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CHICAGO

Nušovė bartenderį Degti

Ragina garsintisVakar

Vilniaus Minėjimas

leidžiasi

__

Einstein numato ge 
resnj pasauli ateity

Vienas žmogus užmuštas^ kelio
lika sužeista mušeikoms puo
lus streikierių pikietuotojus

Pirko už $24,000, par 
davė už $6,483,000

Lenkija ir Vokietija 
eina prie muitų 
karo užbaigimo

Siunčia miliciją mal 
sinti angliakasių 
savitarpio kovą

Reikalauja, kad butų 
skubinamąsi su vie

šaisiais darbais

Kaliniai medikalio 
bandymo aukomis

Anglijos Darbo par 
tija prieš daly

vavimą kare

Priešinasi pripažinimui Rusijos 
ir mažinimui karo skolų. Rei
kalauja, kad visi svetimšaliai 
hutų registruojami

Goveda išvijo strei 
kierius iš miesto

NEW YORK, sp. 5 
dentas Rooseveltas vakar prieš 
gryšiant į Washingtonų, kal
bėjo katalikų labdarybių kon
vencijos bankiete, kuriame da
lyvavo žymiausi katalikų baž
nyčios dignitarai ir žymus po
litikieriai.

Legionieriai veika 
lauja didesnės armi 

jos ir laivyno

HOLLYWOOD, Cal., sp. 4. — 
Mūviu aktorė Dorothy Dunbai 
persiskyrė su savo vyru, kumš
tininku Max Baer. Ji perskiras 
gavo Meksikoj.

kuriame dalyvavo apie 
žmonių.

Čechoslovakija uždą 
rė nazių ir vokie

čių partijas

porteris 
kad vie- 
alinę ir

Ickes dėl viešųjų dar* 
bų kaltina darbi

ninkų algas

Vakar alinėje
Cicero, li-

lėktuvas iš 
i., susidaužė

CHICAGO.—Amerikos Legio
no komanduotoju išrinktas Ed- 
ward A. Hayes, advokatas iš 
Decatur, III.

Vakar Legiono konvencija 
užsibaigė.

Milicija siunčiama j Harrisburg
III., apielinkę, kur atsinauji 
no kova tarp angliakasių uni-

LODI.
1,000 ginkluotų revolveriais ir 
lazdomis farmerių ir vynuogių 
augintojų goveda užpuolė strei
kuojančius vynuogių skinėjus 
ir išvijo juos iš miesto, dau
gelį jų sumušusi.

Policija tai matė, bet nieko 
nedarė, kad govedos siautimą 
sulaikyti.

VIENNA, sp. 5. — Kad ap
ginti savo demokratinę tvarką 
Čechoslovakija turėjo stvertis 
griežtų priemonių, uždarant na
zių ir vokiečių nacionalistų par
tijas, kaipo kenksmingas vals
tybei ir jos tvarkai. registruojami, c 

t. y. visi pažan

SHANGHAI, sp. 5. — Ori
ni jos nacionalistų valdžia s už
darė ekonominę tarybą, pana
šią į Amerikos NRA, kurios 
pareiga bus dirbti šalies atgai
vinimui ir ypač išvystymui 
medvilnės pramonės.

Policija betgi tam ne 
nes turėję būti keli žmo 

Powlowski buvęs nužiu 
imas kaipo žmogvagis.

Chicagai ir apteiinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai prann 
Jauja!

Giedra ir biskį šilčiau.
Saulė teka 5: 51

5:25. '

Susirėmimas su mu 
šeikomis prie ge

ležies liejiklos

SPRINGFIELD, III., sp. 5.— 
Vakar čia buvo NRA paradas, 

30,000

PARCHMAN, Miss., sp. 5.— 
Kad surasti ar uodai išnešioja 
ir užkrečia žmones miegamąją 
liga, 10 kalinių savanoriai su
tiko leistis sukandžioti uodams 
ir paskui žiūrėti, ar jie susirgs 
ta basiuj a liga, kuri tiek daug 
žmonių numarino Str Loitis 
mieste.

Jau 7 dienos praėjo nuosu- 
kandžiojimo, bet nė vienas ka
linių dar nesusirgo. Kada jie 
bus išbuvę paskirtą laiką ligo
ninėj, tai už jų pagelbą medici
nai, visi tie kaliniai bus pa- 
livtosuo.ti iš kalėjimo gubernato
riaus pardonu.

CHICAGO.—Vakar po trum
pos ligos St. Luke’s ligoninėj 
pasimirė William L. Veek, pre
zidentas Chicago National 
League Club—Cubs besbolinin-

HASTINGS, Anglijoj, sp. 5. 
—Anglijos Darbo partija sa
vo metinėj konvencijoj vienbal
siai pasisakė prieš dalyvavimą 
kokiame nors kare ateityje.

Rezoliucija grūmoja paskelb
ti generalinį streiką, jei prasi
dėtų karas.

Konvencija taįĘjau pasisakė 
prieš Anglijos gryžimą prie 
aukso pagrindo pinigams.

Prez. Rooseveltas vėl 
kviečia visus prie 

draugingumo

van der Lubbe liudydamas prisipažysta 
kad

Mes laimėsime”, sako prezi 
dentas. “Bet sunkiausias ke 
lias dar bus ateityje”

tys angliakasiai nutarė negryš- 
ti į darbą iki plieno kompani
jos formaliai, pripažins uniją, 
kad paskui nebūtų jokios abe
jonės ir nesusipratimų dėl uni
jos. Dabar gi nors angliakasių 
unijos ir NRA viršininkai sa
ko, kad unija pripažinta, bet 
kompanijos sako, kad nieko pa
našaus nėra ir atsisako tartis 
su unijos išrinktais atstovais. 
Apie šitokį angliakasių reika
lavimą pranešta ir prezidentiri 
Rooseveltui.

WASHINGTON, sp. 5.—Dai- 
bo sekretorė Frances Perki n s 
šiandie kalbėjo Amerikos Darbo 
Federacijos konvencijai ir iš
reiškė pritarimą darbininkų 
reikalavimui trumpesnių darbo 
valandų ir augštesnių algų, ne
gu kad yra nustatyta NRA ko
deksuose.

WA;SHINGTON, sp. 5.— In
dustrinis administratorius John
son pareiškęs, kad “tuščios šer- 
nolės gadynė”'jau yra praėjusi, 
laiške ragina fabrikantus ii 
kitu*s gįrsintojus, pradedant 
nuo ateinančios savaitės pradė
ti plačią garsinimų kampaniją 
už didesnį pirkimą. “Amerikos 
industrija turi pagelbėti publi
kai rasti jai reikalingas pre
kes. Moderninis metodas yra 
garsinimas. Amerikos publika 
ieško apgarsinimuoe žinių apie 
geras prekes ir geras vertybes”, 
sako Johnson.

tomis 
turtai 
mums

Chicagos Lietuvių Auditorijoj 
įvyks

WASHINGTON ,sp. 5.— De- 
laware valstijoj tapo inkorpo
ruota nauja Federal Surplus 
Relief Gorp., kuri užsiims be
darbių šelpimu ateinančią žie
mą. Tai prezidento Roosevelto 
sumanymas.

Darbo sekretorė, pri 
taria 30 vai. darbo 

savaitei
WASHINGTON. 

daus reikalų 
kalbėdamas 
Federacijos 
reiškė, kad

WASHING»TON, sp. 4.— Aš
tuoniom unijos pasiūlė, kad 
Amerikos Darbo Federacijos 
konvencija atsišauktų į prezi
dentą Rooseveltą, kad tasis pa
ragintų savb administraciją 
greičiai* išdalinti ir pradėti 
dirbti viešuosius darbus. Jei tie 
viršininkai nesugeba sparčiau 
dirbti ,tai kad* juos pašalintų iš 
vietos. Rezoliucija sako, kad 
tie darbininkai, kurie galėtų 
gauti darbą prie projektuoja
mų plačių viešųjų darbų, da
bar to darbo negali gauti ir 
tei toliau sįursti, tuo ilginant 
ir pačią bedarbę.

CHICAGO 
prie 5125 W. 29 St 
ko nušautas tos alinės barten 
deris Joe Powlowski 
Jackson ir sužeistas 
Ray Schu’lte. Jis sako, 
nas žmogus atėjęs į 
pradėjęs šaudyti be jokios prie 
žasties 
tiki 
nes.

Amerikos Legio
no laikomo j konvencijoj tapo 
priimta visa eilė rezoliucijų, 
kurios parodo Legiono nusista
tymą įvairiais svarbiausiais 
klausimais.

Tose rezoliucijose griežtai 
stojama už “Amerika pirmiau
sia” ir visišką Amerikos atsi
ryto j imą nuo kitų šalių, kartu 
reikalaujant, kad butų žymiai 
sustiprinti armija, karo laivy
nas ir karinės oro pajėgos.

Leginas išreiškė griežtą pa
sipriešinimą kokiam nors Jungt. 
Valstijų įstojimui į tautų są
jungą ar tarptautinį teismą, 
kad ir su* rezervacijomis. Taip
gi griežtai priešinasi panaikini
mui karo skolų. Kartu pa
smerkia visus, kurie skelbia ra
dikalizmą ir pacifizmą. Prieši
nasi ir Rusijos pripažinimui, 
bet su dideliu entuziazmu pri
ėmė Mussolini pasveikinimą 
konvencijai. Tečiaus visgi pa
smerkė hitlerizmą.

Legionierių konvencija taip
jau* rekomendavo, kad visi 
Amerikoje gyvenantys svetim
šaliai butų 
“raudonieji1 
gesrii žmonės butų deportuoti

Savo kalboj prezidentas išgy
ręs labdarius pažymėjo, kad 
nors dabar laikai ir gerėja, bet 
visgi atgaivinimo darbas dar 
toli nėra užbaigtas. “Mes at
gavome ir išnaujo uždegėm pio
nierišką dvasią”, sakė prezi
dentas. Pas mus turi būti 
teisingumo dvasia, bendradar
biavimo dvasia, pasiaukojimo 
dvasia, bet virš visko turi bū
ti kaimyniškumo-draugiškumo 
dvasia. “Mes išdrįsome ir lai
mėjome, nes išdrįsime toliau, ir 
vėl laimėsime”. Dalis kelio jau 
yra praeita, bet dar pasilieka 
praeiti didesnę ir daug sunkes
nę dalį kelio. Todėl reikia pa
dvigubinti pastangas, kad gel
bėti depresijos aukas ir neleisti 
namų gyvenimui pakrikti, iki 
depresija bus galutinai praėju
si. Bet Amerikos dvasia vis- 
tiek laimės.

“Mes negalime pasitenkinti 
dabartinėmis minimum algomis 
ir maximu*m darbo valando
mis”,. pareiškė darbo sekretorė, 
kurios paskyrimui pirmiau taip 
priešinosi Federacijos preziden
tas Wm. G.reen. “Mes turime 
eiti toliau, bendru tikslu, kad 
pakelti gyvenimo standardą ir 
užtikrinti ekonominį pastovu
mą visiems musų žmonėms ir 
įgyti užtektinai liuoso laiko, kad 
galėtumėm pasinaudoti 
gerybėmis, kurias musų 
ir musų įrengimai gali 
visiems suteikti”.

LONDONAS, sp. 4 
viešame mitinge mokslininkas 
prof. Einstein kalbėjo apie mo
kslą ir civilizaciją. Jis pareiškė 
įitikinimą, kad iš dabartinės su
irutės, krizio ir vargo išaugs 
naujas, geresnis pasaulis, nes 
šalys vystosi ir žengia pirmyn 
tik per pavojus ir vargus. To
kie ekonominiai kriziai, kokį da
bar pergyvename, esą ugdo dva
sinę žmonių pajėgą.

ANNAPOLIS, Md 
Didelis armijos 
Langley lauko, 
miške. Vienas lakūnas žuvo 
kitas sunkiai sužeistas.

Del neramumų ir nuolatos 
ištinkančių susirėmimų prie 
geležies liejiklų ir tų liejiklų 
valdomų kasyklų, streikuojan-
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sekretorius Ickes 
Amerikos Darbo 
konvencijoje pa- 

prie sutrukdymo 
plataus viešųjų drabų progra- 
mo daugiausia prisideda augštos 
unistų darbininkų algos.

AMBRIDGE, Pa., sp. 5. - 
Prie Spang-Chalfant geležies 
liejiklos įvyko jau antras susi
rėmimas tarp mušeikų ir pikie- 
tuotojų.

•Susirėmime vienas žmogus li
ko užmuštas ir mažiausia 11 
sužeista, neskaitant daugybės 
sumuštų, mušeikoms pakartoti
nai puolus pikietuotojus varyti 
toliau nuo dirbtuvės.

Puolime dalyvavo apie 200 
mušeikų, kurie naudojo gink
lus, lazdas ir mėtė ašarinių du
jų bombas.
Reikalauja formalio pripažini

mo unijos

VARŠAVA, sp. 5. —Lenkijos 
ir Vokietijos muitų karas, kuris 
tęsiasi jau astuoni metai, .iš
rodo, eina prie pabaigos, iš 
priežasties Lenkijos užsienio 
reikalų ministerio Beck pasita
rimų su Vokietijos propagan
dos ministeriu Goebbels ir už
sienio reikalų ministeriu* von 
Neurath. ,

Abi pusės sutarė atsteigti 
normalius prekybos santikius. 
Todėl Vokietijos ambasadorius 
pasiūlė Lenkijai pradėti naujas 
prekybos derybas. Lenkija su 
tuo sutiko ir paskirs savo ko
misiją, kuri tu*o reikalu tarsis 
su Vokietijos komisija.

Vokieti j os-Lenki jos prekybos 
sutartis buvo pasirašyta 1930 m. 
Lenkija ją ratifikavo, bet Vo
kietija ratifikuoti atsisakė. Iš 
tos priežasties, Vokietija, kuri 
pirmiau užėmė pirmą vietą tarp 
Lenkijos importų, tą vietą pra
rado ir jos prekės buvo Len
kijoj veik uždraustos.

15 Žmonių Sužeista Prie 
Illinois Kasyklos

Leipzigo teismas, kur eina nagrinėjimas 
’ f 

bylos keturių komunistų ir vieno holando van 
der Lubbe dėl reichstago rūmų padegimo 
ši nė j 
padegęs rumus, nors užsienis gerai žino 
rumus padegė patys naziai.
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NEW YORK, sp. 5 
nes šmugelninkų laivas, vežęs 
už $1,000,000 degtinės, praslin
ko pro visas sargybas ir įplau
kė į Hudsono upę, kad degtinę 
iškrauti. Tečiau*s upėj jis už
važiavo ant seklumos ir kad 
patiems neįkliūti, laivo įgula 
pabėgo, palikusi laivą su visu 
kroviniu.

Pirmos Tranzatlantinio Skridimo 
Prakalbos

dalyvaujant lakūnui Juozui R. James-Janušauskui ir Am. Liet. 
Tranzatlantinio Skridimo Sąjungos Valdybai.

Dalyvaus Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn”, daininin
kas Sf Rimkus, vaikų draugijėlė “Gelių Darželis” su dainomis 
ir šokiais ir visa eilė žymiausių kalbėtojų.

ylai kviečiami dalyvauti šiose svarbiose prakalbose.

Spalio Devinta
ATEINANTĮ PIRMADIENĮ

7:30 vai. vak

laukuose. Jis pasitars su gu
bernatorium Horner apie atsi
naujinusią kovą tarp abiejų an
gliakasių unijų. Manoma, kad 
jis išvyko siunčiamas preziden
to Roosevelto.
šaukia unijų vadų pasitarimą

SPRINGFIELD, III., sp. 5.— 
Gubernatorius Horner, kad ne
prileisti kraujo praliejimo sa
vitarpinėj angliakasių kovoj, 
pasišaukė pasitarti su juo abie
jų unijų vadus. Pasitarime da
lyvaus ir NRA atstovas.

15 žmonių pašauta
HARRISBURG, III., sp. 5.— 

'Susirėmimuose prie kasyklų, 
kurias pikietuoja naujos ang
liakasių progresyvės unijos na
riai, už tai kad jos atsisako 
pripažintų naująją uniją, 15 
žmonių liko pašauta, tarp jų 
esą 12 Peabody kasyklos mu
šeikų. Prie kasyklų yra susi
rinkę apie 1,500 pikietuotojų.

Buvo pasklidusi žinia, kad du 
naujosios unijos nariai liko nu
šauti, bet žinios nepasisekė pa
tikrinti.

į miestą jau atvyko milicija.
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SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Tiktai Doleriais

Siunčiant mažiau, kaip $100.00 nereikia jokių afidavitų. 
Siunčiant daugiau kaip $100.00, reikės pažymėti prie
žastį dėl kurios pinigai siunčiami.

Naujienų ofisas atdarąs nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais. nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
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HARRISBURG, III., sp. 5. — 
Keturiomis milicijos kuopoms 
įsakyta tuojaus vykti į Saline 
pavietą, kad išlaikyti ten tvar
ką, atsinaujinus kovai tarp 
United Mine Workers ir nau
josios progresyvės angliakasių 
unijų.

Angliakasiai renkasi trijose 
strateginėse pavieto vietose — 
Harisburg, Harco ir Dorris- 
ville. Visi vykstantys anglia
kasiai yra atvirai ginkhtoti šau
tuvais, revolveriais ir kitais 
ginklais.

Vyksta taikintojas
VVASH1NGTON, sp. 5.— Va

kar į Springfield, III., išvyko 
NRA advokatas Richbcrg, kad 
atsteigti taiką Illinois anglių

WASHINGTON, s. 5. —Se
nato bankinis komitetas atnau
jino tyrinėjimą privatinių ban- 
kierių veikimo. Tarp kitų, pra
dėta tyrinėti Dillon, Read 
Co. pelnas iš pardavimo Šerų. 
Ta privatinių bankierių firma 
yra valdoma 11 partnerių.

Advokatui Pacora klausinė
jant partnerius išėjo aikštėn, 
kad 1924 m. firma suorgani
zavo United States & Foreign 
Secifrities Trust, kurio Šerus 
pirko po 20c ir už kuriuos su
mokėjo $24,000. Paskui, 1929 
m., tuos šėrųs pardavė po' $53 
ir gavo $6,843,000.

Kamantinėj ant liudytojus,
aštrių susikirtimų įvyko tarp 
komiteto advokato Pecora ir 
senatoriaus Glass, ku*ris kaip ir 
pirmesniuose to komiteto tyri
nėjimuose Morgano ir kitų ban
kierių veikimo, visuomet bahdė 
užtarti bankierius.
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MARGUMYNAI
Užsidarę bankai atsidaro

Bėgyje 80-ties dienų, sulig 
pranešimu Secretary of Bank
ing W. D. Gordan, Pittsburgho 
apylinkėje atsidarys 18 bankų 
su $9,000,000 ir 50,000 depozi- 
torių. 35-kiems bankams Pa. 
valstijoje yra duota proga iki 
gruodžio 1 d. susitvarkyti ir, 
jei pasirodys, jog iki minėto, 
laiko jie bus pilnai sveikai pa
remti, bu« leista pilnam veiki
mui. 15-kai bankų yra įsakyta 
likviduotis ir išmokėti tarpe 
20 ir 30% savo depozitoriams.

Pittsburgho apylinkėje bėgy
je 30 dienų šie pirmieji bankai 
(nuo bankinės šventės užsida
rę) pradės veikimą:

1. Farmers’ & Mechanics 
Bank, Sharpsburg

2. State Bank of Elizabeth, 
Elizabeth

3. Freeport Bank & Trust 
Comp., Freeport

4. Turtle Creek Savings & 
Trust Co., Turtle Creek

5. Glassport Trust Co., Glass-
porl

6.
Co.,

West End Savings & Trust j 
l?gh.
McKees Roeks Trust Co., 

McKees Roeks.
8. Rankin Bank, Rankin.
Vardus šių visų bankų pažy

mėjau, kadangi daug musų tau
tiečių yra pasidėję savo sutau
pąs aukščiau paminėtuose ban
kuose; esu tikras, kad juos 
šis pranešimas tikrai pradžiu
gins. ... v. *.... *• - - ,...............* ■

sakė puikių kalbų temoje “J. 
V. dolerinė •diplomatija Pietų 
Amerikoje”. Generolas B. kal
bėjo iš savo patyrimo ilgoje J. 
V. kariškoje tarnyboje.

Jis. pažymėjo, jog Pietų Ame
rikos valstybės. daug geriau 
tvarkytųsi ir J. V. buaų svei
kiau, jei Dėdė Šamas, ištikus 
bet kokiems sukilimams, ne
siųstų savo kariuomenės jų 
malšinimui.

1909 m. siuntimas kariuo
menės į Nicaragua buvo neva 
tai apgynimui amerikiečių tur
to ir gyvasties, tačiau g. B-rio 
pareiškimu, tai buvo siuntimas 
kariuomenės iškolektavimui pa
lūkanų ant investuoto J. V. 
bankierių Nicaragua’je kapita
lo. Na, žinoma, buvo pasiųsta 
2,000 kareivių ir taip vadina
moji amerikiečių gyvybė ap
saugota.

Ir taip, kur tik Amerikos mi- 
lionieriai Pietų Amerikos vals
tybėse įkišo savo “trigrašį”, vi
sur buvo reikalinga “gelbėti 
amerikiečių gyvybę”.

Tai esanti gėda ne tik buvu
sioms J. V. valdžioms, bet ir 
visiems amerikiečiams, leidu- 
siems šiuo imperialistiniu budu 

! elgais su savaisiais kaimynais. 
Butler persergsti dabartinę J. 
V. administraciją nesikišti be
reikalingai į dabartinius Kubo
je neramumus.

» » »
Mokslo ir dailės akademijos 

paskaitos
1933-34 metų sezoninės pa

skaitos, kurias teikia mokslo ir 
dailės akademija, prasideda

chorą ir orkestrą, kurie veikia 
drauge su U. Kliiibu.

Policiantas meilės auka
Penktadienį, rugsėjo 29 die

ną, panelės C. Nanns apartmen- 
tan atėjo jos meilužis polician- 
tas R. Casilio (jis irgi čia gy
veno). Kadangi meilužis buvo 
gerokai įsikaušęs, todėl greit 
prasidėjo ginčai ir muštynės, 
laike kurių p-lė Nanns ištraukė 
iš spintos revolverį ir su juo 
mirtinai nušovė savąjį meilužį 
R. C.

Policijai tardant, p-lė N. pa
aiškino, jog ji nesanti kalta 
žmogžudystėj, nes revolveris 
išsišovęs per neatsargumų, — 
begązdinant meilužį. Keista 
priemonė bauginimui. Atrodo, 
jog ji per brangiai kainuos p-lei

Hali. Paskaitas skaitys pasižy
mėję mokslininkai, dailininkai 
ir rašytojai. Visi, kurie minė
tomis sritimis interesuojatės, 
nepraleiskite progos, nes šios 
paskaitos teikiamos visiems dy
kai.

» » 8
Drabužių valytojų ir dažytojų 

streikas baigtas
Drabužių valytojų ir dažyto

jų streikas, kuris tęsėsi tris 
savaites, šiandie užsibaigė strei- 
kierių laimėjimu ir darbinin
kai daugumoj sugrįžo darban

P. Dargis.

K LIETUVIŠKO 
VEIKIMO

o o o
Ir vėl žiauri žmogžudystė
Beaver, Pa. — Inžinierius R. 

J. Simington, dirbantis prie ge
ležinkelio kaipo “draftsman”, 
prisipažino nunuodijęs savo sū
nų Burton chloroformo nuodais.

Teisme žmogžudys pareiškė, 
jog jis nužudęs sūnų dėl blo
gos ekonominės padėties ir jis 
buvęs nusistatęs ir save nusi
nuodyti, tačiau pasidaręs bai
lys.

Teismas jį nuteisė amžinam 
kalėjimui.

w
Geležies darbininkai streikuoja 

1500 geležies darbininkų, dir
bančių Carnegie Steel Opi., 
Clairton, Pa., paskelbė streiką, 
reikalaudami pripažinimo “The 
Amalgamated Association of 
Iron, Steel and Tin Workers” 
ir American Federaaion of La- 
bor unijų. Yra manoma, kad 
Clairtoniečius paseks McKėes 
Port ir Duquesne geležinkelių 
fabrikų darbininkai. Darbinin
kai yra nusistatę negrįžti dar
ban, ko] jų reikalavimai nebus 
patenkinti. \
j K 8 »

Dolerinė diplomatija
šiomis dienomis Pgh’ą aplan

kė buvęs J. V. karo laivyno 
yijšinįnk^s generolas Smedley 
D. Butier, kuris per radio pa-

Radi o Kliubo choras 
orkestras

ir

Bėgyje dviejų metų gyvavi
mo. Lietuvių Radio Kliubas yra 
daug nuveikęs dailės ir visuo
meninėj srityse ne tik Pitts- 
burghe, bet ir visoj Vakarinėje 
Pennsylvanijos valstijoje. Ne
buvo nė vieno kultūrinio dar
bo, prie kurio nebūtų prisidė
jęs L. R. K. šiais metais R. K. 
pirmininko Miliaus pastango
mis tapo suorganizuotas orkes
tras ir skaitlingas choras.

Orkestrą tvarko muzikas- 
smuikininkas Jonas Karuža. J, 
K. yra dar jaunas vyras, ta
čiau savo muzikaliais gabumais 
yra plačiai žinomas ne tik lie
tuviams, bet ir svetimtaučiams 
Reikia pasakyti, jog J. K. tik
rai puikiai sutvarkė orkestrą, 
kuris ne tik groja per radio, 
bet taip pat dalyvauja visuose 
parengimuose.

Suorganizavimui radio choro 
tenka atiduoti kreditas B. Sa- 
balįąųskąitei.. ir J. Senuliui bei, 
Ivanui, kurie su menku bū
reliu, veikiančiu, po vardu “Dai
nos choras”, šukutė didžiausi 
lietuvių chorą visoj Pgh’o apy
linkėj. šiandien IPgh’o lietuviai 
džiaugiasi, turėdami dvi nepri
klausomas menines jėgas —

SLA 3-Čias apskritys veikia
Praėjus vasaros karščiams, 

SLA 3-Čio apskr. valdyba su
kruto prie darbo. Paskutinia
jame posėdyje nutarta sureng
ti prdkalbas su pamarginimais. 
Tikslas — pritraukti (prirašy
ti) kuodaugiausiai narių prie 
Susivienijimo. Nutarta surengti 
jaunuoliams balių, 'kuriame jau
nuoliai turėtų progos sueiti pa- 
žintin vieni su kitais ir drau
gingoje dvasioje dirbtų Susi
vienijimo gerbūviui.

•» » »
SLA 353 kuopa rengiasi 

veikimui,
Esplent—Pittsburgh

Pgh’o apylinkė yra skaitlin
ga SLA kuopomis. Vienos iš 
jų gyvuoja per dvidešimt me
tų, kitos dar jaunutės, tačiau 
ir jos savo veikimu neatsilieka 
nuo senesniųjų. Viena iš jau
nesniųjų kuopų yra 353 kuopa, 
kurios nariai susideda iš lietu
vių, gyvenančių McKees Roeks, 
Pa., ir Esplent—Pgh.

Visi susirinkimai įvyksta 
Aukščiausios Prieglaudos L. A. 
2-os kuopos svetainėje McKees 
Roeks.

Reikia pasakyti, jog visi na
riai yra 100% laisvų demokra
tinių pažiūrų žmonės ir vieni 
kitus toleruoja, todėl šioje kuo
poje yra solidarumas ir jokiems 

bereikalingiems ginčams nėra 
vietos. iPradedant rudens sezo
ną, kuopa nutarė surengti ^di
džiuliu parengimą namams/ ir vi
siems vietiniams draugams.

Kadangi darbininkai pradeda 
dirbti, tai tikimasi, jog bus pro
ga padidinti kuopą naujais na
riais. Malonu priminti, jog kuo
pa turi darbščius veikėjus as
menyse D. Sandus ir Imbrazo. 
Linkėtina, kad ir daugiau drau
gų pašektų jų pėdomis. —D.

kąriijĮką, — tiek, kiek kom- 
paBfjps lo^ka pydavo. FriclCo 
Co, ^ra^čjp streiką įlaužyti iš 
‘senovės priprastu fcucjų, ir 
streikas pradėjo .plėstis viso- 
įję vakarinėje Pėnnsylvanijo-. 
j c. ‘ Ta(Ją Washingtone buvo 
pradėta rūpintis angliakasių 
streiku.

Buvo pakviesta anglių kom
panijų atstovai ir U. M. W of 
Ą. atatpyai į NVashingibną ir 
įpraridėjo anglių kasyklų ko
rdo gaminimas. Unijos virši- 
ninkai sutiko kviešti darbinin- 
ikus grįžti j darbą, 'ir Yisus nc- 
susipratipms sų kompanijoms 
pavesti Išrišti tam tikrai ta- 
irybai iki bus pasirašytas ko
das. Angliakasiai savo unijos 
viršininkų npklansė, — negrį
žo į 0arbą iki preziden- 
fto 'Roosevcilto įgaliotas atsto
vas 'neatvyko j Pittsburgho 
iftpijiplkę ir nepakvietė anglia- 
ikasius grįžti į darbą, prižadė- 
dumas jiems, kad pats prezi- 

’dpptas rnpinsis angliakasių 
reikailais. Angliakasiai pasi- 
itikėjo prezidentu ir grįžo į 
•darbą bei laukė pagaminant 
kodo. Kodas ibuvo pagamin-

tas ir angliakasių unija buvo 
pripažinta visose kasyklose, 
bet kompanijos atsisakė pasi
rašyti tų kodų. \ I

Angliakasiai, pamatę, kad 
Wasbingtone jų reikalai nėra 
apginami, kaip kad buvo ža
dėta, paskelbė “šventę” (strei
kų) ir nutarė neiti dirbti iki 
bus pasirašytas kodas. Pra
sideda derybos ir, ant galo, 
naujo kodo gaminimas. Paga
minamas antras kodas, bet 
jau netoks, kaip kad pirmasis 
buvo. Naujame kode jau nė
ra pripažįstama U. M. D. of 
A. unija, jau tenai kalbama 
tik apie darbininkų unijas, jei 
darbininkai norės tokios ar ki
tokios unijos, ir kur bus da
roma kolektyvės sutartys.

Bet ir šį naująjį kodų ne vi
sos anglių kasyklų kompanjos 
pasirašo; komercinės kasyklos 
pasirašo, bet plieno trusto 
kontroliuojamos kasyklos at
sisako pasirašyti. Valdžios at
stovai daro spaudimų į plie
no magnatus, kad pasirašytų 
kodų, ir kad butų baigtas ang
liakasių streikas. Plieno mag- 

(Tąsa pusi. 3čiam)

Ūmus

Liuosuotoją?
Gydytojai visuomet pripažino skysto 
liuosuotojo vert? tpdil, kad jj lengvai 
galima miecuoti it jo veikimu kontro
liuoti.

Žmonės irgi skubiai -grįžta prie sky
stų liuosuotojų. Žmonės patyrė, jog 
gerai prirengtas skystas liuosuotojas iš
valo vidurius gerai be jokių nemalo
numų laike išėjimo arba vėliau.

Kiekis skystaus liuosuotojo gali 
pamainomas kad atitiktų kiekvieno 
mens reikalui. Jo veikimas irgi 
būt reguliuojamas. Prie jo nepriprasi- 
te, jums nereikės imti “dvigubą kiekį” 
diena ar dvi vėliaus. Neigi švelnus, sky
stas liuosuotojas įrituos jūsų inkstus.

r
Netinkamai l tuo t uoto jai laikyt jutų 

viduriui užkietijuiiait taip ilgai kaip jį 
vartoiite.

Dr. Caldwell’$ Syrup Pepsin yra pre- 
skripeija, ir yra pilnai įaugi. Jo liuo- 
suojančios ypatybės yra paremtos ant 
senna—natūrai it kai liuotuotojat. Žar
nos nepasidarys priklausomos nuo šios 
pagalbos. Dr. Caldwe|rs Syrup Pepsin 
yra .pas kiekvieną vaistininką. Narys 
N. R. A.

būt
a»-

?

imas plieno

IŠ ANGLIAKASIU IR 
PLIENO DARBININ
KU KOVOS LAUKO

PITTSBURGH, Pa. — Spa
lių 2 d. Pittsburgho apylin
kėje ir visoje vakarinėje Pen- 
nsylvanijoje turėjo grįžti į 
darbų apie 100,000 streikuo
jančių angliakasių, pagal pa
sirašytų sutartį tarpe U. M. 
W. of America viršininkų, an
glių kompanijų (tik ne visų) 
ir N. R. A. administracijos
atstovų.

Bet šiandien streikuojantys 
angliakasiai da negrįžo į dar
bą ir yra pasiryžę vesti kovą 
iki galutino laimėjimo, —pri
versti pripažinti angliakasių 
U. M. W. of America uniją 
plieno magnatų kontroliuoja
mose kasyklose. Komercines 
kasyklos visos pripažįsta an
gliakasių uniją ir pasirašė N. 
R. A. kodą (sutartį), o plieno 
kompanijų kontroliuojamos 

i kasyklos, vadovaujant H. C. 
Frick Coke Co., kuri yra dalis 
U. S; Steel korporacijos, ir ki-

‘ tų plieno kompanijų kasyklos, 
kaip tai: Bcthlehem Golliers, 
Pittsburgh Steel Company, 
Weirton Steel Company, Gru- 
cible Steel Company ir Vesta 
Coal Company (Jonės and 
Laugblin Steel Co. kasyklos) 
atsisako pripažinti,'angliaka- 
si ų ii ni j ą ' ir nes i rašo N. R. A. 
kodo, nors ir pasižada laiky
tis visų N. R. A. kodo taisyk
lių ir patvarkymo darbo va
landų bei atlyginimo, išimant 
Įpripažinimo angliakasių unR 

JP8- ;
Streikuojantys angliakasiai

pasijuto, kad. jie -kH’-i dalyką 
ine su paprakais anįlių kasy-’ 
klų savininkais, bet su galin
guoju plieno 4ęustųF kuris jau-j 
čias turįs daugiau galios, ne-J 
gu Suvienytų Valstijų valdžia 
>ir yra pasižymėjęs kaipo ar
šiausias organizuotų daibinin-’ 
kų priešas. Tas Irusias yraį 
(pasiryžęs ir ant toliau savo! 
darbininkus Taikyti vergų vie
toje. AųgH ak ašiai stengiaaiį 
ne tik tarpe šljpęikiierįų ipalai-; 
kytų bendrą Ifponią 'ir tdl ne-: 
grįžti į darbą Tki plįeno 'trus-,; 
tas nebus privirsiąs pripažins 
'ti angliakasių uniją, 'bdt sten
giasi- įtraukti į kovą ir plieno, 
darbininkus. Žodžiu sakant,; 
užduoti skaudų smugų galin
gajam plieno trustui, kad (pri
vertus skaitytis su organizuo- 
itais darbiniųkals.

Pasirodo, kad organizuotų 
angliakasių pastangos dėl iš
šaukimo streiko plieno liejy
klose nepuvo tuščios. Prasi
deda streikai plieno liejyklo
se ir darbininkai reikalauja 
pripažinimo - Amalgamated 
Association of jron Steel and 
Tin Workers Unijos. Pirmiau
siai streikuojantys angliukai 
šiai surengė demonstraciją ir 
užplūdo Clairton, Pa., kur 
randasi Carncgie Steel Co. 
didžiulės liejyklos. Miestelis 
randasi visiškoje liejyklų ma
gnatų kontrolėje ; ir per kiek 
dienų prieš rengiamą anglia
kasių demonstraciją visi ke
liai apie Clairton, Pa. buvo 
apstatyti ginkluotais mušeiko
mis, taip vadinamais šerifo 
depu ties.-*Bet vįętįęk negalėjo 
išefabbti miestelį- nuo užplui dimo; st^eiklibj Angliaka
sių. Nei jauste nejuto, kaip 
miestelyje prasidėjo streikuo
jančių angliakasių demonstra
cija ir 
liejyklų

Šiomis dienomis minėtos 
plieno liejyklos yra piketuo
jamos. daugiau iiei 500 plieno 
darbininkų, ir plieno 'darbi
ninkų unijos viršininkai tvir
tina, kad daugiau kaip 80 
procentų plieno darbininkų 
jau yra įstoję į uniją ir netru
kus visos Clairton, Pa, Car- I • ’ ■ ■_
negie Steel Co.,* liejyklos bu- 
sinčios uždarytoj ir vip dar
bininkai busią streiko lauke. 
Carnegie Steel Co. yra dalis 
U. S. Steel korporacijos. Yra 
permatoma atkakli kova, jei 
federalė valdžia ^ebus pakan-? 
karnai stipri priversti galin
gąjį plieno trustią pripažinti 
darbininkų unij^. Kitose U. 
S. Steel korporacijos dirbtu
vėse, kurios rauįflasi McKees- 
porte, Duąuešhe,^ Homeasted, 
Monessen, Braddčick ir kitur, 
♦visur eina bruzdėjimas ii’ dar
bininkai rašosi į. unijas. Nė
ra .mažiausios abejonės, kad 
ir tose vietose prasidės Strei
kai, jei tik pliene trustas ne
norės nusileisti. Yra virš 
12,000 plieno darbininkų įė
ję ant streiko W. Virginijos 
valstijoje ir rytinėje Ohio da
lyje. Tos plieno liejyklos 
daugumoje nepriklauso U. Š. 
Steel trustui. Tad yra per
matoma, kad neprigitlmingos 
plieno liejyklos bus priverstos 
susitaikyti su darbi’hiii-kais.

Dabar da apie apliakasit 
streiką. Kaip jau visiems yra 
žinoma, angliakasių streikas 
pirmiausiai prasidėjo Fųyette 
County H. C. Frick Coke 
kasyklose.. Jau-per laikus,-tb- 
sę kasyklose darbininkai netu
rėjo unijoj, nėt^irįHaįs gerai: 
siais karo laikais, kada ang7 
liakasių unija buvo, galingą. 
Frick’o kasyklos neturėjo, da 
ir dabar neturi, svarstyklių 
įtaisę dėl svirimo angli ų. 
Parbininkania ^9ką-
ma, taip sakant," nuo akies už

hi t\i/M y Boy’
įV- Ay FRANC/S WALLACB JT J AUTHOR. OP "HUDOLe"

SYNOPSIS
Tommy Randolph, future football 

hero, was “always different” even 
as a baby. Born in a tiny Middle 
West factory town, he was the de- 
light of his humble parents, Mom 
and Pop. The latter, a durable 
Democrat, wanted to name the boy 
Wi|liam Jennings Bryan, bnt Uncle 
Louie, another indubitable Demo- , 
erat, prevailed in having the infant 
christened Thomas Jefferson. Stnr- 
dy little Tommy paid no attention 
to Strange baby caVriage oglers 
until Ole Liže, feared and aged 
colored woman, peered likę a witch 
at him one day; he smiled, and 
Mom waa amazed when the cack- 
lipg; eąpRe fldsh” on
him. . ; . Aš Tommy grew, he was 
smę^fferęnC^unnihg away from 
a boy’adob in the glassworks where 
Pop and his brother, Pete, work.ed. 
Tommy connected with the local 

“Newš office and thon, shocked Pop 
by declating he intended goihg to 

-high school where he soon won 
renown about town at “the foot- 
ball”, much to Mom’s amazed pha- 
sure. She meets Charlie Wtytney, 
millionaire factory owner, as she iš 
shopping downt^yn one afternoon.

’ He greets her most cordiąlly....

CHAPTER FOUR
Mom just stood there nervous 

and afraid she was laughing too 
high; for who was coming up the 
Street būt Mrs. Johnson and Mrs. 
Farrell and she could see their eyes 
ready to pop out.

“Well, Elizabeth, I haven’t seen 
you for such a long time, how are 
you?”

“Just fine, Mr. Whitney.”
Then he said, just as the two of 

them were passing, walking slow- 
like, with their ears wide open, he 
said: “Elizabeth you’ve certainly 
got a fine boy—the town is proud 
of him.”

Mom hardly knew what she was 
doing būt she carried it off real 
good, she thought. “Thank you, Mr. 
Whitney, he is a fihe boy,” she 
said that a little loud so they wouįd 
be sure to hear; then she pretended 
to see them for the first time be
cause if she didn’t speak to them 

- then she’d never hear the lašt of lt.
*’Why, helio, Mis’ Johnson; helio, 
Mis’ Farrell.”

They both said “Howdo” and kept 
going, both of them wearing their 
hoover aprons. Then while Mom 
wšs wondering what to do next 
something awful happened. A big 
truck came down the Street with a 
lot of boys węaring red sweatęrs 
and no hats and making noise. And 
there on thę front šeat with the 
driver was her iTommy. He saw 
them and yelled:

f, 4?Hy, Mom! Hy, Charlie!’'
1 Mom wąs mortified; almost 

afraid to lošk at the owner of the 
factory for shame. Of course every- 
body around town špoke of him as 

’Charlię Whitney būt nobody called 
hijm that to hįs face. Everybody 
said Mister Whitney.

And that young one of hers to 
yęjl out that way before the whole 
town with her stapding pght there 

• and them two where they coulc 
'hear. And Pop and Pete's jobs may- 
be depending on how he took it. 
Mom knew her face was reddening 
up likę she was cooking over a hot 
stove and she was trying to think 
of someihiflg to say to apologize. 
Būt beiore she could say anything 
didn’t she hear him yell: 0Hy, 
Tęm.”

She coukln’t believe her eyes. He 
di<lt?t mind at all; he even seemed 
to be gladj the owner of the factory 
seemed even proud that her ! boy 
had called him Charlie right out in 
Public likę that. ’ \

Mom was ovembelmed. She said 
good-byė "Afid *i sho6lc hands with

Charlie Whitney and walked home 
in a kind of a daže. She was so 
excited that she forgot to change 
her dress and was štili wearing the 
new challie when Pop came home 
from the factory. He looked at her 
as if she were erazy.

“Who was buried today?" he 
asked.

She was nervous as a cat būt she 
finally told him what had happened. 
“I was so afraid hė’d not likę it," 
she said.

Pop was s cxo r n f u 1: “Why 
shouldn’t he likę it? Who’s he? 
He’s no better than the ręst of us, 
ip he? Just because he’s got a lit
tle money his old man left him?”

Pop was all ready to get started 
-on one of -his leetures būt Mom no- 
tięęd hę didn’t. He was just as ex- 
clted as she was dnly heM nėver 
admit it. So he pretended not to be 
dnterested būt he never missed a 
word she said.

“And he called me Elizabeth,” she 
concluded.

This gentie rebuke went over 
Pop’s head. He called her Lizzie, 
which Mom had never liked, būt 
Pop was not the kind you čould do 
anything with.

Būt the one which beat all was 
when Tommy was dressing up for 
the dance the senior class was giv- 
ing for the football team. Dressing 
up was different with Tommy than 
the ręst. Pop never dressed up ex- 
cept on Sundays to go to church— 
that was one thing Mom had to say 
for him, he was faithful to his 
church. Then he always wore his 
black suit and his dicer hat and stiff 
collar and white shirt and black tie, 
even in hot weather he wore all 
this; and the shoes—Pop always 
had trouble with his feet from the 
sweating at the factory and as soon 
as he got home at night he took 
off his shoes and if it were left 
to him he’d be just as liable to walk 
around without even sox būt Mom 
had finally brokę him of that.

He>as sėt against house sjippers 
until one'day the New Yorks came 
to Smlthville to play a bąli game. 
Pop was always a great McGraw 
man ąnd he went to see them, evęn 
laid off work a half day to do it, 
which’ was unusual because he was 
a steady worker. Anyhow he saw 
the McGraws come out of the hotel 
wearing slippers with rubber in the 
sides, and after that Mom never 
had any trouble getting him to 
wear slippers although she had to 
be careful tę get them two sizes too 
big so they’d be comfortable be
cause when Pop’s feet bothered him 
he was ahvąys hard to live with.

Mošt evenings, except when ‘he 
went to lodge, Pop wore a clean 
working shirt which he would wear 
to work the next week, and loafed 
down at the garage. Pop was a 
great talker and he seemed to en- 
joy himself down there and Mom 
never begrudged him it because he 
worked hard and was a good pro- 
vider and had always been good to 
her and the boys no matter •vrhat 
he said. When Pop went to lodge 
he wore his coat and ahvays 
shaved; and he always vore th< 
red tie with black dots in it lineli 
L o u i e had brought back from 
Washington that first time Wilsbn 
was put in. Pop hated to shave 
būt he would never go to church

■ or lodge or a funeral Udthout do- 
ing it. Pop had principles and hę’ 
sūrely stuck up for thęm.

Mys. Johnson said her man didn’t 
. likę' to shave either; although no- 

body paid much attention to him 
i because all he ever liked to do was 

play cards —. pęnny ante, • euchre, 
seven-up or anything—and hę was 
not one to say much. Būt thAt 
skinny little runt of a Mr. Farrell 
was always slicked up and waiting

Jjhę. jyomęn to, 
neVer noticecr him except wnan she

had to; bebjg on; the šame Street ( 
and neighbora she had to give him | 
įer Insurance būt she didn’t šit and] 
talk to him likę plenty others she . 
knew. He was a Republican, too, ’ 
and Pop had no ūse for him. • <

Pete didn’t bother much with •: 
dressing either. He wore his work- t 
ing clothes to work and had a seuff į 
suit for evenings and a good suit ; 
for Sundays. He didn’t bother much I 
with girls and such, būt spent most J 
of his spare time fixing things ; 
around the garage. He got himself' 
the job. of driving the truck the j 
players rodė in to the games and 
he took Pop with him-and they got j 
in without payiug. Then Pete pHced 
up. cfoanąe and there helpįpg i 
people fis their canu^Aj^.A^^

Būt Tommy vsaa ahrays -careful 
about his things — careful about ■ ' 
havipg them nice when he wore 
them būt "Mom couldn’t say he was 
careful about keeping them nke ai-,1 
thojjgh she hęyėr complained as the 
poor boy was ahrays tfared vrhen he ■ 
cartie home. t

This night he was getting all 
spruced up. Pop was sitting on the | 
front steps, reading the paper and ’ 
yelling across the Street to Mr.f 
Johnson about the football. You’d' 
have' thought Pop was the coach į 
the way he went on about it. Pop > 
had never had any ūse for the foot-į 
bąli until Tommy began playing it 1 
būt now he was almost as ba<J about | 
it as the baseball and the fights.f 
He never asked Tommy much about t 
it būt Pete d(d and Mom could see^ 
Pop with that eye sąuinted, pre-j 
tending to read the paV< būt lean-J 
Ing over to one side and never i 
missing a thing. Then when he/ 
went out that night you’d have i 
thought he knew all about it. Mom ! 
bet he had plenty to say at the l 
factory, too, except that they sąidl 

, he was all business at work and; 
always kept his mind on what he 
was doing. The only one he talkedj 
about the football with, Pete said,.

i was Charlie Whitney.
( “Does he stop and talk to him?”

“Sure.” Pete smiled kind of 
r funny. In some ways that Pete was 

a deep one and Mom could never 
tęll just what he was thinkiiRg.

Būt this night, xhile Tommy was 
waiting for Mom to put a fine 
crease in his good pants, she -asked J a 
him: K *1

“Who you taking to the dsmce?HJ 
She had seen that giri of Mis.

Johnson’s'making eyes at him and 
hoped Tommy would have more 
sense than to pay apy attention to 
her. ,,

‘Tm giving Dot Whitaey 
break.” |

Mom kept on pushing the- iron 
over the damp čloth as though be*1 
had said nothing unusual. He was. 
węaring. that new kind of under-t 
wear which looked likę a bathing 
suit and was lying doyrp lookihg at j 
the celling. / Iv

“Yop meap Dorothy Whitney?”} 
“Sure. Hey, get gobi’ Mom, itfs’ 

ha’ past seven.” į (
Mom finished up thę pants ( and f 

gavę the coat a *few ejt^rs touieties' 
whilę Tommy -wap -acareting 
through be
had any new ties. Mom marvelled 
at the way the world changed-~or, 
thę way ,thšt t boy of rhcrs was 
chąnging it. Charlie’s father—OM 
Charlie—had put up the iactory^ 
hto’s father and even her old 
granęffather had worked there and 
Tommy’a grandfptbey on his fę- \ 
ther’s 4jideJtoo?Mom’s mothėr hadj 
eVęrvhriped 'around the Whitnęy , 
house for awhile when Mom was ’ 
yo^g -and Mom toJgo with 
her sopietimes and d® Uttte things,’ 
too. Thht vs^ hov'Cha^ie'^yhitt^’ 
knevrher and called her SSizabeth; 
they were about the šame aąe.

Distributed oy Kin< Featurea SynKUcaU, Ine.
* • • J
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Penktadienis, spalių 6, 1932

Pittsburgho N-jienos
(Tąja ii pusi. 2ro) 

natai padaro valdžiai neva 
nusileidimą ir pasižada pil
dyti anglių kasyklų kodo pat
varkymus, išskiriant anglia
kasių unijos pripažinimų. Val
džia ir angliakasių unijos vir
šininkai pasitenkina net tokiu 
plieno magnatų nusileidimu ir 
paskelbia, kad anglių kasyklų 
kodas įeina į galių spalių 2 d. 
ir pasibaigia balandžia 1 d. 
19«34 m. Angliakasiams liepia
ma grįžti į darbų spalių 2 die
nų.

Rugsėjo 30 d. streikuojantys 
angliakasiai sušaukia kelių lo
kalų konferencijų ir didelį 
masinį mitingų VVashingtono 
County atvirame lauke, kur 
dalyvavo virš 10,000 streikuo
jančių angliakasių. Nubal
suojama, kad negrįžti į kasv- 
klas tol, kol H. C. Frick Coke 
Co. ir kitos plieno trusto kon
troliuojamos kasyklos nepasi
rašys kodų ir pripažins U. M. 
W. of A. unijų. Unijos virši
ninkai smerkia tokį angliaka
sių nutarimų kaipo kėlimų 
maišto prieš unijos viršinin
kus ir valdžių. Unijos virši
ninkų supratimu, angliakasiai 
turėjo grįžti į darbų pagal val
džios patvarkymų, o nesusi
pratimus dėl unijos pripažini
mo palikti unijos viršinin-

kams išrišti. Bet angliaka
siai, praeities patyrimu pamo
kyti, netiki, kad gerumu ga
lima kų butų gauti iš plieno 
magnatų dėl unijos pripažini
mo ir negrįžta į darbų. Strei
kas tęsiasi ir jo galę vis nesi
mato. Jis grūmoja suparali- 
žuoti visų industrijų.

Šis didysis angliakasių strei
kas visoje vakarinėje Pennsyl- 
vanijoje Yra atkakli kova ne 
dėl uždarbio, ne dėl darbo va
landų, bet dėl unijos pripaži
nimo. Plieno magnatai bai
siai bijo angliakasių unijų pri
pažinti, teisindamiesi tuo, kad, 
jei jie pripažįsių unija anglių 
kasyklose, tai busiųs neišven
giamas dalykas pripažinti dar
bininkų unija visoje plieno 
industrijoje, o tai busią prieš 
jų įsigyvenusį paprotį “opcn 
sRop”. — S. Hakanas.

REPORTERIO 
PRIETIKIAI

čiuk, pabandyk atspėti, kad 
toks mandras esate”. Reporte
ris spėja: “70 arba 75”. Senu
kas nusišypsojo: “Tai ir nega
li atspėti; aš jau turiu 82 me
tu ir 52 metai kaip Amerikoje 
ir <Pittsburghe.” Beporteris įdo
maudamas!, kad turi prieš save 
52 metų senumo gyvų plieno 
liejyklų istorijų, pradėjo tei
rautis: “Na, tėvuk, pasakyk 
man, ar yra buvę Pittsburghe 
tokie blogi laikai jūsų atmini
mu?” Senukas atsako: “No, 
vaikeli, niekada nėra buvę to
kių blogų laikų, kaip kad dar 
bar yra. Būdavo ir blogiausiais 
laikais da žmonės galėdavo šio
kį tokį darbų susirasti, bet da-

I
Kaip jau 'esu' rašęs, taikos 

derybos buvo vedamos tarp 
APLA. Centro Komiteto ir 2 • 
kuopos, kad nesusipratimus iš- 
rišus be teismo. Bet pasirodo, 
kad taikos derybos nutruko ir 
nesusipratimas turės būti iš
rištas teisme, kuris prasidėsiąs 
spalių 9 d., -.M

Jei viršminėtą dienų teismas 
prasidės, tai jūsų Reporteris 
pasistengs paduoti teismo ap
rašymų sekamame “Pittsburgho 
Naujienų” numeryje.

» » » 
Sužini konkurencija ar klaida?

Praeitame “Pittsburgho Nau
jienų” numeryje jau buvo ra- 

kad North Sidės SLA.bar neranda. Arba būdavo kiek Syta, 
jaunuolių kuopa rengia pirmų i

Neatmena tokių blogų laikų

HIGH TĘST. SAFETY PACKAGE

REX
LYE

Atidaro Užsikimšusias 
Vandens Nuovadas.

Laiko Nuovadas

Jūsų Reporteris buvo nusi-. 
baladojęs į Butler St. apylinkę, 
kur sustojo pas gerų musų tau
tietį ir visų lietuviškų reikalų 
rėmėją Povilų Laukiavičių. 
Mums bekalbant apie visokius 
reikalus, ateina žilas žilas se
nukas, kuris visai nebuvo pa
našas į musų paprastus lietu
vius. Jis rankoje laikė pundelį 
lietuviškų laikraščių. Jūsų Re
porteris užkalbino senukų lie
tuviškai: “Jus, tėvuk, skaitote 
lietuviškus laikraščius?” “Taip, 
vaikeli, skaitau lietuviškus, len
kiškus ir rusiškus, kokių tik 
kur gaunu.” Reporteris pridū
rė: “Tai jus, tėvuk, mat, vi
saip mokate, bet kokius laik-

savo maskaradinį balių spalių 
13 d. Lietuvos Sūnų Svetainė
je. Rugsėjo 29 d. Lietuvių Bal
suotojų Lyga laikė savo susi
rinkimų ir nutarė surengti ba
lių spalių 12 d. irgi Lietuvos 
Sūnų Svetainėje. Reiškia, vie
nų dienų prieš jaunuolių balių. 
Išrodo, lyg ir konkurencija da
roma jaunuoliams arba įvyko 
koks nesusipratimas.

Reporteris nenorėtų tikėti, 
kad Balsuotojų Lygos vadai su- 
žiniai norėtų pakenkti jaunuo
lių baliui. Jei yrajddaida, tai 
butų gerai, kad Balsuotojų Ly
ga savo rengiamą balių ^nukel- 
tų ant kitos dienos, nes 2 ba
liai vienas paskui kitų yra per
daug North Sidės lietuviams.

Jūsų Reporteris.
—............ ■........ :.................................................................. ...........

žadino mane gražus, — švel
nus piano akordai, plaukian
tys pro atdarų langų iš greti
mai, tame pačiame darže 
esančio Steponaičių namo, jų 
sūnui - Antanukui skambinant. 
Kelias minutes klausiausi ma-

I

lonios muzios, bet pastebėju
si kad jau 9 vai. ryto (vadi
nasi, išmiegojau visai poniš
kai) šokau rengtis. Mano te
tulė ir dėdė Ignas Milašauskas 
laukė manęs prie pusryčių.

(Bus dajigiau)

Atdaras.
PAS VISUS 

GROSERNINKUS

raščius jus geriausia mylite?” 
“Lietuviškus” — atsakė senu
kas.
Reporteris, pasidrųsinęs, klau

sia senuko: “Kiek jus, tėvai,
nusi- 

ir sako:,“Na, tai, ponai-Garsinkitės “N-nose” s""k"

dar nereiškia blo- 
ba durnų sumažini- 
ir yra vartojama 

priemonės, bet seni

blogesni laikai, tai tik keletu 
mėnesių, o dabar jau keli me
tai kaip blogi laikai. Būdavo ir 
blogais laikais atsikėlęs rytme
tį negali saulės matyti per du
rnus. Reiškia, dirbtuvės dirbda
vo, durnai rūkdavo, o dabar jo
kių durnelių negalima matyti,— 
reiškia, dirbtuvės nedirba.”

Vadinasi, nėra durnų, nėra 
ir gerų laikų. Nors durnų su
mažėjimas 
gus laikus, 
mui buvo 
moksliškos
žmonės yra tos nuomonės, kad 
durnų sumažėjimas yra blogų 
laikų ženklas. O kad niekados 
nėra buvę tokių blogų laikų, 
kaip kad 'dabar yra, tai senu
kas, tur būt, teisybę sako.

Tas įdomus senukas pasisa
kė, kad jo vardas yra Mečislo
vas Valavičius ir jis gimęs ir 
augęs Žemaitijoje. Esąs žemai
tiškų bajorų kilmės ir Pitts
burghe gyvendamas visų laikų 
daugiausiai maišėsi tarp lenkų, 
ir todėl apie Pittsburgho lietu
vių veikimų mažai ką žino.

A.P.L.A. Centro Komiteto tai
kos derybos su 2 kuopa pa
iro ir teismas turės1 nesusi
pratimus išrišti. — Teismas 
prasidėsiąsi spalių 9 d*

Marija F. Jokubynienė 1

Iš mano kelionės įspūdžių 
Jungtinėse Valstijose

(Tąsa)
Stebėtina naktis 
Ii

Kadangi aš - atvažiavau jau
temstant, tai neturėjau progos 
susipažinti su aplinkuma ir 
dėlto štai kas man atsitiko. Iš
bundu naktį ir nebeatsimenu, 
kur aš randuosi. Tuo labiau, 
kuomet atsisėdusi pažvelgiau į 
vieną, j . kitų langų. Tas ro
jiškai gražus daržas buvo ap
šviestas skaidrios mėnulio 
šviesos, o vandens lašeliai pa
silikę dar nuo vakare praėju
sio lietaus, žybčiojo, it deiman
tai, ant krūmų ir gėlių lape
lių. Sapnuoju — pamaniau 
sau ir perbraukiau su ranko- 
komis per akis, kad geriau at
sikvošėjus, bet vaizdas visetas 
pats. Tik dabar aš išsiblai- 
viau ir supratau, jog tai ne 
sapnas, bet tikrenybė. Kad 
tas gražus vaizdas, tai kūri
nys mano tetulės ir A. A. te
tėno Dargio sunkaus triūso, 

.žinoma, 4-nebe-gamtos‘pagėl- ..... .... . . į .... .....................

bos, bet vistiėk žmogui didelis 
kreditas priklauso, nes ne vi
sur gamta gražiais vaizdais, 
žemės paviršių nukloja; labai 
dažnai' ji reikalauja žmogaus 
pagelbos.

Toji stebuklingai gražioji 
naktis tai buvo paskutinioji 

brangių lakūnų Da- 
jų gyvenimo

musų 
riaus ir Girėno 
Amerikoje. Tą naktį visi mes 
sapnavome gražius vaizdus 
matėme, saldžiai - miegojome, 
tik jie vargšai budriai ruošė
si paskutinėn jų gyvenime ke- 
lionėn...Tos nakties aš niekuo
met neužmiršiu.

Susipažįsta su savo , gimi
nėmis '. ‘ (

Iš vakaro man tetulė nusi- 
<

skundė, kad dėdė Joha’s Mali
šauskas su šeima atsilakė:at
važiuoti. juos tetulė' kyiėtė 
tikslu susitikti su manim. Aš 
dar nebuvau mačiusi jųjų ir 
dėlto labai- apgailestavau jų 
neatvykimo:411 Ryto ' metą- pa-

Su 01d DutchVisoks
palengvina darbą Namuose

Priežastis štai kokia. Old Dutch galima pavartoti visokiam valymui— 
maliavotų sienų ir medžio, refrigeratoriams, skalbimui mašinoms, medi
nėms arba linoleum grindims, akmens laiptams, kr&snims, porcelianai, tile 
ir metalui, langams ir veidrodžiams—daug greičiau ir lengviau negu byle 
kuo kitu.

Ir Old Dutch yra labai ekonomiškas. Jis toliau ištenka ir padaro 

daugiaus tikro valymo už centą, todėl, kad tai yra vienintelis valytojas, 

kuris yra padarytas su grynu “seismotite”, saugiausi ir geriau darbą atlie- 

;.s kanti valymui medžiaga. Jis stisideda iš lukštelių, paplokščios-lukštelės
*'■ -1*' . t ; » ' .

padengia daugiaus paviršiaus, nuvalo švelniau ir duoda sveiką

Svarumą.

Apsisaugokite valytojų, kurie 

kaip ši 

purvui ir nešvarumams susikaupti 

nubruožia.

Jie nėra naudingi

Nėra pavaduotojo dėl Old Dutch rųšies ir ekonomijoj.

’ ’ll.
■3

susideda iš žviruotų ir rupių dalelių, 

ir nubruožia paviršių, padaro tinkamas 

vietas. Vartokite Old Dutch. Jisai ne-PIRMADIENY 1933

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 3133 Halsted St

Prakalbi
Dalyvaujant Lakūnui JUOZŲ!

PRADŽIA 730 V. VAKARO

Dalyvauja CHIC. LIETUVIŲ CHORAS 
Draugijėlė “GĖLIŲ DARŽELIS

PI R M Y N”. Vaikų 
Dainininkas ST. RIMKUS.
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CHICAGO SVEIKINA PREZIDENTĄ ROOSEVELTĄ

Edltor P. GRIGAITIS

drovi

SENU TAKU

MEDŽIOJA ŠIKŠNOSPARNIUS

VALDŽIOS KRIZIS ISPANIJOJE

mus ir

VISUOTINAS STREIKAS PRIEŠ KARĄ

rys gerais “mokėtojais

KULTŪRA No. 4 tik ką 
gavome iš Lietuvos. Tai ge
riausias ir {domiausias žur
nalas. Kaina tik 45 c. Gali
ma gauti Naujienose.

Ištisus metus Truščobinsko 
miestas ruošėsi atidaryti paro
dą... Asmeniškos ir visuome
niškos kalbos, kalbos su bega
line daugybe žodžių 
kultūra, civilizacija

jos Europoje iki šiol vengdavo griežtai pasisakyti už 
generalį streiką, kaipo įrankį kovoje su karo pavojum.

Tačiau, karo pavojui Europoje nuęlatos didėjant, 
prganizuoti darbininkai nemato kitokios išeities, kaip 
užimant griežčiausią poziciją prieš karą.

Amerikos legiono konvencija Chicagoje priėmė re
zoliuciją, kurioje išreiškiama pasipriešinimas sovietų 
Rusijos pripažinimui ir kreditų teikimas sovietams, rei
kalaujama ateivių registracijos ir komunistų ateivių 
deportavimo ir smerkiama hitlerizmas.

Išimant legiono nusistatymą hitlerizmo klausimu, 
kuris pirmesnėse konvencijose nebuvo kilęs, kituose 
dalykuose ta politikuojanti buvusiųjų kareivių organi
zacija eina senu taku. Per dešimtį su viršum metų ji

tkako ■' kffiin 
kieno liguistas, nepatenkintas

(Pagal rašytojo Eugenijaus Čirikovo apibraižą “Progresas”)

Atsistatydinus radikalų ir socialistų valdžiai Ispa
nijoje, naują ministerių kabinetą buvo sudaręs Lerroux, 
kuris nors vadinasi “radikalu”, yra tikrumoje konser
vatorius. J savo kabinetą jisai buvo pasikvietęs įvairių 
dešiniųjų partijų atstovus. Bet pirmame parlamento 
susirinkime, kuriam Lerroux su savo kolegomis prisi
statė, jam buvo pareikšta nepasitikėjimas daugiau kaip 
dviejų trečdalių balsų dauguma.

Dabar respublikos prezidentas pakvietė kitą poli
tikos lyderį organizuoti ministerių kabinetą. Jo vardas 
Jose Manuel Pedregal, bet kuriai partijai jisai priklau
so, nežinia.

Atrodo, kad Ispanijos valdžia tuo tarpu negali būti 
sudaryta be socialistų. Jeigu socialistai nenorės daly
vauti valdžioje, tai krizis ilgai užsitęs, ir tai neis į svei
katą naujai respublikai. Nauji parlamento rinkimai 
taip pat vargiai bepakeistų padėtį.

skaitė ir rašė 
visuomenišką 
yra visos pa-

IŠ lango išsikišę retutė aštri 
barzdelė.

—A, tu, Kuzma, namie!.,.
—Namie, Miron Matvicyč.... 

Karštinės nukamavo... Nuvar-

Anglijos darbininkų unijos ir Darbo Partija pasi
sakė už generalį. streiką, kaipo ginklą kovai su karu. 
, Generalis streikas yra kraštutiniausia kovos 
priemonė darbininkų rankose. Aštresnio, įrankio darbi
ninkai neturi. Generalis streikas yra kartu ir pavojin-

Ilgai prieš atidarymą Truš
čobinsko mieste parodos “Pa- 
ikalhės’’ kaimo seniūnas Miro
nas Matviejevas, pagal vals
čiaus raštininko parėdymą, 
sušaukė suėjimą. Laikas buvo 
darbingas, karštas, todėl su
varyti žmonės buvo, nelengva..

Mironas vaikščiojo po kie- 
bildeno lazdele i lan-

$7.00
8.50
1.75
1.25

Grigorij! .
Grigorij I... Kas

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

Chicago pasitiko prezidentą Rdosevelitiį didžiausiu triukšmu, kokis buvo tik paskelbus karo pa
liaubą. Paveiksle — prezidentas iš stoties važiuoja į Amerikos Legiono konvenciją Chicago 

Stadium.

—štai ką, Kuzma: į suėjimą 
ręikią rytoj!...

-O ką? •
—Iš rėdybos popieris atė

jo.... Raštininkas skaitė jį, — 
tik aš kažin kodėl nevisai 
suprantu... t<ažiir;koks pageri
nimas mums...

—Duok Dieve!
—Tai ateik rytoj rytą!...
—Kaip nors atsivilksiu... 

Gal, lengviau pasidarys, at
leis...

Taip Mironas apėjo visas 
tvarkas ir visose vietose pra
nešė apie popierį iš rėdybos.

Žinia apie tą popierį iš kai
mo nuėjo vaikštinėti į lau
kus.

Kitą dieną diduma Pakei

sti tiek daug laiko veltui, —■ 
galima dirbti su kertamąja 
mašina: ji ,variai nukirs, ir 
pėdus suriš, ir grūdo neiš- 
bers... Čia buvo galima suži
noti, kad liesos , su gyslotais 
žonais ir nugraužtomis uode
gomis karvės ir arkliai — blo
gesni už grynos veislės t Tyre
lio karves ir veisliniai užau
gintus kumeliukus... Bendrai, 
čia buvo galima daug ką pa
matyti, sužinoti ir^daug ko iš
mokti...

Po metinės ruošos paroda 
paminėjo savo atidarymo iš
kilmes...

Tai buvo

—Ar neši jam pietus?
—Nešiu... Greitai bėgsiu: tu 

žiūrėk, kąmė jau saulutė?!...
—Pasakyk tėvub .kad j (suė

jimą rytą ateitų, kad neišeitų 
į lauką! Iš rėdybos, sakyk, 
toks popieris atėjo musų brolį 
liečiąs... Labai svarbus, pasa
kyk, reikalas.

—Gerai, pasakysiu...
—žiūrėk neužmiršk! Taip ir 

pasakyk: popįeris atėjo;., iš 
rėdybos... 1 j* • ' ’ J

Langipė buyo ’ užtrenkiama, 
o Mironas ėjo toliau.

—Ęji Kas yra?
—Ko tau? c

gionierių vadai žiuri į sovietų žemę konservatorių aki
mis. Jie mato Rusijoje bolševizmą, bet nemato krašto 
ir žmonių.

Pripažinimo klausime reikėtų vadovautis ne parti
jų sumetimais. Kokia partija valdo Rusiją, tai nepri
valo rūpėti Amerikai. Vidujinė Rusijos tvarka yra Ru
sijos žmonių reikalas. Amerikai gali rūpėti tiktai du 
dalykai: viena, ar Rusijos valdžia yra pastovi; antra, 
ar ji pildo tarptautines sutartis.

Kai dėl pirmo dalyko, tai negali būti ginčų. Sovie
tų valdžia išsilaikė jau 15 metų ir gali išsilaikyti dar 
ilgiau; kitokiai valdžiai prospektų Rusijoje tuo tarpu 
nėra. O kai dėl tarptautinių sutarčių, tai sovietų re
kordas šitame punkte nėra blogesnis, negu kai kurių 
kitų valdžių. Maskvai prikaišiojama skolų nemokėjimas 
užsieniams, bet ar moka savo skolas Amerikai francu- 
zai, anglai ir kitos tautos, kurios turi daugiau pinigų 
už rusus?

Legionieriai yra Amerikos nacionalizmo ir milita- 
rizmo atstovai civiliame. gyvenime. Kaipo toki, jie yra 
nusistatę ne tik prieš radikalįškas idėjas, bet ir prieš 
ateivius. Ateiviams jie reikalauja visokių suvaržymų, 
užmiršdami tai, kad toje pačioje armijoje, kurioje le
gionieriai įgijo savo “liaurus”, ateiviai atliko savo dalį 
ne prasčiau už čia gimusius kareivius.

Matant pulkus legionierių, kurie per tris dienas 
maršavo, ūžė ir kėlė triukšmą Chicagos vidurmiestyje, 
ne vienam galėjo į galvą ateiti mintis: Ką butų Ameri
ka dariusi su savo eks-kareiviais, jeigu iš karo lauko 
butų sugrįžę ne pora milionų, bet koki aštuoni arba de
šimt milionų, ir jeigu jie butų užtikę namie badą, pra
monės krizį ir nedarbą? Teisingiau gal butų klausti, ką 
tie eks-kareiviai butų padarę su Amerika!

Tas faktas, kad Jungtinėj Valstijos įsivėlė į karą 
tik jam besibaigiant ir kad po karo šioje šalyje buvo 
ilgokas tarpas nepaprastos “prosperity”, gal būt, ap
saugojo Ameriką nuo tokio likimo, kokio susilaukė Ru
sija, Italija ir Vokietija.

namie f
Pakeliama langinė ir išsiki- 

šą iki juosmens aštuonerių 
metų vaikėzas: .
—Tėtuko nėra, dėduti... Lau-

apžvelgė susirinkimą, krekšte- 
lėjo ir ėmė skaityti popierį. 
Pakalnės kaimo gyventojai su 
įtemptu domumu klausėsi to 
laukto popierio, bijodami 
praleisti pro ausis nors vieną 
jo žodį...

Popicryje buvo nurodoma 
paskelbti valsčiuje, kad tokią 
ir tokią dieną mėnesį ir me
tais Truščobinske atidaroma 
paroda; toliau penkįose de
šimtyse žodžių buvo aiškina
ma didi tos parodos reikšme 
visam kraštui, paskui buvo 
kviečiami kaip daiktų išstaty
toj ai norintieji namų amati
ninkai kaimiečiai...

(Bus daugiau)

Entered as Second Clasa Matter 
March 7th 1914 at the Po«t Office 
of Chicago* BL under the act of 
March 8rd 1879.

išsireiškiant 
vietinio “Lapelio” kalba, — 
“vietinė šventė skirta žmogaus 
protui, taip sėkmingai plečian 
čiam savo galią neklusnioms 
gamtos jėgoms ir jos priešin
giems žmogui gaivalams”...

Įva'irųs “pąlsisekimai” ir 
pramonės įvairiose ūkio šako
se, įvairių ryšių pažangos ir 
pažangėlės buvo užpildę visas 
kerteles gražių parodos pavil
jonų ir parodomųjų langų... 
Čia buvo ir naujai išrastoji 
mašina, kuri pati sėjo, pati 
kirto, kūlė ir tik nekepė duo
nas kepalų, čia buvo ir pato
bulintos stambių ir smulkių 
naminių . galvijų veislės: ne
paprasto didumo kiaulė, Vos 
velkanti savo riebią mėsą, iš
didus didingas žirgas ir stora 
karvė; buvo javų veislių sėk
los: Amerikos avižoj, karąliš- 
ki rugiai, karališki miežiai ir 
t. t. 'k

Atlaikė padėkos Viešpačiui 
Dievui pamaldas, ir įvairias
palvės vėliavos iškilo ant au
kštų pagaikščiiį virš paviljo
nų. Kažin koks parodos komi
sijos narys pasakė progai tin
kamą kalbą, kuri tęsėsi apie 
dvi valandas laiko ir nuvar
gino visus dalyvavusius* iki 
galvos skaudėjimo. Toje kal
boje kalbėtojas, labiausiai, nu
rodinėjo į vykstančio įvykio 
reikšmę ir visų jo gyventojų 
ekonomiškame gyvenime...

Paskui sugriaudė kariškos 
muzikos orkestras ir atėjo 
bendras džiaugsmas.
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—Galima... ’ ATt’
—Ar įstengsi?... O jeigu ne, 

tai paprašyk laikraštininko, 
kuris pas mus žinelių ateina... 
Jis puikiai, sklandžiai rašo. 
Aš galiu užmokėti, — naudin-' 
gas darbas...

—Pats įstengsiu...
—T^e, pakviesk, broleli!... Jis 

šunį tuose reikaluose suėdė.... 
Prieš jį neįstengsi...

Paskui galva apvažinėjo ’ vi
sus įtakingiausius atstovus ir 
apsirūpino jų visišku sutiki
mu balsuoti už parodą, kas 
buvo, tarpe visai kito nesun
ku, nes kiekvienas iš tų atsto
vų turėjo ką išstatyti...

pažanga, 
žmonių 

gerovė’ ir tt., visa eilė straips
nių “Lapelyje” su obalsiu:

“Sėkite tai, kas išmintinga, 
gera, amžina.”

Visi kalbėjo, 
apie tą didžią 
reikšmę, kurios 
rodos bendrai ir kokios busi
moji Truščobinsko paroda 
bus atskirai... Reikalų daryto
jai suplakė liežuvius, kartoda
mi išmoktus sakinius apie pa
rodos visuomenišką vaidme
nį, jos protinę ir dorovinę 
reikšmę visai sričiai, įtaką į 
apsisprendimą jos gyventojų 
ir tt.

Klausant visas' tąs kalbas, 
buvo galima pamanyti, kad 
busima Truščobinske paroda 
padarys laimingą visą kraštą, 
o to krašto kaimiečiai (iš kar
to pasidarys protingi, bus aug- 
štos dorovesi nustos mušti sa- t '1 ’ Jvo bobas, nebevaikščios į smu
kles, visi praturtės ir pasida-

Oir 
jlcaip gi kitaip? parodoje bu
vo galima sužinoti, kad arti 
reikia visai ne dviragiu medi
niu arklu, o geležiniu vienra
giu; kad vietoje to, kad berti

UžaiBakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams_______________
Pusei metu •••••••••••••••••••••••.•
Trims mėnesiams___ __
Dviem mėnesiams ——
Vienam mėnesiui _______

Chlcagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ...............—
Savaitei
jMeriesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj, 
paštu:

Metams_________
Pusei metu ______
Trims' mėnesiams -
Dviem mėnesiams .
Vienam mėnesiui „

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ________—..------ $8.00
Pusei metu ______ ________ 4-0°
Trims mėnesiams ------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Kaip Buvo Ruošiamos 
Parodos “Prie Ruskio”...

nes kaimo gyventojų buvo na
mie ir nuo ankstyvo ryto slan
kiojo gatvėse, kalbėdami apie 
“popierį iš rėdybos.” Dėl jo 
reikšmės buvo nepaprasčiau
siai sprendžiama.

—Sako, pagerinimas... Sako,, 
sėklų išduos ir kito ko...

—Ne, kodėl sėklų?! Juk, aš 
girdėjau, kaip raštininkas su 
uriad’ninku kalbėjo... Kažin ką 
apie, gyvulius. Matomai, nori 
išduoti gyvulių... b '

—Tas jau kur kas’geriau! 
Kad taip kokį nors kuiną man 
išduotų!... Ech! man niekaip 
negalima...

Į suėjimą!...—suriko Miro
nas, išėjęs į suėjimo trobos 
priedurį.

Pakalnės kaimo gyventojai 
šuoliais nubėgo ten ir susigrū
do į kaimenę tirštu buriu...

Iš trobos išėjo uriadninkas. 
Kaimiečiai nusiėmė kepures.

Uriadninkas valdovo akimi

(Tąsa) f
—Duok ranką!... Nors jus ir 

loja te, o aš miestui iš visos 
sielos... Man nieko nereikia! 
A? ir nuo algos, brolau,* jeigu 
panorėsiu, — atsisakysiu... 
Štai kaip! Aš pažangai visuo
met pasiruošęs...

Po dvejotos dienų po apra
šytojo vakaro^ vietiniame 
“Lapelyje” pasirodė pirma 
pastabėlė apie busimą Truščo
binske žemės ūkio parodą: 
“Mes girdėjome iš visai pati
kimų šaltinių, kad musų ger
biamas miesto galva N. I. 
Klionovas yra sumanytojas 
padaryti Truščobinsko mieste 
pirmą žemės ūkio parodą. Ry
toj pakalbėsime smulkiau 
apie apie tą simpatiškiausią 
ir naudingiausią kraštui su
manymą, teikiantį garbės mun 
su “miesto tėvui,“ o kol ; kas 
tik pasakysime: gero pasise
kimo!”

Ta pastebėlė taip suteikė 
galvai ūpo, kad jis tuojau pat 
pasiuntė pakviesti valdybos 
sekretorių “Platonyčių,” — 
kaip visi vadino jį jam ne
sant, — ir ėmėsi reikalo:

—Reikia, Maksim Platonyč, 
parašyti pranešimėlį apie pa
rodą... Tik gailesnį, kad at
stovai nesilaikytų prieš... Kad 
visa nauda iš parodos butų 
matoma... O tai žmonės mėg
stą prispaudę laikyti... Dvide
šimts tūkstančių reikia pra-



penktadienis, spalių 6, 1933
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Tarp Chicagos 
Lietemų

Teisybės Mylėtoju 
Dr-stės nariams

Teisybės Mylėtojų Draugys
tės svarbus susirinkimas įvyks 
sekantį nedėldienį, spalių m. 
8-tą dieną, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St., 12 vai. dienos.

Visi nariai-ės skaitlingai da
lyvaukite, o labiausiai tie, ku
rie esate pasilikę su mokesti- 
mis. Daugelis iš Jūsų nuo se
kančio suvirinkime esate ant 
išbraukimo, kas padarytų jums 
didelę skriaudą.

Teisybės Mylėtojų Draugys
tės sekretorius St. Narkis, 1900 
W. 35th St., Chicago, III.

Nuo vilko bego, ant 
meškos užšoko

Geras lietuvis pateko bėdon

Geras lietuvis gyvenąs Ar
cher gatvėj, Brighton Parko 
apielinkėj, užsiima alaus išve
žiosimu.

Bevažiuodamas Southsidej jis 
pateko į “aksidentą”. Skubėda
mas pasišalinti iš nemalonios 
vietos jisai Western gatvėj ties 
56 ir 56-ta gatvėmis susikirte 
su automobiliu.

To negana. Numušė sąlygąt- 
vy įkastą stulpą, sulaužė ge
ležinę Gage Parko tvorą ir į- 
važiavo į parką, čia ir sustojo.

Pribuvo policija, suėmė lie
tuvį ir nugabeno į belangę.

Tatai atsitiko trečiadienį apie 
2:30 vai. po piet.

Niekas nesužeistas. Bet bro
lis lietuvis visgi jaučiasi esąs 
‘in a bad f!x”.—^Praeivis.

Iš Kruopiškių Pro
gres. Kliubo vei

kimo
Kruopiškių Progres. Kliubas 

yra nutaręs pagelbėti aptaisyti 
laisvas kapines Kruopiuose. Tam 
tikslui yra pasidarbuota ir. pa
siųsta jau keletas desėtkų do
lerių. Vienok reikia dai.‘g dau
giau darbo.

Taigi Kruopiškių Progres. 
Kliubo mėnesiniame susirinki
me, kuris įvyko sekmadienį, 
spalių mėn. 1 d., Morning Star 
Kliubo buveinėj (1654 N. Da- 
men Avė.) nutarta artimoj at
eityj surengti vakarą su pa- 
marginimais, kad visi atsilan
kiusieji galėtų linksmai laiką 
praleisti. To vakairo pelnas yra 
skyriamas laisvų Kruopiuose 
kapinių ąptaįąymųj.

Kadangi Kruopių apielinkės 
valsčiai neturi įsisteigę laisvų 
kapinių, tai visos apielinkės 
laisvos minties žmonės yra lai
dojami Kruopių laisvose kapi
nėse. Tarpe kitų čia yra palai
dotas plačiai žinomas veikėjas 
Lietuvos žmonių laistei Dr. J. 
Matulevičius.

Kruopiškių Progres. Kliubas 
kviečia kruopiškius, žagarie- 
čius, popeleniškius ir visos apy
linkes lietuvius pritariančius 
viršminėtam darbui prisidėti 
prie šio kliubo veikimo.—V. č.

rįukŲą Drip Cibulskių pap>y 
kaimynai-kostųmeriai, 
pažįstami; jų galėjo būti apie 
šimtę asmenų. Lygiai 11 va
landą minia, su jubiliantais 
priešaky, .nivžjnkąniąvo j St, 
George bažnyčią. Čia ją pasi
liko vargonininkas Bočius 

■ ' ■ « ••

ŠU.

Po bažnytinių ceremonijų vėl. 
visi susirinko prię Cibulskių. 
namų, kur praaidčjo vaišės, 
Svečiai sugrįžę rado parėdytus 
stalus apkrautus čikinais,' tur- 
kėmis, kumpiais, pyragais, 
(keiksais) ir kitokiais skanu
mynais, kokius tik p.p. Cibuls
kiai galėjo sugalvoti. Išgėrėme 
net tris bačkas geriausio alu
čio*

Pokilio dalyviai buvo kosta- 
meriai-remėjai— paprasti geri 
žmonės (taip bent pats p. Ci
bulskis išsitarė), kurie juos 
remia per dvyliką metų jų bu
vimo bizny. Mat, pp. Cibulskiai 
užlaiko bučernę.

Tai, rodosi, dar pirmas toks 
įvykis lietuvių biznierių tarpe. 
Pavyzdys geras ir kitiems lie
tuviams biznieriams. Cibulskią 
vaišės pasiliks ilgą laiką daly
vių atminty.

Prisivalgė, 
kas norėjo, 
me vien iš
Programo vedėju buvo Petras 
Cibulskis, Westsidės biznierius. 
Kalbėjo Pirtšis, Kunevičia, Dim- 
ša ir kiti; angliškai kalbėjo p- 
nia. Mauck, Fellowship svetai
nės perdėtinė.

Visi kalbėtojai velijo p.p. 
Cibulskiams dar sugyventi dvi
dešimt penkius metus ir švęs
ti auksinį jubilejų.

Cibulskiai išaugino dvi duk
teris. Vyresnioji, Stefanija, jau 
išėjusi už vyro p. Fink, o jau
nesnėj! užima tūloj firmoj pri
valės sekretorės vietą.

—Reporteris R.

prisigėrė kiek tik 
Programą turėjo- 

kalbų-linkėjimų.

Godišiai

Bridgeport
Sidabrinis jubiliejus

Sekmadienį, 1 d. šio mėnesio, 
pp. Salomėja ir Aleksandras 
Cibulskiai, 836 W. 33rd Place, 
surengė pokilį arba paminėjimą 
savo 25 metų vedybinio gyve
nimo sukaktuvių, o taipgi <12 
metų sukaktuvių buvimo bizriy.

Pokilis įvyko Cibulskių na
muose. O kadangi svečių buvo 
apie 200, tai pasamdytą FelląW’ 
ship svetainė, 831 West 33rd 
Place.

Apie 10 vai. ryto pradėjo
• •

• • p , ... < *
pęms duoną duodą ir tuo gądi- 
hą krautuvių verslą. Kepėjai, 
^įjodami netekti duonos pirkė
jų krautuvininkų, skundų pa- 
kįąuso. Neparduotą seną sugrą
žintą duoną, ažuot duoti alka
niems bedarbiams, kepyklos 
degina. ■

Tai tikrai amerikoniškas 
^kjizntio kėlimo” reiškinys!

Jei kitose šalyse ir pasireiš
kia trumpai bado šmėkla, tai 
nu biznio kėlimo sumetimais, q 
dčl neužderėjimo. šioj gi šaly 
badaujama, skurstama todėl, 
ikftd visko perdaug.

■Tai šimtmečio “pažangos” iš- 
•dava, kurios šioj Pasaulinėj 
Barodoj ne tik nerodoma, bet 
kuri yra slepiama kiek galint 
nuo sotųjų akių. —Duongis.

Evans-Ivanauskas

i 
T 

ir mokytis anglų kalbos. Mo
kytojai yra patyrę savo pro
fesijoj, jie gerai mokina. Tad 
visi apeiviai, jauni ar seni, pa- 
sįnaiidokit kalbama mokykla, 
nepraleiskite šią žiemą be 
naudos.

O kurie jau nebenorite mo
kytis, tai benL pasinaudokite 
George Pullmano knygynu. 
Tas knygynas yra prie Indią- 
ną Avė. ir 110 gatves. Čia ra
site didelį knygų pasirinkimą. 
Žiemos laiku galite skaityti 
knygyne, o kurie nenorite ten 
skaityti, tai galite parsinešti 
knygas namo skaityti. Kny
gynas yra parankioje vietoje 
ir prieinamas kiekvienam. 
Tad visi pasinaudokite 
įstaiga. ,

Populari Lietuvių Orkestrą 
laimėjo dar vieną didelį pasi
sekimą Lietuvių Auditorijoje 
trečiadienio vakarą.

Ši orkestrą keliauja nuo At- 
lantiko pakrančių į vakarus 
grodama populiarias melodijas 
ir lietuvių muzikos gabalėlius.

Ateinančio šetšadienio vaka
rą, spalių 7 d., Evans-Ivanaus- 
kas ir jo Illinois orkestrą gros 
Cameo Balių salėj ir tikisi tu
rėti kitą žymų ipasisekimą.

Roseland
Susirgo A. Dobrovalskis, 

Kliubų ir Draugijų Susivieni
jimo narys. Jis dabar yra 
miesto ligoninėje, bet ten il
gai nebus, sugrįš į gyvenamą 
vietą. Tada bus parankiau 
Susivienijimox nariams ir 
draugams jį aplankyti, šiuo 
laiku serga tik du Susivieni-' 
jiino nariu Dobravolskis ir 
Ivanauskas. ;

North Side
Arnui ag e Grill — graži' lietu- 

viŠka užeiga

važiavę su šeimynomis.
Drg. J. Grigaitis sako, 

svetimtaučiai prijaučiu 
ne blogiausia ir dažnai 
duoja svetainę įvairiems

į 
sielvartas jums neįdomus, tai 
nutilsiu. Senas Petras.

. (,......

Lietuviai Daktarai

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

kad 
jam 
ren-
l>a- 

rengimams ir jų draugijos lai
ko čia mitingus.

Ne tik pas drg. J. Grigaitį 
užėjęs tautietis ar svetimtau
tis gaus geriausio alaus, bet 
ęlar pr«ia Grigaitienė gamina 
pietus su tikrai lietuvišku 
skoniu. Senas Petras, paval
gęs puikių p. Grigaitienės ga
mintų pietų, tuojau ėmė ma
nyti, kad senbernio gyvenimas | 
yra bevertis; kad apsivedęs ir 
savo vyrėją turėdamas jis ga
lėtų dažniau turėti tokių pie
tų, kokių gavo pas Grigaičius, 
ir kad turint savo vyrėją vir
tuvėje yra geresnis ūpas net 
gyventi šiame liūdesių ir link- 
mybių pasauly.. vBet senbernio

PROBAK-
suteikia - 

barzdaskutyklos 
mhm komfortą 
■■■ skutimos 

namie

(PROBAK BLADE!

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

D-RO WEEKS ĮPĖDINIS

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę vietą
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6 Iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel, Boulevard 5913

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts.) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedčldieuiais pagal sutarti

Apsilankęs Northsidėj su sa
vo keliaujančia krautuve užė
jau ir pas seną “Naujienų” 
skaitytoją ir rėmėją, drg. J. 
Grigaitį, kuris užlaiko alinę ir 
■svetainę adresu 3800 West Ar- 
ąnilagc Avė.

©o draugiško pasikalbėjimo, 
dęg. Grigaitis ir J. Ascila (pa
starasis jau per daug metų 
yra Birutės ęhųro narys ir dai
nuoja chore) ąprędč svetainę 
už užeigos kąinbąrius. Net 
nustebau, kad Norihsidėj tarp 
kitataučių, o musų tautietis, 
tokią erdvią ir taip gražiai iš
puoštą vietą užlaiko.

šalę alinės yra svetaine pa
ranki surengimui vestuvių, ba
lių, įvairių parengimų ir drau
gijų mitingams lankyti.

Greta svetaines kita vėl gra
žiai išpuošta sale su perskyri
mais (booths), ir stalais va
karieniauti svečiams, kurie at-

Vai.—8:30 A. M. iki 8:30 P. M. 
—Nedėlioj 9—1

Tel. HARison 0751 -
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

2 na rtoorMcroas/romlMvis store\ 
State St. Next DoorRiąHo Žfcaton Į

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 Marąuette Rd.
Phone HEMLOC& 7828

A. L Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
P) p yi -Į- Į S t R yt

Dieninis ir Naktiniu Patarnavimas 11645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

Graboriai

pilnai užbaigtas Palaidojimas *taip žemai 
kaip $75.00

Pavlavičia Undertaking 
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL. ■

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS 
756 W. 35th St 

(Cor. of 35tb 8 Halsted Stt.) 
Gyvenimo vieta 6004 S. Talman Avė.

Tel. Republic 3093 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-t 

Nedėldieniais ragai sutartį

Ofiso tel. Lafayctte 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 So. Western Avenue
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai

Kai kurie valgomų reikmenų 
krautuvininkai dejuoja blog- 
mečiu. Jie laukia kada miestę 
valdyba liausis bedarbius šel
pusi, Esą, jei miestas veltui. ne
maitintų žmonių, tai šie ateitų 
į krautuves pirktįs reikipenų 
už pinigus.

Ne visi krautuvininkai taip 
kalba. Veikiausia ne visi taip 
mano. Bet yra tokių, kurie taip 
mano ir kalba, šitokiems ten
ka godišių vardas.

Jie nemato ir neva nežino, 
kad jeigu miesto maitinami 
(ypač pavieniai, kuriem tenką 
eiti bendrabutin' valgyti) turė
tų reikiamų skatikų bent juo
dai duonai nusipirkti, tai var
giai atsirastų keletas norinčių 
miesto dovana naudotis. Nes 
ten teikiamas maistas atrodo 
valgytinas tik labai išniku
siems žmonėms. Ir tokio mais
to gaunama tik kantą per die
ną — porą šaukštų pasijaižyti 
(kavos du kartu). Jei bedarbis 
negautų kur nors šalia užkąst, 
tai vargiai jis, po poros savai
čių miesto mitybos, bepavilktų 
kojas.

Ubagavimas draudžiama, tą- 
čiau tos drausmės nebojama. 
Didžiuma alkanųjų ubagaują 
pietums ir tik tokiu budu palai
ko kūne jėgą reikiamą krutė
jimui (vaikščiojimui).

Turėdamas skatiką kitą ki
šenėj ir sveikas būdamas* žipo- 
gus neleis save žemint iki ne
sveiko, luošo elgetos lygmens. 
Darbo žmogus turi savigarboj 
jausmą. Jr jo šiandieninis pra
šymas ajmužnos — valgis bei^ 
drąbuty yra ne jo kaltė, bet 
supelėjusios tvarkos išdava! To 
krautuvininkai ir vaizbiai nega-f 
Ii nežinot. *

Bridgeporte lietuviška ne^ri-į 
gulminga bažnyčia, prie Umorį 
avė. ir 85 gatvės, iki' išol i^ 
geraširdžių gaudama duonos iiį 
pyragaičių alkaniems bedąr-f 
biams juos dalino. Paskutinių 
tačiau laiku ji tik iŠ dviejų ke
pyklą tegauąa.

Kepyklų, savininkai skun
džiasi, kad krautuvininkai iŠ-
metinėją, jogei jie veltui Žmo-

Ateinantį penktadienį įvyks 
Golden Star Kliubo. susirinki
mas .paprastoje vietoje. t Bus 
svarstoma bėgantys reikalai. 
Vįsų narių pareiga atsilanky
ti, užsimokėti nidkestis, įkurie 
yrą užvilkti, ir 
po vieną marį 
Klįubo.

atsivesti bent 
prirašyti prie

Tėl. Yards 1829

DR. G. SERNER
i ; ; Pritaiko Akinius 

■ ' ’ Kreiva, Aki.
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Yalandos nuo 10—4? nuo 6 iki 

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto
8

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Marguette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų it 

nedėliotais pagal susitarimą.

Pbone Atmitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Mihvaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartj. -

Fcngcr vakarinės mokyklos 
ru^deninįs sezonas atdaras. 
Gi|li mokyklą lankyti ir mo- 
kiptis abiejų lyčių žmonės 
virš šešiiilikos ppatų amžiaus. 
Rąnkpinigių yra imama pen
ki doleriai iš mokinio, beį tie 
pipigai bus grąžinama pasi
baigus antram semestrui.

ĮLiuoslajkio įturiųt p 
kipkvienąs asmuo tp
ta mokykla: turėtų ją

Lietuves Akušerės

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augšČiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. J8t/» St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

Ree. 6600 South Artetian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. .

DR. HERZMAN
IS RUSUOS - 
lietuviams žinomas per 35 ne

IMrs. ANELIA K. JARŲŠH 
1 1

vanai

Physical Therapy 
8 Midwife * 

6109 South Albany 
Avenue 
Pbone 

Hemlock 9?52 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, electric ' treat- 
ment ir mągnetic 
blankets ir lt. t. 
Moterims it mergi
noms pąurimii do-

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

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

Tel. Monro e 3377

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdų gyslas

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Ralsted Street 

Tel. Boulevard 1401

.* .Gerai ____
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas is 
uušėiū.-

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St.» netoli Morgan St* 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Ppęk 6755 ar Central 7464

T'""................- 1 H""... ..  ... .. .-------- .--------------r-i

SENIAUSIA IR AIDŽIAUSIA
IŠTAIGA (H1CAG0.IE į

■ i i

J. F. EUDEĮKIO graboriy įstaiga yra seniausią, turi 
daugiausia šermeąy, todėl gali pigiau patarnauti.

į J. IJj\ EUDEIKIS yra vienatinis lietuviu graborius, kurią į 
turi įrengęs grabų dirbtuvę.

[Puikiausios, moderniškai į įrengtos trys koplyčios su 
vargonais DYĘAJ dęl šermeny.

Nubudimo valandoje, pašaukite šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

DIDYSIS OFISAS 

46054)7 SO. HERMITA6E AVE.
Visi Telefonai YARDS 1741-rJ71? CHIC^pO, >

• ' " ■■■ ■.. V LL ■- ■ < -,22P'"-:'''''L?’-.

: r -r r- - 'v ■■ - ■ ■ <f a

Seniausi lietuvių Graboriai l'hicagoje
Eudeikiaps ypątiška?. p^ta/cuąv/mas yra pjitenjcinęs tuksiančius beveik 30 ; 
metų? — Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką, elektros

— Jeigu didžiuojatės dailumu irvaromą. karabonąsp Šoninė n} durim, 
pumu laidotuvėse, — pašaukite

REPUBLIC ,83^ ir pėrirf^Hnl^. ’ ? i:.

Juozapas Eudeikis ir Tėvas 
5340 So. Kedzie Avė, 

Visi telefonai: REPUBUC 8340 
(Nutukime sąryšių su>firma fuo,^^u v.|r^ą)

tau-

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulcvičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielijckėje.

Dldeljė ir graži 
l koplyčia dykai. 
| 4Q92 ARCHER AV.

Dr. Strikol'is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso TeJ.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Ptospcct 1930 

--------------------------------------- ------------ - —

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Wėst 22nd Street 

Valandos: 1— 3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis ■ pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868
4 ♦ »I

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Aehland Avė., 2 lubot 

CHICAGO. ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai, po pietų ir nuo 7 iki 8:30 va), 
vakaro. Nedėl. nno 10 iki 12 v. diepą 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0.994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Aehland Afsnos 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 Węst 46th St.
Tel. Boulevard. 5.203 ir 8413

1327 So. 49th Ct.
Tel. < Cicero 3724. Koplyčia dykai

Lachavich ir Simus
GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite i užganėdinti. 
Tel. įCunal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, IR 
Td. Cicero 5927

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West Tovyn State Bank Bldg. 
2400 W. Madison St.

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

Namų telefonas Brunswick 0597

4 . y

Dr, Suzana Slakis
Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligų 
4145 Archer Avenue
Ofiso Tel. Lafayette 7337 

y Namų Tel. Hyde Park 3395 
9 —12 ryto, Antradieniais

Ofiso: Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH
Rups Gydytojas Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir venetilkų ligų 

Ofisai 3102 So. Halsted St.
Kampu 31st Street 

Valu 10—11 v. ryto. 7—9 v. y.
Nedėliomis ir Šventadieniais 10—12

Advokatai

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS: 

127 N.Deatborn St.,Rooms 1431-1434 
Telefonai Central 4410-4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki. 8:30 vai. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj, nuo 9 iki 12 ryto.

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez, 6515 So. Rockutell 'St. 
Tel. Republic 9723

Vai.
Ketvergais 4 —8 vak. Trečiadieniais

šetadieniais sulig sutarties.

ir

J. J. BAGDONAS 
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 West 63rd St.
T,l. REPUBLIC 3100

■H.......... ................ '?.!*■ '"T*1111

TeJ. Cįce,ro 2109 ir 859.J

Antanas Petkus
Graborius 

.KOPLYČIA DYKAI 
4830 W»št 15th st. 

CICERO. ILL.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M.. Sekmadieniais ir ketvirta

dieniais pagal susitarimą.

3335 Sq. Halsted StTd. BOULEVARD 9199
■ 1 ' '■ ' 1 1 "A, ' ■' .....

DR, A TmANIKAS
GYPYTOJAS IR CHIRURGAS

3008W.59St
Valandos: Nuo 2 iki 5 yąl. dieną ir 

nuč 7 iki 8 vai. vak. ’

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

W.Sid«m01‘W. 22 St. (Cermnlr Rd)
PanedSUo, Baredof Ir PMnydtoa vak. 0 Ud •

Teiefoaa# CaaaJ 01»«
Namais 5459 g. Rockwell Street a

UlarniBUo. Ketverto ir 8 u bato* v»k. V Utf 1 
TcDJohm BeputUa f000



Vokietijos GLASSIF1ED ADS

Cicero
prasidės 7:30

<jra

MORTGAGE BANKERS

PRANEŠIMAI

For Rent

Peter Conrad

Furhished Rooms

West Pullman

MADOS MADOS MADOSbeech-nutKAVA

Atlankė “Naujienassvaras 29c

CLASSIFIEDADS

šmo

Midvvest

2682
Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius

300 INIMHMHT
3358 So. Halsted St. III. arti Chicagos, 1307 W. 69 St

JUS JAUKIATE?3012

DOS:

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.

per krutinę PASAUKITE
(Vardas ir pavardė)Nueikite

CANAL 8500(Adresas)

seni 
rėmė-

Augšti 
Kenai

KITČRfcN—TESTED

± 25c $

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

5023 S. Hatettd St 
(Jansen Stud.) 

Kės. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 58<O

jaunimas yra 
narių tarpan 

yra supažinti

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

isdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
fto iki 1 vai. 
rawford 5573

Ateinant} pirmadienį, spalio 
9 d. sukanka lygiai 13 metų 
kai klastingi lenkai 1920 m. 
pasigrobė Lietuvos sostinę Vil
nių ir vis dar tebelaiko savo 
plėšriuose naguose. To lietuviai 
niekad neužmirš ir niekad ne
paliaus kovoję už Vilnių iki ta 
skriauda bus atitaisyta ir Vil
nius bus sugrąžintas Lietuvai.

Paminėti šias liūdnas sukak
tuves, pirmadienio vakare Lie
tuvių Auditorijoje jvyks dide
lis masinas mitingas, kuriame

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi taisome rynas, 
“down spots” ir visokį blekės darbą.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

nas
Persistikrinkite pačios, kaip gerai 

maloniai “Midwest Stores" sankrovų 
vininkai jums gali patarnauti

K a valiau s k a s seno j o j 
liausko vietoj užlaiko 
žią alinę.

Aido Kliubas laikys su 
Barausko svetainėje, buvu 

Westsidėj penkta 
8:00 vai. vakare. Kvie 

Ramygalietis.

ALAUS TAVERN parsiduoda pigiai 
1605 'So. Harding Avė.

. Tel. Cratvford 7J28 _

dykai. ___________ ___________
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedaliomis nuo 11
4200 Vest 26 St. kampas Keeier Avė. Tel.

west ___
telpa Stos dienos laidoje pagelbės jums 
pasirinkti reikalingą jiims maistą ir ki
tus produktus dideliėmis sutaupomis.

Skelbi

šiandie 7:00 valandą vakare 
visi jaunuolių draugijėlės “Gėlių 
Darželte” nariai susiernka dainų 
pamokoms Universal Kliube, 
812 W. 33rd St. Patartina ne- 
sivėluoti, nes tai jau bus pas
kutinė pamoka prieš spalių m.

Kodėl jums nepaskelbti tą liuosą kamba
rį, butą garadžių? Jūsų senas pečius, ra
kandai, boileriai ir kiti dalykai gali kam 
nors būti reikalingi—o jus galite už juos 
pelnyti keletą dolerių. Skelbimai Naujie
nose neša geriausius rezultatus. Skelbimų 
kainos dabar labai žemos.

Minėsime ją dideliu susirinkimu Lietuvių 
Auditorijoj pirmadienio vakare. Kartu 

pasiklausysime apie naują drąsų 
' lietuvių lakūnų pasiryžimą

SPALIO 9 D. YRA NEUŽMIRŠTINA LIG 
TUVIAMS DIENA

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
'arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie^902

Vanos, Ketaus ir draskos vanos, ^|- 
reimming pool. .

Rojiška Ir turkiška pirtis moterims. 
seredomb iki 7 v. v. -

Spalių 5 d. “Naujienose” lan
kėsi brooklynietis drg. V. Mic- 
helsonas, vietinės LSS. kuopos 
narys.

Drg. Michelsonas bu’vo atvy
kęs į Westvillę, III., kur nese
niai rasta negyvas jo brolis, 
neprigulmingos parapijos ku
nigas Mikalauskas.

Grįždamas atgal į Brooklyną 
pakeliui drg. Michelsonas su
stojo Chicagoj ir ta proga at
lankė naujieniečius. Svečias 
brooklynietis apleis Chicagą ry
toj (t. y. šeštadienio) rytą. 
Pirm negu pasieks Brooklyną 
jis dar tikisi sustoti Roches- 
tery, kur gyvena jo žmonės gi
minių

Prisirašykite J musų spulką 

TEL. LAFAYETTE 1083

PARDAVIMUI ALAUS TAVERN 
ir lunch. Gera apielinkė, parsiduoda 
dėl nesutikimų Šeimynoje, pigiai. 424 
W.» 18 St. Tel. Canal 9653.

Ramygalos 
sirinkimą J. 
šioj M. Meldąžio 
dienio, spalio 6, 
čiame susirinktiŠiandie Gėlių Darže 

lio Pamokos

vai. vakare 
atsilankyti 
kitę tikietų dėl Kliubo 
bus lapkričio

(Miestas ir valst.) 

mmmmm

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligų pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, n nmatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės škac dėjimą Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne-

MILKAS Evapjoruotas “Midwest” Aukšti kenai 3 i/ž 17c

PARDAVIMUI ruiming house, lunch 
ruimis ir aludė geroj vietoj, pigiai, i: 
priežasties kito bizniaus.

1600 So. Prairie Avė.

PARDAVIMUI gasiniai radijatoriai 
tinkami apšildymui bile krautuvės—vi
sai pigiai. Kreipkitės "Aušros” Knygy
nas, 3653 So. Halsted St.

PASTABA — Dauguma "Midulett Stores” turi ir mėsos skyrius, kur jus 
galite pirkti gerą mėsą, paukštieną ir tt. už žemiausias kainas I #

Kaip žinoma, pirmadienj, spa
lių 9 d., Chicagos Liet. Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St., 
įvyksta Vilniaus Minėjimas ir 
pirmos transatlantinio skridi
mo komiteto prakalbos. Gėlių 
Darželis turi šiame parengime 
šauniai pasirodyti. Dainuos vi
sas choras, < dalyvaus ir bale
tas. Ypač stropiai tam įvykiui 
ruošiasi p-lės J. Alfeksiutė, R. 
Bružiutė ir sesutės Stradoms- 
kaitės.—M. K.

bus ir daugiau, negu 
minėjimas. Čia mes 
naują viltį, kad ne

rūšies produktus, 
Todėl, kad

KAS TURITE ant pardavimo kriau- 
čišką siuvamą mašiną su elektrišku mo
toru, gerame padėjime. Klauskite Gor- 
don arba Peter Leika. Tel. WentwortH 
5143.

J. Kavaliauskai yra 
“Naujienų” draugai ir 
jai. Jie užlaiko gražią alinę 
senojoj Miliausko vietoj ad- 
dreiu 1247 So. Cicero Avcnue.

Ne tik pas drg. Kavaliauskus 
galima gauti geriausios rūšies 
alaus, bet dar p-nia Kavaliaus-

RENDON fornišiuotas, apšildytas 
kambarys dėl I arba 2 ypatų. 5542 S. 
Talman Avė. Tel. Hemlock 424 3. .

DIDELIS MAISTO PRODUKTŲ 
X IŠPARDAVIMAS!

štai yra kitas didelis maisto produktų Išpardavimas. Pui
kiausios rųšies Maisto Produktai, žemiausiomis Kainomis!

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas, 
laikys mėnesinį susirinkimą penktadieny, 
spalio! 6, 1933 m., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St., 7:30 

Visi kliubiečiai kviečiami 
į šį susirinkimą, ir pasiim- 

Baliaus, kuris
25 d., Auditorijoj, 

A, Kaulakis, rat.

PARSIDUODA* RESTAURACIJA 
SU ALUM. 4 kambariai prie vietos. 
Priežastį patirsite atsišaukite' 1435 So. 
Sangomon St., (netoli New Market).

Patogi ir. graži, nors labai paprasta suknelė. Sukirptos mieros 12, 
‘ 2 ’ i.
Mažutei mergaitei suknelė dėl mokyklos. Sukirptos mieros 6, 8 
—.. .——j. .
Paprasta bet labai elegantiška rudenine suknelė. Tiks geriausiai 

Sukirptos mieros 14, 16 18, 20, taipgi 36, 38, 40

NAUJIENOS Pattem Dept,
1739 S, Halsted St., Chicago, III

Čia įdedu 15 centų ir prašau at- 

siųsti man pavyzdį No. 

Mieros

ANT RENDOS 4 kambariai dėl ma
žos šeimynos be vaikų. šviesus, Įvarus 
ir apšildomi tarpe dviejų tuščių lotų 
ir pusė bloko nuo didelės Majestic Ra- 
dio dirbtuvės. Labai daug žmonių čia 
dirba. Pageidaujama lietuvys. Atsi
šaukite A. M. 2130 N. Austin Avė.

PARSIDUODA aludė visą ar jiusę biz
nis išdirbtas per šešius metus, priežastis 
vienom moterims perjunku.

10744 So. Michigan Avė.

Geras Patarnavimas
Kostumeriai visuomet eis į tas krau

tuves, kur patarnavimas yra geriausias. 
Bet ką tie žodžiai, g,eras patarnavimas 
reiškia, reiktų čia gal ir paaiškinti. Tai 
yra išsireiškimas, kuris, labai tankiai ne
priderančiai panaudojamas, todėl, kad 
teikti gerą patarnavimą, reikia turėti daug 
pažinojimo ir ilgų metų patyrimą.

Paimkime nors ir grosernės biznį. Kad 
groserninkas galėtų duoti gerą patarna
vimą, reiškia, kad pirmiausia jisai turi 
turėti daug patyrimo. Jisai turi turėti 
tokius ryšius arba supirkinėjimo paži
nojimą, pagelba kurios jam pasisektų 
nupirkti geriausios 
žemiausiomis kainomis 
jeigu jam nepasisektų nupirkti produk
tus žema kaina, jisai negalės pasiūlyti 
savo kostumieriams sutaupąs.

Ir todėl nestebėtina, kad mes taip 
daug girdime apie "Midwest Stores" 
sankrovų malonų ir gerą patarnavimą, 
šios krautuvės valdomos litskyrų gro- 
serninkų, kurie turi daugeliu metų pa
tyrimą. Daugelis jų jau verčiasi biz
nyje dešimts, dvidešimts ar net ir dau
giau metų.
. Jie visi yra savininkai kooperatyvo, 
kuris valdo nuosavą wholesale biznį. Iš 
tos vietos visi produktai yra supirkinė
jami tiesiog iš manufaktūrų ir .. 
vagonais. šis supirkinėjimo būdas duo
da grosesninkams didelę supirkinėjimo 
galę ir todėl šie groseriai gali duoti sa-

Jaunų Lietuvių Amerikoje T aut iš kas 
Kliubas, laikys čvertmetinį susirinkimą, 
penktadieny spalio 6 d., 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. Visi nariai malonėkite lai
ku pribūti, nes randas daug svarbių 
reikalų, kuriuos būtinai turime aptarti. 
Kurie esate pasilikę su mokesčiais, ant 
šio susirinkimo malonėkite apsimokėti.

S. Kuneviče, rašt.

nugalėję Atlantiką žuvo netoli 
Lietuvos sienų
Pamario krašte. Jų drąsus žy
gis skatina ir kitus lakūnus 
leistis pavojingon kelionėn, kad 
dar kantą apvainikuoti Lietuvą 
nauja garbe.

Minint Vilnių, šiame masinia
me mitinge, vienas tų,drąsiųjų 
lakūnų, Juozas B. James-Janu-. 
šauskas, pats papasakos apie 
savo pasiryžimą stoti kovon su 
Atlantiku ir skristi iš Ameri
kos j Lietuvą ateinantį pava
sarį. Visi jį matė Lietuvių 
Aviacijos Dienoje. Čia gi visi 
užgirsite jį patį pasakojant 
savo projektuojamą kelionę. *

Be paties lakūno, dar kalbės 
p. p. J. Mackevičius, adv. A. 
Dobbs, Dr. A. L. Davidonis, fP. 
Grigaitis, Wm. J. Kareiva, Dr. 
A. Montvidas, A. Kartanas ir k.

Programą paįvairins muzika, 
dainomis ir šokiais K. Stepona
vičiaus Chicagos Lietuvių Cho
ras “Pirmyn”, dainininkas S. 
Rimkus ir vaikų draugijėlės 
“Gėlių Darželis” choras ir šo
kėjai.’

Pradžia 7:30 vai. vak. Įžan
ga 15c asmeniui. Pelnas eis 
tranzatlantiniam skridimui.

PARDUODU arba išmainau į pro- 
pertį Amerikoj hotelį Kaune, geriau
sioj vietoj, naujai moderniškiausiai pas
tatytas ant kampo prieš Kauno _ stoties. 
Sužinoti pas Atvažiavusį savininką, ku
ris bus Chicagoje iki October 10.

' POCIUS
1724 W. 47 St., 

\ Chicago, ni;
Telefonas Boulevard 5807

PARSIDUODA cigarų, saldainių it 
kitų mažmožių krautuvė, pragyvenimui 
kambariai prie vietos.

3500 So. Union Avė.

PARSIDUODA MODERNIŠKAS 
SALlUNAS. Viskas naujausios mados, 
4 kambariai prie vietos, priežastį patir
site ant vietos. Atsišaukite 2346 W. 
69 St. (arti Western Avė.).

RENDON 6 kambarių flatas, garu 
šildomas, janitoriaus patarnavimas, nau
jai išdekoruotas, renda $30 mėnesiui. 

3252 Ogden Avė.

OKSASEXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus ir pristatau 
anglis už pigiausias kainas: Black Banc 
$7.50; Hacking $8.00; Millers Creek 
$9.75. Pašaukit LAFayette 8980.

J. OKS AS
2649 West 43rd Street

■GOLI) MEDAL”“

MILTAI 24 '..g'
$5,000 cash dovanomis už kekso pavadinimą

PARSIDUODA tris pooltėblia: 
vienas biliardo stalas, pigiai. 3358 

. Halsted St., 2 lubos iš užpakalio.,

S. L. A, 313 Jaunuolių kuopos mėr 
nesinis susirinkimas įvyks šiandie spa
lių 6 d. 7:30 vai. vakare, 2121 No. 
Western Avė. Visi nariai ir narės 
malonėkite pribūti. Sekretorė.

prisiminsime prarastąją sostinę 
ir pareikšime pasiryžimą padėti 
kovai, kad musų Vilnių at
gauti.

Bet čia 
Vilniaus 
ugdysime 
tik Vilnius bus atgautas, bet 
ir kad drąsus lietuviai lakūnai 
dar sykį nugalės klastingąjį 
Atlantiką ir iš Amerikos vienu 
šuoliu nuskris į senąjį Kauną, 
tuo baigdami žygį narsiųjų la
kūnų Dariaus ir Girėno, kurie

PARDUOSIU 7 flatų namą ar mai
nysiu ant mažesnio namo, ar farmos

Anglis
West Virginia Poco-

hontas Mine Run $6.65
Specialiai tik 1 savaitei iki 
Spalio 15 dienos. Pirm negu 
N. R. A. patvarkimas įeis ga
liom Garantuotos ir pilno 
svarumo.

Reguliarė kaina $7.65 
Telefonuokite

LAFayette 5717
' B. GRIGAS, 

Wholesale Anglių Agentūra.

“MIDWEST"

KIAUŠINIAI Kartonuose Ri£“T.

Milkas Evaporuotas

ir bus svarstoma nauji ir seni kiene pagamina kiekvieną die- 
reikalai. Virų narių pareiga ną pietus su tikrai lietuvišku 
atsilankyti, užsimokėti mokės-, skoniu. Senas Petras* 
tį, kuri yra užvilkta, ir atsive
sti bent po vieną narį prirašy
ti prie kuopos. Sekretorius

Tel. Yards 3408, 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvejame ir { tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS 
Chicago,

Kiaušiniai“-19^0

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kasė

Financial
_______Finansai-Paskolos _____

IEŠKAU eųuity (virš morgiČiaus( 
ant bungalow arba flat buildingo už 
išmokėtą lotą ir $500. Priduokite in
formacijų. Rašykite į Naujienas, 
BoX 30, 1739 So. Halsted St., Cbica-

šeštadieny, spalių 7 d., Lie
tuvių Jaunimo Kliubas rengia 
vakarėlį peženklinti savo ofi
ciali atidarymą Universal Kliu- 
be, prie 33rd ir Halsted gat
vių. Visi kviečiami atsilanky
ti. Programas 
vai. vak.

Visas lietuvių 
kviečiamas įstoti 
Kliubo tikslas 
jaunimą su lietuvių istorija, se
nove, senovės papročiais ir pri
pildyti jį lietuviška dvasia. 
Taipgi kliubas yra pasiryžęs kaip 
nors prisidėti prie kiekvieno 
lietuvių parengimų, ir dėlto 
dabar svarsto kaip 'geriausiai 
jis galėtų atiifcti savo dalį, kad 
Jam/šausko Atlantiko skridimas 
pasisektų. Tad jaunimas ra
ginamas įstoti; kliuban.

Įžanga į vakarėlį—veltui. Po
nas A. Kartartas'atidarys kliu- 
bą savo kalba? ir seks prograr 
mas. Progranie dalyvaus p-lė 
Ambrozaitė, kanklininkė; p-lė 
VespenderaitėįiĮ, dainininkė; p-lė 
Stradomskaitė, pianistė ir dai
nininkė; vaikai šokėjai— Lie
tuvių Baletas; jMįięhelė Gamboni 
ir Vytautas Beliajus, šokėjai, ir 
kiti. Beto Bronius Bruknis 
juokingai atpasakos savo ke
lionę Liettfvom B. Matjošaitis 
bus vakaro vedėjas.

Atsilankykite ir susipažinkite 
su jauniausiu lietuvių jaunimo 
kliubu!

Jacąuės Grandmesnil.

Ateinantį sekmadienį, 2 vai. 
po pietų, West Pullman par
ko svetainėje įvyks Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje 55 
kuopos paprastas susirinki
mas. Bus raportų, pranešimų

27cTuz. “■ i

•■UY-AT THB ĮĮgm POfl-UM-

MIMEST^STORES
MBKJHBUZHOOtS STUSM

• 2682 _ ................. ..
14, 16, 18 ir 20 metų mergaitėm 

3012 — r
10 metų mergaitėm. 

2758 — T . 
iš vienos spalvos materijos 
colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytą pavyzdžių 

išdirbijų' prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 

f numerį, pažymėti mierą ir aiš- 
kostumieriams daug žemesnes kai-(Idai parašyti SaVOd Vardą, pa

vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 45?centų. Gali
ma pasiųsti^ pinigus* arba paš- 

, „ . ... - to ženkleliais kartą su užsaky-
to,., sankrovų skdblę.s ko,i, Laiškus. į'dregUOti: 

Naujienos, Pąlįėrh tiept, 1739 
So. Halsted St/Chicago, 111. 

« . --r. r

PAKVIETIMAS
UŽKVIEČIU GERBIAMĄ PUBLIKĄ 

ATSILANKYTI l ATIDARYMĄ 
ALUDĖS

šeštadieny, Spalio 7 
UŽKANDŽIAI VELTUI 

Kastas Žilinskas
, 2622 W. 69th St.

Prie So. Talman Avė.

ŠVIEŽIOS SALDŽIOS SLYVOS Italioniškos 4 svarai 25c 
ACTAS Tyras Baltas Distiliuotas

NAUJ1EN05,. IIL~

JAUNIMO KLIUBO 
VAKARĖLIS

.. pakelis 10c 
svaro pak. 15c 

svaro kenas 15c 
DRUSKA^ Plyna ar lodizuota “Midwest”.._. 2 2 sv. pak. 15c 
SALOTAI Puikus Californijos .....   2 galvos 13c
CIBULlTl Geltonieji U. S. No. 1 ................... 5 svarai 12c
OBUOLIAI Dideli U. S. No. 1 ........................... 5 svarai 17c

Real Estate For Sale 
Namai-Žemž Pardavimui

BARGENAS $2000, 2 augštų 6 ir 6 
kambariai, ant Canalport Avė., -lengvais 
išmokėjimas. Pašaukite Hyde Park 
7958.

Business Chances
Pardavimui Bizniai_________

DUOKITE man gerą aludės biznį 
aš duosiu jums gera bizniavą lotą ant 
71 ir Mozart St. Tel. Armitage 7178.

Business Service 
Biznio Patra*navimaii

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su rsn* 
dauninkais. Maža narini mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų ii 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. Šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. Įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952

Męs esame jau šiuo adresu viri 40 metų

RICE FLAKES “Comet” ...............
TYRUS EGG NOODLES “Midwest 
CORNED BEEF HASH “Armour’s’

“KARO” SYRUPAS Blue Label........... 2 1 % sv. kenai 17c
T a AT1VTT A T "Lincolnshire" RAIKYTI % svaro IHa LAŠINIAI ____ » Cellophane pakelis I UC
SPTČED HAM “MTdwest
CREAM CHEESE “Brookfield” 3 unc. pakelis 2 už 13c

Galiono džiogas 32c 
“E-ZEE FREEZ” darymui aiskrymo ’....... .....  2 pak. 17c
SPALVOTAS KRAKMOLAS Visokių spalvų .... 2 pak. 17c 
MALT SYRUP “Midwest” .......  Setas su Apyniais 42c

Didelės Vertės Muilas
ROOT BEER "Midwest"

S0DA 2 »25eGINGER A L L Didelės bonkos V UŽ fa W V
______________________ (Plūs depozitas už bonkas) ____

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai ____

BARO PIKČERIAI padirbama su 
lig užsakymu pigiai; cash arba išmo 
kėjimais; taipgi stalai, krėslai ir zasla 
nai. 4704-6 So. Halsted St.

IETKIEWICZ




