDGEPOBT. — Rugsėjo 
10 d., pirmadienį '‘Naujienpse” 
tilpo aprašymas apie vėlipnio 
Dominiko Stoikams laidotuves. 
Viršuj mano korespondencijos 
“Ani,uolas Dievo” buvo para
šęs straipąnj, “Kaip kunigai 
laidoja bedievius katalikiškosę 
kapinėse”.

Taigi, dabartiniu laiku kai 
kutrie žmonės kalbą, .net atėjo 
pas velionio žmonų, p. U. Slot- 
kienę, kad toji korespondenci
ja buvusi rašyta apie vėlięnį 
D. Slotkų.

Reikia pasakyti, kad “Aniųo- 
Jas Dievo” rašę visai ąpįe kįtą 
asmenį, kuris mirė daug ankš
čiau negu p. Slotkus.

Iš p. Statkienės žodžių su
pratau, kad jai nuėjus į šv. 
Jurgio parapiją, klebonas ple
ko nesakęs ir sutikęs palaido
ti velioni šy. Kazimiero kapi
nėse su bažnytinėmis apeigo
mis.

Retkarčiais kai kurie kalba 
nežinodami tikros padėties. 
Girdi, kad bažnyčioje varpai 
gaudžia, bet nežino kurioje.

Šėpas Petras,.

NORTH SIDE. — Po gana 
gausingo lietaus Jeffersono 
miškų žole gražiai sužaliavo. 
Pievos išrodo kaip pavasarį. 
Ateinantį sekmadienį Morning

“Homecoming” iškilmes Į8-tos 
apięlinkės ir Westsid.es distrik- 
tų įvyks šeštadienį, kaip pra
neša p. J. P. Rakštis, tų dist- 
riktų lietuvių sekcijas pirmi
ninkas ir beridro komiteto vice
pirmininkas.

šeštadienį 2 vai, p. p. įvyks 
automobilių gyvų paveikslų pa
radas, o sekmadienis maršavi- 
mas. Marguojančių paradas 
susiorganizuos 2 vai. po pietų, 
prie Harrison Parko, 18-ta ir 
Woo,d ir maršuos 12 -ta gatve 
iki Hajsted, Halsted iki 20-tos, 
o 20-Įta iki Dvorak Parko, prie 
May gatvės, kur jvyks platus 
ir margas dainų ir šokių pro
gramas.

Tarp kitų tautų, programe 
plačių rolę, sulos lietuvių vaikai, 
kuriems diriguos Vytautas Be
linį us. V. Beliajus yra ir vi
sų tautų šokių komisijos pirmi
ninkas.

Nors lietuviai špkėjąi žada 
nusinešti iškilmių laurui, tačiau 
nėra lietuvių dainininkų ben
drame visų tautų chorą, kuris 
dainuos iškilmėse, Visi lietu
viai dainininkai, suinteresuoti 
šiuo reikalu i-r maną prisidėti 
prie choro, yrą kviečiami atsi
lankyti į repeticijų Dvorak sve
tinėje, 20 ir 18tb Str., penk
tadienį vakare 8:00 vai, arba 
susi,žijąoti su p. Rakščių, CĄN- 
al 9115.

Autobusų streikus Į Suaugę mažiau at 
tebesitęsia I sargus negu vaikai, 

sako skaitlinės 
•.. ....

Nor? paprastai vaikai su
daro automobilistams dau
giau pavojaus negu suaugę, 
bet jie užmuša kur kas da
giau suaugusių, negu vaikų 
parodo statistikos skaitlinės.

1922 metais automobiliai 
užmušė 11,107 suaugusių, o 
vaikų 4,219. 1933 metais, vie
nuolikę metų vėliau, suaugu
sių buvo užmušta 26,900, o 
vaikų, 4,100. Kuomet suaugu
sių užmušimų skaičius padi
dėjo, vaikų — sumažėjo.

Lietuves Akušeres

tebesitęsia Pinigų Siuntimo Skyrius at-

Amerikos Lietuvių Daktarų 
------------------------------------------

Tel. Ofice Wentworth 6380
Re®. Hyde Park 8395

MADOS MADOS

Angly kalbos ir pi
lietybės pamokos 

lietuviams
University of Cliicago Sėt- 

tlemeot, 4630 Cų’ųps ąv^ųue, 
praneša, kad greit bus pradė
ta anglų kalbos ir pilietybės 
pamokos suaugusiems. Su 
rūgs. 18 d., pamokos įvyks 
antradieniais 2 vai. po pietų, 
ir antradienio ir ketvitą(ijenio 
vakarais, * nuo 7:3f). Painokos 
duodamos veltui, ir visi, kurie 
yra suinteresuoti, prąšomi 
kreptįs į įstaigų ir užsiregis
truoti. Suaugusių . departa
mento vedėja yra JHeleų Kin- 
delspergler.

mer-

“Homecoming” Iš. 
kilmės West Side 

Divizijoje
Rugs. 14 d., Gųrfieid Park 

įvyks West Side Chicagos di
vizijos “Homeęomingv iškil- 
mės, kuriose tikima turėti 
apie 200,000 žmonių. Iškilmęs 
pavadintos “Venetiau Nights”. 
Pradžia 8 vai. vakare. Vi
siems įžanga vęltu.i, 1

Chicago Motor Coach kom
panijos darbininkų streikas 
tebesitęsia, Kompanija ope
ruoja busus su skebų pagel-l 
ba.

Streiko laiku pusė tiek žmo
nių nevažiuoja, kiek važiuo
davo pirmiau. liekas neturė
tų važiuot.

Chicagos miesto taryba pa
vedė majorui pažiūrėti, ar nc- 
bųtų galima streiko sutaikyti; 
bet galės taikyti jam nedavė. 
Majoras dabar'nežinąs'kų da-

Geras patarnavimas!
Šviesuomenė be abejo žino, kąd 

vietos krautuves, duoda gera patar
navimų Tankiausia, jos darbinin
kai yra gerai išlavinti savo amate 
ir turi daugelio metų patyrimų. Tas 
yra ypatingai tiesa, kalbant apie 
“Midjyest Stores” krautuvės.

“Midwest Stores” iškabų yra tin
kamas užtikrinimas namų šeiminin
kėms, kad šios,e krautuvėse jos vi
suomet ras geriausios rūšies maisto 
produktus, nrieinamiausiomis kaino
mis. Ta iškaba taipgi liudija, kad 
jos vedėjai yra patyrę biznieriai, ir 
kad krautuvė operuojama naujau
siais ir gęriausiais metodais. ‘

Toliau, jus galite būt užtikrinta, 
kad krautuvėje rasite tokias prekes, 
kurios jums bus tinkamos ir kąd jos 
parduodamos žemiausiai galimomis 
kainomis. Kaipo narys “Midvvest 
Stores” organizacijos vedėjas nau
dojasi tos organizacijos patarna
vimu, būtent, maistas superkamas 
vagonais tiesiog iŠ manufaktūrų ir 
išdirbėję. Pasėkoje tp, pasidaro du 
svarbus dalykai: pirma, tai yra ga
rantija, kad maistas “Midwest Sto
res” krautuvėse yra visuomet švie
žias ir geresnės rūšies. Antra, kad 
didelė supirkinėjimo gale duoda ga
limybę parduoti maisto produktus 
žemesnėmis kainomis.

Šios sutaupęs perduodamos tiesiog 
“Midwest Stores” pirkėjams. Per
skaitykime skelbimų, kuris telpa šios 
dienos lajkraščio laidoje. Palygin
kite kainus ir produktų rušj ir jums 
lengva bus persitikrinti, kad kainos 
yra žęmiausįos. Jus taipgi galėsi
te persitikrinti, kad patarnavimas 
“Midwest Stores” yra geresnis iri 
mandagesnis. Skęlb.

Mirė buvęs senato
rius W, Lorimer

Vakar Nortwestern stotyj 
mirė buvęs senatorius W. Lo- 
riincr. Už manipuliavimų di
džiųjų Chicagos įbajikų pini
gais kitų syk Lolimeris turėjo 
sėdėti įrj.s metus kalėjime. 
Vienok'išėjęs iš kalėjimo jis 
vėl prądėjo būti veiklus repu- 
bjikonų partijoj ir su buvusiu 
gubernątoriu Smailu sudalė 
didelę spėkų.

Mrs. Anelia

darąs kasdie nuo 8 v. ryto i -
iki 8 vaL yąk. Nedaliomis j UL dUSaiUia A. SlaKIS 
ųup 9 y, ryto iki 1 v. p. p.

Phone Canal 6122

Moterų ir vai
6900 So. ]

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

S

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: — 1—8 ir 7—8 
VATTTTGSTT '"TlPTr I Sodomis ir nedel. pagal sutarti. tAllUOH,. vri« Rez< (jąjį so, California Avenue

LIETUVIS | Telefoną* Republic 7868
Optometrically Akiu Specialistas. 
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su

- medausiąs klai-| Vaiandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų
das. Speciali ątyda atkreipianti i mo-

K. JarUSZ pyk10® vaikus. Kreivos akys atitai- 
Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- Ph??caw^ISyy nu<> 10 iki I2- and Midwife I

Q109 S, Albany Daugely atsitikimu akys atitaiso- 
( Avenue mos be akiniu. Kainos pigiau

Phone kaip pirmiau.
Hemlock 9252 ~ _

Patarnauja prie 4712 South Ashland Av. 
gimdymo namuo Phone Boulevard 7589
se ar ligoninėse,1 *
duodu massagė 
eleetirię tr e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer- 

gtfnoms patari
mai dovanai.

Lietuviai Daktarai

DR. MARKERIS
3325 So. Halsted St.

ir nuo 6 iki 8 vakaro, 
Bventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8488

Graboriąi

Laidotuvės $95
J. J. BAGDONAS

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
. Ištaiso.

Ofisą? ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nūo 10 iki 12 vai. dienų

Pullman 4151
10734 S.Michigan Av.

Republic 310d
2506 W. 63 St.

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių de! visokiu akių

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
r Al?^TNK'TTFQ I Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tujęiu automobilius visokiems reika-

NAUJIENOSE ssrutŠSic?!“...
-r---- ---------- -------.;>■■■■ . , , ■■ .L ,■ ...CHICAGO, ILL.. .

. , tj r r i L» t-
Vai.—8:80 Ą.' M. iki 8:30 P. M.

Tel’ ’HARrison 0751 

PASTOVIAI ŽEMOS, KAINOS

32 6 S. STATE ST.

CROWN VAULT COMPANY
Niekas kitas nepadaro panašius Yaulfas

vandens.

TT

Bis®—

I'fOBJR

Vienintelis 
Vąųlt’as

Patenj Q£ifW. 
išklotas iš 

vidaus ir su 
Oro Spaudimu.

- jis yra 
ABSOLIU

TIŠKAI 
apsaugotas

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St, 

CHICAGO, ILL.

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS i^ CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

......... . .. ....................?■;. . ;...""i1 1 į 11 '""r"’“’

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangurno 
Laidotuvėse.Pašaukite.......

REPubiie 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

^Neturime sąryšių su firma tuo 
pačių vardu) •'

’CTSSU ' lĮ-V"!"-!?<• . ■ ) '• r. ; «i i nuji

J, F. KADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja tuž $25.00 vir aygščiau.

j668 ^al tfu

Simon M. Skudas
GRABOmUS įr RALSAMUOTOJĄS

sir“
Tel. Moriroe 3377

3230
3230 — Mokyklon einančiai 

gaitei šiltas siutelis, kuri tuojaus 
dabar galės dėvėti, o žiemai atėjus 
smagu bus turėti šiltesni rūbų po 
paltu. Sukirptos mieros 8, 10, 12 ir 
14 metų amžiaus mergaitėm.

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

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel, Boulevard 4139 

-rrrrrREGISTRUOTAS U. S. PATĘNT-OFISE

Greitai Pristatome į Visas Kapines
Tele/onąa: DIDYSIS OFISAS:

93rd Street ir Turjner Av^epue
Evergreen Park 7122 Evęrgr ' ’U. “

TAKIOS BANDYMAS PRIPAŽINO JI GI 
Parduodam vien tik Gra^oriams.

SOPHIE LESČIAŲSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 11 dienų, 10 valandą 
vakare 1934 m., sulaukus 22 
metų amžiaus, gimus a. a. So- 
phie Kenosha, Wis.

Paliko dideliame nuliudime 
motinų Sopihie, tėvų Kazimie
rų, 3 broliu? Kasparų, Kazi
mierų ir Stdnislovų, 3 seseris 
Viktorijų, Petronėlę ir Oną ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas. randasi 
p. Mažeikos jcoąlyčioj, 3319 

Lituanica Avė.
Laidotųvė? įvyks subatoj 

rugsčjo 15 diena, 8 vai. ryto 
iš koplyčios i šy. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 
nės sielą., o iš ten bus nulydėta ; 
į Šy. Kazimiero kapines.

Visi ą. a. Sophle Lesčiaus- 
kas giminės, draugai ir pažjs- , 
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti Jai paskutini patarnavimą ir 
ątsisvelkinimą.

Nuliūdę liekame, 
Tirti, Broliai, Seserys 
ir Giminės.

nąs 1188 *

Visi Telefonai

Yards 1741 -1742
ll

LAIDOJAM PIGIAU NEGU JOTI

Tel. Lafayette 8572 
J. tiufcvičius 
GRABORIUS IR 
SALŠĄMUpTOJAS 

Patarnauja ' Chica- 
gęje ir apielinkėje 

iaži

AV.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th jįĮL 
Tel. Boulevard 5208 ir 8418 

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

Ąąibuląpce Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Kęplyčfa ir Vargonai Dykail

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hęrmitage Ayenue

........ i Ofisd Tel. Lafayette 8650
Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. Rez. Tel. Virginia 0669
Jei skaitanti raidės susilieja i daiktą. IYr V K SUpdlindfk 
Jei spaudoj raštas išrodo dvigubas. OL» V • OlvUlHlblklS 
Jei skaitant arba neriant skauda GĄS DENTISTAS X-RAY 

akys, tuomet jau jums reikia 1 4143 Archer av„ kamp. Francisco *▼. 
akinių. ............ I -

Dr. John J. Smetana |vairųs GydjrbĮjaf 
OPTOMETRISTAS Į ww ra n/r *

1801 So. Ashland Avė. DR, H E R Z M A N
Pla“ pą“teWk?tePU»o . I§ RUSIJOS
Valandos niio 9^80' SSTOGerai lietuviam, žinomas per 86
karo. Boom 8. daryta* metus kaipo patyręs gydytoją® ęhi-

nųJ? rurgas ir akušeris.Phorie Canal 0523 | Gydo stajKias y. chroniškas ligai,
' • ■ ■■ ■ ............i. ..................... ! vyrų, moterų ir vaiku pagal nau-

Lietuviai Daktarai jausiąs metodus X-Ray ir kitoju® 
Amerikos Lietuviu Daktar, Drm.- ^““įŠ^taborstoriia:

-------------- guogiam!,---------------- 11034 w 18th su BetoU Morgan st
Vahmdos «UO 16—12 pietų ir 

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

Rezidencijos Metanai:
Hyde Purk 6755 ar Cepfaal 7464

ąpr—.. inij,

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So, AshfaBd Avė.

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

Tel. Kenwood 5107 
V^Anuo^’iki lt valandai ryte 

nuo 6 iki 8 valandai vakare. 
Apart šventadienio ir ketvirtadienio«"• .-I*

A. MONTVIOj M. D.
% %t S “a • 

Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Seeley 7330 

Namų telefonas Brunsyži<$ Q597
^4 ■ ..^.a1 i'yj'.'

4143 Archer av., kamp. Francisco av.

.y-yr1-;"

re

Dentistas
4645 So, Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro, 

Seredoj pagal sutarti.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 h nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti

Re®. 6600 South Artesiau Av«ąue.
Phone Pręspect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 5:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

pboąe MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
NTiw M IT’’ Telep“ne PUz. W0

Ofiso Tel. Calumet 6893
Rea. Tel. Drezel JĮ191

Dr, A. A. ROTU
jr Chirurgas

Vaiką ir visB
Ofisas SloTse? Bt 

arfa 81st Street
andai: 2—4, 7—9 vaL vak. Na-

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
■."HJ"".",'!...'1".. !.'1" I ..J, ,Į J-’—... .. .... .......

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vąl.. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3348 South Halsted Sfa 
Tel Boulevard 1401

s=

JOSEPH J, GRISU
Lietuvis Advokato®

Vi ... sts W2«
■...

2201 W. Cermąk
Ofiso valandos: 9

Vakartis: Panedėlię, S^dos ir
PėtnyČios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
W<ųai: 6459 S. RęckveU Street

sd (W. 22 St.) 
ięą nuo 9 iki 5r

ILK

DR. STRIKOLTS
^lydytojas ir Chirurgas
OfUą, 4645 So. ASHLAND ĄVE.

J“ ’▼ak. Nedelio] pagal sutarimą
0fUo Mi Roųlevąrd 7820 ‘Namp Tęl Pmanect 19^

- - j.... . .-■—-r ...i... . ' .■■■■■ "

Ofiso Tel. Boulevard 5918

DR. RERTASH
756 W. 35tK £t

Nedildieniaii pagal sutartį.

PėtnyČios 6 iki 9 
“ 1175

. m

Antanas Petkus
Graborlus

CICEBa

V, Mockus
ADVOKATAS 

ienomis Mieste 
|$8 ~W. Washlngton St. 
irys 402 Tel. Dearbcrn 9047 
SUGMR-** 

Tel Prospect 1610

Westsid.es


karui ir
istori

jos;

vielos |>jetr() Constantino

savaitėj, pomirtinė —
For Rent

šilas įstatymas šiai ką sa-.da bus galima gauti (rokai

Garsinkitės j Naujienose

STORAS ir 4 kambariai rendon. 
Tinka dėl tavern arba kitokiam biz
niui. 3302 S. Union Avė.

,STOGD0NGYSTĖ IR BLĖKORYSTĖ 
Ar jūsų stogas reikalauja pataisy

mo? Aprokūosime dykai. Šaukite 
THE BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 S. Halsted St. Tel. Victory4965

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė. Cicero j išdirbta per daug metų, 
liauja ice mašina, pigiai greitam par
davimui. Rašykite Box 159, 1739 S. 
Halsted St.

RENDAI kambariai rooming hou- 
zei, apšildyti, šviesus, švarus, su ar 
be valgio. Bessie Grigalunas, 3622 
S. Parnell, Yards 0264.

ko: kad jeigu pasigėręs ar iŠ- šiose kolonijose: prie 33-čios

ANT RENDOS 6 kambariu flatas, 
uždaryti porčiai, pečium šildomas, 
nebrangi renda.

3018 S. Union Avė.

JAUNA mergina ar moteris pri
žiūrėti štorą ir dėl namų darbo.
. 2419 W. 69 St.

PASIRENDUOJA 6 kambariai 
5218 S. Princeton Avė. Renda $15, 
yra maudynė ir elekrika. Del infor
macijų kreipkitės

6227 S. Ashland Avė.

CLASSIFIEDADS

kolei aš išaiškinsiu kg

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys dėl 

vaikino ar merginos, 3454 S. Halsted 
St. ant 3 lubų

NAUJIENOS, Chicatro UI
■ i... ..... iii >' Į i r -

Penktadienis, rūgs. 14, 1934

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Saliunai atsako už 
pasigėrusių darbus
Advokatas K. Gugis nurodo 

į naują įstatymą, kurs 
skaudžiai paliečia saliu- 
rus ir namu savininkus.
Advokatas K. Gugis gavo 

teisino paliepimą išmesti Pio
tro Constantino iš jo 
252 k Lowc avė., kur jis užlai
ko saliuną arba taverną. -

sigčręs žmogus padarys kokia’ ‘r Liluanicos; 46-tos ir Mar- tiliiis, 
nors blėdį kitam,’ ar dėl gir- shfield; 18-tos ir Union avė.; chorų 
tumo nustos darbo, tai jo pa- 43-čios ii’ Fairfield; 107-tos deliai 
ti, vaikai, ar bile kas,1 *r Indiana; 69-tos Ir Maple- 
kam jis skriaudą padarė, galipv00^» 123-cios ir Emerald 
skusti teismui snlinnn «tnvi. avClllie.

—Ieva Lakošdite, korė s p. vo
skusti teismui saliuno savi
ninką, o kartu ir namo savi- 
ninką ir reikalauti iš jų atly-

-J j ginimo nuostolių. Jeigu vie
ptoj savininko namą valdo re- 
svveris, tai.ir resvveris atsa
ko. Teismas gali netik nuo
stolius priteisti, bet dar iri 
bausmę uždėti kartu ant sa- 
liunininko ir namų savininko.

Kadangi (____L. ’
nip Piotro Constantino, turi; j—» 
saliuną, yra resyverio rauko-1 chorą.

lai resyveris per advokatą 
; K. Gimi pareikalavo, kad!

užsistaty 
(’onstanli-

Chicagos Lietuvių 
Choro “Pirmyn” 

darbuotė
tas. namas, kuria- Įdomus faktai iš choro 

organizuos “Veteranų

Praeitą 
, į choro buvo► • I

tų bondsn. Piotro 
no ieškojo bondso, bet jokia

Piotro Constantino nėra nei kompanija nesutiko jam tokio
- - • I bondso duoti. Kada adv. K.

Gugis pranešė apie tai teisė-
kame prasikaltęs ir rendą jis! 
užsimoka pilnai ir į laiką. Jis 
savo vietoj užlaiko !
bet tas irgi nėra prasikalti
mas.

saliuną, J11* VValteriui Le Buy, tai tei- 
usikalti- sėjas nerado kito išėjimo,

ką gi jį meta lauk?
meta laMk, sulyg advo- 

K. Gugio paaiškinimo,; 
tai, kad jis ne-1 

užsistatyti bondso;
kad jis atsa-l

kato 
už 
gal f j o 
užtikrinimui, kad jis atsa-l 
kvs už visokius blogus darbus! 
tų žmonių, kurie pasigers jo 
saliune.

šeč'iadicnj vakare 
sujauktas senųjų 

susirinkimas Nau-

kaip duoti orderį 
Piotro Constantino su 
nu iš tų namų.

išmesti 
jo saliu-

Lietuvių Demokratų 
Lygos išvažiavimas
Didžiulis Lietuvių Demo

kratų Lygos (Cbok County) 
čia advokatas K. Gugis nu- išvažiavimas įvyks rugsėji 23 

rodė į naują įstatymą, kurs tik d 
šiais metais įėjo galėn Illino- 
jaus valstijoj. v

1., Ryan’s Woods, 87-tos ir 
Western ąve. Įžanga veltui.

Transportacija: Kas valan-

darbuotoj ų 
jienų name.

_ Susirinko 
draugų, kad 
bosnius choro 
vo tikrai draugiškas ir pilnas 
gerų norų susirinkimas, kad at
žymėjus 25 metų choro dar
buotės laikotarpį.

štai maž daug tokia Pirmyn 
choro pradžia. Pabaigoj 1908 
ir pradžioj 1909 metų North 
Sidės apielinkėj buvo suorgani
zuotas Chicagos Lietuvių So
cialistų Vyrų Choras. Tais lai
kais buvo labai garsus choras. 
Metais vėliau buvo suorganizuo
tas 
vo 
Mos

gražus būrelis 
apkalbėjus s’var- 
reikalus. Tai bu-

ir maišytas choras, tai bu- 
Lietuvių Socialistų Sąjun- 
81 kp. Mišrus Choras.
Trys chorai Northsidėj

Abu choru vadovavo J. Ka-

ar
81 
kė

dėl 
k p.

tais laikais «-populiarus 
mokytojas. 1Q14 metais 
ypatišką užsivarinSj innj 
kitų priežasčių iš L$J 
mišraus choro pasitrau-

keletas narių ir siiorganiza- 
Ncrthsideje kitą chorą po 

vardu “Naujos Gadynčs” miš
rus choras. Per pprą metų 
Northsidėj gyvavo trys chorai, 
tai buvo Chic. Liet. Socialistų 
Vyrų choras, LSS 81 
rus choras ir Naujos 
choras.

Užėjus pasauliniam 
imigracijai sustojus, tas daug 
atsiliepė i chorus ir jie pradė
jo silpnėti.

“Unija”
1916 metais sušaukėm LSS 

81 kp. Mišraus choro ir Nau
jos Gadynės chorų visuotiną 
narių susiriiikimą ir buvo nu
tarta abu choru suvienyti į 
daiktą. Buvo pasirinkta vardas 
“Pirmyn” Mišrus choras.

Tai tokia buvo choro pra
džia. Apie vėlesnių laikų choro 
gyvavimą teks parašyti dau
giau kitą kartą.

Pirmieji choro darbuotojai 
buvo J. Katilius, J. Mickevi
čius, Y- Pačkauskas, T. Dundu
lis (dabar daktaras), Kalpokas, 
Remeikis ir kiti.

Ryt paskutinė diena 
priduoti mokesčiu 

protestus
MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE

CLASSIFIEDADS
Miscellaneous for Sale

Įvairus Pardavimai

kp. miš- 
Gadvnčs

Paskutinė diena įteikti Cook 
apskričio tpismui mokesčių pro
testus yra rytoj, šeštadienis, 
rūgs. 15 d.

Visi namų savininkai, kurie 
mano, kad jų 1932 metų mo
kesčių apskaičiavime yra pa
darytos klaidos, turi teisę i- 
teikti teismui protestą - prieš 
mokesčių sąskaitą. Vėliau rūgs. 
15 d., mokesčių protestuoti ne
bus galima.

PRANEŠIMĄ!
Kriaučių Lokalae 269 A. C. W. of 

A. susirinkimas įvyks pėtnyčioj mg- 
sėjo 14 d. Amalgamated Centro Na
me 333 So Ashland Blvd. 7:30 vai. 
vak. Malonėkite dalyvauti visi, nes 
bus svarbių reikalų aptarimui.

Valdyba.
Roseland — Penktadienį, rugsėjo 

14 d. 7:30 vai. vakare Balčiūno sve
tainėje įvyks Kliubų ir Draugijų Su
sivienijimo susirinkimas. Bus rapor
tų, pranešimų ir bus svarstoma seni 
nebaigti reikalai ir bus svarstoma 
nauji reikalai. Visų narių pareiga 
atsilankyti paskirtu laiku. Taipgi 
kviečiame tuos kurie nori prisirašyti 
prie Susivienimo. Yra priimami 
abiejų lyčių be skirtumo pažiūrų 
Dabar geriausia proga prisirašyti.

Sekretorius.

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 17th St..

PARDUODU 2 “rubber
Jie yra apie 6 pėdų aukščio ir 
gražiai šakoti. Pardavimo 
žastis, neturime kur laikyti, 
duosiu pigiai, kreipkitės

3614 So. Halsted St.

plants”. 
labai 
prie- 
Par-

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

v/iucagu. Iii. ta

TEL. REPUBL1C 8402

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

MOTERIS dirbti prie įšsiuvinėji- 
; mo paduškų ir emblemų, jgera mo
kestis. 3615 Broadvvay. i

............................ i ~ .... ii.----------------
ir

MOTERIS arba mergina tarp 25 
ir 40 metų amžiaus abelnam namų 
darbui ir prižiūrėti krautuvę. Pra
gyvenimas ant vietos. Turi kal
bėti angliškai ir lenkiškai. Turi 
būti apsukri. Mokestis sulig susita
rimo. Atsišaukite P. W. 88 Wtst 
147 St., West Harvey, III.

MOTERIS, patyrusios prie sorta- 
vimo popieros atkarpų 

1623 Lumber St.

LINCOLN’S FRIDE
“Straight Kentucky Bourbon 100 Proof”

<IT'S EIGHT MONTHS OLD)
AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME

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

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

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY
WHOLESALE ONLY

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

“Veteranų” choras
Minint 25 metų jubiliejų, 

mes viršminčtam susirinkime 
ir nutarėm sudaryti vyrų cho
rą iš vienų senųjų narių, ku
rie dainavo praeityje.

Kad susimokinti kokias 3 
daineles, kurias dainavom prieš 
25 metus ir kad sudainuotume 
rengiamam jubiliejiniam kon
certe.

Pirmoji repeticija įvyks atei
nantį sekmadienj, rugsėjo 16 
d., 10 vai. ryto buvusioj Mel- 
dažio svet., 2244 W. 23rd pi. 
Meldžiame visus senuosius dai
nininkus atsilankyti į repetici
ją. Aš manau, bus labai sma
gu suseit; į vieną būrį senų, 
senų darbuotojų /ir parodyti 
dabartinei kartai/ kaip mes dai
navom 25 metus, mtgal.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoje susirinkimas įvyks sek
madienį rugsėjo 16 d. ■ 12 vai. po 
piet Jono Garbužo svet., 3749 So. 
Halsted St. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti, nes yra daug svarbių rei
kalu dėl aptarimo dcl ateinančios 
žiemos sezono* Taipgi nepamirš
kite atsivesti nauju narių prisirašyt 
prie kliubo.

M. Batutis, pro t. rast.
Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas 

12 Wardo laikys mėnesinį gusirinki- 
nedėlioj rugsėjo 16 d., 1 vai po 
pietų K. Gramonto svetainėje 4535 
S. Rockvvell St. Visų narių parei
ga yra skaitlingai atsilankyti ir at-, 
sivesti naujų narių dėl įstojimo. 
Bus svarstoma apie įvykstantį kliu
bo balių, taigi skaitlingas narių at
silankymas yra neatbūtinai reikalin
gas. P. J- Petraitis, nut. rašt.

Lietuvių Aludžių savininkų išva
žiavimas įvyks Justice Park darže, 
nčdėlioj rugsėjo 16 d. 1934, įžanga 
veltui . šiame išvažiavime aludinin- 
kai fundys savo’’kdštumeriams vel
tui, keptas būvės ir silkės.

1500
Chicagos Lietuvių 

Draugijoje
Vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 
metų amžiaus, esate kviečiami į 
narius CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS. Pašalpa ligoje nuo 
$6 iki $16 
$250.60.

Įsirašyti 
Draugiįon 
panedėlyje

Chicagos Lietuvių 
galima kiekviename 

nuo 9 ryte iki 7 vai. 
vak. Draugijos ofise, 1739 South 
Halsted St. arba telefonuokite čia 
pažymėta diena —CANAL 0117; 
musų atstovas atvyks įrašyti Jus 
Draugijon.

Wm. Mayer Chas. Pernstein 
Telefonai

Ofisas: Ęvergreen Park 7146 
Res. Prospect 4308

St. Maria & Ever- 
green Monument Co. 
Autorizuoti Išdirbėjai Augštos 
Rūšies Paminklų. Pastatom Pa
minklus visose Kapinėse.

Ofisas ir Dirbtuvė:
91 ST. ir KEDZIE AVĖ.

Post Office Ęvergreen Park, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS Barberis ant pu
sės dienos darbo.

4182 Archer Avė.

Klausyk Stan
01d Golds lengvumas gerklei reiškia ” 

tarė Ollie Hardy i Stan Laure!
“Dabar, tu paimk šį cigaretę, matai?”
Kas-*-aš?” < /
Suprantama kad—tu; Matai, tai yra Old Gold

‘Taip-taip.”
“Tylėk ir klausyk, ar klausysi? Matai, Old Golds yra 
padaryti iš grynos tabako s, supranti? Todėl naturalei 
jie ne tiktai turi geresni skoni, bet taipgi yra liuosi nuo 
šiurkštumų ir ne erzinai gerklės. Lengvumas gerklei yra]' • 
svarbus, kiekvienam \~ypatingai pagarsėjusiam judžių 
artistui tokiu kaip . ... er .. .”
“Kas—ar aš?“ ’ <
“Suprantama ne! Be tu busi linksmesnis rūkytojas, kuo
met tavo gerklė pajus smagumą ‘švelnaus it šilkas' 
Old Golds.”

p. Hardy galėtu paaiškinti šiuo budu, p^ne 
Taurei:—Neauga geresnis kaip kad vartojama 
Old Gold. Ir jis yra tyrus. (Be dirbtinio paska
ninimo.) Todėl Old Golds yra taip lengvus ant 
GERKLES ir NERVU.

AMERIKOS CI GAR ETAI

Pamatykite Laurbl ir Hardy naujausiame pilname juokų paveikję, 
“BABES 1N TOYLAND”, Hat RoachlProdukdjojo.
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ĮVAIRŲS KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Didžiausis pasirinkimas, žemiau

sios kainos už moderniškus baru fik- 
čerius, taipgi delicatessen, restaura
cijų, kepyklų ir bučernių. Mes taip
gi įtaisome pilnų refrigeriavimą už' 
labai žemų kainų., Mes priimame jū
sų senus likerius i mailius ant nau
jų. arba1 Vartotų įrengimų. Dykai pri
statome ir lengvos išlygos.

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

Tel. Monroe 1710

Lietuviška įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain įrengimų — Ice Crearo 

Konų — Pretzel’ių 
3645 SO. WALLA£E STREET 

Tel. Yards 4996
Chicago. III.

Business Chances * ’
_______ Pardavimui Bizniai.

PARDAVIMUI Tavern, visas arba 
pusė, biznis išdirbtas per daug me
tų. Parduosiu pigiai, nes apleidžiu 
miestą. 1238 W. 59th St

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO

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

M1LLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan Avė., Chicago 

Atdara vakarais

Pilietybės Pamokos
S

Prasidės Ketverge, Rugsėjo (Septem- 
ber) 20tą, 1934, 7:30 vai. vakare.

Kreipkitės prie

Joseph J. Grish,
4631 So. Ashland Avenue

Telephonas: Boulevard 2800.

Nenųmeskite Savo 
Plunksnas

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

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

Ine.
3321-25 S. Halsted St.

CHICAGO. ILL.
Tel. Boulevard 0912
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I P. CONRAI)
PHOTOGRAFAS 

atidarę nuosavą mo
derniška studija su 

Hnllvtvnod Heromii 
420 W. 63rd fit
Ensrlewond 5883-5840

h u Menų skaityto
jos ir skaitytojai praionn 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skalbiasi 
Naujienose.

v_

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Grating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, 111.- 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

PARDUODU didelę svetainę su 3 
pagyvenimo kambariais. Svetaine 
turi būt iš ten atimta ir perkrausty
ta į kitų vietų. Iš šios svetainės ga
lima padaryti 3 garažus ar kų nors 
kitų pabudavoti. Parduosiu pigiai, 
nes mano lysas baigiasi. Pasima- 
tykite su

F. GUDAS, 
4601 So. Rockwell St. 

šeštadieni ir sekmadienį visų die
nų, o kitomis dienomis vakarais, 
1-mas augštas.

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statom naujus ir taisom senus na

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

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

NEPAPRASTA PROGA
Parsiduoda moderniškas hardware 

Storas su namu ar be namo. Namas 
pabudavotas 1929 metais ir viskas 
naujai irengta. Biznį valdžiau ant 
tos pačios vietos per 12 metų — Ne1 
sveikata verčia apleisti.

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

TAVERN pigiai. Savininkas pri
verstas apleisti miestų. Geras biz
nis. 832 W. Jackson Blvd.

NAMU SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus narni 
savininkams reikale nesusipratimų si 
rendauninkais. Maža narinė mokestis 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninkų reikalais. MeF 
neturime skyrių, Atdara kasdien nuc 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymu* 
namai originalio ir vienintelio namr 
savi įtinku biuro Chicagoie.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

PARDAVIMUI Aludė iš priežas
ties ligos. Renda užmokėta už 1 
metus, vieta išdirbta.

607 W. 63 St.

PARSIDUODA alaus tavern nusė 
arba visas biznis, gerai išdirbtas 
nardavimo nriežastį patirsite ant vie
tos. 6759 So.. Halsted St

PARDAVIMUI gazolino stotis, ge
ras kampas, 20 metų išdirbtas su 
staku ir Įtaisymais, 1634 W. 87th 
St ir Marshfield Avė. Telefonas 
Beverly 3138.

CARR BROS. WRECKING CO.
Antrų rankų budavojimui medžia

ga. Nauji, ir vartoti medžiai sta
tybai.

3003—3039 So. Halsted St., 
Chicago. 

Tel Victory 1272 
Tel. Victory 1273 x

Fu r ni ture & Fixtures
Rakandai-nalshi

STORAGE RAKANDŲ BARGENA] 
- $200 importuoti kaurai $25. $800 

kaurai $35 Parlor, miegkamb hr val
gomojo kamb, rakandai $30 ir virš. 
Atdara, .vakarais ir nedėliok Rapp 
Storage, 5746 SO. Ashland Avė.

I PARDAVIMUI grosemės ir bučer- 
nės fifcčerlai, 
Turi ‘būt! parduoti 

828 W.

visus arba atskyrai. 
i trumpą laiką.

31 St

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimai

160 AKERIŲ FARM A, 25 vaisi
niai medžiai, namai geram stovyj. 
Tris mylios i rytus nuo Luther, 
Michignn. Telefonuokite Luther 47 
F 12. Mrs. Gus Koch, Luther, Mich.

Real Estate For Sale
Namai-žemėPardavimuj

NAŠLfi parduos arba mainys 2 
flatų namą, 4 ir 5 kambariai, lotas 
37% pėdų ant mažos biznio pra- 
pertės South gidėj. Atsišaukite 

1288 W. 59 St

6 KAMBARIŲ medinis namas 
b'arnė, 2 kąru garadžius, lotas 
75x800 pėdų. Greitam pardavimui 
tinkamas pasiulijimas nebus atmes
tas Atsišaukite 8802 W, 109th St




