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“Senoji Gvardija” Kelia Suirute Susivienijime
Išrinko ir Įgaliojo Komisiją Užves 

Ii Bylą Prieš Pildomą Tarybą
Gegužio ir Kamarausko suagituotas SLA.
7 Apskritys pasipriešino seimo nutarimams

WILKES BARBE, PA., rugsėjo 25 d. — Pereitą sekmadie
nį, rugsėjo 23 d., šiame mieste įvyko SLA. 7 Apskričio specialia 
suvažiavimas SLA. čarterio taisymo ir centro kėlimo klausimu. 
Tuos klausimus svarstė ir išsprendė pereitasis Susivienijimo 
seimas Detroite, ir joks Apskritys, žinoma, neturi galios juos 
iš naujo svarstyti ir daryti priešingus seimui nutarimus.

Bet p. Kamarausko ir adv. Lopatto paskatinti suvažiavimo 
delegatai pervarė dauguma balsų iš anksto paruoštą rezoliuciją 
ir nutarė pasiųsti SLA. Pildomai Tarybai “ultimatumą”, kad 
ji nedrįstų kelti centrą į Pittsburghą, o jei ne, tai tam tikra 
Apskričio įgaliota komisija imsis “legalių žinksnių” prieš Pil
domą Tarybą.

Apskričio suvažiavimą sušaukė Apskričio valdyba, pata
riant buvusiam SLA. prezidentui, p. St. Gegužiui, kurio laišką 
pirmininkas p. V. Kamarauskas perskaitė specialiame Aspkri- 
čio valdybos susirinkime, kuris įvyko jo namuose, Edwards- 
ville, Pa., rugipučio 26 d. Savo laiške p. Gegužis ragino Ap
skričio valdybą kreiptis į legalį patarėją adv. J. S. Lopatto ir 
šaukti specialį suvažiavimą, kuris pereitą sekmadienį ir įvyko.

Septinto Apskričio 
suvažiavimas

Rašo St. Žukauskas M
W1LKES BARRĖ, ^A. — 

Specialis SLA. 7-to Apskričio 
suvažiavimas, kurį valdyba nu
tarė, savo posėdyje rugpiučio 
26 d., sušaukti, įvyko rugsėjo 
23 d., po pietų. Jo tikslas bu
vo apsvarstyti SLA. čarterio 
taisymą ir centro kėlimą į 
Pittsburghą. šio klonio “vei-

kėjai” buvo gerai suorganizuoti 
it prisirengę prie šio suvažia
vimo.

Suvažiavimas ne tik paneigė 
SLA. seimo tarimus, bet, kaip 
koki diktatoriai dar ir priėmė 
rezoliuciją, duodami . įsakymą 
Pildomai Tarybai, kad ji pildy
tų Apskričio valią, o kad ne, tai 
jie paskelbs karą. Taigi “Nau
jienų” skaitytojams bus, be 
abejonės, įdomu žinoti, kas to 
viso yra vyriausias organizato
rius. O gi p. S. Gegužis, buvęs 
SLA. prezidentas per 18 metų.

(Tęsinys ant 2-ro pusi.)

Georgia valstijos milicininkai, kurie buvo pasiųsti saugoti audinyčias, visoje valstijoje paskel
bus karo stovį ir uždraudus streikieriams rodytis tame miestelyje, kur yra audinyčios. Milici
ja ir dabar tebesaugo audinyčias, nors streikas yra atšauktas. Milicija tiek daug streikierių 
areštavo, kad jiems buvo įsteigta net specialė koncentracijos Stovykla.

Prezidentas paskyrė 26 kasėjai užgriūti
medvilnės audinyčių 

darbo tarybą

Aštrus susikirtimai 
Amerikos Darbo 

Federacijoj
Nepriėmus trijų unijų delegatų, 

iš Federacijos konvencijos- iš
ėjo dar 4 unijos

kesciais smaugs at
skirus ūkininkus

Prezidentas Roose 
veltas smerkia gan 

dų skleidimą

Iš Hauptmanno rei 
kalauja $100,000 

kaucijos

Paskirta ta pati taryba, kuri 
dirba ir plieno pramonėje. 
Fabrikantai prisižada nebe
naudoti diskriminacijos

TOKIO, r. 28. — 26 kasėjai 
liko užgriūti, įgriuvus gipso 
kasyklai į šiaure nito Tokio. 
Pastangos juos išgelbėti neda
vė pasekmių ir manoma, 
visi kasėjai turės žūti.

'kad

Marškinių fabrikan
tai skelbia darbinin

kams lokautą 
ir

• I

Uždaro stavo dirbtuves ir išmes 
I

iš darbo 25,000 darbininkų

NEW YORK, r. 28. —Prezi
dentas Rooseveltas kalbėdamas 
iš Baltojo Namo per radio čia 
laikomai bėgančių reikalų kon
ferencijai, aštriai pasmerkė 
gandų skleidimą ir pačius gandų 
skleidėjus. Jis sako, kad apie 
valdžią yra skleidžiama viso
kiausių neteisingi; gandų, bet 
tie gandai yra skleidžiami tūlų 
asmenų savo asmeniškai nau
dai. Jis džiaugėsi, kad betgi 
Amerikos žmonės tų gandų ne
klauso.

WASHINGTON, r. 28. — 
Naujosios NRA administratyvės 
tarybos pirmininku liko išrink
tas Clay Williams, North Caro- 
lina tabako fabrikantas. Sekre
torium paskirtas prof. Marshall.

NEW YORK, r. 28. — Tei
sėjas nustatė ,kad Bruno Haupt- 
mann turi užsistatyti $100,000 
kauciją, jei nori iki teismo pa- 
siliuosuoti iš kalėjimo. Tokią 
didelę kauciją, žinoma, jis ne
galės sukelti ir turės pasilikti 
kalėjime, kur jis yra nuolatos 
kvočiamas policijos.

Tečiaus nauji kvotimai ne
duoda davinių ir jokių naujų 
jrodymų prieš Hauptmanną ne
surasta.

Jo advokatas užsiminė, kad 
jis bandys gauti savo dakta
rus, kurie ištirtų jo protą. Iš
rodo, kad Hauptmann bus tei
sinamas beprotybe.

20,000 assyrų apleis 
Iraka

LONDONAS/r. 28. — Be jo
kio išanksto pranešimo James 
Melrose, 20 m., pats vienas at
skrido iš Australijos j Londoną, 
nustatydamas naują greitumo 
rekordą.

. GENEVA, r. £8. — 20,000 
assyrų, sakoma, pirmųjų krikš
čionių pasauly, kuriuos perse
kioja Irako valdonai, bus iš
kelti galbūt į Anglijos Guianą, 
ar Francijos vakarų Afriką. 
Abi šalys pasiūlė jiems prie
glaudą. '

RR r\ n
Chicagai ir apylinkei tedera- 

lio oro biuras Šiai dienai prana
šauja:

Nepastovus, galbūt lietus.
Saulė teka 6:44, leidžiasi 6> 

37.

KANKAKEE,. Ill? r. 28. — 
John Wells bėgdamas iš pavie
to kalėjimo gal mirtinai peršo
vė šerifo pagelbipinką, bet už 
poros valandų pats liko peršau
tas Ir suimtas ties Herscher.

WASHINGTON, r. 28. — 
Medvilnės fabrikantai sutiko 
priimti prezidento tarybos pa
siūlytas susitaikymo su štrei- 
kieriais sąlygas, o atsilankęs 
pas prezidentą fabrikantų va
das Sloan prižadėjo, kad audi
nyčios nebevartos prieš buvu
sius streikierius diskriminaci
jos ir juos priims j darbą kaip 
tik atsiras vieta, jei jie neda
lyvavo smurto aktuose.

Prezidentas jau paskyrė med
vilnės audinyčių darbo tarybą, 
kuri spręs ginčą tarp darbinin
kų ir samdytojų ir praves dar
bininkų atstovą rinkimus kolek- 
tyvėms deryboms. Tekstilės 
pramonės darbo taryba suside
da iš plieno ir geležies pramo
nės darbo tarybos narių — 
James Mullenbach. teisėjo Sta- 
cy ir adm. Wiley. Ji jau yra 
patyrusi prie arbitravimo ginčų 
pramonėje ir prižada greitai 
pradėti veikti. Ji jau turėjo 
pasitarimų su streiko vadais.

Prezidentus be to nuspren
dė ,kad darbininkus derybose 
su samdytojais atstovaus ta 
unija, kuri gaus dirbtuvėje di
džiumą balsų. Tokis nuospren
dis samdytojams labai nepatin
ka, nes jie tada neturi progos 
įkišti ir savo kompanijos “uni
jų” atstovus. Tuo klausimu 
jau yra užvesta byla teismuo
se.

Sudegęs laivas ga 
bendavo ginklus

Kubai
NEW YORK, r. 28. —Sude

gusio laivo Morro Castle savi
ninkai prisipažino, kad laivas 
gabendavo į Kubą ginklus, įvai
rioms kariaujančioms frakci
joms. Ginklai buvo pavardija-' 
mi “sporto prekėmis” ir įgula 
nežinodavo kam jie yra gabe
nami. Tečiaus jokių Jdvirčių 
su įvairomis Kubos politinėmis 
frakcijomis laivo kompanija ne
turėjusi.

Išmetė komunistų 
kandidatus

SPRINGFIELD, III., r. 28.— 
Valstijos rinkimų taryba nu
sprendė, kad 'komunistų parti
jos nominacijos peticijos yra 
legaliai neužtektinos. Todėl, jei 
nebus kreiptųsi į teismą, tai 
komunistų kandidatų.nebus lap
kričio rinkimų balote.

ATSUKITE SAVO 
LAIKRODŽIUS

C HIC AGO.—Va kar au tomo- 
binai užmušė dar 3 žmones—

Idvi moteris ir vieną vyrą.

TOKIO, r. 2|. — Amerikiečio 
Terry jachta, kuri pakliuvo j 
tyfuną, rasta plūduriuojanti 
tuščia. /

■ . •: ■ ■

t

šianaktį 2 vai. naktį baigiasi 
dienos šviesos taupymas ir laik
rodžiai bus atsukti J tikrąjį lai
ką—vieną valandą atgal. Laik
rodžiai buv<> piviryti pavasarį. 
Jei Šįvakar atsuksite savo-laik
rodį atgal--galėsite rytoj ryte 
vieną valandą ilgiau ^miegoti.

SAN FRANCISCO, Cal., r. 28. 
Aštrus susikirtimai iškilo Ame
rikos Darbo Federacijoje, ku
rie gali paversti šią Federaci
jos konvenciją lemiančia.

Nežiūrint egzekutyvės tary
bos ir paties Wm. Green reko
mendacijos, kad butų priimti 
trijų statybos darbininkų unijų 
delegatai, mandatų komitetas 
visų .trijų unijų delegatus at- 
metėHu ’̂s jie buk atstovaują 
“destruktyvį elementą.”

Tada iš konvencijos pasitrau
kė ir keturios kitos namų 
tybos darbininkų unijos.

Abi pusės pripažysta, 
nesutikimai yra iškilę * dėl 
dūrinės politikos”.

Federacijos konvencija 
sideda pirmadieny.

NEW YORK, rūgs. 28. — 
Marškinių fabrikantų asociacija 
nutarė nuo pirmadienio pa
skelbti darbininkams lokautą ir 
uždaryti savo dirbtuves neap
ribotam laikui.

Fabrikantai tvirtina, kad tai 
nėra protestas prieš prezidento 
Roosevelto įsakymą pakeltk al
gas medvilnės rūbų siuvėjams 
10 nuoš., bet kad jie tai darą 
todėl, kad marškinių kainos yra 
tokios žemos, jog neapsimoka 
jų siuvimas ir jie negali išmo
kėti algas savo darbininkams. 
Jie dirbtuves atidarysią tik ta
da, kada kainos pakilsiančios 
iki pelningo laipsnio. ,

Delei dirbtuvių uždarymo apie 
25,000 darbininkų bus išmesta 
iš darbo vien rytinėse valsti
jose.

Tečiaus dirbtuvių uždarymas 
supuola su diena darbininkų 
paskelbimo streiko. Kadangi 
medvilnės rūbų siuvėjai (taigi 
ir marškinių) viešai paskelbė 
nepildysią prezidento įsakymo 
sutrumpinti darbo valandas iki 
36 vai. savi te j, nesumažinant al
gų, kas lyginasi algų pakėlimui 
10 nuoš., tai International La- 
dies Garment Workers unija ir 
Amalgamated Clothing Workers 
buvo nutarusios paskelbti viso
se medvilnės siuvimo pramonė
se streiką spalio 1 d. Matyt, 
marškinių dirbtuvės pasiskubino 
susitarti tą dieną uždaryti dirb
tuves ir paskelbti darbininkams 
lokautą.
'•e.
O. v... - -

RYMAS, r. 27. —Italija'pra 
dEj o rūpintis pėdinti jsavo pre 
kybą su Chinija. 'kybą su Chinija. '

’ ■ 'r '■ čyfi
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Mussolini tikrai mi 
litarizuos visą 

Italiją
RYYMĄS, r. 28. —Mujsdffhf 

sudarė valdžioj specialį depar-% 
tamentą, kuris ves visą Italijos 
militarizaciją, kad ją padaryti 
militariškiausia šalimi pasauly 
Tas departamentas prižiūrės 
visą karinį Italijost gyventojų 
lavinimą nuo 8 ik? 33 metų am
žiaus, išėmus tą laiką, kad jau
nuolis tarnaus reguliarėj ka
riuomenėj.

MASKVA, r. 28.— Kad pri
versti visus ūkininkus prisi
dėti prie kolchozų (kolektyvių 
ūkių), kuriuos kontroliuoja ko- 
mtinistai ir kur ūkininkai yra 
tikrais vergais, komisarų vai
dila paskelbė uždėsianti labai 
didelius mokesnius atskiriems 
ūkininkams, kurie vis dar laiko
si atskirai ir nesideda prie kol
chozų. Ūkininkas, kuris nieko 
neparduoda ir neturi jokių gy
vulių bus priverstas mokėti nuo 
15 iki 25 rublių nepaprastų mo
kesnių, o kuris nors kiek pro
duktų parduoda, bet neturi gy
vulių, turės mokėti nuo 30 iki 
5 Orub., gi tie, kurie be to dar 
turi ir kokį nors nustipusį kui
ną tu*, ės mokėti jau nuo 50 iki 
125 rub. į metus. Be to iš tų 
ūkininkų bus reikalaujama ir 
daugiau grudų valdžiai sumo
kėti

Viso to nebus reikalaujama 
iš kolchozų. Be to nuo mokes
čių bus paliuosuoti ir tie atski
ri ūkininkai, kurie nors nepri
sidėjo prie kolchozų, bet ikišiol 
pasižymėjo ištikimu tarnavimu 
boUfthnkėms.

I

Dar viena valstybė 
įstojo tautų sąjungon

GENEVA, r. 28. — šiandie 
tautų sąjungon liko priimta dar 
viena valstybė—Pietų Ameri
kos respublika Ecuador, kuri 
priimama išreiškė pageidavimą, 
kad tautų sąjungon įstotų ir 
Jungt. Valstijos.f

Ir Turkija didina sa- 
vo karo laivyną

LONDONAS, r. 28. — Tur
kija užsakė Japonijai pastatyti 
jai naujų 'karo laivų. Matyt, 
Turkija yra nusigandusi kalbų 
apie Italijos-Francijos sąjungą, 
kuri gali būti Turkijai, bent 
Europos Turkijai, pavojinga. 
Užsakyta du nedideli kruize- 
riai, 8 torpedinai laivai, sub- 
mariųos, minų gaudytojai ir 1.1.

Jaučiamas ir abelnas didesnis 
Azijos valstybių susiartinimas.

3 valstybės pasirašė 
sutartį ginti 

Austriją
GENEVA, r. 28. — Italija. 

Francija ir Anglija pasirašė su
tartį, kurią j a prisižada bendrai 
ginti Austrijos nepriklausomy- 
bę.

PARYŽIUS, r. 2Š. — Franci
jos eksptrėsiniame Vintemille- 
Faryžius traukinysje rasti hu- 
šaųtį du gangsteriai, kuriė buvo 
įvelti į Mariani grafto skan
dalą.

Rooseveltas maldau 
ja vienybės ir pa

sitikėjimo
WASHINGTON, r. 28. —Pre

zidentas Rooseveltas kalbėda
mas labdarių konferencijos at
stovams maldavo kiek dides
nės vienybes, bendrų pastan
gų ir didesnio pasitikėjimo — 
ir depresija busianti nugalėta.

Prezidentas pripažino, kad 
yra netikslumų bedarbių Šelpi
me. Todėl šelpėjai turi žiūrė
ti, kad butų palengvintas skur
das, bet kad neužsitarriaujan- 
tys žmonės pašelpos negautų.

Medžioklėje nušovė 6 
šernus

Vilkijos apylinkės miškuose, 
žemės ūkio ministerijos rezer
vatuose, žemės ūkio ministeris 
J. Aleksa suruošė didelę me
džioklę, kuri puikiai pavyko. 
Medžioklėje buvo nušauti 6 šer
nai, 1 lapė ir 2 ožiai.

Apylinkės 
džiokle labai 
šernai jiems 
padarę daug
džioklėje dalyvavo daug 
tųjų svečių medžiotojų

gyventojai me- 
patenkinti, nes 

šią vasarą 
nuostolių.

buvo
Me- 

aukš-

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

Parduoda laivakortes ant 
vist| laivų.

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

Offsas atdaras iki 8 valandai 
vakaro. Nedaliomis nuo 9 iki 
t vai. dieną.
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Reiškia, senos gvardijos vei-

KORESPONDENCIJOS
Binghamton, N. Y

REPORTERIO ŽINIOS.

Pabėgėliai lankėsi Bing~ 
hamlone.

‘‘Darbo Dienos” švenčių lai
kotarpyje 1 Binghamtono lietu
viai turėjo daug svečių iš 
įvairių vietų. Kiek jūsų repor
teriui teko sužinoti, tai svečių 
butą iš New Yorko, Philadel- 
phijos, Rochesterio, Bostono 
ir net tolimos Chicagos. Dau
guma jų čia atvyko tik pasi
viešėti ir atlankyti pažįsta
mus, bei gimines. Tarp jų ke
li yra buvę binghamtoniečiai. 
Vadinasi, tai “pabėgėliai”, o 
Lėgo jie daugumoje nuo sa
vo buvusių moterų, o moterys

GRAŽIAUSIŲ IR 
GERIAUSIU 

ŠILDYTUVŲ 
didžiausį pasirinkimą vi

suomet rasite ,

Progress
FURNITURE CO

KRAUTUVĖJE

PFMCo.

šis naujausios mados MOO
RE šildytuvas, kaina tik

$39.50
Didelės mieros — Gramafo- 
no mados šildymui pečiai 
verti $46.00 parsiduoda 

tik po 

’24.75
Labai platus pasirinkimas 

Už mažiausias kainas 
Lengvais Išmokėjimais

nuo vyrų. Nekurie “pabėgė
liai” “kelionėje” susitiko ir 
sudarė poras. Tokių “pabėgė
lių” jūsų reporteriui yra žino
ma bent keletas. Jie jau pra
gyveno po keletą metų už mu
sų miesto ribų ir mes juos 
primiršome, bet jie, t. y. “pa
bėgėliai”, musų nepamiršta ir 
ve “Lėberių dienoje” jų’čia 
buvo matyt net keletas. Bru- 
čienė, Stasiunaitis, Strazdas ir 
k t. Jūsų reporteris su jais 
irgi matėsi, padėjo- apkalbėti 
jųjų vargus ir laimes ant šio 
margo svieto. Bet reporterio 
akimis žiūrint, tai jų nei vie
nas nėra laimingas, o tik pa
sigailėjimo verti žmoneliai.

"Vestuvės" vis smagėja.
Lėberių dienos šventėse, jū

sų reporterio žiniomis, Bing- 
hamtone butą net trijų “ves- 
tuviu”. .Tęs buvo ruošiamos 
np. Kielanis, Tamkevičiams ir 
Kireiliams, tad jūsų reporte
ris, kaip matote, buvo labai 
“bizi”; jis dalyvavo tik dvejo
se “vestuvėse”, o į trečias pa
siuntė savo žvalgą, kad viską 
sužinotu ir žinias priduotų 
kur reikia. “Vestuvių” butą 
visokių, — vienos jų buvo 15 
metų nelabai saldaus gyveni
mo, antros vienij metų labai 
saldaus gyvenimo, o trečios 
tai paraitai žino kokio gyve
nimo ir kaip ilgo. Šį kartą 
rengėjai būtinai, matyti, buvo 
užsispyrę suardyti “bendrą 
frontą**. Bet jiems nepavyko, 
tad ir vestuvių buvo visokių 
rūšių, kaip tai vienos jų buvo 
“bendro fronto”, antros pu
siau bendro, o trečios vien tik 
tavorščių, bet reporterio ma
nymu, tai buvo labai išmintin
gai padaryta, nes tiek daug 
“darbo nuveikti”, tai jau ne
galima norėti, kad viskas bu
tų “perfect”. Mes tik turime 
džiaugtis, kad turime r. taip 
darbščių moterėlių, kurios net 
prakaituodamos “darbuojasi.” 
Žinoma, yra ir tokių žmonių 
musų mieste, kurie tas “vestu
ves” vadina “girtavimo orgi
jomis”, bet reporteris mano, 
kad tai yra “real good time”. 
Tą gali patvirtinti visos, mote
rėlės, ne tik su vestuvių pa- 
gelba (galima šiokį tokį vyrą

— - —i

pasigauti). Čią* mat, gali pasi
elgti taip, kaip tau patinka, 
gali pasimatyti su įvairiais 
žmonėmis, na, ir su “kūmutė
mis” pasimeiluoti, ką reporte
ris geriausiai mėgsta. O tų fo- 
nių ne bet kur gali matyti, 
tad reporteris balsuoja už tai, 
kad kuo daugiausia butų ren
giama tokių “vestuvių”, kur 
su savo moteria vedasi antru 
sykiu.

Vienos vestuvės nepavyko.
Rugsėjo 16 turėjo įvykti 

dar vienos “vestuvės**, vienų 
metų labai saldaus sugyveni
mo paminėjimui. Bet dėl tam 
tikrų priežasčių “vestuves” 
tapo atšauktos ir jūsų repor
teris vietoj “good time” gavo 
$1.50 atgal. Del “vestuvių” 
pakrikimo yra kaltinami net 
keli asmenys, bet reporterio 
manymu, tai kalčiausios tos 
“kūmutės**, kurios nieko ne
galvojusios ėmėsi “darbo**. O 
be to, tai šį kartą ir pats ma- 
nedžeris buvo labai “buzi” ir 
negalėjo asmeniškai tai dar
buotei vadovauti. Mat, pas jį 
lankėsi, taip sakant, jo. geroji 
pusė, tad buvo užimtas visą 
laiką. Na, ir kuomet dalykai 
susidėjo taip, tai darbas buvo 
pavestas “manadžerio pagel- 
bininkui, bet kadangi šio butą 
mažesnio vyro ir iš liemens ir 
iš stuomens, o ir, ranka ma
žesnio saizo, tai nebuvo gali
mybės taip toli numušti. O be 
to, tai gal turi mažiau ir pa
tyrimo tokios “darbuotės” or
ganizavime, tad vestuvės neiš- 
dege. O kūmutes irgi turėjo 
nesmagumų, nes visokie viš
čiukai, paršiukai ir kiti ska
numynai turėjo būt išparduo
ti nupiginta kaina, tai buvo 
“rėgli” bargeno diena.'

Bet jūsų reporteris mana- 
džeriaus pegelbininko už visą 
tą nepasisekimą perdaug ne- 
nukaltina, nes reporteris ir 
kitos musų miesto “vožnios 
asabos” žino, kad jam buvo 
pavesta atlikti ne jo darbas, 
—mes visi žinom, kad jam 
kur kas labiau sekasi sporga- 
.nizuoti ir vadovauti tų “ves
tuvių” chorui, o ne daryti 
kvietimus ir kitus paibelius. 
Tad ir reporteris mano,* kad 
“muzikaliam” žmogui netinka 
būt organizatorium.

— Reporteris.
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ja ne seimas,-bet kuopos (čia 
p. Lopatto, matyt, prasilenkia 
su tiesa, kad Pennsylvanijos įs
tatymas leidžia tą klausimą 
spręsti net Pildomai Tarybai; 
•tuo labiau . įstatymas negali 
drausti jį spręsti seimui* Tai 
buvo pareikšta seimo diskusi
jose, ir pats p. Lopatto, kuris 
diskusijose dalyvavo negalėjo 
to pareiškimo užginčyti.—“N.” 
Red.)

u

011HEATERS
MOORE 
ORBON 
CR0WN 

QUAKER 
ALCAZAR 

COMSTACK 
MONOGRAM 

OILOHEATERS
Pirkite sau Plovyklę čia 

taupykite pinigus.
ir

Už mažiausias kainas 
lengvais 

Išmokėjimais.

Senoji gvardija” ke
lia suirute Susi- .

sivienijime

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

EIK I 
NORTHWESTERN

ir darbai
kad praeita-
p. S. Gegu-

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

j
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1balsais, atmetama laiškas.
Rezoliucijų komisijos narys'Rėjai jau prisirengę prie karo. 

M. A. Raginskas skaito rezo- Taigi, ar nebūtų laikas Pildo- 
liuciją, kuri priimama 32 bal- majai Tarybai tuos 
sais.

Tūr būt, kaip SLA. gyvuoja ragučių, nes jie SLA. organi 
dar pirmą kartą priimama tos 
rųšies rezoliucija. Kadangi re
zoliucija yra įdomi, tai paduo
siu paskutinį paragrafą. Skam
ba taip:.,

“Toliaus nutarta persergėti 
SLA. Pildomąją Tarybą,? kad 
centro raštinė palikti kaip iki 
Šiol yra New Yorke, ir toliau 
jei SLA Pildomoji Taryba ne
norės į tai atsižvelgti ir nepa
klausys šito perspėjimo: šis

buliukus”
sudrausti ir paimti jiems už

zacijai kasa duobę.
St. Žukauskas.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
_________Draugijos Nariai.- ,

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 po piety, 7—8 vai. vak. 
išskyrus seredomis.

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7-—8 

Seredomis ir nedSl. pagal sutartį 
Rez. 6681 So. Califomia Avenue 
.„......  Telefonas Republic 7868 .........

Mandatų komisija praheša, 
kad viso delegatų su sprendžia
mu balsu randasi 45 ir atsto
vauja 14 kuopiį.

pr*irm. V. Kamarauskas pa
skiria į rezoliucijų komisiją 
šiucs delegatus: M. A. Ragin- 
ską, A. Galinską ir K. Karso- 
ką. Kadangi rezoliucija jau bu
vo iškepta prieš suvažiavimą, 
tai komisija neturėjo ką veik
ti, — tik pasiūlė skaityti itą 
rezoliuciją.

Aš imu balsą,, pareikšdamas, 
kad turiu laiškąi nuo SLA. pre
zidento F. J. BagočiaUs ir no
riu jį perskaityti., Laiškas il
gas ir skaudžiai paliečia senos 
gvardijos veikėjus. Taigi svar
besnes laiško ištraukas aš čia 
paduosiu. Ten, tarp kitko, sako
ma: “Kad seimo nutarimus ne
gali nė apskričiai, nė kuopos 
atmainyti, bet turi rengtis prie 
sekamo seimo”. Toliau: ‘‘Det
roito seimas padarė nutarimą 
pakeisti konstituciją aiškiai, 
todėl kad žmoriės, kurie dau
giau kaip pusę musų pinigų 
sukišo į investinentus, kurie 
nėra verti to vardo, bet yra ne
leistinos šiukšlėj '* fraternalėms 
organizacijoms, 'j ir kurie per 
kelis paskutinius seimus poli
tiškomis intrigomis paneigė Su
sivienijime . naĄų balsus, pri
vertė Susivienįjitnd reikalais 
besirūpinančiu^ *nArius pervary
ti, konstitucijos įkeitimus, ku
rie tikrai ir teisingai, atatinka 
musų organizsįįijos ^tikslams.” 
Toliau: ‘'Kitas dalykas, dėl ku
rio musų polinki Jriųkšmąda- 
riai, matomai, saukia Šį’ suva
žiavimą, yra;.šeijW nutarimas 
dėlei kėlimo centro, raštinės j 
Pittsburghą. Šiline reikale ir 
leiskit man pasakyti aiškiai, 
kodėl Detroito seimas buvo pri
verstas tokį ritttSYiiną padary
ti: Musų Susivtemįįme yra as
menys, kurie niekados nieko 
musų organizacijai nėra veikę 
ir darę, ąpart ėmimo algų už 
patarnavimus irkelionių išlaiĮ 
das; kurie pradėjo manyti, kad 
Susivienijimas yra jų private 
nuosavybė ir todėl jų ar jų sėb
rų iš centro valdybos pe? na
rius prašalinimas buvo jiems 
nepriimtinu ir neįmanomu drą
sumu. Todėl jie aiškiai pasa
kė prieš seimą ir seime, kad 
jei ne jie ar ne jų žmonės bus 
išrinkti, tai jie '‘padarys Susi
vienijimui tą patį,, ką jie pada
rė Romos Katalikų Susivieniji
mui, kada ponęyalia paskyrė 
“receiverį” ir privertė musų 
brolišką Katalikų Susivienijimą 
ne tik kraustytis iš Ncw Yor
ko, bet podrkug padengti tūks
tančius dolerių išlaidų.

“Taigi žinodarpp tų intrigan
tų apetitus ir planus seimaš 
užbėgo jiems už akių.” Toliau: 
“Kiekvienam tuH būt \ aišku; 
kad seimas žinojo, ką daro, nu
manė, ko vengti ir bijotis ir ką 
apeiti, ir todėl apskričio suva
žiavimo clelegataį;, gali būti sau 
ramus”. Toliau: “Bet dabarti
nė Pildomoji Taryba neleis nie
kam atkartoti iaiorijos, koUi 
buvo su ,R?mos Katalikų Susi- 
vienij imir?/TAs lai* būna aiškų 
ne tik d&ągAtams, bet ir tiems, 
kurie iš triukšmų, nesusiprati
mų ir ermyderių sau gyvenimą 
if pelną dAfo. Susivienijimas 
nuo dabai* nebus jiems pelnin
ga dirva. Susivienijimas J yrą 
liaudies žmonių pašalpinę ir 
kultūrinė organfžačija ir to
liau jis nebus Šalt^rų ir grašia- 
gaudžių auka.” '

Man užbaigus laišką skaityti, 
vienas delegatas dųdda įhėšimą, 
kad laišką priimti su ‘pagyri
mu; kitas duoda pataisymą, kad 
atmesti. Balsų^^ yiėšąi: 29

Lietuviai Daktarai

t*'1

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo,

SUVaziavimaš nutaria, įgalioja nio, skaudamą akių karštį, atitaiso 
specialę šiam reikalui komisiją trumparegystę ir toliregystę. Priren- 

x j j- Kia teisingai akinius. Visuose atsiti-
UŽ aviaešimts (20) dienų nuo kimuose egzaminavimas daromas su 

“ " “ elektra, parodančią mažiausias klai-
dar. Specialė atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

pasiuntimo šios rezoliucijos Pil
domai ai Tarybai imtis legališ- 
kų žingsnių minėto reikalo su
stabdymui ir pertraukti SLA. 
centro raštinę į Wilkes Barre, 
Luzerne County, Pa.”

Delegatas 291 k p. pareiškia* 
kad jau jų kuopa paaukavo 
$10 išimti indžonkšeną. M. A. 
Raginskas- pareiškia, kad in 
džonkšeno išėmimas kaštuoja 
$25*30*

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

4,

, Graboriai

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

DR. S. NAIKEHS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘ 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO. ILL.

t

Laidotuves $95
J. J. BAGDONAS 

Pullman 4151 
10734 S.Michigan Av 

Republic 3100 
2506 W. 63 St.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu .automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
s j CHICAGO, ILL. ; .

....... ------- ----- - -----------——————

Juozapas! Etideikis 
ir Tėvas

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

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augšČiau. 

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

CHICAGO. ILL.

Simon M. Skirias
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

/ Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W. 18th St.

Tel. Monroe 8377

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulėvičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

25 METŲ PATYRIMO
Priteikime akiniu dėl visokių- akių 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.

Jei 
Jei 
Jei
Jei

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
, OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo .9;3,0 ryto iki 8:30 va- 
kąrmMtoum ' &. -Nedėliotnis uždaryta* 
r,. Kalbame Lietuviškai
• t Phone Canal 0523

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Vi r trini a 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer avM kamp. Franciscoav.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN

....................................... .. II.,I m I ■■..■1.1——.-^—

, Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų

_ _ prjaugijos Nariai. _ ____

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

/ Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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

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

Tel. Seeley 7380 
Namų telefonas Brunswick 0597

Phoe Boulevard 7042 
BD vį TJI?r7I?T *TC!

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

.arti 47th Street 
Valatkos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

f

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER aAVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofisė valandos u
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po p’etų

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

Ofiso Tel. CalUmet 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chronišku ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31 st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne
daliomis ir Šventadieniais 10—12 

diena., 
... ...  ■

Res. 6600 South Arteslan Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

< z . CHICAGO, ILL.I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49th Ct
Tek Cicere 3724. Koplyčia dykai.

(Tęsinys iš 1-mo pusi.)
Pereito mėnesio 26 d. buvo 

sušauktas Apskričio valdybos 
posėdis pirmininko p. V. Ka
marausko namuose, Edwards- 
ville, Pa. Tame posėdyje p. 
Kamarauskas perskaitė laišką 
nuo p. S. Gegužio ir pasiūlė 
valdybai saukti specialį Apskri
čio suvažiavimą, nes p. Gegu
žis sužinojęs iš tikrų šaltinių 
baisių dalykų, būtent, kad Pil
domoji Taryba jau rengiasi 
pirkti namą ir kelti centrą į 
Pittsburghą, ir pataria tuo rei
kalu kreiptis į legalį patarėją 
adv. J. S. Lopatto.

Gegužio- Žodžiai
Taigi, nežiūrint, 

me seime Detroite
žis pabaigoje pareiškė, jogei 
“šis seimas buvo tvarkingiau
sias ir daugiausia nuveikė SLA. 
labui” ir kad tą patį p. Gegu
žis atkartojo organe “Tėvynė
je”, pasižadėdamas su naująja 
l?ild. Taryba kooperuoti, bet 
šiandie jau jisai elgiasi visai 
kitaip.
• Apskričio pirmininkas atida
rė suvažiavimą 1 vai. popiet ir 
pakvietė kalbėti adv. J. S. Lo* 
patto, kol bus tvarkomi mam 
datai.

tohas Lopatto pareišk^lkad 
jisai centro kėlimui asmeniškai 
nepritariąs, bet tai priklausą 
kuopų atstovams nutarti. To* 
liaus; jisai sako, kad pennsyl- 
vanijos ■ valstijos įstatymas/ iš
leistas t917 m., nustatąs, kad 
centro kūlimo klausimą balsuo-

DR. V. A. ŠIMKUS 
^GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

...... . ................. . ............ ■■■ .. ■—
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Advokatai

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
• Tel. Boulevard 2800 

ReZ. 6515 So. Rockwell St.
Tel. Republic 9723 \

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

Ž201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5, 

Vakarais: PanedSliO, Seredos ir 
Pčtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S. Rockwell Streėt 

Telefonas Republic 9600

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 Washington St.

Kambarys 402 Tel. Dearbom 9047 
Rez. 5349 So. Hermitage Avė. 

Vakarais nuo 6 iki 9 
Tek Prospect 1610

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvčse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu-

756 West 35th St. .
Cor. of 35th ahd Halsted Šts. 

Ofiso valandos nuo ,1-3 nuo &:30-8:B0 
. Nedčl’.omis pagal sutart

ANTANAŠ’P^TKUS 
Graborius

KOPLYČIA DYKAI . ?
1410 South 49 Ct 

ILL.

3222-26 S. Halsted St
Tel. Victory 4226

Vpdėi>w J. KALED1NSKAS
Leidžiame gražius radio 
programus kas nedėllą, 11-ą 
vai. prieš piet iš stoties 
WGES, 1360 kilocycles.

NORTHWESTERN 
Stove Repair Co
662 West Roosevelt Rd.

312 West 63rd Street 
2323 Milwaukee Avė.

3616 Š. Cdmmerėial Avė.
CHICAGO, ILLINOIS 

Tel. Monroė 6600.

HM w. zard n., Uhicago
Tel<c,lMiūs8-rba 8Hfi 

1439 S.!49 Ct., Cicero, IU.
. Tel. Cicero 5927

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
Vak. Nedalioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1930

Ofiso Tel. Boulevard 5913



Lietuvos Seserys

Lietuvos Seserų

^Gothmbuu^^

Gerkit ir Reikalaukit

$1195

$6950

$3950

$395KUR!

JOS. JOZAITIS, Mgr.

THE LIVE STOCK
NATIONAL BANK

Tel. Lafayette 3866.

GARSINKITE? “NAUJIENOSE”

Ne, tame name ne
šventi, jie pakartojo

NATHAN 
KANTER

Lietuviškos 
Degtinis

Tie pečiai yra įvairių žino 
irių išdirbysčių ir visoje ša 
lyje plačiai garsinami.

Depositai yra garantuoti kaip numatoma 
Bankiniame Akte iš 1933 metų.

YRA 
PAVOJINGA

Live Stock Banke aprūpinsite savo finansi 
nius reikalus pilnu užganėdininiu sėkamuo 
se skyriuose: . ..

ČEKIŲ
TAUPYMO
PERSIUNTIMO PINIGŲ
MORGIČIŲ (Trust Dept)

CQMBINATION
PEČIAI ..............

Parengimai, paren
gimai ir parengimai 

Cicero kolonijoj

Jau didelis skaičius Chicagos lietuvių, įver
tino musų garsinamus pečių bargenus, ap
lankė musų krautuvę ir įsigijo sau tų mo
derniškų su visais patogumais pečių.

Jeigu jus dar neaplankėte musų krautu
vės ir neturėjote progos pamatyti musų di
džiulio pečių stako, padarykite tai artimiau
siomis dienomis. Nesigailėsite.

Aplankyti musų krautuvę dar nereiškia, 
kad čia turite pirkti. Mes tik norime, kad 
jus pamatytumėte musų prękes ir kainas, o 
paskui sulyginti su kitomis krautuvėmis.

Tas likimas neišskiria 62 me 
; t^'pyį'Qt \nčt trijų metų ku 

dikio ' ■.

CASH ARBA LENGVAIS 
IŠMOKĖJIMAIS.

Visose Alinčse 

Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 
Kentucky 

Bourbon

CICERO 
tautiška draugystė turėjo savo 
parengimų pareitų šeštadienį, 
p. Somėtų svetainėj. Parengi-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Central District 
FURNITURECO.

' 4 Į «»

3621-23-25 SOUTH 
HALSTED STREET

Tarp Chicagos 
Lietuvių

10355 Indiana avenue. Rado 
daktaras, keturiuš sergančius 
vaikučius gulinčius lovoje, vie
noje lovoje.

Tai bus tikras “Šu- 
Uniformięčių pa- 

visuomet draugiški

Verkė, rankas lauže Mrs. 
Harrison, kuomet geri žmones 
atsiuntė daktarų Frank P.Was,

Toks yra bedarbiu 
likimas: badas, kan

čios mirtis

i Slifuotj Stiklai M 
INTOMS KAINOMIS 

Patenkinimas Garantuotas.

Iš Gothenburgo i Stockholmą ke
lionė elektriniais traukiniais ima 6 
valandas per gražiąją Švediją, ši- 
keliong jungia musų Atlantiko ir 
Klaipėdos laivų susisiekimą. Tarp 
Klaipėdos ir Stockholmo tiesioj? plau
kioja musų naujas laivas “MARI- 
EHOLM”. kelionės laikas 24 vai.

Išplaukia Iš New Yorko
Gripsholm ................... Spalio 3
Kungsholm ............... Spalio 25
Gripsholm .........  Spalio 30
Drottningholm ........ Lapkr. 17

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

and/Midvrife 
6109 S. Ąlbany 
•• Ąvenue i.

Phohe 
Hemlock 9252 

PątarnAuju prie 
gimdymo pamilo 
še kr ligoninėj, 
duodu, massage 
electric . treat* 
ment ir magne- 
tic - blankets ir tt. 

. Moterims ir. mer
ginoms. patari
mai dovanai.

Mes turime savo 
krautuvėje pilnų va
gonų įvairių pečių, 
kurie turi būt greit 

išparduoti:

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų, Moterų,

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

Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Viętory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais. ’ ■

C**

mažutei Grace nebuvo 
Susirgo ir 3 metų Ag- 

Susirgo ir Harrison 
kuris bėginėjo per 
žurnalus pardavinė

jo, susirgo ir dar viena duk
rele. Bet, vaikeliai, papa ne
dirba, mama negali pašaukti 
daktarė. Matot, mama daro 
ką gali, mama nori, kad jus 
pasveiktumėte. ,

Atėjo pirmadienis ir mažu
tė Grace mirė. Atėjo trečia
dienis ir mažute Agnės mirė.

mas, šokiai, buvo labai pasek
mingas. Seserys pilnai paten
kintos. '

L. L. Namo Bendrovės 
reikalai

šį šeštadienį L. L. Namo Ben
drovė rengia vakarų savoj sve
tainėj, 14 Street ir 49 Court. 
Tai sezono atidarymas, pirmas 
parengimas.

Bendrovės šėrininkai ir plati 
visuomenė turėtų į tų vakarų 
skaitlingai atsilankyti, o ir sa
vo atsilankymu paremti bend
rovę ir priduoti ūpų rengė
jams. Visiems laikai sunkus, 
kaip pavieniams, taip ir gri^ 
pėms. L. L. N. B. turi paneš
ti sunkių naštų. Aukšti, ne
žmoniškai aukšti taksai, o krau
tuvių ir pačios svetainės ren- 
dos daug sumažėjo. O kitokių 
jeigu nėra.

Vedėjai sugeba išsiversti
Nežiūrint į tai Bendrovės ve

dėjai sugeba išlaikyti tvarkų. 
Išlaidos apmokėtos ir patys 
nuošimčiai dalimis mokama. 
Kreditoriai, suprasdami svarbų, 
dovanoja nuošimčius už šiuos 
metus. Tas daug gelbsti. Sun
kiuose laikuose ir sutartinai 
veikiant viskas galima padary
ti, jeigu butų vienybė, sutar
tis. Butų galįma išgelbėti daug 
vargšų žmonių turtų.

Man gerai žinoma L. L. N. 
B. nuo pat išsikurimo ir čia 
šėrininkų didelė didžiuma apsi
leidę. Ant savo investuoto ka
pitalo ranka numoja. Nelanko 
susirinkimų nei parengimų. O 
tas turėtų būti, nes čia visų 
reikalas. Tad, buk, šiame pa-

OF CHICAGO 
4150 SOUTH HALSTED STREET

“Jie turi lygių šansų gyventi 
arba mirti
reiškė Cook apskričio dakta
ras. “Jie yra užnuodyti blogu 
maistu. Jie tų maistų gauda
vo iš pašalpos stoties? Taip 
maistas nebuvo geras. Vai
kučius užnuodijo. Jie turi 
lygių šansų, gyventi arba mir-

KIEKVIENOS R U P T U R A
Tiktai moksliškiauslai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos. Jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržų (Truss) išdirbėjų, — ateikite pas mus dSl diržo su 
pilnu pasitikėjimu!
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminį pančiakos) dėl varicose gyslų, 
BELTS. ARCHES ir tt. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams. " ' ' . . ?

CHICAGO ORTOPEDIC CO.
183 West Lake SU Arti WeUs St. J

\<JVEDŲ 
^zAmEDIKOJ 

Linija
------------ -—-i

International Wine & Liquor Co.
Musų ištaigoje randasi inpor'uotos degtinės iš Lietuvos. Rusijos, 
Latvijos. Estonijos, Lenkijos, Vokietijos, Franrijos, Kubos ir Meksi
kos. Taippat yra didelis pasirinkimas visokios rūšies Amerikoniš
kos degtinės. Keisas $12.00 ir aukščiau.

Lietuviu įstaiga ir lietuviai pardavėjai.

4611 So. Ashland Avė.
Telefonas Boulevard 0470

Rusiška ir Turkišką Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROĄD
arti St.Louis Av. Tel. Kėdiie 890g
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

. ^^imming pool. .
Rusiška ir turkiška . pirtip

Moterims geredomla ild 7 v. y.

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

/TeL YARDS 2909 
Tel. BOULEVARD 6060

* CHICAGO. ILL, 
įį ; ■■■ U; - ■ ... ..
St Paul’s yrą jUgų apielinkės li
goninė, kur ‘ kiekvienam « ligoniui 
visuomet suteikiama’ mandagus ir 
veiklus patarnavimas. Medikalis, 
chirurgijos ir prie gimdimo patar
navimas už 10 dienų, normaliuo
se atsitikimuose $50.00. Išėmimas 
tonsilų, daktaru patarnavimas, 
ligoninė ir operacijos kambario 
sąskaita kainuoja $20.00.

Aliejiniai šepečiai $18-50 
Angliniai Pečiai ....$19-75 
Gasiniai Pečiai .... $2950
VIRTUVIŲ 
ŠILDYTUVAI

Tai Tokia yra bedarbio H 
King gyveninio ir jo mažų ne
kaltų vaikučių tragedija. x

Šiurpu.
Ir šalyje, kuri yra turtin

giausia pasaulyje. X.

PRITAIKI

Dr. G. SERNER
* LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Ofisą. 11-Akbtlv Dirbtu.l . o-756 West 35th Street telefonas Yards 1829

BUNGAL0W 
PEČIAI
SKALBIMUI
PEČIAI ..... .

Taip pat turėtumėt pamatyti musų pačių 
dirbtuvėje padirbtus SEKLYČIŲ (Parlor) 
SETUS, kurie padirbami prityrusių žmonių, 
vartojant geriausios rųšies medžiagą ir 
parduodami tik už $ 0 ft Ė A
(Kiekvienas Setas Pilnai ■k >1M D11

Garantuotas) UUU.UU

. ATIDARYMAS TAVERNO 
įvyksta šeštadieni, Rugsėjo 29. 1934 m. 
Kviečiame visus draugus, drauges, pažįstamus ir nepažįstamus i 
musų naujos-alinės atidarymą. Bus skanių užkandžių, gerų garimų 
ir geia muzika. Linksminsimi iki ankstyvo ryto.

KVIEČIA SAVININKAI:
P. MILAŠIUS ir A. SIDEIKIS. 

3438 So. Emerald Avė.

ATIDARYMAS
ARCHER BUFFET 
4180 Archer Avenue

Subatoj, Rugsėjo 29 d., 1934
Visi draugai ir pažįstami esate širdingai kviečiami praleisti smagų 

vakarą su mumis. Bus MUZIKA, ŠOKIAI, UŽKANDŽIAI.
CHARLES WALANTAS
WALTER BROZOWSKI

Mutual LiquorCo
4707 S. Halsted St 

Tel. YARDS 0803

ręngime su savo draugais. Pa
švęsk nors tuos 25c įžangos.

' , Ir Kareiviai
Toliaus bus parengimas 13 d. 

Spalių Draugystės Lietuvos 
Kareivių Uniformos Skyriaus 
p. šemetų svetainėj, 1500 49
Avenue 
rųrp-ibųVųni 
rengimai 
smagus, grynai petuviški.

Tad mylintieji lokius vaka
rėlius rengkitėš iš anksto. Pra
neškite ir savo draugams, o už 
vis svarbiausiai, draugėms. Su
prantamai, be jų nėra ųei sma
gumo.

Ir dar vienas
Pačios Draugijos metinis pa

rengimas įvyks 3 d. lapkričio, 
L. Liuosybės Svetainėj. Pro
gramų išpildys Chicagos Jau
noji Birutė. Ir jau* pradėjo mo
kintis ko nors naujo, gražaus. 
Visiems bus didelis “siurpri
zas”.. 7 .

Aš su nekantrumu laukiu to 
vakaro. Tai bus vienas iš gra
žiausių. Ir kų Čia kalbėti. Kas 
nežino kų gali Birutė? Visi 
rengkites ir bukite 3 d. lapkri
čio L. Liuosybės Svetainėj.

9 , ’
; Raudonos Rožės klube

‘O kas yra veikiama Raudo
nos Rožės Kliubo metiniame, 
ne, 20 metų jubiliejaus paren
gime? - , .
• Komitetai sušilę darbuojasi 
ir ką jie surengs, tai pamaty
sime 29, d. lapkričio, Sako, pra
dės nuo keturių po pietų ir už
sibaigs . rytmetyje. Ir aš tuo 
neabejoju, nes Kliubo parengi
mų niekas negali pralenkti. O 
tas 20 metinis paminėjimas kai- 
kam svarbus^ brangus. Senieji 
Kliubo pionieriai gatfna dova- 
nas.4-?!).;. • ■. \ . \

Aleksas Rozgus - ir Veronika Walush 
Užkyiečia sąvp draugus Ir pažystamus 

RUDENINT ATIDARYMA 
' ŠEŠTADIENĮ, Rugsėjo 29, 1934 

IKI VfiLŲMO NAKTIES.
DYKAI UŽKANDŽIAI — KĘPTAS PARŠAS—MUZIKA — ŠOKIAI 

CASTILLIAN CASTLE 
6227 So. Ashland Avenue 

Tel. RBPUęLIC 7380Mrs. Anelia K. Jarusz
PKysical Thferbpy

NAUJIENOS. Chlęago. 01, 
............  i iii.i.m. .. Mae'B'HMen,! ,,i 

A •• J 1 ................. ■ •..

kę savo nuomones inspekto
riai nuėjo, bet H, Kihg’o deja
vimų jie neatšiminė. -

O kambarių buvo keturi
Ir gyveno King’as ir jo žmo

na, ir jo maži vaikučiai, ir jo 
giminaičiai tame skiepe — vi
so vienuolikę. O kambarių 
tame skiepe buvo, tik 4-i.

Harrison King, Jr„ bėginėjo 
po kainynu namus pardavinė
ti a nius
Uždirbo jis kelis centus ir par
nešdavo juos namo. Mama ir 
kiti eidavo maisto ieškoti. Ei
davo į pašalpos stotį, eidavo 
Dėr išmatų skardines. Suran
kiodavo ir valydavo.
Grace negali to maisto valgyti

. Bet jos dukrelė, 5-ių metų 
Grace negalėjo valgyti to mai
sto. Ji valgė, bet pradėjo jau
stis negerai. , £mė mamai 
skųstis. Bęt kų-gi mama gali 
padaryti. Juk papa nedirba. 
Mama negali daktarų pašauk
ti. Pagulėk ramiai vaikelį, 
tuoj tau bus gerai.

. Bet 
gerai, 
nes. 
King 
namus ir

Roosevelt Furniture Co
INCORPORATED

ĮPĖDINIAI CITY FURNITŲRĘ CO,
M. P. Jovarauskas ir J. P. Bertulis, Savininkai

2310 WEST ROOSEVELT R0AD 
Phone SEELEY 8760

STRAMHT KENTUCKY 
•;£įOURBQH;į
. MUTUAL LtOUOtt GOMJ’ANT

\ Dęr kęlįo8; gyvybės - bedar- 
.į/, J’ 

1 Ilgių,neturėjęs darbo,- 62 me
tų staiįjiš; Fr'apk Kąsperas at- 
ėriiė sayo's, įjrvybę : pasikarda- 
mąs pp^ šayo namų, stogu. ,Ųž 
virvę jpanaudiij o savo žmonos 
sukneįę. ; ■ ■ ■j-1;

l^asikbrS ;^į>gliko 11 vaikų
■ ;■'V /'* _ • ųįiįĮųįčiais:į 1 ' ■■■' 

» - f •. ’• . A,’"-.’ ■ •* . ** *,.• •. ’*

Fįęd Groh,į 44 /metų liekos 
vaikų tėvas' pasikorė savo na
mų skiepe, / 3825 ’ St. Čharlės 
Road,’ Bellėwood. '■ Bedarbis, 
sirgo. Badavo.

Traginga King'ų istorija

ROSELĄND — Harrison 
King nedirbo daug metų, vi
sur jis vaikščiojo,, visur klau
sinėjo, bet niekas jam neno
rėjo duoti; progos uždirbti ke
lius centus maitinimui 10 gy
vybių, kurios iš jo lauke už
laikymo. 11

Gyveno Harrison King,' jo 
žmona ir jų jauni vaikučiai ir 
giminaičiai skiepe, Dailiai 
nurėdyti inspektoriai 'atlankė 
tų skiepų, 10859 Ėdbrooke 
avenue, ir autoritetingai pa
reiškė, kad jis netinka gyve
nimui, 
galima 
H.' King’ui, kuris dejavo,'kur
gi pasidės, jeigu čia negali gy
venti? Autoritetingai išreiš- 
"■ '‘'U /?■/■■ ■' '• .'V*''
: ' Akušerės

■SOi:
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ną valdžia gali išbukdyti jos visą ofisą į Wilkes-Bąrre, 
kur nė patys SLA. nariai seniai nenori, kad butų cent
ro raštinė ir spaustuvė su organo redakcija.

Pereitasis seimas tatai vienbalsiai nutarė, ir dabar 
daryti tam obstrukciją yra nedovanotina.

KĄ ŽMONĖS MANO
MUSU KALBOS LIKIMO KELIAS
Stoka apsišvietimo.

AR NEPRASIDeS NAUJI ERGELIAI 
SUSIVIENIJIME?

Šiomis dienomis atėjo rimtų žinių iš Pennsylvani- 
jos apie Susivienijimą Lietuvių Amerikoje. Jų tikrumu 
netenka abejoti, tik dar palieka klausimas, ar žmonės, 
apie kuriuos tose žiniose eina kalba, iš tiesų yra pasi
ryžę eiti užsibrėžtuoju keliu.

Jie kursto SLA. kuopas ir narius atvirai priešintis 
teisėtiems seimo nutarimams ir patys duoda tokio or
ganizaciją ardančio veikimo pavyzdi, priimdami rezo
liuciją prieš seimo nutarimus ir grasindami teismu Pil
domajam Tarybai.

Suprantamas dalykas, kad Šitokį SLA. 7-to apskri
čio delegatų elgesiai yra priešingi Susivienijimo įsta
tams. Nei apskritys, nei kuopa, nei atskiri nariai ne
turi teisės trukdyti seimo nutarimų vykinimą; o ban
dymas grasinimais teismu sulaikyti Pildomąją Tarybą 
nuo ėjimo pareigų, kurias jai uždėjo seimas, yra toks 
nusidėjimas, kokio organizacija nieku budu negali pa
kęsti.

Iniciatyva šitam neteisėtam 7-to apskričio žygiui, 
kaip neužginčijami faktai rodo, išėjo iš buv, SLA. pre
zidento p. St. Gegužio. Jam uoliai talkininkauja buv. 
vice-prezidentas p. V. Kamarauskas ir legalis patarėjas 
p. J. S. Lopatto. Mes nesistebime, kad pastaruoju du 
imasi šitokių priemonių, nes juodu kartą jau buvo įvė- 
lę Susivienijimą į nemalonę padėtį. Kada anąmet Pild. 
Taryba, iždininkui Paukščiui mirus, paskyrė ton vieton 
ičikagietį Kazį Gugį, tai p. Kamarauskas padavė skundą 
Pennsylvanijos apdraudos departamentui, kad SLA. 
rengiąsis “iškelti savo turtą iš valstijos ribų”.

Pats p. Kamarauskas tuomet prisipažino, kad jisai 
tą skundą parašė p. Lopattos ofise. Pildomoji Taryba 
turėjo deliai to nesmagių ginčų su valdžia, ir dalykas 
buvo, galų gale, sutvarkytas taip, kad Susivienijimas 
sutiko laikyti savo bonds’us ir kitokius investmentus 
Pittsburghe, kuris randasi “Pennsylvanijos ribose”, o 
Chicagos bankuose iždininkas padeda tiktai pinigus, 
kurie dar nėra investuoti.

Bet kad p. Gegužis atsidūrė tarpe šito naujo “maiŠ; 
to” kurstytojų, tai SLA. nariams bus tikrai nemažas 
siurpryzas. Kada jisai traukėsi iš SLA. prezidento vie
tos, jisai žadėjo būti ne tiktai ištikimas organizacijos 
darbuotojas, bet ir davė žodį kooperuoti su naująja Pil
domąja Taryba. Jisai buvo pakankamai ilgai Susivie
nijimo priešakyje, kad žinotų, jogei SLA. įstatai nelei
džia nariams arba kuopoms sabotažuoti tai, kas teisė
tu budu buvo nutarta seime.

Ką mano pasiekti tie “senosios gvardijos” lyderiai, 
kurstydami Susivienijimo narius šitaip laužyti organi
zacijos įstatus? Juk Pildomoji Taryba bus priversta 
ginti tvarką organizacijoje, nes tai yra jos pareiga, ku
rią ji yra po priesaika pasižadėjusi atlikti! Ar tie lyde
riai nori, kad Susivienijime kiltų panašus ermyderis, 
kaip tas, kurį jam teko pergyventi, kuomet bolševikai 
buvo užsispyrę žu-but užkariaut arba sugriaut organi
zaciją ?

“Senoji gvardija” sąmoningai klaidina SLA. na
rius, skleisdama gandus apie tai, kad jau buk “perka
ma namas” Pittsburghe ir rengiamasi centi-o ofisas 
kraustyti iš New Yorko. Tais gandais norima įbaugin
ti narius, kad Susivienijimui pasidarysią “daug nuosto
lių”. Tikrumoje klausimas eina šiandie visai ne apie 
raštinės kraustymą, o tik apie “legalio” centro sutvar
kymą, sulig pereitojo seimo nutarimu. Kol tai nebus 
padaryta, aišku, kad raštinės kraustymas visai negali 
būt nė pradėtas.

Bet centrą kelti reikia, visai neatsižvelgiant į tai, 
ar ofisas bus greitai kraustomas, ar ne. SLA. centras 
šiandie yra oficialiai Wilkes-Barre’je. Bet tame centre 
tėra tik Susivienijimo iškaba, o sekretoriaus ofisas su 
visomis knygomis ir dokumentais randasi New Yorke, 
Vadinasi, New Yorke yra tikrasis SLA. centras.

Tačiau tokia padėtis yra priešinga Pennsylvanijos 
•įstatymams, ir jeigu * koki nors kerštinčiai paduotų 
ckundą valdžiai, tai Susivienijimui butų daug vargo 
(kaip anąmet kad buvo Romos-katalikų susivienijimui)* 
Taigi, kad tokių keblumų organizacijai nepasidarytų, 
ir reikia oficiali centrą (t. y. SLA. iškabą) kelti j tokią 
vietą, kur ateityje numatoma laikyti tikrasis centras. 
Jeigu organizacija to nepadarys, tai vieną gražią dįe*

Visuose parengimuose, kur tik kunigas pasirodo vadovaujamoje rolėje, šiandien girdime vis tą pačią dainą apie musų kalbos “reąuiem aeternam” arba: “Gelbėkime musų kalba žūsta.”Ar musų kalba jau tiek nusigyveno, kad beliko duobkasiai samdyti ir ar jau mums teks nebylio role vaidinti, žinių niekur nerandu; vienok girdint tas pesimistų nuobodžias giesmes, tenka pasakyti, kad jau ir didžiausiam optimistui pasidarė nejauku, ypač žinant musų visuomenės nerangumą gyvai reaguoti j opius gyvenimo klausimus.Visiems yra žinomas faktas, kad didžioji išeivijos dauguma neturi palinkimų lavintis ir mokslintis, o ir bendrai per šaltai atsineša į kultūros darbus. Knygų neskaito. Laikraščius kad ir perka dar kiek, skaito palyginamai labai mažai. Daugelis pasitenkina tuo, ką mato pirmojo puslapio antgalviuose ir graborių apskelbimuose.Šitoji liga yfa giliai įleidusi savo šaknis ir todėl be geros operacijos nėra pagydoma. Todėl tenka su pasigailėjimu pabrėžti, kad musų kelias iki visiškai kultūringos tautos vardo yra dar tolimas ir, tokioms aplinkybėms esant, yra viskas galima. ■?' * ( vAr šitą galvoje turėdami, musų virš-patriotai pranašauja mums nelaimę, deja, tenka labai abejoti, nes tai yra “žemiškas” išradimas, kuriuo nereikia rūpintis^ Jie gi tvirtina, kad bažnyčia valstybe paskui, nusako, kad šis esąs nuodėmių (gal papildymų)ir pasiruošimas į aną amžiną gyvenimą. Todėl .nereikia rūpintis žemišku lobiu, nors patys lenkia taurę ligi dugno. Turint tai galvoje, reikia sakyti, kad jų šukavimai tik priemonė didesniam nui išgauti. Tai yra ta veidmanyste, kaip ir visijų nusakymai apie aną gyvenimą, kur patys nėra buvę.
Prieš trisdešimt metų.Negarbinga dvasiškių veikla musų kultūros dirvoje praeity neleidžia šių dienų kunigams pasidžiaugti ir jų vaisiais, todėl jie stiprybę semiasi moderniškojo gyvenimo samčiu.Visiems šiandien yra Žinoma tiesa, kad kunigai ir dvarininkai dirbo ranka rankon musų kalbos naikinimo darbą* Jie buvo tuo šuviu, kuris sprogdamas iš vidaus padarė daugiausia žalos. Jie gi iš sakyklos Šaukė, kad lietuvio kalba pagoniška ir Dievui nesuprantama. Tai t buvo slavų kultūros antpuolio laikotar-. pis. Buvo gėdaz kalbėli “chamo” kalba ir todėl ir yptomuo ėmė skaityti mišių malda s iš lenkiškos maldaknygėsį, nbrs jis dar ir raidžių nepažino ir skaitė knygąaukŠtymko-; jomis laikydamas. !Tai buvo visų didši<aUiWMt gręsiantis mųsųkftlbų ■ sunai-; ’kinti pavojus. Vienok., Vašiu' kaimo vargo žmogeliui, šiandien fiyVa. . Vargu ar ’ry dėl tepamato šiandien, ka< pradedame kopti į kuliuos' bokštų, taip apie musų kalbės pražuvimu ir aTnetikbnŪmo bangose,

Mokykla.Mokykla yra tąja šventove, kurioje auklėjasi busimoji visuomene. Musų mokykla yra bažnytinio tautinio ir viešojo valstybinio tipo. Mokykla, jei ji tinkamose rankose, gali atlikti visuomenei daug naudingo darbo. Bažnytinė, deja, dėl menko vienuolių gyveninio supratimo savo tikslo neatsiekė ir jos užsidarymas atrodo jau neišvengiamu dalyku. Ji turėjo sau tikslą išlaikyti vaiko sielą religinėje dvasioje ir kalbos gyvybę. Vienok jai labai nepavyko. Ir todėl tėvai matydami, kad vaikai savos kalbos visvien neišmoksta ir bažnyčią lanko (velnu varomi, skaito I pinigų mėtymą be tiksliu darbu ir pradeda leisti vis daugiau ir daugiau į viešąsias mokyklas.. Gi kunigai, aiškiai matydami sau smūgį, stengiasi kiek galėdami išvengti visiško kracho ir todėl šiomis dienomis jie pradėjo ypatingai veikti. Taip Marąuette Parko kunigai net graso tėvams neduoti nuodėmių išrišimo.
Kunigų siekiai.Jau buvo minėta, kaip gali paveikti mokykla į vaiko jauną sielą. Tais tad sumetimais

pirmą, o Toliau jie gyvenimas apsivalymo laikotarpis
payrapati kili

kunigai ir skverbiasi paimti tą mašiną į savo rankas. Bet mūšų kunigai, būdami ypatingais turtų ieškotojais, labai dažnai pamiršta ir savo tie* stoginius uždavinius ir todėl pradeda paleisti iš savo rankų ir religijos vadovybę, ku* ri pamažu ima pereiti į ai- riŠių kunigų rankas, kurie gal kiek; kunigįŠkesni ir prieina* mesni. Tai patvirtino ir kun.Kemėšis "Draugo” puslapiuose. Jis nusako, kad jaunimas bėgąs į airišių bažnyčias dėl tų, kad lietuviškai nesupran- ląs, girdi, reikią it į lietuvių bažnyčias įvesti anglų kalbą. Taip tai jie rūpinasi musų kalbos palaikymu.Iš to matome pirmiausia jų rupesnį, kaip išlaikyti savo puošnų gyvenimą ir jų prisipažinimą, kad jų mokyklos kalbos neišmokė ir religijos dvasios į vaiko sielą neįkvėpe. Tai vienas dalykas. Ritas yra tai tas, kad jie užlaiko didelę armiją vienuolių ir, jei mokyklos užsiddro, jų išlaikymo fondas skaudžiausia nukentėtų.
Inteligentijos užduotis.Turime pakankamai gabių gydytojų, advokatų, žurnalistų ir mokytojų. Tegu jie kiekvienas pašvenčia tik po menką valandėlę visuomenes naudai, tai mes tuojau pasijustume ant geresnes kultūros papėdės bestovį; musų laikraščiai pasidarytų turtingesni, įdomesni ir nustotų to monotoniškumo, kuriuo jie Šiandie persisunkę yra. Veikėjai įgytų daugiau populiarumo, kartu, žinoma, ir asmeninės naudos. Išmokykite liaudį pirmą raštą mylėti, o paskui jai duokite skaityti. Tais sumetimais gal butų naudinga ir laikraščio kainą padaryti prieinamesnę. — 3. Kairys.

Ryto metą prieš demonstraciją darbininkai turi sueiti savo dirbtuvėse, kur padaroma vardošaukis. Paskui visi jie yra sugrupuojami ir maršuoja į paskintą vietą, kur susirenka tokiu pat budu suvaryti darbininkai.Jei darbininkai gauna du svarus mėsos, o į demonstraciją neatsilanko, tai jie yra skaitomi neištikimais sovietų valdžiai. Juos GPU agentai turi įtraukę j savo juodas knygas. Tokio neištikimo darbininko gyvenimas pasidaro neįmanomas: kiekvienas jo žingsnis yra sekamas, apie jj renkama informacijos, — kur jis gyvena, kaip jis gyvena, kaip vakarais laiką praleidžia, su kuo sueina, su kuo draugauja, ką kalba. Mažiausias neatsargumas ir, žiūrėk, darbininkas jau bėdoje.Na, o šnipavimui bolševikai pinigų nesigaili. Slaptosios policijos agentas labai lengvai gali gauti 500 rublių per mėnesį visokioms nenumatytoms išlaidoms. Agentui, žinoma, pinigai yra reikalingi: jis turi su nužiūrimu asmeniu susipažinti, jam užfundyti, kad įgauti jo pasitikėjimą. Pamažu išgaunama ir reikalingos informacijos. Po to pradedama visokiais budais neištikimas darbininkas persekioti. Ieškoma visokių priekabių ir jam daroma visokiausių nemalonumų. Pagalios, darbininkas nebetenka kantrybes ir bando pasipriešinti. To tik ir reikia, — buntauščikui

tuoj surandama “tinkama vieta”.Klusnus darbininkas, kuris savo pareigą tinkamai atliko,— Vadinasi, dalyvavo demonstracijoje, — ant rytojaus vėl gauna orderį dviem svaram mėsos. Na, o nedalyvavusieji mėsos negauna.1932 m. darbininkas tik keturis svarus per metus ir tegavo. Būtent, prieš spalių demonstraciją ir po tos demonstracijos.Taip tai yra rengiamos los milžiniškos demonstracijos Maskvoje ir kitur. Undžienė sako, jog niekas prievarta darbininkus nevaro maršuoti. Taip, tiesioginiai nevaro. Tačiau netiesiogiai į darbininkus daroma spaudimas. Todėl darbininkai, nenorėdami, kad jų kiekvieną žingsnj slaptoji policija sekiotų, norolns nenoroms eina mar- šuotl. (Bus daugiau)
ATĖJO NAUJAS 
KULTŪRA No. 8 

Kurios tarinys yra labai įdomus 
ir turtingas

Autarkinio ir planingo ūkio klau
simas Lietuvoje — P. Kapustins.

šventraščio medicina — D. A. 
Pikas.

Spinduliavimas — Sir James Jean.
Kaip rašo musų 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 

Gorki j.
Taipgi Literatūros apžvalga. įvai

renybės. Kronika.

Kas fabrikuoja melus 
apie Sovietų Rusiją?

— - -. • ; A •• -- - -

Rašo 3. fiRUBAS.

iki mir*kad so* retežiais

Tik Peoples Krautuvėse
Visuomet gali pateikti Geriausius ir 

Gražiausius
NAMU REIKMENIS

Kainomis MiesteMažiausiomis

j a ar '‘•ra

(Tęsinys)
“Laisvi”' kaliniaiKaliniams bolševikijoje tikras rojus. Tik pasiklausykite, ką sako UndžieriČ: “Sovietų Sąjungoje nėra apkaustytų retežiais kalinių, - kaip pietinėje dalyje. Jungtinių Valstijų, kur darbininkus kankina ties.”Aš pilnai sutinku, vietijoje kaliniai nėraapkaustyti. O tai todėl, kad ;en labai <truksta plieno!Toliau ji Sako, kad kaliniai “gyvena Kuosai, be jokios kalėjimo tvarkos. Veda gyvenimą arti dirbtuves, visa disciplina jų pačių j vestaiPrie kokios dirbtuvės jie vena "Kuosai”? Nugi prie turginės dirbtuvės! Na, o dėl disciplinos, tai ją jiems įveda GPU. agentai, kurie seka kiekvieną kalinio žingsnį. Iš jų nagų beveik nėra jokios galimybės pasprukti.Jei tikėti p-ia Undžiene, lai laisvi yra visi tie kaliniai, kurie sėdi Botirkos kalėjime Maskvoje; visi tie, kurie yra išsiųsti j Šolovecko salas, Totorių respubliką, “Lopatenka-. Lopa/tėUsky Kombinat”; visi.' tie, kurie ištrėmime mirė nuo Šalčio ir bado. ...AŠ nesuprantu, kodėl “drau-, gas” Milleris, viešėdamas Ma-’ skvoje, nepasirūpino aplankyti Botirkos kalėjimo. Ten jis btt-! tų pamatęs, kokia “didelė tais-' ve” kaliniams duodama ir kaip "gerai” jie yrat užlaikomi.Miileris .ir Undžienė viską matė, viską žino, tik, ot, nepastebėjo garsaus. Maskvos kalėjimo. Gal kai kas pamanys, jog tas kalėjimas yra mažiukas ir nei Tastodėl apie jį nėra reikalo kalbėti. Nieko pankŠauš.

Ra
kai

kalėj imas yra gal didžiausias sovietijoje. Su savo dirbtuvėmis jis užima bept kelis blokus. Kalėjimo langai visur apkaustyti storomis geležinėmis štangomis, o budri sargyba seka kiekvieną “laisvų” kalinių žingsnį.Kažkodėl jie nepastebėjo nei Lubiankos kalėjimo, kuris paprastai yra vadinamas “mirties kalėjimu” ' ir randasi pilnoje GPU. kontrolėje.žinoma, jiems tokios vietos yra užginta matyti ir uždrausta apie jas kalbėti. Mat, tokie dalykai didelės garbės bolševikams nesuteiktų.
Kaip yra rengiamos 

demonstracijosDabar pakalbėsiu apie tai, ar * darbininkai yra verčiami dalyvauti demonstracijose.Turiu pasakyti, jog darbininkai tikrai yra verčiant tiemon-! s*tracijose dalyvauti. 1932 m., kai gyvenau Maskvoje, turėjau progos matyti didelių demonstracijų. Vienas svarbiausių ap- vaikščiojimij kiekvienais melais įvyksta. spalių mėnesį. Tai paminėjimas bolševikiški perversmo, kuris buvo įvykdytas 1917 m. Darbininkai į tas demonstracijas labai nenoriai eina (daugelis ir neina). Bet komunistai naudoja štai kokią metodą: prieš demonstraciją visose dirbtuvėse darbininkai yra suregistruojami. Užregistruotas darbininkas tuo budu lyg ir pasižada, kad jis dalyvaus demonstracijoje.. Paakstinimui kiekvienam 7 užsiregistravusiam išduodama orderis v dviem svaram ynčioš.Darbininkai paprastai yra tiek mivąrgą ir nusilpę dėl blogo maisto, jog tie du svari! mėsos jiems tikrai esti reikalingi, nes kitaip jie nepajėgtų nei marguoti ir vos galėtų tik kojis pavilkti.’

SEKLYČIŲ SETAIDengti su naujos mados Ta- pestry po
Dengti su Mohair arba na-

'59.50

-4—

Rink tinių išdirbysčių naujausios mados kombinacijos Pečiai $85.00 verti po $120.00 verti po 48.50 
'87.50

$55.00 GESINIAt PEČIAI

1935 metų mados ra- dios parsiduoda už mažiausias kainas mieste. Midget radios
„o ’12.50augščiau.Console Radios po
. 29.50 „augŠČiau.

Brcakfast Setų nepalyginamos vertybės, šis kaip parodytas padarytas iš ąžuolo medžio, vertas $28.00, parsiduoda tik $ už ............. 14.95
hname senus namų reikmenis į mainus ant naujų, 

.juodame didelę nuolaidą.Lengvus išmokėjimai pritaikinami visiems.
Dvi Didžiausios Lietuvių Krautuvės

Chicagoje

4179-83 Archer Avė.Tel. Lafayette 3171 GHICAGO 2586-40 W. 63rd St.Tek Hemlock 8400 ILL.



šeštadienis, rūgs. 29, 1934 ĮTCTJIENjPS, CHcap, BL . ■' B

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Jaunų Lietuvių Pul 
kai pradėta or

ganizuoti
vai-Motinos, tėvai ir patys 

kai priėmė vardą vaikų orga
nizacijai, kuri ketina apimti 
didelį Chicagos lietuvių vaikų 
skaičių. Tai bus Jaunų Lietuvių 
organizacija. Jos atskiros kuo
pos vadinsis pulkais.

Bridgeporte dabar pradės 
veikti Pirmas Jaunų Lietuvių 
Pulkas. Šito pirmutinio pulko 
globėjų tarybon tapo išrinkti 
p. Kondrotas, ponia Šiaučiūnie
nė ir p-lė Woodmaniutė.

Jaunų Lietuvių pirmas pul
kas rinksis du sykiu į savaitę: 
ketvergais nuo 7 iki 10 vai. 
vakare ir subatomis nuo 1 vai.

iki 4 vai. po piet Mark White 
Sąuare knygyno svetainėje 
\(library), Halsted gatvė prie 
30-tos. Rytoj šitoj vietoj jau
nieji susirinks pirmą sykį, ir 
užsiims dainavimu. Petras Sar- 
palius yra jų mokytojas.

Ketvergais jaunieji nedai
nuos, bet smagiai praleis laiką 
mokindamies lietuviškų žais
mių, mankštos, šokių, gražaus 
pasielgimo ir lietuvių kalbos.

Jaunų Lietuvių Pulkai statys 
sau už tikslą būti pavyzdžiu 
visiems jaunuoliams, — ir gra
žiu pasielgimu, ir draugingumu, 
ir išsilavinimu ir savo garbin
ga disciplina.

kurią federalė valdžia suteiks 
namų savininkams per tą fi
nansinę organizaciją.

Buvusio Gedimino spulkos 
ir nuo pirmadienio — Stan
dard Savings and Loan Asso- 
ciation — sekretorius yra p. 
Justinas Mackevičius.

the Murphy J. “M” team in 
a practicfc game.

The players, are reųuest^d 
to gather at Grand and Har- 
lem avenue at 1:30 sharp. The 
game will start shortly after 
2:00 P. M.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SABAŠAS

ALFABETO TVARKOJE
negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Nau
jienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Pata
rėjo. čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų 
bus galima gauti.

Slauge nušovė poli 
cistą su jo ptaies 

revolveriu
Romansas tarp merginos ir ve

dusio detektyvo pasibaigs 
mirtimi.

Pirmadienį praside 
da registracijos 

į “CCC”
Vyrai, nuo 18-kos iki 25 metų 

amžiaus gali Įstoti į Valdžios 
palaikomą organizaciją.

MARGUMYNAI

ALFABETO
šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų 
skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
Įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų

AUTOMOBILIAI
AUTOMOBILES

T UNTOC! TK> MTIATC 
LUMBER

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

APSAUGOTAS
IŠMINTINGUMU

Radio—Activus “piloto kabe
lis” pagelbsti laivo kapitonui 
susirasti kelią per prisikimšu
sią prieplauką. Budrus biznie
rius jaučia, kad šis BANKAS 
sugebės pagelbėti jo biznio įs
taigai, kada jis parodys 
gus faktus apie save.

Šis Bankas siūlo tokį 
tarnavimą per savo 
nio Kooperavimo Skyrių.

HALSTED EXCHANGE
NATIONAL BANK 
19th Place and 

Halsted St.

teisin-

pa- 
Biz-

ČEVERYKAI 
VISAI 

ŠEIMYNAI

Ištraukusi revolverį iš detek
tyvų seržanto holsterio, jauna 
ir graži 26 metų slaugė vakar 
anksti rytą jį nušovė prie 74-os 

lir Irving avenue, kur jie sėdė
jo automobilyje.

Tai buvo Louis Kolb, dviejų 
vaikų patėvis, vedęs, kuriam 
pasidabojo Bernadine Dunning, 
Southtown ligoninės slaugė.

Pasakęs žmonai, Mrs. Doro- 
thy Kolb, 7502 Engleston avė., 
kad “išvažiuojąs su reikalais” 
detekty vas Kolb suėjo su gra
žiąja slauge, nuvyko su ja į te
atrą, užsuko į “Modern” alinę, 
63rd ir Richmond street, ir vė
liau nuvažiavo prie apleisto na
mo, kur įvyko tragedija.

Jis ją glamonėjęs, jis meili
nosi, bet ji tam priešinosi, aiš
kino policijai Bernadine Dun
ning. “Kuomet mano protestai 
nepagelbėjo ir jis įsidrąsino ir 
sudavė man per veidą, aš iš
traukiau revolverį iš jo holste- 
rio ir šoviau”. Ji pataikė tie
siai į detektyvo širdį.

Detektyvo kūnas buvo atga
bentas į Šv. Kryžiaus ligoninę, 
kur įvyko koronerio tyrinėji
mas.

j kitas valsti- 
kur jie atlieka įvairius 

Valdžia moka

Gagc

Pirmadienį 10 vai. ryto pra
sidės registraciją į Cicil Con- 
servation Corps stovyklas, ku
rias valdžia palaiko suteikimui 
užsiėmimo jauniems bedar
biams vyrams.

Vyrai Įsirašę j tokias stovyk
las yra išsiunčiami į provinci
ją (Illinois ar 
jas),
viešus darbus, 
vyrams po $1 į dieną ir sutei
kia visą pragyvenimą. Stovyk
lų nariai turi pasiųsti didesnę 
dalj tų gautų pinigų savo tė
vams, kad jie galėtų juos pa
naudoti pragyvenimui.

Registruotis galima
Parke, Union Parke ir Welles 
parke. North sides jauni vyrai 
turi registruotis Welles Parke, 
Oakley ir Sunnyside avenue, 
Westsidės 
Lake ir Ashland avenue, 
South Sidės Gage Parke, 55th 
ir Western avenue.

Valdžia ragina neturtingas 
šeimynas, kurios turi 
sūnų, tarp 18-kos ir 
amžiaus, prirašyti jį 
stovyklas.

Kandidatai j “CCC” 
ti užsiregistruoti su 
vais.

Union Parke, 
o

nevedusį 
25 metų 
j “CCC”

turi atei
davo ts-

Ryt “Kipšai” pirmu 
kartu susiduria 

su priešu

Mes turime didžiausį pasi
rinkimą puikių čeverykų:

VYRAMS, MOTERIMS 
IR VAIKAMS.

Parduodame juos pigiausio
mis kainomis.

UNIVERSAL 
SHOE STORE

ZALESKI ir MARTIN, Sav.

3337 So. Halsted St

Westsides s p u Ik a 
nuo sp. 1 d., operuos 
federaliu carteriu

Pirmadienį. Gedimino S pulką 
oficialiai pavirsta Standard 
Savings and Loan Associa- 
tion

WESTSIDE — D. L. K. Ge
dimino Spulka šiandien atsi
sveikina su savo senuoju var
du ir pirmadienį bus oficialiai 
pakrikštyta naujuoju vardu— 
su visais gerais ir gausiais fe- 
dcralės valdžios linkėjimais.

Nuo pirmadienio Gedimino 
spulka oficialiai' tampa “The 
Standard Savings and Loan 
Association”, ir paliudymui 
perkrikštijimo ir perėjimo iš 
valstijos jurisdikcijos po 
Washingtono jurisdikcija, pa
kabins ofise federalį čarterį.

Su fedčralio čarterio paka
binimu, pcr-spulką namų sa
vininkams atsidaro proga pa
sinaudoti $1,000,000 kredito, 

----------- -................ .n-.......... ,,,---------------

Lietuvių Footballo koman
da “Kipšai”, ryt po pietų pir
mu kartu susidurs su 'kita ko
manda, kad išbandyti savo jė
gas ir patirti kur komandoje 
yra silpnumai, stipresnės da
lys ir nustatyti kaip toliau, tę
sti lavinimąsi. Angliškai pa
sakius, tai bus daugiau “Prac- 
tice game”, negu tikras petsie- 
mimas. .

Komandos susitiks’ lauke, du 
bloku už Harlem avenue ant 
Grand avenue, 2:00 vai. po 
pietų.

Už kelių svaičių “Kipšai” 
žada atidaryti savo sezoną 
oficialiai ir apie tai praneš 
vėliau. . , į ji

Imps to meet Sunday 
with Daniel J. “M” 

team
t

Sunday afternoon will find 
the Lithuanian “Kipšai” or 
“Imps” two blocks west of 
Harlem on Grand avenue, 
where they will encountet

EKSPERTAS LAIKRODŽIŲ TAI- 
SYME. Oficialė Gelžkelių Inspekcija 

LIETUVIŠKI REKORDAI.
GAIDOS DAINAVIMUI ir MuzikalKkiems Instrumen- 

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

4216 Archer-Avenue.

Lietuvių Liuosybes Namo Bendroves
CICERO, ILLINOIS

Rengia šaunu vakara savoj svetainėje, 14 Street ir ,49th Court.
šeštadienio vakare, Rugsėjo 29, t. y. šiandie

8 valandą vakare. įžanga 25 Centai.
Bendrovės dalininkai ir šiaip lietuviai kviečiami dalyvauti, o busite 
pilnai patenkinti prie gražių žaidimų, valgių, gėrimų ir cdnfgtti. 
Geriausia muzika po vadovyste “Fel!x Woods and hU Wdrld‘š Falr 
Rhythm Kinge.” * U U N. B. DIREKCIJĄ..

iškilmingas 
atidarymas

WESTERN
TAVIM

6914 S. Western Avė.

SUBATOJ,
Rugsėjo-Sept. 29 d.

MUZIKA 
Dykai užkandžiai

Kviečia visus atšilau*
kyti.

ANTANAS SHUKIS.

• l^hll i » ■■■»!-«>HI|M... —1<| H

Krikštynos
NORTHSIDE. —. Pereilą sek- 

madienj pp. B. Lenkartai, 3808 
West Evergreen avenue suren
gė krikštynas savo įpėdinio, da
bar Žinomo Bennėtto vardu. 
P-ia LenkartienČ yra buvusi 
p-lė Radžiutė, iš profesijos mo
kytoja.

Serga Antanina Šidlauskienė
Antanina Šidlauskienė, žnjo- 

na Dominiko Šidlausko, kuris 
per daugeli metų užlaiko biznį 
4559 South Wallace street, sun
kiai susirgo ir rugsėjo 24 d. 
buvo nuvežta į German Deac- 
oness ligoninę, 54th ir Morgan 
gatvės. Kambario numeris 306. 
Lankymo valandos nuo 2 iki 4 
po pietų, ir nuo 7 iki 9 vakare.

Draugai kviečiami ligonę' at
lankyti. iPp. Šidlauskai yra 
“N-nų” skaitytojai ir rėmėjai.

Senas Petras.
/

Shrevesport, La., Galveston, 
Texas, Madison, Wis.

Populiari šokėja Marytė Gri
niūtė yra mačiusi daugiau A- 
merikos, negu kuris kitas chi- 
cagietis. Vieną kartą ją randa
me Galveston, Texas, kitą kar
tą Shrevespont, Louisiana, tre
čią kartą Dės Moines, Iowa ir 
taip toliau, ir taip toliau.

Jauna lietuvaitė šokėja gas- 
roliuoja su savo vyru, koncerti
nio ir šokių orkestro dirigentu 
p. Don BUrgett po J. V. teat
rus ir karjera nuveda juos į 
įvairias krašto šalis. Dabar pp. 
Burgett vieši Chioagoje, bet už 
kelių dįenų brauks j Madison, 
Wisconsin. >■

P-lė F. Sadauskaitė grįžo Į 
sveikųjų tarpą

MARQUETTE PARK — P-lo 
F. Sadauskaitė, kurios rašiniai 
per ilgą laiką nepasirodė šiose 
skiltyse, nesenai grįžo svei
kųjų tarpą, po ilgos ligos, ku
ri laikė ją paguldžiusi per ke
lias savaites. Ligonė, dabai* pa
sveikusi, gulėjo savo namuose, 
6028 South Albany avenue.

Dvi dainininkės ir nedainininkė
Operos, kompozitorių, dainų, 

dainininkų ir kitų muzikos sri
čių problemos ryt ir šiandien 
bus rišamos, kuomet dvi daini
ninkės ir viena , nedainininkė, 
bet su griežtomis nuomonėmis 
tuo reikalu susitiks Lake Vilią, 
Illinois ūkyje,

Dalyvės šiose diskusijose bus 
pp. Nora, Gugienė, 3323 South 
Halsted street, ir Maria Jur- 
gclonienė, kurios šiandien vyks
ta J Lake Vilią j svečius pas 
p. Oną Kubilienę. P-ia Kubilie
nė, dainininke — neseniai grį
žusi iš Lietuvos, kur debutavo 
Valstybės operoje, yra sustoju* 
si pas savo tėvus pp. Račėnus, 
kur pasilsėjusi vyks į Boston, 
Mass. Praleidusios savaitės pa* 
baigą ūkyje, p-ia N. Gugis ir 
p-ia M. JurgęlonienČ ryt vakare 
grjŠ Chicagon.
Mykolo Taručio varduvių parė 

BRIDGEPORT — šiandięn 
Įvyks Mykolo Taručio varduvių 
pari jo gražiai’išpuoštoj įstai
goje, “New Century ( Tavern?’, 
3149 South Halsted street.

P. M. Taručiai yra tėvai Vy
tauto Taručio, kuris trečiadie
niais dainuoją “Naujienų” radio 
programuose “Kaimiečių Kvar- 
itete”. Vytautas lauko ir uni
versitetą, kur greitoje ateityje 
baigs advokatūrą.

žinoma, purėje bus gerų už- 
kandžių* įėrinių, muzika, tad 
visi pp. Taručių draugai ir pa* 
žįstami, kurie atsilankys, yra 
tikri turėti “good time”, kuris 

: nusitęs iki sekmadienio ryto.
> Senas Petras.
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Naujas 1984 Studb. sėd. sutaupysi 
$225, Antonsen 6456 S. Westem Av.

INGAUOJIMAI
POWER OF'ATTORNEY

Ingaliojimus aprūpinti žemę ir kl
ius reikalus Lietuvoje padarome 
Naujienų ofise.
1789 S. Halsted St., Canal 8500

KNYGOS
BOOKS

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gąusite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

KRAUSTYMAS
MOVING

VICTOR BAGDONAS 
Nuvežam į tolimas ir artimas vietas 

rakandus, pianus ir tt. 
3358 South Halsted Street 

Tel. YARds 3408.

LAIVAKORTES
STEAMSHIP TICKETS

M*

šiandięn

CARR BROS. WRECKING CO.
Pas mus visuomet gausite visokių 

naujų ir vartotų lentų, sienojų ir 
budavojlmui medžiagos. Pigiau negu 
kitur. 3008 So. Halsted St Tel. 
Victory 1272.

NAMAI IR ŽEME
REAL ESTATE

Z. S. MICKEVIČIUS 26 met. bizny. 
2505 W. 63rd St Hemlock 0800

PINIGŲ SIUNTIMAS
FOREIGN EXCHANGE

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 Importuoti kaurai ....... $25.00
$800 kaurai ............................  $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
•RAPP STORAGE. 

5746. So. Ashland Avė.

RAŠOMA POPIERA
WRITING PAPER

Gera rašoma popiera parduodama 
po 25 centus svaras. Reikalaudami 
iš kitur, pridekite 8c persiuntimo 

______________________ ________ kaštams vienam svarui. Pinigus ga- 
Naujienų Pinigų Siuntimo Sky-1 Hte siųsti stampomis. Gausite Nau- 

rius persiuntė į Lietuvą daug mili- °^Bni Halsted Street,
jonų dolerių ir dabar tebesiunčia be . D**
jokios pertraukos. Savo giminėms I A __ _
Lietuvon siųskite pinigus per Nau- SPAUDOS DARBAI 
jienas — doleriais arba litais. I _ „
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius. . m,,Tntwro , .

1789 So. Halsted St., Chicago, III. ATVIRUTES, programus, plaka
tus, biznio korteles, knygas, laikraš
čius jums geriausia atspausdins 

NAUJIENŲ SPAUSTUVĖ 
1739 So. Halsted St. Ganai 8500

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

Laivakortės į Lietuvą ir į visas 
kitas svieto šalis yra parūpinamos 
už pigiausią kainą. Keleiviai aprū
pinami pasporthis ir kitais doku
mentais, kurie reikalingi kelionei.

Naujienų Laivakorčių Skyrius. 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

“Strielčius”
Paukščiai, “kurapkos” ir an

tys jam tik juokai, jisai leng
vai apsidirba su meškomis ir 
dideliais vilkais, pasakoja cice- 
rieČiai apie “strielčių”, p. še- 
metą, kuris 'CicerieČius valgy
dina ir jų troškulj malšina ad
resu 1500 South 49th avė.

PriŠaudęs įvairių plunksnų 
paukščių, Cicero garsusis 
“strielčius” žada vaišinti savo 
draugus, jeigu jie neužmirš 
užsukti ir pasisvečiuoti pas jį 
šį vakarą. rr?D.

Greit skambės vestuvių 
varpai

TOWN OF LAKE. — Jaunas 
lietuvis vaistininkas, Joseph 
Zabela, kuris trumpą laiką liū
gai atidarė vaistinę Townzof 
Lake, jau rengiasi į “moterys
tės stoną”. Laimingoji yra p-lė 
Elena Pilkiutė, 2552 W>. 69th 
street. Busimoji jaunoji dabar
tiniu laiku lanko Illinois uni
versiteto farmeceutikos mokyk
lą. ,. .

Importuoti Kaurai už Storage Kaš
tus. Aukštos Rųšies Rakandai.

$125 Frieze Parlor Setas dabar S29.50 
$150 Imp, 9x12 kaurai dabar $20.00 
$175 Imp. 9x12 kaurai dabar $25.00 
$125 Rieš. Bedruimio sėt. dabar 29.50 

NELSON STORAGE CO.
6910 Cottage Grove

Atdara vak. iki 10. Nedėlioj iki 5.

STOGAI
ROOFING

Keptas paršiukas, 
alus ir muzika

CLEARING — Keptas par
šiukas, skanus alus, šokiai ir 
muzika laukia tų, kurie šįvakar 
atsilankys j “grand openingą” 
pp. Stanley ir Sophie Gavčių 
alinės, 5702 West 65th street. 
Pp. Gavčai ir tikisi, kad jų pa
žįstami ir draugai neužmiršs 
atsilankyti ir visų tų gerybių 
paragauti.

Geri “naujieniečiai”,, pp. Gav
čai yra ir geri, gabus biznie
riai. Linkime jiems pasisekimo 
naujame biznyje.

* UI. -

Vyrą į kalėjimą, žino 
ną į ligoninę-epizo- 

das “Toleikėj”
T0WN OF LAKE — Nors 

raivesi iŠskausmo ir < krauj as 
gausiai tekėjo bet Stella Pa* 
laskis, 32 metų, 4244 South 
AshlandA avenue, aiškino < poli
cijai ir daktarams Cook ap
skričio ligoninėje, kad ji ne
žino kodėl * jai taip pasidarė. 
Bet, ji atsimena, kad apie dvi 
savaitės -atgal ji skaudžiai nu* 
kentėjusi nuo vyro smūgių ir 
gal tas sumušimas yra kaltast

Tad, niėko nelaukdama po* 
ifeij a ‘ pradėjo kamantinėti Jo
ną Paiaskj vyrą Ir pasodino j j 
New City stotyje iki ištirs kur 
U kieno 
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Vakar po pietų, apie 4:00 
vai., į pp. Palaikių namus nu
vykusi policija rado p. Palas- 
kienę visą pasruvusią krau
juose.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blėkorystčs 
darbą.

3216 So. Halsted Street.
_______Tel, VICtory 4965._______

VALGYKLOS
RESTAURANTS

“Kipšas” sužeistas 
automobilio 

laimėj
ne

MARTIN’S RESTAURANT, Lietu
viškas. 6236 S. Westem. Hem. 9416 

" * ■   ‘y   ■,m"—  —- —       
lės pasileisti lošti su kitais sa
vo komandos nariais.

Sužeista nusigėrusio vyro 
BRIDGEPORT — Anna Sla-

Antanas žas, 31 metų, 3618 Parnell Avė., 
Lietuvių buvo skaudžiai sužeista, kuo- 

“Kipšas”, met jos vyras, parėjęs vakare 
sužeistas įgirtas, ją užpuolė ir ėmė muš- 
suvažinė- ti. Stažas paleido į žmoną stik-

NORTHWEST. — 
Pupinikas, vienas iš 
Football komandos, 
lošėjų, buvo, rimtai 
automobilio, kuris jį
jo. Užtruks ilgokas laikas, ikillinj indą, kurio skeveldros p. 
footballininkas pasveiks ir ga- šlažienę supiaustė.

ADOMAS SAVICKIS
Persiskyrg su šiuo pasauliu 

rugsSjo 28 dieną, 1 valandą 
ryto 1934 m., sulaukęs 44 me
tų amžiau^, gimęs Kražių mie
steli, Raseinių apskr.

Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nuliūdimą 

sūnų Edmondą, seserį Juzefą 
Lekavičienę, švogerį Leoną 
Lekavičių, krikšto dukterį So- 
phie, sesers sūnų Viktorą ir 
Joną ir sesers dukterį Stelių 
Pocienę ir gimines, o Lietuvoj 
moterį Oną ir dukterį Bronis- 
lavą.

Kūnas pašarvotas randasi 
4134 So. Rockwell St.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
spalio 2 dieną,'8 vai. ryte iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo 
Paneles švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Adomas Savickis 
gimines, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, x
Sūnūs, Sesuo, švogeris, 
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. LiulevičiUs, Telefonas 
Lafayette 3572.

VLADISLOVAS ŽIBULINSKIS
t

Persiskyrė su šuo pasauliu 
rugsėjo 27 dieną, 10:20 valam 
dą ryto 1934 m., sulaukęs pu
sės amžiaus, gimęs Kalnėnų 
kaime, Telšių valsč. ir apskr.

Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną po tėvais PikČiunL 
kė, 2 posūnius Joseph ir AL 
phonsas, podukrą Oną ir gimi
nės, o Lietuvoj ciocę ir giminės,

Kūnas pašarvotas randasi 
1316 S. Cicero Avė., Cicero, 
Illinois.

Laidotuvės įvyks pirmadienį 
spalio 1 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į Šv. Antah parapijos 
bažnyčią, kurioje *v.sibus gedu
lingos pamaldos už vėlionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines. vr

Visi a. a. Vladislovo Žibu- 
linskio giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nulįudę liekame,
Moteris, Posūniai, 
Podukra ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra* 
borius A. Petkus, Tel. Cicero 
2109.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDE1KIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

tu .



PARDAVIMUI tavern, gerai įreng
ta, modemiška, išdirbta vieta. Par
davimo priežastiš. savininkai turi du 
bizniu. 7858 So. Halsted St.

120 AKRŲ farma ant pardavimo 
— viskas "clear”. visi budinkai, sta- 
kas ir mašinos, apie 300 mylių nuo 
Chicagos, Ingalls, Mich. Atsišaukite, 
10543 S. Wabash Avė.

PARDUOSIU 165 akerių žemės 
su triobom, gerais gyvuliais, ir ma
šinoms. Turi būt parduota greitai. 
Atsišaukite pas savininkų Joe Rup- 
šis, R. 3 B. 178, La Porte, Ind.

PARDAVIMUI restaurantas pigiai. 
Gera vieta. Geriausias restauran
tas ant šios gatves. Parsiduoda dėl 
ligos. 4705 So. Halsted St.

ALAUS TAVERN 10455 Michigan 
Avė. Priverstas parduoti tuojaus. 
Biznis gerai eina per 2 metu. Par
davimo priežastis — liga.

TAVERN pardavimui, gera apie- 
linkė. geras biznis. Pigi renda. 
Priežastis partneriai nesutinka.

4314 Archer Avė.

Cottage su base- 
X)0, cash $500. 

arba laiškais 
RIGAS

6827 S. Rockvell St

Mišcellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

PARSIDUODA pigiai mažai var
totas Underwood typewriteris, 2856 
W. 89 St, 2 lubos,

PARSIDUODA gražiai įrengta 
aludė, viskas nauja. Svarbi prie
žastis, atsišaukite greitai.

10836 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, apgyventa visokiomis tautomis, 

Į yra labai gera vieta, renda pigi. 
2942 W. Persning Rd.

PARDAVIMUI Tavern, pigiai. 
Priežastis pardavimo liga. Biznis 
išdirbtas per daug metų.

5101 So. Lowe Avė.

Exchange—Mainai
MAINAU bučernės ir grosernės 

biznį ant farmos stako, arba parduo
siu už cash. Box 108, 1739 South 
Halsted S t.

Aš

RADIOS
1935

Ar.',\

pasi-

PRANEŠIMAI
TEL REPUBLIC 8402

Furnished Rooms

EBANKERS
jau ilsisi po RE AL ĖST ATE

čia

RADIO
l

For Rent

t

Lietuvių

i
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Personai 
Asmenų Ieško

*

RENDON furnišiuotas kambarys 
dėl vaikino su visais patogumais, 
apšildomas, 2164 W. 23 St

moters i restaura 
ra, ilgai išdirbta, 
ku apsidirbti.

2114 So. Halsted Str.

bių reikalų svarstoma dėl draugijos
K'-, Valdyba.

REIKALINGAS partnerys į bu- 
černės ir grosernės biznį. Atsišau- 
kit 1528 So. 50 Avė., Cicero, III.

RENDON kambarys, apšildomas 
vanduo ir gazas kambary, šviesus, 
gražioj vietoj, taipogi ir pavienių 
miegamų kambarių. Nebrangiai.

» 1507 N. Irvfng Avė.

RENDON kambarys su valgiu 
prie mažos šeimynos, 1 lubos užpa
kalyj, 3400 So. Lowe Avė.

REIKIA gero vyro ant fannos 
dirbti, turi būti netinginis, turi mo
kėti troką draivinti ir lietuviškai ra
šyti. J. N. 3118 W. 39th St. Chi- 
cago. v

Edmundu rūpinsis

ANT RENDOS šviesus karštu van
deniu šildomas ruimas, ant antrų 
hių. Atsišaukit po No. 3415 So. 
Emerald Avė.

PIRKITE Tropicair Anglis dėl 
ūmios šilumos. Lump ar Egg — 
$6.Q0. Mine run — $6.75. Screen- 
ings — $4.75. Northern Coal Co. 
Merrimac 2524.

OB3 .

Oratorystės

Jonomljos
Pilietystės Sociologijos

mokšl<5 Laikas;
Nuo 9 iš ryto iki *3 po pietų, ir 

nuo 7 iki 9 vųl, vakare,

Amerikos Llėtiivlįj Mokykla
3106 So, Ęalstėd W Chlcigo, III.

IEŠKAU pusininko vyro arba 
oters i restauranta biznį, vieta ge- 

, Vienai per sun-

IŠ SUSIRŪPINIMO DĖL BYLOS PASIKO 
RĖ BRIGHT0NPARK1ET1S A. SAVICKAS
Sūnūs rado jį negyvą ant to- į kalėjimą ir sumokėti $100.00 

vos galo; pasikorė su diržu;1 pabaudos.
buvo teisiamas už automobl 
liu nelaimę

Vėlionis išsidejo virš dieną 
kalėjime ir po to jis buvo pa- 
liusuotas už kauciją. Buvo už
vesta nauja byla. Savickas ne
kantriai lauke bylos svarsty
mo prisiartinant. Tas laukimas 
ir rūpestis taip smarkiai vei-

BR1CHTON PARKAS. —Pa
vargęs po ilgy valandų darbo, 
Edmundas Savickas, 21 metų 
grįžo namo vakar apie 2 vai, 
naktį ir nutirpo, kuomet įėjo kė į jj, kad ‘'laikinai pamišo ir 
į savo kambarį, kuriame gy-jatėmė savo gyvybę pasikarda- 
veno su tėvu, ir pamatė liūdną 
vaizdą.

Ant lovos galo diržu pririš
tas prie vieno lovos stulpo ka
bojo negyvas žmogus. O tas 
negyvas žmogus buvo Edmun
do Savicko tėvas, Adomas Sa
vickas, 44 metų amžiaus.

Trejetą savaičių atgal A.
Savickas turėjo automobilio.-..... . ...... r----- ---------------- -
nelaimę kurioje buvo sužeistas 2655 West 68th Street, kartu 
vienas žmoguj. A. Savickas,su broliu 
buvo patrauktas atsakomybėn laidotuvėmis, šią žinią rašant, 
ir policija jį nuteisė 1C dieny laidotuviy laikas dar nebuvo

nustatytas, bet kūnas buvo J.
’ Liulevičiau’j lavoninėje.

• mas,” nusprendė koronerio j vi
ry, kuri vakar rytą padare po
mirtinę tyrinėjimą graboriaus 
J. Liulevičiaus koplyčioje, 4902 
Archer avenue.

Vėlionis turėjo žmoną, kuri 
gyvena Lietuvoje, sūnų Edmun
dą ir 14 metų dukrelę, kuri gy
vena kartu s J motina. Jo kita 
duktė Josephina Lechavičiene,

“Naujieną” “Kaimie
čiai” paliko dideli 

žmones Parodoje

NAUJIENOS, Ohlcaęo Tll
'-••r : \ ...........

šeštadienis, rūgs. 20, 1934

t

l« •' ’

g#
KM

Pas Budriką didelis 
rinkimas:

PHILCO, ZENITH, 
CROSLEY, R C A 

VICTOR, 
AVESTINGHOUSE 

RADIOS.
Kainos daug pigesnės 

kaip kitur.

,H1 co 18.00
BABY GRAND Eft 
BADIOS ........... W.vU
10-TUBV $OQ n n
RADIOS ....... WV.UU
12-TUBŲ f) f)
RADIOS .......

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Jos. F. Sudrik,ii®
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 8107
CHICAGO. ILL.

Bud riko Radio Programas, 
Nedėldieniais, 1:00 iki 2:00 

vai. po, piet, WCFL, 
970 kilocycles.

Trečiadjenio radio p^rogiramo 
kvartetas laimėjo antrą vietą 
Parodos konkurse

laimėjo antrą 
kvartetų kon-

Mums jie gali būti “Kaimie
čiai”, kurie moka vykusiai ir 
darniai dainuoti lietuvių liau
dies dainas, bet Pasaulinės Pa
rodos galvoms jie yra daini
ninkai, kuriems reikia meda
lius prikabinti.

“Naujienų” radio programo 
“Kaimiečių’ kvartetas ir gavo 
užvakar vakare keturius meda
lius, po vieną kiekvienam kvar
teto nariui, o tie nariai yra, 
Pi-anas Jakavičius, Vytautas 
Tarutis, Pranas Pūkis ii’ Juo
zas Sarcevičius.

šis kvartetas 
vietą Chicagos
kursuose, kurį surengė Pasau
linė Paroda išrinkimui geriau
sios panašios mėgėjų grupės 
Chicagoje.

Užvakar vakare, Gourt of the 
Hali of States įvyko konkurso 
finalai. Pirmąją vietą laimėjo 
“Wings of the Century” kvar
tetas, kuris nuolatiniai dainuo
ja Parodos koncesijoje, “Wings 
of i the Century”. Musų “Kai
miečiams” teko antrieji “uno- 
rai” ir po didelį medalių nuo 
Parodos viršininkų.

Jie sudainavo “Sweet Ade- 
line”, “Close Harmony”, Just 
a Song at Twilight” ir “Shor- 
tenin* Bread”.

Budriko programas 
sekmadieny

Budriko 
programas bus 
dieny), ir tęsis 
—nuo 1:00 iki 
piet, iš stoties 
kilocycles.

Programą išpildys jums 
rai žinomi 
Kudirka, ponia

Krautuvės radio 
rytoj (sekma- 
visą valandą 
2:00 vai.
WCFL,

po
970

ge- 
artistai: Justas 

Piežienė ir

Didžiausias Automobilią Pardavimas Chicagoj
Vėl mes siūlome sensacingiausias vertes iš naujdi įgytų atitOmobilių, 
kokias Chicaga dar nėra mačiusi. Pasinaudokite šia nepaprasta proga.

Pirkite sau automobilį dabar
Garantuojame šias kainas^ esant žemiausiomis mieste.

Jūsų senas karas priimama mainams, balansų galite išmokėti per 12 ar 
18 mėnesių. Kiekvienam karui uuodama 90 dienų rašyta garantija, 
taipgi 7 dienų išmėginimo'pasivažinėjimas
NASH, vėliausios 1938 4
durų DeLuxe sedan. Veik nevarto
tas, Važiuotas vos keletą šimtų 
mylių. Garantuojame, kad yra kaip 
visai naujas. įrengtas su sau
giu stikiu. 6 (iruti niai ratai ir 
6 tairai kaip visai nauji. Kašta
vo $1,850. Musų 
caina t.k ..........................
GRAHAM vėliausias 1934 sedan, 
Tobulas kaip tų dienų, kada išėjo iš 
dirbtuvės. Niekaip nesakykit, kad 
šis karas buvo vartotas. Garan
tuojamas kaip naujas 
Musu kaina tik ............... w f w
filHCK paskiausis 1934 DeLuxe 
sedan. Tai absoliučiai naujas 
karas, vartotas mažiau nei 3 sa
vaitės. šį puikų karų reikia pa 
matyti, kad {vertinti. Kainavo 
virė $1900, mažiau negu 3 savaites 
atgal. Paaukausiu tik už mažų 
dalelę originalės Vertės.
CHRYSLER vėliausias 1981 De- 
Luxe sedan. Tobulas kiekvienoj 
smulkmenoj — tairai kaip nauji, 
daili užbaiga, duodame musu ne
prastą garantijų; $295

Ir daug kitų. Pasinaudokite šiomis žemomis kainomis ir nusipir
kite karų dabar. Gal niekuomet jums nebepasitaikys tekia prdga kaip SL 

Mes atdari kasdien, taipgi ir nedėlioj iki 9 vai. vakaro.
SQUARE DEAL AUTO FINANCE

2529 NORTH CRAWFORD AVĖ.

DOIJGE DeLuxe 1932 sedan. 
—kaip naujas; 6 dratihiai ratui— 
geriausi tairai — užbaiga ir ap
mušalas be mažiausios 
dėmės: tik .J..........
CADILLAC. vėliausias 1932 
DeLuxe sedan, tikrai gražiausias ka
ras Ch.cagoj. Tun b ((ratinius ra
tus. 6 tairus kaip naUjtis.. Be Jo
kios dėmės Viduj ht oro pu^ėj. 
Kaš.ava' $8400. Musų 
kaina tik ...........................
PACKAKD 1931 sodan, šis karas 
priklausė žymiam bankieriui. Bu
vo tepamas įr aliejUojamas kas 
500 mylių. Mes gar.tntuojam, kad 
jis yra kaip visai naujas. 
Musų kaina tik ............ .
FRANKLIN vėliausias 1931 De- 
Luxe sedan, veik nevartotas ir taip 
geras, kaip kad būto haujas. 6 
ratai ir 6 tairai kaip nauji. 90 
dieni) garantija. Musų 
kaina tik   .4 į...  t v v 
DE SOTA 1932 DeLuxe sedan — 
garantuotas kad geras, >295 
STUDEBAKER 1934 DeLuxe se
dan garantuotas to- 
bulųmas, t tik .............  “ I w

Visi nariai malonėkite susirinkti,! 
nes po vasaros atosltogų turėsime 

i daug ką aptarti dėl labo gvardijos.
Ant. Mališauskas pirm.

: N. < Klimas nut, rašt.
Drugystėfc Saldžiausios širdies 

Viešpaties Jėzaus laikys mėnesinį 
susirinkimų spalio 2 d. 7 :30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3183 
So. Halsted Tamstos pribuvimas 
būtinai reikalingas, nes bus rinkimas 
darbininkų ant baliaus ir daug svar- 
r. * ‘ ‘ ‘
labo.

DAUG ŠILUMOS, MAŽAI PELENŲ. 
Pirkite dabar: Geras pavaduotojas 
dėl Poeahontas; Black Gold, lump 
arba egg, $6.00; Mine , run, $5.75; 
Screenings, $4.75. Grundy Mining 
Co., Cedafcrest 2011. -

GRAND OPENING 
Kviečiame draugus ir pažįstamus 

atsilankyti
SUIMTOJ. RUGSfiJO 29

Bus muzika, taipgi keptas paršiukas 
ir sandvičių.

STANLEY ir SOPHIE GAVCUS 
5702 W. 65th St.

BEECHER STUDIO 
padaro 

VAIZDINGESNES 
Vestuvių Fotografijas 

744 East 79th St. 
■> Triangle 4240

("cLASSIFiED ADS. j
-------------- ------------------- ---- - -------- -....... L...-.-- - ' ------------------------ -------- ---- --------------*

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDai 
Musų biuras suteiks patarimus naim 
savininkams reikale nesusipratimų si 
renuaunmkdis. Maža narinė mokestis. 
Kxpertų patarimas visose namų savi 
ninku ir rendauninku reikalais. Me» 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuc 
6 vai, ryto iki b vai. vaK. Sventacie 
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymu.* 
iiHinai uriginalio ir vienintelio narni 
navininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO

' Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai ,

EXTRA~BARGENAS

Norintiems į biznį lengvai eiti. 
Biznis gerai išdirbtas per daug me
tų. Parsiduoda bučernė ir grosemė, 
tik atakas, nereikia pirkti fixčerių, 
jeigu nenorite. Mokėsite renda už 
štora, iixčeriu« ir 4 ruimus $25.00 
į mėnesį Pirmų mėnesį už dykų. 
Nepraleiskite šios progos

Matykite
PAUL M. SMITH

4405 S. Fairfield Avė.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

kiti, o taipgi Budriko Radio 
Orkestras.

Atsisukite radio sulig Jūsų 
laikrodžiu lygiai pirmą va
landą, o išgirsite jums tinka
mą, gražų programą.

Budriko pranešėjas.

Steponavičius pri 
rengs programą

Rytoj, sekmadienį, Į 1-tą v. 
prieš pietus, grupė gabių dai
nininkų ir dainininkių vado
vaujant J. Steponavičiui, dai
nuos iš stoties W. G. E. S. 
1360 kilocycles. Prie dainų bus 
gražios muzikos, įdomių kal
bų ir pranešimų.

Šiuos programas minėtu lai 
ku nuolatiniai kas sekmadie
nį leidžia Progrese Ęjjrniture 
Co. krautuve, 3224 So. Hals
ted St. Programams vadovau
ja dainininkas J. Romanas.

— Rep. XXX.

“Pedliorius” lieka peršautas. 
Už savaitės laiko pasveiksta ir 
įtaria Antaną. Tuojalte poli
cija ir areštas.

Antanas jaučiasi nekaltas, 
spiriasi. Patenka ligoninėn ir 
akis užmerkia.

Tai baisus smūgis visai apie- 
linkei ir to reikalo niekas nega
li teisingai išspręsti, žinoma, 
laikui bėgant, viskas išsiaiš
kins. Q tuo tarpu ..kūmutėms 
yra daug d?rbo liežuvius malti.

—D.

MA VOLTĄ C. PEASE
ANGLŲ KALBOS MOKYKLA! Nu- 
žengęs ir pradinis kursas gramatikos 
ir civics. Privatiškas mokinimas vi
sose kliasose. Mrs. Pease. greit iš
mokins jus skaityti, rašyti ir kalbėti 
angliškai, gerai ir taisykliškai. Ma
ža mokestis. Speciali mokestis už 
mėnesi, terminą arba grupė. įstokite 
dabar. Kambarys 802, 6 No. Clark 
St. Dearborn 7162.

PAIEšKAU merginos arba naš
lės, neskiriant kokio tikėjimo 30— 
45 metų amžiaus, kad turėtų 2% 
tūkstančiu dolerių ar mažiau. 
turiu namų ir biznį geroj vietoj.

Rašykite 
Box 166 

1739 S. Halsted St.
PAIEŠKAU savo tėvo Bronislovo 

Kanavesko. Gyvena Chicagoje, vra 
kriaušius. Esu atvažiavęs iš New 
Yorko ir norėčiau pasimatyti. Anta
nas Kanaveskas. Atsišaukite į Nau
jienas, 1739 S. Halsted St.

Skaudus smūgis cice 
riečių P. Mičiulių 

šeimynai
Nustojo vienintėlės paramos— 

sunaus Antano

CICERO.— Nepaprastas įvy
kis— skaudi nelaimė palietė 
šeimyną P. Mičiulių, 1527 So. 
50 Avė. Jų vienatinis sunite, 
Antanas 27 metų, visa tėvų pa
rama—šiandien 
žeme.

A. A. Antanas 
gyveno kelioliką
priklausė prie draugijų. Niekas 
negalėjo jam nieko užmesti.

Kiek laiko atgal banditas pa
daro “holdapą” “pedlioriui”.

su tėvais 
metų, dirbo,

SIUSKIT PER 

NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės'r 
taįp pataria Lietuvos banlcsr

PIKNIKAS IR
išvažiavimas

Rengia Shady Tree Inn daržo 
savininkai

NEDĖLIOJ RUGSĖJO-SEPT. 30 d.,
Širdingai kviečiame visus draugus, 

-------- .-r pažjstaWU8 j musų išva- 
Bus skatouų užkandžiai, ir 

zika veltui ir skanių gė-

drauges ir pažįstamus i mus
žiavimų. . ~ *« .
šauni muzika veltui ir skanių gė
rimų. Kviečia sąvįnirikai

SPAITIS SHAt)Y TREĘ INN.
Archer Road, Willow Springs, 111.

Skersai Oh Ųenry Park.

Tautinės Parapijos “BALIUS”, 
Nedėlioj, Rugšejo 80 dienų, 1934 
m. . Pradžia 6 valandų vakare. Pa
rapijos Svetainėj, 3501 So. Unioh 
Avenue. ’

Kviečia ' ' .
Parapijos Klebonas Linkus 

ir Komitetas.

Pranešimas S. L. A. 6-to A p. kp. 
šiuo pranešame, kad S. L.' A. 6-to 
apskričio suvažiavimas. įvyks neda
lioj, rugsėjo 30 dienų, 1 vai. po 
pietų, 2101 Broadway, kampas Deo- 
dor st. Indiana Harbor, Indiana. 
Visus kuopų išrinktus atstovus 
kviečiame dalyvauti suvažiavime at- 
si veždami naudingų Sumanymų S. 
L. A. ir kuopų labui.

Taipgi kviečiame kuopas nepri
klausančias prie 6-to Apskričio o 
gyvuojančias apskričio rybose įstoti 
ir dirbti savo* organįžącijos labui.

Antanas Zalatorius pirm. 
Justinas čilįauskas sekr.

Town bf Lake G. D. L. K. Vy
tauto laikys mėnesinį susirinkimą 
nedėlioję 30 d. rugsėjo, 2 Vai. po 
pietų, šv. Kryžiaus parap. svet.,

PAMOKOS
Geografijos 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros

LINCOLN'S FRIDE
Straight Kentucky Bourbon 100 Proof”

(lira 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 jųa jos dar neragavote, tai pareikalaukite kitą syk, 
kaip norėsite išsigerti. Tai yra 100 proof STRAIGHT 
KENTUCKY BOURBON WHISKEY. AStūonių mėnesių 
sena. Parduodama išskirtinai pas

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY
WHOLESALE ONLY ' x

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

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO- 

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

MILLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan Avė., Chicago 

Atdara vakarais

Crane Coal Co.
5332 So. Loti g A Ve

Chicago. I1L

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

Help Wanted—Female
pMMninMų^IUikia _ _

REIKALINGA moters prie namų 
darbo, taisyti valgį ir namus pri
žiūrėti, 1340 W. 19 St., 2 lubos už- 
pakalyj.__________________

REIKIA patyrusių moterų prie 
sortavimo skudufrų. Nuolatinis dar
bas. J52O1 S. State St. Telefonas 
Kenwood 5109. _____
■■y I ii . ■■ ■' y

REIKALINGA moteris arba mer
gina patarnauti prie virimo, pada
vimo valgio ir padirbėti prie namų. 
Gali gyventi vietoj. 644 No, State 
St. Klauskite Mrs. Emma.

Furniture & Fixtures
Rakandai-{taisai

PARDUOSIU Tavern. visų arba 
priimsiu pusininkų. Pilnai įrengtas. 
Vienai sunku apsidirbti.

1857 W. 13th St.

PARSIDUODA SALTUNAS labai 
geroj vietoj, nėra kito nuo pat 
Pullmano. Toj apielinkėį geriau
sias kampinis visame Roselande 
pirmas prie pat Pullmano ir 
Burnsides geltų. Jeigu kas no
rite, galite taip paimti bent ant 
šešių ar daugiau mėnesių su už
statu, kol aš sugrįšiu. Aš skubiai 
turiu važiuoti Lietuvon dėl mano 
nelaimingos žmonos mirties. Turiu 
sutvarkyti visus reikalus. Galite 
ir morgičius duoti kaipo užstatų. 
Vieta ir fikČeriai yra pirmos kla- 
sos. Norėčiau palikti geriems 
žmonėms, o sugrįžęs norėčiau vėl 
naimti. Laisnis ir visi užstatai pa
lieka tam. kuris paims mano vie
tų. Veikite greit, aš ilgai laukti 
ntgaliu. Nelaimė verčia skubėti.

PETER PRUNCKUS 
10758 So. Edbrooke Avė. 

Chicago, III.

E CONRAD
PĘOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavų mo
derniškų’ studija ’ su 

Hpllywdod šviesoms. 
420 W. 63rd St. 

Englewood 5883-5840

PARSIDUODA KRIAUČIŲ šapos 
rakandai, kam reikalinga atsišaukite. 
6631 S. Rockwell St. Klauskite pas 
apatinius gyventojus.

RAKANDAI pardavimui kartu su 
geru pianu, radio, gazo ir anglių 
pečium, sėfas ir smulkus dalykė
liai. Išpardavimas atsibus adresu 

4611 Archer Avė., 
Antradieni, spalio 2 d.

?. < 2 vai. po piet.

PARSIDUODA gera grosemė. nė
ra arti kito tam panašaus biznio 
,su gerai įtaisytu Ice Cream parlo- 
riu. Šitas biznis užtikrintas, neša 
gerų pelnų. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

4554 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI krautuvė bovelms. 
išsiuvinėjimo, hemstiching ir smulk
menų. Senui įsteigta. Turį par
duoti dėl ligos. Nebrangiai. 
Bradel, 1718 W. 47th St.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite 1 musų spulkų.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,
Rheumatizmas
Lumbago
Neuritis
Sustingimas Raumenų
Jus galite phsįliuoštioti nlib šių 

kankinančių skausmų vartojant 
THREE-WAY

RHEUMATIC PRESKRIPCIJĄ
DR. S. R^OOLIN

3116 W. 67 Št., Chicago, III.
Tel, PrbspBCt 7157

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Mašinėle Rašyti Literatūros
Prekybos Teisią Etimologijos
Laišku Rašymo Oratorystės 
Abelnos Istorijos . Logikos 
Dailiarašystės . 'Ekonomijos

Wm. Mayer Chas. Pernstein 
Telefonai

Ofisas: Evergreen Park 7146 
Res. Prosipect 4808

St Maria & Ever
green Moniiment Co. 
Autorizuoti Išdirbėjai AugŠtos 
Rūšies Pajninklų. Pastatom Pa
minklus visose Kapinėse.

Ofisas ir Dirbtuvė:
91 ŠT. ir KEPZIE AVĖ. 

Post Office Evergreen Park, 111.

1500 NARIV
Chicagos Lietuvių ;

Draugijoje
Vyrai ir moterys nuo 16 iki 48" 
metų amžiaus, esate kviečiami į 
narius CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS. Pašalpa ligoje nuo 
$6 iki $16 savaitėj, pomirtinė — 
$2$0M 

įsirašyti Chicagoų 1
Draugljon galima kiekviename 
panedėlyje nup 9 ryte iki 7 vai; 
vak. Draugijos ofise, 1739 South 
Halsted St. arba telefonuokite čia 
pažymėta diena -^CANal 0117; 
musų atstovas atvyks įrašyti Jus 
Draugijom

PARENDUOJU didelį, šviesų, 
švarų, apšildomų kambarį dėl vaiki
no. Kampinis namas. Labai patogu 
prie gatvekarių. Prie mažos šeimy
nos, Herbert Geske, Universal banko 
namas, šoninės duris.

812 W. 33rd St i

PASIRENDUOJA 4 r 5 kamba
rių flatai — kampiniam name ant 
Bridgeporto su maudynėms. Pasi- 
renduoja už $12.00 i mėnesį. Atsi- 
šaukte 8601 S. Union Avė. Tel. 
Yards 2414.

PASIRENDUOJA rezidencija 7 
rūmų — fumasu apšildoma, randasi 
geroj apielinkėj prie geros transpor- 
tacijos, dviejų karų garadžius. Pa* 
sirenduoja už $22.00 i mėnesį. At
sišaukite telefonu Yards 2414.

PARDAVIMUI arba mainysiu ant 
2 flatų namo su mažu mortgičiu, 
Lynden, Wis. 142 akeriai, triobos su 
visokiais įtaisymais ir gyvuliais, 
upelis bėga pro namus. Atsišauki
te vakarais, 3148 S. Aubum Avė.

Real Estate FoFSale
Namai-žemė Pardavimui

SENA pora norinti apleisti mies
tų siūlo savo 6 kambarių mūrinį 
Cottage už tiktai $2200, randasi arti 
32-ros gatvės ir Lowe Avė. Hough, 
725 W. 43rd St

DVIEJŲ pagyvenimų po 6 kam
barius. naujas muro namas, geroj 
apielinkėj. Kaina $6500.

TRIJŲ pagyvenimų namas, par
duosiu arba mainysiu ant mažesnio 
namo ar farmos arba ant kokio 
biznio.

4 KAMBARĮ 
metų. Kaina i 

Kreipkitės
Business Chances

Pardavimui Bizniai ‘'
” TAVERN ir restaurant at parda
vimo. Daug bizpio, ,vienas negaliu 
apsidirbti. Priimsiu patyrusį part
neri. 5702 W. 65 St.

BARG&NAS kampinis namas su 
bizniu. Mokyklų reikmenis, grose- 
riu, anglių, malku, Express Troko. 
Savininkaa 2263 W. 21 Pta*




