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Prezidentas Svarsto
Audinyčių Streiką

Taikymo taryba įteikė prezidentui savo ra 
portą ir galbūt dabar pats prezidentas 

bandys taikinti streiką
HYDE PARK, N. Y., r. 20.— 

Prezidento Roosevelto pakviesti kalavo ir 
pas jį atvyko šiandie darbo sek- Gorman. 
retorė Perkins ir pirmininkas 
audinyčių streiko taikymo tary
bos N. H. gubernatorius John 
G. Winant. Jie įteikė preziden
tui tarybos raportą, kad pre
zidentas galėtų susipažinti su 
padėtimi audinyčių pramonėje.

Tikimąsi, kad išstudijavęs ra-

Viešo paskelbimo raporto rei- 
vadasstreikierių

darbo 
prezi- 
taiky-

priežastimis ir abelna padėtimi 
toje pramonėje, galbūt pats pre
zidentas bandys streiką taikin
ti, nes streikas tęsiasi jau dvi 
savaites ir daro žalos visai ša
liai.

Gub. Winant atsisakė pasaky
ti kas yra raporte ir išreikšti 
savo nuomonę, tečiaus vėliau 
liko paskelbta, kad tarybos ra
portas ryt bus paskelbtas viešai.

Išpradžių nacionalė 
santikių taryba, paskui 
dento paskirta specialę 
mo taryba dėjo didelių pastan
gų streiką sutaikinti, bet ne
vyko. Darbininkai buvo suti
kę pasiduoti arbitracijai, bet 
samdytojai su tuo nesutiko ir 
kruvina kova audinyčiose te
besitęsia. Toje kovoje žuvo 
jau 13 streikierių, • neskaitant 
šimtų sužeistų. Aštuonios vals
tijos pašaukė miliciją pagel
bėti samdytojams laužyti strei
ką. *

Streikuoja viso apie pusė mi- 
liono darbininkų ir galbūt strei- 
kan bus pašaukta gal dar apie 
120,000 darbininkų.
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Lietuvos Naujienos
Nepaprastai daug laivų 

Klaipėdos uostė
KLAIPĖDA, rugp. 17. —šiuo 

metu Klaipėdos uoste laivų j u 
dėjimas žymiai didesnis, kaip 
paprastai. Kai kuriems lai
vars dėl vietos stokos uoste
tenka sustoti marėse ant inka
ro,
vai, šiandien buvo 
dar 8. 
anglimi, cementu medžiu 
gabalinėmis prekėmis .

Pabaltijo valstybės 
derins ekonomiš

kus reikalus
Nutarta išdirbti bendrą elektri

fikacijos planą

Georgia milicija ruošia ginklus kovai su streikuojančiais audinyčių darbininkais.' Visoje 
stijoje liko paskelbtas karo stovis ir milicijos pagelba bandoma audinyčias atidaryti, 

ginklu sulaužyti darbininkų streiką.

val- 
kad

Vakar uoste buvo 23 lai- 
la Ūkiama 

Laivai yra atvykę su 
ir

N a c i ų protestonų 
bažnyčia priešinga 
religijos laisvei

Miesto taryba Įsakė 
patraukti teisman 

busų komp.

Ravinijoj rado mer
ginos kūną be 

galvos

Daugiau kaltinimų Rusijos ir Japonijos 
Morro Castle laivo 

viršininkams
santikiai pagerėję

CHICAGO. — Miesto taryba 
vienbalsiai pr i ėmė^pa tvarkymu s 
ir rezoliuciją, kuri įsako polici
jai ir ugniagesiams- patraukti 
teisman busų kompaniją už ne- 
pilydmą miesto saugumo patvar
kymų.

Rezoliucija priimta po to, kai 
meras pranešė miesto tarybai, 
kad kompanijos unija sutrukdė 
jo pastangas sutaikinti busų 
darbininkų streiką.

Busų kompanija yra kaltina
ma, kad ji leidžia darbininkams 
(streiklaužiams) miegoti tame 
pačiame name, kur yra susta
tyti busai, kuriuose yra gasoli
no; kad busai yra operuojami 
importuotų ginkluotų streiklau
žių ir kad kompanija neparupina 
dviejų operuotoji! dviejų augš- 
tų busams.

Policijai gi įsakoma netrukdy
ti ramų pikietavimą busų.

Priimtais naujais patvarky
mais busų kompanija turi išsi
rūpinti koncesiją ir apmokėti už 
gatvių naudojimą. Tuo tarpu 
busų kompanija nieko nemoka, 
bet gatves labiausia išdaužo, 
delei ko miestas turi didelių 
nuostolių.

CHICAGO.—Chicagietis gry
bautojas Cessario Ravinijoj, ne
toli Highland Park ir visai 
arti Sheridan Road rado jau
nos merginos lavoną be galvos. 
Nustatyta, kad lavonas yra 
apie 22 metų merginos, bet 
identifikuoti negalima buvo, 
nes lavonas yra labai apipuvęs 
ir koronerio nuomone toje vie
toje yra išgulėjęs galbūt jau 
nuo liepos mėn. Policija žino
jusi, kad rugp. 12 d. tūlas šuo 
valkiojęs merginos gavlą, bet 
tas dalykas buvęs užtylėtas.

Manchukuo protes. 
tuoja Rusijai

Nome laukia pagel 
bos

TOKIO, r. 20. —Tarp Rusi
jos ir Manchukuo nuolatos iš
kila kivirčiai dėl sienos tarp tų 
dviejų valstybių, nes ji vieto
mis nėra aiškiai nustatyta.

Dabar Harbinas praneša, 
kad Manchukuo padavė Rusijai 
protestą prieš Rusijos užėmimą 
salos Amūro ir Uzuri upių san
takoj. Manchukuo tvirtina, 
kad ta sala priklauso jai einant 
1890 m. Rusijos-Chinijos sutar
timi.

NEVV YORK, r. 20. —Tyri
nėjimuose priežasties gaisro 
Morro Castle laive, kuris kai
navo 134 gyvastis, iškila vis 
naujų kaltinimų laivo viršinin
kams, kurie nežinojo ką dary
ti kilus gaisrui.

Vienas jurininkas, kuris pir
mas užtiko gaisrą skaitykloje 
liudijo, kad jis niekad nematė 
gaisro durų ir nežino kaip jos 
išrodo, nors tyrinėtojų nuo
monė yra, kad jie to kamba
rio gaisro durys butų likusios 
uždarytos, tai gaisras butų bu
vęs lokalizuotas ir nebūtų su
degęs visas laivas.

Laivo inžinieriai liudijo, kad 
jie iš kapitono gavo tokius į- 
sakymus, kad jei juos butų iš- 
pildę, tai laivas butų pradėjęs 
plaukti ratu. Be to laivas bu
vo varomas prieš vėją, taip 
kad per durnus pasažieriai ne
galėjo prieiti 'prie gelbėjimosi 
valtelių.

Radio operatoriaus pagelbi- 
ninkas liudijo, kad ant kapi
tono tilto jis radęs tikrą su
mišimą ir jokiu būdu negalė
jęs susilaukti įsakymo šauktis 
kitų laivų pagelbos.

Vienas inžinierių liudijo, kad 
jurininkai darę viską ką jie ga
lėjo pasažierių gelbėjimui, bet 
laivo viršininkų, kurie turėjo 
vadovauti darbui 4r duoti įsa
kymus, niekur nesimatė.

GENEVA, r. 20. — Rusijos 
užsienio reikalų komisaras 
Maksim Litvinov privatiškai iš
sitaręs, kad Rusijos ir Japoni
jos santikiai pagerėję ir kad 
todėl karo pavojus Tolimuose 
Rytuose sumažėjęs.

Rado užmuštą polici
jos leitenantą

CHICAGO.—Vakar ryte ein
antys į darbą žmonės tuščiame 
lote už 150 pėdų nito Grėsliam 
policijos stoties, prie 86 ir 
Green gatvių, rado lavoną poli
cijos leitenanto James F. Day, 
71 m., kuris policijoj yra ištar
navęs 42 metus. Spėjama, 
kad jį užmušė plėšikai kai jis 
ėjo į darbą toj pačioj stoty 
prieš pat vidurnaktį. Jo kiše- 
niai iškratyti,, bet revolveris pa
liktas. . Jis galbūt pasipriešino 
plėšikams ir jie jį užmušė 
kumštimis, ar kokiu įnagiu.

Žemės drebėjimas 
Meksikoj

MEXICO CITY, r. 20. — 
tomis žiniomis, mažiausia 9 
žmones ilko užmušti ir 20 
žmonės liko užmušti ir 20 
valstijoj.

Vienna areštavo 
komunistus

su-
su-

87

Suėmė su Lindberg 
ho vaiko išpirkimo 

pinigais
NEVV YORK, r. 20. — Po 

licija suėmė Bernard Richard 
Hauptmann, kuris buk paėmęs 
$50,000, kuriuos Lindberghai 
sumokėjo už sugrąžinimą jų 
pagrobto kūdikio, kuris betgi 
vėliau rastas nužudytas krū
muose .netoli Lindberghų na
mų, Pas suimtąjį rasta ir 
$35,000 tų Lindberghų sumo
kėtų pinigų.

Tuos pinigus 
J. F. (“Jafsie”) 
ris tarpininkavo 
ir Lindberghų. 
sumokėti naktį 
se.

Dar nežinia,
kuris įvažiavo slapta 1L metų 
atgal, yra vienas kūdikio gro
bikų, ar tik bandė pasinaudoti 
iŠ ■ Lindberghų nelaimės, kad 
išgauti iš jų pinigų.

sumokėjo Dr.
Condon, ku- 

tarp grobikų 
Pinigai buvo 

Bronx kapinė-

ar suimtasis,

NOME, Alaskoj r. 20.—Su* 
degęs miestas laukia pagelbos, 
kad pradėjus atstatymo darbą. 
Pagelba turi ateiti greitai, nes 
neužilgo šalčiai uždarys uostą. 
Apskaitoma, kad gaisro nuos
toliai siekia $3,000,000. Be pa
stogės liko 400 žmonių. Iš
gelbėto iŠ gaisro maisto užtek
sią 5 savaitėms.

Nusižudė lietuvis 
bedarbis

■ •

CHICAGO.— Vytautas Yui- 
kus, 57 m. amžiaus, gyvenęs 
3350 S. Morgan St., bedarbis, 
iš nusiminimo pasikorė savo 
mų rūsy. Jo kūną rado jo 
nūs

2 dienų senutė nuo 
taka užmušta

CHICAGO.— Mrs. Gornelius 
De Young, 65 m., iš Harvey, 
kuri tik dvi dienos atgal apsi
vedė liko užmušta ties Hum- 
boldt, la., apvirtus automobi
liui, kai ji važiavo su savo vy
ru, 68 m. Nelaimė atsitiko spro
gu^ padangai.

VIENNA, v- 20. — Viennos 
policija areštavo 87 žmones, 
kuriuos įtaria bandžius organi
zuoti naują komunistų organi
zaciją. Esą komunistai turį 
daug pinigų ir jau turi sudarę 
centralinį komitetą.

TALINAS. IX. 3. —Rugsėjo 
1 d. pasibaigė ūkiškoji Pabal
tijo valstybių konferencija, ku
ri priėmė rezoliucijas.

Be ko kita priimta rezoliuci
ja, kuri sako, kad reikia tuo
jau įsteigti biuras, kuris de
rintų ūkiškus valstybių reika
lus ir išdirbtų bendrą elektri
fikacijos planą.

Kita rezoliucija reikalauja pa
didinti prekių apykaitą tarp pa
čių Pabaltijo valstybių, kas tu
ri būti pasiekta sudarymu kon
vencijų. Tai reikia siekti pa
laipsniui.

Pageidaujama suderinti mui
tinių nomenklatūra. Siekti ar- 
bitražinės klauzulės.

Aptarta prekybinių laivų, 
konkursinių įstatymų dėl vek
selių ir čekių teisės.

BERLYNAS, r. 20. — “Mes 
norime vienos vokiečių bažny
čios, laisvos nuo Rymo. Musų 
tikslas yra viena valstybė, vie
na tauta, viena bažnyčia”.

Tokį nacių nusistatymą pa
skelbė reicho vyskupas Mueller 
išvakarėse jo įšventinimo kai
po galvos visos protestonų baž
nyčios Vokietijoje.

“Kiekvienas tuiėtų būti įra
šytas į nacių eiles ,nors jis ne 
visai supranta socialnacionaliz- 
mą. To paties turi būti reika
laujama ir iš visų kunigų. Jei
gu jie negali to išpildyti, jie 
turi pasitraukti”, pareiškė Mu- 
ellerA

Kova su žydais tup tęstis, 
nors prisieitų visa pusę metųrr’T , ’ • * xn t i A;.. ( badauk ^.us,

. z • . TJonas Bdrtkevičius,- Mikas 
jas. Bet, girdi, Kns us nebuvo Maksimilijonas Kli-
žydas nes žydai išzudę ki<^Įmaitis 100 lt arba 1(l

^'rS„A,k ^!“SUrešto. Urbanavičius ir V. 
Dambrauskas po 200 lt. arba 2 
savaites kalėjimo.

Komendanto pabaudos
KAUNAS. — Kauno komen

dantas nubaudė streikavusius 
šoferius, kurie fizinėmis prie
monėmis mėgino streiką vesti.

Jonas Petrauskas nubaustas 
3Q0-lt. arba 1 mėn. kalėjimo,

Trockis Ispanijoj?
MADRIDAS, r 20. — Nusi- 

gandusi Ispanijos valdžia tvir
tina, kad ištremtas iš Franci- 
jos Leonas Trockis dabar esąs 
Ispanijoj ir kad jį nesenai ma
tyta Katalonijoj.

Valdžia tvirtina, kad jis tu
rėjęs vadovauti komunistų, so
cialistų ir sindikalistų sukili
mui, bet valdžia sužinojusi su
kilimo planus ir sukilimas 
įvykęs.

Pasinaudodama ta proga 
džia darė kratas socialistų
tinėse ir socialistų vadų namuo
se ir daugelį žymesnių socialis
tų areštavo, nčrs savaimi yra 
aišku, kad socialistai niekad ne
galėjo bendradarbiauti su ko
munistais ir sindikalistais, kurie 
visą laiką piktai puolė pirmesnę 
socialistų valdžią ir visomis 
priemonėmis, stengėsi ją nu
versti.

ne-

val- 
raš-

skelbė tiesą. Tas pats atsiti
kę ir s U Kristum.
Nacių pagjcnizmas—marRdz- 

mas
■m

Dr. August Jaeger, nacių 
komisionierius Prūsijos protes
tonų bažnyčių savo kalboj pa
smerkė nacių vadų pradėtą vo
kiečių pagoniškos religijos at- 
steigimo judėjimą. Tam pago
niškam judėjimui vadovauja 
daugelis žymių nacių vadų. Bet 
Jaeger sako, kad tas judėjimas 
yra niekas daugiau kaip “mar
ksizmo” padaras.

Brandenburgo opozicijos pas
toriai, kurie atsisako pripažinti 
Muellerį kaipo reicho vyskupą, 
susirinko Berlyne pasitarti ką 
daryti.

Wuertemberg apygardos pro
testonų vyskupas Wurm liko 
areštuotas, kadangi jis ne
paliovė šauktis į savo diece
zijos parapijomis ir po to, kaip 
Mueller jį suspendavo.

Kuliavos gaisrai
VIIL 28 Diržių k. Gruzdžių 

vi. sudegė pil. Gutausko Roko, 
Gutausko Antano ir Adeikio 
Kazio 3 gyvenami namai, 2 
tvartai, 3 daržines, 1 svirnas 
ir 1 skalbykla. Nuostolių ben
dra suma 22,000 lt. Gaisras 
kilęs nuo garo katilo, nes tuo 
metu tarp tų trobesių buvo ku
liami javai.

VIII. 28 Verikauskų 
Šiaulėnų vi. nuo kuliamos 
šinos užsidegė ūkininko J. 
doko klojimas ir sudegė
visais javais ir kitu ūkio in
ventorium. Nuostolių 19,145 lt.

VIII. 28 Dočkių km. Šiaulių 
vi. nuo kuliamosios mašinos lo- 
komobilio žiežirbų užsidegė pil. 
Kimantienės klojimo stogas. 
Gaisras išsiplėtė sunaikindamas 
klojimą su visais javais ir 
ūkio padargais, daržinę, kūtę 
ir kitapus gatvės buvusį pil. 
Leko Justino trobesį. Iš viso 
nuostolių padaryta 9750 lt.

km. 
ma- 
Pui- 

su

$69,000,000 viešiems 
darbams Illinois 

valstijoj
*

Kanadoje jau sningaBruno
o

45 žuvo valty

Graibi
: t

pasiekiamas Cotobamas aukso

nės.j >

.r

Viešųjų darbų 
paskyrė dar

na- 
su-

CALCUTTA, Indijoj, r. 20.— 
45 žmonės prigėrė upės laivui 
apvirtus laike audros Ganges 
upėj.

mėtos ir amerikiečiams 
sunku atsigriebti’

CHICAGOC
‘administracija 
$69,000,000 statybai prie 229 
projektų Illinois valstijoje.

^ORH , NEWP0RT, N. Y., r. 20. — 
Amerikiečių buorinė jachta 
Rainbow šiandie pirmą sykį

DENVER, Colo, r. 20. —Po 
didele sargyba iš San Francis- 
co liko atgabenta į vietos pi
nigų liejiklą aukso už $95,000,- 
000.

■ 5? ■ V 
r. X ■■ f •

■c:

Betgi dvi lenktynes yra pralai- kasyklas pernešė jau -370 tonų 
bus sveriančias mašinas. Dar liko 

pernešti 270 tonų mašinų.

CHICAGO. — Miss < Myrtle 
Mowrey, 23 m., stenografė, pri
gėrė Chicagos jipes žiotyse nu
kritusi nuo dėnio mažos jach
tos,/ kuria ji su 10 kitų paša-

<«*’ h- ■. ’

LIMA, Peru, r, 19. —Tam 
tyčia pritaikintas lėktuvas iš 

,. .. ,, .. , w , Cuzco per 15,000 pėdų augštu-
laimėjo lenktynes su tokia pat mo Andų kalnus į kitaip nė- 
Anglijos jachta Ęndeavour. pasiekiamas Cotobamas aukso

r* T. frl

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

Apsiniaukę, galbūt lietus, 
daug šalčiau.

Saulė teka 6:35, leidžiasi 6:- 
52.

Prigėrė iškritusi iš 
valties

HAYES, Kan., r. 20. —Aloy 
sius'Smith, 6 met^nešėsi ran
kose paintę gasolino. Netoli 
trenkė žaibas, kuri^Tuždegė ga- 
solinąi. Ga|solinajs eksplodavo 
ir vaikas mirtinai apdegė.

MADRIDAS, r. 20, ‘ —Boris 
I, kuris pasiskelbė Andorros 
respublikos karalium, liko pa
sodintas vieniems metams ka- 
lėjiman kaipo negeistinas at- žierių nadetį važiavo pasilinks- 
elvis, neišpildęs įsakymo ap- minti ir valgyti žuvų vakarie- 
leisti šalį. '

WINNIPEG, r. 20. —Vakar 
Alberta provincijoj pasirodė 
sniegas. IŠ kelių Manitobos 
vietų irgi gauta pranešimų apie 
pasirodžiusį sniegą. 

..........
ATHENAI, | 20.

kijos valdžia atsisakė išduoti 
nia.tiiralizUotą Amėlrikos pilies 
tį Coumas, kuris buvę kaltina
mas nuŽųdęš StocktOn, Gal., 
mokykloje mokytoją Mrs, .Olive 
Taylor. Teismas nusprendi 
kad jis yra graikas, todėl ne- 
išduotirias Amerikai.

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. Nedaliomis nuo 9 iki 

.1 vai. dieną.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

TeL Canal 8500
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS
pastęvią Pittsburgho ir apy
linkėj draugijaą dėl bendros 
lietuvių tautinės ir kultūrinės 
darbuotės, —X.

New Kensington. Pa.

keliais, pasiryžti

ALTASS Pittsburgho 
skyriaus km-to ir rė
mėjų susirinkimas
Susirinkimas įvyko rugsėjo 

17 dieną L. Mokslo Dr-jos sve
tainėje tikslu aptarti Vaitkaus 
skridimo į Lietuvą reikalą.

Susirinkime , dalyvavo sky
riaus valdyba: pirm. S. Ba
kenas, sekr. P. Dargis, ižd. Dr. 
J. Baltrušaitienė, kunigas X. 
Žukauskas, Edvardas ir Juo
zas Baltrušaičiai, Jonas Mon- 
skis, A. Pauleika ir Pranas 
Masaitis.

Susirinkimą atidarė skyr. 
pirmininkas S. Bakenas, sek
retoriavo P. Dargis.

Perskaitytas laiškas, gautas 
nuo ALTASS centro valdybos, 
klausiant dėl skridimo Vait
kaus į Lietuvą atidėjimo.

Savo laiške ALTASS centro 
komitetas išdėsto, jog esan
čios nepalankios oro sąlygos 
skridimui ir orlaivis esąs ne
prirengtas.

į visą tai atsižvelgiant vieti
nis Pittsburgho ALTASS-o 
skyriaus komitetas ir rėmėiai, 
apsvarstę susidėjusias aplin
kybes nutarė:

Transatlantinį skridimą į 
Lietuvą atidėti, tuo pat išrei
kšdami pasitikėjimą ALTASS 
centro valdybai ir lakūno F, 
Vaitkaus žygiams, pasižadė
dami ir ateityje kooperuoti.

ALTASS Pittsburgho sky
riaus komitetas:

Pirmininkas; S. Bakanas.
Sekretorius: P. Dargis. 
Iždininkas: Johanna T.

Baltrušaitienė, M. D.
Nariai: Kun. X. M. Zukap- 

, s kas.
J. Baltrušaitis* t ;
J. Monski,
Ediuard Baltrušaitis.

REPORTERIO 
PRIETYKIAI

Kunigą ir bedievių bendras 
frontas.

PITTSBURGHO
MARGUMYNAI

Pennsylvanijos legislatoriai
pasiskyrė sau po $100 
per dieną, o bedarbiams 

skiria tik $1.90 per 
savaitę,

Penn. valstijos gubernato
rius Pinchot sušaukė ekstra 
legislaturos sesiją dėl sutvar
kymo paskolos gavimo iš^fe- 
derales valdžios. Sesija tun?S 
užtrukti ne daugiau kaip 5 
dienas.

Legislatoriai, kurių didžiu
ma yra republikonai ir “rai
šosios antys” suvažiavę į 
Harrisburgą pirmų pirmiau
sia save apsirūpino, nubal
suodami, kad jie turi gauti 
mokėti už tas penkias dienas 
taip, kaip ir už pilną sesiją: 
kiekvienas daugiau nei po 
$500 ir kelionės išlaidas. Reiš
kia, po $100 su viršum kas 
dieną. Lcgislaturoj yra 203 
atstovai irf 50 valstijos senato
rių. Jiems visiems už penkių 
dienų darbą legislaturoje bus 
išmokėta iš valstijos iždo 
$191,376.00.

Ponai legislatoriai su sena
toriais apsirūpinę savo reika
lus, pradėjo “rūpintis” ir be
darbių reikalais, Apsvarstę 
nutarė, kad bedarbiams reikia 
duoti pašalpos po $1.90 kąs 
savaitę. , .

Tai matome, koks yra skir
tumas tarpe Penų, valstijos 
legislatorių ir bedarbiui jie 
sau pasiima po $100 už dieną, 
o bedarbiams Hk PO 27 centus 
numeta dėl prasimaitinimo- 

—S. 
........ ...... —.. ■■..... ........ iw»" ■ 

Skelbimai Nawltenow 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios NaujUtį'i 
yra naudingos

Na, ir kas gali sakyti, kad 
bendras frontas nėra gera įdė 
ja, nors tai ir bolševikiškas 
išradimas. Bendro fronto idė
ja vienija ne tik darbininkus 
prieš gresiantį fašizmo pavo
jų, bet suvienijo ir du pik
čiausius priešus — būtent-Ry
mo katalikų kunigus su bedie
viais. Kol kas jūsų Reporte
ris negalėtų tikrai pasakyti, 
ar Pittsburgho kunigai butų 
atsižadėję Dievo, ar bedieviai 
butų atvirtę prie Dievo. Bet 
kad kunigai nebijo bedievių, 
o bedieviai nebijo kunigų, tai 
tą faktą jūsų Reporteres yra 
geriausiai patyręs.

Duokim sau, tik šiais me
tais musų gerbiami prabaš- 
tėliai suprato, kad Lietuvos 
sostinę Vilnių, lenkų Želigov
skis su savo legijonais yra 
užgrobęs 14 metų atgal. To
dėl ir jie sumanė paminėti 
Vilniaus praradimo dieną. 
Kviečia jie ir musų bcdieyiš* 
kųs tautininkus į bendrą dar
bą. Tautininkai ir kitokie 
bedieviai vos tik pirštu pamo
ti ateina pas kunigus ir pasi- 
duoda jų globai. O tada bend
rai abeji mitinguoja.

Bet kol da pasaulyje nebu
vo nieko žinoma apie bendro 
fronto idėją ir kai musų tau
tininkai ir kitokie bedieviai 
rengdavo Vilniaus praradimo 
paminėjimus, Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuvių pa
minėjimus, tai visados kvies
davo ir musų gerbiamuosius 
prabaštėlius prisidėti prie 
bendro lietuviško darbo.

Tada ne tik kad musų pra- 
baščiai neprisidėdavo prie 
bendro darbo, bet pareikšda
vo,’ jog jie tenai negali eiti, 
kur yra bedieviai ir, tur būt, 
dėl tos priežasties kunigai per 
14 ilgų metų nežinojo, ,kad 
Vilnius yra lenkų užgrobtas 
ir per 16 metų nežinojo, kad 
Lietuva yra nepriklausoma 
valstybė.

Bet dabar tai jau kunigai 
nebijo bedievių ir abeji ben
drai dirba. Tad ir kyla klau
simas, ar kunigai atsižadėjo 
Dievo, ar bedieviai atvirto 
prie Djevo?

—Jūsų Be porteris.

N. S. Pittsburgh, Pa.
SLA 3-čias apskritys ruošiasi 

prie rudeninio *sezono

Rugsėjo 14 d. Lietuvos Sū
nų svetainėj įvyko SLA. 3-čio 
apskričio komiteto susirinki
mas, Susirinkime dalyvavo 
pirm. J. Milleris, finansų rašti
ninkė B. Sabaliauskytė, iždinin
kas K. Šimkūnas, turto kon
trolės komisijos narys P. Mar- 
mokas, organizatorius S. Baka
nas ir parengimų komisijos na
riai J. K. Mažukna, A. Janule- 
vičius ir Juozapas Šimkus. Ki
ti komiteto nariai kažin kodėl 
nedalyvavo susirinkime,

pirmiausiai buvo užbaigta su 
praėjusio pikniko atskaitomis 
ir paimta apkalbėjimui rudeni
nio sezono veikimo reikalai. Po 
visapusiško apkalbėjimo buvo 
vienbalsiai nutarta lapkričio 9 
d, surengti balių Lietuvių Mok
slo Draugystės svetainėj, Tuoj 
ant vietos buvo aptarta baliaus 
rengimo Reikalai ir pasidalinta 
darbu tarpe komiteto narių.

Nutartą kviesti visąs apskri
ties kuopas imti daiyvumą W 
giąmome bąliujo. Had jj pada
rius tikrai sėkmingu, Yra ma
noma, kad kuopos neatsisakys 
paremti apskrities' padengimi,

nes apskritys visada paremia 
kuopas. Duokim sau, per praei
tą SLA seimą apskričio lėšo
mis buvo nuvežta ir parvežta 
visi kuopų delegatai. Ateityje, 
manoma, kad apskritys da dau
giau pagelbės kuopoms, jei tik 
kuopos rems apskrities paren
gimus.

Užbaigus baliaus rengimo 
reikalus, buvo paimta apkalbė
jimui ir SLA reikalai. Pasida
linta mintimis tarpe komiteto 
narių apie prisirengimą prie 
jubiliejinio kontesto. P-as J. K. 
Mažukna, SLA vice-prezidentas. 
komiteto nariams aiškino, kas 
yra veikiama Pildomoj Taryboj 
dėl jubiliejinio kontesto.

Tuo susirinkimas ir pasibai
gė. —Kom, Niarys,

kritikuoti, tai Sakavičius visa-
' A '

dos būdavo pirmose Bimbos 
gynėjų eilėse.

Jurgis užginčija, kad Sakavi
čius nebuvęs komunistas ir ne
priklausęs partijai ir jis “leist- 
rus” apie priklausymą geriau 
žinąs, negu Jurgis. Taip, dėl’ to 
nesiginčykim, — aš ir pripa- 
žinsiu, kad jus geriau žinot. O

Veikli SLA. 192 kuopa.

Šioje nedidelėje lietuvių ko
lonijoje sėkmingai darbuojasi 
SLA. 192 kuopa. Reikia pasa
kyti, kad tai, tur būt, bus vei
kliausia SLA. kuopa visoje 
Pittsburgho apylinkėje. Dau
gumos SLA. kuopų iždai yra 
tušti, parengimų jokių neren
gia ir vis laukia geresnių lai,

kaslink Sakavičiaus priklausy- q belaukiant geresnių laime komunistiškoms organini- kl[ atprantama *uo v^lm0.

Pittsburgh, Pa.
Jurgio i atsakymas bolševikų 

laikraščio Jurgiui (Dviejų 
Jurgių ginčas).

joms, tai aš turiu pasakyti, kad 
esu matęs nekartą j i ateinant 
su knyga po pažasčia į komu
nistų mitingus kaipo sekreto
rių. O kad Henry Sakavičius 
priklauso prie ALDLD 33-čios 
kuopos, tai ir pats bolševikų 
Jurgis pripažįsta. įNa, ir kasgi 
kontroliuoja ALį)LD, jei ne 
komunistų partiją^ -^Jurgis.

S. S. Pittsburgh, Pa.
Išpuošta Lietuvių Piliečių 

svetainė.

Bolševikų “Laisvės” kores
pondentas Jurgis Urbonas (“L.” 
No. 220) duoda atsakymą 
“menševikų” laikraščio ('Pitts- 
burgho Naujienų) koresponden
tui Jurgiui. Reiškia, Jurgis 
Jurgį vanoja.

Tačiau bolševikų Jurgis ke
liose vietose prašauja pro šalį, 
visai nepataikydamas Jurgiui. 
Taip pat svarbiuose reikaluose 
patvirtina Jurgio paduotus fak
tus dėl Bimbos parapi jono tru- 
belio.

Todėl “menševikų” Jurgis 
mato reikalą kiek plačiau pa
disputuoti su savo bolševikišku 
vienvardžių apie abiejų Jurgių 
rašomus dalykus, kad skaitan
tieji laikraščius geriau galėtų 
sužinoti, kuris iš tų dviejų Jur
gių teisybę rašo, o kuris me
luoja. ’

Pirmiausiai 'turiu padaryti 
pastabą savo draugui Jurgiui, 
kad jis bereikalingai Jurgio 
vardą maišo su Bakano vardu, 
ba ką Jurgis rašo, tai yra Jur
gio dalykas, o ką Bakanas ra
šo, tai Bakano dalykas. Jei kal
tinate Jurgį, tai nemaišykite 
Bakano, ba Bakanas neturi nie
ko bendro su Jurgiu.

Kitas dalykas, — jus kalti
nate Jurgį dėl negero aprašy
mo bolševikų parodos su “nige- 
riais”. O jei jus esate skaitę 
“Pittsburgho Naujienose” tą 
aprašymą, tai jus turėjot ma
tyti, kad tai buvo raštas ne 
Jurgio, ale Kazio. Todėl ir tu
rėtumėte duoti pipirų Kaziui, 
o ne Jurgiui, jei nebuvo taip 
parašyta, kaip draugai bolševi
kai norėtų. Reiškia, jūsų zšūvis 
buvo šautas ne ten, kur reikė
jo.

Dabar kaslink to Bimbos pa
rapijono A. S. arba kaip kad 
bolševikų laikraščio Jurgis sa
ko Henry Sakavičiaus “trube- 
lio”. Bolševikų Jurgis tvirtina, 
kad Henry Sakavičius nesąs 
joks drąugo ' Antano Bimbos 
parapi jonas ir Bimba visai jo 
nepažįstąs. O nepažįstąs todėl, 
kad Sakavičius esąs lahai ska
pus žmogus. Reiškia, mažai te- 
ąukąvo Bimbos parapijos reika
lams. Na, o tokių Bimba visai 
ir nenori pažinti, žinoma, ir 
neapsimokėjo pažinti tokį pa- 
rapijoną, kuris šykšti dešimkę 
kitą pakloti bolševikų reika
lams.

Bet Jurgis savo rašte apie A. 
S. nieko nė nęsa|<ė, ar “drau
gas” Bimba pažįsta, ar ne tą 
savo nelaimingą parapijppą. 
Tačiau aš užtikrinu savo drau
gą Jurgį, Įcad Hęrtfy >Sąkavi- 
čius tikrai yra Bimbos parapi- 
jonas ir jįs Bimbą labai gerai 
pažįsta ir ištikimai tarnaudavo 
Bimbos misijose Soho daly 
LMp. svetainėj,. Kai tęp kar
tais sąn^arįečiai arba Dėde 
Panieka bandydavo Bimbą pa-

Rugsėjo 17 dieną teko apsi

tainę, 1721 Jane st„ ir paste
bėti daug pagražinimo tiek iš 
lauko, tiek iš vidaus. Vidaus 
ir lauko gražinimo (tepliorys- 
tės) darbą labai gerai atliko 
jaunas lietuvis tepliorius Juo
zas Burnett—Bernotas, gyve
nantis 2128 Merrjmen Way, 
South Side.

šviesų suvedžiojimo darbą 
atliko irgi lietuvis “elektri.ši- 
rųis” Jonas S kis t i imis, 1728 
Carson st. Padarė gerai ir už 
prieinamą kainą,

Matomai, Lietuvių Piliečių 
i ja prisilaiko to obal- 
Lietuvis pas lietuvį.”šio:

Pittsburgh, Pa
Įsikūrė Pittsburgho Lietuvių 
Tarybos Laikinas Komitetas.

Rugsėjo 17 d. LMD. svetai
nėje buvo įkurta Pittsburgho 
Lietuvių Tarybos Laikinas 
Komitetas, kuris susideda so- 
karnai: prezidentas S. Baka
nas, vice-prezidentas kun. X. 
Žukauskas, sekretorius P. Dar 
gis, finansų raštininkas Ed
vardas Baltrušaitis, iždinin
kas Dr. J. T- Baltrušaitienė, 
komiteto nariai; J. Baltru-^ 
šaifis ir Jonas Monskis.“

Teisybę pasakius, pradedama 
priprasti prie tingėjimo.

Kad bedarbė daug pakenkė 
draugijų veikimui, tai, tur 
būt, nebandys niekas to nė 
užginčyti. Bet kad pas musų 
•kai kuriuos draugijų .darbuo
tojus randasi daug tingėjimo 
ir apsileidimo, tainrgi yra ne
ginčijamas faktas.

Depresija yra palietus visą 
Pittsburgho apylinkę be jo- 
kios išimties. Bet visgi randa
si tokių SLA. kuopų, kurios 
nors ir depresijos laikais, bet 
neatsisako nuo veikimo. O kai 
veikiama, tai yra ir pasekmes 
tiek materįalės, tiek dvasinės.

Geriausias veiklumo pavyz
dys bus SLA. 192 kuopa. Pra
eitą vąsarą ji turėjo surengus 
net 2 piknikus, ir nors ne už
dirbo daug, bet vistiek uždir
bo po kelioliką dolerių. Be
siartinant rudeniui šioji kuo
pa ir vėl jau pradeda rūpin
tis parengimais. Spalių 13 d. 
yra rengiamas balius ukrai
niečiu svetainėje. Reiškia, vis 
yra šis tas veikiama. O kai 
yra veikiama, tai yra ir pase
kmes. Kuopa turi savo ižde 
virš $70.00; ji yra paskolinus 
iš kuopos iždo savo nariams 
bedarbiams; yra sukėlus virš 
$40 antrąjam skridimui.

Tačiau reikią peužmiršti, 
kad New Kenstingtono lietu
vius yra tur būt, (įaugiau pa
lietus bedarbę ir streikai, ne
gu mus Pittsburghe. O tuo 
tarpu pittsburghinės SLA. kp. 
savo veiklumu negali niekuo 
pasigirti.

Teko girdėti, kad Ncw Kep- 
singtono SLA. darbuotojai 
ruošiasi ir prie jubiliejinio 
SLA. kontesto, 5. Bakanas.

bos laikinojo komiteto pir
mas darbas bus surengti Lie- 
tuvių Mokslo Draugystės sve
tainėje Vilniaus praradimo 
paminėjimą spalių 21 d.

O tolimesnė darbuotė spsi- 
ves prie to, kad organizuoti

Vilnijos mokyklos

nori lenkiškų mokyklų, lenkis-1 klaidingais 
kos malones. Tai parodo ten ’ žvėriškai praryt Lietuvą ir lie- 
pilni kalėjimai nubaustų lietu
vių veikėjų. Tik Lietuvos 
krau^eringas priešas gali ma
nyti, k 
reikrįjM 
ra ir valdžia. Tačiau Lenkijos 
diktatorius • • nesugrąžina Vil
niaus Lietuvai ir ten uždaro 
lietuviškas mokyklas.

Lietuviai Vilnijos kraš'te yra 
skaudžiai persekiojami, kad jie 
nenori lenkiškų mokyklų. Aiš
ku, rimtas priėmimas tėti len
kiškų mokyklų butų paniekini
mas ir išsižadėjimas amžinai 
savosios kalbos ir tuo pačiu 
įbrukimas lenkų kalbos ateities 
lietuviškoms kartoms. ■ L’.J

Butų patartina, kad Lenki
jos valdžia suteiktų užtektinai 
lenkiškų mokyklų Lenkijos len
kams, o lietuviams okupuotoj 
Lietuvoj leistų mokint kūdikius 
savo prigimta tėvų kalba. Rei
kėtų lenkams atsiminti, kad 
lietuvių, ypač kaimiečių, vaikai 
ten visai nemoka lenkų kalbos. 
Juk, rodos, užtenka skriaudos, 
kad Lenkija užgrobė Vilnių ir 
uždėjo ant viso Vilnijos kraš
to sunkią naštą vargų, nelai
mių, bado ir kentėjimų.

Jau ne pirmas Lietuvos oku
pantas, buk tai mokindamas 
lietuvius, bando prievarta at 
imti iš lietuvių prigimtą kalbą 
ir įteikti, jiems svetimą. Lenki
jos diktatorius, maršalas Pil
sudskis, žinodamas Lietuvos is
toriją ir praeitį, rodos, neturė
tų eiti buvusių Rusijos carų

Varšuvos valdžia draudžia ir 
uždarinėja lietuviškas mokyk
las Vilnijos pavergtam krašte. 
Lenkija jau nuo senovės yra 
papratus naikint lietuvybę. Ji 
pirmiau kišo lenkišką kalbą vi
soj Lietuvoj viliugingais bu
dais; o dabar visoj Vilnijoj 
bauginimais ir prievarta.

Lenkija gerai žino, kad lie
tuviai užgrobtoj Lietuvoj ne-

rk®enos RUPTURA ypraavo™
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 ąu 
nilnu pasitikėjimu!
Taipgi ELASTTC STOCKINGS (Guminės panėiakos) dėl varicose gyslų, 
BELTS. AKCHES ir t,t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams.

CHICAGO ORTOPEDIC CO.
183 West Lake $t., Arti Wells St.

irGerkit
AHnėae

Lietuviškos 
Degtinės

Visose
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 
Rentucky 
Bovrbon

Reikalaukit

• KANTER

Mutual LiąuorCo
47Q7 S, Halsted St.

Tęl. TAROS 0803

ad Vilnijos kraštui yra 
'ga lenkų kalba, kultu-

tuvių kalbą.
Lai ponas Pilsudskis supran

ta, kad lietuviams jų kalba, mo
kyklos yra arti širdies ir kad 
Lenkijos godumas yra nesutiki
mų pagrindas.

Adv. N. Valasina.

už brangią dovaną ra- 
kitas dovanas. Ačiū vi- 
ir visoms, kas tik kuo

GARY, IND.
PADĖKA 

šiuomi tariu nuoširdžiausią 
padėkos žodj Gary miesto lie
tuviams už suruoštą man ir 
mano žmonai “surprise party” 
ir parodymą mums tiek daug 
palankumo skaitlingai atsilan
kant.

Ačiū 
dijo ir 
siems
prisidėjo prie minėtos puotos. 
Širdingai dėkoju Normantienei 
ir Jakubauskienei už gražų pa
sidarbavimą. Ačiū Martinaičiui 
už svetainę ir ačiū 
piams Valėnams už 
savo kepykloj valgių 
skaitlingo būrio.

Dar kartą visiems 
širdingiausiai ačiū.

Adv. N. Valasina.

duonke- 
iškepimą 
dėl tokio

ir visoms

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
Pinigus Lietuvon
Teprašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Geriausios Vertybės
“MIDWEST STORES”

Kokybės Maistas — Žemomis Kainomis.
IšPARDAVIMAS #

Pėtnyčioj ir Subatoj, Rugsėjo-Sept. 21 ir 22

GANĖ CUKRUS 1033c
MILKAS 2SC ■
“Maxwell House” KAVA
“Midwcšt” FRUIT SALAD ....... No. 1 aukšt. kcn. 16^
”Crown of Maryland” Grėen Beanš N0J2 ken. 2 už 190 
“Mid^t”^APPLE^SAŪCE^5rj2* kenai  i..... 100 
“MidNvest’^Importuotos Norvegiškos Sardinės 2 už 170 
^D^EŠT^PRETZELS ...............................  sv~150

SV. 300

“CLAPP’S”
VAIKŲ MAISTAS Sut°4.v^isiai2 25c 
POUND CAKE 4 rųšlų “Midwest” 10 unc. pak. 100 
“Mfdwėšt”-ŠPINAKAI ........ ...........L NoT2^kenan| 30
“Midwest” LUNCHEON MĘAT .................  sv. 29<
“Holsom” Thin Bologna DEŠRA    sv. 180
“Buying Brand” SULTZ .................................... sv. 180

YELL0W LABEL JUODA U sv.
-Ldr 1VIN O ARBATA Mfiži Pakeliai <)c. Pak. fc ■ V

“JELL-O” Visų Skonių.............. 3 pąk. >70
PINEAPPLE JUICE 2 19c
UKŠUSAS Baltas Pasteurizuotas gal. džįagas 290 

. ................... ... ................................... ..................................................... ................... ........... i i . ........... .. ............ .................................■■■■.... .. ............ . ................................................ ...

MARSHMALLOWS
MCamwfireu sv. pak. 19ę.______Cracker Jack 1c abudu už 20c
Dideli ISPANIŠKI CIBULIAI U. S. No. 1 .... 3 sv. H0 
“S^ffit^ORANŽIAI ' Dydžio 28'8 ......... . TuZ^23V
JONATHAN OBUOLIAI U. S. No. 1..........5 sv. 230
VIRIMUI OBUOLIAI U. S. No. 1..............5 sv. 190
■ 'i    ,     i ■nu   n. 'i ■'■leRBu nuli e

TY’ZTAPAT “Samco” SUPER SEAL Kvortos
PAINTĖS už Tuziną 63c Tuzinas lww

“Midvyest” DŽIARŲ ROBERIAI ................ 3 Pak« 100
“Littte Boy Blue” Lozurkas Abu < TF^-“Little BO-PEEP”

UJttle Bo-Peep,> Arnmoni^ 8 ūnc. už I Ainmonią kort.
DVKAH Vienai VĮrtutinia Dydžio IVORY SOAP FLAKES 

SU DIDELIU PAGELIU ..................... abudu už 21 £
QXYDOL - 
CHIPSO ..........

Did. pakelis 2*0
Dld. pakelis 170

CAMAY MUILAI . ..............
IVORY MUILAS Vidutiniai šomtai 

.. ............ .................... UI UI.. ....... ........t,....................   III........ ...... .................  

AMERICAN FAMILY PLAKĖS ........ sv. pakelis

4 už
3 už 160

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.
| , , p. U|| , į ( ,,,,11 l| , |l | | II, | | , n............. ....—... , |!—    !1X(, -f , ' ,

PASTABA ■— Dauguma "Midų) e it Storąt” turi ir metot įkyriut, ku( jut 
galite pirkti getą mėtą, paukštieną it tt. už žemiautiat. kainail

•Mnr*TTH»

MIDWEST
300

RMTLW

STORES
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kaipo pasi

Vytautas

CHICAGO MAIL ORDER BARGENŲ OUTLETAS

MANAGERIAUS
IŠPARDAVIMAS!

KAUTŲ
1,700 ORĖSIU

IŠPARDAVIMAS

4352 S.

Pora
Vertės iki $3.00

Didelis bar

Kūdikių Tvirti
IR DĘUTVS CEBATUKAI

ir virSaus.

Out- 
daik

Pirkite dabar 
ir Taupykite

Visu tautų naktis pa 
saulinėje parodoje

MOTERŲ IR 
MERGINŲ

“Taupykite 
dolerius.”

Deposilas 
Palaikys 
Jūsų 
Kautą.

Geri dėl Mokyklos ........ 
Grynas dėl prausimosi

dęs gyvybes atėmimą 
vienintelę išeitį. —X.

» Ties
» Pumps
** Oxfords

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienom 
yra naudingos

DIDŽIO NUO 3 IKI 9 
VISŲ STYLIŲ UŽKULNIS 
NAUJAUSIOS MADOS

Mail Order 
Perviršis

Tvvineagles laukuose užbaigia 
turnyrą dėl čempionato

Buzcutei Juozapinai 
Genutis, A. P. 
Gieron Stanislaw 
Grygą John 
Pochis Z.
Saulis Julijonas

Pasikorė 57 metu 
bridgeportietis Vy

tautas Yurkus

Manadžeriaus” 
pardavimas

# Suedes
» Kids
& Naujoviški

NV'oodmano sale

Lietuviai golfminkai 
užbaigia sezoną 

rugsėjo 23

Kiekviena pora 
Sensacija

» 1000 KAUTŲ
8 Kailiais Padabinti
& šiltu Pamušalu Tarpeliuose
® Kiti puikus kautai už

$9.98—$14.98 *

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

swimming pool. '
Rusiška ir turkiška pirtis «

Moterims seredomis iki 7 v. ▼._______

J Velveeta turtingai švelnia 
Cheddar Sūrio skoni sudėta 
daug visokio sveikata 
palaikančio maisto.

La*bai maistingas dėl kū
dikiu. Vartokite Kraft Vel
veeta dėl sandvičių ir prie 
virimo... kuotankiausiail

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Sūnūs rado tėvo lavoną 
namą skiepe

šiandien
j e vėl įvyksta vaikų choro re 
peticija 11
jas P. Sarpalius primena 
kams, kad atsilankytų.

Atsilankykite tuojau! Neatdėliokite! 
BARGENAI DEL VISŲ!

šie laiškai yra atėję iš Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina i 
vyriaušįjl pašto (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
Itngelio, kur padėta iškaba “Adver- 
lised \Vindow” lobčj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUMERI, 
kaip kad šiame surašė pažymėta.

Lietuvaitės atstovaus lietuvius 
tautų parade rytoj*

Vaikų Choro Repetici 
ja Šiandien

kita, skubina grybauti. Vieni 
prisirenka mažai, kiti daugiau, 
treti yra labai laimingi.

Man teko lankytis pas p.p. 
4214 South 
, Jie tikrai 

už gry- 
» tiek 
grybų, 

man net

Linkine pp. Nižlnsl 
sekimo ir kitu kartu

a —Matęs grybus

Manageriaus Siur- 
’ prizas 

Mergaitėms Mokyklai 
Dresės, Specialiai 

Įkainuotos

Gerai ir ant “bumpe 
rio”, kad tik važiuoti 

grybauti
Visos lietuvaitės, kurios turi 

lietuviškus kostiumus, rengia
si dalyvauti visų tautų nak
ties celebracijose pasaulio 
parodoj rytoj.

Mat visos kostiumuotos mo

vai, ryto. Mokyto 
vai

dus
stengiasi savo išpildyti. Apart 
bargenų, kiekvienas klientas, 
pasipirkęs už $2 gaus gralių 
dovanų. (Apgar.)

GATVEKAKIAIS ke
liaujant - Paulina 
St. karas iki pat du
rų. Visi kiti karai 
transfėruoja. Paklau
skite konduktoriaus... 
BOULEVARDAIS Vi

si Boulevardal susi
vienija su Jaekson 
iki Paulina (1700 l 
AVest) | Pietus iki 
musų Krautuvės.

Jus ir Jūsų draugai širdingai esate kviečiami 
atsilankyti į

IŠKILMINGA ATIDARYMA

* LAKE-LOCKWOOD TAVERN
5305 West Lake Street

O moterims, kurios nenori 
sviedinį vaikytis po plačius lau
kus, bus kortų lošimo lenkty
nes, kurių laimėtojoms yra ski
riamos dovanos.

Sąjunga pageidauja, kad da
lyviai iš anksto užsisakytų vie
tas vakarienei, pašaukiant sek
retorių Dr. G. I. Bložį. Canal 
6122.

BRIDGEPORT.
Yurkus buvo 57 metų amžiaus. 
Jis gyveno 3350 S. Morgan St.

Margas, įdomus buvo jo gy
venimas. Buvo laimingų mo
mentų, buvo juodų. Per 57 me
tus daug ko matė, daug juo
kėsi, daug kentėjo.

Bet vakar rytą jis nutarė vis
kam padaryti galą. Susirado 
virvę, nuėjo Į skiepą ir ten 
pradėjo tupinėti.

Bet Yurkus skiepe užtruko 
labai ilgai, pasirodė jo namiš
kiams. Net kelidhis valandoms 
jis nepasirodė kambariuose.

Sūnūs Bruno Yurkus blogą 
nujausdamas nuėjo į skiepą ir 
ten rado savo tėvo lavoną ka
banti nuo vieno balkio. Yurkus 
senasis jau buvo miręs.

Sako, jis ilgai nedirbęs ir 
dėl to labai susirūpinęs. Tera-

This delicious cheese food is
DIGESTIBLE AS MILK 
ITSELF!

Berniukams Oxford« 
“Jie labai tvirti” 

Visų Šaižų

Naujos Rudeninės 
Dresės — Crepes 
Vilnonies — 
Naujoviškos — > 
Reguliarės

KELIAUJANT ELiJ- 
VATORY — Reika
laukite, kad L tar
nas transferiuotų jus 
nnt visų West Sldo 
traukinių Iki Marsh- 
field L Stoties. Pa- 
eikit iki Comrress... 
Keliaujant BŲSU — 
Visi Bušai transfe- 
ruoja ant No.2fl. Išlip
kite ant Paulina St. 
ir eikite į pietus.

Lietuvių Golfininkų Sąjungos 
sezono užbaigimo turnyras 
įvyksta rugsėjo 23 d., Twlne- 
igles Country Club laukuose.

Persirieję nuo 9 vai. ryto iki 
vakaro dėl čempionato, golfi- 
ninkai eis vakarieniauti klube, 
kur bus patiektas programas ir 
laimingiesiems išdalintos dova
nos. /

O dovanų yra daug ir laimė
tojai jų gaus apsčiai. Sąjungai 
dovanų yra pridavę vaist. An
tanas Bielskis, Stasys Prikoc- 
kas, Jonas Gregg, J. Miller, Dr. 
S. Biežis, Metropolitan State 
Bank, Vilija Coal Company, Dr. 
G. I. Bložis, Ernest Kart j e, J. 
Pakel, N. 'C. Poczulp, Stanley 
Balzekas, J. Jay, A. Vanagaitis 
ir adv. C. P. Kai.

Chicago Mail Order Outlete 
511 South Paulina street, kam
pas Harrison, dabar eina 
ųadžeriaus” išpardavimas.

Daug žmonių traukia į 
lėtą pasipirkdami įvairių 
tų, o pasirinkimas yra didelis, 
nes nesenai gauta pirkiniai 
naujausios mados ir rudeniniam 
sezonui.

Sako, kad krautuvės viršinin
kai įsakė menadžeriams “su
mušti visus apyvartos rekorr

A. YOUNG PRODUCTS 
COMPANY 

Distributoriai
Mozart St. Chicago, III.

Tel. Lafayette 7346

— Sun- 
......... $1.59 
Visi Vii-.
........  $8.88 
............ 390

šeštadienį, Rugsėjo 22, 1934
Geras Alus, Muzika, Dykai Kepta Vištiena. 

Jeigu jums nebus linksma — tai bušjušų-pačių kaltė

PAUL ATKINSON JOSEPH SLAJUS
Tel. Augin 1156

L. R. Nižinskus, 
Maplewood aveniie, 
užsitarnauja medalius 
bavimą. Jie prigrybavo 
daug visokios rūšies j 
k-a d juos pamačius 
akys išvirtę.

Klausiu pp. Nižins’kų kur jie 
tiek grybų rado? Kiek sykių 
aš važiavau nei karto negalė
jau rasti nei puses tiek. Papra
šiau jų, kad man leistų nors 
ir ant “bumperio” važiuoti kar
tu su jais, kad tik grybauti 

vietose, kur jie

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Stonis Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų, Moterų, 

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

Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St. 

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486

Atdara dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais.

MOTERŲ IR MERGINŲ

CEBATUKAI

tie menadžeriai dabar, terys ir mergaitės rytoj va- žiais, atstovaus lietuvius šitoj 
kare 6:30 vai. bus įleistos parodoj, 
veltui į pasaulio parodą per 
14-tos gatvės vartus. Bus lei
džiami veltui ir vyrai tautiš
kuose kostiumuose, bet iš vy
ru mažai kas turi kostiumus 
įsitaisę.

Taigi išrodo, kad daugiau
sia moterys ta proga rytoj 
pasinaudos.

Už gražesnius kostiumus 
ketinamos yra dovanos. 

r " .

Apie 6:30 vai. vakare nuo 
14-tos gatvės vartų prasidės 
visų tautų paradas ir jame eis 
tik tie, kurie turės tautiškus 
kostiumus. Tikimasi, kad 
gražus būrys lietuvaičių, pa
sirengusių tautiškais d raini-

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

Collateral Paskolas.

LOUIS M. CHAPMAN
INC.

120 S. La Šalie St.
Tel. Franklin 0576

KASDIEN NUO 8 IKI 6, KETVERGAIS IR ŠEŠTADIENIAIS IKI 8130 VAL VAKARĘ 

Marhfield/L” ir gatvekariai atvež prie pat durų. 511 Soilth Paulina Street

Manageriaus
SPECIALS

Bath Robes, — Šilto Beacon .... $1.99 
Dubeltavi Svederių Setai — kū

dikiams grynų vilnų ..........  990
Rudeniniai Sejonai—grynų vilnų $1.49 
Vyrams Marškiniai — Broad- 

. eloth ir naujoviški ................. 690
Vyrams Svederiai (Vilnoniai) .... 990 
Berniukų Barnacle Bill Siutai—

Ugi __ 6 iki 12 .....................  $1.99
Vyrams Skuriniai Sliperiai ............ 990 
Vyrams Darbiniai Čebatai 

kus ir tvirti ..............
Vyrams O verkautai — 

nonio Melton ......... .
Firankos
Berniukams Toughdown Švede 

riai,
Muilas

—,5 barai ......
Chocolate Fudge

su riešutais .....
Viršeliai dėl užrašų knygelės

BBIGHTON PARK
gi jau4 atėjo grybų sezonas, tai 'paslaptingose 
musų tautiečiai, vienas paskui grybus randa

RUDENINES SKRYBĖLĖS!
S Vilnonio Vailoko
3 Aksominės
3 Naujausių Rudeninių 

Spalvų.
1,000 BERETS DĖL MOTERŲ
IR MERGAIČIŲ .......................

Manageriaus prezentas su kiek 
RV |f. A 1 vienu pirkiniu už $2.00 ardau 
II ■ K fll giau. Neužmirškite apie ta 

■ paklausti.

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

Grynas WAUKESHA ŠALTI
NIO vanduo, kuris be pailsio bė
ga po 30000 galionų i dieną — 
šaltas, skaistus, be chlorino ir 
ammonijos, tas- sveikas Wisconsi- 
no šaltinio vanduo yra vartoja
mas FOX HEAD BRAVORO 
išdirbiniui Queensville Speniai 
alaus Galima pirkti keisais, bač
komis, pusbačkiais bei virtainiais 
ir 4 galionų, mažomis bačku
tėmis.
FRANK

SrrrrZ BmEi

C H I C A(JO MAIL O R D E R 
BARGAIN dUTLET
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Subscription Ratest
38.00 per year in Canada
87.00 per year outaide oi Chicago
<8.00 per year in Chicago 
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Entered aa Second Clasa Matter 
Mareh 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L undar tha act of 
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Vžsisakymo kalnai
Chicago je — paštu:

Metams r-t- - - $8.00
Pusei metų ______________   4.00
Trims mėnesiams _____ 2.00
Dviem mėnesiams  1.50
Vienam mėnesiui ...........____ .75

Chicagoj per iineiiotojus:
Viena kopija  __________ . 8c

. Savaitei - , 18c
Mėnesiui    .......  . 75c

Suvienytose Valstijose, ne jChicagoj. 
paltui

Metams ...........................   87.00
Pusei metų 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams ........   1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
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Metams ...........   88.00
Pusei metų ____  4.00
Trims mėnesiams —____ ...... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

nių, kurie neturi tokios ekonominės pajėgos, kaip For
das? Kaip su bedarbiais, su farmeriąis, smulkiais biz
nieriais? Fordo turtai jų nešildo.

Kiekvienas save jie negali išgelbėti. Jiems tenka 
ieškoti pagelbos valstybės organizacijoje. O tai yra po
litika.. Nuo jos pabėgti ne taip lengva, kaip rodosi For
dui.

Dr. C. J. Mikolaitis

SLA Reikalais Kalbant
TEISMAS PRIEŠ NAUJĄJĄ DALYBĄ

Federalinis distrikto teismas Baltimorėje pripažino 
“nekonstituciniu” bankruto įstatymo pataisą, kuri ap
saugoja žemės savininkus nuo “forclozavimų” už sko
las. Teisėjas W. Calvin Chęsijut surado, kad ta pataisa 
esanti priešinga Jungtinių Valstijų konstitucijai, nes ji 
(pataisa) skriaudžia kreditorius.

Šis sprendimas dar nėra galutinas teismo žodis, 
nes nepatenkintoji šalis gali kreiptis į vyriausiąjį Jung
tinių Valstijų teismą. Tik pastarasis turi galią išspręsti 
klausimą galutinai. Bet minėtasai Baltimorės teisėjas 
padarė drąsią ataką prieš vieną svarbiųjų naujosios da
lybos reformų. Po jos gal įsidrąsins ir kiti teisėjai, ku
rių dauguma vargiai pritaria dabartinės krašto admi
nistracijos politikai.

Tačiau, galų gale, paims viršų ne teismai, bet tos 
visuomenės jėgos, kurios pasirodys stipresnės gyveni
me. Jeigu, sakysime, ateinančio lapkričio rinkimuose 
administracijos priešai bus sumušti, tai ir teismai pri
pažins jos darbus konstitucijai nepriešingais. »

VIENA TAUTA, VIENA BAŽNYČIA

Vyriausias Vokietijos protestonų vyskupas Mueller, 
kurį yra paskyrusi “nacių” vyriausybė, nori išnaikinti 
visokią opoziciją bažnyčioje hitlerininkų diktatūrai. Ji
sai sako, kad “musų” tikslas esąs “viena valstybė, vie
na tauta ir viena bažnyčia”. Bet įdomu, kaip jisai gali 
tą tikslą pasiekti, kuomet Vokietijos gyventojai, jau 
nekalbant apie įvairias tautybes, yra pasidalinę į kele
tą skirtingųp’eliginių grupių.

Dauguma vokiečių, gyvenančių Vokietijoje, yra 
protestonai. Bet kita, gana žymi dalis jų, yra Romos 
katalikai. Norėdamas padaryti “vieną bažnyčią Vokie
tijoje, Hitleris turėtų išnaikinti katalikus. Bet tuo tar
pu jisai dar turi pakankamai vargo ir su protestonais. 
Pats vyskupas Mueller pripažįsta, kad iš 26,000 protes
tonų kunigų mažiausia 8,000 visai atsisako pripažinti 
jo autoritetą. c'

Iš tos visos “košelienos” matyt tiktai viena, kad 
hitlerizmas yra be galo netolerantiškas. Kada Vokie
tija buvo demokratinė respublika, tai niekas į religinius 
žmonių įsitikinimus nesikišdavo ir nė vienos bažnyčios 
nepersekiodavo. Nors tuomet valdžios priešakyje daž
nai tekdavo atsistoti socialdemokratams, kurių “bedie
vybe” kunigai mėgsta gąsdinti parapijonus, bet nei ka
talikams, nei protestonams nebuvo liepiama, kaip jie 
turi tikėti arba kokios dvasiškijos klausyti. “Bedieviai” 
yra tolerantiški, jeigu jie nėra bolševikiškos rųšies.

Steigdami “vieną bažnyčią” Vokietijoje, hitlerinin
kai greičiausia visas dabartines bažnyčias pusėtinai ap
griaus.

turi didelių ambicijų “runy- 
ti” ant prezidento ateinančia
me seime. Neuždyka^ vienas 
delegatas pargrįžęs iš seimo 
man guodėsi sakydamas, kad 
kuliai musų seimai neturėjo 
tie daug daktarų, dentistų, 
advokatų įvairių agentų- bro
kerių, ineklerių, neva finan-

FORDAS APIE POLITIKĄ

Automobilių fabrikantas Henry Fordas mano, kad 
įstatymai, kuriuos leidžia kongresas, ir politikierių dar
bai Washingtone nieko nęreiškia. Jie negalį nei išgel
bėti kraštu nei jį nugyvendinti. Amerikos žmonės esą 
per daug stiprus ir apsukrus, kad jiems galėtų pada
ryti daug žalos valdžia. “Niekas negali pakenkti Jung
tinėms Valstijoms”, pareiškė Dearborn’o filosofas.

Tačiau, jeigu niekas negali pakenkti, tai kodėl 
Jungtines Valstijas jau beveik penkeri metai vąrgina 
pasibaisėtina ekonominė depresija? Kodėl stovi užda
ryti tūkstančiai fabrikų, kodėl subankrotavo daugybė 
bankų, kodėl milžiniška armija darbininkų neranda už
darbio?

Aišku, kad kas nors turėjo Amerikai pakenkti ir 
dabar tebekenkia. Gal btft, tai ne politikieriai Washing- 
tone (politikierių, beje, yra ne tik Washingtone). Gal 
jie yra mažiau kalti už kitus “kenkėjus”, bet nežiū
rint kas kenkia, Jungtinių Valstijų žmonėms tenka 
kentėti. Ir dar kaipgi Taigi negalima jau taip aklai di
džiuotis Amerikos stiprybe ir jos žmonių gabumais.4

Fordas kalba su panieka apie įstatymus ir politi
kierius dėl to, kad jisai atstovauja tą Amerikos kapita
lizmo sekciją, kuri apsieina be valdžios pašalpų ir pro
tekcijos. Jam nėra pavojinga kitų šalių kapitalistų konb 
peticija, kadangi jisai moka padaryti pigesnes mašinas, 
negu kiti’fabrikantai. Bet kaip yra su milionaiė žmo-

9). 
jų

Eilinio nario akimis žiūrint, 
keliolika pastarųjų musų sei
mų nepadarė nei mažiausios 
naudos musų didžiausiai vi
soje Amerikoje organizacijai. 
Nežiūrint kaip rimtai yra su
sirūpinusios atskiros kuopos 
labu ir gerove savo organiza
cijos, nežiūrint koki įnešimai 
ar patarimai buvo siunčiami 
seimaips, seimai labai mažai 
tekreipė domės į kuopų pagei
davimus bei nurodymus. At
rodo, kad buvusieji seimai 
neužsiėmė kuo kitu kaip tik 
pigių politikierių rietenomis. 
O vienok kada šita organiza
cija tvėrėsi, tokio Šlykštaus 
politikavimo nebuvo. Pasklai- 
džius organizacijos istorijos 
lapus mes randame, kad pen
kios dešimtys metų atgal buvo 
šioj šalyj žmonių, kurie iš pat 
savo širdies gelmių troško au
kštai surišti visus savo kraujo 
kilmės ateivius į vieną bendrą 
ryšį tikslu: a) pirkti žemes ir 
namus, steigti mokyklas, stei
gti našlaičiams ir pasenusiom 
žmonėms prieglaudos namus, 
statyti bažnyčias b) steigti 
darbininkams biržas, kur be-7' 
darbiai lietuviai pagalba galė
tų rasti darbo ieškodami, ir 
c) sušelpti mirusio nario 
minaičius.

Žiūrėk SLA. Istoriją 
No. 27 leidinys, puslapis 
Tai buvo jų užsibrėžimas
tisklas jų pirmoji konstituci
ja užgirta pirmame seime lai
kytame Shenandoah, Pa., rug
pjūčio 15 dien$;$$6 metais, 
šie trys paragrafai pirmosios 
konstitucijos mums rodyte 
rodo, kad autoriai jos žodžių 
buvo žmonės, kuriems rūpėjo 
labas savo tautos žmonių, kad 
kultūra pažanga ir kartu sie
los reikalai bei tėvų žemės 
meilė turėtų būti įskiepyti sa
vo tautiečių širdyse šioj sve
timoj šalyje besiblaškant.

Dalis tų prakilnios sielos 
darbuotojų jau ilsisi svetimos 
žemelės kapuose; kita dalis 
diena iš dienos jau laukia to 
paties gyvenimo likimo; o dar 
kita dalis yra reikalinga užu
ojautos, reikalinga pagalbos, 
reikalinga pastovios pastogės. 
Ką musų seimų delegatai, 
musų tarybos komisijos, įvai
rių įvairiausi viršininkai ir 
visi kiti neva “nenuilstanti 
darbuotojai” tame reikale yra 
nuveikę per paskutinius, sa
kysime, dešimtį metų?

Vieton sekti pėdomis musų 
organizacijos pirmtakunų, 
musų kuopose, seimuose, vir
šininkų suvažiavimuose ir pri
vatinėse narių sueigose eina 
atvira, vieša ir slapta aitri 
politika, nešvarios rungtynės 
tarpe skirtingai gyvenime nu
sistačiusių žmonių, dažniau
siai dėl savo asmeniškos ge
rovės bei sužinaus organizaci
jos išnaudojimo, šiandien ne 
organizacijos labas, bet labas 
politikieriaus musų seimuose 
kyšo. Dar vieną seimą neuž
darius jau pakampiuose zirzė, 
musų politiniai “bosai“ (Jory-.

musų Susivienijimas bujojo ir 
kiekvienas juom didžiavosi ir 
juom džiaugėsi, bet kada pri
viso “ponų”, tai eilinių narių 
delegatas tapo pakrikštytas 
“durnium”, “nemokša” ir 
“jurgiu”. Tokio ^vardo delega
tas yra seimuose reikalauja
mas prikąsti savo liežuvį ir 
kelti savo dešinę ranką tik 
tada, kada “bosas” pamerkia 
jam savo kairę akį!

Tai yra žodžiai vieno eilinio 
organizacijos nario, kurio ne 
tik mbtęris ir vaįkai, bet ir 
anūkai'yra nariais musų Su
sivienijimo. Tas žmogus atei
davo pirmas kuopos susirin- 
kiman ir paskutinis išeidavo, 
per pastaruosius trisdešimt su 
viršum metų!

Tokių pasišventusių narių 
veteranų randasi beveik kiek
vienoje kuopoje. Jie dirba be 
jokio atlyginimo, be jokios 
padėkos. Didesnė jų dalis yra 
jau gerokai nunokę ir už me- 
tų-kitų dalis jų atsidurs prie 
bado slenksčio, nes šios gady
nės sparčiai besikeičiančios 
socialės bei ekonominės gyve
nimo sąlygos šioj šaly, jį stu
mte stūmė prie šio rūstaus 
galo. Ar musų ponai apie, tai 
rūpinasi? Anaiptol. Musų val
dybos rūpinasi daugiausiai 
atskaitomis, kurios turėtų bū
ti įteiktos organizacijos iždi
ninkui už sugaištą laiką ‘Čip
sus“, “incidentai expenses” ir 
dar f dievai žino už ką.

Kas du metai tas žilas sene
lis nuvažiavęs į seimą sėdi 
prirukytoj salėj. Jis klausosi 
raportų komisijų darbuotės ir 
ką jis girdžia? “Viršininkų 
komisijos išlaidos už pirmus 
metus po seimo $10,073.80; Ra
štinės išlaidos $14,766.16. Or
gano išlaidos $20,888.45 ir dar 
kitos išlaidos sudarančios viso 
labo $51,347.64.

Be to, jis išgirsta, kad jo sija, o kartais net ir su apmo- manymu, tokių ūkių galima

organ'izacijos turto knygose 
randasi
morgičij/ Apie 398,000 defaul
ted bondsų ir dar kas žino 
ko defaulted. Kas tame kaltas 
tas senelis nežino ir gal nie
kuomet nežinos, o vienok jam 
aiškiai atrodo, kad kažin kur 
kažin koks kirminas jo orga
nizacijos šaknis graužia!

Tas bent taip buvo iki 38-to 
seimo laikyto birželio 
1934 m., Detroit, Mieli.

Paskutiniame seime 
valdyba tapo išrinkta, 
jiems žmonėms tapo įteiktas 
organizacijos vairas. Naujoji 
Taryba paveldėjo senas tradi
cijas kartu ir seną betvarkę. 
Ar bus musų organizacija ir 
toliau vedama senaisiais ke
liais, kol kas dar nėra ma
žiausios žinios. Tas priklau
sys nuo to, kaip arti ir kaip 
toli musų naujai valdybai ir 
visoms naujomsioms komisi
joms musų organizacijos ge
rovė bei likimas prie širdies 
stovės.
' Butų ' labai pageidaujama, 
kad musų naujoji taryba vi- 
supirma padarytų savo stubo- 
jc tvarką. Nedaug tėra jos na
rių ir todėl nėra perdaug sun
ku jiems Iškalno apdirbti vie
ną kitą reikalą pirma savo 
posėdžių, kad išvengus berei
kalingo laiko eikvojimo, o 
taip pat ir žymiai sumažinus 
“tipsus” ir “incidentai expen- 
sus”. Prieš šią tarybą stovi 
eilė labai svarbių klausimų, 
kurie mano manymu turėtų 
būti pirmojo didumo.

šie klausimai yra sekanti.
, a) Finansai b) Prieglauda, 

seneliams, c) Musų jaunimas.
I. Finansai: Tai yra viena 

iš sunkiausių problemų. Pra
eityje musų 
tvarkė viena Pildomoji Tary
ba, kuri matomai, jautėsi taip 
daug žinanti apie šios šalies 
įvairias finansines transakci
jas, kad ilgainiui patapo tik
rais Wall Street brokeriais, 
blaškydami organizacijos tur
tą neatsižvelgiant kas bus ry
toj. Pirko bonus, dalino pas
kolas real estate agentams — 
agentėliams, kurie už orga
nizacijos pinigus spekuliavo 
ir nūsispekuliavo iki gryno 
kaulo, palikdami “nuirus”, ga- 
radžius ir krautuves” 
riijimo advokatams 
klozure. Depresijai 
musų organizacija 
tarp velnio ir gilios marės — 
nė šaukt nė plaukt, nė pirkt, 
nė parduot. Desėtkai, o net ir 
šimtai tūkstančių dolerių at
sidūrė ant vortinklio siūlo.

Tas klausimas šiais laikais 
vargu bus išrištas net ir gerai 
patyrusių ekspertų. Užtai da
bartinė taryba turėtų steng

eis bendrai su Finansų Komi

146,000 defaulted

25 d

nauja
Nau-

investmentus

Susivie- 
del for- 

užėjus 
pasijuto

kainais finansų ekspertais tas 
visas vertybių obligacijas ge
rai išstudijuoti, vienas keisti 
kitomis arba kai kurias visai 
likviduoti, kad nors šiek tiek 
už jas atgavus investuoto tur
to. Tas dalykas turi būti da
romas iš lėto ir gerai vieną po 
kitos išnagrinėjus, nes laikas 
tam kaip tik yra neprielan- savųjų arba savo draugų. O t « • • • • •« ... ...

butų įsigyti už gana prieina
mų kainą. Jų galima turėti 
kiekviename apskrityje po 
vieną: Naujojoj Anglijoj vie
ną; kur nors Pennsylvanijoje, 
kitą, o trečią apie Chicago, 
III. Tose vietose daugiausiai 
musų žmonių gyvena, ir tie 
seneliai butų patalpinti arčiau

kus. Reikia laikyti galvoje tą 
faktą, kad Šiandien visos fi
nansinės šalies įstaigos nežino 
kas bus už mėnesio kito. Už
tai isterija mažai ką pagelbės.

• i

Ateityje Pildomoji Taryba 
turėtų vengti pati viena be 
pagalbos Finansų Komisijos 
daryti didesnės sumos invest
mentus. Mažesnius 
mentus, kaip antai 
ant pirmų morgičių 
tik tiems, kuriuos 
rekomenduotų, nes 
kur kas geriau žino savo nario 

/taip finansinį, taip ir moralį 
stovį. Mažos paskolos turėtų 
būti ir po šiai dienai duoda
mos ypatingai tiems, kurie 
bando išgelbėti savo gyvenimo 
nuosavą gūžtelę^ iš banko na
srų. Stambesni investmentai į 
bondsus ir real estale morgi- 
čius turėtų būti Visiškai už
miršti per nckurį laiką. Ban
kai yra pinigais, užkimšti ir 
labai tankiai atsisako stam
besnius depozitus imti, o nei 
gauti paskolą nežiūrint ko
kiam reikalui. Tokiai finansi
nei padėčiai esant, aš eisiu 
prie sakančio klausimo: — 
prieglaudos namo, klausimo.

II. Prieglaudos Namas. Tas 
klausimas yra taip senas, kaip 
sena yra musų organizacija. 
Jis negalėjo būti realizuotas 
gal vien tik dėl to, kad nežiū
rint kokio sentimento organi
zacijos eiliniai nariai nebuvo. 
Pildomos Tarybos rodo kur 
kas patogiau pamekleriuoti 
su organizacijos pinigais ant 
Wall Street arba duoti stam
bias paskolas ant real estate 
savo artimiems draugams bei 
bičiuliams. Tačiau prieglau
dos namas yra gyvas reikalas 
šiandien ir bus Jar gyvesnis 
reikalas rytoj. Mano manymu 
prieglaudos namas nereiškia 
vien didele kareivine, pastaty
ta vienam ar kitam mieste ar 
miestelyje, į kurią nusenę or
ganizacijos nariai butų kem
šami ir karšinami iki gyvos 
galvos. Tokios 'kareivinės mu
sų organizacijai nėra įmano
mos, nes jos reikalauja mil
žiniškų kapitalų ne tik įstei
gimui, bet ir jų užlaikymui. 
Mums arčiau prieinamos yra 
ne senelių prieglaudos įstai
gos, kokias mes matome pas 
amerikonus, bet vidutinio did
žio ūkės. Ant ūkės mes esame 
gimę ir ant ūkės bus mums 
lengviau amžių baigti. Mano

ir užlaikymas tokių įstaigų 
nebūtų perbrangiausias. Mais
tas butų gaminamas ant vie
tos ir darbininkai galėtų pasi 
daryti sau užmokestį už savo 
darbą. Paskerdus vieną kitą 
paršą, painilžus vieną karvu
tę, nukirtus vieną kitą ko
pūsto galvą ar išrovus buroką 
galima butų papenėti ne vieną 
senelį mums įprastais lietu
viškais gardumynais! Net ir 

knnnnql^ investmento pusės žiūrint

invest- 
paskolos 

teduotų

kuopos tokios ūkės nesudarytų musų 
organizacijai nuostolių. Žemė 
visuomet buvo pageidaujama, 
o ateity lig kad atrodo, kad 
ateina laikai kada žmogus 
jausis labai laimingas turėda
mas žemės sklypelį. 1928 ir 29 
metai turbut liks Amerikai tik 
Cinderelos sapnas. “Prosperi- 
ty” liko amžinai užsislėpus už 
nežinomo gatvės kampo.

Kadangi šiandien pas ka- 
sierių randasi apie šimtas 
tūkstančių dolerių grynais pi
nigais, kuriuos nežinia kur 
tinkamai investavus musų Ta
rybos valdyba turėtų labai 
rimtai susidomėti aukščiau iš
dėstytais klausimais. Taryba 
turėtų neužmiršti, kad esant 
visą! šios šalies ekonominei 
padėčiai “at the bottom” už
pirkimas aukščiau minėtų 
ūkių butų niekas kitas kaip 
tik didžiulis pliušas musų or
ganizacijai. Yra ypatinga pro
ga musų Pildomosios Tarybos 
ir Finansų Komisijos narių šiais 
klausimais bendrai budėti.

(Bus daugiau)

ATĖJO NAUJAS
KULTŪRA No. 8

Kurios turinys yra labai įdomus
• 'ir turtingas

Autarkinio ir planingo ukįo kau
simas Lietuvoje -— P. Kapustins.

šventraščio medicina •— D. A. 
Pikas.

Spinduliavimas — Sir James Jean.
Kaip rašo musu rašytojai (V. My

kolaitis — Putinas. Vydūnas, A. Vie
nuolis — Žukauskas, M. Vaitkus. T. 
Tilvytis, V. Bičiūnas, K. Kiela).

Stebuklai — Aleksandras čaks.
Bandomasis laikas — St. Kapnys.
Skaitytojo Pastabos — Maksim 

Gorkij. .
Taipgi Literatūros apžvalga. Įvai

renybės. Kronika.
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Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

darni skymus, kaip pasigauti 
organizacijos vairą į savo na
gus busimame seime už dte- 
joto metų. Pavyzdžiui, mes 
galime imti kad ir Brooklyno 
šimto-procentinius tautihin- 
us, kurie po paskutinio seimo 
bando sutverti ultra-tautinio 
kurpalio organizaciją ir 'dar 
su tokia disciplina, kokios 
net ir Hitlerio nąziai nėra pa
tyrę ant savo kupros. Ir ko
kiems tikslams? Labui musų 
organizacijęs, lįbųi musų iš- 
rivijčs? 0 ne* Lakui hį, kurie

kokios

i 'i11* ....
South Cąrolina milicija nuodingomis dujomis puola streikuojančius Gttehville^„S. C., audinyėių darbininkus.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Mirtys, gimimai ir 
gyvenimas Cicero 

lietuviu tarpe
Mirė J. Kasparas

CICERO.— Staigiai mirč vie
tos pilietis J. Kasparas, ramus 
ir gero budo žmogus. Nors jis 
neturėjo artimų ryšių su dūšių 
ganytojais, bet buvo palaidotas 
su šventomis ceremonijomis.

Gimė sūnūs
šiomis dienomis p. M. ir B. 

Rockauskai susilaukė sūnelio. 
Tai pirmas ir labai gražus kū
dikis. Tėvai jaučiasi laimingi. 
Pereitą šeštadienį jvyko 'to 
naujo atėjūno krikštynos 
Krikšto tėvu buvo Tom Dalon, 
o motina p. H. Rockauskaite. 
Tai jauna pora, kuri laikui bė
gant žada apsivesti.

Siurprizas
Sėkmingas biznieriils Juozas 

Kavaliauskas, / Liberty Ice 
Cream JParlor savininkas, ne
trukus žada padaryti siurprizą 
vietos lietuviams. Nepasitenki
na vien ice creamo, popkorno 
ir saldainių apyvarta ir ieško 
naujos dirvos savo biznio ta
lentams. Nesakysiu, koks tas 
siurprizas bus, -bet iš anksto 
linkiu geriausių pasekmių.

“Pekliškas puodas”
Pas mus Cicero gyvavo ne

mažas sutikimas tarpe lietuvių, 
išimant 
bet nuo 
Lietuvių 
rodoje, 
das.

šv. Antano parapijos valdy
tojas jautėsi, kad jis yra die
vas visagalis, bet labai apsiri
ko, Todėl dabar jis su visais 
savo pagelbininkais nerirri iš 
kailio.

Iš šalies žiūrint net juokai 
ima. Jų didžiausia atspirtis, tai 
bažnyčios 
sis” 
perša 
kurie
“Draugo” šalintis. Vis didesnis 
skaičius žmonių supranta tik
rą “Draugo” vertę. Ir Cicero 
lietuviams katalikams pritinka 
Lincolno žodžiai, “Kai kuriuos 
žmones gali apgauti visuomet, 
kai kuomet gali prigauti visus 
žmones, bet negali, visus žmo
nes visuomet apgaudinėti.”

tvirtina, kad “be katalikų nei 
Žinksnio”. Jeigu taip butų, tai 
dar tebegyventume viduramžių 
laikuos, nes davatkos ar tai 
vyriškos ar moteriškos rųšies 
toliau parapijos salės nenuei
na. Veidmainystė, purvas, su
puvimas pas tokias davatkas 
kaip tik ir yra didžiausias. O 
apie progresą, kilnumą kokis 
pas juos supratimas?

Kieno gi vaikai sėdi kalėji
me, kieno mergaitės pataisos 
namuose arba pas tėvus su “do
vanomis”, jeigu ne tų mamyčių 
“tretininkių”. Kai kurių žmonių 
pasigailėdamas nenoriu minėti 
vardus laikraštyje, bet jeigu 
reikėtų, išvardyčiau. Pritrūks
ta kantrybės žmogui ir nenoro
mis kartais reikia reaguoti ir 
kai kam atidaryti akis. Bet su 
kai kuriais niekur nenueisi, 
“nes miške augęs, į mišką ir 
žiuri”. —Vietinis.

rų choras. O gal ir visi pikniko 
dalyviai, nes alads bus visiems 
užtektinai. — Prank Bulaw.

mininkas, Helen Kacser, iždi
ninkė, Vlasta Blazek, protokolo 
raštininkas ir Helen Sheehan, 
finansų raštininkė.

VESTUVES

Pereitų ketvirtadienį tilpo ži
nutė iš Town of Lake apie 
Raidmondo Kavaliausko ir p-lės 
Krenčaitčs vestuves. Tos ves
tuvės buvo su bažnytinėmis 
apeigomis.

Cicero mokytojų 
draugijos valdyba
CICERO. — Prasidėjus mok

slo metams, Cicero 
mokyklų mokytojai, 
savo organizaciją, 
naują valdybą. Jon 
Carrie R. Coats,
Clarencc K. Shoop — vice-pir-

> kolonijos 
kurie turi 

išsirinko 
įeina Mrs. 

pirmininkė,

Kasnors Naujo!
Namų šeimininkės kasdien gru

miasi su problema, kaip čia skaniau 
ir maistingiau pavalgydinus savo šei
mas. Labai tankiai, kai kurie šei
mos nariai paklausia, kodėl ji ne
prirengia ką nors naujesnio ir ska
nesnio. i

• afrlEfc
Vai.-—'8:80 A. M. iki 8:80 P. M. 

Tel. HARrisop 0751 
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Maskvos garbintojus, 
rūgs. 5 d., kada įvyko
Diena Pasaulinėj Pa- 
užvirė pekliškas puo-

sakykla ir “šventa-
Draugas”, kurį nuolat 
savo parapijonams, bet 
jau pramoksta nuo

Koks tai korespondentas ke
liais ftvėjais prirašė saują non
sensų/katalikų laikraštyje apie 
Lietuvių Dieną ir apie Antrąjį 
Skridimą ir pasididžiuodamas

VITOLDAS YURKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 19 dieną, 1934 m., 
sulaukęs 48 metų amžiaus, gi« 
męs Raseinių apskr,, Kalti
nėnų parap., Juodžių kaime.

Amerikoj išgyveno 32 metus
Paliko dideliame nuliūdimą 

moteri Oną, po tėvais Budrec- 
kaitę, du sūnūs Stanislovą ir 
Juozapą, marčią Kristiną, 2 
dukteris Oną Todd ir Frances, 
3 anūkus, brolį Martiną, 2 se
seris Sofiją Rimkus, švogerj 
Jurgi, Pauliną Devit, dėdę An
taną Yurku, pusbroli Antaną 
Yrevlčią, 2 tetas ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeikos koplyčioj 3319 Litu* 
anica Avė.

Laidotuvės ivyks šeštadieni 
rugsėjo 22 dieną, 8 vai. ryte iš 
koplyčios i šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos UŽ velio' 
nio sielą, o iš ten bus nulydė* 
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vitoldas Yurkus 
giminės, draugai ir nažistami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ip 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
i

Moteris, Supai, Dukterys, 
Brolis, Seserys

. ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius $ p. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138. ’

dūktų palengvina namų šeimininkei 
greičiau ir sugalvoti kasnors naujo 
dėl savo šeimos.

Šios dienos skelbime suminėta 
daug dalykų, kurie reikalingi paga- 
miniimui skanaus valgio. Perskaityki
te ši skelbimą ir pastebėkite žemas 
kainas. Tai ne tik gera proga su
taupyti ant maisto produktų, bet tos 
žemos kainos rodo, kad “Midvvest 
Stores” yra parirengusios patarnauti 
savo kostiumeriams. Apskelb.

Yra nelengva kasdien prirengti ką 
nors naujo ir užganėdinti kiekvieną 
šeimos narį. Bet namų šeimininkė 
gali sau palengvinti, jeigu ji pavar
totų groserninkoi sugestija. Tai pa
tarnavimas, kuri geras, patyręs grO- 
serninkas gali jai duoti

Del pavyzdžio, groserninkai, kurie 
operuoja “Midvvest Stores” noriai 
suteikia tokias sugestijas. Jie ži
no, kad tas patarnavimas yra nau
dingas ir, kad namų šeimininkės jį 
vertina.

Šios sankrovos karts nuo karto ap
rūpinamos receptais naujų ir skanių 
valgių. Jie prirengti patyrusių vi
rėjų, kurie dirba dėl didelių maisto 
fabrikantų. šie receptai pagelbės 
paįvairinti jūsų kasdieini. maistą ir 
le tik namų šeimininkės, bet ir jų 
šeimos bus patenkintos.

Apart to, kiekviena namų šeimi
ninke ras “Miidwe8t Stores” dideli 
r {vairų pasirinkimą visokio rinkti

no maisto. Kuomet tik pasirodo ar se
zoninio arba kokie nors naujai paga- 
benti maisto produktai ant marketo, 
juos galite rasti “Midvvest Stores”.

Didesnis pasirinkimas maisto pro-

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia K. Jar

Physical Therapy 
and Midtvife 

6109 S. Albany 
Avenue 
Phone 

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

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS . 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu Įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose ataiti- 
dmuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialų atyda atkreiptam i mo- 

yklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Rez. 6681 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

Amerikos Lietuvių Daktarų

Tel. Ofice Wentworth 6380
Res. Hyde Park 8395

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė
6900 So. Halsted St

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

Phone Canal 6122

i

Subatos vakare, Rugsejo-Sept. 22 d
1706 W. 47th Street

Tel. Yards 1963

326 S. ST>

NEW CITY TAVERN

žemo
FOR . SKIN

Nedėlioj Lietuvių 
Politiškas Klubas 

rengia piknikų
Rugsėjo 28 d. Chicagos Lie

tuvių ^Politiškas Klubas rengia 
pikniką Miliausko darže prie 
87 ir Kean avė. Į pikniką įžan
ga nebus imama, bet prie var
tų dalins tikietus, su kuriais 
pikniko dalyviai galės laimėti 
bent 4 prizus, pinigais.

Programą išpildys ristikai, 
kumštininkai, o iš Anglijos 
drutuolis- kilnos svorius. Reiš
kia, demonstruos savo' kūno jė
gas. Dainuos Roselando mote-

Stop 
Itching

Nebesirūpinkite dėl 
odos niežėjimo, Plai 
skanų, Išb irimų, 
Dėmių ir kitų odos 

erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
85s, 60c, $1.00.

Buy gloves with what 
it savęs

serą r.uiuu *»
4*ur»*u *"r*kotelį/ .'.literine Tooth P M te, 
lideUe cntMii pąreldooda a» 
1 be JI valo tr <t*«
tie Be to r»llte autauptaV 
>8. n* kūrino* salite anetpirk 
m plrkUaaltee ar k« Uta 
uamberi PbarMaceJ Oo

LISTERINE 
TOO^TH PAŠTE 

25c

EMILIJA URBA 
po> tėvais Venckaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 20 dieną, 1:30 valandą 
po piet 1934 m., sulaukus 22 
metų, gimus Chicago, III.

Paliko dideliame nuliūdimą 
vyrą Kazimierą, dukterį Delo- 
res, sūnų Kazimierą, motiną 
Emiliją ir tėvą Joną Venckus, 
dvi seseris Josephiną ir Aldo* 
ną, dėdės Antaną Stulgą ir L. 
M. Norkų, dėdienę Venckienę, 
uošvius Martiną ir Stanislavą 
Urbus, švogerį kun. Walter P 
Urbą jr giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
1340 So. 50th Avė., Cicero III, 

Laidotuvės įvyks pirmadienį 
rugsėjo 24 dieną. 8:00 vai. ry
te iš namų i šv. Antano pa* 
rapijoą, bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos u$ 
vėlionies sielą, o iš ten bus nm 
lydėta į šv. Kazimiero kapines,

Visi a. ą. Emilijos Urba gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ię suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Vaikai, Tėvai.
Seserys Dėdė. Dėdienė, 
Uošviai, švogeria 
ir Giminė*

Uįdotuvšse patarnaują 
borju® Ą. Tel. Cįęero

Opposite Dnv'rt Btore, 2d Fluor

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 8483

International Wine & Liąuor Co
Musų įstaigoje randasi inportuotos degtinės iš Lietuvos, Rusijos, 
Latvijos, Estonijos, Lenkijos, Vokietijos, Francijos, Kubos ir Meksi
kos. Taippat yra didelis pasirinkimas visokios rūšies Amerikoniš
kos degtinės. Reisas $12.00 ir aukščiau.

Lietuvių įstaiga ir lietuviai pardavėjai.

4611 So. Ashland Avė
Telefortas Boulevard 0470

Širdingai užkviečiam visus draugus ir 
pažįstamus į

Skanus užkandžiai.
Alus, muzika

A. H. RUDINSKAI 
ir 

VERONIKA SKINKIS

CROWN VAULT COMPANY
Niekas kitas nepadaro panašius Vault’us e v • 

f NA VU: J) 6N(Y

t

‘ • • i
Vienintelis 

Vault’as 
užgirtas U. 
Patent Ofiso, 

išklotas iš 
vidaus ir su 

Ojro Spaudimu.
Jis yra 

ABSOLIU
TIŠKAI 

apsaugotas 
nuo 

vandens.

S.

Graboriai

Laįdotuves $95

J. J. BAGDONAS
Pullman 4151

10734 S.Michigan Av.
Republic 3100

2506 W. 63 St

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 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.

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

25 METU PATYRIMO
Priteikime akinių dėl visokių akių

kenčiate nuo galvos skaudėjimo.Jei ........ — ....
Jei skaitant raidės susilieja i daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas, 
Jei

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotoj as 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama, 

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

—-n. .........    ....i.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse.... ...Pašaukite........
REPublic 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRI8TAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9j30 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedalioms uždaryta.

> Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

Uetuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau-

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Western A venų e 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

J. F. RADZIUS
Įncorporated 

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už $25,00 ir augščiau. 

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

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Kenwood 6107 
VALANDOS;

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 36 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kito&us 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Simon M. Skudas
GRABORIUS Ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangu#

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

2400 VVest Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki £:80 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

Tel. Monroe 8377
........................... ig'i mtto f ą i 0,11 hrii

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Ave 
Tel. Boulevard 4139

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Telefonas Yards 0994Dr. MAURICĖKAHN
4681 South Ashland Avenus 

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

7 iki 8 vaL Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephona Plaza 2400

TeL Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMŲOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
goje ir ąpielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

REGISTRUOTAS'U. S. PATENT OFISE

Greitai Pristatome į Visas Kapines
Telefonas: DIDYSIS OFISAS:

93rd Street ir Turner Avenue 
Evergreen Park 7122 Evergreen Park, III,

VALDŽIOS BANDYMAS PRIPAŽINO JĮ GERIAUSIU. 
Parduodam vien tik Graboriams.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

I. J. ZOLP
1646 St.

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

Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai.

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel Calumet 6898
Bes. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SU
* arti Slst Street

Valandos i 2—4. 7—9 vaL vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 

dienų.

Advokatai

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ava.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocknell 8L 
Tel. Republic 9728

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8348 South Halsted SU 
Tel. Boulevard 1401Lachavich ir Sūnūs

LIETUVIS GRABORIUS 
Patarnaują laidotuvėse kuopigiauriai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu- 

husite užganėdinti.
2314 W, 23rd P1M Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct, Cicero, DL
TsL Cicšro 6927

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 0. Roclnrell Street 

Telefonas Republic 9600

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisu MIS So. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
▼ak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso TsU Boulevard 7820 
Namų Tai Proapact 1986

■ ' «***i M.  ""i""     *    ................

Ofiso Tel. Boulevard 5918

756 W. 35th' St, 
Cor. of 85th and Ęalsted Sts.

v*"*HA' f*

■ meninu <niwiwiiwiwiii i n i.ųgi ■■ i

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washlngton St 

Kambarys 408 Tel. Dęarbcrn 9047
Ave-

Tel Proepect 1610 .

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
' Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus

Grabbrius 
KOPLYČIA DYKAI 

1410 So. 49 ęt 
■/tUCESO. HA 1
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

tarnavo kariuomenėje 3 metus.
Jo kūnas randasi pašarvotas 

J. J. Bagdono koplyčioj, 2506 
vV. 63 St. Giastinas bus palai
dotas Tautiškose kapinėse.

—Frank Bulaw.

Nugriudamas nuo 
laiptų užsimušė 

Aleksandras 
Giastinas

MUSU TAVERNŲ
BIZNIAI

Rašo Petras Bedalis

S’.iko, buvęs girtas; persiskėlė

Antanas Zalatoris
Musų lietuvių gyvenime 

tyvios spėkos laipsniškai

■> i Ui.i i'iiVh IŠIA M*.... d.... . ........ .... ...i ..... -..J . ...................... .

kilnios lietuvybės idėjos Ame- bo lauke, tai štoką aktyvių dar- Pp. Bružai sako, kad biznis 
rikos lietuvių jaunime. Ar buotojų pas muš nebūtų rei- naujoje vietoje yra neblogas, 
daug , musų biznierių apie tai kalo skųstis. Bet, deja, mes o yra vilties, kad ateityje dar 
pagalvoja? Tikrai mažas nuo- jų turim gana mažai, pertat ir pf.geięs.—Senas Petras.
šimtis. j musų lietuvių kultūrinis darbas

yra merdėjimo stovyje.
.pravartu priminti itad P. Lietuvių AludipJnkų 

Zalatons užlaikę gražiai įreng-
tą tavern, 827 W. 33rd Street. SllSlVieilljimO paSCK- 
Atsilanku.L į Brldgeportą, ne
galima neatlankyti Zalatoriaus 
užeigas.

mmgas išvažiavimas

£|j»i vieni j imas stengęsi at
silankiusius patenkinti ir jiems 
tas pasisekė.

Lietuvių ZJtftEių Savininkų 
Susivienijimo Cook Apskrityje 
susirinkimai įvyksta kiekvieno 
mėnesio pirmą trečiadienį Cher- 
nausko svetainėje.

—Senas Kamarotas.

BRJDGEPORTAS.— Rugsėjo 
16 d., 5-tą vai. ryto Aleksand
ras Giastinas, 49 metų, 3353 
So. Morgan St., eidamas iš na
mų nugriuvo nuo 3-čio aukšto 
laiptų ir persiskėlė galvą. Pa
šaukta |>olicija Gia-stiną nuvežė 
j Cook County ligonbi.'ų, kur 
jis mirė rūgs. 17 d. 7:45 vai. 
vakare.

Vakar įvyko koronerio tyri
nėjimas. Giastino sesuo Stella 
Budrikienė pasakoja, kad jis 
rugsėjo 16, nakties laiku pa
rėjus namo girtas ir po trumpo 
laiko vėl įsirengęs eit. Lipant 
laiptais žemyn nukritęs 
sąmonės buvęs n įvežtas 
goninę kur jis pasimirė.

A. Giastinas Amerikon
ko 1911 metais ir apsigyveno 
Chicagoj. Dirbo įvairiose kom
panijose, prie paprastų darbų. 
Pasauliniam kare A. Giastinas

ak- 
ma- 

žėja. Musų seni, nuoširdus 
darbuotojai vieni apleido gy
vųjų imperiją, o kiti suseno, 
sutingo .visuomeninis lietuvių 
gyvenime dalbas jiems pasida
rė sunki našta.- Darbo naštos 
bijodami nuo k.ulturinio darbo 
pabėgo visai. Pertat, musų lie
tuvių gyvenime taukinis kultū
rinis darbas yra apmirimo lai
psnyje; musų tautiniai kultūri
niame darbe kiekvienas nuošir
dus 
nas 
rim.
yra
denyje, 
kaluose. 
biznio dar yra kita šventa par
eiga, tai dėti nors šapelį savo 
darbo ant tautos aukuro. Ru- 
pintis, kad mes kaipo lietuviai 
nedingtumčm omerikonizmo 
bangose, kad musų kultūrines 
organizacijos, įstaigos, butų 
tinkamai subudavotos vystime

ir be

atvy-

darbuotojas yra branginti- 
elementas—jų mažai tu-

Ypačiai musų biznieriai 
pasinėrę, tarsi žuvys van- 

vien savo biznio rei- 
Užmiršta ,kad apart

P-nas Antanas Zalatoris pri-^ 
klauso prie aktyviųjų musų 
darbuotojų kategorijos. Tiesa, 
jis senai biznyje, bet jis kaip 
senai biznyjė veik taip senai 
ir musų kultūrinio darbo dir
voje. Kas. iš mus nežino jo 
sunkų darbą, pasišventimą Lie- •
tuvių Auditorijos budavojimo I i/U-iitrin Qhnllrnc< w 
organizavime? Tiesa, Lietuvių LieiUVlU dpUlhOS 1S" 
Auditorijos reikalai nors šituo HoiK
laiku neina taip gerai kaip kad b110 * UVllB-
musų pirmieji jos organizato-
riai norėtų jie eitų. Bet čia no *^b AUn!in.SirdClJ4 
pirmųjų darbuotojų kaltė, kad ' ---------- -
depresija pribloškė daug kul. šiandien įvyksta visų lietuviškų 
turinių musų įstaigų, čia yra! spulkų susirinkimas 
kaltos tos sąlygos, kuriose mes 
gyvename.

Imkime Bridgeporto lietuvių 
pašelpines draugijas, kliubus ir 
čia musų A. Zalatoris yra tai 
pirmininku', tai iždininku, tai 
sekretorium. DaV reikia primin
ti, kad jis yra vienos didžiosios 
piniginės įstaigos pirmininkas, 
tai Kęstučio Spulkos. P-nas A. 
Zalatoris pirmininkas, o p. 
Evaldas sekretorius —abu tū
zai milžiniškos Kęstučio Spul
kos finansinės karalijos.

Na, eikime prie SLA. P-nas 
A. Zalatoris VI apskričio pir
mininkas, 36-tos kuopos pirmi
ninkas, Skundų ir Apeliacijos 
Komisijos narys. Jeigu4 musų 
visi lietuviai biznieriai pradėtų 
darbuots musų kultūrinio dar-

lie-
811-

jvy-

Crane Coal Co,
5332 So. Long Avė

LiucaKU. JLiL . '

Penktadienis, rūgs, 21, 1934

CLASSIFIED ADS

Personai
^Asmenų įieško__________

PAIEŠKAU — savo pa racionų 
iš čiųbiškio parap., Jukonių kaimo. 
Epu atvažiavęs iš Scranton, Pa. į 
Chicpgą ir apsistojęs pas Dominin
ką Burbą, 2625 S. Emerald Avė. 
norėčiau suseiti su pažįstamais. At
sišaukime Adomas Lapinskas, 2625 S. 
Emerald Avė. Victory 6434. Prašom 
atsišaukt hevėliau kaip už trijų 
dienų.

LINGOLN’S FRIDE
“Straight Kentucky Bourbon 100 Proof” 

fIT’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 kitų syk, 
kaip norėsite išsigerti. Tai yra 100 proof STRAIGHT 
KENTUCKY BOURBON VVHISKEY. Aštuonių mėnesių 
sena. Parduodama išskirtinai pas

BRIDfiEPORT LKĮUOR COMPANY
WHOLESALE ONLY

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

k ra&vI wwskey
t

<X<MU<JSAM

National Housing Akto reikš
me ir spulkų rolė to akto vy- 
kinime Šįvakar bus išaiškinta 
lietuvių spulkų valdininkams, 
susirinkime, kuris įvyksta Chi- 
ca.gos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 South Halsted Street.

Kaip 7:30 vai. vakare susi
rinkimas prasidės ir Rjrmiau*- 
siai bus renkami delegatai at
stovauti Lietuvių Spulkų Lygą 
Illinois valstijoje ir Suvienytų 
Valstijų spulkų konvencijose.

Toliau, bus išduoti raportai 
apie nuveiktus darbus laike 
pereitų metų, ir renkama nau
ja valdyba.

Į susirinkimą yra pakviestas 
pasižymėjęs kalbėtojas iš Ame
rican Savings and Building & 
Loan Instituto ir Northwestern 
Universiteto profešoriute A. D. 
Theobald, kuris kalbės apie Na
tional Housing Aktą ir Fedfera- 
lę Housing Administraciją.

C(?ras skaičius Chicagos 
tuvių aludininkų ir svečių 
traukė į Aludžių Savininkų 
sivienijimo pikniką, kuris
ko rūgs. 16., Justice Parke dar
že. Pirmas parengimas ir pa
sekmingas.

Matyt buvo pasekmingas to
dėl, kad buvo keptų biAvių ir 

i silkių, buvo grybų, kuriuos pa
ruošė p. Žičkienė, M. Valaitie
ne ir J. Chernauskiene; buvo 
kitų užkandžių, Venckevičiaus 
muzika šokiams, na ir “Septy
ni Broliai Miegantieji”, kurie 
nemiegojo, bet patarnavo sve
čiams. i

J. Bružas . atidarė 
biznį Rožių žemėje
ROSELAND.— Juozas Bru

žas, senas “Naujienų” skaity
tojas ir rėmėjaš, kuris pirmiau 
užlaikė valgyk!
West 59th strėejį, dabartiniu lai
ku latidarė niaują ir gražiai iš
puoštą alinę Rožių žemėje, 
“Roseland”, 10835 So. Michigan 
avenue.

ir alinę, 2100

“Jus kurie lavinaties dėl Radio arba Operos

turėtumėte pasirinkti švėlnų-gerklei
cigaretę sako

ĮŽYMI METROPOLITAN OPEROS ŽVAIGŽDĖ

MANĘS TANKIAI KLAUSIA apie cigare- 
tus tie, kurie turi ambicijų prie dainavimo. 

Aš visuomet sakau:—‘Rūkykite, jeigu jum patin
ka-—bet pasirinkite cigaretę, kuris yra lengvas ir 
švelnus?

“Daugelis mano sandraugų Metropolitan ope
roje sutinka su manim, kad Old Gold yra tikrai 
lengvus—gerklei cigaretai, be jokių Šiurkštumų 
arba aštrumų.

“Yra daug puikių cigaretę. Bet aš manau, kad 
Old Golds yra ypatingai puikus . . . nes jie yra 
taip labai švelnus.”

(Pasirašo)LILY PONS

/ • ' ; t r

Aliu jums plė Pons. x j

Pavelykite mums pridėti lię mažę sutraukę:—
Geresnio tabako neauga kaip kad vartojama Old 
Gold. Ir jis yra tyras. Todėl Old Golds ir yra taip 
lengvas ant GJBRKLES ir NERVŲ.

>

ŠvdvdaUAl AMERIKOS CIGARETAI
. • •

LILY PONS garsi operos, radio ir koncęrių žvaigždė

© P. tori 11 a rd Co., Ine. Švelnus gerklei cigaretei

PRANEŠIMAI
Visi senieji dainininkai, kurie dai

navo Liet. Soc. Vyrų chore, vėliaus 
L.’ Si S. 81 kp. chore. Naujos Gady
nės chore ir Pirmyn chore, malonė
kite Nusirinkti i buvusią M. Mehla- 
žio svetainėje, nedėlioj, rugsėjo 23 
dieną kaip 10 valandą ryto ant 
repeticijos, kad galėtumėm tinkamai 
prisirengti prie buvusio 25 metų 
Jubiliejinio koncerto lapkričio 4 d 
1934 St. Agnės svetainėje.

Ramygalos Aido Kliubo metinis 
išvažiavimas įvyks nedėlioj, rugsėjo 
23 d. National Grove, Riverside, 111. 
Įžangos nebus. Komitetas.

ĮVAIRUS KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Didžiausis pasirinkimas, žemiau

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

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

Tel. Monroe 1710

Nenumeskite Savo
' Plunksnas

Bet atneškite pas mus, o mes pa
darysime labaį gražia plunksninę 
antkrodę už tiktai

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

Ine.
3321-25 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL. 
Tel. Boulevard 0912

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI . PAS MUS DEL STO

RAGE IR PATAISYMUI, bet savi
ninkai juos neatsiėmė; black pony 
kautas $20; brown caracul $25; 
gray caracul $24; leopard cat $39; 
American Broadtail $24; black ca
racul $2$; racoon $85; 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 Ave„ Chicago 

Atdara vakarais

BEECHER STUDIO 
padaro 

VAIZDINGESNES
Vestuvių Fotografijas 

744 East 79th St. 
Triangle 4240

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidaro nuosavą mo
dernišką studija su 

Hollywood šviesoms. 
420 W. 63rd St. 
Eng]ewood" 5883-5840

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, ____
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

‘LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,

NOTARY PUBLIC

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
kratines, kurios skelbiasi 
Na u j i e n o s e.

TEL. REPUBLIC 8402

1500 NAR1Ų
Chicagos Lietuvių

* Draugijoje
Vyrai ir moterys nuo 15 iki .48 
metų amžiaus, esatie kviečiami į 
narius CHICAGOS f...... .......
DRAUGIJOS. Pašaipa ligoje nuo 
$6 iki $16 
$250.60.

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

LIETUVIŲ 
"..2 ’

savaitėj, pomirtinė —

Chicagos Lietuvių 
galima kiekviename 

nuo 9 ryte iki 7 vai.

Wm. Mayer Chas. Pernstein 
Telefonai

Ofisas: Evergreen Park 7146 
Res. Prospect 4308

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

Ofisas ir Dirbtuvė:
.. 91 ST. ir KEDZIE AVĖ. 
Post Office Evergreen Park, III.

CLASSIFIED ADS
i

Business Service
Biznio Patarnavimas

Lietuviška Įstaiga __
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain Įrengimu — Ice Crearo 

Konu — Pretzel’iu
8645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996 
Chicago. III.

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTĖ
Ar jūsų stogas reikalauja pataisy

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

CARR BROS.
WRECKINGCO. .

Antrų rankų budavojimui medžia
ga. Nauji ir vartoti medžiai sta
tybai.

3003—3039 So. Halsted St.
Victory 1272—1273

Tel. Yards 3408 
VICTOR BAGDONAS 

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

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR ' PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS 
3358 So. Halsted St. Chicago, III. 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus narni 
savininkams reikale nesusipratimų si 
rendauninkais. Maža narinė mokestis 
Expertų patarimas visose namų savi 
ninku ir rendauninkų reikalais. Met 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuc 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie 
niaiš nuo 10 ryto iki,piet. Įžymu? 
namai originalio ir vienintelio narni 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

OF

Furniture & Fixtures
_________ Rakandą^

UŽ STORAGE KAŠTUS 
IMPORTUOTI KAURAI 
Augštos Rūšies Rakandai 

$125 Frieze Parlor Setas dabar $29.50 
$150 Imp. 9x12 kaurai dabar $20.00 
$175 Imp. 9x12 kaurai dabar $25.00 
$125 Rieš. Bedruimio setai dabar 29.50 

NELSON STORAGE CO.
6910 Cottage Grove 

Atdara vak. iki 10. Nedėlioj iki 5.

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ...........  $25.00
$300 kaurai ............................... $35.00
Parlor, miegkambario ar val

gomojo kamb.. rakandai .... $30.00 
ir viršaus.

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE, 

5746 So. Ashland Avė.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia ,

REIKALINGAS graborius i part
nerius su pinigais. Turiu gerų vie
tą Chicagoje. • Atslšaukit pas J. J. 
Bagdonas, 2506 W. 68 St. Telefonas 
RepUblic 8100.

Help Wanted—Female
barbininkiųReikia

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo.

924 W. 69 St., 2ros lubos

REIKALINGA patyrus mergina 
prie lengvo namų darbo. Gyventi 
ant vietos. Gera mokestis.

5020 Šo. Ashland Avė.

Furnished Rooms
RENDON kambarys ženotai porai 

ar vienam ar dviem vyrams, su ar 
be valgio. 4810 S. Winchester Avė. 
2ros lubos iŠ fronto.

—O—

IEŠKAU kambarj North Sidėi, 
su valgiu. Rašykite Box 162, 
1789 So. Halsted St., Chicago.

For Kent
RENDON tavern, kabaretas, dar

žas, geroj apielinkėj, moderniški 
bildingai 5436-44 S. Damen Avė.

PAIEŠKAU 4-rių kambarių flato 
su dviem bedruimiais. Marųuette 
ar Brighton Pade apielinkėj. Frank 
Bulaw, 1739 S. Halsted St. Canal 
8500.

Business Chances
PardavimuiBizniai

PARDAVIMUI Tavern ir Annex, 
gerai įrengtas, darantis gerą biznj 
priverstas parduoti dėl nesveikatos.

3313 W. 63 St.

KRIAUČIO BIZNIS, dažymo ir 
valymo ištaiga parsiduoda pigiai. 

1436 N. Ashland Avė.

PARDAVIMUI taveriVXeroj apie- 
linkej, labai nebrangiai, pašaukite 

Brunswick 7819 x

NEPAPRASTA PROGA
Parsiduoda moderniškas hardwara 

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

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

rnt
Ne-

PAIEŠKAU pusininko i tavern 
bizni su mažai pinigu, arba parduo
siu visą 3517 S. Halsted St.

GROSERNĖ su namu parduosiu 
arba mainysiu.

4522 S. Honore St.

PARSIDUODA alaus tatern nusč 
arba visas biznis, gerai išdirbtas 
pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos. 6759 So. Halsted Si.

TAVERN pardavimtttr^ Našlė ne 
gali vesti biznį

5545 So. Damen Avė.

PINIGAI
Kas norite nasidarvti pinigu . — 

narduodame arba randuojame forni- 
Smotus anartmentus, ruimu yra 72. 
Visi gerai išrenduoti. Aš išbuvęs 
Ūme biznv 12 metų, dabar važiuo
ju Lietuvon. Tai gera proga, kas 
nori pasinaudoti. Gera moteris ga
lėtu vesti bizni namuose, taisydama 
valgi rtiimeriams.

Atvažiuokite arba rašykite
A. GUKAS

4506 Emerald Avė.
Chicago.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

40 AKERIŲ vaisių, vištų farma 
tinka rezortui, ežeras — Michigan 
Valstijoj, 120 mylių nuo Chicagos, 
prie 12 U. S. kelio, modemiškas 6 
kamb. namas, pardavimui arba mai
nysiu i bizni East sidėj. Pašaukite 
2 vai. po piet Canal 8500 klauskite 
M. Jurgelionis.

120 AKRU farma ant pardavimo 
— viskas “clear”, visi budinkai, ste
kas ir mašinos, apie 300 mylių nuo 
Chicagos, Jugalls, Mich. Atsišaukite, 
10543 S. Wabash Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

2 DIDELI BARGENAI
Kampinis 2 flatų namas, vienas 5 

ir vienas 6 kamb. flat. garu šildomi. 
Kaina $4500.00.

Taipgi 6 kamb. mūrinis cottage, 
garu šildomas. Extra kambarys ant 
viškų. Kaina $2,950.00, randasi arti 
Marųuette Blvd. ir Ashland Avė.
FREDERICK H. BARTLETT 

& COMPANY
33 W. Washington St. 
Klauskite Mr. Lemke

A




