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Paskyrė 5 Žmonių Tarybą Vesti NRA Reikalus
Richberg Vadovaus 

NRA Tarybai
Nauji NRA taryba susidės iš pažangių 

žmonių-Richberg, Ickes, Frances 
Perkiris, Davis ir Hopkins

***!

VVAGHINGTON, rūgs. 27. — Prezidentas Rooseveltas jau 
paskyrė naująją NRA tarybą, kuri tvarkys visus NRA reikalus 
ir nustatys visą NRA politiką. Dviem dekretais, prezidentas 
paskyrė dvi tarybas—administratyvę, kuri atliks eilinius NRA 
reikalus ir, svarbiausi, taip vadinamą policy tarybą, kuri nu
statys visą NRA veikimą ir politiką.

Į svarbiausiąją policy tarybą įeina:
Donald E. Richberg, pažangus advokatas, buvęs NRA le- 

galis patarėjas.
Harold L. Ickes, vidaus reikalų sekretorius.
Frances Perkins, darbo sekretorė.
Chester Davis, AAA administratorius.
Harry Hopkins, federalinis bedarbių šelpimo administrato

rius.
Administratyvę taryba susidės iŠ Clay Wrlliaiųs, A. D. 

Whiteside, Sidney Hillman, Leon G. Marshall ir Walton Hamil- 
ton, kuris ir pirmiau dirbo prie NRA. Be to Blackwell Smith 
liko paskirtas legaliu patarėju administratyvei tarybai, o Leon 
Henderson—ekonominiu patarėju.

Tokis NRA padalinimas į tris skyrius jau ir pirmiau buvo 
numatytas.
Vieton rezignavusio Jo h n šono, 

NRA reikalus -tvarkyti bus 
pavesta 5 žmonių tarybai
WASHING»TON, rūgs. 27. — 

Bėgyje ateinančių 24 valandų 
prezidentas Rooseveltas paskirs 
penkių žmonių tarybą, kuri 
tvarkys visus NRA reikalus ir 
priruoš 
Sąstatas 
mas, bet 
žymiausi
riems bus pavesta reformuoti 
tą organizaciją ir ilgainiui ją 
padaryti visai pastovią, o ne 
laikinę, kaip ikišiol kad ji yra.

Generalinis NRA patarėjas 
Donald R. Richberg, kuris da
bar eina NRA sekretoriaus par
eigas, šiandie tarėsi su prezi
dentu Rooseveltu ir pranešė 
jam apie progresą pastangų 
sudaryti naująją tarybą, kuri 
užims vietą rezignavusio NRA 
administratoriaus 
son. 
berg 
nors 
delei 
susikirtimus Su Johnsonu ir iš- 
rodytų, jog jis Johnsoną išme
tė, kad pačiam užimti jo vietą. 
Tečiaus prezidentas pasilaikė 
teisę Richbergą draftuoti, jei 
matytų reikalą.

Prezientas tarėsi ir su Frank 
Walker, kurio vietą Richbreg 
dabar užima. Prezidentas no
ri, kad ir Walker įeitų į tary
bą, bet pastarasis atsisakinėja 
delei liįros. Delei ligos jis ir 
pirmiau iš NRA pasitraukė ii 
vis dar nėra galutinai pasvei
kęs.

Prezidentas sekmadieny kal
bės per radio ir, manoma, pla
čiai išdėstys numatomas per- 

f.it! r

jos reorganizavimą, 
tarybos dar nežino- 
manoma. kad tai bus 
šalies žmonės, ku-

gen. John- 
Visų manoma, kad Rich- 
pasiliks tarybos s nariu, 
jis tos vietos ir nenorys 
to, kad jis turėjęs kelis

ORHfe
Chicagai ir apielinkei federa« 

Ho oro biuras Šiai dienai prana
šauja:

Dalinai apsiniaukę ir biskj 
šilčiau.

Saulė teka 6:43, leidžiasi 6:- 
39.

mainas NRA sąstate. Spėjama, 
kad jis nors ir netiesioginiai 
atsakys ir tiems ■ ' biznieriams, 
kurie padavė jam eilę klausi
mų, reikalaujančių iŠ preziden
to aiškiai pasisakyti savo nu- 
ssitatymą.

Prezidentas Rooseveltas šian
die tarėsi ir su medvilnes au- 
dinyčių savininkų atstovu Sloan 
apie tekstiles fabrikantų nusi
statymą linkui prezidento ta
rybos pasiūlytų susitaikymo su 
streikieriais sąlygų ir delei 
tų fabrikantų vis dar tebetęsia- 
mos diskriminacijos linkui bu
vusių streikierių.

Baigia statyti di 
džiaus; pasauly

je laivą
GLASGOW, r. 27. — Daly

vaujant 250,000 žmonių, vakar 
liko nuleistas j vandenį didžiau
sias pasauly laivas; kurį sta
tosi Cunard-White Star linija. 
Laivas pavardytas “Queen Ma
ry’”, dabartinės Anglijos 
ralienės vardu, kuri jį ir 
krikštijo. Laivas statomas 
gelba valdžios paskolų.

ka
pa- 
pa-

Maistas Vokietijoj 
brangsta

BERLYNAS, r. 27BERLYNAS, r . 27. — Nors 
valdžia ir ramina, kad maisto 
užteksią ir gal tik tūlų rūšių 
truksiu, tečiaus vi Stiek jaučia
ma, kad maisto šią žiemą Vo
kietijai pritruks ir kad teks 
maitintis įvairiais užvaduoto
jais ■—. nekenčiamasis “erzaC”, 
kurie vokiečiams taip jgryso 
karo metu. Delei to maisto 
kainos nepaprastai kyla aukš
tyn. Bulvės palyginus su per
eitais metais, pabrango 85 
nuoš., o daržovės 30 nuoš. Pa
brango ir visokis kitokis maiš-

VARŠAVA, r. tfr, — LenkAi 
baliunų lenktynėse laimėjo vi
sa# tris pirmąsias vistas. Ket
virtą vietą laimėjo belgai.

Osaka miestas Japonijoj, kuris labiausia nukentėjo nuo tyfuno, kuris i 
Nagano. Tyfune žuvo virš 2,000 žmonių ir gal virš 100,000 žmonių lįko 
tūkstančių namų^sugriauta. Viršuj — muniejįpalis Osaka marketas, apačioj gi 
miesto dalis. Visas miestas dabar yra virtas ■krūva griuvėsių. » /

Bruno Hartmann 
neprisipažysta 
prie kaltės

NEW YORK, r. 27. —Bruno 
Hartmann, kuris yra kaltina
mas išreikalavęs iš Lindberghų 
$50,000 išpirkimo už kūdikio 
sugrąžinimą, kuomet kūdikis 
jau senai buvo nebegyvas ir 
pamestas krūmuose netoli Lind- 
bergho namų, vis dar neprisipa
žysta prie kaltės, nors įrody
mai prieš jį vis didėja. Pas jj 
rasta giliai paslėptų dar daugiau 
išpirkimo pinigų, rastas ir tar
pininko Dr. Condon, kuris 
mokėjo išpirkimą, adresas ir 
telefonas. Telefonas senasis, ko
kis buvo laike Lindberghų kū
dikio įšgrobimo.

šiandie Hartmann buvo at
vestas j teismą, kad pasisaky: 
tų dėl savo kaltės apie pinigų 
išgaviųią. Jis pasisakė esąs ne
kaltas? ir jo byla liko atidėta. 
Prokutoras saiko, stengsis su
rinkti turtuolių jury,

šiandie Hartmanną apžiūrėti 
į kalėjimą buvo atvykus ir pats 
Lindberghas. '

Motina nužudė 2 
vaikus 

1 ♦ , ■ > •

NEWBERRY, S. D., r. 27. 
—Turbut pamišusi, Mrs. Aiinie 
Strauss Bizell, 45 m., nušovė 
du savo vaikus* Martin, 17 m. 
ir Annie, 12 m. Trečias vai
kas nors liko sužeistas, bet 
spėjo pabėgti pas kaimynus. 
Po to ji padegė namą ir mano
ma, kad pati žuvo liepsnose, 
nors jos lavono dar nesurasta.

Prieš porą metų ji nušovė 
savo vyrą, bet/ liko teismo iš
teisinta,

!—!■*"............... ■
• McALIŠTER, Okla, r. 27.--
Iš vietos valstijos kalėjimo-pa* Charles Ordish, senais medžio-
bėgo 7 kaliniai; kurie išsikasė 
tunelį po kalėjimo siena.

9—I*

3 vaikai sudegė
STRATFORD, Conn., r. 27.— 

Du vaikai sudegė ir vienas 2 sa
vaičių kūdikis nutroško gaisre, 
kuris sunaikino 2 augštų na’ 
mą. 5 vaikai, išsigelbėjo. ‘

Valstybės pritarian
čios Litvinovo planui

LityinoGENEVA, r. 27 
vo atgaivintas projektas pasto
vios konferencijos nesusilaukė 
tokios opozicijos, kokia buvo 
pasirodžiusi tą planą pirmiau
sia paskelbus.

Aiškinama, kad tokia 'konfe
rencija galėtų palaikyti ryšiuą 
su Jungtu Valstijomis ir bend
rai dirbti išlaikymui taįkos.

Kiek žinoma; Franci j a tam 
planui’ pritaria. Nfesipriešins 
jam Lenkija ir, galbūt, Itali
ja, nors jo tokių konferenci
jų nemėgsta. Anglijos /nusi
statymas yra abejotinas ir gal
būt nebus žinomas iki Litvino- 
vas plačiau išdėstys savo pla
ną.

Potvyniai Wiscon- 
sine

ST. PAUL, Minn., r. 27. — 
Kai buvo sausra, tai džiovino 
Viską bė pasigailėjimo ir nega
lima buvo sulaukti lašo lie
taus, o dabar kai prasidėjo lie
tus, tai ir ga)o jiems, nėra. Per. 
pastarąsias 24 valahdas Minne- 
sotoj ir Wisconsine tiek ftrUk 
jo, kad upeliai patvyno, išsilie
jo, nunešė tiltus ir išnešė ke
lius. Kitur Ir traukiniai pa
liovė vaigščioję. Vien tik Rice 
Laite, Wis„ apieiinkėj nuosto
liai siekia $100,000.

tojas, vakar nušovfc jau 822-rą 
kalnų Hutą. 4

ikinuo Nagasaki 
taipgi šimtai 

industrinė

—.——p-. ——-—■—  —--

DuRoselando bedar
bių vaikai nusi
nuodijo maistu

CHICAGO—Du Walter King, 
10859 Edbrooke Avė., vaikai 
pasimirė užsinuodiję maistu. Ki
ti 4 vaikai sunkiai susirgo ir 
dabar randasi ligoninėj. Te
čiaus nė tėvai, nė dar 4 kiti 
vaikai nesusirgo. King yra be
darbis maitinamas labdarybių 
ir tik dieną į savaitę dirbdavo 
geležies liėjiklose.

Daktarai sako, kad svarbiau
sia priežastis mirties yra dide
lis vaikų nusilpnėjimas ir labai 
nesanitarės sąlygos jų namuo
se—4 kambariuoss, kuriuose ši 
visa didelė šeimyna gyveno.

Lenkija vis dar ka 
- ria šnipus

BREST-LITOVSK, r. 27. — 
Nors Lenkija ir su niekuo ne
kariauja, bet ji vistiek gaudo 
svetimu šalių šnipus ir juos be 
jokio pasigailėjimo karia. . Ir 
čia ji šiomis dienomis pakorė 
vien jaunuolį. Jokio pasigailė
jimo šnipams neteikiama ir jų 
maldavimus prezidentas atme
ta be jokios atodairos. Daugiau
sia esą sugaunama Rusijos šni
pų. Beit karinė vyriausybė vi 
są tai slepia ir apie pakorimus 
nieko neskelbia.

----------- 1.*-.--—■

Degtukai vėl pavojingi
KAUNAS.—Vienas . “Spindu- 

lio” spaustuvės darbininkas nir- 
sipir'kęb Lietuvos degtukų mo
nopolio dėželę degtukų, atsine
šęs įmonėn, pasidėjo ant sta
lo. Niekeno neliežiemi degtu
kai dėžutėje užsidegi ir vi«ų 
galvelės nudegė. Vadinasi, “in- 
pregnuotieji nepavojingi” deg-,r 
tukai vėl darosi pavojingi. gasolino.

■■

Policija puolė strei 
kilojančius busų dar 

bininkus
Puolė unijos raštinę ir suėmė 

65 žmones, jų tarpe 3 unijos 
viršininkus

CHICAGO.—65 nariai Amal
gama ted Assn. o f Street Elec
tric Raihvay and Motor Coach 
Employes’ Union, jų tarpe trys 
unijos viršininkai liko areštuo
ti policijai puolus unijos rašti
nę gavekarių darbininkų na
me. Ta unija, kuri yra susi
rišusi su gatvekarių ir elevato
rių darbininkų unijomis, vado
vauja Chicago Motor Coach Co. 
busų darbininkų streikui. Puo
limas buvo padarytas įsakymu 
prokuroro Courtney.

Pirmiau buvo paskelbta, kad 
du žmonės žuvo sąryšy su bu
sų darbininkų streiku. Vienas 
busų darbininkas liko nušautas 
gatvekary ir šovikai liko suim
ti. Antra buvusi moteris pa- 
sažiere, kuri liko užmušta plie
ninio šrato, kuris buvo paleis
tas į busą ir pataikė jai į gal
vą. Tečiaus koronerio tyrimai 
parodė, kad ji mirė nito pilnai 
naturalės priežasties— širdies 
ligos.

, Nors miesto taryba ir įsakė 
policijai neteikti Rusams jo
kios apsaugos, nes busų kam
panija atsisako taikintis su 
darbininkais ir sutrukdė mūro 
Kelly pastangas streiką sutai
kinti, tečiaus patirta, kad bu
sų apsaugojimui yra paskirta 
750 policistų, kuriems miesto 
gyventojai turi mokėti 
nors jie tarnauja vienai 
panijai.

algą, 
kom-

Du užmušti busų 
darbininku streike
CHICAGO —Du žmonės liko 

užmušti sąryšy su busų darbi
ninkų streiku. Vienas jų, yra 
busų darbininkas, kuris liko per
šautas kai jis važiavo namo 
gatvekary. Kita žuvusioji yra 
buso pasažierė, Mrs. Mary Ken- 
nard, 63 m., kuriai važiuojant 
busu mestas per langą plieni
nis šratas pataikė į galvą. Są
ryšy sU nušovimu darbininko 
liko suimti trys žmonės, kurie 
buk prisipažino, ir kaltina, kad 
jie buk buvę pasamdyti tūlo 
Brown, kuris sakęs! esąs strei* 
kierių viršininkai. Unija jokio 
Brown nežino.

(Vėliau Mrs. Kenard liko pri
pažinto mirusiu nuo naturalės 
priežastis).

Smerkia darbo ir in
dustrijos vadovybę
NEW YORK, r. 27. — Pre

zidento Rooseveltd žmona kal
bėdama moterų kliubų atstovų 
suvažiavimui pareiškė, kad už 
dabartinę padėtį yra kaltos ne
tikusios darbo ir industrijos 
vadovybės. Bet labiausia kal
tos industrijos vadovybės, ku
rios papirkinėja darbininkų va
dus, kad palaikyti juos savo 
kontrolėje.

— ■> |Į I — į,m ||, į, h

PORT COLBORNE, Ont, r. 
27.— Teisėjas Massie dviems 
jaunuoliams priteišČ po 10 ry
kščių už vogimą iš automobilių

Vokietijos naciai iš 
naujo susirūpinę 

savo likimu
Bijosi ir užsienio, kuris gali 

Vokietiją izoliuoti, bijosi ir 
naujo partijos “valymo”

BERLYNAS, r. 27.— Hitlerio 
viešpatijoj yra jaučiamas nau
jas dielis šusirupinimas.

Didžiausias nacių susirūpini
mas yra delei kitų valstybių 
pasiryžimo sustabdyti Vokie
tijos atsiginklavimą. Prisibijo- 
ma, kad visos valstybes gali 
susitarti ir bendrai Užprotes
tuoti Vokietijai, ar net ir visai 
ją izoliuoti, apsupant ją ne
draugingu retežium.

Kitas susirūpinimas, — tai 
numatomas naujas krizis pa
čioje nacių partijoje.

Hitleris Nurembergo kongre
se prižadėjo naciams, kad par
tija bus apvalyta nuo visų ne
švarių elementų. Todėl tie, ku
rių sąžinė yra negryna, prisi
mindami kaip krauju buvo pir
miau valoma partija, dabar nak
timis nemiega ir dreba dėl sa
vo likimo.

Kartu reguliare armija nepa
liauja spaudusi Hitlerį, kad jis 
panaikintų savo rudmarškinių 
armiją, kuri jokios militarės 
vertės neturi, bet tik erzina už
sienį.

Mussolini liepia tar
naitėms mesti darbus

RYMAS, r. 27.— Diktatorius 
Mussolini paskelbė, kad Italijai 
reikia daugiau vaikų, todėl vi
sos tarnaitės turi mesti darbus, 
susirasti vyrus ir apsivesti. 
Kad palengvinti joms susiras
ti vyrus, Mussolini įsakė val
džios įstaigoms ir privatinėms 
industrijoms priimti į darbą tik 
tokius jaunus vyrus, kurie į- 
rodys jų pasiryžimą apsivesti. 
Kartu įsakyta sumažinti mo
terų skaičių dirbtuvėse ir val
džios įstaigose.

Tuo pačiu kartu Italija skun
džiasi, kad ji neturi užtekti
nai žemių, kad galėtų tinkamai 
išmaitinti savo gyventojus ir 
todėl šimtai tūkstančių jos gy
ventojų turi kasmet emigruoti 
į kitas Šalis.

JUNEAU, Alaska, r. 27. r- 
Mrs. Carlson, angliakasio žmo
na, pagimdė dvynukus per ne
paprastą tarpą. Vienas jų gi
mė rūgs. 22 d., o kitas gimė 
tik už 48 valandų, rūgs. 24 d. 
Motina ir vaikai sveiki.

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

Parduoda laivakortes ant 
visų laivų.

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

Ofisas atdaras iki 8 valandai 
yakarb. NedČHomis nuo 9 iki 
1 vai. dieną.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

TeL CanaI 8500
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PITTSBURGHO NAUJIENOS
t

pabijos Kliubaš f)hliove veik- laikyti HėlūVių rhdid progra 
ti. ' \ ' -r

Dabat, laikahiš kiek pagė- teikės ieškoti paranttš
hhus. Pirma reikėjo ir dabar

PirrSBURGHO HE 
TUVIU, TARYBOS 

LAIKINO K-TO 
Užduotys s

Praeitam “Pittsburgho Nau
jienų“ numeryje tilpo prane
šimas, kad rugsėjo 17 d. su
sikūrė Pittsburgho Lietuvių 
Tarybos Laikinas Komitetas. 
Taip pat buvo pranešta komi
teto sąstatas.

Todėl šiuo noriu kiek pla
čiau supažindinti Pittsburgho 
lietuvius su ta naujai suorga-' 
nizuota Taryba bei tomis j 
priežastimis, kurios pagimdė 
Pittsburgho Lietuvių Tarybos 
Laikiną Komitetą ir jo dar
buotės tikslais. Jei kurie ati
džiai sekė Pittsburgho lietu
vių kultūrinį veikimą, tai, tur 
bub turės pripažinti, kad tas 
veikimas pas mus kas kartą 
eina mažyn ir silpnyn. Kal
bant apie kulturinį veikimą, 
turiu galvojė prakalbas, pas
kaitas, diskusijas ir debatus— 
žodžiu sakant, lavinimąsi ir 
apšvietos darbą.

Žinoma, negalima sakyti, 
kad Pittsburghe nėra jjrakal- 
bų, diskusijų ir net debatų. 
Bet dabartinės prakalbos, — 
tai tik agitacija už partijas. 
Diskusijos ir debatai, jei ko
kio ir rengiama, tai tik tam* 
kad išpilus vieni antriems kai
lį ir kad vieni antrus nugalė
jus. O apie paskaitų rengimą, 
tai Pittsburghe visai nė ne

kad 
butų 

naudingi, tai turime juos ren
gti ne dėl to, kad viėni-Ant
riems kailį išpilus ir vieni an
trus nugalėjus, bet kad išaiš
kinti diskusuojamas ir da- 
batuojafnas dalykas. O tokių 
debatų ir diskusijų pas mus 
Pittsburghe visai nėra.

Pittsburgho Lietuvių Tary
bos Laikinas Komitetas ir 
bandys darbuotis tarpe vietos 
lietuvių

Antra 
susidarė 
Tarybos
yra ta. kad laikui bėgant bu
tų galima sudaryti pastovią 
Pittsburgho Lietuvių Draugijų 
Tarybą, kuri galėtu sujungti 
Pittsburgho ir apylinkės drau
gijas į vieną bendrą rvšį dėl 
bendro Pittsburgho lietuvių 
kultūrinio veikimo ir dėl ben
dros pačių draugijų gerovės.

— S. Bakanas.
\ (Bus daugiau)

Tačiau, jei norime, 
skusijos ir debatai

apšvietos dirvoj.
priežastis, dėl kurios 
Pittsburgho Lietuvių 
Laikinas Komitetas,

REPORTERIO
PRIETYKIAI

SLA. A-čias apskritis ir kelios 
kuopos jau pradeda veikti.

Besiartinant rudeniui, pasi
reiškia daugiau ir gyvumo 
draugijose. O jų tarpe SLA. 
tai, tur būt, užima pirmą vie
tą veikime.

Duokim irau, pas mus Pitts- 
bifrghe STJ^* 3-čias apskritys 
rengiasi prie savo ihetinid ba
liaus, kuris yra rengiamas 
lapkričio 9 d. LMD. svetainė
je. SLA. 192 kuopa New 
Konsington^Pa., irgi rengiasi 
prie savo rudeninio baliaus 
spaliu 13 d. Ūkrainu svetainė
je. Kaip teko girdėti, tai di
delis būrys Pittsburgho lietu
vių ruošiasi važiuoti į Kew 
Kensingtoną pabaliavoti spa
lių 13 d.

SLA. 12$ kuopa Carncgie, 
Pa. irgi jau ruošiasi prie va
karienės it šoklų ^ždėkavo- 
nės dienoj, lapkričio 29 d.

O SLA. kuopos yitts- 
burghe ir aftyUnkSjė ar veikia

ką, ar neT— tai da neteko su- vo kartu su kitomis lietuvių 
žinoti/ . Butų gerai, kad visos draugijomis surengime avia- QT A IzimnAc. nororlifln zlnu TUI ... ^,1.SLA. kuopos parodytų dau
giau gyvumo.

SLA. kuopos galėtų daug 
daugiau nuveikti.

SLA. kuopos galėtų daug

cjjos dienų Pittsburghe ir ak- 
tyviškai remia antrąjį skridi
mą.

Bet tautiška parapija, tur 
būt, dauginusiai bendradar
biauja su sandarlečiaiš ir tau- 

daugiau nuveikti Jei tik SLA. j liniukais. SandarieČiai stato 
nariai daugiau rūpintųsi savo lietuvystę pirmoj vietoj, tai 
organizacijos reikalais. Jau daro ir tautiška parapija, ban 
yra pastebėta ne nuo dabar, dydama paliuosuoti lietuvius 
kad SLA. kuopos, esančios nuo Romos žabangų. Rodos, 
mažesnėse lietuvių kolonijose, darbai ir idėjos tarpe sanda- 
yra daug veiklesnės, nėgu di- riečių ir tautiškų parapijonų 
dižiosiose lietuvių kolonijose, nedaug kuo skirias. O jeigu 

taip, tai tarp jų turėtų būti 
bendras ir sutartinas bendra
darbiavimas.

Tačiau, reikia pasakyti, kad 
pas mus Pittsburghe nėra taip, 
kaip turėtų būti. Ir dėl to 
yra kalti ne tautiški parapijo- 
nai, ale musų Pittsburgho 
sandariečių vadai, kurie labai 
lengvai persiduoda Romos ku
nigams ir klerikalų politikai.

Faktu nereikia toli ieškoti. 
Priminsiu tik pora atsitiki
mu. kurie geriausiai parodvs, 
kad Pittsburgho sandariečių 
tokie žymus vadai, kaip J. 
Virbickas ir P. Pivaronaš su- 
žiniai ar nesužiniai tarnauja 
Romos kunigų gudriai politi
kai. Praeitais metais, kada f 
Romos kunigai sumanė pasi
griebti į savo rankas Lietuvos 
nepriklausomybės paminėji
mo šventės surengimą, kad 
atstumus nuo to darbo tautiš
ka parapiją ir kitas pažan
giąsias lietuviu draugijas, tai 
musų tie gerbiami sandBriė- 
Čių vadai tuoj susidėjo su 
Romos kunigais ir davatko
mis. Praeitą vasarą, kada bu
vo iš Lietuvos atyažiavę Vil
niaus Vadavimo*-Sąjungos at
stovai, tai svečių AnSUtiktuvių 
rengimą Pittsburghe irgi Ro
mos kunigai buvo pasigriebę, 
o jiems pagelbėjo musu san
dariečių vėdai, nors dėl Vil
niaus vadavimo nė Romos ku
nigai, nė sandariečiai nieko 
nebuvo nuveikę. Vilniaus rei
kalams daugiausiai buvo pa
sidarbavusi tautiška parapija.

šį rudenį ir vėl musų ger
biami sandariečių vadai jau 
nučia į Romos kunigų dūdelę. 
Jie jau bendrai su Romos ku
nigais rengia Vilniaus už
griebimo sukaktuviu paminė
jimą. Reiškia, ir vėl tautiška 
parapija yra atstumta į šąli 
nuo bendrų tautiškų perengi
mu.

Iš šalies žiūrint, tai gali iš- 
rodyti, kad kun. Kazėnas,jau 
yra prirašytas prie Sandaros 
ir sandariečiai jau nieko ben
dro neturi su tautiška para
pija! Bet taip hera. Kun. Ka
zėnas nėra prirašytas prie 
Sandaros ir greičiau ghl atsi
tiks, kad ktih. Khzėhas prira
šys sandariečių vadus prie 
savo parapijos ir sugriaus tą 
pačią Sandarą. Sandarie- 
Čiams yra d b gera tautiška 
parapija ir jie negali jokio 
^didesnio darbo atlikti dėl 
Sandaros be tautiškos parapi
jos pagelbos.

Jei yra rengiama Sandaros 
20 motų jubiliejus, tai prie pa
rengimo yra kviečiama ne 
kun. Kazėnas, bet tautiškas 
kunigas Žukauskas ir tautiš
ka parapija. Reikia rinkti de
legatus j Cleyelande rengia
mą tautininku-sandariečių sei
mą, tai Ir vėl einama ne į 
kun. Kazėno parapiją delega
tų ieAkhti, bet Į tautišku, ir 
ten vis randama parama. Ar
čiau prisižiūrėjus tiems Pitts
burgho sandariečių vadų kei
stiems darbams išrodo thip, 
kaip tbj pasakaitėj, kur yra 
khlbhmą kjiič aržūdU tflėš ir 
thih tikra ^Vun^ kuHš riiai- 
tihosi gilėmis ir khisb aržuo- 
1b šhWš ^ishi h^hiAydafiiaš, 
kad atžuohš gali hudžiųti.

— i'tolttifate Pa^pijdnh's.

Mažosiose lietuvių koloni
jose SLA. kuopos dažniau- 
; šiai esti vienintėlės lietuvių 
draugijos ir užima pirmų vie
tą vietinių lietuvių veikime, 
O didžiosiose lietuvių koloni
jose, — tokiose kaip Pitts- 
burghas, SLA. kudpos vietinių 
lietuvių veikime, galima sa
kyti, nelošia jokios rolės, iš
skiriant mokėjimą pašalpų ir 
pomirtinių savo nariams. O 
taip todėl yra, kad SLA. kuo
pų darbuotojai daugiau rūpi
nasi kitomis draugijomis, ne
gu SLA. Tad ir Susivienijimas 
tokiose kolonijose yra pasku
tinėj vietoj.

O jei Pittsburgho SLA. dar
buotojai butų buvę daugiau 
suinteresuoti SLA., negu kito
mis draugijomis, tai šiandien 
butų Pittsburgho keturiose 
kuopose ne >200 narių, ale 
2,000, ir tada, žinoma, galėtų 
kur kas daugiau nuveikti, 
negu yra nuveikiama.

Likimo ironija.
Kalbant apie SLA. ir 

draugijas, prisimėna tie lai
kai, kada musu Pittsburgho 
tautiečiai pasiraitoję rankoves 
darbavosi dėl APLA., visai už
miršdami SLA. O jau ir tais 
laikais Susivienijimas buvo 
daug didesnė ir turtingesnė or 
ganizacija, negu APLA. Be to, 
ir geresnį užtikrinimą savo 
nariams davė, negu APLA.

Tačiau musu tautiečiai, dar
buodamiesi dėl APLA., ne tiek 
paisė kuri draugija geriau at
sako lietuvių reikalams, kiek 
jie rūpinosi savo ypatiška 
garbe ir gerove arba savimi.

Darbas SLA. kuopose daž
nai yra nedėkingas. Dirbti 
APLA., kurios Centras buvo 
Pittsburghe ir kuopos, turė
damos kliubus, darė gerą biz
ni, buvo visai kitoks dalykas. 
Yra biznio, yra garbės. Gali
ma buvo likti išrinktu Cent
ro prezidentu, sekretorium, 
iždininku ir tt. Jau šios viete
lės buvo šiek tiek apmoka
mos. Bet iškilus tai> garsiai 
Aleksijadai, dalykai pakrypo 
i blogąją pusę. APLA. prasi
dėjo vieni antrų kaltinimai, 
vaidai ir nesutikimai. Tuo pa
sinaudojo komunistai ir už
grėbė organizaciją. Musų žy
mesnius tautiečius jie atstu
me nuo vadovystės. Tada, ži
noma, prasidėjo nekuriu kuo
pų atsimetimui nuo Centro ir 
organizacijos smukimas. Dau
guma musų žymių tautiečių 
jau yra apleidę APLA. ir, tut 
būt, gailisi, kad jie nesidar- 
bavo SLA.

Tai vis likimo ironija.
— Reporteris.

kitas

N. S. Pittsburgh, Pa.
PHUburgho sandariečiai ir 

tautiška parapija.

Jėl kada Pittsburgho san- 
darfėčldi Šumano pasidarbuo
ti dėl “ŠAhdatos”, tat tišhdba 
teškd paraitos tautiškoj 
Jurgio parapijoj. Na, talitiška 
parapija visados pagelbsti 
sandftriėčiams. Žinoiha, tau
tiška parapija dalyvauja ir ki
tuose prakilniuose lietuvis- 
kitose dafrbtičse. Duokim 
sau, tautiška parapija ŽUtyVh-1

.........................

Pittsburgh, Pa.
• ’ ■ ' ,, #/■* s V *

Lietuviukas rtidio programas.

Rugsėjo 23 d. teko pastebėti 
Pittsburgho dienraščiuose 
nešimą, kad bu8 lietuviškai 
radio programas iš slotiės 
W. S. W. nuo 4:3d MdĮ 5 va
landos po pietų, ir kad pro
ginio tvarkymu rūpinasi 
Lithuaniah Radio Club of 
Pittsburgh (Pittsburgho Lie 
tuvių Radio Kliubas).

Nors nebuvo nieko tekę gir
dėti apiė organizavimą ar or
ganizavimosi tokio Lietuvių 
Radio Kliubo, bet manau sau 
argi gali žmogus viską žinoti, 
Pamislinatu kad gal ir vėl pra 
dėjo veikti buvęs Lietuvių Ra
dio Kliubas, kuris net per po
rą metų kas sėkmadienį teik
davo lietuvių radio progra
mos iš stoties K. Q. V. Tačiau 
buvusiam Lietuvių Radio KL 
sustojus veikti, nebuvo dau
giau girdeli ir lietuviškų pro
gramų Pittsbilrghėi Reiškia, 
niekas kitas negalėjo Surengti 
lietuviškų radio programų, 
nors Pittsburgho lietuviai ir 
labai jų pasigedo.

Atsisėdau prie radio imtu
vo, ^užsistaČiau ant stoties W. 
W. S. W. ir laukiu tos minu
tės, kada prasidės tas lietu
viškas programas. Netrukus 
prasideda. Orkestrais pradeda 
groti lietuviški melodiją ir 
“anaunseris” (geibėjas) pra
neša angliškai, * liad tai lietu
viškas radio programas, o gro- 
ia J. T. Malonėš orkestras iš 
New Kensingtoh, Pa. Orkest
ras buvo tikrai geras ir muzi
kos kavalkėliai parinkta ge
ri. Taip pai^pora mergaičių, 
kurių vardus nenugirdau, gra-, 
žiai padainavo j>orą lietuviš
ku dainelių dviem atvejais. 
Tačiau tame f lietuviškam? 
progname nebuvo jokio lie
tuviško0 pranešiųio, nebuvė 
lietuvio “anaunsęrio”. Gal atei 
tyje pasirodys. I<aslink to or
kestro, tai kaip įteko sužinoti, 
iis buvo ne J. TRf Malones (Mi- 
kelionio), kuriAį*‘Apie .muziką 
nieko nežino, bet p-lės Valan- 
tiilos VaiŠhokiut^s, žinOtho lie
tuvio realcstatininko Kastan
to Vaišnoriaus ^ukters, vado
vaujamas. Kąžirį tik kodėl ne
buvo skelbiama per radio kas 
orkestrui vadovavo.

Reikia atiduoti prikldusomą 
kreditą ir p. J. T. Malonei — 
Mikelionui už dedamas pas
tangas rengti lietuviškus radio 
prograinus.

Apie trtš metai atgal ponas 
Malones buvo įet važiavęs iš 
New Kėnstingtoįo it pradėjo 
organižųoti Li^tiiVių Radio 
Klhibį bei rengti lietuviškus 
radio tjfograinu^. Tada Pitts- 
butgho veikėjai sušaukė lietu-' 
vių draugijlį atstovų bėi pa
vienių veikėjų c susirinkimą. 
Buvo sudarytas pastovūs Lie
tuviu Radio kliųbės, kuris iš
silaikė apie porį metų ir tei
kė lietuviškus ptogramus kas 
sekmadiė’nį. Tu< būt dėl dė-

rėjus, ir vėl yra dedamos pas
tangos rengti lietūvišktis fra*- 
diO programai

Tačiau Šį kftTtą, tur būt, ne
bus to pakilusio ūpo tarpe 
Pittsburgho lietuvių veikėjų, 
koks buvo trys metai atgal. 
Bet Radio Kliubo organizato
riai turės daugiau patyrimo, 
o patyrimas pagelbės dau
giau, negu pakilęs ūpas, dėl 
palaikymo lietuvių radid pro
gramų.

Kaip praeity, taip ir dabar 
negalima bus pasitikėti vien 
lietuviais biznieriais, kad pa-

čioje lietuvių visuomenėje, jei 
bus norima palaikyti pasto
lius radio progrartius.

—Radio Klausytojas.

to

Ataerifrofc Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Tel, Ofice Wentworth 6880 
,jRez- Hyde Park 3395 e 

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

Valandos 1—4 po pietų. 7—S vhl. vak. 
išskyriis eeredomlb.

------ --- - ..... - - ■*- ----

Lietuvės Akušerės
Mrs. Artelia K. Jarusz

Physlcal Therapy 
and Midwife 

6109 S. Albany 
Avėnue 

, Phone 
Hėrtilofck 9252 

PatamaUju prie 
gimdyme namuo 
še ar ligoninėse, 
dUodu massage 
eleetrie treat- 
ntaftt ii magne
te c blankets ir tt.
Męferims ir mer

ginoms patari
mai doVanai.

VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins aklų Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštu atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose ateiti- 
kūnuose egzaminavimas daromas su 
elektra, pafodančią mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreiptam f mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nė- 
delioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. KainoB pigiau 
kaip pirmiau.

4712 SOUth Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

' Phone Canal 6122
DR. S. B1EŽIS

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

Sereddmiš ir nedfcl. pegal Butai 
Rė». 6631 So. CaHfernU AVeirat

.... Telefonas Republic .^668 
i Inu ihi m

Lietuviai Daktarai

DR. MARKERIS 
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phorie Boulevard 8483

Graboriai

Laidotuves $95

J. J. BAGDONAS 
Pullman 4151 

10734 S.Michigan Av.
Republic 3100

2506 W. 63St.

DR. G, SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Krėiyas Akis 
ištaiso.

Ofisks it Akiniiį Dirbtuvė 
756 West 35th Si 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną. 
..t   .    .....   —:---- -

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

DR. S. NA1KEUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisai ir Rferidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL,

DR. PULSUCKIS 
ta van 

Gydytojas ir chirurgas 
1957 W> Garfield Boul’d 

(Kamp. Daffteft AVė.) 
Tėl Hemlock <699 .

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

6412 SO- Campbėtl AVė. 
Prospect 046925 METU PATYRIMO

Pritaikime akinių dėl visokią hki|

X.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius it 

Balžamuotojas
Moderniška koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL. ,

* . t. '.■VJ- ,, .M ■ s i.
• f y j r7 j r,

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

JąijrU. Uorite daihimo fr nębfang'umo 
• Laidotuvėse.......^.Pašaukite...........
REPublic8340

5340 Šd. Kedziė Avenufe 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

J. R RADŽIUS 
iJETUVm^HABORItrS 

Palaidoja už ^25.00 Ii“ augščiau^ 
Modemiška koplyčia dykai.

668 W. 18th St. TeL Canal 6174 
CHICAGO, ILL.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir DALSAMUOTOJAB 

Patarnavimas geras ir nebrangus 
718 yv. 18th St.

Tfel. iMtohfoė M

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

Tėl. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

OfiSft Tel. Lafayette 8650
Dr. V. 1L Šieiiinskis
GAS DENTISTAS X>fcAY
4143 Archer av., kamp. Frapcisco av.
- * ........... ................. ................. iV •• ' •ii.rr’ I i.........

Jei kenčiate nuo fcalVgd skaudėjimo. 1
Jei skaitant raides susilieja į daiktą.
Jei spaudos raštas išrodo dvifrubaė.
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tudmet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetona
OPTOMETRISTAS __________________________

1801 So. Ashland Avė. | n D If V D 7 M A K1 
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas jj flU 11 L 1!1 A H

Pastebėkite mano iškabas ,
ValąiįioA nuo^^.ryto iki.8:30. va-L ... JŠsKUSUOS ■» 
karo. Ro'om 8. Nedėliomis uždaryta. £U

Kalbame LittuviSkai • G»ai_ lietuviams M
Phone Canai 0528 mgff ūdytojas du-

■Li.. 11/, l;. r t L .U 1 ■ l'.Q. . Q j .1 j Gydo staigias ir ėhroniškhs ligas,
jSu/nŽ^ XV.tj 

ėlektboB prietarus.
.r u ^Ofisas ir Laboratorija: ...

1684 W. I8th St., nėtoli MOrgah St 
Valandos nuo jO^-12 pietų ir

nuo 6 Iki 7:30. vai. vakare.
Tel. Cahal 3116

4 Rezidencijos telefonai:
Hyde Park 6755 ar Central 7464 

iiiiiint„iiit tntfi'iiiiii«i«ljit i,!llh»'iiiH* 'i KAiu i ■ nitMi*... i ifSiiii.i-....■i.’i i.ii.

Dr. Charles Sėgal
4729 So. \As1iland Avė.

2 lubbs
.CHICAGO .ILL.

Ofiso valandos:X—fra-.. 4. J-'* ... ..

vai. po pietų įr nuo’7 iki 8:80 Vai. 
. Vakaro. Nedaliomis hūo 10 iki 12 
Tvalandhi dieną.

Phone MIDWAY 2880

įvairus Gydytojai^

Gbhai lietuviams žino

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos NiftaL . Į

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

' ,Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Aphrt ŠVentfldiėnio Ir ketvirtadienio.'
,Mi.i'.i. if...'tIii.i,', '4lį.įliiUliilllui..jiMliii.a .. ... ..'.i........... . ....

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

2400, Wėsl'Madison Street
Val- 1 8 NUO to iki u va. iftąs na 4

Namą telefonas BrunWiėk 0597 I ’

Dhoe Ėoulevard 7042

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Ąve. 
Tel. Boulevard 4139

...........................  >■ L........... . ' ........... -

Tel. Lafayette 8572
J. Liūlevičius

ORAfiOtaUS IR 
, balSamuotojas 

Patarnauja Chica- 
( gojė ir apiėlinkėje 

u Didelė if tfi-hži 
k

409;
;n.-iF7,‘w«.Uinr

rkai 
t AV.

Dentistas
4645 Sd. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 Vakari).

Seredoj phgal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHiRURGAŠ 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. V. Ned51i6j pagal sutarti

Dr. IMIAHN
* 4661 South ABhland Aventiė 

t Ofiso valandos:
Ntio 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 pd p

7 iki 8 vai. Nedėk huo tt iki 1 
. Rea. Telephone Ptaza 2400

“ * " T '* 4

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE
,x^.Xii 1 . r ■ 1 ,i V .t,, i, t,. 4,

Buy gldveš SMHi wW 
it suves Mll

Wi. W '
.denrieu

žR ir * 
•B Q«

Or'

LISTERINI
TOOTH PAŠTE

y
i

LL550tP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel. Botil&tafd 5203 ir 8413 

1827 So. 49th Ct.
Tel. Cicefo 3724. , Kbplyėia dykat 

I, I. n Migeli 7     <   ....JW.^,l II  i- i! ■■•.1-+— ... .Liliu ii m’' 

Lachavich ir Simus 
lietuvis graborius 

Patarnauja laidotuvėse.įraoplgiausiki 
Rfeikaiė fheldžiamfe ėtiiSahkti. b mu- 

all

Res. 6600 Soitth Artefcįail AVenuė.
‘ Phohė Prospect 6659 

nn WelfcWroRTS JLIlv. Jl . jei* ALjA 1 vJJKlu)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Calumet 68§3
Reb. Tel. Drevei 9141

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chtfttlfaiiš 

Moteriški). Vyrišku, Vaiku if Visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Raišti St.

ena.

,1

1439 S. 49 Ct., Cicero, UL 
TU. 6927

.......... . J J 1

ANT^®®®TKUS
Graborius, .

CICERO, ILL.

e-

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos, nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki
Vai., Nedčliopnš hUo 10 iki 12 

8343 SoUth misted Si, 
Tel. Boulevard 1401 .
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JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofim 4646 Sd. ASHLAND AVK. 

Ofiso .vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8

Namų Tel, Prospect 1980

■ ■-/ f i
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Ofiso Tel. Boulevard. 5913 

dr: Wašh 
756 West 35th St.

C6L ;bf 85th m HMstėd Sis. 
Ofiso valėhddB nuo 1-8 hUb 8:30

4631 South Ashland Avė.

i»si.
Tel. Repubįfc W / \

John b. borden 
„„ ® ■Oj
Ofiso .valandos: Kasdien hUO 9 iki 5, 

Vakarais: Panedėlio, Setecfos 4r 
PČthyčios 6 iki 9

Namai:* em^^oJUeVfitHibt 

Telefonas Republic 9600 _ ju.. ..iw,...... .

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS

Dienomis Meste • 
163 W. Washinįton 8L

Vakarais nuo 6 iki 9 
Tel. Prospect' 1610

,?4į
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Poison

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Marąuette Park vei
kėjai žada snorgani- 
zuot federalespulka

DON’T
DRINK

apsvarstę 
galimybes, 
žymesnius

Norėjo važiuoti ‘gry
bauti’, bet policija 

tani pasipriešino

Lietuviškos 
Degtinis

THB 
VICTIM

/ NATHAN 
KANTER

Hię 
STORU

15 SVARŲ 
PEKAS

O?

YRA 
PAVOJINGA

.7. Paškevičius.
SLA. 293 kuopa

IŠ kitų garažų skolintis auto
mobilius grybavimui nepride
ra ji’aiškina dviem So. Chi- 
cagoS piliečiams.

l&Y rvilKlMG plPPEREKIT SOLUTIONV

5MBUUIMG 
EO M&.

šioj subatoj rugsėjo 29 d. 
bus Mykolo Taručio varduves, 
o kartu ir “birth day party“. 
Mykolas Tarutis, kaip žinote, 
yra musų jauno artisto ir dai
nininko Vytauto Taručio tėtu
šis. Del progos savo varduvių 
jis kviečia visus savo pažysta
mus, draugus ir gimines atsi
lankyti pas jį ir dalyvauti jo

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

Kai
vietiniai pilie-

jraiNca
CMA.RMINC

The tantalizing flavors of true may- 
onnaiseand true old-fashioned boiled 
drewi; , _____-------------
ana velvety, made in the ezclusive 
Kraft Miracle Whip.

KRAFT’S MIRACLE WHIP
SALAD DRESSING

Mykolo Taručio 
varduvės

Tarp Chicagos 
Lietuvių

SOUTH CHICAGO.— Neabe
jodama jų padoriomis intenci
jomis, policija aiškino Bruno 
Blotnickiui, 8222 Grandon avė. 
ir Andy Krusinskiui, 2809 W. 
82nd street, kad iš kitų žmo
nių garažų skolintis automo
bilius, ypatingai be šeiminin
kų žinios, ir važiuoti grybauti, 
geriems piliečiams nepridera.

Tuo labiau, kad to automo
bilio pasiskolinimui buvo ma
noma naudoti tmšis, kuriomis 
ekspertai moka labai gražiai 
bankų saugiąsias kasas atida
ryti ir pasiimti po kelius tūks
tančius dolerių avanso ir už
duoti policijai darbų bėginėti 
po visus pakampius ir bandyti 
surasti adatą šieno kupetoje.

Automobilį skolintis gryba
vimui be šeimininko žinios ne
pridera dar ir dėlto, kad šei
mininkas skolininkų nepažino ir 
paleido revolverį į darbą. Įsi
vaizduokite pasekmes. Tokiuo
se atvejuose geriau apsieiti be 
grybų.

Ir apsiėjo be grybų. Mat po
licija matė reikalo juos patup-

POTIOM V/HICH' KJAUS'EAT-

Kaimiečiai puikiai 
dainavo

Sumanymo autoriai jau pradėjo 
žygius; numato didelę nau
dą vietiniams lietuviams

TBRRIBLE 
PLOT 

LI9TEN

Po ilgų vakacijų seredoj 
Naujienų radio programe vėl 
pasirodė su savo dainomis 
“Kaimiečių Kvartetas“.

Išrodė, kad jie dar sutarti- 
niau dainavo negu pirma. Va- 
kacijos tur būt prie to nema
žai prisidėjo, o dar daugiau 
tai jų mokytojos ponios Alice 
Steponavičienės uolumas ir 
pačių kaimiečių pasiryžimas 
atsižymėti.

Kaimiečių kvartetą. Naujie
nų radio programuose sudaro 
Albina Trilikaitč, Stela Rim- 
kaitė, Vytautas Tarutis ir 
Pranas Pūkis.

Pereitų serėdą jie ypatingai 
grhžiai sudainavo Sasnausko 
“Karvelėlį“ ir Šimkaus “Oi 
kas sodai”.

nas Jočiui. Antanas 
Antanas Zakarauskas, 
Urmonas, Juozas 
Stanislavas žiburka 
Lekšis Jonas Urbonas, 
Pocius, Jonas Staškus
$1.00 aukos:

Martin Zarainskis, Mykolas 
Kernagis, Elžbieta Pečkdus- 
kiene, Mike Girnis.
50 centų aukos:

Frank Kranz, Joe Sedelskis, 
John Yucus, Sopina Yucus, 
Frank Paškausky, Frank Ba
kutis, Juozapas Bakutis, Ma
rijona Martinaitis, Antanas 
Sabaliauskas.
25 centų aukos:

Joseph Daugvilas, B. Daug- 
vilienė, Petras Šidlauskas, Ve
ronika Šidlauskas, P. Urmo- 
niene, J. Dąškus, Ąndrevv Uz- 
.ameck, Kazimieras Bukas, 
Juozapas Lckšys, Ruth Paul, 
Paulina Vaitekunienė, Frank 
Petruška, Anthony Bukšas, 
Jerome Shimuliunas, Pete 
Zalenauskas, Pele Jurgaitis, 
Jonas Kuzinskas, Stanislovas 
Aidekonis, Frank Bukšas, 
Tom Baronas, Charley Pet
ruška, Swazas, Jr., Mary Šal
tis, Bctty šaltis, Jonas Visoc
kis, Pete Nevarlauskas, Au- 
gust Poškauskas, Alfred Na-

j yra produktas 
Head ‘ Waukesha 
voro. r.
KESHA ŠALTI-

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų, Moterų, 

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

Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia 
504 W. 33rd St 

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486

Atdara dienomis, vakarais Ir 
._____ sekmadieniais._________

(Tęsinys) i
\VAUKEGAN.

Rinkėjas: J. Mačiulis.
$5.00 auka—SLA. 10-tas aps
kritis.
$2.00 aukos:

Jonas Skrusdis, Gasparas 
Grinius. , Miknius Ambraziu- 
nas, AVilimas Gabris, Antanas 
Rukšėnas. Jonas Vasiliauskas, 
ronas žičkus. Kazimieras Wai 
aklinas, Kastantas Tautvai- 
šis, Martha Motejaitienė, Jo-

Jočidk Antanas Jočius,
Jurgis

Martišius, 
Povilas

Jonas

da pradėjo jo veikimą smar
kiai Visoje Salyje kritikuoti.

Atremti tas-' visus kritikas 
nėra galimybės be spaudos. 
Delio teisėjas E. Holland pa
tarė visiems demokratų dar
buotojams ir šalininkams atsi
lankius į judomų paveikslų 
teatrus, kad yra kas parodo
ma apie prezidento Roosevelto 
veikimą, smarkiai ploti ran
kom ir 'tuomi išreikšti jam pri
tarimą. ir tokiu budu paro
dyti kad žmones prezidentui 
pritaria, nors republikonų 
<pauda ir kritikuoja jį.

Po to 11 Wardos Komit- 
teemanas Hugh B. Connelly, 
priminė visiems wnrdos dar
buotojams. kad dalyvautų di
džiuliam Massmitinge, kuris 
įvyks rugsėjo 28 dieną Chicago 
Stadium, prie Madison St., ir 
\Vood St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Tenais kalbės Post 
Master General Fariey, Gover- 
nor Horner, Mayor Kelly, ir 
daug kitų garsenybių.

Dėlto yra patartina kad ir 
lietuviai dalyvautų minėtam 
massmitinge. Tikietus turi 
gauti nuo savo pricinktų ka
pitonų. Bet yra tikima kad 
ir be tikietų bus galima ineiti, 
nes svetainė talpina suvirš 40,- 
000 žmonių.

V. M. Stulpinas.

IŠPARDAVIMAS
Pėtnyčioj ir Subatoj, Rugsėjo 28 ir 29 d. d

ATIDARYMAS TAVERNO 
įvyksta Šeštadieni, Rugsėjo 29. 1934 m. 
Kviečiame vinis draugus, drauges, pažįstamus ir nepažįstamus į 
musų naujos alinės atidarymų. Bus skanių užkandžių, gerų gėrimų 
ir gera muzika. Linksminsimės iki ankstyvo ryto.

Z

KVIEČIA SAVININKAI:
P. MILAŠIUS ir A. SIDEIKIS.

3438 So. Emerald Avė.
WILSONVILLE

Rinkėjas 
$2.00 auka 
25 centų aukos:

Juozas Andriulis, Karolis 
Pačesa, Magdė Pačesienė, An
drius Luomanas, Zidorius Rui 
bis, Aleksas Šiininas, Kazys 
Palubinskas, Baltrus Urza, 
Jurgis Ulevičius, Ignacas Rim
kus, Antanas Vandalski, Ju
lius Poškevičius, Povilas Ka- 
teiva, Adomas Narakas, Pet
ras Pačesiunas, Dominikas 
Petrulis, Pins Derenčius, Pet
ronė Roglicnė, Vincas Beiš
kils, Jonas Danis, Motiejus 
Balutis, Jonas Okas, Kazys 
Brupokas.

Viso ........ ..................
WEST FRANKFORT

Rinkėjai'. K. Mdtuliokfts
J. šugdinis.

$2.50 aukos:
W. Grinius, M. Grinius.

varduvių pokylyje. Tai bus 
įo užeigos biznio vietoje adre
su 3149 So. Hajsted str., o po* 
kylis prasidės apie 8 vai. va
kare. X.

MARQUETTE PARK 
kurie žymesni 
čiai, profesionalai ir biznieriai 
pradėjo žygius, kad Marąu’ette 
Parke suorganizuoti spulką, su 
federaliu charteriu, kuri galėtų 
atnešti marųuetteparkiečiam fe- 
deralės valdžios teikiamą pa
galbą piliečiams.

Sumanymo autoriai, po kon
ferencijų su atatinkamais val
džios atstovais ii 
spulkos atidarymo 
kreipėsi į vietos 
žmones, nurodydami jiems to
kios įstaigos reikalingumą.

Federalė valdžia dabartiniu 
laiku yra užinteresuota tokių 
įstaigų palaikymu ir organiza
vimu, tad su prielankumu žada 
mfraųuetteparkiečių sumanymą 
priimti.

Vietos profesionalai, biznieriai 
ir namų savininkai yra gyvai 
suinteresuoti šiuo darbu.

—Markparkas.

TMB PROPBVęOR VVAV WTH
MHF CMftMlCAtę, AND
LITTUft ATTENTIOKJ TO J?®-

TMfi 9RUT6ę TO PeMOVE Tyg

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <1 iŠEjŽi
arti Št. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 t..,
Vanos, lietaus ir druskos vanos. *

• pirt!. ^WĮMI
Moterims Seredomis iki 7 v. v. .

IN A LAROB, eAOTMEN CUP, HB ^TAQ*TBO 
TOWAQD M&. i*» FOQ YOU,* HE
MUTTERSrO.

STORES
NtiCNfutHOOb gruma

QueensvilĮe Special 
10 procentų alus 
garsiojo Fox'X 
Corporation Ęray

Grynas" -------- - ----
NIG vanduo, kuris be pailsto bS 
ga po. 80000 . galionų į dienų — 
šaltas, skaistus, be chlorino ii 
ammonijos, tas Šveikas Wisconsi- 
no Šaltinio ' 
mas' FŲ; 
išdirbimui 
alaus < 
komis,- pusbačkials bei virtainiais 
ir 4 galionų, mažomis bačku
tėmis. . '
FRANK A. YOUNG PRODUCTS 

COMPANY 
Distributoriai

S. Mozart St. Chicago, III.
Tel. Lafayette 7846

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

Collateral Paskolas.

LOIIIŠ M. CHAPMAN
INC.

120 S. La Šalie St.
Tel. Franklin 0576

America s
Favoritei

$2.00’ aukos:
Juozas Gražiulis 

Norbet.
$1.00 aukos:

Adomas Brusokas, 
Yesulis.
50 centų aukos:

Ahtahas Januša, Jonas We- 
zalis, Kazys Raiilinaitis, Sofi
ja Skirmontienė.
25 centų aukos:

Franė šiugdinienė, Motiejus 
Sidanavičius, Juozas Pango
nis, Jonas Veželis, M. J. Sta- 
nis, Kazys Matuliokas, C. Rau- 
linaitis, Ona Palchauskienė, 
Mike' Katalinas, John Sweet, 

Kryžiaus Ą]ex starinskas, Bernice žo
delis.

15 centų auka 
rūšis.

Viso

i meilinąs,. Jeiinie Laurel, Joe 
Baškis. Anlaneta Jocius. Vin- 
cėnt Sawner, Anna Vaišno
rienė, Petras Vaišnoras.

Viso . .......... . ........> $57.00
WEST PUI.LMA*}. . , Y

Rinkėjas: J. Andruška.
50 centų aukos*!

J. F. Sorokas, J. Grybe, K. 
Kukienas, J. Mateišis.
25 centų aukos:

J. Wondiriš-, K. Sinkevičius, 
W. Galdikas, W. Rasijskas.

$2.00 auka
Draugija.

Viso ......

Mutual LiąuorCo
4707 S. Halsted St.

Tęl. YARDS 0803

•MJYTVr'THt

MIOWEST

International Wine & Liąuor Co.
Musiju įstaigoje randasi inportuotoš degtinės iš Lietuvos, Rusijos, 
Latvijos,^ Eštonijos, Lenkijos, Vokietijos, Francijos, Kubos ir Meksi
kos. Taippat yra didelis pasirinkimas visokios rūšies Amerikoniš
kos degtines.1 Keisas $12.00 ir aukščiau.

Lietuvių1 įstaiga ir lietuviai pardavėjai. \
> • . C- ’ •

. 4611 So. Ashland. Avė.
Telefonas Boulevard 0470 '

Demokratą organi
zacija rengiasi 

prie kovos
r •

Rugsėjį) 24 d., 8 vai. vakare 
544 W.>f37th st., įvyko 11-toš 
Wardos Demokratų Organiza
cijos susirinkimas.

Teisėjias Engine Holland 
atidarė ^susirinkimą ir padarė 
platų pri&pešimą apie ateinan
čius rudens rinkimus, - kurie 
įvyks lapkričio 6 d. Jisai pri
minė kad Chicagos visi laik
raščiai remia republikonų pu
sę, ir dabar pradėjo nepapra
stai kritikuoti kiekvieną pre
zidento Roosevelto žingsnį. 
Kad prezidentui Rooseveltui 
nepasisektų viskas įvykinti ką 
jisai yra užsibrėžęs, kad jisai 
negalėtų visų savo programom 
je numatytų posmų įvykinti, 
tai republikonų vadai ir spau-

ŽEMOS KAINOS
“MIDWEST STORES“ 

Pagelbės Jums Sutaupyti Pinigų!

PUIKIOS U. S. 1 IDAHO RUSSET

Bulvės

®BN0S R U P T U R A
Tiktui moksliškiaudlai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržų (Truss) išdirbėjų, — ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu!
Taipgi ELASliC STOCK1NGS (Guminės panČiakos) dėl varicose gyslų, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams.

CHICAGO ORTOPEDIC CO.
183 West Lake SU Arti Wt!ls St.

CLEAN QUIGK“ Soap Chips 5 sv. dėžutė 
GOLD DUST“ 2 maži pak. 9c

svaras 1O£ 
........... . sv. 20c 
........  2 už 15c

2 nak- 13c

Mes priimam visuą Pašalpos Groserio Orderius.
PASTABA — Dauguma "Miduitit Stgru” turi ir metor tkgriut, kur įąt 

galite pirkti gerą mėtą, paukitieną ir tt. už žemiaueiat kainas!

SNIDER’S” CATSUP did. bonkos 14<

2Juz.51cKiaušiniai
“Midwest” Švieži rinktiniai Kiaušiniai Kartonuose Tuz. 32c 

“Arterial“ SWEET PEAS No. 2 kenai 2 už 23^
TOMEITĖS ‘‘Indiana King“ No. 2 ken. 3 už 25^ 
“BB^^RAUGINTljKOPUSTAI No. 2 ken. 2 už 17ęį 
“Libb/š“”TOMATO JUICE ..................... 3 kenai 250
“SūnkisT"ORANŽIAI~288”dydžio .................. Tuz. 230
VlRIMOnOBUOLIAI  ........ . U7s7N671"5‘švT 190
GELTONI”CIBULIAI ........ ........ U7S. No. 12 sv. 50
PUIKŲS~KOPUSTAI~...................
KAVA “Midvvest”I1AVA pp T.UXE svaro kens

GINGER SNAPS Gookies ...........
MILCO MARSHMALLOW FINGERS Cookies
PTIRF EGG NOODLES «/, ffv,;cello pakelis
“Midwest” OATS Greitosiom ar ReguHares

“KELLOGG’S Corn Flakes .............. 2 8 unc. pak. 13£
“CLAPP’S“ Iškoštas Vaikų Maistas .....2 ken. 25^

Svaro kenai 2 už 19c

... SV. 25<
1 nak. 29c
2 sv. 25£
kenas 50

“LUX” Veido Muilas ..............   3 už 18£
DYKAI! Mūviu žvaigždės portretas su pirkimu 3 šmotų. 

“PRIDE“ Washing Powder ................. did. pak.
SATINĄ“ 3 pakeliaF140

“REECH-NITT” VIRTI GETAI

BRICK ar AMERICAN LOAF CHEESE
*1 t v* • • “Lincolnshire” sxRaikyti Lašiniai švėnai

VISIŠKAI 18 MĖSOS FRANKFORTAI ... 
“CLEN-ZIT“ Namų Valytojas ...............

“La France“ pak 80
’DYKAIM-pale SUPER~SUDS_^erkanF3’Ta’k~250
“SEMINOLE”~Bathroom~ Tisšue .......... . 4~rolės 250
T>T 17’A/^TT Baltina drabužius Kvort. 4 Am plūs 5c deposit. 

“Midvvest” bonkos I v v už bonkas.

“PARD“ Beef produet šunų maistas, sv. ken. 3 už 250
270

pakelis 150

vanduo yra vartoja-
HĘAD BRAVORO

Queensville Special
Galima pirkti keisais, bač-

4 galionų
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanlan Newa Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rateai
18.00 per year ta Canada
87.00 per yoar outsido of Chicago
<8.90 per year ta Gtacagn 
8c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
ot Chicago, I1L undtr tha act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, lialdriant 
"sekmadienius. Leidžia Naujienr Ben- 
crovi, 1789 S. Halsted SL, Chicago, 
I1L Telefonai Canal 8500.

Penktadienis, rūgs. 28, 1934

Chicagoje — paltu:
Metams ——------- —------
Pusei metų ••«••••••«•••• MMMM1 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams
Vienam minėsiu! .........

Chlcagoj per HneUotojus: 
Viena kopija ______ _

18.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

8c 
18c 
75b

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
Baltai _

Metams ...........___
Pusei meta 
Trims mėnesiams
Dviem mlneslama________________
Vienam menesiui ... ..... ..... ........ ,75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ~—
Pusei meta --------
Trims mlnesiams

8.50
1.75
1.25

9.80

=SS=SSE^S£=&X=£SE±S23e±==3E±e2fc==!£^±=se=33*==9=e£±a±B±=S=2S33E=aE=3a===:

DIENOS ŠVIESOS “TAUPYMAS”

Ateinantį sekmadienį, 2 valandą nakties, oficialiai 
pasibaigs Chicagoš srityje dienos šviesos taupymo lai
kas, kuris prasidėjo balandžio 29-tą. Vadinasi, laikro
džiai turės būt pasukti vieną valandą atgal.

Butų geriau, kad tas laikrodžių sukinėsimas pasi
baigtų visai. Nes vargiai yra kokios naudos iš tariamo
jo dienos šviesos taupymo. Kas nori vasarą anksčiau 
kelti, tam nereikia apgaudinėti save laikrodžio rodyklė
lėmis. Bet daugeliui žmonių tas laiko keitimas, ypač 
pavasario gale ir rudens pradžioje, kada vaikai eina į 
mokyklas, sudaro labai daug nepatogumų.

O aršiausia yra tai, kad tas sauvališkas laiko “tvar
kymas” įneša bereikalingą painiavą į susisiekimą tarpe 
Įvairių dalių krašto. Vienose vietose dienos'šviesa yra 
“taupoma”, kitose ne, ir žmogus, keliaudamas iš vieno 
miesto į kitą, dažnai nežino, kokiu laiku jisai tenai nu
vyks. Pačioje Chicagoje vasarą priemiesčių traukinių 
tvarkraštis yra padaromas pagal “dienos” laiką, o toli
mesnėms kelionėms skiriamieji traukiniai eina pagal 
“Standard” laiką.

Tas dienos šviesos taupymo planas buvo sugalvo
tas karo metu, kada Amerika stengėsi kuodaugiausia 
sutaupyti karui. Tuomet buvo nustatoma, kiek cukraus 
žmogus gali dėti į arbatos arba kavos puoduką ir kiėk 
duonos jisai gali suvalgyti su “reguliare” porcija mė
sos. Būdavo tam tikros dienos, kada gyventojai turė
davo apsieiti be kvietinių miltų, ir anglių.

Jš to taupymo pasinaudojo daugiausia spekulian
tai, parduodami plėšikiškomis kainomis sutaupytuosius 
produktus ir medžiagas valdžiai arba Amerikos karo 
talkininkams, o žmonės namie už sumažintas porcijas 
mokėjo tiek pat brangiai, kaip už pilnas. Bet tai buvo 
karo metas. Per karą žmonės elgiasi keistai. Bet kani 
reikia tų karo metu prasimanytų “gudrybių” norma
liais laikais?

Elektrikos jėgos žmonės Amerikoje vartoja nė per
daug, bet permažai. Jos vartojimas turėtų būti ne siau
rinamas, bet populerizuojamas. Šituo tikslu elektriką’ 
privalo būti bent dvigubai nupiginta. Dienos Šviesa jos 
vistiek neatstos. O dėl tų, kurie vasarą nori anksti ry
tą palošti golfą, nėra reikalo, kad visi gyventojai su
kinėtų savo laikrodžius.

«, , i ri r. .i '■■iiri i ii i i r 11.
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Juodasis Italijos diktatorius Benito Mussolini išlei
do dekretą, kad netekėjusios moters turį būti šalinamos 
iš valdžios įstaigų, kompanijų raštinių (ofisų) ir dirb
tuvių. Dekreto tikslas esąs parūpinti daugiau Uždarbių 
vyrams, kurie maitina šeimynas, ir priversti senmerges 
greičiau ištekėti, kad italų tautoje gimtų daugiau 
dikiiį.

Jau daug kartų buvo spaudoje reklamuojama 
juodmarškinių vado idėja, kad tauta privalo kaip
lint sparčiau veistis ir augti, idant ji pasidarytų galin
gesnė už kitas tautas ir iškovotų šau vadovaujančią | sakytj, j°g Sonetų Rusijoje aš 
vietą pasaulyje. Ta idėja, žinoma, neišlaiko rimtos kri
tikos, nes tautos galybė priklauso ne tiek nuo jos didu
mo, kiek nuo pramonės išsivystymo ir apŠvietoš. Saky
sime, kinai savo skaičium yra didžiausia pasaulyje tau
ta, p betgi ji visų yra skriaudžiama. Anglų yra tik kė
lios dešimtys milionų, tačiau jie valdo milžinišką impe
riją, kuriai, anot to posakio, “niekuomet nenusileidžia 
saulė”, kadangi jos teritorijos yra išsimėčiusios aplink 
visą žemės kamuolį.

Bet ir pats Mussolini veikiausia> nėra taip kvailas, 
kad. jisai tikėtų, jogei tokiomis zoologijos priemonėmis, 
kokias jisai siūlo, italai “pasivys in pralenks” (kaip bol
ševikai sako) turtingesniašias ir prartioningėsniasiae 
tautas, šita jo teorija yra tiktai rūkas publikai akis 
dumti Tikrasis tikslas jo kampanijos prieš senmerges 
matyt iš sekančiu faktų. \

dėl jisai sumanė pasalinti iš fabrikų ir ofisų 
terų darbininkių ir jų vietas-pavesti vyrams.

Pirmiausia jisai ketina tų “valymo” kampanijų 
pradėti audimo, verpimo ir mezgimo pramonėje, kur 
moterų darbininkių yra didžiausias Skaičius. Jos tenai 
sudaro net 90 nuošimčių visų dirbančiųjų; vadinasi, vy
rų darbininkų toje pramonėje beveik nėra. Kodėl taip? 
Ar dėl to, kad stovėti prie audimo ir verpimo mašinų 
yra perlengvas darbas vyrams? žinoma, kad ne. Dar
bininkės moters išstūmė darbininkus vyrus tekstilinėje 
pramonėje dėl to, kad atlyginimas už darbų joje yra 
labai žemas. Vyras iš to uždarbio negali pragyventi, ir 
vyrai darbininkai yra, bendrai imant, daugiau susipra-. 
tę ir sugeba labiau pasipriešinti darbdaviams.

Taigi dalį tų prastai apmokamų darbų Mussolini 
dabar žada atiduoti vyrams. Ar jisai tai įvykins, tai dar 
kitas klausimas. Bet tuo tarpu keliolikai tūkstančių be-' 
darbių suteikta viltis, kad jie gal gaus bent šiokį tokį, 
uždarbį. Reikia turėti galvoje, kad šiandie Italijoje, 
siaučia baisus ekonominis krizis; Amerikos korespon
dentai kalba tiesiog apie ‘katastrofiškų' padėtį” fašiz
mo žemėje. Bedarbių skaičius tenai jau pasiekė milio- 
nų (tai didelis skaičius, atsimenant, kad Italijos pra
monė dar gana menka.) ir nuolatos auga. O valdžia ne
turi pinigų jiems maitinti, nes .jos finansai visai suirę.

Tai ve šitose apyStovose Mussolini ir pučia “kūdi
kių gimdymo” burbulų, norėdamas numalšinti badau
jančius bedarbius, pasiūlant jiems darbininkių moterų 
vietas įmonėse. Tokiame skurde išmintinga valdžia rū
pintųsi, kaip išmaitinti jau gimusius kūdikius, o ne
kaip padauginti gimimus. Merginos, kurios dirba fabri
kuose, dirba tenai ne iš išdykumo, ne dėl to, kad jos 
nori būti “senmergės”, bet dėl to, kad jos nori valgyti. 
Jeigu valdžia ims jas mesti į gatvę, tai joms teks badų 
kęsti arba pelnyti duonų kitokiais budais,- — nuo ko 
italų tautos garbė anaiptol nepakils.

Kaip matome, fašistiškas despotizmas taip pat ne-- 
pajėgia kovoti su ekonomiškomis problemomis, kaip ir 
bolševikiškas despotizmas. -Tik jisai nesisarmatija mo- 
nyti publikų visokiais humbugais.

Donbas angliakasiai
UndŽfenė tašo ir apie Dęn- 

bas anglies kasyklas. Pagal jos

ku-

šita

pnvatišką gyvenimą, 
Donbase daryti “tvkr- 

ji nuginklavo 
raudonarmiečius.

Na, o jau po to ntfmalšino strei
kininkus. Trylika streikininkų 
tapo nušauta ir desėtkai su
mušta. Kiti su durtuvų pagalba 
tapo VČ1 suvaryti į kasyklas 
dirbti.

Kaip matote, streikas tikrai 
buvo likviduotas “na strach 
vragam”. Po to anglią^asių pa
dėtis dar labiau patingėjo. 
Prieš streiką kiekvienam ang
liakasiui buvo išduodama mė
nesinė korta. Su ta korta dar
bininkas kooperatyve, galėjo 
gauti duonos ir kitų maisto 
produktų net ir tamę^atvėjyje, 
jeigu kokią dieną nedirbdavo. 
Po streiko likvidavimo tapo 
įvesta kitokia tvarka: “duonos 
tikietas” pradėta išdavinėti 
kiękvieną vakarą. Ir tie tikie- 
tai duodama <tik tiems, kurie 
dirba. Jei dėl kurios nors prie
žasties darbininkas neatvyko į 
darbą, tai tą dieną jis negau
na nei “duonos tikieto”, kurį 
galėtų išmainyti ant dviejų 
svarų duonos 1 J

Tai taip Donbase angliaka
siai, gaudami dn svarus duo
nos-per dieną, kuria socialisti
nę tvarką. O kai jie pareiškia 
savo nepasitenkinimą ir paskel
bia Streiką, tai (J|PU. agentai 
su durtuvais suvaro juos aį- 
gal į kasyklas. Jeigu tai nėra 
prievarta, tai kas, pagalios, yra 
ta prievarta?

(Bus daugiau)
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Kurios turinys yra labai įdofnus 
ir turiinjęas

Autarkrnfo ir planingo akio klau
simas Lietuvoje — P. Kapustins.

šventraščio medicina — D. A. 
Pikas.

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

kolaitis a— Putinais, Vydūnas, A. Vie
nomis Žukauskai, M. Vaitkus, T. 
Tilvytis, V. Bičiūnas, K. Kieta).

SmAiklai — Aleksandras Čaks.
Bandomasis laikas ~ St. Kapnys. 
Skaitytojo Pastabos — Maksim 

Gotkij.
Taipgi Literatūros apžvalga.' Ivhi- 

renybčs. Kronika.

Reikalaukite “NAU- 
JIENAŠ” ant bile kam
po, kur parduodami lai- 
kraičiai. Pardavė  Jas lai- 
kraičių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato-

žmogaus 
pradėjo

pasakojimą, darbininkams 
tikras rojus. Tuo pačiu laiku ji; 
griežčiausiai nuneigia, kad Kad 
sykiose dilba kaliniai. Girdi, 
Sovietų Sąjungoje Verstino dar
bo nėta.

Priežodis sako: mdiUbk me
lą, ale išvesk galą. Išvesti galą 
p-iai Ubdžienei baisiai nesise
ka. pavyždžiui, imkime kad ir 
Donbas angliakasius, kurių gy

venimo sąlygos man yra gerai 
žinomos. Angliakasių gyveni-- 
mas ten pasidarė tiek nepaken
čiamas, kad 1931 m. jie buvo 
priversti paskelbti streiką!

Ar tai nėra baisus dalykas, 
tavorščtai, kad “darbininkų tė
vynėje” įvyko streikas. Ir tai 
dar kruvinas streikas! Tą fak
tą Valdžia visokiausiais budais 
stengėsi paslėpti. Apie streiką 
nieko nežinojo nei Maskvos gy
ventojai, kadangi visi bolševi
kiški laikraščiai tylėjo. Na, o 
Rusifoje kitokių laikraščių ir 
nėra.

Apfe streiką žinios išsiplati- 
ho aplinkiniais kibiais: jas pra
platino patys Donbaso anglia
kasiai. Bent su keliais jų man 
teko draugauti, ir Štai ką aš iš 
jų patyriau.

Sustreikavo
angliakasiai. Tokiu budu strei
kas bUvo višuotiUis, tačiau jis 
tęsėsi neilgai. Likviduotas jis 
buvo kuo žiauriausiu budu. Pir
miausiai Streikininkus suvaryti 
į kasyklas bandė vietos policija. 
RežūitataS buvo toks, kad strei- 
kieriai policiją nuginklavo. Tą
syk tapo pasiųsta raudonoji ar
mija, kuri turėjo be jokio pasi
gailėjimo numalšinti “buntauš- 
Čiktfš”. Jai buvo įsakyta strei
kininkus šaudyti. Bet ir Čia at
sitiko tiktas stebuklas: raudon
armiečiai, kai jie pamatė išba
dėjusius, išblyškusius it apiply
šusius angliakasius bei jų Žmo
nas ir vaikus, atsisakė Šaudyti!

Tai jau pakVįpo tikru maiš
tu. Todėl Šutinąs pUtarė visą 
reikalą likviduoti taip, kad vi
si drebėtų. Vadinasi, “na 
strach vragam”. į JDonbas tapo 
pasiųsti GPŪ. agentai, kurių 
Sovietų Rusijoje yra; devynios 
galybės. Jie prisilaiko mUitariš- 
kos disciplinos.' Tikras jų skai
čius nėra žinomas, bet Mask
voje aš pats Savo akimis ma
čiau, kaip martavo 25,0Q0 GPU. 
agentų. Taigi ta slaptoji poli
cija; kuri kiša nosį į kiekvieno gurno delcL

•r--,M .H ųy.į
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Dr. Edward J. Norton (vir
šuj), Chicagoš dentistas ir bu
vęs Loyola Universiteto futbolo 
kočas, kuris girtų mūStybėsė 
užmušė artistą Maynard W. 
Lawhon (apačioj).
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tų viršūnės labai nemėgsta, 
•nes jie negali juos per sUvo Vir
vutę šokdinti.

Komunistai sako, jog j udar
nikų brigadą darbininkai^ sto
ja iš liuoso noro. Tikrumoje gi 
juos verčia tai daryti duonos 
kąsnis, kuris baisiai yra susi-1 
raukęs. Dėl duonos kąsnio, ži- 
jote, žmogus daug dalykų da- 
o “iŠ liuoso noro.”» Skurdas 
uk. kai kuriuos priverčia užsi
ūti “iš lįuųšO nprp;’ net plėši- 
ais.
Bolševikams ypač lengva Su

darkyti taip, kad žmonės “iŠ 
lj’Oso noro” darytų tai, ką’ jie 
>ri.> Jie kontroliuoja duoną, jų 
inkose yra ginkluota jėga, ~ 
d kaip Čia pas žmogų tteatši- 
is “liuosas noras”. Bet tegul 

ik bolševikai įsivelia j karą Su 
Japonija, tąsyk jie pamatys tą 
‘liuosą norą”! Esu tikras, kad 
ame atvejyje jiems tektų daug 

ių dalykų pei’gyventi.
■gf iri ■HTrr.-šateė:

visi (tos srities

Kas fabrikuoja melus 
apie Sovietų Rusiją? 

■ ■■■—* .a,   ,'į, . t ’ 
gali pirmiau apsirūpinti, negu 
kiti. Turi jis ir daugiau privi
legijų, apie kurias aš čia ne
kalbėsiu. . ’

Dabar nurodysiu, kaip tas 
“naujo tipo žmogus” atsirado. 
Visi žinome, jog dėl savo gero
ves kiekvienas stengiasi dirbti, 
kiek jis pajėgia. Kas be ko, 
yra ir išimčių. Bet juk išim
tys patvirtina tik bendrų tai
syklę. Pasak p-ios Undžienes, 
Sovietų Rusijoje: randasi 4 mi 
lijonai udarnikų, o' viso pramo
nėje dirba 21 milijonas darbi
ninkų. Reiškia, jog iš tų 21 mi
lijono tik ketumi milijonai pri
klauso “udarnikų brigadai” ir 
naudojasi specialėmis privilegi
jomis. Tie septyniolika milijo
nų darbininkų negali būti pa
tenkinti savo padėtimi. O kas 
svarbiausia, jie yra labiau ap
sišvietę ir nebando pataikauti 
visokiems raudoniems bosams.

/

Tai nėra tuščias posakis. 
“Udarnikų brigadą” daugumo
je sudaro iš kaimo atvykusieji 
darbininkai į pramonės centrus 
Paprastai jie yra tamsus ir ne
kultūringi. Kitą ūdaminkų da
lį sudaro komunistų partijos 
nariai ir jų Šaliiinkai. Kilniu 
sakant, karjeristai, Wriė piiir 
visko stato savo asmeninius rei
kalus. Jie stovi vadovaujamoje 
rolėje ir visokiais komunistiš^ 
kais obalsiais stengiasi iš kaime 
atvykusių darbininkų išspaust 
visas jėgas “socialistiškai kūry
bai”.

Ir reikia pasakyti, jog kai
miečius yra labai lengva įtrauk- 
ti į “udarnikų brigadą”. Atva 
žiuoja į miestą jie nieko nemo 
kčdami. Tuo tarpu gyvenimai 
yra labai sunkus: viskas *bran 
gu, o uždarbis menkas. Tai ver 
Čia juos prisidėti prie udarni 
kų, nes tada jie gauna įmano 
mėsnius kambarius, didesnę ai 
gą ir daugiau duonos.

Tačiau ir didesnis duonos ab 
takas 17 milijonų darbimnki 
negali prim^sihti^ Jie gerai su 
plinta, kad perdaug sunkia 
dirbant per kelis, motus gMUm 
visiškai savo sveikatą pakrik 
dyti. Tų komunis-.

Rašo J. GRUBAS.

(Tęsinys)
Akordine sistema arba darbas 

nuo šmotų pirmiausiai buvo 
jvesta Amerikoje. “Tėvas” tos 
sistemos buvo Taylor. Bolševi
kai jų įvedu pas save, kad la
biau išnaudojus darbininkus. 
Tai savotiškas botagas, kuris 
akstiną darbininkus kaip gali
ma labiau skubėti.

Kas yra tie ud arnikai?
Undžienė rašo apie “udarni- 

kus”. Ir kaip visur kitur, taip 
ir čia ji su faktais prasilenkia. 
Atrodo, kad jai buvo gerai “pa
tepta” už rašymų tų pasakų. 
Bolševikų valdžia pasakoriams 
Červoncų nesigaili. Ji savo pa
saka štai kaip pradeda: “Sėk
mingai pravedus penkių metų 
planų, darbininkai įgijo ne tik 
naujų mašinų, bet tuo 
sykiu atsirado naujo tipo 
gus”.

Jeigu kalbėdama apie maši
nas, p-ia Undžienė turi galvoje 
automobilius, tai aš turiu pa-

pačiu 
žino-

nemačiau nei vieno darbininko, 
kuris važinėtų “naujomis ar 
senomis mašinomis”. Tai daro 
tik komisarai.

Dabar apie udarnikus, ku
riuos Undžiėnč vadina naujo 
tipo žmonėmis. Udamikas yra 
savo rųšies šturmininkas, kuris 
viską bando “šturmu” padary
ti. _ ’ ''

Udafniko pareiga yra dirbti 
sunkiai ir skubiai. Jis turi bū
ti ištikimas politiškiems ir pra
monės bosams niekuomet nė* 

I siprfešinti. Už savų ščyrą tar
navimų jis įgauna didesnę algų, 
daugiau duonos, bulviį ir sil
kių. Be to, jam yra išdubdama

. . z “udarnaja kartočka”. Ta kor-
Fašistiška tekstilinSs pramones organizacija, sako-Į tėte jam suteikia ir tam tikras 

ma žinioje iš Romos, paskelbė įsakymą, kad 30 nuošim-Įpr^itegijas. išakysime, jam ne- 
čių darbininkų audimo įmonėse turi būti vyrai, “idant
butų parūpinta darbų ieškantiems darbo vyrams/ 'Ap
skaičiuojama, kad moters dabar sudaro $0 nuošimčių 
visų tekstilinčs pvamonfe darbininkų. . t \

1>i yb Kur šuniukas pakastas

Mkia per valandų valandas 
stovėti eilėje, kad nusipirkti 
k0Ue mm Jis gali g? 
ti tiesiai | ** M*
sipirkti, kas jam rėildS, — tik-

TSl Vė kur šuniukas pakastas. - sliau sakant, ką jis ten gali
Musšolini nfestenžia aprūpinti darbais bėdafbių, to-įgauti. O * J
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žiūrėkite, prisnigo!

MARQUETTE PARK — Pu
sė Marquette Parko gyventojų 
trumpų laikų atgal subėgo į 
69-tų žiūrėkit ir savo akimis 
persitikrinti, kad įvyko Ste
buklas.

Tikta tėisybė! Gatvė baltuo
ja. Baltas dryžas nusitęsęs 
visa gatvė.

Bėt lietuviui bučeriui ir gro- 
gėrninkui Stanley Dantai, 2624 
AVest 69th Street, tas sniegas 
vasaros laiku bebuvo jokis 
stebuklas. Mat, tūli nežinomi 
plėšikai aplankė jo karutuvę 
ir tarp kito ko pavogė maišų 
cukraus. Jiems bevažiuo
jant su grobiu, maišas pra
kiuro, užsaldydamas Visą 69-tų 
gatvę.

P-as S. Danta yra vienas iš 
stambių lietuvių bučerių Mar- 
ąuette Parke, kitas tos pačios 
pavardės biznierius, toje kolo
nijoje yra William A. Danta, 
2547 West 71st Street.

vardu KrftUšfe. Dabai* jis yrą 
, treneris St. Mary’s kolegijos, 
jMinnesotoje. Antrasis sunuš 
Filypas lanko De Paul uni- 
veršitetę, kur taipgi pasižy
mėjęs sporto srityje.

Bridgeportiečiams bučeriamš 
ir kitiems padarysime vizitą 
kitu kartu. Ten buvęs.

TARP MUSŲ

Į Pana, Illinois

Te- 
gau- 

niekuo- 
Prisi- 

nuomo’ 
pasek-

MARQUETTE PARK — 
ritoriją, iš kurios žmogus 
ni “geresniųjų pusę” 
met nereikia užmiršti, 
laikydamas panašios 
nes Joseph Pankus, 
mingas Valgomi; daiktų biz
nierius, 2543 West 69th Street, 
sudarė didelę kompanijų drau
gų ir trūniją laikų atgal ap
lanke Pana, Illinois. Mat, iš 
ten paeina p. Pankienė, jo vik
ri asistentė biznyje.

Eilės, sumanymai, darbai

BRIGHTON PARK — “Litu- 
aniea Antroji”, “Pirmyn” cho
ras, Brighton Parko reikalai, 
rašaląs ir plunksna, du tvirti 
sūnus; ir biznis įeina į pp. E. 
Čepulių, 3503 So. California 
avenue dienos programą. Bet 
svarbiausioji jų užduotis yra 
prižiūrėti, kad brightonprtr- 
kiėčiai nelšalktų, todėl 
pasekmingų valgomų 
bižnį toje vietoje.

P-a Čepulienė, riors 
n ai pasirodo su savo 
liaiš, vienok rašo vykusias ei
les.

it varo 
daiktų

inžinięrių sąjungų. Organizaci
ją nusistačiusi patarnauti pa
tarimais savo tautos piliečiams.

t-, , „ hi-*.,?. i L !.■ ■■■■

Planuoja praplatinti 
Halsted gatve nuo 

upės iki 89-tos

Sunkiai susirgo Birutė 
Briedžfatė

NORTHSIDE. — Pastaromis 
dienomis sunkiai susirgo Biru
tė Briedžiutė ir dabar randasi 
ligoninėje* Nors gydytojai tik*- 
rina, kad Birute pasveiks, bet 
visgi ims laiko. Ji yra Vinco 
Briedžio dukrelė, kuri yra labai 
gražiai išauklėta ir viena iš pa
vyzdingiausių mergaičių. Biru
tė yra gabi pianistė, kuri nie
kados neatsisakydavo dalyvau
ti programose. Jos jaunystės 
dienos yra labai liūdnos, nes 
dar rodosi nėra nei dviejų me
tų, kaip žiauri mirtis atskyrė 
nuo jos mielų motinėlę. Dabar- 
gi jau tyko ir jų. Taigi atrodo, 
kad šis pasaulis yra labai ne
teisingas: ne tik žmonija, bet 
ir pati gamta, kuri dažnai kan
kina ar baudžia visai nekaltus. 
Štai, paimkim kad ir Briedžių 
šeimynų. Dora, pažangi, kultū
ringa ir teisinga Šeimyna. Nie
kam niekė nėra prasikaltusi, 
nei niekam ką blogo padariusi, 
bet gamtos yra skriaudžiama. 
Ir p. Briedžio sūnūs yra jau 
seniai ligos varginamas. Taigi, 
kaip matome, ir pas gamtą He
ra teisybės. —X. š.

Iš spulkos “Lietuva”
TOWN OF LAKE. —- “Lietu

va” Building and Loan AsėO- 
ciation, 4600 S. Wood St., val
dyba praneša, kad direktorių 
susirinkime, rugsėjo 25 d. bu
vo suspenduotas, direktorius 
John Railla.

Vilkimės “furkau 
čius”! Sniegas 

jau čia!
hedaž- 
rašine-

Du sūnus, kaip ąžuolai

T0WN OF LAKE — įėjęs j 
pp. V. Kriaučiūnų bučernę it 
grosernę, 4614 South Paulina 
Street, nepamanytum, kad iš 
tos vietos išsivystė vardai, ku
rie žinomi visam Amerikos 
sporto pasauliui.

Taip, pp. Kriaučiūnai yra 
laimingi tėvai. Pereitų metų 
Amerikos footballo žvaigždė 
buvo jų sūnūs Edvardas 
Kriaučiūnas, geriau žinomas

Namų savininkai svarstys pro* 
jektą pirmadieni vakare; no* 
ri praplatinti visų Halsted 
ga£vę.

Biuras rekomenduoja ”Roašt irx A ft V UI T 1XII? 42 & T^TT> 1? V
leg”, “šolderius” ir kitokios Į U Jrk 1 JLz I DvulllJL/OO 1 VaV I

KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS
ALFABETO

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

avienos rūšis*

T rumpai
.iitia iini',4.1...

šianditen Oficialiai atidaf-o paš
tų — šiandien 2:30 po pietų 
įvyks oficialia naujojo pašto, 
prie Ganai ir Monroe, atidary
mas. Iškilmėse kalbės pašto 
viršihinkAs J. FAflėy, kuris da
bar atvyko Chičagos demokra
tus prirengti rinkimų kampa
nijai.

kerštas Ar neapsižiūrėjimas?

AUTOMOBILIAI 
automobiles

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

LENTOS IR MEDIS
LUMBER

Istoriškoji gatvė HALSTED 
STREET — berte mrbiausioji 
gatvė Chičagos Lietuvių ištari1- 
joje, bus praplatinta apie 8-atel— Williė McRavėn, jUodVeidisĮ 
pėdas, jeigu planai, kurie yrft haktihlš Sargas, vakkf Mktį 
paruošti, bus įvykinti. ramiai sau šMUdė užpakalyje

Tą klausimą svarstys Halsted garažo, 30Š3 Archer avenue. 
gatvės namų savininkai ir. biz1- Bet pasileido bėgti kiek gyvas 
nieriai susirinkime, kuris įvyks kuonhet išgirdo trenksmą ir 
pirmadienį Englėwood Y. M. C. garažo priešakys ir stogas iš- 
A. rūmuose, 3-čią valandą po Igkė į orą. ■» 
Pietų* v, I Iš ko kilo ekspliozija, neži-

Iniciatyvą šiame darbe paė- nja tvefikšihd garažą nušla* 
mė Greater North Side Im- vg gaįsra4Sj Sunaikindamas daug 
proveinent Association, kuri gerų mašinų. Policija tyrinėja, 
reikalauja, kad visa Halsted 60,000 “MttoFUifto” parade— 
gatvė butų praplatinta, Southu Chlcag0s pmpijinių
sidės dalis Halsted gatvės yra I mokyklų fnokihių vakar Michi- 
nuo tiPės iki 89-tos gatvės* gan avenue maršavo Su dūdų 

...... - orkestrais, plakatais, užrašais, 
_ ............................ - . etc., protestui prieš nepadorius
Po 15 metu atlanko *uria1s Iį,‘l.y7oda!;

18-ta Apielmke ir rdžii,lis’ ir ^1^., 

jaučiasi apviltas M?* “W .°f -J “Padorumo Legidnaš”. I;
.ų. ? . i Tryte gyvybės ir trys ihviali-Nerahda to gyvenimo, kunBLj _ Mlgg

pirm.au buvo; atrodo nus.mi-|g0S1 Evftns Miehae)]

Gražiosios merginos, kurios 
vakar rytą išskubėjo į darbą 
su lengvučiais rudeniniais “kau
tais”, atvažiavo į darbus su 
paraudonavusiomis nosikėmis 
ir labai drebėdamos iš šalčio* , 

Vakar buvo pirmoji šaltoji 
rudens diena ir “Naujienų” 
termometras buvo nupuolęs iki 
44 laipsnių. Oak Parke, ChičA- 
gos priemiestyje. gyventojai 
nakties laiku gavo paragauti ir 
pirmojo sniego.

Chicagoje susiofgahiza- 
vo lenkai-inžinieriai
Lenkų kilmės inžinieriai 

Amerikoje, suvažiavę Chicagdn 
į konferenciją, įsteigė Lenkų

ADEUA KLMONAS — 
ŽALGEVlčlUTfi

Persiskyrė su šiuo_ pasauliu 
rugsėjo 25 deiną, 3:15 valandą 
po pietų 1934 m., sulaukus pu* 
sės amžiaus, gimus Lietuvoj* S 
Upytės par., Panevėžio ab.

Amerikoj išgyveno 25 mėtus, 
Paliko dideliame nuliūdimą 

Vyra F/ank įsimaną, sartų Ah* 
taną, dukterį Oną, seserį Lieti!' 
V6j Oną’ MardlnkėViėČienė. pus-- 
seserę Oną DauČltmieną ir Jie> 
Vą KiSktinienę, pusbrolį juo* 
zapą Klikuną.

Kurms pašarvotas randas/ 
2933 < 46 St.

Laidotuvės įvyks rugsėjo 29 
dieną, 0:00 Vai fyto tš nartlų 
Į šv. Agnšs parapijos bažnyčią, 
89 St. ir So. Wašhtena<v Avė., 
kurioje atsibus gedulihgbs pa
maldos nž velionės Stelą, o iŠ 
tėn bus rtulydėta | Šv. Kaži* 
mįero kapines. A 
TviBI a. A. Adėlijos Etmonas 

giminės, draugai ir pažystami 
esat inioftirdiiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Reprtblič 8100, Prtliman lui.

Marijona GABkfiNiKNfi 
(po tėvais GrikenAltė)

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
rugsėjo 25 dieną, 7:J5 valandą 
Vakare 1934 h!., sulhukuš .44 
m. amžaus. gimus StėhUllšklo 
kartie, Skapiškio par., Įtodrtd ap.

AmėHkoj ISgyVėho 21 mėtus. , 
Paliko aideilaine nUliUdinie 

vyrą JOhą GabfČhą, pbaulttę 1 
Bfrdfiė Witcus, žėrttą Lėortą ; 
posūnį Povilas GabrtnAS, mar- S 
ti Kostancija, seserį Ursulą ši* 
Sičniene pusbrolis Jonas Mačiu- 

s ir giminčs, ‘o Lietuvoj se* 
sėli Veroniką Gulbiftsklertę it

Kurtas pkšaMiUs rahdasi 
Erraborieus -Butkaus koplyčioje 
710 W. 18th St.

LaiddtuvSs įvyks šubatoj, 
rugsSjo 29 dtehą, 8:80 vai. iŠ 
ryto iš koplyčia* į Dl0Vb Ap* 
veiždos pšrapįjds bažnyčią, ku* 
riojė atsibus gedulingos patpal* 
dės už vailortSs stelą, o ifi ten 
bus nulydčto į šv. Kągimįeito 
kąpinės.

Visi ą. a, Marijonos Gabrčniė- 
ft«s- girtinas, drangai 4r PažyS* 
tami eėftt nuoširdžiai kvįėčie- 
mi dalyvauti ĮaidotiiVSse Ir 'ąd* 
teikti jai ftetamvi*
m ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lįtekatae,
Vyras, PPdukrė, Ą Posūnis* 
Sesuo it Gimines.

Laidotuvėse patarnaują ftra-

18 APIELINKĖ. — 15 metų 
praėjo. Vis norėjau atlankyti į 
savo senuosius namus 18-toje 
apielfhkėjė, bet Vi§ nebuvo to 
laiko. Bet vieną sekmadiehf pa- 
ėmiati su savimi draugų it iš
pyškinau į ChicagO.

Atvažiuoju į 18-tą apiėlinkę. 
Žmonių mažai, išVažineję, ma
tomai, po piknikus ir 4 kitas 
vietas. Tastatėm savo arkliuką 
Buicką prie 18-tos ir Buble 
gatvių ir pradėjom po apielinkę 
“pėškom”,

Apmitę^ apleista
Kaip paserięs atrodo tas na

mas, į kurį piriiiiaiifeiai AtVA- 
žiavati ir kūr gyVehau. Kaip 
viskas skiriasi, atrodo lyg ap
mirę apleista.

Užeinam į aludę. Ten sutin
kam buvusį di’atigą joną. “Blo
gai pas mus’\ jis pasakoja. 
“Dallg miršta, dkr daug mirte. 
Yra kAm mirusius Aprūpinti, 
neš turime nė t 7-iuS grabO- 
rius.”

-—Na, -išgerkim Viėfią už vi
sų sveikatėlę!

Viši į Mafctvefl SftrjHlj
“Tas laikas bėga kaip van

duo. Taip Viskūs atšimamę. Na
mai atbodo hėprižiuNmi, nusku
rę. Niekas jų netaiso. Ir biž- 
nią nėra. Mat, visi lietuviai no- 
dčliom { Maxwėll Slbytį yAžitiO- 
ja, važiuoja tėn ttėt ir silkes 
pirkti.

“Turim vieną lietuvį daktarą, 
vieną dentištą, VAlstminką, dVi 
bučernes, bet saliunų tai dau
giausiai. Ana va, bifcniėrius 
Pikiėlis, bė š&liuhdj iuH ir 
krautuvę. Tai turbu't Seniausias 
biznierius* Turi dvi gražias 
dukteris, Yra ir kelios lietuviš
kos bArbernės.

Taip, atsimainiusi...
Taip, kaip atsim&iniUsl 18-ta 

apielinkė. Nebeturi to gyvumo, 
kurį turėjo 15-ką metų atgal. 
Neimlu m jų apžiūrėti jbo 
tiek laiko. * '

“Naujienų” SiuitąMjfts.

Šėiitaltiirtkjįi, ryt bu
sianti pigiausia mėsa

• ■ - ■

kMmj biu
ras prAheŠA, kAd Seimininkas 
geriausiai padarys* jeigu sek
madienio kepsniams pirks avie
ną'—• 
miškišttOiate
nį, mėsos krautuvėse. . . ;

Naujas 1934 Studb. sėd. sutaupysi 
$225, Antonsen 6455 S., Western A v.
I INGALIOJIMAI

P0WER OF ATTORNEY
~ r :...į-i..--.. ; į,

Ingaliojimus aprūpinti žemę ir ki- 
trtb reikalus Lietuvoje padarome 
Naujienų ofise.
1739 S. Halsted St., Canal 8500
I- KNYGOS

BOOKS
I m. IiTį r'iT'*', įį.i.'.'i-'. ii it i 1 1 • ■

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
Visuomet kausite Naujiėnų knygyne. 
1739 Šo. Halsted St., Chicago, III.

I KONTRAKTORIAI
CONTRACTORS

BRUNO ŠUKYS
Stato ir taiso namtis, medinius ir 
mūrinius. Telef. vakarais Lafayette 
5824, diehohiis Lafayette 8351.

4131 South Francisco Avė. j i G-.. 1 r i. a . ...... , ,,
KRAUSTYMAS

MOVING

CABR BROS. WRECKING CO.
Pas fnus Visuomet gausite visokių 

naujų ir vartotų lehtų, siehojų ir 
budavojimui medžiagos. Pigiau negu 
kitur. 30o3 So. Halsted St. Tel. 
Victory 12?2.____________________

NAMAI IR ŽEME
REAL ESTATE

Ž. S. MICKEVIČIUS 26 tnet. bizny. 
2505 W. 63rd St. Hemlock 0800

PINIGŲ SIUNTIMAS
FOREIGN EXCHANGE

Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
riui persiuntė į, Lietuva daug mili- 
onų dolerių ir dabar tebesiuhčia be 

■, okios pertraukos. Savo giminėms 
jiėtuvon siųskite pinigus per Nau- 

. ienas — doleriais arba litais. 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.

17Š9 So. Halsted St., Chicago, III.

PRETZELIAI
PRETZELS

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

..i * ........................... »■ 1 1 ..!■ u 1 ..............................

STORAGE RAKANDŲ’ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ......  $25.00
$300 kaurai ..........   $35.00
Parlor, mtegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj.
RAPP STORAGE. '

5746, Sę; Ashland Avė.

RAŠOMA POPIĖRA
WRITING PAPER

..i*., i-, —i-.n. .a/i    .11. «  n     

Gera rašoma popiera parduodama 
po 25 centus svaras. Reikalaudaini 
iš kitur, pridėkite 8c pefsiuntimo 
kaštams vienam svarui. Pinigus ga
lite siųsti stampomis. Gausite Nau
jienų ofise 1789 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

SPAUDOS DARBAI

VICTOR BAGDONAS
Nuvežam f tolimas ir artimas vietas 

rakandus, pidhus ir tt.
3358 South Halšted Strėėt 

Tel. YARds 3408.

[
<O.ii ■ iii i I liliihii* I illliili.il i’i.ii iii.i u ■ i .i iii

LAIVAKORTES
STEAMSHll’ TICKETS

Laivakortės į Lietuvą ir į visas 
24 I kitas svieto šalis yra parūpinamos 

ts . . ! bž pigiausią kainą. Keleiviai apru-
8031 Evans avenue, Mlčh&el pinami pasportais ir kitais doku- 
Panzergas, 6S, 6206 West 55th mentais. kurie . reikalingi kelionei. 

, , , Naujienų Laivakorčių Skyrius.
Street ir Mrs. George Deede, 1739 So. Halsted St., Chicago, III. 

?|iš Rhihelander, biivo užmušti I---------------- —-- ------------------
automobilių nelaimėse, kurios tv»
vakar Įvyko Chicagoje. IskllftlHigaS Utldaty*

Mrs Imas dar vienos alinės
Bertha Cromlęį 4785 S. Hamht) 
avenue ir Alfred Haas, 41, 2546 j
S. Avers avenue. tarpb / liėtū?vių alinių jau yra

nemažai, bėi vienai, kitai vis 
dar vietos užtenka.

Antanas Slinkis irgi įstojo 
j alinės bižhj. Ir šubatoj, rug
sėjo 29, turės iškilmingų ati
darymą savo naujos įstaigos. 
Jo alitiė Tandasi adfešU, 6914 

J S. Western Avė.
Bus muzika, dykai užkand- 

. žiai ir skanių gėrimų. Antanas 
M Shukife tvirtihaj kad Visi Sve

čiai maloniai bUS priimti ir pa- 
vaišihti.—Susiedas.

Laidotuves

MABQUETTE PARK—Nors

YANKEE FOOD PRODUCTS 
Lietuviška įstaiga.

Išdirbame ir pardpodame krautu
vėms potato čipsus, pretzelius, ice 
cream konus, fountain įrengmus. 
Pirkite nuo savų. 3645 So. Wallace 
St. Tel. Yards 49116._____________

RAKANDŲ Bargenai
ĖURNITURE BARGAINS

Importuoti Kaurai už StOrage Kaš
tus. Aukštos Rųšies Rakandai.

$125 Frieze Parlor Setas dabar $29.50 
$150 Imp. 9x12 kaurai dabar $20.00 
$175 Imp. 9x12 kaurai dabar $25.00 
$125 Riėš. Bedruimio sėt. dabat 29.50 

NELSON STORAGE CO.
6910 Cottage GroVe

Atdara vak. iki 10. Nedėlioj iki 5»

Lietuvių kaimiečiu 
kvartetas vienas iš 
geriausių Chicagoj

ATVIRUTES, ptogramus, plaka
tus, biznio korteles, knygas, laikraš
čius jums geriausia atspausdins 

NAUJIENŲ SPAUSTUVĖ 
1739 So. Halsted St. Canal 8500

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

3216 So. Halsted Street.
______ Tei, VICtory 4965._______

VALGYKLOS
RESTAURANTS

MARTlN’S RESTAURANT, Lietu
viškas. 6236 S. Western. Hem. 9416

ŠIANDIEN
Vincentas Butkus

Mirė rugsėjo 25 d.) SUlAUkęš 
46 metų. Kūnas pašarvotas A. 
Masalskio koplyčioj, 8307 Lltu- 
anica Avė. Velidhfe bute išlydė
tas kaip 8 VAI. FytO į KAŽimiČ- 
rines kapines.

RYTOJ
Adelė Elmanas žalgfevičiūtė
Staiga mirė rugsėjo 25 d.,| 18 APIELINKĖ — “Eagle” 

sulaukus pusės amžiaus. Kūnas restaurante, 1745 South Hals- 
pašarvotas 2933 W. 36 St. Iš ted streėt, kurios savininkes 
namų kaip 9 vai. ryto į Kaži- yra p4ėte Mlekevičiutės, vakar 
mierines kapines. Laidoja J. J. apie 4-tą vai. po pietų kilo gai- 
Bagdonas. sras. Nuostoliai siekia kėlias-

Marijona Gabrėnienė dešimts dolerių.
Mirė rugsėjo 25 d., sulaukusi -

44 metų. Kūnas pašarvotas 
Butkaus koplyčioje, 710 W. 18
St. 8:30 vAl. ryto į Kazimieri- 
nes kapines.

—

Marųuėtte Park Am 
Piliečių Klubas turįs] 

800 narių 
/U—.'.. . „

Sekmadienį šaukia šU&iHhklrtią | 
parapijos sVėtAihėje

.......f fi ft, t '

MABQŪĖTTE PARK. —.j
Amerikos

Gaisras

Pasaulinėje parodoje ėjo 
didelis kontestas, kad surasti 
kurs iš vyriškių kvartetų yra 
geriausias.

Tame konteste dalyvavo ir 
Lietuvių Kaimiečių kvartetai, 
kurį surengė ir sumokino po
nia A. Steponavičienė. Kvarte
to nariais yra Pranas JakavL 
čius, Prabas Pūkis, Vytautas 
Tarutis ir Jonas Sarasevičius.

Trejetas dienų atgal Lietu
vių Kaimiečių Kvartetas tapo 
pripažihtaš vienas iš geriausių, 
ir kartu Su kitais keturiais 
kvartetais paliko galutiniems 
bandymams, kurie turėjo įvyk
ti vdkar Vakare. Ar laimėjo 
musų kvartetas pirmų vietų 
Chicagoje, šioj valandoj mes 
dar iiėžinOmė, nes tas bus pa
tirta tik po išėjimo Naujienų 
iš spaudos.

nos ant maisto didžiai pakilęs. Suv. 
Valstijos yra didelė Šalis ir klimatas 
čia labai įvairus. Pavyzdžiui, va
karinėse valstijose sausra burta per 
visa vasafą, bet piet-vakarihėse val
stijose klimatas yra toks getas ir 
malonus ir pranešimai iš tėn rodo, 
kad šįmet ten užtarėjo daug dau
giau, negu kuriais kitais metais.

Tiesa, . kad kaikuriose valstijose 
sausra padarė nemažai blėdies, bet 
dėl to kainos urnai nekils ir nėra 
reikalo susirūpinti. Be abejo, dau
gelis pastebėjo, kąd kai kurie gro- 
seminkai savo skelbimuose praneša, 
kad dėl stokos maisto kainos turės 
pakilti. Toks gazdihimaš. buvo be

Didelės maisto organizacijos gferai 
žino, kur ir kokio maisto stoka, nes 
jie gauna pranešimus nuo valdžios. 
Toliau, jie laiko didelį staka maisto 
savo urmo sandeliuose, kurio išteks 
gan ilgam laikui.

Paimkime dėl pavyzdžio “Midu-cst 
Stofės'’ ofganitacijė* Tai yra 
grupė iš 860 gfdsėtninkų, kurie val
do it operuoja nuosavus urmo san
delius. Labai didelis stakas iš kele
tą šimtų vagonų nUblat laikomas 
urmo sandeliuose; Toks maistas vi- 
suorrtfet perkafnas i Skalno. Vi^as 
Ūš fnšiStos Supirktas žemesnėmis 
kainomis ir “Midwest Stores” savi
ninkai ne mato priežaties, kodėl mai
sto produktai turėtų pabrangti.

Kaipo įrodymą tam, perskaitykite 
Skelbimą, kuris telpa šios dienos lai
kraščio laidoje. Jus rasite, kad kak- 
nos už šios rūšies maisto pro&trtf- 
tus yra žemiausios. Be abejo, tai 
geriausia priežastis, kodėl namų šei
mininkes turėtų pirkinėti artimiau
sioje “Midwest Stores” sankrovoje, 

Skelb*
■ I   '...I. NU.  .................... ,1. Illlllfc...—, ,

Nėra Reikalo Susi 
rūpinti!

Kai kuri laikų ątgftl, laikraščiai 
buVO pilni žinių apie tai, kiek blfe-. 
dies šiai Šaliai padarė sausra. Tife- 

kad daugely valstijų, ypatingai 
-jdrinŠšė valstijose, sausra iŠdžid- 

ind, daug javų.
vienok, nėra reikalo tapintife, kad

ISTERINE
Marųuetče Parko Amerikos rcHŠVBS
Lietuvių Pftiėčių kliubas sakosi1 D E TU D AT 
išaugęs į didelę di^hižAČih -M 9 W K - w m 1 
800 narių. “Bet vietos ir kl-l 
tiems yra Užtektinai”, rašo kliu- 
bo korespondentas if kViėčiAi 
naujus na^us įstoti. Vyfamis*-- 
50 centų į hietus,, d moterims;
25c. į

Kliubas laukia susirinkimą 
sekmadienįi rugsėjo 30 d., 2 
vai. po pidtų parapijos svetai
nėje, 68th ir V^ashtėnaw, kur 
bus išduoti raportas iš 
jusio pasekmingo pikniko jr bus

/ Į šusĮridmų žada atsilanky- RedUCOS COLDS 
ti žymus asmens iš politikos 
iauįęo, o parią jaukia alus ir ’ 
užkandžiai.^r y |

Listeiine beveik moine (aliai 
užmuša turinčias bendrumo 
>u, paprastais šalčiais bakteri
ja*! Tbs piUAgViha jūsų 
Serkk. kada bakterijos su- 

kiUdhiL R Lutėrine yra

ke 2 H žiemos minėsiu pa
rodė kad tie, kurie plauna 
gerkit su Listerine tiktai % 
tesirgo latfiaiT turėjo %

Ir % lehgVėtolui 
Už tuos, kurie nesiployč. 

W Št.
Louis, Mo.

66%
4

iasis ,.įs

sa, J .
vakarinėse
vind, daug javų.

vienok, nėra ___ _ Tr___
atsirks, Stoka maišto, arba* kad hai 
........... Žiti.111 ■ ■■'■-Jn irA'.'i i 1 u m.; mhiiii

Vai.—8180 A. M. fld 8:80 P. M. 
' Tat HARrison 0761

PASTOVIAI ŽEMOS kainos'

alfamen

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir N ak t j 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS 
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitagė Avenue

pirm.au
illliili.il


ĮVAIRIAI SPĖLIOJA APIE CICERIEilO 
ANTANO MIČIULIO MIRTI

....... . i .................   '
Policijos suimtas, kuomet jam buvo primestas 

apiplėšimas “pedlerio”

NAUJIENOS, Chicago III.
ir Fčanceš Borisus, 5124 Unb 
versity avė.

Subatos vakare 8 vai. iš Šb 
tų penkių gražuolių bus iš
rinkta viena kaipo kandidatė 
į Pasaulio Parodos karalai
tes — Miss Century of Pro
gresą. Išrinktoji rinkiniuose

Cicero žmones skleidžia visokias kalbas

— Mirtis Antano 
1527 S. 50lh avė., 

i didelė misterija 
ntojanis ir tarp jų 

« •.........................

CICER
Mičiulio^ 
atrodo 
Cicero 
platinasi įvairiausios kalbos.

Kiek teko sužinoti iš įvairių 
šaltiniu ir visas informacijas 
sulipdžiua į daiktų, patinam, 
kad trumpų laika atgal kas 
tai užpuoli! ir apiplėšė “pedlc- 
rį”, kuris bizniavojo važinėda
mas ir rėkaudamas Cicero gat
vėmis. Plėšikas užpultąjį pa
šovė į kojų.

Pasveikęs, užpultasis pasi
skundė policijai ir pamatęs A. 
Mičiulį, pareiškęs, kad štai, jo 
užpuolikas.

A. Mičiulis gynės. Pareiš
kė policijai, kad jis dirbęs tuo 
laiku, kuomet įvyko apiplė
šimas, tad negalėjęs jo papil
dyti. Bet “pedlcris” tvirtino, 
kad jis “Man boldupų padarė” 
ir tiek. /

Policija tuomet suėmė Mi
čiulį ir nusigabeno jį tardy
mui.

Gi p. 
Western 
Mičiulis 
deris, pareiškė, kad suimtasis 
tuo laiku tikrai pas jį dirbęs.

Janeliunas, 7100 So. 
avenue pas kurį A. 
dirbo, kaipo barten-

Penktadienis, ru£$. 28, 193-1-------------------------- ------- ------
nebuvę jame kulkų.

Tų revolverį pasiėmė jo 15 
metų duktė Paulina Balukas ir 
paslėpusi j užantį, nusinešė į 
namus Vladislovo Nedwick, 15 
metų berniuko, 4104 South 
Campbell avenue;

Labai suinteresuotas to in- 
strumento mašinerija ir kom-į vadinsis Miss Lithuanių ir už 
pilkuotu sudėjimu, Vladislovas lietuviai galės paduoti bal- 
pradėjo j j egzaminuoti.

savo nedora taktika vykindami 
ki 1930 metų kuopų pakrikdė 
ir patys išbraukė. Veiklesnieji 
lariai išmirė arba persikėle į 
eitas kuopas.
Darbuojasi sekr. M. Kartaskis

Dabar bus ketvirti metai, 
taip kuopa nieko neveikia, nes 
nėra galimybes susirinkimo at- 
aikyti. Raštininkas M. Kar- 
taskis iškolektuoja duokles ar
ba nariai jas atneša j jo na
mus. Yra vilties kuopų padi
dinti nariais ir jos veikimą su
tvarkyti. Čia yra keletas jau
nuolių vaikinų ir merginų, ku
riems butų laikas save apsi
drausti nuo ligos ar mirties. 
Tas butų labai naudinga ne tik 
jiems patiems, bet ir SLA. 174 
kuopai.

Dabar ypatingai geras lai
bas prisirašyti prie kuopas, 
les SLA šeimas, įvykęs Detroi
te, pravedė naudingų nutari
mų, nustatančius apdraudų nuo 
$150 iki $2,000, su išmokėjimu 
j 20 metų, etc. Aplikacijas ga
lima gauti pas raštininkų M. 
Kartaski, 238 West 51 street.

Piktadariai darbuojasi
Taigi reikia pranešti, 

piktadariai siaučia šioje 
linkėję. Trumpų laiką 
jie išdaužė langus alinės, 
užlaiko Petras Plinskis,
South Wells street. Namo sa
vininkas J. Zinkus pašaukė ap- 
draudos kompanijų, kuri sudėjo 
naujus stiklus. Naktį iš 23-čio 
j 24-to rugsėjo, piktadariai vėl 
išdaužė ir naujai sudėtus lan- 

’gus. Apie tai pranešta polici
jai, bet pakol kas piktadariai 
nesugauti.

PRANEŠIMAI
CLASSIFIEDADSLietuvių Socialistų Sąjungos Chi- 

ragng Centro Knonos suvirinamas 
n*sibus penktadienį, ruonio 28 d. 
1934 R vai. vokn^e Naujienų np*^e. 
1739 S Halsted St. Chicpp-o. 111. V'si 
novlpi yra kviečiami aplankyt' ir 
draikią pMvpst'. Turėsim'’ '•'’Ug 
svarbiu reikalu aptarti. Sekr.

Praneftirrps S. L- A. 6-to A p. ko 
Š'uo nranešąm». kad S. L A. 6-to 
Ariskričio P’iv8^Jav<mns Jvvks nedl^ 
lipi, rūsčio 30 diena. 1 vai. po 
"’Hu 2101 Proadv”'v. kampQ« Oeo- 
'’or st. Indiana Indiana,
irtcv®. kuo*'" išrinktu*' p^tovus

riveMa^i n<’udir'-” sumanymų , S 
L. A ir Vimt'n labui.

Tainiri kviečiame kuopas f’onri-' 
klausančias pr'p 6-to /"skričin n 
'-'’vvr.'‘nnčips anskrWo *vbo<’*’ įstoti 
ir dirbti «nvo orgnnlzaciios labui.

/ntnnas 7'>,atorius p’rm. 
Justinas čiliauskas sekr.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partnerys j bu- 
černės ir grosemės biznj. Atsigau
kit 1523 So. 50 Avė., Cicero, III.

—O—

Juk sus.z
Surėdoj penkias gražuoles 

, . išrinko teisėjai, tarp kuriųBet to tuščio revolverio eg- 
buvo zam*nacija atnešė labai nepa- 

Addaujan.) s ifzulUtus, kiA>- 
met Vladislovas staiga pajuto, 
kad viena jo koja nelabai ge
rai veikia ir, kad iš revolverio 
vamzdžio kyla siūlelis pilkų du
rnų. Revolverio egzaminacija 
pasibaigė daktaro rankose.

Bet tuo tarpu A. Mičiulio te- (revolveris turėjo būti tuščias 
vai gavo žinių, knd jų sūnūs 
mirė. Policija ir atgabeno 
jiems jo lavonų, kuris, 
palaidotas trečiadienį.

Tas ir davė pradžių 
kimus kalboms, 
kad gal jis buvęs 
kiti, kad gal nusižudęs, etc.

Koronerio tyrinėjime, 
čiau, buvo iškelta mintis, 
A. Mičiulis gal įniręs nuo 
lirium treniens”, tai yra 
alkoholio.

viso- 
ieni įtaria 
sumuštas

ta- 
kad 
“de- 
nuo

Revolveris, “kuria
me nebuvo kulkų” 

nunešė koja ber- 
niukui

Ir pasitaikyk taip, kad 
č?as” revolveris 
šauną...

“tuš- 
visuomet

BRIGHTON PARK.— Tadas 
Baltokas, 4117 S. Campbell Av., 
Brighton Parke turėjo revol
verį.

Tas revolveris buvęs tuščias,

Dienos karalaitė >p-lė Elena 
, Stankiutė. Jos karalaitės vai- 
. nikus lieka nepaliestas šituo 
ikonlestu. Ji bus teisėja ir su- 
batoj, kada bus išrinkta viena 
iš penkių panelių atstovauti 
lietuvius • Miss Centu.ry of 
Progress konteste. '

Penkios Lietuvaites 
gražuolių skaičiuje

Viena jų taps kandida
tė i Pasaulio Parodos 

karalaites.
Seredos vakare dėl lietingo 

oro visai nedidelis skaičius 
jaunų lietuvaičių atvyko Pa
saulio Parodon stoti gražuolių 
kontestan.

Penkios iš jų tapę pripažin
tos gražiausiomis, būtent, Jų- 
lia Saduliutė, 1051$ Lafayctte 
avė., Jean Šoris, 4407 So. 
Union avė., Aldona Grigonis, 
3522 So. Union avė. Eleanora 
Mongus, 6040 So. Union avė.,

Iš gerai tebegyvuo
jančios, bęf užmirš

tos kolonijos — 
Atlantic

--..■...M,.....4^

Vietos lietuviai, veikimas; SLA. 
z kuoj/.; "piktadariai dakižo 

langus

—o—
IEŠKAU pusininko vyro arba 

moters j restauranto biznį, vieta ge- 
.............. ...  ■ ------ 'ra, ilgai išdirbta. Viėhai(per sun- 
dnhr’”’nti svv«ž{avime af- ku apsidirbti.

2114 So. Halsted, j Str.

Help Wanted-^Male 
Darbininkų reikia

Town Lake — G. D. L. K. Vv- 
laik”c mėnesini susirinkimą, 

nedėlioję 30 d rugsėjo. 2 vai. no 
^etų, šv. Krvžl«„q paron.
Visi narai malonėkite subrinkti, 
nes no vasarom atostogų, turėsime 
daug ką antarfi dėl hho gvardijos.

/ nt. Mališauskas pirm.
N. Klimas nut. rašt.

REIKIA vyro prie pataisymo senų 
čeverykų. Publix, 568 W. Roosevelt 
Road. • •’

o

PAIESKAU darbininko dirbti ant 
ūkės, katvės melžti ir su arkliais 
dirbti. Atlyginimas $10 | mėnesi, 
20 mylių nuo Chicagos.

BRUNO ŠUKYS.
4131 So. Francisco Avė.

Lafayette 5824

LINCOLN’S FRIDE
Straight Kentucky Bourbon 100 Proof” 

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

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

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

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY
WHOLESALE ONLY .

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

M

' ATLANTIC CITY.—Jau se
niai bemačiau žinių iš šios lie
tuvių kolonijos “Naujienų” 
skiltyse. Atrodo, kad per de
presijos metus iš čia išnyko 
visi lietuviai ir jų draugijos bei 
kuopos. Tiesa, ši kolonija da
bartiniu laiku yra labai suma
žėjusi lietuviais gyventojais, 
nes daugelis išsiskirstė į kitas 
miesto dalis, .daugelis jų ir mi
rė. Vienok, dar randasi gražus 
būrelis čia gyvenančių, tik bė
da, kad 
centro.

jie neturi jokio savo

kuopa gyvuoja nuo 
1922 tn.

174 kuopa gyvuoja nuoSLA
1922 metų,. aprūpinama narius 
pašalpa ligoje ir pomirtinėmis. 
Pirmais metais?, r po susi tvėrimo 
ši "kuopa parode gražų veiki
mų tarp savo tautiečių ir buvo 
išaugusi j stambių grupę na
riais ir turtu. Bet bolševikai

Ar jus padarėte Old Golds specialiai 
dėl žmonių su jausliom gerklėm 2 ”

>.

kad 
apie- 

atgal, 
kurių 
5050

GRAND OPENING
Kviečiame draugus ir pažįstamus 

atsilankvti
SUBATOJ, RUGSĖJO 29

Bus muzika, taipgi keptas paršiukas 
ir sandvičių.

STANLEY ir SOPHIE GAVCUS
5702 W. 65th St.

GERAI išlavintas vyras nuo 30— 
40 metų amžiaus; puiki proga vy
rui, kuris nebijo sunkaus darbo. 
Atsišaukite Šeštadieni. Kambarys 
1102. 330 So. Wells St.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė

Chicago. UL

TOL. REPUBLIC 8402

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TAVERN ir restaurant at parda
vimo. Daug biznio, vienas negaliu 
apsidirbti. Priimsiu patyrusi part
neri. 5702 W. 65 St.

—<O>—
PARSIDUODA bučemė ir groser- 

nė, apgyventa visokiomis tautomis, 
yra labai gera vieta, renda pigi.

2942 W. Pershing Rd.

—M. K.

Šiandien įvyksta So* 
cialistų Centralinės 
kuopos susirinkimas
Žada prisidėti įprie ateinančių 
rinkimų kampanijos; svars

tys darbuotės planus.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollywood šviesoms. 
420 W. 63rd St.
Eng1ewood 5883-5840

PARDAVIMUI TAVERN. visą ar
ba puse, sreroj vietoj, priežastis ne
sveikata, 953 W. 16 St. Canal 9769.

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

10835 So. Michigan Avė.

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

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE

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

5101 So. Lowe Avė.

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

4314 Archer Avė.
: Prabėgus vasaros karščiams 
ir vakacijoms, Lietuvių Sočia-' 
listų Šųjungos Chicagos Cent- 
raline kuopa vėl imasi už dar
bo musų viešajame gyvenime.

Šį penktadienį, rugsėjo 28 
d., 8:00 vai vakare kuopa lai
kys susirinkimų Naujienų na- 
mę, 1739 So. Halsted st., kad 
pasitarti prirengti planų atei
nančio sezpnb darbuotei.

Praėjusį sezonų kuopa pa
rode gyva veiklumų; pareng
dama du teatralius veikalus 
ir eilę prakalbų svarbiau
siais gyvenimo klausimais, 
šiame susirinkime reikės pa
sitarti apie budus musų pri
sidėjimo ateinančių rinkimų 
kompanijai ir daugel kitų 
svarbių klausimų apsvarstyti.

Kam laikas leidžia ir inte
resuojasi socialistų darbuote, 
yra kviečiami atsilankyti į 
minėtų susirinkimų.

Kvieslys.

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,

ALAUS TAVERN 10465 Michiiran 
Avė. Priverstas parduoti tuo jaus. 
Biznis gerai eina per 2 metu. Par
davimo priežastis — liga.

PARDUOSIU Tavern. visą arba 
priimsiu pusininką. Pilnai įrengtas. 
Vienai sunku apsidirbti.

1857 W. 13th St.

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

PETER PRUNCKUS 
10758 So. Edbrooke Avė.

Chicago, III.

Wm. Mayer Chas. Pernstein 
Telefonai

Ofisas: Evergreen Park 7146 
Res. Prosipect 4308

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

Ofisas ir Dirbtuvė:
91 ST. ir KEDZIE AVĖ. 

Post Office Evergreen Park, III.

,Warner Bros, žvaigždė paveiksle "Madame Du Barry’

r.

Laiškai Pašte Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

'ii.

h1

priklauso, tegul nueina j 
paštų (Clark ir Adams

120 AKRŲ farma ant pardavimo 
— viskas “clear”. visi budinjcai, ata
kas ir mašinos, apie 300 mylių nuo 
Chicagos, Ingalls, Mich. Atsišaukite, 
10548 S. Wabash Avė.4

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

PAIEŠKAU pirkti medini namą 
arba murini ant 1 arba 2 pagyveni
mų pietinėj šaly miesto arba .Mar- 
ųuette Parko apielinkėj, mokėsiu 
caah. Box 167, 1739 S. Halsted St.

klausia

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

SENA porh norinti apleisti mies
tą siūlo savo 6 kambarių murini 
cottage už tiktai $2200, randasi arti 
32-ros gatvės ir Lowe Avė. Hough, 
725 W. 43rd St

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

Exchange—Mainai
MAINAU bučemės ir grosernės 

bizni ant farmos stako, arba parduo
siu už cash. Box 103, 1789 South 
Halsted St

LIETUVIŲ

savaitėj, pomirtinė —

Chicagos Lietuvių 
galima kiekviename 

nuo 9 ryte iki 7 vai.

■>? PIRKITE Tropicair Anglis dėl 
ūmios šilumos. Lump ar Egg — 
$6:00. Mine run -—'85.75. Screen- 
ings - $4.75. Northern Coal Co. 
Merrimac 2524.'

šie laiškai yra atėję iš Europos 
Kam jie 
vyriausijj paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUMERĮ, 
kaip kad šiame sąraše pažymėta.

908 Šurtėinkus James Im.

Maloni ple Del Rio:
Musų tikslu, kuomet mes sugalvojome Old Golds, 

buvo padaryti Švelnesnį cigaretę kokio Amerika nie- , 
kuomet pirmiau ne turėjo ...

Cigaretas, kuris patiktu kiekvienam iŠ priežasties 
jo Švelnaus lengvumo — liuosų nuo Šiurkštumu ir 
kartumo.

• 4 . . *

Tabakas vartojamas Old Golds yra liuosasnuo 
dirbtinio paskaninimo ir kitų prideČku. Nuo to 
paeina lengvumas—gerklei ... Be iritadjos nors

* ir Švelniausiai gerklei.

Širdingai, 
P. LORILLARD COMPANY, INC 

ĮSTEIGTA 1760

1500
Chicagos Lietuvių 

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

Įsirašyti
Draugiįon 
panedėlyje 
vak. Draugijos ofiseĮ 1739 South 
Halsted St. arba telefonuokite čia 
pažymėta diena —CANAL 0117; 
musų atstovas atvyks irašyti Jus 
Draugiįon.

C P. Lorillard 7

P. S.—Kita svarbi priežastis yra ta, ple Del Rio 
Geresnio tabako neauga kaip kad vartojama Old 
Gold. Ir jis yra tyras. Todėl Old Golds ir yra taip 
lengvas ant GERKLES ir NERVŲ.

. ■ ■ . . ii ' ■... i

AMERIKOS CIGARETAI
BEECHER STUDIO 

padaro 
VAIZDINGESNES

Vestuvių Fotografijas
744 Ea«t 79th St. 

Trianglę 4240

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 

i kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Švelnus gerklei cigaretai
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NAMU SAVININKŲ Al YDAI 
Musų biuras suteiks patarimus narni 
savininkams reikale nesusipratimų si 
rendauninkais. Maža narinė mokesti* 
Expertų patarimas visose namų savi 
ninku ir rendauninkų reikalais. Me> 
neturime skyrių. Atdara kasdien nu« 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. Šventadie 
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymu 
namai originalio ir vienintelio nanr 
savininku biuro Chicagoje.

LANDI.ORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas
/ 1642 West Division St. 

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




