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Susiaurina Ginklu Prekybos 
Tyrinėjimus

Senatoriai paklausė kitų valstybių protes
tų ir nebeskelbs visų tyrimo davinių

VVASHINGTON, rūgs. 14.— 
Kenhto amunicijos komitetas^ 
kuris tyrinėja ginklų prekybą 
su užsienio šalimis, pasitaręs 
su valstybes sekretorium Hull 
ir si.’ prekybos sekretorium 
Roper, nutarė susiaurinti pa
čius tyrinėjimus ir neskelbti 
labiausia kompromituojančių 
kitų šalių valdininkus tyrinėji
mo davinių.

Ikišiol viskas buvo skelbia
ma, kas tik tyrinėjimuose iš
kildavo. Valstybės sekretorius 
Hull nusiskundė, kad jam di
delio nesmagumo daro kitų 
valstybių protestai. Mat tiA> 
se tyrinėjimuose išėjo akištėn, 
kad ginklų fabrikantai davinė
jo kyšius kitų šalių valdinin
kams, kad tik gauti tų šalių 
ginklų užsakymus. Patys fabri
kantai pripažino, kad kyšiai 
ypač niekuriose Pietų Ameri
kos valstybėse yra neišvengti- 
nas dalykas ir ten nieko nega
lima' parduoti be kyšių. Be to 
j tyrinėjimus liko įtraukta daug 
augštų asmenų, kaip Anglijos 
karalius Jurgis, Vali jos prin
cas, Meksikos prezidentas ir 
augšti armijos hr'įaivyno val
dininkai ir pačios— Amerikos 
diplomatiniai ir konsuliariai at
stovai.

Prekybos sekretoriui Roper 
gi skundžiasi, kad tokie vieši 
tyrinėjimai ir skelbimai visų 
davinių gali pakenkti Ameri
kos prekybai su kitomis šali
mis, nes išduodama paslaptys 
privatinių derybų.

Tečiaus patys tyrinėjimai 
vistiek bus tęsiami toliau, tik 
bus apleidžiami vardai užsienio 
valstybių atstovų.

Taip šiandie kamantinėjant 
Du Pont parako trusto veiki
mą neleista paskelbti penkias 
telegramas, kurios “gali pasta
tyti pavojun gyvastį ir turtą 
niekurių žmonių vienoj Pietų 
Amerikos respublikoj’’.

Kitame atsitikime buvo per
skaitytos tik ištraukos iš vie
no laiško apie kyšius —“komi
sus’’ Gili kariuomenės vadams 
už parduotą Gili amuniciją. Nė 
laikraštininkams neleista pa
matyti to laiško ir telegramų.

šios dienos tyrinėjimuose iš
ėjo aikštėn, kad Du Pont pa
rako trustas prašė valstybės 
departamento pagelbos išgauti 
panaikinimą Anglijos suvaržy
mų amunicijos eksportavimui 
į Chiniją 19S3^m. Kad ta pati 
kompanija ^rašė valdžios leidi
mo parduoti slaptą hydrogeno 
procesą vienai Japonijos kom- 
paijai. Kad ta kompanjia da
vė kyšių Chinijos karvedžiams 
1932 m. Kad Jungt. Valstijų 
karo laivynas 100 nuoš. koope
ravo su Argentinos laivynu ir 
ėjo kanuolių nspektoriaus par
eigas Argentinos laivynui.

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

Apsiniaukę, galbūt lietus; 
biskį šalčiau.

Saulė teka 6:29, leidžiasi 7:- 
02. ’

Ir Meksika protestuoja

MEXIC0 CITY, r. 14. — 
Meksikos užsienio reikalų mi- 
nisteris įsakė Meksikos amba
sadoriui Washingtone griežtai 
užprotestuoti prieš senato gin
klų prekybos tyrinėjimuose j- 
včlimą Meksikos augštų val
dininkų, dagi paties prezidento. 
Esą kiekviena valdžia turi gerb
ti kitos šalies galvą ir viešai 
neskelbt kompromituojančių da- 
lykų.

New Jersey teismas 
uždraudė darbinin

kams streikuoti
PATERSON, N. J., rūgs. 14. 

—Vice-kancleris Charles Egan 
išdavė labai platų injunctioną, 
kuris uždraudžia 20,000 šilkų 
dažytojams skelbti streiką, net 
dagi streiko paskelbimą svars
tyti.

Uždraudimas paliečia visus 
audinyčių darbininkų u*nijos lo
kalus, jų viršininkus, atstovus 
ir visus narius. ,

Jie dagi nė tarp savęs nega
li kalbėtis apie streiką, bet tu
ri pildyti kontraktą su samdy
tojais, kuris neišsibaigia iki 
spalio 24 d.

Darbininkai reikalavo tuo- 
jaus panaikinti tą kontraktą, 
pripažinti uniją ir įvesti 30 vai. 
darbo savaitę, taipgi pakelti 
algas. Jie ruošėsi sustreikuo
ti pirmadieny.

Samdo daugiau mo
kytojų

CHICAGO.—Mokyklų tary- 
ba nutarė, kad dabar pagerė
jus finansams, sugrąžinti į sa
vo vietas 138 principalus, ku
rie buvo pašalinti iš vietų ir 
pastatyti mokytojauti. Taipjau 
bus priimta 500 naujų mokyto
jų.

Čili nebepirks lėktu
vų Amerikoj

SANTIAGO, Ciii.- r. 14. — 
Apsaugos ministeris pranešė 
karo aviacijos komanduoto j ui, 
kad jis daugiau nebepirktų 
lėktuvų ir reikmenų iš Jungt. 
Valstijų. Tai delei „Jungt. 
Valstijų senato komiteto ty
rinėjimų ginklų prekybos, ku
riose išėjo aikštėn, kad kitų 
šalių augšti valdininkai buvo 
paperkami, kad jie pirktų 
Amerikos ginklus. Tarp tų šar 
lių, kuriose papirkimas buvo 
pląčiai naudojamas ,buvo įvar
dyta ir čili. Ministeris sako, 
kad tai buvo didelis įžeidimas 
ir įtarimas Gili valdininkų, to
dėl lėktuvų ir nebebus perka
ma iš Amerikos.

BRUSELIS, r. 14. — Kara
liui Leopoldui įsimaišius liko 
išvengta Belgijos angliakasių 
streiko. Angliakasių algos, 
kaip buvo projektuojama, ne
bus sumažintos. Vieton to bus 
padidinti taksai importuąja^ 
miems angliams, kad galima 
butų sušelpti tas kasyklas, ku
rios turi finansinių keblumų-
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Dėnis sudegusio laivo Morro Castle, kuriame žuvo apie 135 žmones, kaip dabar aiškėja, daugiausia dėl laivo vadovybės 
gelbėtojų apsileidimo.

ir

Medvilnės rūbų siu 
vėjai ruošiasi 

streikui

Atima NRA. MelinąAtima NRA. Meliną- Reikalauja sustab- 
jį Arąuš..Goklblat4dyti j milicijos nau- 

sankrovų (lojimą streikesankrovų

Bomba sprogo-prję 
. 'Bcidgeparta.. 

smukles
Sustreikuos spalio 1 d., jei fab

rikantai atsisakys pildyti pre
zidento patvarkymą

CHICAGO.—Iš Washingtono 
gauta žinia, kad NRA admi
nistracija • įsakė 
Brothers, Ine

Streikieriai reika
lauja embargo im- 
portuot. audmenims
Siūlo, kad transporto darbinin

kai paliautų gabenti impor
tuotus audmenis

VVASHINGTON, r. 14. —Au
dinyčių darbininkų streiko va
dai siekiasi paskelbti embargo 
visiems importuotiems audme
nims, kad tuo sustiprinti med
vilnės, šilko ir vilnų audinyčių 
streiką.

Be to unijos viršininkai tu
rėjo ilgą pasitarimą su prezi
dento paskirtąja taikymo ta
ryba, bet iš to pasitarimo nie
ko neišėjo.

“Padėtis pasilieka nepasikei
tusi’1, pareiškė Gorman. Strei
ko stovis yra geras ir kad dar 
labiau* streiką sustiprinti šian
die buvo atsišaukta į visus 
transporto darbininkus, kad 
jie paliautų gabenti į Jungt. 
Volstijas visas audmenis iš ki
tų šalių “ir mes atsišaukiame 
į Jungt. Valstijų darbininkus 
atsisakyti vartoti importuotus 
audmenis visuose atsitikimuo
se, kur jie yra importuojami, 
kad užimti vietą tų produktų, 
kurie normaliai yra išdirbami

NEW YORK, rūgs 14. — 
ruošiamąsi prie medvilnės rūbų 
siuvėjų streiko, kuris bus vi
soje šalyje paskelbtas spalio 1 
d., jei samdytojai atsisakys pil
dyti prezidento Roosevelto pa
tvarkymą sutrumpinti darbo 
valandas toje pramonėje iki 
36 vai. savaitėj, nesumažinant 
darbininkų algų.

Fabrikantai jau pirmiau par- 
skelbė, kad jie tokio prezidento 
patvarkymo nepildys.

Dviejų paliestųjų
Amalgamated Clothing Work 
ers ir International 
Garment Workers unijų virši
ninkai laikė bendrą posėdį ir 
apsvarstė planus bendro strei
ko. Jie sutarė sudaryti abie
jų unijų bendrą komitetą, ku
ris vadovaus streikui, jei jis 
kiltų spalio 1 d., taipgi atliks 
visus paruošiamuosius darbus.

unijų,

Ladies

Plėšikai apiplėšė 
susirinkimą

CHICAGO. — Trys plėšikai, 
užpuolė lenkų moterų susivie
nijimo susirinkimą jų salėj 
1309 N. Ashland Avė., kuriame 
dalyvavo virš 100 moterų ir 
grūmodami joms ginklais, at
ėmė iš sekretorės Mrs. Mary 
Kreydonas, 5956 S. Ratine 

$300, kuriuos jis buvo 
duoklėmis ir $50

Avė. 
surinkusi 
vertės žiedą.

CHICAGO.—Spaustuvių dar
bininkų unijos konvencija pri- 

Goldblatt ome rezoliuciją, kuri reikalauja, 
kurie operuoja kad prezidentas Rooseveltas 

visą eilę departamentinių san- panaudotų visas galias ir prie-
krovų, sugrąžinti savo NRA.1 
Molinąjį Arą. Sankrovos yra 
kaltinamos nepildžiusios kodek
so kai dėl algų ir darbo valan
dų, taipgi nesilaikiusios patvar
kymų ir dėl kainų, pardavinė- 
damos pigiau nustatytų kainų, 
o kitas gi prekes priviliojimui 
kostumerių, pardavinėdamos da
gi su nuostoliais.

Apkaltino W. Harri- 
maną už melagingus 

pranešimus
NEW YORK, r. 14. — 10 bu

vusių direktorių ir vienas bu
vęs viršininkas New YorkTitle 
and Mortgage Co., jų tarpe ar
timas prezidento Roosevelto 
draugas W. Averill Harriman, 
lika apkaltinti už skelbimą me
lagingų finansinių pranešimų.

Tarp apkaltintųjų yra buvęs 
senatorius O’Gorman, vienas 
bankierius ir keletas žymių tur
tuolių.

VENECIJA, r. 14. — Dikto- 
torius Mussolini atvyko į čia 
automobiliu. Manoma, kad jis 
čia pasimatys su Austrijos dik
tatorium SchuSchingg ir kitais 
Austrijos atstovais, kad pasi
traukti kaip Italija, padedama 
Anglijos ir- Franci jos, galėtų 
pagelbėti Austrijai.

mones sustabdymui vartojimo 
valstijų milicijų ir federalinės 
kariuomenės laužymui streiko 
audinyčių darbininkų, kurie 
streikuoja prieš nepakenčiamas 
darbo sąlygas.

Anglija, Francija ir 
Italija pasmerkė 

Lenkiją

. PITTSBURG, Pa., r. 14. — 
Iš kalėjimo liko paliuosuotas 
Eugene Kuhn, kuris gali grei
čiau suskaitliutoti, negu skaitr 
liuojamoji mašina, nors jis nie
kad nėra mokinęsis matemati
kos. Jis sėdėjo kalėjime nuo 
1919 m. už savo buvusios žmo
nos tėvų nužudymą ir kalėji
me atlikdavo furijų klerkų dar-

GENĘVA, r. 14. —Lenkijai 
pareiškus, kad ji nepildysianti 
sutarties dėl tautinių mažumų, 
ją aštriai pasmerkė Anglija, 
Francija ir Italija Jos primi
nė, kad Lenkija negali tos su
tarties atsižadėti, nes ji yra 
surišta Versallės taikos sutar-' 
ties, kuri pačiai Lenkijai sutei
kė nepriklausomybę ir ji pri
valo pildyti tos sutarties sąly
gas.

Lenkijos užsienio reikalų mi
nisteris Beck tuojau susižino
jo su VarŠava, kad pasitarti 
ką jis turi atsakyti j tuos trijų 
didžiųjų valstybių, pareiškimus, 
nes dėka toms ’ trims valsty
bėms Lenkija ir nepriklauso
mybę, atgavo.

FON DU LAC, Wįs„ r. 14.
Griovy šalę kęlįa rasta su

mušta ir be sąmonės p-lė sAga- 
tha Arnold, 22 m., kuri neužil
go po to pasimirė. Liko salin
tas jos vaikinas Lawrence KiL 
mer, 26 m., bedirbta

Aptvarkė rašytojos Že 
maitės kapa

šioje šalyje“.
i

Gal pats Rooseveltas vyks 
streiko vieton

KEPSIE, N. Y., r. 14.

CHICAGO.—Užpereitą naktį 
sprogo bomba prie Post and 
Paddock Club smuklės, 3057 
S. Halsted St., išnešdama na
mo priekį ir išdaužydama lan
gus visoje apielinkėje. Smuklė
je buvo tiktai bartenderis, ku
ris ruošėsi smuklę uždaryti. 
Smuklės savininkas Joseph 
Souhrada, 7826 S. Marshfield 
Avė., kuris tą smuklę pirko tik 
du mėnesiai atgal iš tūlo Jos. 
Krause, sakosi nežinąs priežas
ties bombos padėjimo.

Bomba pridarė nuostolių ir 
lietuviui Antanui Norkui, iš
daužydama langus jo restora
no 750 W. 31 St. Nukentėjo 
ir greitima smuklė, o ir keli 
kiti apielinkčs namai prarado 
langus. r

Island audinyčių streiką pri
klausys nuo konferencijos ry
toj Newporte su karo sekre
torium Dern 
Connor. Toj 
nuspręsta ar 
kariuomenę 
streiko zoną.
Čiama kariuomenė, tai gal su 
ja vyks ir pats prezidentas 
prisižiūrėti streiko

Bet manoma, kad kariuome
nės siųsti nereikės, nes padė
tis ten pradeda aprimti, tečiaus 
prezidentas palaiko artimus ry
šius su gubernatorium ir ati
džiai seka streiko, padėtį.

Jis iš čia išplaukė savo jach
ta ir dalyvaus kaipo žiūrovas 
japhtų lenktynėse.

ir maj.-gen. Fox 
konferencijoj bus 
siųsti federalinę 

j Rhode Island 
Jei butų siun

tai gal su

eigai.

Nušovė dėl $6
CHICAGO.—Joseph Carlson, 

44 m., 1032 N. Monticello Avė., 
liko nujautas netoli savo na
mų dviejų jaunų plėšikų, ku
riems jis pasipriešino. Jis tu
rėjo kišenių j tik $6 ,bet ir tų 
neėmę plėšikai pabėgo.

VIENNA, r. 14. — Ex-pre- 
mieras Maniu kalbėdamas vals
tiečių partijos valdybos susi
rinkime ragino kaip nors paša
linti karaliaus Karolio meilužę 
Lupescu, kuri esanti visų Ri£- 
munijos vargų priežastis, nes
ji valdanti dvarą ir neleidžian
ti tinkamai sutvarkyti šalies 
reikalus. Rumunijos cenzūra 
neleido paskelbti jo kalbą.

Tikisi taikos drabu
žių valymo pramonėj

CHICAGO.— Tikimąsi, kad 
šiąnakt bus išspręstas ginčas 
tarp nepriklausomų drabužių 
valytojų ir grandinių kriaučių, 
kas privedė prie užsidarymo 
visų drabužių valymo ir dažy
mo dirbtuvių. Užsidarius toms 
dirbtuvėms liks uždaryta ir apie 
50,000 siutų, kurių žmonės da
bar negali atgauti iki baigsis 
lokautas.

MARIJAMPOLĖ. — Šiomis 
dienomis p. Jakubauskienės pa
stangomis gražiai aptvarkytas 
ir papuoštas musų populiarios 
rašytojos žemaitėc kapas. Ligi 
šiol kapas vargo nuo žolių ir 
net puikus antkapis (knyga su 
rašytojom atvaizdu* ir pavarde) 
nepašalindavo susidariusią nuo
monę, kad reikia žmogaus, ku
ris neduotų kapui susilieti su 
visais kapais.

Paroda numažins 
vaikams Įžangą

CHICAGO.—Pradedant nuo 
ateinančio antradienio įžanga 
į pasaulinę parodą vaikams ir 
jaunuoliams iki 18 mėty bus 
sumažinta iki 10c. Suaugu
siems ir toliau paliekama 50c.

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

Parduoda laivakortes ant 
visų laivų.

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

Ofisas atdaras iki 8 valandai 
vakaro. Nedėliomis nuo 9 iki 
l va}, dienų.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

Tel. Canal 8500
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$6.50 vertės pilnbs ifiiė- 
ros Satech KALDROŠ, po

clashes, 
various 
person- 
just to

Puikus šildomi pečiai, 
dėl vartojimo visokio ku
ro, $40.00 vertės, po

III.; And M. i. Gųdali^ 
Rocks, Pa. ••

$3.50 vertės, pilnos' mie- 
ros šiltos KALDROS po

i— V a. J

the 
the 
6uT 

for us

$6.50 Vertės dbbeltavi 
maišytį Vilrių Blahketal

Iš Gothenburgo i Stockholmą ke
lione elektriniais traukiniais ima 6 
valandas per gražiąja Švediją. Ši- 
kcliong jungia musų Atlantikp ir 
Klaipėdos laivų susisiekimą. Tarp 
Klaipėdos ir Stockholmo tiesiog plau
kioja musu naujas laivas “MARI- 
EHOLM”, kelionės laikas 24, vai.

Išplaukia Iš New Yorko 
Drottmngholm ....... Rūgs. 25
Gripsholm ..................  Spalio 3
Kungsholm ..............  Spalio 25

Kreipkitės i vietini agentą, arba: 
SWEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

Lengvus Išmokėjimai Pritaikomi Visiems^ 
šie pasiūlymai trumpam laikui. Matykite tuo jaus

$14.75 vertės, dideles 
nfrietps dobeitavi Vilnų
Blankctui po

•8.95

po
■■■■■I.. ■■■■■■■■■

' '

as usual,
Vėry respėėifUlly yours,

WflHam A. Darulis, 
(f*res. of Lith. Soc. Club.)

Šeimininkei, kad pataisius gerus, skanius 
valgius — labiausiai reikalingas > 

GERAS PEČIUS.
Nors butų ir geriausia šeimininkė, bet beturėdama ge

ro pečiaus, nesutaišo tokių valgių, kokių ji nori.

NAUJIENOS, Chicago, DL

TheDoing'sof L.Y.S
(Lietuvių jąuitfhiO DtUUgijos Naujienos)

On Tuesday evening, August 
31, 1933, at the home of Misa 
Helen Dambras, Rūta Karta- 
nas, Birutė Kremianis and Vy
tautas Beliajiiš decided to or- 
ganize a sočiai group With the 
purpose Of furthering Lith- 
uanian drama, art, Kterature, 
thouglit and lore among the 
American boru Lithuanian 
youth.

We hold our meetings at the 
Beliajus Schbol of Dancirig, 
3259 South Halsted Street 
every Tuesday evening at 8:00 
P. M. Every Lithuanian young 
man and woman is cordially 
invited to join us and lend us 
a hand in making our club ohe 
of the most noteworty of its 
kind.
The Lithuanian Youth Society.

defeated by envy and jealousy. 
This doėš nbt build Up these 
groups, būt rosuitš ih 
sometimes against the 
leaders, sometimes for 
ai reasons, sometimes
shovv off how much better one 
group is thari the other.

The conseųuėnce iš not Only 
tragic būt destnietive, and the 
result is that thė Lithuanians 
do not accbmpiish anywhere 
nearly as much as thėy could.

Due tb the lack bf unity of 
purpose, būt audiloriumš, 
churchfes and hbšpitals are all 
in dėbt or in non-Lithuanian 
hands. We have no orphan- 
ages, no homeš for the aged, 
no cultural get-togethers or 
literary organizations worih 
mentioning.

Those, Under the impression 
that they are enlightened, live 
apart from the other Lithtfan- 
ians arid špehd their time smok- 
ing cigarettes as a mark of 
culture and act as sophisticated 
as possible; which; in tfuth, iš 
petty and very uribecoming to 
them.

Our publications exišt only 
to praiše their own activities 
and condemn thė others and 
we go mėfrily to our ruin.

Augušt frifth was Lithuan
ian Day at the World’s Faif. 

iWhat \Vas the result? Did we 
come as one big brotherly 
nation i n all our strength to 
slx)w other nations what 
could do? We did not.

Our parish Fathers from 
i of tops of pulpits, where only 
under !words and teacliihgs of 

petty and oėcašionally worth- Lord, who has died 
less lėadėrš whose purpose is should be heard, heaped hatred

Our people, though possess- 
ing many fine ųualities, also 
possess many regrettable 
faults, namely, envy, jealousy, 
lack of leadership and no unity 
of purpose; the greartest fault 
being
With this fault corrected the 
others vvouldn’t and couldn’t 
exist. Of course, we can readi- 
ly understand the reason why.

A nation of many ambitions, 
which was kept i n Virtual slav- 
ery for 120 years, is usihg 
every channel to demonstrate 
its ability with the result of 
continubuš organization 
various small groups i

i A '' 1

TAS
Jei neturi gero pečiaus — išleidi daug pinigų už ku

ru — anglis, malkaš it tuo pačiu negauni tinkamos ši
lumos. Roosėvelf Furftiture Co. krautuvėje rasite did- 
žrausį pasirinkimą geriausių, vėliausios mados pečių 
kaip virtuvei taip ir apšildymui.

ęESINIS VIRTUVES
PEČIUS .................. $29.50

$59.50
Mes dirbame Nuosavoje dirbtuvėje Sek- 
lyčiu Setus ir parduodame juos tik už 
^50ir au»u-__________________

ALIEJINIS APŠILDYMO
PEČIUS .... .................

and cohdėmnaiion on the other 
grdUpš;

We, the Lithuanian Youth, 
who are all boru Catholic and 
lead a life of good Catholicsj 
raiše our voices in protest of 
our Fathers and senior organ- 
ižations. If such incidentą re- 
eur, wė shall direetly send a 
supplication to His Eminency, 
Cardinal George Mdndelein, 
for such acts cause faithful be- 
lieVers to withdraw from thė 
folds of Catholicism.

Again, on Augušt 19th, at 
the Swift Bridge, (World’s 

the Lithuanian Sym- 
presented. Thou-

V&itis tttmb^i llėlėh vėhfen- 
W TbW WMier Vafen- 
tine, Stella Wbdrilhį> Elfehiior, 
Ftbf’ėnče and Filbhta Wicžuš arid 
Alffėd žėlriis. i

Cb-tvbfkefš dftU čbr^ėięįttnd- 
ęnts of pur Society are: Nau
jienos; Chicago; ievyne, Brobk- 
lyn, N. Y.; Miss A. Vaitekū
nas, Chicagb; P. w. Urban, 
Clevėiand, Ohib; A. J. Ėžukas; 
Scranton, Pa.; J. P. Baukus, 
Milwaukeej Wis. • Lithuanian 
Ari Girde, N. Y. City į Mrš. 
KUlber-Wisė, Brooklyn, N. Y; į 
Mr. P. Bajoras, RYobklyn; 
LithiŽanian Sočiai Club, Akuoto, 
Ohio; A. Bublis, Galumet City, 

MfebėėŠ

1 iMr. Antanas Rutkauškas haš 
just jretUrhėd frotri Los An
geles, California. Helfcri VėS^ 
pėhder was iri Wišconsin. Stella 
ftrid Frdnfc Prikiš also in Wis- 
conšifl; Aldona Ambrosas, Mi- 
chigan. Filoma Wiczus, De- 
troit. Bruno Bruknis, Melrose 
Prirk, III. Ręst while you‘ may 
for plenty of work is to be 
done by the L. Y. S. this win- 
tėr. ' ’>

Fair) 
phony was 
sands of non-Lithuanians heard 
the program either in person 
or via radio, many hėafing the 
name of Lithuania for the first 
time. That was very worth- 
whilė — truly a great deėd for 
the Lithuanian name. Many 
thankš to Vanagaitis.

Būt this samė Vanagaitis, 
who should receive the acclaim 
of every one for this grand 
and glorioUs affair, should also 
be severely reprimanded for 
condemning other affairs which 
are just as imporbant and should 
not be hihdered for personai 
reksons and ulterior motives.

Meanwhile, othėr organiz- 
ations, to spite “Margutis” for 
his interference, belittlė his 
work and that of the compos- 
ers. We do not deny that our 
Symphonies are a new crear- 
tičn, būt this fact hardly me- 
rits consideration Jakubenas 
was excellent; Our people are 
not trained to enjoy the Sym- 
phonies, especially the modern 
ones, just likę they are not 
trained to enjoy good literary 
re^ding, būt abbve all, Jakubė- 
nas could bė callčd the modern 
Stravinšky. Naiįfa’is^was' deep 
and sėrious. Karriąvicius, 
though a pupil of Rimsky-Kor- 
šakoff, was rathėr more ala 
Tchaikovsky. Too bad that hiš 
Rhapsody was not plstyėd — 
there was time for it.

Though the nbove tfaTned 
had very littlė of the Lithūan- 
ian spiri t (quite a bit of Rus- 
sian influehce — iVhich, afteY 
m&n£ yearš of šubjUgatioh will 
be hard to shakė Off) hėvėr- 
theless, we should bė pYbud of 
our composers.

By popular reųuest we should 
have a repėtition Of šučh 
afiairs, for these arė the thin£s 
whiėh iipTift the hafrre of Lith
uania, and not the childish and 
foolish ėiVil wars arnong the 
various groups.

There is much credit to be 
givėn to George Victor, the 
youthful composer, for his 
transcriptions; I had neVer 
drėamed that plaintive simple 
melodies likę those could souhdi 
so melodious and beautifui. 
Ėxcellent work — let’s hėar 
more of it. ?

On Tuesday^ Očtbber 
the L. Y. S. Will give A bunco 
party at the \Vodman Hali, 
33rd and Limė Štteetš. Wė db 
not doubt that this hffair, aš 
all bur o'ther affširs, will be 
šUcčešsful. Thė prizes will be 
ekcellent and of wide variėty. 
Misses Stella Wo’dmAn and Ber- 
hice Nėšteikis< arė in chArgė 
of thė affair. 1 * 

___________
A WEEKtY COLŪMN

Mahy of our friendš, įiarti- 
culariy the out-of-towners, arė 
very anxious to kriosv of thė 
ačtivitiėš of our organization 
and ask thėt ivb fonvard thėrii 
all nėwš thrbUgh the “Naujie
nos”, which iš widely rėad. Fof 
that reAson wė have obtainėd 
Bėrniisšidh from otft friėnds, 
The Naujiėhoš Publishing 
Company, and a veekly column 
bf 0UY aėtiVitiėš will appėar 
eVėry Tuesday under thė ablė 
diitorshį) 'of Riay Matthews 
(Jacąues Grandmesnil), who 

much praise while con- 
Istšt year’š “Pirifiyti” 

— VSharPs. And • Flats”.
page, V’hiėh appears 
second ' Wednesday bf

ttome-Coming Week
* n- ■ ___

Thiš xvėek, which started 
VvitH thė 10th, and iš to end 
oh thė 16th, is Chicago’s Honie- 
Comirtg Wėek. To the Lith- 
Uanian Yotith Society, it is an 
affair of špbčiėl importance, 
for our Presidėnt, Mr. V. Be
liajus, has been eleeted Chair- 
man and Leader of all the 
Nationaliiiėš* progranis of the 
Pilšėn dištfict, an ūrea whoše 
jpopulaiion is 252,000 and where 
15 fbreigh hatibhs rėšide, main- 
ly Slovaks, Bohemians, Slo
vėnes, Croationš, Serbė, Polish, 
Italians, Jews and Lithuanians, 
vvith a few other šmaller com- 
muhitiėš.

Thė Lithuanians; particularly 
L. Y. S. Vvill also participaite 
in the parade and pi-ešent Fblk 
dancės bh thė fihal day, which 
Vre ėre štire Mll, as always, 
be thė most striking.

Thė ėhtire week will be di- 
Vided among varioUs programs 
and toufnaments. The Sokols, 
an butstanding Cžėchoslovak 
Gymnaštic organization. will be 
bne

gained 
drietirig 
Columri

Our 
every
each mopth, wįll remain as it 
is under the care of Beliajus, 
būt it will be devoted froih hdw 
on only to the Literary Field.

(Onė to lack of šįbcė, tfiė 
tTapšlation, wbrks bf i*. ;.,W. 
Urba h and others wiiį Appėai 
in the fblIoWing iššilėj.

Members of Good 
Standing

On Tuesday Setft. 18th elec- 
tions wi3 be held. Due to the 
inerease of membership and 
enbargement of our activities, 
neVv officets will bė heeded.

* . .. • ■ * * K f '

Wė hopė that thbšė eleeted, 
whoėvėr they' > ^may ' be, will 
prove aš ActiVe aš those of the 
piast' year.

Ih thė first Vytautas Belia- i 
jus gavę his intėrpretation bf 
a jiflivanese danee, in one of < 
his ųuaint costumes to the de- 
ligHt bf the patrbns, ahd ėn- 
corėd with a Mexičan dance 
with Helen Dambras for hiš 
partner. z They were very en- 
thusiastically received.

The second was staged in 
the balcony which L. Y. S. 
had to itself. Here that gent 
“who wears no man’s dress 
siiit” as hė was introdiiced, 
Bruno Brooks, i n a comical 
makeup acted as Master of 
Ceremonies. With Andy Nar- 
but playing the accompaniment 
Helen Dambras and Bėrthu 
Kremianis danced “Plaukia Ne
munėlis”, Helen Vespender 
sang “Pamylėjau Vakar”, and 
Beliajus and Bertha danced 
the “Suktinis”. A number of 
patrons from the floor below 
came to watch and expressed 
sincere compliments.

The climax came when 
Helen Vespender ended the 
third ftoor-show singing “Alice 
Blue Gbwn”. The Master ot 
Cėremohies bUbbled with com
pliments, Dan RuSso bėamed, 
and the patrons gavę her thė 
most sincere applause of the 
evening. This recalls a šimilar 
inčident relayed to your scribe 
from a reliable source. About 
a month ago Helen happened 
to visit the Palmer Gardens 
ih St. Joe, Mich, where she 
vvas induced by her eseorts, 
who had heard her sing ėn 
routė, to rėndėr a few songs 
for the audience. She s-ang one. 
The crowd liked her. She sang 
aiiothėr; and another, until the 
orcheštra’š ballad repertoire 
waš ėfchausted. The moral of 
Which is: Good wiįl oirt no 
mkt tėr iVhere it i s hidden.

Aftėr Suhdsly nite, it can 
safely be predieted L. Y. S.

membėrship will groto during 
the riext fėw weeks. GonvinCed 
of L. Y. S*s good fellowship, 
its membėrs’ oatehing vitality, 
who wiH not want to cbmė to 
thė nėxt nueetings and join? 
Ali are welcome to drop in du- 
ririg a rriėėting and leam 
whėthėr they would likę to 
join.

Special thanks for very good 
work donę toward this affair’s 
success is due to Bernie Miller 
and his brįae-to-be, Mary Gval
dė, and Stėlla Woodman. L. Y. 
S. appreciates all you’ve done.

Navajo.

^fzAMERIKOf
Linija

SIUSKIT HEk 
NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON

1b preso Lietuvos žmonėse 
bg pataria Lietrobs bato

Ohb of the Many 
Congratulatory 

Letfets

Išpardavimas
Visokiu Šaltam Otui Reikmenų.

NEGIRDĖTAI SUMAŽINTUM KAINOM

Roosevelt limta Co.
INGORPORATĖD i

IPSOINiAI CITY FUŽNlfURB CO. 1
J/. P. Jovartiltukas ir J. Pi Bertuhsi Savininkei

2310 WĖST ROOSEVELT R0AD
PKdne SEELEY 8760

Wė take gtėM plėašUrė i n 
introdUcing tb the ptffrlic a list 
of peofple whb, during thė lašt 
yėaY, h'šVe enablėd our organ
ization to becomė one . bf the 
ou‘tstanding.

Aldona Ambrosas, Vytautaš 
* Beliajus, Bfunb Bffrknis, Hėlėh 

Dambras, Stevė Bering, Charles 
Uasurias, John Gelžainis, MaYy 
Gvaldą, Edtfard GYUšhas, A. 
Kairis, Rūta Kartanas,- Birutė 
kremianis, Stephanie Mikulš- 

i kis, Bernard MiHct,- Mary Ma
linauskas, John Makuhas; Ray 

: Matthews, Stella Mikoshus,' 
Bemicė Nęstėikis, Jbe Peldu- 
nas, Franit Pakis, Thebdore 

: RekMis, Antanas Rutkauskas;
Frank Shimk&š, John and Wab 

i tat Saučitinas, butini sovetski; 
Albin Trakšelis, Berničė Tumas,

Laimingų ; Dierių, Miitehas 
Felicidades, Mažai Tov, Siirian 
Tav, Glueck Wuensche, ahd 
many other salutations ahd 
greetings to oiir two most de- 
servihg fhė’mberš, ouf Vite 
BrėSidėnt, Bernard Ntitiėr,- ahd 
bhr viblfh’ist, Mafy Gvaldą, ^ho 
are to be jbined in wedlock on 
Šeptėmfrėr 23fd.

Mr. Miller iš A 'vėry Active 
young ‘man sand hiš bėing a 
ihėritbef of thė L; V. S. pfbVėd 
to be a bleššed gaift for biii- 
'Society, whvrė Kiš eArnėšt \Vbrk 
Js highly apprdcih’ted. Hė iš 
likevn'se an ačtivė Mėrtibe'r Ahd 
Financial SebrėtAty of thė odt- 
stahding chOtaT gfottp, “Pir
myn,” šbffie 6f įrhofe'ė tffemb’ėrs 
iikevdšė bėlbng tb thė L. Y. S.

Mary. Gvalda js an ablė ihu- 
sician, plays Severai Instru
ments, x also is Cpncert Meistėr’ 
of thė Lfthua’nlįri S^rhpiiony, 
dirbate# by Mr. ChatlėŠ BVe-’

My. dear Mr. Beliajus:
At lašt I am ablė to accom- 

blišh something which I have 
lorig dėširėd!

Please allow m e to present 
mysėff to your acąuaintancė.

My name iš William Anthony 
Darulis, the prėsėnt reigning 
Prėsidėrit bf the Akrori Litli- 
uariiari Sočiai Ciub.

Your good riews has reachėd 
Ine, and 1 hasien to add out 
fneasure oi joy to the cuį) 
whiėh 1 kriow mušt be full to 
bverflbwing.

Ąs a spokesman oi Akron 
Lithuanian Sočiai Club, I ex- 
tėnd širicėre and hearty con- 
grAfulaiibnš to you and your 
Litliuaniari Youth Society, on 
your first anniversary.

My duty and pleasure being 
done, permit me to sign my- 
self

• pHeifš, “Fhhriiyn's” inciš'fėAl dį-. 
fėctoE Bhe šitšo dbėš riti bf the 
šėcYbtariAi Vrdrk toi ttiė L. V. 
S. ' ' ■ .. : !

Bbtii bf tftėše Ihėfhbers įibš- 
šėšš fihė įhdfttfės And a^ ^bll 
liked by ėaėli artį evėry oh'ė bf 
brir rriėrin’bėrs, arid afe štrre 
that this ideal uriion will be 
one of (hė vėry happiest.

The L. Y. S. is extrėmely 
proud of ėhjbyirig the pMAsujo 
of ;ĮhAving theii ds mefribets;' 
and takos this ropportUnity iė 
extend its šinčepe cbngratulA*

ECO

$9.00 veftės Vatiniai 
MATRASAI, po

’4.95
$20.00 vertes Springsiniai 

MATRASAI, po

’9.95

Anniversary Paftt
• r— ' ■ r -I -

. Ą htihdrėd and more well- 
yrisbėrŠ jbihėd. L Y. B. mem- 
be/’s iri ihfeif cėiėbration of įhe. 
SbCiėty’s First Anriivėrsąriy 
ivitil a dmrier-darice a t thė 
tantbri Tea Cardėnš Sunday^ 
bitė. Sucli good attendance At 
am affair that Was advertisėd 
very šparirigly dėnotes the 
grovdng populAfity bf orir 
yoting group. With no excėp- 
tions everybo’dy hAd a most 
ėnjoyable, evening; and wėre 
vėfy tnuoh ėnthiišėd with the 
threfe ■ iiobf «ho\vs, tWo vfaih 
b/ Y. S. m&nbers aš guėst Ar
tistą, . 'thė composfed ėri-
tirely of L. Y. S. talėht,

4179-83 Archef Avė.
\ *Tel. Lafayėttė 3171

CHIČACO, ill.
future Mrs. MiW.



šeštadienis, rūgs: 15, 1934

KORESPONDENCIJOS
b.,   — -w Ir   *

Rockford, III
Sidabrinis jubiliejus

Rugsėjo 9 d. buvo surengta 
šauni puota pagerbimui ponų 
Markelevičių. kurie susilaukė 
25 metų ženybinio gyvenimo 
sukakties. Puotoje dalyvavo 
nepaprastai skaitlingas lietu
viu būrys. Jokiame kitame 
pakylyje tiek daug lietuvių aš 
nebuvau matęs. Susirinko vi
sokio užsiėmimo ir visokių 
pažvalgų žmonės: buvo biznie
rių, profesionalų ir šiaip dar
bo žmonių. Netruko ir kalbų. 
Visi linkėjo jubiliatams ilgų 
metų. Kalbėjo Dr. Luomans

ti dalyviai laikėsi itin.’; gražiai 
ir linksminosi iki vėlumos.

Linkiu ponams Merkelevi- 
Čiams laimingai sulaukti auk
sinio jubiliejaus.

—• Vienas iš dalyvavusių.

ŽAIBAS GRĄŽINO REGĖJIMĄ

NAUJIENOS, Chicagę/M. . . .^.1........ .. . ...... .
ti, slapstėsi savo būdose, h’ 
5 m. amžiaus Elena Kataračai 
tČ, kuri buvo akla nuo pat gi
mimo, buvo pasislėpusi kažko
kiame kampe. Ties namiuku 
sužaibavo nepaprastai smarkus 
žaibas ir tuo pačiu momentu 
iš kampo, kur buvo pasislėpu*- 
si mergaite, pasigirdo nežino-, 
rriškas kliksmas. Netoli buvu
sieji žmones skubinosi gelbėti 
mergaitę, kuri buvo praradusi 
sąnionę. “Mamą, aš matįiu 
buvo pirmieji mažosios mergai-

3
..

Dėl pataisymo tinka
mos byle pečiui, Kro- 
snei arba boileriui da-

EIK Į 
NORTHWESTERN

Mes turime keturias 
krautuves Chicagoje 
ir galime patarnauti 
sulig jūsų reikalo tin
kama nebrangia kai
na.

NORTHWESTERN
Stove Repair Co
662 West Roosevelt Rd.

312 West 63rd Street
2323 Milwaukee Avė.

8816 S. Conujiercial Avė.
CHICAGO, ILLINOIS 

Tei»Ionroe 6600.

Lietuvių 
skalbiamas 

Rock- 
nuvyko 
mašiną

npsive-

ir kiti. Iš moterų kalbėjo tik 
viena, būtent, p-ia Ruzįenč. Ji 
tikrai gražią ir reikšmingą kal
bą pasakė.

Musų kolonijoje ponai Mer- 
kelevičiai sudaro tipingą lie
tuvių šeimą. Jie yra laisvi, 
draugiški ir nuoširdus žmonės. 
Jie skaito “Naujienas” ir, tur 
būt, todėl yra persiėmę obal- 
siu “savas pas savą”. To obal- 
sio jie visuomet prisilaiko. 
Jei tik galima, jie biznį sten
giasi daryti su lietuviais. Štai 
vienas rvškus pavyzdys. Prieš 
kiek laiko jie nutarė įsigyti 
skalbiamą mašiną, 
biznierių, kurie
mašinas pardavinėtų, 
forde nėra. Tad jie 
į Chicago ir nusipirko 
pas p. Budrikę.

Ponai Merkelevičiai
dė Rockforde prieš 25 metus. 
Ir čia .jie visą laiką gyveno. 
Susilaukė šeimos. —- trijų duk
terų, kurias gražiai išauklėjo. 
Dvi vyresniosios dukterys turi 
atsakomingus darbus Illinois 
Cabinet ofise. Toje kompani
joje dirba ir pats p. Merkei e- 
vičius.

Būdami pažangus žmonės 
nonai Merkelevičiai remia 
kiekviena naudingą sumany
mą. Pereitą pavasarį iš 
ALTASS jie gavo pakvietimą 
pasidarbuoti antrojo skridimo 
naudai. Pirmiausiai jie pra
dėjo darbą nuo savo namų, — 
kiekvienas šeimos narys prisi
dėjo su auka. Paskui p. Mer- 
kelevičius aplankė savo drau
gus ir pažįstamus, ragindamas 
juos prisidėti su aukomis. Kai 
SLA. 77 kuopa rengė lakūno 
naudai parengimą, tai labai 
daug pasidarbavo p-a Merke- 
levičienė.

Per 25 metus jie Rockforde 
įsigijo labai daug gerų drau
gų bei pažįstamų, kurie skait
lingai atsilankė i ' pagerbimo 
puotą. Man ypač buvo sma
gu matyti, kad susirinko dide
lis būrys visokių pažiūrų lie
tuvių. Ot, sakau sau, ir lie
tuviai yra pakankamai kultū
ringi bei tolerantiški.

Tačiau tas tolerantiškumas 
nebuvo ligi galo išlaikytas. 
P-ia Savickienė sumanė par
davinėti Lituanicos II ženkle
lius. Vienas dalyvių nusipir
ko ženklelį ir prisisegė. Jo 
žmonai, kuri visą savo apšvie
tę semia iš “Vilnies”, tatai la
bai nepatiko. Ji prišoko prie 
jo ir nutraukė ženkliuką. Va
dinasi, net tokiame parengime 
negalėjo susilaikyti ir parodė 
savo fanatizmą. Tai truputį 
sugadino ūpą. Tačiau visi ki-

KIEKVIENOS P IT P T TT R A YRARŲŠIES n U r 1 U Ii A PAVOJINGA
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržu (Truss) išdirbėjų, — ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu!
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminės pančiakos) dėl varicose gyslų, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams.

CHICAGO ORTOPEDIC CO.
183 West Lake SU Arti Wells St. ,

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.

Gerkit ir Reikalaukit

O?

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

ir l 
Lletuviškoe 

Degtinės

NATHAN 
KANTER

Mutual LiguorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

Vengri jos-J ugosla vijos, pasie
nyje, nedideliame Samačos 
miestelyje, šiomis dienomis j vy
ko tikrai stebėtinas . atsitiki
mas. Kažkurią dieną ant šio 
miestelio užėjo didelis perku- tės žodžiai, kaip atgavo sąmd- 
no debesys, žaibavo be pertrau
kos. Ūkininkai, baimės perim-

nę. žaibo smūgis mergaitei su
grąžino regėjimą.

“Lituanicos II” Aukotojų Sąrašas
(Tęsinys)

TORONTO
Rinkėjai: A. Frenzelis, P. 
Daugėla, M. F. Jokubynicnė, 
I. Bieliauskas.

$2.00 aukos:
Paul Daugėla, Bronius Ūke

lis, J. Grilėnas, L. Vekteris;
$1.00 aukos:

Stasys Laurinavičius, Ka
zys Bučys, Antanas Kazlaus
kas, Antanas Tročiokas, Pet
ronėlė Jokubauskiene, Jonas 
Bieliauskas.
5,0 centų aukos:

Juozas Bernatonis, V. Saba
liauskas, Jurgis Milkeraitis,
A. Dagilienė, S. Uzemeckienė, 
W. Stankus, J. Marikus, A. 
Frenzel, Genovaitė Jok u by
liai te, A. Pukys, Helen Yars- 
kaitė, 
Gr ube vikius, Albert Schlytęr, 
Rūta Butkus, M. Daniels, Pra
nas Gaižauskas, Pranas Kund
rotas.
35 centų aukos:

Antanas Kavoliunas, 
Vedėckis. / » 
30 centų auka:

B. Kavoliunienė.
r I •’ 6

25 centų aukos-:.
K. Petraitis, S. Balčiūnas,

B. Daugėla, S. Bardauskas,
Marija Šimonienė, C. Meldai- 
žis, P. Yokubauskas, A. Pau-t 
liūs, J. Kupetis, Stasys Tamo
šiūnas, Juozas Tumas, Vaclo
vas Marcinkevičius, Benedik
tas Jokubynas. , •

EVERGREEN, ALTAI
Rinkėjas: A. Jukna. 

$1.00 auka nuo A. Juknos.
25 centų aukos:

J.\ Kisielis, I. Klizas, J. Šil
kas, Mrs. Kisielis, Alfon Brc- 
duk, Antanas Indrasus.

Viso ............... .............
VIMY, ALTA.,

i Rinkėjas: S. Dobkin,
25 centų aukos:

Pranas Rudakas, Veronika 
Rudokienė, Juozas Raškauc- 
kas, Juozas Kučinskas, S. Do
bkin.

$1.25

ha Indrelienč, Juozas

Viso ...................
LITTLE BRASS D’OR.

Rinkėjas: L Liutkus.
50 centų aukos:

O. Kimauskienė, M. Prinke 
vičięnėį R. Pališkienę, V. Sa 
kaihuskiehė. '■ 1' ' (

25 centų auka ~C. Grine 
vičius.

Petras

Viso .......................   $27.80
2.50 surinko ir pasiuntė cent
rui J. Pauža ir P. Pleskus.
BENTLEY, ALTA.

$2.00 auka nuo V. Lapienis. 
CHAPLEAU, ONT.

Rinkėjas: P. Sobeckis.
$1.00 aukos:

Povilas Sobeckis, Petras 
Brasiukaitis, Juozas Raudo
naitis.
25 centų aukos:

Gust Balbachas, Ona Alek
sandravičiūtė.

Viso ............................. $3.50
EDMONTON, ALBERTA.

Rinkėja: R. Makariene.
25 centų aukos:

Pranas Bučinskas Vincas 
Radžunas, Jonas Riemiaika, 
Stasys Lepetkievičus, Jurgis 
Dečkus. ,

■-r—    -i i —.f-—r

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

'menininkai, 
leidžia Pro- 
Kompanijos 
Halsted St.

programas
Furniture

riausi
si uos
jress
Krauti?vė, 8224 S,
Programą tvarko ir vadovau
ja dainininkas J. Pvomanas.

Rep. CCC.

Spaustuvių darbinin
kų unija palieka 40 

vai savaitę

savo konvencijoj vakar nuta
rė prisilaikyti 40ties valandų 
savaitės. Darbininkai dirbs 
arba 5 dienas į savaitę po 8 
vai. arba 6 dienas j savaitę po 
6 ir 3/4 valandų į dieną.

Goldblatų krautu 
vėlus atimtas mė 

linasis aras
NRA administracija vakar 

atsiuntė pranešimą Goldblatt 
broliams, kurie čia turi kelias 
departamentines krautuves, 
kad nuo jų yra atimtas moli
nasis aras. Pranešime pasaky
ta, jog aras jiems yra atima
mas už tai, kad jie neprisilai
kė nuskirtų darbininkams va
landų, permažai mokėjo ir su
laužė laikrodėlių pardavinėji
mo kodą.

Nusižudė ar nelai
mingai žuvo Field 
muzejaus kuratorius

Užvakar mirė Dr. Berthold 
Laiifer, Field muzejaus antro
pologijos skyriaus kuratorius, 
Azijos istorijos ir etnologijos 
žinovas.

Jis nupuolė nuo viršutinio 
augšto Chicago Beach Hotelio, 
kur jis gyveno su savo žmona 
ir poetiniu. Koronierio džiuri, 
negalėjo išspręsti, ar jis pats 
šoko, norėdamas nusižudyti, 
ar nupuolė netikėtai. Jo žmo
na liudijo, kad jis turėdavęs 
galvos svaigulius, ir galėjęs

To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

EKSPERTAS LAIKRODŽIŲ TAt- 
SYME. Oficialė Gelžkelių Inspekcija 

LIETUVIŠKI REKORDAI.
GAIDOS DAINAVIMUI ir MuzikalrSkiems Instrumen- 
tama.

PARDUODAM VISOKIUS MUZIKAUŠKUS INSTRUMENTUS.
JEWELRY & MUSIC STORE, John Kass, sav. 

4216 Archer Avenue.

Chicago, III

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
PARADISE TAVERN

2710 West 59th St
Įvyks šeštad., Rugsėjo-Sept. 15, 1934
Bus geri muzikantai, skanus užkandžiai ir gėrimai. širdingai kviečia
me visus draugus ir pažįstamus atsilankyti ant musų IŠKILMINGO 
ATIDARYMO. G. K. BUDRIS, Savininkas.

Aludžių Savininkų Išvažiavimas
Lietuvių Aludžių Savininkai

Rengia dideli išvažiavimą Nedelioje,

Rugsėjo-Sept. 16 d., 1934 m.
JUSTICE PARK DARŽE

Archer ir Kean Avės.
ĮŽANGA VELTUI.

Šiame išvažiavime bus duodama keptos bulvės ir silkės veltui.
. PATARNAUS SEPTYNI BROLIAI MIEGANTI.

Šlipuoty 15pardavima8
Viso ..........

MONTREAL.
Rinkėjai:'’ T. Dvaranauskas, 
M. Čičinskas, P. Yasutis, S. 

’ Girulis, Fi' Survyliehė, 1 O. 
' Ališauskiėiiė ir F. Bendzai- 

iis. /.< .
$1.25 auka—W. Stiizka.
$1.25 surinkti aukų —T. Dva- 
ranauskas, Pranas Yasutis.
25 centų aukos:

Pranas Bendraitis, Juozapas 
Burba, Juozas Pasnokaitis, 
Kazimieras J/ackis, Magde La«* 
vickienė, Juze Vaškienė, Ed- 
ward Krasowski, M. Krasow- 
ski, Annie Krasowski, Jo
nas Sakalauskas/ Stanley Sm> 
vilią, Stasys Selickas, T. Skur- 
daveckas, J. Sveitojus,' L. P. 
Bagočius, Petras čalkis, Anta
nas Mykalajunas, Juozas Či
činskas, Petras Jurgutis, Vac
lovas žižniauskas, Juozas Ba
rtulis, A. Naruševičius, Pranas 
Motečus.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų, Moterų, 

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

Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
.sekmadieniais.

KODĖL ILGIAU LAUKTI! DA
BAR LAIKAS ĮSITAISYTI AP- 
ŠILDYMO PLANTA — ŽIEMA
f , BUS ČIA PAT 
1M NEUŽILGO

HZ—nn

U II

Viso ................ .........
(Bus daugiau)

$9.50
dabar yra

M e

žemiausios.

— DIDELIS - I •’į^**-**’** 
PASIRINKIMAS V^**“*** 

Įvairių Stylių Rėmų, Tikri Toric šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimas Garantuotas.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

Viso ..................   $1.25
EDMONTON, ALTA.

Rinkėjai: S. Survila, Ona 
Savickas.

$2.50 aukos:
Pola Zalesklenė ir Vladas 

Zaleskis.
$1.25 auka nuo Jono Pašu- 
konio.
50 centų auka nuo S. Balse
vičiaus.
25 centų aukos:

S. Jokelunas, A. Evans, C. 
Shugzdenis, V. Bareišis, Roza- 
lia Garbinčius,- Stipas Karve-, 
lis, W. Muvor, Janė Savickis, 
Isidor Savickas.

RADIO
Įvairus pusvalandis

. ■ . ■■ '

Ryt, nedėlioj, 11-tą valandą 
prieš pietus, stotis W. G. E. S. 
transliuos grąžią lietuvių pro
gramą, suderintą iš rinktinų 
dainų, muzikos, įdomių kalbų 
ir svarbių pranešimų.

O tą viską ką išpildys, kaip 
visuomet, taip ir dabar, ge-

Kainos
Pareikalaukite ir musų inžinieriai 
priduos jums pilną apskaitliavi- 
mą ant karšto Vandens, štymo, 
Vapor arba Furnaęe šilumos. Tas 
patarnavimas jums nieko nekai
nuoja. Mes galime jums parū
pinti materijola. Musų planus ir 
tulšis galite vartoti .DYKAI, arba 
mes galime jums viską įrengti.

Cash arba ant išmokšjimo.
S. MALMAN CO., Ine

1930-32-34 SO. STATE ST.
Visi Telefonai VICtory 4278-4279

Pečiai apšildymui kambarių, “OIL 
su aliejum. Stubę užlaiko vienodai 

sani-

TUSTI LEBELIAI 
ANT KENK

Viso $6.50

ST.PAUL’S 
HOSPITAL
S28 W. 35th Place 

Tel. YARDS 2909 
Tel. BOULEVARD 6060

CHICAGO, ILL.*
St. Paura yra jusu apielinkės li
goninį, kur . kiekvienam ligoniui 
visuomet suveikiama mandagus ir 
veiklus patarnavimas. Medikąlis, 
chirurgijos ir .prie gimdimo patar
navimas už 1'0 dienu, normaliuo
se atsitikimuose $50.00. Išėmimas 
tonsilu, daktaro patarnavimas, 
ligonini ir operacijos kambario 
sąskaita kainuoja $20.00.

Zz*"Į3n JOKS grosernin- 
HKĮ*Ž kas nepamislis 
I^I^SEESl apie tokius ISbS- 

liūs. Jis žino, kad 
flgpjĮĮBMB ima daugiau nei 
lyTL/S vardą geram pro- 

duktui padaryti. 
Tečiau jis žino, 

kad ir vardas reiškia.
Bankai priklauso labiau, nei 
kitos viešos įmones, nuo {spū
džio, kuri W daro.. Štai kodėl 
ir šis tvirtas bankas auga ne
paliaujamai.

HALSTED EXCHAHGE
NATIfINAL BANK 
19th Place and 

Halsted St.

ir a

OIL BURNERS
4

Nauji moderniški 
/. BURNERS” dega

šiltą, nereikia nei anglių nei pelenų nešti. Duoda
tarišką sveiką šilumą.

Kainuoja Pigiau Kaip Anglis
> 3g5Q 99,00

didumo ir gražumo padarymo.
PAMATYKITE DIDELI PASIRINKIMĄ 

. BUDRIKO KRAUTUVĖJE. >

JOS. F. BUDRIK, Ine.
Radios, Rakandai, Oil Burners, 
Elektrikiniai Dulkių Valytojai, 

Skalbyklos, Refrigeratoriai.
3417 S. Halsted St

sulig

Chicago
Telefonai: Boulevard 4705—8167

Lithuanian ftadio Hour every Sunday from 1:00 to 
2:00 P. M., over WCFL, 970 k. radio station.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Fubllahęd Dally Except Sunday 
1 1739 South Halsted Street

Telephono CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

______ _ \ z :i __ by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Chicago je —* paltu:
Metams-------- ------------
Pusei metų _______ ___
Trims mėnesiams_____
Dviem mėnesiams____
Vienam mėnesiui 

ChicagoJ per Ufaeiiotojus: 
Viena kopija —— 

Savaitei ___ _____ —

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

(toli 
ka- 

visus 
kar-

Subecription Rateei
18.00 per year in Canada
>7.00 per year outside of Chicago
<8.00 per year te Chicago
Ic per eopy____________________

Entered as Second Clase Matter 
March 7th 1914 at the Port Office

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienr Ben
drovė, 1780 & Halsted SL. Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

8c 
18c 
71c

Suvienytose Valstijose, ne iChicatoj, 
pultui

Metama 87.00
Pusei matu ...........   - 8.50
Trims mėnesiams ......  1.75
Dviem mėnesiams  — 1.25 
Vienam menesiui . .......    .75

Lietuvon ir kitur uisieniuoM 
(Atpiginta)

Metams .................   >8.00
Pusei metų .—---------------- --- 4.00
Trims menesiams —--------- : 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su uisakymn.

MiDMfal »

instru-

tik ste- 
ryto iki

diena, buvo vilties, kad pasi
seks darbą užbaigti iki rudens. 
Buvo atsiklausta federaliniame 
oro biure (pas. Dr. Kimball), 
kaip ilgai galima tikėtis šiais 
metais patogių skridimui orų, 
ir buvo gauta atsakymas, kad 
iki 15 d. rugsėjo, o toliaus, 
girdi, reikėsią pažiūrėti. Tačiau 
tuo tarpu atėjo kablegrama iš 
Kauno, pranešanti, kad tenai 
orai jau pasidarę blogi.

Šitokiose aplinkybėse,

LENKIJA PRIEŠ TAUTINES MAŽUMAS

Lenkijos užsienių reikalų ministeris, Jozef Bėk, pa
reiškė Tautų Sąjungos suvažiavime Genevoje, kad Len
kija daugiaus nebepaisys Tautų Sąjungos patvarkymų 
apie tautines mažumas. Lenkija reikalauja, kad tauti
nių mažumų klausime butų lygiai traktuojamos visos 
valstybės, o kadangi dabar to nėra, tai ji laikysianti 
savo tautinių mažumų reikalus vidujiniais valstybės 
reikalais ir neleisianti niekam iš šalies kišti į juos savo 
nosį.

Šitas Beko pareiškimas yra* priešingas tai sutarčiai, 
kurią Lenkija pasirašė su didžiomsioms pasaulio valsty
bėms, kuomet jos pripažino jai dabartinę jos teritori
ją. Daugelyje Lenkijos žemių gyvena svetimos lenkams 
tautybės — lietuviai, baltgudžiai, vokiečiai ir t. t. Tas 
žemes Lenkija gavo tiktai tąja sąlyga, kad ji gerbs ši
tų tautybių teises ir nevaržys jų kultūrinio plėtojimosi.

Dabar Lenkija tą savo prižadą laužo. Tarptautinę 
sutarti, po kuria yra padėtas jos parašas, ji laiko be- 

• verčiu “popieros sklypu”. Bet tai ne pirmas kartas. Jau 
1920 metais Lenkija sumindžiojo sutartį su Lietuva, už
grobdama Vilnių. Kadangi tuomet jai tas smurto žygis 
praėjo be bausmės, tai ji dabar ir vėl pastatė ragus.

Lenkijos valdovai užmiršta, kad šitokiu keliu eida
mi jie neįgis simpatijos pasaulyje. Daug galingesni už 
juos despotai bandė nesiskaityti su civilizuotosios žmo
nijos opinija, bet vieni jų anksčiau, kiti vėliau buvo pa- 
klupdyti Neišvengs to ir Pilsudskio diktatūra.

Šitokiose aplinkybėse, žino
ma, yrą išmintingiau dalyką 
atidėti, negu bereikalingai sta
tyti į pavojų lakūno gyvybę.

O gal “Draugui” pikta, kad 
skridimo rėmėjai nenori, idant 
su Vaitkum tas atsitiktų, kas 
atsitiko su Darium, ir Girėnu?..

Bet visa protaujančioji lietu
viu visuomene, Amerikoje ir 
Lietuvoje, žiuri kitaip į tą rei
kalą. Nors visiems yra nema
lonu (Grigaičiui, tur būt, lar 
biau, negu kam kitam), kad 
šią vasarą nebuvo galima tą 
sumanymą užbaigti, bet svar
biausia yra, kad skridimas pa
sisektų. Ir jisai pasiseks, nežiu-. 
rint kaip stengtųsi jam pakenk
ti klerikalai arba bolševikai.

(Grigaičiui, tur būt, lar

berger, kuris rūgs. 1 dieną iš
važiavo į Altooną, Pa., į žydų 
Agudas Achim organizacijos 
kongresą.

H. R. Goldberger čia tarp 
žydų ir kitų yra “didelis, vy
ras”. Jis yra vietinio Raudono
jo Kryžiaus pirmininkas, poli
cijos, ugniagesių, Eikš Lodge 
“kunigas” ir vakarinės Penn- 
sylvanijos vice-pirjnininkas.

Naktinis padauža.

Atidarius susirinki-

buvo at-

Marijonų

buvo ne 
jo

Binghamton, N. Y.

Apžvalga
DĖL “DRAUGO” MELŲ IR 

INSINUACIJŲ

šio mėnesio 10 d. sukako ly
giai metai laiko, kai susidarė 
organizacinis komitetas ant
ram tranzatlantiniam skridimui 
remti. Tas komitetas paskui 
įsteigė Amerikos Lietuvių 
Trans-Atlantinio Skridimo Są
jungą (ALTASS), kuri veikia 
iki šiol.

Kada buvo tas komitetas ir 
ALTASS organizuojami, Chica
gos “Draugas” ne tik atsisakė 
prie darbo dėtis, bet ir kiek 
galėdamas stengėsi jam pa
kenkti, visokiais, šmeižtais ir 
prasimanymais terliodamas skri
dimo sumanytojus ir atkalbi
nėdamas publiką nuo jo rėmi
mo. Marijonų organas šituo at
žvilgiu ėjo ranka už rankos su 
komunistais.

Per pusę metų jisai šitaip 
“darbavosi”, bet visuomenės 
sulaikyti nuo sumanymo rėmi
mo nestengė. Aukos plaukė į 
ALTAS iždą ne tik iš Ameri
kos lietuvių kolonijų, bet ir iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Perei
tą vasario mėnesį jau buvo su
kelta tiek pinigų, kad ALTASS 
užsakė lėktuvą. Tuomet kleri
kalų laikraštis pąmatė, kad bus 
negerai priešintis tam,’ ką pla
čioji visuomenė remia, ir pa
skyrė savo keturis atstovus į 
centralinę valdybą. Po to 
“Draugas” neva kooperavo su 
ALTASS.

Bet dabar jisai vėl “atkrito” 
į savo senąją demagogijos ir 
Šmeižtų ligą. Dėl to, kad AL
TASS centras, gavęs kablegra- 
mą iš Lietuvos su patarimu 
atidėti skridimą ateinančiai va
sarai, atsikreipė į lokalius ko
mitetus, atsiklausdamas jų nuo
monės šituo klausimu, ir treje
tas ALTASS skyrių jau pasisa- 
kė Už atidėjimų, tai Marijanu 
organas dabar rikia, kaip už 
liežuvio pakartas, kai: visuome
ne esanti "suvflta” ir kad už

tai turįs atsakyti Grigaitis, ku
ris su nieku “nesiskaitė” ir pa
rėmė skridimo organizavimo 
darbą “išimtinai biznio pagrin
dais”. L

I šitas p. šimučio, zaunas at
sakysime kiek galint trumpiau.

“Draugo” šmeižtai
1. Kaip Grigaitis “nesiskaitė 

su nieku”, matyt iš to, kad 
ALTASS valdyba, susidedanti 
iš 15 narių (kurių tarpe yra 
žmonių įvairiausių nuomonių), 
laikydavo reguliarius mitingus, 
visapusiškai apsvarstydavo kiek
vieną klausimą ir beveik visi 
svarbesnieji nutarimai būdavo 
priimami vienbalsiai.

2. Kai dėl tariamų “biziiiš- 
kų” skridimo organizavimo par 
grindų, tai čia yra tuščia ir 
žiopla insinuacija. Lėktuvą ir 
visas jo įtaisas, žinoma, reikėjo 
pirkti už pinigus. Tai buvo 
biznis, bet ne Grigaičiui, o tik 
toms firmoms, kurios tuos da- 
lykus pardavė. Aviacijos dienų, 
vakarų ir bankietų rengimas 
irgi turėjo būti “bizniškas”, bet 
tą biznį iš ^finansinio atžvilgio 
visuomet tvarkė tie komiteto 
nariai, kurie nėra surišti nei 
su Grigaičiu, nei su įstaiga, ku
rioje jisai dirba.

3. šimutis meluoja, sakydar
mas, kad Grigaitis pirko reika
lingas lėktuvui dalis ir instru
mentus ir darė kontraktus su 
firmomis. Yra faktas, kad pir
kimus atliko arba pate tekūnas, 
arba, sulig tiesioginiu lakūno 
nurodymu, atitinkami ĄLTĄSS 
vifŠijiliifcM. Pirma, negu bet ku
rie stambesni pirkimai* buvo 
pradėta daryti, lakūnas prane
šė ALTASS valdybai, kas rei
kia pirkti, ir ji davė savo suti
kimą, įgaliodama lakumą kartu 
su ALTASS viršininkais pada
ryti sutartis ir išmokėti pini
gus. ,

4. Simutis meluoja ir apie al
gas. Algą lakūnui nutarė mo
kėti valdyba (šitame klausime 
nebuvo nė vieno priešingo bal
so) ir ją mokėjo, pagal sutartį, 
iždininkas. 0 sekretoriui A, 
Vąivadąį M'TASS joktesajgos 
nemokėjo ir nemoka* Jm tifc

ir

jeigu itaip, tai ko 
klerikališkas aky-

pagelbos lakūnui

KORESPONDENCIJOS
>——i ................... ..l —b—>WI| IIII ‘.... —

Detroit, Mieli
SLA. 352 kuopos parengimas

“slot” mašinas, savastį Greens- 
burg Gambling Sindikato. Ta
da karčiamos savininkas grie- 

pištalietą ir pradėjo

Rugsėjo 9 d. kuopa turėjo 
išvažiavimą p. Ozaravičiaitfs 
formoje. Publikos atsilankė pu
sėtinai daug. Be abejonės, kuo
pai liks ir keli doleriai pelno. 
Rengimo komisija susidėjo iš 
trijų darbščių narių: S. Girš- 
tauto, J. Ambrose ir F. Motu
zo. Gaila tik, kad nebuvo jo
kio programo. Niekas nepasa
kė nei agitacinės kalbos. Gal 
tai todėl, kad į išvažiavimą ne
atvyko kuopos pirmininkas. 
Dalyvavo organizatorius, bet 
nekalbėjo. Tuo tarpu pašali
nės publikos buvo, kur kas 
daugiau4 nei ną$ų. O tai reiš
kia, jog buvo palanki proga 
paagituoti už organizaciją.

* * * .

Teko nugirsti, jog Girš- 
tautas apleidžia Detroitą ir 
vyksta į Chicago apsigyventi. 
Daugelis detroitiečių jo apgai
lestaus, kadangi jis yra labai 
draugiškas ir malonus žmogus. 
Gaila jo dar ir todėl, kad mes 
neteksime dar vieno veikėjo. 
Na, o gerų veikėjų mums kąip 
tik ir trūksta.

Rugsėjo 8 . cl “Naujienose” 
tilpo iš Detroito, žinutė apie 
komisiją, kuri rengė seimą.

pri

be savo
šaudyt į daužytojus. Viena kul
ka pataikė į krutinę ir sunkiai 
sužeidė Albert Franczuk; kita 
kulka pataikė į petį ir kiek 
lengviau sužeidė Joseph Ma
lone.

Abudu sužeistieji tuojau ta
po nuvežti į« Citizens General 
ligoninę.

Kiti du daužytojai pabėgo. 
Bet vėliau policija juos arešta
vo ir už grotų uždarė. Jie yra 
Robert Grubbs ir Frank Smith. 
Jų draugai užstatė $1000 kau

tai liko, paliuosuoti iki

P-niai Kazlauskienei surengė 
gimimo dieitps pakylį

■   i m— — ■ ’ ' į' > ’

Visiems žinoma ponų Kaz
lauskų šeima buvo surengusi 
labai šaunų pokylį pagerbimui 
ponios Kazlauskienės ' ketu
rių dešimčių metų sukaktuvių 
proga.

tPokylį rengė jos vyras, p. 
Motiejus Kazlauskas, stambus 
aukotojas visiems geriems su
manymams, tarp tų ir AL
TASS, su savo dutkerimis. Po
niai Kazlauskienei tai buvo 
tikras “siurprizas”, kuomet 
šeštadienį, rugpiučio 25 d. va
kare, grįžus-iš miesto rado 
daugybę svečių savo namuose. 
Kuomet jai teko patirti tikro
ji padėtis, tai ji buvo labai 
sujaudinta.

Pokylis buvo labai šaunus, 
svečiu dalyvavo daugybe, O 
vaišingosios p-lės Kazlauskai
tės meiliai vaišino visus iki 
vėlumos. Buvo skaniausių 
valgių ir gėrimų.

Skirtydamiesi svečiai linkė
jo kuo ilgiausio gyvenimo, t.y. 
ilgiausių metų;

SLA. 50 kp. susirinkimas
Rugsėjo 4 d. Lietuvių svetai

nėje įvyko SLA. 50 kuopos 
mėnesinis susirinkimas, kuris 
tapo pavėlintas net visą va- 
landą.
mą pasirodė, kad musų kuopa 
turi geroką skaičių ligonių ir, 
sulig lankytojų ir sekreto- 
riaus raportų, serga teisėtai.

Paskiaus dar buvo bandyta 
eit prie SLA. prezidento Bago- 
čiaus pakeltų klausimų Susi
vienijimo gerovei. Bet kadan
gi niekas konkrečių sumany
mų neturėjo, tai ‘ klausimas 
taip ir paliko. Susirinkimas 
pasibaigė be jokių konkrečių 
nutarimų, nors dar ir buvo 
•gana ankstyvas laikas. žo
džiu šis susirinkimas buvo la
bai neindomus.
P-as Simonas Dainius vedė 

p-lę Leoną Rubiutę
Šiomis dienomis grįžo iš me

daus mėnesio kelionės jauna
vedžiai p-nai Dainiai, kurie 
apie porą savaičių tam atgal 
apsivedę buvo nuvykę į Ka
nadą pas jaunavedžio tėyus, 
kad praleidus medaus mėnesį.

Kelionė buvusi laiminga ir 
dabar p-nai Dainiai grįžo prie 
savo kasdienionio darbo'.

Linkėtina jaunavedžiams 
kuo geriausios laimės jų ženy- 
biniame gyvenime.

— P. B. Balčikonis.

AL. MARGERIS

Chicagos Gaisras
The 

kom-

/ n ■ .
7 (Tęsinys)
— Bet kad mes nieko netu 

rime... Ir ką pirmiausia, dė 
dūk, griebtumei?

— Nugi tas baltas kelnes.

buvo padengtos dalinai 
gražu ne visos) išlaidos, 
dangi jisai daugiai! už 
valdybos narius važinėjo, 
tais ištisoihis savaitėmis pa
imdamas “leave of absence” iš 
“Naujienų” (pav. kuomet lakū
nas pareikalavo, kad kas nors 
iš valdybos narių butų Jiudi- 
ninkas, supirkinėjant 
mentus Rytuose).

Alga.. buvo mokama 
nograffetei, kuri nuo
vakaro dirbo, rašydama ir ad
resuodama laiškus, tvarkyda
ma aukotojų sąrašus ir t. t.

ALTASS valdyba atliko 
savo pareigą

Dabar paliesime skridimo ati
dėjimo klausimą. Ponas šimu
tis prirašė ilgą litaniją mela
gysčių, stengdamasis įrodyti, 
kad esąs kaltas Grigaitis, jeigu 
iki šiol skridimas neįvyko. Tai
gi ką Grigaitis turėjo daryti, 
kad skridimas įvyktų greičiau? 
Jo pareiga, kaipo ALTASS val
dybos nario ir laikraštininko, 
buvo, viena, populerizuoti skri
dimo idėją ir raginti visuome
nę aukoti šitam tikslui —• 
idant butų sukelta fondas lėk
tuvo nupirkimui ir įrengimui; 
antra, padėti lakūnui įsigyti 
tas skridimo įtaisas, kurios 
užtikrintų pasisekimą. Pažiūrė
kime, ar šita pareiga 
likta.

Štai ką rašo pats 
laikraštis: v

“Vadinas, pinigų
tik lėktuvo nupirkimui, 
įtaisymui, bet ir algoms.” 
Tai reiškia, kad pirmoji 

svarbiausioji pareiga yra atlik
ta. Fondas skridimui buvo, iš 
tiesų, sukeltas dvigubai dides
nis, negu buvo pradžioje numa
tyta. Tai, žinoma, nėra vieno 
Grigaičio nuopelnas. Anaiptol. 
Visi ALTASS valdybos nariai 
dirbo. Dirbo komitetai koloni
jose ir šimtai pavienių žmonių. 
Nežiūrint į sunkius depresijos 
laikus, žmonės aukojo (tik ne 
Šimutis su Marijonais!) geram 
tikslui. Bet 
tuomet tas 
plėša nori?*

Kai dėl
idant skridimas butų aprūpin
tas tinkamomis techniškomis 
įmonėmis, tai čia irgi buvo pa
daryta visa, kas tik buvo gali
ma. Buvo ne tik parūpinami 
pinigai kiekvieną kartą, kada 
reikėdavo užmokėti už vieną 
arba kitą lėktuvo instrumentą, 
taip kad iš ALTASS valdybos 
pusės neįvyko nė mažiausio su
trukdymo, bet kuomet kokia 
nors firma pasivėlindavo su už
sakymo išpildymu, tai valdy
bos nariai ragindavo ją laiš
kais ir telegramomis, kartais 
ir long distance telefonais, kad 
ji pasiskubintų. Kas gi dau
giau buvo galima šituo atžvite 
giu padaryti? “Draugas” to tie- 
pasako, tik jisai šmeižia, kaip 
begėdis.

Skridimas įvyks/■ \'

Jisai nori įtikinti publiką, 
kad jeigu ALTASS valdyba bu
tų pasinaudojusi šimučio* “sme
genimis”, tai firmos, kurios už
tęsė padarymą arba pristatymą 
kai kurių instrumentų, butų 
nepasivėlinusios, šimučio “sme- 
gens” gal butų prailginę, ir va
saros orus Europoje, taip* kad 
Lietuvos Aero Klubui butų ne
reikėję siųsti kablegramą su 
patarimu skridimą atidėti. Bet 
tai yra tuščias blofas. ALTASS 
valdyba, lygiai kaip7 ir lakūnas 
Vaitkus, buvo griežtai nusista
čiusi, kad skridimas. įvyįįtų 
bitinai šią vasarą, šitoje pa
kraipoje buvo dirbama visą' lai
ką. Valdyba, o ypatingai tie 
jos nariai, kuriems buvo pa
vesta nuoiatihis susižinojimas 
su lakunu> dėjo visas pastangas, 
kad tas tikslas butų pasiektas.

Bet kliūtys pasirodė per di
delės, ir todėl teko pastatyti 
klausimą 'apie skridimo atidėji
mą.

Dar rugpiučio mėn. pabaigo
je, kada buvo rengiama it 
Vaitkui bankietas ir Aviacijos

p-'"'i i1 ■.

kirti rengė 
Redakcija prie tos žinios 
dėjo savo pastabą.

Prie šios progos ir aš 
klausimu noriu išsitarti, 
iriausiai turiu1 pasakyti, 
komisijos nariai už savo 
bą negauna atlyginimą. Tiesą 
pasakius, atlyginimą ir nega
lima skirti, kadąngi nėra pi
nigų.- Kuopų išrinktos komisi
jos, .ar tai jos rėngia vakarus, 
piknikus bei išvažiavimus, da
ro tai iš pasišventimo dėl or
ganizacijos gerovės.

žinoma, visai kas kita su 
išlaidomis. Iš komisijos narių 
negalima reikalauti, kad jie 
dykai dirbtų ię dar padengti) 
išlaidas, kurios į susidaro ryšy
je su parengimais; To nerei
kalauja nei mūsų kuopa. Ta
čiau ji reikalauja, kad butų 
priduotos išlaidų bilos. Jeigu 
rengėjai turėjo, išlaidų, tai; 
rodosi, jie gali paaiškinti, ko
kios tos išlaidis, buvo. Tąsyk 
viskas bus tvarkoje ir jokių 
nesusipratimų nekils.

Bet kada savo laiku komi
sija reikalavo, 'kad visi nariai* 
per prievartą turi dalyvauti 
parenginųtose ir užsimokėti 
įžangos tikietą, o dabar neno^ 
ri priduoti nei bilų,, tai atrodo 
gana keistai. Atrodo, lyg iš 
kalno kas nors, buvo 'skymub-. 

, jama.

gana keistai.

ttao 
Pir- 
jog 

dar-

r Narys,

New Kensiagton. Pa.
. . ' l •• ..... > > '■ . . .

Nakties įvykiai

AŠ nerašysiu apie naktfes 
varlių, ir vištų kvarksėjimą bei 
šėtonų straksėsimą. Rašysiu 
tik apie tai, kokių musų apy
linkėje tarp, žmonių pasitaiko 
žiaurumų.

C
Rugp. 23 d. apie 10:30 vAl. 

vakaro 4 vyrai atėjo į Frank
Banodio karčiamą ir užsisakė
po a)aw.^k vėliai su
Kūjais jie pradėjo daužyti

...... » > j. k* ‘ ,

• ....... , 4.•• v , ,

cijos, 
teismo.

Karčiamos savininkas irgi bu
vo areštuotas už šaudymą į 
žmones, bet uždėjęs $2,000 už
stato taipgi tapo paliuosuotas 
iki teismo.

Žmonės šneka, kad vietinis 
Adams “slot” mašinų sindika
tas pasiuntė savo “kareivių” 
būrį daužyti kitų tokių pat 
jau biznierių mašinas.. 

* * *
Rugp. 28 d. vakare, 

United State Aluminum
panijos bosų kliube buvo su
rengta tam. tikra vakarienė, 
kurioje 5 darbininkai priimti į 
taip vadinamą 25 metų Alumi- 
no Kliubo narių tarpą. Tie dar
bininkai dirbtuvėj! nuolankiai 
be pasipriešinimo 25 metus iš- 
'dirbo. Už tai jiems pono And
riaus malonybė įteikė po auk
sinį guziką, kiek pinigų ir da
vė apmokamas vieno mėnesio 
atostogas. 

* * *
Rugp., 28 "d., naktį, The, Re- 

public Steel Co. ahgliakasykloj 
p. Herman Groilcuthalerį ang
lį bekasant pagavo mainų ka
ras ir prispaudė prie sienos. 
Taip sunkiai sužeidė, kad beve
žant j Ailėghėly Valley ligoni
nę pasimirė. 

* * * 
• ;■ r 1 ‘ . " ' • " .

Rugp. 28 d. naktį, Duplate 
Glass Co. stiklo dirbtuvėj be
dirbdamas nuo širdies ligos mi
rė Walter Gėss. 
r ' ’ ■ • * *■

Rugp. 31 d. vakare slavokų 
svetainėje vietiniai komunistai 
turėjo savo taip vadinamą “pro
letarinių susirinkimą.
Ten jų vienas Kalbėtojas į su
sirinkusius viešai pasakė 
‘*Mes privalome sutikti sų da
bartiniais prezidento F. D. 
Roosevelto ir jo administraci
jos darbais.”

Kas musų komunistus taip ---- - ------- ______ —
greit privertė išsižadėti prote- pos buvo raudonos, vietomis 
tarinės revoliucijos ir tapti de
mokratų kapitalistų garbinto- 
jkis; ;to aš nežinau.. 1 

* * •
Rugsėjo 1 d. vidurnaktį WaK 

ter Kowalskį iš Natrana, Pa., 
atvažiavo automobiliu ir,,’ įvai- 
rįofnis gatvėmis važinėdapias, 
dainavo' it kitokį triukšmą k^- 
lė, neduodamas vietiniams gy
ventojams ramiai miegoti. Už 
tai jį policija areštavo ir už 
grotų uždarė. O ant. rytojaus 
jis turėjo užšimokoiį $5 baus
mės. ... 

# * * 
*.,■'» • . * *

1, . Rugp., 29 d, vakarė > vietinis 
žydų kliūbas surengė vakarie
nę pagerbimui savo vietinio 
atstovo Yabino Henry R. - Gęld- 

■ .......... i

■

(Ugnelės širdis pradėjo silpniau 
Įmušti, o iš jos gyslų vis men
kesnės ir menkesnės tryško 
liepsnos.

Ugnegesjai su puikiais savo
— Įįi, hi, hi. Kad dar jų ne- ap(?ra^is^užiančiąįsl.,.kad net

\ Į gatvės4 grindinys Breba, su kie-
— O, susimaišiau1. Turėjau tai išpustomis vandens žarno-

galvoje tą mėlynąją drabužių mis ir švilpiančiomis, kaip kul- 
eilę. kos, vandens srovėmis pradėjo

įsigalėti, stačiai triumfuoti. Jų 
menkysta dabar nyko, o didy
be augo. Mat, nuilsęs vėjas ati
davė jiems frontą.. . Jie ga
lingi, kada priešas menkas... 
Dviese 
žvilgantį vandens žarnos vamz
dį šaudo jėgingemis vandens 
srovėmis jau susilpusias lieps
nas, tingiai Šokinėjančias ki
birkštis ir degančius murus 
taip smarkiai, kad jų sienų ply
tos laksto kaip dulkės. .. Tik 
aukštas, iškilia galva bokštas 
ramiai stovėjo ugnies centre 
ir, rodos, gardavosi — kaip iš- 
troškėlio sausos lupos — šal
tomis vandens srovėmis. Jo di
dybės nesukrėtė aukštos liep
snos, . nesukrečia ir galingos 
vandens srovės.

Ištisas valandas išstovėję prie 
ugnies karštame, sunkiame ore 
žmonės, susausėjo, ištroško. 
Kur tik buvo geriamo vandens, 
ten jie pulte puolė ir godžiai 
gėrė.

Gėrė ir mano augintinė, nors 
aš ir draudžiau1 ją sakydamas: 
“Vaikeli, šitokios katastrofos 
ištikto) aplinkoj baisiai pavo
jinga gerti. Vanduo, be abejo, 
yra užterštas; žinai, galima 
karštligės perais apsikrėsti. O 
tai yra labai pavojinga liga. 
Daug nuo jos miršta.” Bet ji 
pro švelnius savo šypsenos 
spindulius juokaujamai atsikal
bėjo: “Jau tu, dėduk, visada 
su tom ligom. Visur tau ne
sam tariamas, nehigieniškumas, 
mikrobai, pavojingos ligos, 
ir mirtis... Nei aš bijau 
ką.” Man nejauku buvo ją 
turėti, vis dėlto neiškentęs 
stebėjau: “Sanitarumas ir 
giena, vaikeli, yra aukščiausi 
žmonių civilizacijos bei kųltu- 
;ros pradai. Reikia jų principų 
ir dėsnių tiesiog religiškai pri
silaikyti,” Bet ji plačiai nusi
šypsojo ir dar kartą atsigė
rė. (Bus daugiau)

pirkai, tik' žadėjai pirkti.

1 — Tai kad ir ta jau susine- 
šiojusi.

— Ir reikėjo čia man dabar 
ta neturima manta susirūpin
ti,. —. susigėdęs galvojau. Ir 
tylėjau. Tylėjo ir mano augin
tinė. Tik jos švelni ranka stip
riai dabar spaudė mano ran
ką, lyg ir rodydama, kad ne 
turtų ji iš manęs 

Vakaras artėjo.
išstūmė šviesą ir 
horizontą.

{ Dangus su savo 
ir kitokiais galingais žiburiais 
tūnojo už durnų debesio ir sa
vo šviesos Chicagai nebedavė. 
Gaisras dabar jį pavadavo. 
Liepsnos švietė. Didžiulės, kaip 
laivo burės, švietė lyg tūkstan
čiai susiliejusių elektros lem
pų. Mažutės,, kaip gėlių lapai, 
švietė lyg smagiai degančios 
balanos. Kartais jos prigeso, 
tada potamsio volai per viską 
nusirito.

Aš dabar atsidėjęs stebėjau 
liepsnas. Patiko man žiūrėti, 

. kaip jos vaikščiojo, lakstė, plaz
deno, kraipėsi, kryžiavosi ir 
yiską, ką tik savo kelyje pasi
liko, bandė pabifčiuoti. Jų lu-

ar triese susikibę į

A

nori.
Jo sutemos 
aprėpė visą

žvaigždėmis

net baltai karštos, nes ką tik 
pągavo ir pąbūčiavo, tas tuoj 
tirpte sutirpo.

Dirstelėjau; ir J savo augin
tinę ir pamačiau tą pačią ug
nį jos lupose, dar karštesnę — 
tiesiog saųlišką — jos aky
se. ... O iš jos labai dailiškai 
Išaugusių kupkiškų krūtų tryk- 
įšlje tryško mergiškos meiles ki
birkštys...
; Sutemos palengvėle tirštėjo. 
Vis rečiai# ir rečiau skrode jas 
liepsnos, kaip nykstančios au
dros žaibai.

Vėjas vis dusliau i ir lėčiau 
pukšėtojo, tarytumei arklys 
Įdaug vagų išvalęs.-jis jau bu- 
’vo privargęs, ir šykštėjo ugne
lei savo kraujo _ deguonies.

tiesiog saulišką

Ici savo kraujo

'.t f*:

na 
nei 
su- 
pa- 
hi-

'.■ ■> ■■

*



Lietuvės Akušerės

pas p

Graboriaiuz

Ofiso Tel. Lafayette 8650

randasi

Te!. CicetO_2109

tavorščiai 
kaltina?

dyka!. 
ER A V.

Laidotuves $95 
J. J. BAGDONAS

Tel. Lafayette 8572
J. Liulevičius

Ofiso Tel. Calumet 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

matei, 
ir taip

duO- 
savo

akysime 
tokį didelį, kad
matyti

Svarbus lietuvių arklių spoHb 
mėgėjų rendez-vous dingo

vie-
per

Subatoj pyks atida 
rymas Paradise

prie May ir 20 gatvių. Dvorak 
Parke įvyks muzikalia ir šokių 
programas.

Šeštadienį Westsidėj ir 18-toj 
įvyks automobilių ir gyvų pa
veikslų paradas.

Paradai prasidės 2 vai. po

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akiniu dėl visokiu .akių

ir brolio 
Yaihis ir 
tafrUR tS- 
sėsferis ir

Anglų Kalbos' 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos " 
Knygvedystės 1 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
Abėlhds Isterijos 
Pailiarašystės 
Pilietyštės

ir manęs yra

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Arą 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvrell SL 
Tel. RepubUc 9728

Vienintelis
Vault’as 

užgirtas U. S 
Patent Ofiso, 

išklotas iš 
. vidaus ir su 
Qrb Spaudimu 

Jis yra 
absoliu

tiškai 
apsaugotas 

nuo
Vandens.

—Gerai, sakau, ir taip. —Ir 
daugiau tuo kartu aš neband
žiau jo agituoti. Paskui dar 
keletu kartų parodžiau jam

Pagalinus tai 
s taip daro

A. M0NTV1D, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7880 
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Bridgeportas yra musų lietu- 
’VišJęo gyvenimo centras.

Kai Bridgeportas juda, tai 
ir kitos lietuvių kolonijos juda.

Dabar matome, kad Bridge- 
porto lietuvių biznieriai kaipir 
apsnūdo. Kitaip buvo pirmiau.

Niekad neapsnusta tiktai 
Juozas Budrikas. Pas jį visuo
met yra biznio, neš, jis visuo
met kruta, skelbiasi per radio 
ir per laikraščius. į . ,

kampas Halsted St.
Valandos nuo —d, nuo 6 iki 8

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

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

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

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

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

Tek Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Homecoming” ii 
kilmės Westsidėj 
ir 18 Apielinkėj

Lietuviai Daktarai 
Amerikoj Lietuvių Daktarų Drau 
_ • _• l _■ _ _ _ gijos Nariai.__________ -

( ROM N V U LT (O.MPANY 
Niekas kitas nepadaro panašius Vault’us

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8343 South Halsted SL 
Tėl. Boulevard 1401

Taikė, ar arkliukams 
ar alinei! Abu nu

kentėjo

Intymus pasikalbėjimas 
su tavorščiais

bAlsamuotojas 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didėli ir 
kbtfly< 

4092 A

eiti priežastimi galvot skaudėjimo, 
nervuotu- 

ų karštį, atitaiso

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.

Mr. ir Mrs. G. K. > Budria, 
kurie turi labai plačių pažin
čių tarpe Chicagos lietuvių if 
buvę Ramova • Gardens kaba
reto savininkai, šiandien, rug
sėjo 15, turės iškilmingų atida
rymą naujos alinės, vardu 
“Paradise TaVėrii”; nuosavam 
name, antrašu 2710 W. 59th 
St. Pp. Budriai yra labai Rū
pestingai prisirengę priimti vi
sus draugus ir pažįstamus, ku
riuos širdingai kviečia atsilan
kyti aficialiam atidarymei

A. MASALSKIS 
, GRABORIUS 
3307 Lituanica Avė 

Tel. Boulevard 4139

Liūdnos dienos atėjo lietu
vių arklių sporto mėgėjams.

Nebegalės jie susitikti pilrii 
optimizmo ir vilties laimėti 
didelius “steikus”.

Turės ieškoti ndūjds Vietos 
surinkimams ir svarbių arklių

jūsų gazietą ir nė vieną kartą 
jokio pasisekimo nėturėjdu.

Tai, suprantafna, jums yra 
skaudu! Bet nenusiminkite, 
mieli tavorščiai I Dabar, ka
da tarp jūsų 
bendras frontas, aš neskupč- 
siu duoti jums naudingų pa
tarimų. Tuo tarpu pas mane 
yra du patarimai. Jeigu jus, 
mieli tavorščiai, sulig tais 
patarimais pradėtumėte tiesti 
savo rašto liniją, aš neabejo
ju, kad p. Grigaitis imtų re
aguoti ir, pagaliaus, prakal
bėtų.

Visų pirma pabandykite Ši
taip. Paskirkit, sakysim, sa
vaitę ar dvi galutinam išsiko- 
liojimui. Per tą laiką varykite 
iŠ peties. Pasakykite visą, ką 
turit ir ką galit, žodžiu, iš- 
pilkit iš širdžių visą zlastį ir 
pagiežą; o iš smegenų — visą 
žinojimą. Tada staigiai nutil
kit ir daugiau nė žodžio. 
Taip tylėkit, kol p. Grigaitis 
pradės apie jumis kalbėti.

Arba antras patarimas. Iš- 
drukuokit, sakysime, didelį 
garsinimą 
visiems butų matyti. Tame 
garsinime praneškit, kad nuo 
tokio ir tokio laiko jus pradė
site žiūrėti į gyvenimą iš tik
rojo galo. Tada išimkite iš 
savęs visą karščio perviršį ir 
padėkite į ledaunę. Kada taip 
atsivedinsit 
palyginimą 
protavimui 
niu

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

Dr. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
.3335 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL

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

Su bookic agentūros užpa
kalinėmis durimis beveik su
sisiekia durys alinės, Post and 
Paddock Club, 3057 South 
Halsted Street. j

Vakar rytą nežinia ka^ pa
dėjo netoli tų įstaigų stiprią 
bombą, kuri sprogusi išnešė į 
orą didesnį dalį “Bookic” 
agentūros ir didelę dalį ali
nės. Nuostolių padaryta apie 
$2,500.

Policija dabar ieško kalti
ninko ir bando nuspręsti prieš 
ką pasikęsinimas buvo at
kreiptas, ar prieš agentūrą ar 
prieš alinę.

Bet lietuviai arklių sporti
ninkai pakol kas neturės kur 
susitikti ir botus daryti.

Progress 
DIDŽIAUSIA 
KRAUTUVĖ

VISOKIŲ 
PEČIU*

Simon M* Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas, geras ir nebrangųjį 

718 W. 18th St
Tel. Monroe 8377

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physičal Therftpy 

a and Midtfife 
6109 S. Albany

Avenue

Phone . 
Hemlock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
sė ar ligoninėse, 
duodu massagė 
eleetirie tr e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets it tt. 
Moterims Ir mer- 

" finoms patari

mai dovanai.

Res. 660Ū South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tėl. Canal 0257 , 
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS , IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victorv 2848 

DR. BERTASH
756 W. 35th St

Cor. ot «Bth and Halated Sfc. ..

Neaelaieniaii vagai nutarti.

Vakar buvo pranešta, kad 
“Homecoming” Savaitės iškil
mės Westsidėje ir 18-toje apie- 
inkeje įvyks šeštadienį ir sek

madienį. Sekmadienį iškiliuos 
p r a d ės maršuojančių pa
radas, kuris susiorganizuos Har- 
riso'n Parke, prie 18-tos ir 
Wbod ir maršuos sekamomis 
gatvėmis: 18 (o ne 12-ta, kaip 
vakar buvo klaidingai' pasaky
ta) iki Halsted, Halsted iki 
20-tos, o 20-ta iki Dvorak Park,

Pullman 4151
10734 S.Michigan Av 

Rėpublic 3100
2506 W. 63 St.

Graborhis
KOPLttlA DYKAI 
1410 So. 49 Ct

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

/ Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte
nuo 6 jki 8 valandai yakate.

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. STRIKOLTS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 Šo. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nvo 2 ik! 4 ir nuo 6 fld 8 

vak. Nedalioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.i Boulevard 7820 i 
Narna Tėl Proabebt 1980

REGISTRUOTAS U. S. PATENT OFISE

GMtai Pristatoiiiė į Visas KapiiiėS 
Tėlefonas: DIDYSIS OFISAS:

93rd Street ir Turte* Avėiiue 
Evergreeh Ptfrk 7122 .. .... Evergrėen■ PatVIU.

VALDŽIOS BANDYMAS PRIPAŽINO JĮ GERIAUSIU. 
Parduodant vien tik Graboriams.

lenktynių klausimų rišimui.
Dalykaš štai koks. Adresu 

748 Wėst 31 Street randasi 
geriau pasakius radosi, “ftoo- 
kie” agentūra, kur buvo daro
mos arklių lenktynių laižybos 
Tą vietą lankė daugelis lietu-

Chicagos lietuviai juk suda
ro didelį lietuvišką miestą. Jų 
yra Čia kone 100,000. Kadit 
vieniems bridgeportiečiams no
rėtum žinią duoti jau feikėtų 
laikraščio, o čia reikia pasiekti 
ir kitas kolonijas, kąd iš jų at
važiuotų į Bridgeportą kostu- 
merių. Nes Bridgeportas yra 
palyginti kaip lietuvių “dowh 
town”.

Sakytum, gal pas mus nebė
ra tiek biznio. Visai ne. Biznio 
yra užtektinai., štai svetimtau
čiai ateina Bridgeportan, užsi
deda krautuves ir varo puikų 
biznį. O kodėl? Todėl, kad jie 
garsinasi išmėtomais lapukais 
ir kitokiais budais patraukia į 
savo krautuves musų lietuvius.

Musų Bridgeporto biznieriai 
turėtų pabusti iš miego, apsi
dairyti kas dedasi, atnaujinti 
savo “staką” ir pradėti skelbtis 
kaip tik kas išgali. Tada vėl 
viskas bus gerai ant Bridgėpbr-

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

Dentistaa
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakarė. 

Seredoj pagal sutarti.

Amerikos Uetuvii Daktarą

Tel. Ofice Wentworth 6880
Res. Hyde Park 8895

Dr. Susanna A. Slakis

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: — 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti. 

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Renublic 7868

. Laidotuves . L 
rugsėjo 17. dien 
pietųiš namą 1 
rapribs bažnyčią, 22 ir Irving 
kurioje 
maldės
ten btis nulydėtas i Bėthany ka
pines.

Visi a. a.. Mike Vende) gi
minės, . draugai ji. pažistami 
ėfcat nudšftdiiai da
lyvauti IMcfofUyėse Ir jsutelkti 
jam paskutirtr tfatžirtaViiną ir 
atsisveikinimą.

Noliudė Irmante.
Moteris, Sanai, brolis. v 
Brolienė, Cioct it ętrtrinft.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W, Cermak Road (W. 22 SL) 
Ofiso Valandos: Kasdien nuo 9 iki 5, 

Vakarais t Panedėlio, Seredos it 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S. RockweH Street 

Telefonas Republie 9600

J. F, RADZIUS
Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

Modemiška koplyčia dykai.
668 W. 18th SL; Tel. Chnal 6174

CHICAGO, ILL.

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tek Yards 1829
PriteBco Akinius

S* Kreivas Akis
Ištaiso.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
, % lubok ,
CHICAGO. ILL 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki J:80 vat 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diehą.

Phone MIDWAt 2880

Jo pėdomis seka Progresą rar 
kandų krautuvė, įsištelgūsi čia 
daug vėliau už Budriką. (Prog- 
ress kompanija taip pat skel
biasi per radio ir taip pat 
da lietuviams apie 
bargenus pėr laikrdščius.

Taigi ir išrodo, kad 
Bridgeporto niekas kitas neda
ro biznio kaip tik Budrikas ir 
Progress.

Vienok ant Bridgeporto yra 
daug kitų lietuvių biznierių, 
kurie turi visokios rųšiesj krau
tuvių. Bet kas apie juos girdi 
ar žino? Tiktai artimiausi kai
mynai.

Kada jie visai nebesiškelbia 
laikraščiuose*, tai ir naujo biz
nio negauna. Jie tampa užmirŠ-

Mieli Tavorščiai
Man labai gaila jūsų kentė

jimų! Jaučiu, kaip baisiai yra 
įžeista jūsų didelė ir puiki 
ambicija! Regiu jūsų susiner
vavimą ir beviltingumą.

Per ilgą laiką žiurėjau, kaip 
intensyviai jus stengėtės įtrau 
kti P. Grigaitį į diskusijas, o 
niekas nepasidarė. Grigailits 
pasiliko nepajudintas. Aš 
pats keletą kartų bandžiau 
jums pagelbėti, • bet nė man 
nesisekė. Atsimenu, jus vieną 
kartą iškėlėte aukštyn kokį 
tai baisų kaltinimą prieš jį; o 
aš tą kaltmirtią nuo pradžios 
iki galo perskaičiau. Tada aš 
nuėjau 
kau:

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
-4631 South Ashland Avenue 

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

7 Iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 2400

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1957 W. Garfield BoUl’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699 

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Tada negalės nepa- 
: p. Grigaįtis ir tada 
pasakys.
mieli tavorščiai! Iš
šluos patarimus •— 
abu, — tada žiurė- 

kas bus. Tuo tarpu ga
lit palengva nusiraminti. Aš 
jūsų gazietą skaitau kiekvieną 
dieną ir rūpinuos, kad bent 
karštosios jūsų mintys butų iš
dėstomos “Nakties įspūdžių” 
skaitytojams.
* Jūsų dėl bendro fronto!

— Juozas Kibeklis:

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

dar padarykite 
savo elgesiui ir 
m normalių žmo- 

elgesiu ir protavimu, 
sižiurėkite gerai: ar nėra 
no dalyko perdaug, o kito 
mažai. Kada busite tikri, 
viskas yra gerai, tada pradė- 
kit rašyti visų žmonių pri
imtu budu. Tubs bandymus 
darykit labai atsargiai, iš pa- 
lengvo, apsižiūrėdami, perkra
tinėdami ir palygindami. Taip 
darykt, kol tą jūsų permai
ną pastebės visas lietuviškas 
svietas, 
stebėti nė 
jis šį tą 

Taigi, 
bandykit 
vieną 
sime

'13.75
$42.00 Pilnai parceliuoti 

Naujos Mados šildomi
PEČIAI po

24.50
$50.00 Naujausios Mados
Virtuvių Gesiniai PEČIAI

29.75
.4

£85.00 Kombinacijos, Ang
lių it Geso PEČIAI po

48.50
$85.00 Oil Heaters po

’48.75
Lengvus iimokejiiti&i pri

taikomi visiems.

Tėlefonas Yards J188 

Stanley P. Mažeika 
Gfabortus ir 

Balzainubtbjas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokieftis reika
lams Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL 

b..___ ____ __

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

REPublič 8340 
5340 So. Kedziė Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiti vardu)

Čia galite įsigyti Visokių 
Geriausių Pečių už

Mažiausias Kainas

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akiniu.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9130 ryto iki 8:80 va
karo. Room 8. Nedėliomis uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

Visi Tėlefonai:

Yards 1741-1742

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. WasNnrtou SL 

Kambarys 402 Tel. Dettbtrn 9047 
Res. 5349 . So. Herniitatę Avė.

(Gregg) 
Stenografijos 
Geografijos 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimologijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Sociologijos

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki. 3 į>o pietų, ir 

nuo 7 iki 9 vai, vakare.

Amerikos Lietuvių Mokykla 
3106 So. Halsted Št., Chirtgo, III.

Ambulance Patarnavifnas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Mėtų 
4605-07 So. Hermitage Averiiiė

» •! iri'r ' «.. •< ’ a" '* A.*j. ZZ.

I. J. ZOLP
, , , GRABORIUS - 
1646 West 46th St.

Tel.. Boulevard 5208 ir 8418 
1327 So. 49th Ct.

Tel. Cicero ^JT24. Koplyčia dykai.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laitibtuvėsė kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o tnu1- 

sų darbu busite užganėdinti.
&314 W. 23rd PI., Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
i« s. (ffiTU m 

TeL Cicero 5927

BF*1.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS 
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8488

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Motėrim. Vyriškų. Vaikų ir visų 

chroniškų ligų
OfisU 8102 So. Halsted SL 

arti 81st Street 
Valandos! 2—4, 7—9 vai vak. No- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 

dienų,
’ 1 zi ’ 1 11 t ! IP

Advokatai

3222-26 S. Haišted St 
Tel. Victory 4226

Vedėjas J. KALĘDINSKAS 
--.....-------------------------------------- .1 ..—

Eifcidžiathe gražius radio 
programos kas nedėlią, 11-ą 

prieš plėt iš stptiės 
WGEŠ, 1360 klločycles.

ve taip
Grigaitis sako

—Nemačiau, 
nieko naujo, 
per 10 su viršum metų

—Gal nori perskaityti 
protestuoti? — sakau, 
sako:

—Ne. Nėra reikalo skaity

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas. 
Paledg^iųs akiu įtempimą, kuris

rrhigimo, aklų aptemimo
mo, skaudama akii, 11,. ______
trumparegystę ir toliregystų. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
dmuose egzaminavimas daromas su 
elektrą, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai» 
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
delloj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

MIKE VENDĖL
Persiskyrė su šiuo pAsaūliu 

rugsėjo 13 dieną, 10:00 valan
da vakaro 1934 ih„ sulaukės 
43 metų amžiaus, gimęs Vevir- 
žSnų miestely, Švėkšnos par., 
Tauragės &p. ...

Paliko, dideliame 4 niliiudiUie 
moteri Mortą po tėvais Prek- 
šaitė, 2 sutfūs Lodis jr Albertį 
broli Martiną, brol-----
Vende), brolio sūnų 
dukteti, čidcę Elsie 
giminės, o Lietuvoj 
vėlius, 2 brolius, 2 
gimine?. .........

Kutyis jjaŠdrigths, 

įvyks pgnedėlį 
lą, 1 vai. J>o 
Liuteronų pa-

atsibtis gedulingos pa- 
už vėlionio sielį, o iš

iMUUi t iii W!!l > ... ____ .... -- . . «*? ■ -.-k-Į.
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Šeštadienis, rūgs. 15, 1934

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Rytoj pirma senųjų 
dainininkų vyrų cho

ro repeticija
Rytoj, sekmadieny, 10 vai. 

ryte, M. Meldažio svetainėj, 
renkasi senieji dainininkai, ku
rie yra dalyvavę Chicagos Vy
rų Socialistų Chore, taipgi se
najame Pirmyn chore. Ren
kasi pirmai repeticijai, kaip jie 
rinkosi 25 metai atgal. Bus 
dainuojamos tos pačios dainos, 
kurios buvo dainuojamos tais 
laikais. Iš jų bus sudarytas 
senųjų veteranų choras, kuris 
dalyvaus Chicagos Lietuvių 
Choro “Pirmyn” sidabrinio 
jubiliejaus iškiliuose.

Visi senieji dainininkai, ku
rie dalyvavo minėtame Chicagos 
Vyrų Socialistų chore, taipgi 
vėliau LSS. 81 k p., senosios 
“Naujosios Gadynės” ir dar vė
liau “Pirmyn” chore, iš kurių 
išaugo dabartinis didžiulis Chi
cagos Lietuvių Choras “Pir
myn’, kviečiami yra būti rytoj 
rytą Meldažio svetainėj pirmoj 
senųjų dainininkų repeticijoj.

Visi senieji dainininkai žinią 
apie kūrimą veteranų choro 
pasitiko labai palankiai ir visi 
pasižadėjo būti pirmoj repeti
cijoj. Kviečiami ir tie, kurių 
negalima buvo, ar nespėta as
meniškai pakviesti.

—Pirmyniečiai.

Į pikniką buvo atsilankęs dirb
tuvės vedėjas E. B. Politick. 
Nors neilgai buvo, bet visgi 
parodė savo pritarimą darbi
ninkų piknikui. L. Vargo yra 
bosu kalbamoj dribtuvei, tai 
už vietą piknikui nieko nero- 
kavo. Reiškia, darbininkai pa- 
baliavojo sykiu su savo bosais

Pikniko komitetas, kurio pir
mininku buvo J. Lepšis, viską 
gražiai sutvarkė ir nebuvo jo
kių nesusipratimų. Piknikas 
užsibaigė gražiai.—A. N.

Bronė Drangelienė 
dainuos Budriko 
radio programe į

Rytoj Juozo Budriko nulio 
programos (bus nepaprastas.

įPrograme dalyvauja operos

(Barbara Darlys), kuri su
dainuos puikią itališką ariją 
“Likimo Galybė,” kurią ji la
bai mėgsta dainuoti. Taip 
pat dainuos tenoras Justas 
Ktidirka ir vargoninkų cho
ras A. Pociaus vadovybėje. 
J. Budriko radio orkestrą 
prisidės prie programo pa-

Piknikavo D a i r y 
Shippers Dispatch 

Co. darbininkai
Dairy Shippers Dispatch 

Company darbininkai turėjo 
šai.’aų šeimynišką pikniką. Pik
nikas buvo ne dėl pelno, bet 
dėl pasilinksminimo. Pikniko 
dalyviai, vyrai sudėjo po do
lerį dėl gėrimų, o moterys val
giais apsirūpino.

Dairy Shippers Dispatch 
Company randasi prie Hoyne 
avė ir 48 st. ir joje yra tai
somi refrigerator cars. Lie
tuviai sako “frizinkariai”.

Kalbamoje dirbtuvėje dirba 
apie 70 darbininkų, daugumoje 
lietuviai. Lietuviai ir sugalvo
jo surengti šeimynišką pikni
ką. Jis įvyko sekmadienį, rūgs. 
9 d., Louis Vargo farmoj, R. 
1 Box 12 Creete, Illinois, o da
lyvaujant apie 50 šeimynų, vi
si gražiai baliavojo.

J. Šleiva, A. Mūrelis ir B. 
Koncevičius buvo muzikantais, 
kurie grojo-visokius šokius, ži
noma, daugiausiai lietuviškus.
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Didžiausias Automobiliy Pardavimas Chicagoj
Vėl mes siūlome sensacingiausias V^i|ęs .iš naujai įgytų automobilią, 
kokias Chicaga dar nėra mačiusi. PašĮnaudokite šia nepaprasta proga.

» Pirkite sau automobili dabar
Garantuojame šias kainas esant žemiausiomis mieste.

Jūsų senas karas priimama mainams, balansą galite išmokėti per 12 ar 
18 mėnesių. Kiekvienam karui duodama 90 dienų rašyta garantija, 
taipgi 7 dienų išmėginimo pasivažinėjimąs
_____  _______ 4 PONTIAC .
durų DeLuxe sedan. Veik nevarto- —kaip naujas; 6 dratiniai ratui— 
tas, važ.uotas vos keletą šimtų geriausi tairai — užbaiga ir ap-

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

Kreipkitės prie

Joseph J. Grish,
4631 »o. Ashland Avenue

Telephonas: Bpulevard 2800.

f CLASSIFIED ADS
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Automobiles Furnished Rooms

DeLuxe 1933 sedanNASH, vėliausios' .1938 
t 
tas, važ.uotas vos keletą 
mylių. Garantuojame, kad yra kaip 
visai naujas. įrengtas su sau
giu stiklu. 6 dratiniai ratai ir 
6 tairai kaip visai nauji. Kašta
vo $1,850. Musų AR
kaina t.k .................. v
GRAHAM vėliausias 1932 sedan, 
Tobulas kaip ta dieną, kada išėjo iš 
dirbtuvės. Niekaip nesakysit, kad 
šis karas buvo vartotas. Garan
tuojamas kaip naujas .... $9QC 
Musų kaina tik .............. fcvv
BU1CK — Mes turime juos 2 
1931 ir 1932 sedanus. Visi 
jie puikiusiain stovy ir turi musų 
pilną 90 dienų garantiją 
Kaina tik ................ .....
CHRYSLER vėliausias 1931 De- 
Luxe sedan. Tobulas kiekvienoj 
smulkmenoj — tairai kaip nauji, 
daili užbaiga, duodame musų pa
prastą garantiją; *295
AUBURN DeLuxe 1931 Sedan 
Dailus karas jr garan- 
tuotas kaip naujas, tik

Ir daug kitų. Pasinaudokite šiomis žemomis kainomis ir nusipir
kite karą dabar. Gal niekuomet jums nebepasitaikys tokia proga kaip Ši.

. Mes atdari kasdien, taipgi ir nedėlioj iki 9 vai. vakaro.

SQUARE DEAL AUTO FINANCE
2529 NORTH CRAWFORD AVĖ.

i — užbaiga ir ap
mušalas be mažiausios $901% 
dėmės; ti*c .....................
CADILLAC, vėliausias 1931 De- 
Luxe sedan, tikrai gražiausias ka
ras Chicagoj. Turi 6 dratinius ra
tus, 6 tairus kaip naujus. Be jo
kios dėmės viduj ar oro pusėj. 
Kaštavo $3400. Musų $9/11% 
kaina tik .......... .............. * v
PACKARD 1931 sedan. Sis karas 
priklausė žymiam bankieriui. Bu
vo tepamus ir aliejuojamas kas 
5001 mylių. Mes gąrantuojam, kad 
jis yra kaip visai naujas. $991% 
Musų kaina tik ..............
FRANKLIN vėliausias 1931 
Luxe sedan, veik nevartotai 
geras, kaip kad buvo naujas, 
ratai ir 6 tairai kaip nauji.

De- 
ir taip 

6 
M 

dienų garantija. Musų 
kaina tik ............ ........

HUPMOBILE 1932 DeLuxe sedan - 
garantuoas^ kad geras, *295 
STUDEBAKER 1931 DeLUxė se
dan— garantuotas to- $1 
buiumas, tik ..........  ■

„MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite i musu spulka

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

Crane Coal Co,
5332 Šo. Long Avė

* Chicago. lik

TEL. REPUBLIC 8402

EKTRA BARGENAS Auburn 
1928 8 cylinderių, 4 durų sedan,
gerame stovy. Tiktai $85 cash.

4421 S. Artesian Avė.

PARSIDUODA automobilius Fmn- 
klin, 5 pas. sedanas, naujas mode
lis Man kaštavo $3800, parduosiu 
pigiai, esu be darbo. 3454 S, Halsted 
St. 2 lubos iš fronto.

i urniture & Fixturės
Rakundai-Italai.i

STORAGE RAKANDŲ BARGENA1 
$200 importuoti kaurai $25, $300 
kaurai $35 Parlor, miegkamb ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir nedėlioj. Rapp 
Storage, 5746 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI grosernės ir bučer- 
nės fikčeriai, visus arba atskyrai. 
Turi būti parduoti i trumpų laiką.

828 W. 31 St.
Miscellaneous for Sale

Įvairus Pardavimai

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-

RENDAI kambarys vaikinams ar 
merginoms arba ženotai porai. Ran
das Marųuette Parke, šviesus karštu 
vandeniu Šildomas. Norint gali 
vartoti telefoną. Kreipkitės 6745 
So. Campbell Avė., 2 lubos, Wm. 
Butkus.

RENDON kambarys 
merginom arba vedusiai porai, 
valgyti pasigaminti. Atskira 
tuvė. 4155 So. Albany Avė

vaikinam 
Gali . 
vir-

PASIRENDUOJA kambariai dėl 
.poros pavienių vyrų prie pavienės 
moteries 3407 S. Wallace St.

Business Chances
Pardavi^

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

jvairinimov i------ “
Ponas J. Budnikas šitą pro-jdų išdirbystės mieste, darbai 

gramą pašvenčia Lietuvos'nepaprastai silpnai einą. Daug 
prezidento Antano Smetonos j dirbtuvių visiškai esą uždary- 
60-ties metų sukaktuvių at- 
žymėjimui. Taigi dėl šitos 
progos atatinkamas kalbas 
pasakys Lietuvos konsulas 
Antanas Kalvaitis ir Stasys 
Pieža, Chicago Evening Amer
ican bendradarbis.

Progranjas prasidės 1 vai. 
po piet iš stoties WCFL.

RAKANDAI pilnas įrengimas še 
šių kambarių, moderniški, gali ir 
puiku flatą renduoti, taipgi visas 
{rengimas kriaučių šapos nebran
giai. Atsilankyte patirsite ant vie
tos. 6631 So. Rockvvell St. 2 lubos.

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

F. GUDAS, 
4601 So. Rockwell 

šeštadieni ir sekmadienį 
ną, o kitomis dienomis 
1-mas augštas.

Pasima-

St.
visų die- 
vakarais,

tų. Darbininkai skursta.

Šiandien paštas per 
sikelia į naujus 

rumus

Rytoj įvyks “Drama 
of Chicago on 

Parade”
Rytoj 8 vai. vakare Chica

gos Soldier’s Field įvyks iškil
mės, “Drama of Chicago on 
P a r a d e”, reprezentuojančios 
Chicagos istoriją ir miesto au
gimą. Įžanga veltui.

Chicagos pašto centralinis 
ofisas, kuris /ikišiol buvo teis
mo rūmuose, prie Jąckson ir 
Clark, šiandien yra perkelia
mas į naujus rumus, prie Ga
nai ir Harrison gatvių. Seno
joj vietoj, tačiau, bus paliky.- 
tas pašto skyrius aptarnavimui 
miesto centro biznio įstaigų.

Morning Star 
Kliubas

Rengia paskutini šių metų

IŠVAŽIAVIMĄ
JĘFFERSONO MIŠKUOSE

Nedėlioj, Rugsėjo 
Sept. 16 d.

Humbokltparkiečiai keps ‘Aviną, o 
Morning Stariečiai parsigabeno 
Jautį / iš Telšių, kuris bus iškep
tas užkandžiams išvažiavime. 
Pradžia išvažiavimo gali pradėti 
kaip kas nori, o užbaigti palie
kam pačiai publikai.

Kviečia visus Komitetas.

1500
Chicagos Lietuvių 

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

įsirašyti Chicagos Lietuvių 
Draugijon galima kiekviename 
panedėlyje nuo 9 ryte iki 7 vai. 
vak. Draugijos offee. 1739 South 
Halsted St. arba telefonuokite čia 
pažymėta diena —CANAL *0117; 
musų atstovas atvyks įrašyti Jus 
Draugijon.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

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

PARDUODU karve pigiai su švie
žiu pienu, kreipkitės pas Mrs. Ma
ria Šimaitis. 9257 So. Park Avė., 
Burnsidėj.

Partnere Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU partnerį į L/unch 
Room biznį su $150. Vyras ar mo
teris, nėra skirtumo. 3454 South 
Halsted St. 2 lubos iš fronto.

REIKALINGAS partneris virė
jas arba virėja. Biznis gerai iš
dirbtas per daug metų. Auditorium 
Restaurant, 3131 So. Halsted St

Legiono Posto 271 
iškilmės

P-nia Aleksynienė iš 
Grand Rapids ap
lankė “Naujienas”

271 of
Depart- 
dideles

NEPAPRASTA PROGA
Parsiduoda moderniškas hardware 

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

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

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

Ketvirtadienio vakare atsi
lankė į “Naujienas” p-nia Ago
ta Aleksynienė iš Grand Ra
pids, Mich., kuri vieši Chica- 
goje pas savo pusseserę ir švo- 
gerį Pužauskus bei Jdtus gi
mines ir draugus. \

P-ia Aleksynienė ketina ap
lankyti Pasaulinę Parodą ir 
pasisvečiavus Chicagoje pora 
savaičių, grįš i Grand Rapids.

P-ia Aleksynienė nusiskun
dė, kad Grand Rapids. rakan-

PRANEŠIMAI
—— i

Lietuvių Tautiškos Pąrapijos Ba
lius su Pamarginimu, nedėlioj, Rug- 
sėjo-Sept 16 d., 19^4, parapijos sve
tainėj, 3501 S. Union Avė. Pradžia 
6 vai. vakare.

P. S. Virš minėtoj vietoj kas ne- 
dėldienio vakarą draugiškas susieji
mas ir laiko praleidimas. Kviečia 

Kun. S. Linkus ir Komitetas.

Wm. Mayer Chas. Pernstein 
Telefonai

Ofisas: Evergreen Park 7146 
Res. Prospect 4308

St. Maria & Ever- 
greeh Moitument Co. 
Autorizuoti Išdirbėjai Augštos 
Rūšies Paminklu. Pastatomi Pa
minklus visose Kapinėse. \

Ofisas ir Dirbtuvė:
91 ST. ir KEDZIE AVĖ.

Post Office Evergreen Park, III.

Help Wanted—Female
 Darhininkių Reikta

MOTERIS, patyrusios prie sorta- 
vimo popieros atkarpų 

16Ž3 Lumber St.

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 priežastį patirsite ant vie
tos. 6759 So.. Halsted St

svetainėje,
8 vai. va-

taip vadi-
The Ceremonies of the 

Of- 
mu-

bus 
ska-

patyrus mergaitė 
Gali eiti 

Mrs.
REIKALINGA . . 

prie abelno namų darbo. < 
namo arba gyventi vietoj. 
Lizin, 2909 Augusta Blvd.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

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

MUSŲ BANKAS
MILWAUKEE AVENUE

NATIONAL BANK
MILWAUKEE AVĖ. IR DIVISION ST.

DEPOSITAI APDRAUSTI PER 
The Federal Deposit Insurance Corporation, Washington, D. C.

$5,000
CHARLES

Augščiausia Apdrauda dėl Kiekvieno Depositorio $5,000
S. DEWEY Vedėjas H. S. FRENCH, Prezidentas 

DIREKCIJA:
S. DEWEY, Pirmsėdis.

JOSEPH GOLANKA
H. S. FRENCH

JOSEPTH E. MAGNUS

Darius-Girenas Post 
The American Legion, 
nient of Illinois, turės 
iškilmes ateinantį trečiadienį, 
rūgs. 19, J. Yuškos 
2417 West 43rd St. 
kare.

šiame vakare bus 
narnos
INSTALLATION of New 
ficers” su prakalbomis ir 
zikaliais pamarginimais.

Toliaus po visų įvykių 
šokiai, užkandžiai ir labai
nūs alutis. Viskas atsilankiu
siems svečiams bus VELTUI. 
Visi atsilankiusieji ex-kareiviai, 
kurie turės su savimi DIS- 
CHARGE CERTIFICATES bus 
priimami kaip šio vakaro sve
čiai. Tatgi, gerbiamieji eks- 
kareiviai, nepamirškite trečia
dienio vakaro. Kviečia jumis

Darius-Girenas Post 271 
per J. S. Czaikauskas, adjutant.

CHARLES 
BENSON 

A. BRANDT
WALTER L. 

FRANK ____ ___
FRANK BOBRYTZKE 

' UREDNINKAI:
H. S. FRENCH. Prezidentas.

C. D. OAKLEY, 
Kasierius.

FRANCES WE(LZANT, 
Kasieriaus pagelb.

Rezervų Systemos.

V AŠARINĖS KAINOS. Pirkite da
bar: Geras pavaduotojas dėl Poca- 
hontas; Black Gold, lump arba egg, 
$6.00; Mine rup, $5.75; Screenings, 
$4.75. Grundy Mining Co.,j Cedar- 
crest 2011.

FRANK A. BRANDT, 
Vice-prez.

MAX A. DREZMAL, 
Vice-prez.

Nariai Federalėa
GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

LINCOLN’S PRIDE
“Straight' Kentucky Bourbon 100 Proof”

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

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

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

BRIDGEPORT UQUOR COMPANY
WHOLESALE ONLY

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

jįjį,

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoje susirinkimas įvyks sek
madieni rugsėjo 16 d. 12 vai. po 
piet ujono Garbužo svet., 3749 So. 
Halsted St. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti, nes yra daug svarbių rei? 
kalų dėl aptarimo dėl ateinančios 
žiemos sezono. Taipgi nepamirš
kite atsivesti naujų narių prisirašyt 
prie kliubo. ' i;

M. Batutis, prot. rašt.

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas 
12 Wardo laikys mėnesini susirinki- 
nedėlioj rugsėjo .10 d., 1 vai po 
pietų K. Gramonto svetainėje 4535 
S. Rockwell St. Visų narių parei
gų 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, 
nedėlioj rugsėjo. 16 d. 1934, įžanga 
veltui . šiame išvažiavime aludinin- 
kai fundys savo kostumeriams vel
tui, keptas būvės ir, silkės. 

■w. *•» ' -"I11 I-1 -11"
KAILIO KAUTAI

ATNEŠTI PAS MUS DEL STO
RAGE IR PATAIKYMUI, bet savi
ninkai juos neatsiėmė; black pony 
kautas $20; brown caracul $25; 
gray caracul $24; ?leopard cąt $89; 
American Broadtail $24; black ca
racul $28; racooh $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. Economy Section.

MILLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan Avę., Chicago 

Atdara vakarais
■ J ' “ 1 ;111 .......................................... ......................

Nenumeskite Savo 
Plunksnas

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

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

Ine.
3321-25 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Te|. Boulevard 0912

1 P. CONRAD
• PHOTOGRAFAS 

atidarė’ nuosava mo
derniška studija su 

Hollvwnod šviesoms
420 W.63rd St.
Engievood 5883-5840

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

Lietuviška įstaiga
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain įrengimų — Ice Cream 

Konų — Pretzel’iu 
SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996 
Chicago, III.

8645

,STOGDElNGYSTĖ IR BLĖK.ORYSTĖ
Ar jūsų stogas reikalauja pataisy

mo? Aprokuosime dykai, šaukite 
THE BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 S. Halsted St. Tel. Victory 4965

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustbme ant vietos \ \ 
Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Grating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III. 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statom naujus ir taisom senus na

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

BRUNO ŠUKYS
4131 S. Francisco Avė., Chicago, III. 
Dienos laiku šaukite Lafayette 8851

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namo 
savininkams reikale nesusipratimų sr 
renuauninkais. Maža narinė mokestis 
Expertų patarimas Visose namų savi
ninku ir rendauriinku reikalais. Mes 
neturime skyrių/ Atdara kasdien nuo 
8 vai, ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymu? 
namai oHgįrialįo ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoie.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

CARR BROS. WRECKING CO.
Antrų rankų budavojimui medžia 

ga. *' 
tybai.

Nauji ir vartoti medžiai sta- 
'''8008—8089 So. Halsted St., 

Chicago.___ •
Victory 1278

Tel Victory 1272
Tel. ‘

■ / ' ' j

REIKALINGAS kriaučius į kriau
čių šapą, kuris supranta apie vy
riškus ir moteriškus darbus. Singe- 
lis, kambaris, valgis ir mokama pi
nigais. Turi mokėti anglų kalbą.

ELKS CLEANERS
1954 W. 59 St.

For Reni

SKUBIAM pardavimui naujai 
(rengtas TAVERN. laisnis apmokė
tas iki Naujų Metų. Pardavimo 
priežastis turiu kitą biznį. Užpaka- 
Ivi 5 kambariai pagyvenimui, kam
pinis muro namas. Sulig sutartį 
duosiu dykai rendą iki ateinančių 
Naujų Metų.

šaukite savininką vakarais tarp 7 
ir 10 vai.

Boulevard 6899
STORAS ir 4 kambariai rendon. 

Tinka dėl tavern arba kitokiam biz
niui. 3302 S. Union Avė.

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

3018 S. Union Avė.

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

6227 S. Ashland Avė.

PASIRENDUOJA 7 kambarių re
zidencija furnace šildoma, 2 karų 
garadžius. Randasi arti prie 35 ir 
Westem Avė Renda $2&00. Atsi
šaukite 3601 S. Union Avė. Tel. 
Yards 2414

PASIRENDUOJA 4-5 kambariai 
su maudyne, antros lubos fronte. 
Kaina $12.00. 3601 S. Union Avė. 
Yards 2414.

RENDON 5 kambarių flatas trys 
bedroomiai, antros lubos, pečiais 
šildomas, maudynė. Renda nebrangi. 

8127 Emerald Avė.

Furnished Rooms
RENDAI kambariai rooming hou- 

zei, apšildyti, šviesus, švarus, xsu ar 
be valgio. Bessie Grigalunas, 8622 
S. ’ Pameti, Yards 0264.

PAIEŠKAU kambario karštu 
vandeniu apšildomo. Didelio ir švie
saus arba 2-jų mažesnių prie eko- 
nbmiškų žmonių ir mažos šeimy
nos. Be skirtumo, kurioj miesto 
dalyj, prie geros transportacijos. 
Kas turite ar turėsite už j—2 ar 8 
savaičių praneškite laišku Box 158, 
1739 So. Halsted St

RENDON apšildomas švarus kam
barys, kreipkitės iki 4 vai. po piet, 
1 lubos, 3256 So. Union Avė.

PASIRENDUOJA geras kambarys 
garu apšildomas^ prie mažos šeimy
nos — galima matyt visuomet — 
Pirmas flatas, 2514 W> 69 St

ANT RENDOS kambarys dėl vai
kino, šviesus, apšildomas, prie ma
žos šeimynos, 6406 So. Francisco 
Avė. Tel. Prospect 4266.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA 120 akerių farma 
Goodman, Wisconsin. Nauji budin- 
kai, gyvuliai, padargai. Priežastį pa- 
tirsit ant vietos. Agentai neatsi
šaukite Atsišaukite 6317 South 
Normai Bld. Tel. Wentworth 1672.

Exchange—Mainai
5 KAMBARIŲ naujas, lotas 

60x125 ilsimaino į ūkę arba namą 
Lietuvoje. Kas turi namą ar ūkį 
Lietuvoje atsišaukite, 1021 W. 60 
St. Englewood 2116.

Real Estate For Sale
NamaLžemė Pardavimui

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

1288 W. 59 St.

PARDAVIMUI arba mainysiu ant 
nedidelio morgičiaus. Namas Wilkes 
Barre. Pa. Kreipkitės 8952 S. Rock- 
well St., Chicago, Hl. 2ros lubos.

8 KAMBARIŲ medinė rezidencija 
— $500 įmokėti, lengvais išmokėji
mais Kiti bargenai už morgičių 
kaina, H. Barch & Son, 2442 W. 63 
St. Tel. Prospect 5900.

TIKRI BARGENAI
5 akeriai ant US. 20 vieškelio, ge

ra vieta dėl gazolino stoties lunch- 
ruimio arba vištų farmos, 5 kamba
rių stuba su maudyne, elektra ir ki
ti budinkai. Kaina $1700, $500
įmokėti.

20 akerių farma, 6. kambarių stu
ba su maudyne, vištininkas ir kiti 
budinkai, $1300, $300 įmokėti.

50 akerių ant ežero kranto, gera 
žemė, geri namai ir šokių svetainė 
parsiduoda už pusę šiaudinės vertės.

80 akerių su beveik naujais bu- 
dinkais, visais įrankiais, 8 karvės, 
3 telyčios., 8 arkliai, 100 vištų, ver
tės $9000, parsiduoda už $4100. Leng
vais išmokėjimais arba mainais.

2 pagyvenimų mūrinis namas 
$1500.

6 pagyvenimų medinis namas 
$2500. Lengvais išmokėjimais.

J. SINKUS & CO.
1039 W. 69 St.

Normai 1400

už

už
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