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Italija Buk Remianti Lietuvos Poziciją Klaipėdoje
i... t!R-r .j .yįt,..

Vokiečiai Taikosi 
Užimti Klaipėdą

Italija irgi daro laivyno manevrus Vaitkaus Nervai 
Geležiniai”

Vokietija bandys pasinaudoti iš dabartinės 
suirutės Europoj ir jei kiltų karas, 

bandys pasigrobti naujų žemių

“Vaitkaus nervai, aš turiu pasakyti, yra geleži- 
raŠo ALTASS sekretorius Antanas Vaivada, ku- 

New

•• •>

BERLYNAS, rūgs. 19. — 
(Chicago Daily News korespon
dento Wallace R. Deuel radio
grama).—Dar vienas “bendras 
frontas” pradeda irti. Tai An
glijos, Francijos ir Italijos 
“bendras frontas” Klaipėdos 
klausimu. Tų frontų skaldo 
Italija. Nes premjeras Mussd 
lini, kaip išrodo, vis mažiau no
ri dėtis prie Anglijos ir Fran
cijos darymui spaudimo į Lietu
vą, kad priversti jų geriau elg
tis su Klaipėdos vokiečiais.

Naujasis Italijos ambasado
rius Berlyne Bernardo Atto- 
lico, išrodo, vis mažiau pikti
nasi Lietuvos taktika Klaipė
doje, negu to norėtų Anglijos 
ir Francijos pasiuntiniai. O 
Rymo laikraštis išspausdino it 
gų straipsnf apieJKlaapėdą, kd- 
riame tarp kitko sakoma, kad 
didelė didžiumų Klaipėdos 
venfojų nėra vokiečiai, bet lie
tuviai. Dabar Vokietijos laik
raščiai dėl to straipsnio tik be 
prasmiai vapalioja.

Nė Italijos ambasadoriai, pi? 
Italijos laikraščiai niekad taip 
nesielgė vien savo pačiu noru. 
Jie išreiškia Mussolini nusista
tymų.

Ar tokis' nusistatymas yra 
ilgalaikis politikos pakeitimas, 
ar yra tik trumpalaikis pasf 
naudojimas proga, tenka tik 
spėti.

Tečiaus kas nė butų, Musso
lini staigi užuojauta Lietuvai 
gali iššaukti komplikacijų. La
bai didelių komplikacijų pačia
me Klaipėdos krašte galima ti
kėtis dar šį rudenį, ar šių žie
mų. Ir vienintelis būdas išveną 
ti bent dalies tų komplikacijų 
yra pastatyti bendrų frontą 
prie-š Vokietijų ir Lietuvą.

Jei Lietuva turės paramų vie
no signatorų—Italijos—-ji jau
sis tvirtesnė išgalės griebtis 
griežtesnių priemonių prieš vo-i 
kiečius. O Vokietija irgi imis 
smarkiau šiauštis ir pasidaryt 
vis sunkiau išlaikyti Klaipėdos 
statutų.

Tada pasidarys tik dvi poli 
tinės galimybės. Arba Lietuva 
visiškai prijungs , Klaipėdoj 
kraštų, arba jį pasigriebs VcT 
kieti ja.

Vokietija vistiek kada nors 
užgriebs Klaipėdą, galbūt dai 
šių žiemų. Ji tai padarys daug 
greičiau, jei Lietuva bandys 
Klaipėdą prijungti, arba jei 
Anglija ir Italija įsivels į rim
tus kivirčius dėl Abisinijos.

^20 R R SVi
Chicagai ir apylinkei federąr 

lio oro biuras Šiai dienai prana
šauja:

Giedra, biskį vėsiau.
Saulė teka 6:34, leidžiasi

Jeigu ištiktų Italijos ir An
glijos karas, tai jis centrali- 
nėj Europoj turėtų svarbesnių 
pasėkų, negu pačioj Afrikoj a> 
Viduržemio juroj. Nes jeigu 
tokis karas kils, tai Vokietija 
tikrai bandys juo pasinaudoti 
ir bandys praplėsti savo sie
nas,

Kaip tik prasidėtų Anglijos 
ir Italijos karas, tuojaus prasi
dėtų vokiečių sukilimai Klaipė
doje, Austrijoje ir kitose šalyse. 
Vokiečiai sakys, kad tai yra 
Sukilimai pavergtų žmonių. 
Lietuva ir kitos valstybės sa:- 
kys, kad tie sukilimai yra su
kurstyti Berlyne. Bet tai pa
dėties nepakeis, nes Vokietijai 
per tų laikų pasiseks pasigrieb
ti daug naujų žemią ir sudaryt 
ti stiprių vokiškų centralinėš 
Europos valstybę * kokios bando 
neprileisti  ^pereitas karas*- t F

‘ Betį ttfo tarpui Volcietija tyli 
ir tyko tik progos pasinaudoti 
iš valstybių kivitČių. žinios, 
kad Vokietija flirtuoja su Ita
lija veikiausia yra neteisingos, 
nes ji bent šiuo laiku stengiasi 
palaikyti Anglijos draugingU- 
m. - ■

4 žmonės liko nužu
dyti barnyje dėl 

laidotuvių
NEWARK, N. J., rūgs. 19.— 

Kažkas pašaukė policijų tele
fonu ir pranešė, kad jis nužu
dęs tris žmones. Nuvykusi 
nurodyton vieton policija ra
do negyvus ne tris, bet kętu- 
rius žmones—ūkininkų Charles 
Geory ir jo brolį John, taipgi 
jo dėdes Orlando' Le 
pastarojo brolį .

Policija spėja, kad

Van ir

Policija spėja, kad juos nu
žudė Charles Geary ir tada, 
pašaukęs policijų, pats nužudė.

Prie žmogudysčių privedė 
šeimyniniai kivirčiai, veikiausia 
ųž palaidojimų Orlando Le Vau 
Žmonos, kuri nesenai mirė. Ki
ti giminės spirę moteries kū
nų perkelti j kapų greta Geary 
motinos. Tam Geary priešinosi 
ir delei to tarp visų keturių 
buvo kilę aštrus kivirčiai. .

O gal kartais susikivirŽyta ir 
delei palikto turto.

Susidaužė “skrai- 
' dantis fortas”
LOS ANGELES, Cal., rūgs. 

ią,.— Naujas slaptas armijos 
lėktuyas “skraidantis fortas”, 
kuri^ galėjo nešti daugelį bom
bų ir kelis kulkosvaidžius, su
sidaužė laike bandomųjų skrai
dytų, užkliuvęs už elektros 
vielų prie airporto. Du lakūnai 
žpvo.

CHICAGO.—Sumokėti šiemet 
pajamų taksai Chicago j e padi- 
4^0 $16,090,000.
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mai ,, 
ris gyvena tame pačiame Hąlf Moon hotelyje, 
Yorke, kaip ir lakūnas.

“Dsr. Kimball man pasakojo (tęsia tolinus Vaiva
da), kad daugeliui lakūnų teko laukti tiek pat, kaip ir 
Vaitkui, — pavyzdžiui, lakūnams lėktuvo ‘American 
Muse’, kuris žuvo. Bet kuomet kiti lakūnai, kaip jisai 
išsitarė, ‘cracked under the strain’ ir nebetiko skridi
mui, tai Feliksas Vaitkus iki šiol tebėra šaltas ir ramus. 
Pilnas pasitikėjimo sąvim.

“Jo rankos tvirtai laikytų Lituanicos II vairų, jei
gu jam rytoj atsidarytų proga skristi. Kiek pastebėjau, 
jo sveikata yra tvarkoje — kaip tvarkoje yra ir jo 
nervai.”

Labai gerai, kad lakūnas turi tokius tvirtus nervus. 
Bet reikia neužmiršti, kad ir jo nervų pajėgoms yra 
tam tikra riba. Todėl sunkių atsakomybę, ima ant savęs 
tie žmonės, kurie piktais gandais, tuščiais išmislioji- 
mais arba atakoms spaudoje bando lakūno kantrybę 
sunaikinti.

HARBOR
ČIOSEOBV
BRITiSH

“Map »howing M^diterrąnean maneuvers

Šiame paveiksle matote Italijos kariškus ląjyv|l» 0 žemlapy parodyta, kur Italijos ir Anglijos 
kariški laivai dabar randasi Viduržemio juroję. Kadangi Anglija daro laivyno manevrus, tai ir
Italija daro; ? t .. ■ '

to pritaikymą Ita
lijai bausmių

Mussolini sako, kad tautų su
jungęs pasiūlymai esu nepri
imtini, bet' vistiek juos svars
tysiąs <

GENEVA, rūgs. 19GENEVA, rūgs. 19. — Tau
tų sąjungos vadai pasiūlę Ita
lijai. sąlygas taikiam išsprendi
mui jos ginčo su Abisinija, da
bar pradeda svarstyti pritaiky
mą Italijai bausmių, jei pa
staroji atmestų tautų sąjungos 
pasiūlymus ir vistiek stotų ka- 
ran su Ethiopia.

Tarybos paskirtas 5 valstybių 
—Anglijos, Francijos, Ispanijos, 
Turkijos ir Lenkijos—komite
tas, kuris paruošė taikos sąly
gų projektų, dabar turės pa
ruošti ir bausmes, jei Italija 
vistiek atsisakytų geruoju tai
kintis. >

O nė kiek neabejojama, kad 
Italija tuos fiasiulymus atmes. 
Pirmiau prieš juos pasisakė vi
sa Italijos delegacijų, bet Alpi- 
si vistiek sutiko tuos pasiūly
mus nuvežti Ryman ir įteikti 
juos Mussolini.

Dabar gauta iš Rymo žinių, 
kad Mussolini irgi pripažino 
tuos pasiųlymus visai nepriim
tinus, dagi įžeidžiančius Itali
ją . '

Tečiaus jis dar nėra gavęs 
pasiūlymų' ir vadovavos tik laik
raščių pranešimais. Tad jis 
Sutiko nuodugniai tuos pasiū
lymus apsvarstyti, kaip tik 
Aloisi juos atvež.

Kalbėdamas su vienu kores
pondentu, Mussolini pareiškė, 
kad jis iš Francijos gųvo 
110,000 ketv. mylių tyrus, ku
riuose rado viso tik 62 gyvęm 
tųjų. Dabar komisija siute 
Italijai du Abisinijos tyfųsrku* 
riuos nė patys abisiniečiai ne- 
gali gyventi. • __ T

“Išrodo, kad tas komitetai mušė savo žmonų, jaunuolio mo- 
manė, kad ąš esu dykląukių tiną.

.......

kolektorius”; - pareiškė. Mussoli
ni m

“Išrodo, kad ^siuloma' sugrą
žinti visus 200,000; Italijos ka
reivių iŠ rytų Afrikos ir pasa
kyti jiems, kad tai buvo tik 
pasivažinėjimas. Bet to nieka- 
das nebus. Ir ihutų buvę daug 
geriau, kad komitetas butų su
sitaikęs su mintimi, kad tokios 
šalies, kaip Ethiopia, jau nebė
ra”, -iij

Tuo tarpu Anglijos karo lai
vyno koncentravimas Vidurže
mio juroje. tebesitęsia. Daromi 
ten ir kitoki kariniai pasiruo
šimai..

Vis labiau griežtėjąs Anglijos 
nusistatymas padrąsina ir kitas 
valstybes laikytis griežtesnės 
politikos linkui Italijos.

Ethiopia kąrąs su 
skaldė Anglįjos Dar 

bo partijų
LONDONAS, irugs. 19. — 

Delei iškilusių aštrią kivirčių 
Ethiopia karo kląusįmu, rezig
navo Darbo partijos vadas lor
dų bute lordas Posonby ir na- 
cionalio pild. komiteto narys 
Staffdrd Cripps.

Darbo partijos vadas atsto
vų bute George Dansbury taip
jau prigrūmojo rezignuoti, bet 
dar savo rezignacijos neįteikė.

Visi jie yra taikos Šalininkai 
ir priešinasi partijos nusistaty
mui-...net ąinkįų bandyti sulai
kyti Italijos karą Afrikoj.

Partija susidūrė su nepapras
ta padėtim, k$d abiejų butų 
parlamento vadai- išėjo prieš 
partijos nusistatymą.

Skubiai šąųkiąma nacionalio 
pildomojo kopiiteto susirinki
mas apsvarstyti padėtį, nes yra 
pavojus visiško partijos skili
mo.

LONG PRAIRIE, Minn„ rūgs. 
19.— Ukinin^ųitis Roy Frank, 
17 m., nušovė savo tėvą John 
Frank, 45 m., kuris prisigėręs

»■
T-.- " ' ' ”.

Raidžia rūpinasi 
įt e s t i amunicijos 
pardavimo kontrole
Valstybės sekretorius Hull šau

kia amunicijos tarybos susi
rinkimų įvedimui amunicijos 
gamybos ir eksporto kontro
lės

WASHINGTON, rūgs. 19.— 
Jungt. Valstijos daro aiškių 
žingsnių įvedimui generalinės 
kontrolės amunicijos gamybos 
ir jog eksporto. Tai daroma 
einant kongreso įstatymais, 
kurie siekiasi užtikrinti šios 
šalies neutralitetų ištikus ka
rui Europoj ar kur kitur. t

Tuo tikslu valstybės sekreto
rius Hull šaukia ateinantį ant
radienį organizacinį amunicijos 
kontrolės tarybos susirinkimų. 
Ta taryba susideda iš valsty
bės, karo, laivyno, iždo ir pre
kybos sekretorių. Kadangi di
džiuma sekretorių yra išvažinė- 
ję, tai jų vietoj dalyvaus jų 
pavaduotojai.

Einant neutraliteto įstaty
mais, visi fabrikantai * ir eks
portuotojai amunicijos, ginklų 
ir kitų karo įnagių turi užsi
registruoti valstybės departa
mente ir gauti laisnius išgabe
nimui užsienin amunicijos.

Ekspetrai jau kurį laikų rin
ko žinias apie Amerikos amu
nicijos firmas ir susirinkimui 
patieks savo raportų.

/i'i,,'/- Į' ' - . . ‘

Nuėmė nuo uolų lai
vų Dixie

NEW YORK, r. 19. — Pa- 
sažierinis laivas Dixie, kuris 
Floridos pakraščiuose laike ura* 
gano buvo užvažiavęs ant po
vandeninių uolų, nuo tų uolų 
j au liko nuimtas ir bus nuga
bentas į ąrtimiausį uostą. Iš teų 
pamaži bus gabenamas į laivų 
jardus jį taisyti. Pasažieriai 
jau senai nuo jo buvo, nukelti.

KO lakūnas laukia
—......-—~

Laiške, rašytam šios sąygįtės pradžioje “Naujienų” 
redaktoriui, Įeit. Feliksas Vaitkus sako:

“Aš nelaukiu ideali# oro, nes tąj rėikštų laukti ne
galimo daikto. Bet aš laukiu tokių oro sųlygų, kuriose 
aš turėčiau bent ‘50-50 chance of getting Through’.

“Vyriausieji keblumai, kokius mes iki šiol turėjome 
su orais, buvo arba tokios atmosferos sąlygos vietoje, 
kad nebuvo galima kilti iš airporto (taip kad ir trans
porto linijų lėktuvai nelėkdavo); arba nebuvo tinkamo 
oro nusileisti anapus okeano dėl lietaus ir nepermato
mų miglų Europoje; arba buvo dideli audrų plotai virš 
okeano, taip kad man butų1 tekę pusę kelio skristi ak
lai. Toks skridimas reikštų pavojingų nuovargį, skren
dant vienam. asmeniui.

“Buvo, pagalios, ir tokių audrų, kaip tos viesulos, 
kurios siaučia dabar (pabaigoje pereitos savaitės ir 
pradžioje šios. —Z“N.” Red.), kad ne tik butų buvę la
bai sunku per jas prasimušti, bet jos butų galėjusios 
sudraskyti patį lėktuvų.”

Deja, tų oro sųlygų nekontroliuoja nei ALTASS 
valdyba, nei Įeit. Vaitkus, nei oro biuras, kurio patari
mais lakūnui tenka vadovautis.

Munšaino dirbtuvė 
ex-kongresmano 

namuose
CHICAGO.—Bųvęjt kongres- 

manas James T. Igoe savo tro
besy 610 Van Buren St., ku
rio du augštus užima ir jo pa 
ties spaustuvė, surado didelę 
munšaino dirbtuvę. Nežinomi 
žmonės esą pasisamdę visų de
šimtų > augštų. Vėliau Igoe iš
važiavęs atostogoms. Kada jis 
narėj o patikrinti jų rekomen
dacijas ir pažiūrėti jų dirbtu
vę, tai vis rasdavęs jų uždary
tų. Pagalios jis įsilaužė į jų 
ir rado didelę ir gerai įrengtų 
munšaino dirbtuvę. Bet žmonių 
joj nerado, nes munšainąs, ma
tyt, buvo dirbamas naktimis.

COUNPIL BLUFFS, la., r. 
19.—Gaisras geležinkelio prekių 
sandely pridarė nuostolių už 
$50,000.

MINNEAPOLIS, Minu., r. 
19.—Kun. Wm. Moore, misio
nierius, Ūko suimtas už dvipa- 
tystę.

Michiganas uždarys 
smukles sekma

dieniais
LANSING, Mich, rūgs. 19.— 

Valstijos, svaigalų kontrolės ko
misija priėmė Visų eilę patvar
kymų, kurie žymiai suvaržys 
svaigalų pardavinėjimų Michi- 
gano valstijoje.

Pradedant nuo spalio 1 d. 
ąpiuklės sekmadieniais bus už
darytos, o ir kitomis dienomis 
turės užsidaryti 1 vai. naktį. 
Pravesta ir daug kitų suvaržy
mų. Pav., šokių salės, kuriose 
pardavinėjami svaigalai, negali 
bu|i be savo tėvų jaunesni 21 
m. jaunuoliai. Taipgi patar
nautojos, priėmėjos ir kiti dar
bininkai negali šokti su kostu- 
nąeriais. ,

.ASHLAND, Wis., rūgs. 18. 
— Joe Tucci tikrai nebepirks 
Šio automobilio. Jis pasiėmė 
ųutomobilį išbandymui. Bet be
važiuojant nukrito du ratai ir 
subirėjo vairas. Automobilius 
atsidūrė griovyje, o Tucci—li
goninėje.
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS
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„pųyb Piney
Fork Beaęh darže, žmonių bu
vo. suvažiavę ne perdaugiau- 
siat,- bet iš visų apylinkių dau
gumoj tai yisi seni pažįstami. 
’ Corn£y, ta., 
.v6 vlefiį iš gyviaųŠfti į^ti^ii/ 
kdlOniją tojė aįyliiikėje. ŠLA 

i 92 seAWsi^ i? iki
šiol gyvuojančių draugijįjį? Pa
staraisiais laikais api.e Corney, 
Pa., mažai kada kas tekdavo 
dirdėti. Mat,- šios apylinkės lie- 
itdviai šū mažais išėmimais yra 
angliakasiai ir angliakasiai yra 
praleidę YiŠbkiį audrų ir dė- 
pTesijų. Tas, Žinoma, skaudžiai 
palietė ir držugijinį veikimą.

Politiškai šios lietuvių kolo
nijos draugijų veikimas dabar
tiniu" taikli yra diriguojamas 
^ŠČytajė” kb’fnUništirie linija, 
ir dafugurilbj tie pa'tys bariai 
priklatfšb visčm vietinėm drati- 
.gijom. ,■

Dalyvaujant šiarite piknike 
teko sutikti senuosius savo pa
žįstamus, kaip tai Dominiką 
Lekavičių, J. Ėąrškięfj, Ania- 
fią Ėdktj ir kelįt< kitų. DAli- 
"nomėš mintimi^ dpie visokias 
Šių dieną reikalus : Pašaiilio 
Lietuvių Kongresą, SLA Auk
sinio. Konkurso’ vajų, anglia
kasių streiką, amerikonišką po
litiką, busiantį pasaulinį karą 
ir kitus dalykus. Ypatingai 
daug teko kalbėti 
ku Lekavičium, kuris drūtai 
laikosi komuništinėS linijos, ir 

i mudviejų nuomonės gana pla
čiai skyrės visuose diskųsuoja- 
muose klausimuose, , išskiriant 
Pasaulio Lietuvių Kongresą”. 
Šiame dalyke mudviejų abiejų 
buvo vienokios nuomonės, kad 
tas pasaulinis lietuvių kongre
sas neatnešė jokios naudos.
7 Negaliu ptajfeisti ’- nė$Mtebė» 
jęs, kad kalbantis su' tdis dratfc 

r gaiš,-. kurie laikosi “tiesiosios 
linijos”, tenka pasieiėFi rienųo- 
SakūYnąŠ jiį kalėse & sfoka 
Ibgiškė proia/iMo.- Pavyzdžiui, 
kalbėdamas apie aiAėrikOniŠką 
politiką jauties, kad kalbi su 
didžiausiais atžagareiviais iš 
republikoniško liogerio, kurie 
baisiai nekenčia tos “naujosios 
^prėžidėnfo Roošėvelto dalybbš”. 
Kalbant apie angliakasiu gpę- 
šiaiitj streiką tai hiėko ii to ne
girdi, kaip tik “pardavlkai”, 
“parsidavėliai”,’ t “raketiėtiai” ir 
t. p. Jokios logiškos išvadoš 
pas juos nesiranda, visas ang
liakasių išganymas tai itik: tą's;: 
štreifes tijri. bĮiti kuO gčeiiiau- 
siaK iššauktas; O kokios to’ štrėi- 

kia nėt keturių1 draugiją^ Pik- ko pašeĖm'eš btfš ir galima
i 4«i V i , i «"i O'-Vf J.. * « * • k- W ■ j l.tl tlf jų 4/

PITTSBUR&H,- PA./
17 d.— Jtfii keiYJr(da, kartas, 
kaip alidedairia , arigliakašių 
š (reikės, bet streiko' p^pjtaš 
vis da nėra prašalintas. Aūg- 
lėkasių unijos (YMW of A.) 
sutartis su kasyklą Savinin
kais yra pasibaigus bdiandžiO 
1 dienų ir da Vis naujos su
tarties nėra padaryta. Ang
liakasiai jau 4-tą kartą rŪ6~ 
šėsi prie streiko ir viėhį-kitų 
kartą tik keliomis valando
mis pirm išėjimo į streiką 
gavo pranešimą iš unijų virši
ninką, kad streikas atideda
mas.

šiuo paskutiniu kartu strei
kas turėjo prasidėti su 15 die
na šio mėbešid,- jėi stitėrtfS 
nebtfš pasirašyta. Bėt ^asketi
nėm valūndom7 btfvo pranešta 
unijos viršininką iš Washing- 
torio, kad streikas yra,, atidę-4 
dainas da vienai savaitei, tai 
yra* iki 22? d. Šio bieriešio.

Pirmesni streiko atidėjimai 
buvo ta mintimi,' kad kongre
sui ir senatui priėmus Guf- 
fey bilių bus galima su kasyk
lų savininkais Susitarti. Bet 
priėmus Guffey bilių, anglė
je ašių unijos viršininkai viš- 
fick negali sdsifėfti stf kasyk
lų savininkais. Ir to nesusita
ri mo’ priežastis yra, kad ang- 
fekasiai reikalauja 30 valam 
dų darbo savaitės ir apie 10 
procentų uždarbio pakėlimo. 
Kasyklų kompanijos dėl pakė
limo uždarbio hėšispifhį tafip' 
drūčiai, bet apie tą 30 valan
dų, tai nenori nė girdėti. Ir 
kaip išrodo, tai nė viena, nė 
antra pusė jienpri nūšjl^išfž./

Jei Valdžia iičfsnb*aiŠytfv t‘di 
vargiai štreifcaš filis iŠvėrigtaį 
nors besia*rtina?nt žiemiai amg- 
lėkasiai daugiau turi progob 
streiką laimėti, jei geruoju 
bebus susitarta.

—5. hakhnds.

SLA 92’ kp. ir kitą vielinių 
draugijų bendras piknikas

Rugsėjo 15 d. teko būti pik
nike, kuris buvo surengtas 
SLA 92 kp. ir kibų vietinių 
draugysčių — AĖLA kudpb#, 
ALDLD kp. ir LDSA kp., reiš-

Jaunų farmerkų koiitešfaš

Rugsėjo 21 d. Čalifornijoj Pomonos pavieto’ jomrarke jau

bus ką streiku laimėti, tai jie 
vargiai kada apie tai ir pagal
vėj a. Senatoriaus . Guffey biliusy 
ant- kurio angliakasiai dėjo ir 
deda visą viltį tai pagal mano 
/‘draugų” supratifliį tik akių 
:ddniBM z

. feŠftkta, ai»teiUkasiij strėfltai,- 
sūgrfdvifftaš ŪrigliakaŠių Uni
jos, dėl ko paskui reikėjo dirb
ti anglių kasyklose už dyką ir 
badauti, atstatymai unijos, ir 
iškovojimas geresūiiį sąlygų 
visai nieko nepamokino musų 
lietuviškus rėvoiiūciofiieriuš.

Trūmpai sakant, mano drau
gai tą patį kartoja, ką Ėroėk- 
lyno ščyrįją dienraštis faŠo, 
tik gal kiėk atsilikusiai. Mat, 
paprastam skaitytojui šuhku 
susivokti tūošė linijos pakeiti- 
mųoše, kokie yra darbini ko
munistų partijoj, tai p#d juos 
nuomonėse tiktas mišinys.

Kiiaš dalykas tame piknike 
mėtėsi į akį, tai tas piknikas 
buvo’ daugiau panašūs į komū-i 
nistų' partijos parengimą, riėgu
j patalpinių draugijų. Ėūvd|i.^ 
platinama komunistinė litera
tūra, visokios1 njšies iiofėrija 
komųjništų partijai ir f. t.

Tai Piat kodėl komunistams 
yra i-eikalin^a’š “behdraš fron
tas”: kad saVo krOiiieiį pedlia- 
voti tų draugijų parengimuose, 
kurios visai nieko bendro ne
turi stt kdmunizmu. —Svečias.-

! PA.-
SLA. 192 kp. gana stropiai 
-ruošiasi, prie ,rndeniąi« veikį- 
mb. Špafio d v rengia dide
lį balių su prakalbomis. Kal
bėtojus kviečid iš SLA. 3-čro 
'apjskH^io. fids Varoma1 agitaM 
cija iiž ŠLA., kad gavūė dau
giau ,

New Kensingtono 192 kp. 
turbut yra veikliausia * kuopa 

('.-visoj Pittsbųrghp , apyįipkėjj, 
Kubp’dš daėb'uotdjaf daiyybuš 
ateinančią nedęlią, rugsėjo 22 
d., organizatorių suvažiavimo 
ir patėiks šavo sumanymūš, 
kaip šėkmingiūū dūfbdbti6 
Aukšiniadi iįoAkūtšb Vajui.

0$, ypW■•./aūnfiftd į ofgSniza- 
ėiją. Tik reikia^ kad kuopa 

, Ja n)ėį>f&j)i’k81Įa ,^bga įiaŠinau- 
įid'btų it ŠUŠtiįirinbį savo orga
nizaciją.

p Brblis Durshą s$ce, jogei 
jiš oa^yšiąs ’visk^; ką tik ga
li, kad išjudintiš veikimą dėl 
SLA. laike vajaus.

ci^riL^bį’ PA. — šioje 
lietuvių kolonijoj irgi jau pra- 
dedl atgyti lietuviškds veiki- 
jmą^ YrA* prospektą ir SLA. 
j 140 kpi kiėk sustiprėsi ( Idijcė 
'vaja'uš,\jM tik rūšis n^O&lj 
paŠidaTbūoti.

į edAt A Spa
lio 14 d. — Kalbantis stt ŠLA. 
95 Icp. pirniinin'ku Ben. Our-

Kalb;antiš sū-.S
•i • ‘ * „i,

šha teko pairti ,kad SLA. įve
dus baLŪfūš škynūr iė i^škėi- 
būš Aūkšinib Kbnkūršo Vajų 
butų galima gauti naujų na-

t DANORA, PA. — Čia dad-1 
‘gfelį įlietų gyvuoja SLA. 160 
kp. Savu laiku šioji kuopa 
^ašiŽymėčtavd veikimti ir yra 
-pagyvenus visokių audrų, tik 
'ptfstdruoj U laiku' ji lyg ir ap
snūdus. Ėjąfiorū yra gana 

’^aži liėtuvių kolonija, randa
si gėažėtiš priaugančio jauni
mo. (

; Biiįą gėraį, kad senieji ir 
įifitarįą SLA. darbūofo’jai pa- 
šįdaūdotų Auksinio Konkurso 
Vajauš paskėįbirriū ir stotų į 
darbą dėl SLA., kad ir vėl 160 
fcp. pastačius toje aiigštumoj,
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kurioj praeity ji yra buvusi.

Pif flnfš MdrJ&š 
aūt Reat Estate 
Defaitlted ir Undcfatilted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
delhi ATrokavimtr. Dtfddainfė 

Collateral Paskolas.

ChapmAft SūtdČOi,lnCi 
120 S. La Šalie St 

Tėl. Franklih 0576

Buy gloves with what 
it savęs

Uf Be to rinte eut»upi«t» 
|8. u« knriuoe raUto nneiptrtt- 
d nlrAtmaltea «r M «*• 
uambert Pharwaca» Oo

PAŠTE
I L» H

A. lŪontvid. M. P.
West To’sm State Bank Bldsr.

2400 West Madison Street t 
’ Val. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tėl. SėeW 7830 J
Namų telefonas Brunsvick 0597 i -o

A.L.Davidonis, M.P.

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai fyto 

—.nuo 6 iki 8 valandai vakare. 
Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

GYDYTOJAS CHIRilfcGĄŠ
Vatando's.nua į &i 4 ir .nuįį .7 iki 9 

vaT; Nedėliomis nud <0 iki 12 
3343 South Halsted St.

Tėl. Boulevard 1401

Tel. Office Wentworth 6330

Motera ir vaikų ligų, -gyd&oja
6900 So. Halstęd St

Valandos 1—4 po pietų, 7-—8 v. vali 
išskyrus seredomis ir subatomis.

ftkone ĖoulevarJ 70^

Dr. C. Z. Vezel’is
Don tįstas

4645 Šo. Ashland Avė
..arti ,47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

Veikimas Atgija, SLA. Kuopos 
iliidšiasi Prie Aiiksinib Kori- 
kiiršb VafcHis.

' ALiQŪiPPA, PA., rugsėjo 
iii d.- — SLA., Ž4V jknL r laikė

iltį
11 —
įtriėn’ė'širiį
būyp atsilankęs fr-rSLĄ.- 3-čip 
%pškrfeib brgalifzAtžbriu^ S. 
Balanas ir ragino kuopą imti 
jtfaiy^umą Aūkšinio Konkurso 
Vajuj. Tuoj ant vietos buvo 
nūta’rfa, kad kuopa daiyvaūtų 
vajuj ir kuopos organizatorė, 
:Jūžė Kavaliauskienė, davė 
garbės žodį, kad ji darbuosis 
pagal geriausią savo išgalę ga
vimui naujų- narių. *

šioje kolonij-Oj lietuvių yra 
nedaug, ir iš suaugusių mažaji 
-ką bus galima prirašyti prie 
CSLA. O iš jaunuolių tai rari- 
•dasi keletas kandidatų, ku
riuos galima bus įtraukti Į 

t organizaciją; jei tik darba’i 
kiek pagerės. Kuopos orga!- 
nizator.ė Juzė Kavaliauskienė 
pasižadėjo dalyvauti Pittsbur- 
Įgho ir apylinkės kuopų valdy
bų ir organizatorių , suvažiaį- 
vime^. kuris įvyks rų^šęjp 22 
;4. svetainėj, 142 Č>rr St., 
įofio į?ittsburgh, Pa. Taip 
-p^t. dalyvaūs ir vakarienėj.
;‘Minėtas suvažiavimas yra’ 
‘^aūkiaimas, kaą geriau prisį- 
tengūš prie Auksinio konkur
so Vajaus.

Šioji kuopa bendrai su ŠLA. 
į169 kp., Aiūbridgę, f>a., ren
gia bafių Spalio 12 d., Al^LA. 
4Ž kp. Svefaiin’ėj.
! Buv6 phkelta mihfis, a*r fie- 
b'ūfų gėriau,- kad šiėš abidvi 
SLA. kp., 247 ir 169 susivieny
tų. Bet nieko konkrečio tamė 
.reikale nebuvo nutarta. Tik 
pageidavimas, kad iš abiejų 
kuopų padarius vieną, kadan
gi nariai vis. viena n^ vietdj 
gyvena ir į susirinkimuš 
jiems reikia “busais” važinėti. 
Štf^iviėPijūsibš abidvi kii6į)bš 
galėtą sekmm^iau veikti. —X.

LAIDOTUVIŲ , DIREKTORIAI

fiUDEKi

Kirs. Ahefia K. Jarusz
Physical Th’erapy 

and . Midwife
6630 Š. Western
Ava., 2nd floot
HemloęR , 9252

Patarnauju prie 
gimdymo nąmuo 
se ar ligoninesė, 
duodu massage 
eleetrič treat- 
mėnt ,ir magrie- 

f tie blankets ir tt.
Moterims ir mer
ginoms pataan- 
meii dovanai.

ADVOKATAI

Telephone; < BoulevąrcŲ 2$00

i/.i *• J Ir* *

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 South Ashland Avenue, 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone: Republic 9723.

Res. 1227 So. 5,0 Avė., Cicero 
Telephone: Cicerd 5395.-

nos farbierkos turės kdfttėštą. Tai bus karpių m’ėlžimo, svfes- 
to sukimo, kornų rAškymO ir krtOki fafcmėriški kdntestai Pa-f

Laidotuvių Šijįlygis1 
ejigyjis JšjrjokėjjfhaTš

veikslėly matome keliate S tą' kontestančių.

LaMatuvių Direktoriai
Nariai Chicagoš, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

! PAtĄiiNAvi^AŠ ,ęiĖN4L IR Wk?Į- 
Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

, .AiPĖTKŪŠ
141d South 4dth Čbuft Gicero Phone Cicero 2109

■ •  P v . i • r • • * » » «r>4« . ‘ ’ «• » * ,

. JI J.iFiJŪtbŽitTŠ ‘
ė68 West 18th Street Phonė Canal 6174

ŠMSKUDAS ”
Phone Mohroe 8377

I. J. ZOLP ~ 1
1646 West 46fh Stteėt . Honeš Boulevard ®08j-84id

P

718 West 18th Street

j; F. ĖtFDEIKIS
4605-07 S< Hetmitagė Avėkūe Phoriės YaMš 17414742

4092 Aręh'4>-<VėhW

P&orie' Ėoūlevard 4’lsS

Dr. Stfikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645. SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofišb Val.iNuO 2iki4 irtnuo 6iki8 

vafc. Nedalioj pagal sutarimų.
Ofis.o TeL: Bouievard 7820 

' Narni Tėt: Pfospėct 1930

Dt T. Dundulis
ątbYTOJAS IR CHIBŪRČAS
\ 4157 ARCHER AVENUE
\ Telefonas Virginią 0036 t > 

Ofrs^valąhdos nuo 2—4,ir nuo 
0—8 v. Vak. Nedėlioj pagal sutarti

JOHN B. BOftDĖN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio,1 Serėdos ir 
.Pgtnyčios 6 iki 9.

Telefonas Cąnal 1175. . 4 
Namai; 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Akly SPEaALlSTŠ
DR. G. ŠERNER 

tiiSuv/s 
___ Tel. Yards 1829

Pritaikė Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso. 
Ofisas . įr Akinių pirbtuve 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
.Valandos nuo, 10—4. nuo 6 iki 8 
Nedaliomis nuo 10 iki 1.2 vai. diena.

Duokit savo akis išegzaminuoti 
DR. A. R. BLUMĖNtHAL 

. optometrisT 
Praktikuoja -virš/ 20 m.

I • 4649 So. Ashland Avė.
kampas 47th Si. 

' Tel. Boulevard 6487

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Ręzį TeUVictory 2343

756 Wešt 35th St.
Cor. of 35th and Halsted Stš.' 

Ofiso valandos nųp 1-3 nuo 6:30-8:30

Phoite cdnaf 6122
Dr. S. Biežis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Wesf ŽZiid Streėt

.. Valandos: nuo. .1—8 ir, 7—8 
Seredomis ir nedėl.pagąl sutarti 
Rez. 6631.So; CaHfon&r Avenue

Telefonas Republic 7868

!4Ž0 iioad
arti W este m Avė. Hėmloėk 78Ž8*

M A. J. MSfliktš 
GYD'YTOjAš IR Č&$t$GA& 

Ofisas ir Rezidencija:
2519 43fd Sfe

VALANDOS: Jnuo 9f iki IO' ryto. n\io 
1 iki 8 pa piet, nuo, 6 iki 8:80 vąk. 
kasdien. NėdeKomis riub 11 iki f p. p 

Tel. LAFAYETTE 8051.

Kijti. Lietuviai Daktarai.

3325 Sd. Hiilšfed St. 
Valandos: nu6 10 f. iki 2 i>6 pietų 

. ir nuo 6 iki & vakaro, 
šventadieniais tik susitarus

Tel., Boulevard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso valandos: puo 2 . iki, 4,. puo 7 
iki 8:30 v. Nedėk httė 10 iki 12 a. m.

GYDYTOJAS IR CDlfcURGAŠ 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St.
CHICAG0. Hu

KITATAUČIAI
Dr. Heržman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas pėr 35 

metu$ kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.' ,

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru,, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. >
W34 su

Vaiąndos.nūolO—12 pietų it 
nuo 6 iki TjSOjvaL vakaro.

Tėl. CansN 3110
i, Rezidenrijoš telefonais .

Hyde Park 6755 ar Central 7464

, - . OFISAS
4^ So. Ashland Avė.

2-ros lubos 
CHICAGO. ILL. .

p t OFIŠO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vat ryto, nuą 2 iki 4 
vai. pb pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vąkaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena, . ■ ,

Phone MIDWAy 2880.

Telefonai Yrfrds 0994 .

Dr. Mauricė Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos: 
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 fld 8 pd phetų 
7 iki 8 vai. NedSl. DŪa lO iki, 12 

Rez. Telephone PLAZA 240u

Ofiso TeL Caluhiet 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A A Roth
Rusas gydytojas ir. Chirurjras 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų it visų 
, chroniškų Irerų— 

Ofisaš 3102 S6. Halsted St. 
arti 81st Street .

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. NeįS-. 
liomis ir šventadieniais 10—12

diena.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

P-lės Liepa ir p. Čer 
nausko slinkas

Rugsėjo 15 d., sekmadienį, 
nusitarėme pamatyti p-lės 
Liepa ir p. Černausko vestu
vių apeigas. Antrą valandą 
po piet sėdome į Studebakerį 
žmona ir aš, sūnūs George ir 
p, B. Kalkius su žmona. Atva
žiavome į Town of Lake apie- 
linkę. Čia sustoję įėjome į šv. 
Kryžiaus bažnyčią, nes žino
jome, kad čia bus labai įdo
mus įvykis. Norėjome pama
tyti dar kartą prieš vestuves 
buvusią “Miss Naujienos”, tai 
yra p-lę Liepą su George 
Chernausko sunumi.

Mums įėjus į bažnyčią, žmo
nių buvo nedaug. Mat dar 
ankstoka buvo. Bet jau matė
si viskas paruošta apeigoms, 
ir atrodė, kad laukiama ko tai 
nepaprasto. Svečių takas nu
klotas baltais uždangalais. Ir 
iš šalių baltomis juostomis ap
juostos lankos.

O kai atėjo trečia valanda, 
tai bažnyčia buvo pilna žmo
nių. Ir visi nekantriai laukė 
jaunavedžių. Ilgai netrukus 
pasirodė ir jaunavedžiai. Bet 
ne vienu buriu, kaip kad se
noji gentkartė pirm 20 ar 30 
metų eidavo altoriaus link, o 
truputį kitaip. Jaunoji su pa
mergėmis suėjo per priekines 
duris ir laukė savo eilės eiti 
toliau. O jaunasis su brolai- 
čiais įėjo per šonines duris, ir 
po vieną, eilę, palengva ėjo 
tuo baltu taku į vidurį bažny
čios ir čia laukė savo 
ges ateinant. Taip visi 
į būrį.

Jaunasis gi pasiliko
grotelių vienas. O kai visi bro- 
laičiai ir pamergės susigrupa
vo į poras, tada jaunosios tė
vas, p. Liepa, atvedė jaunąją, 
papuoštą baltais rūbais, gra
žiu vainiku ant galvos ir iš
reiškė jai tėvišką palaimini
mą.

Po to visi atėjo prie alto
riaus. čia Šv. Kryžiaus baž
nyčios klebonas atliko šliubo 
apeigas. Laike visų ceremoni
jų vargonai grojo, o jiems pri
tarė p-nia Oželienė giedoda
ma. Kai jau šliubo ceremoni
jos tapo atliktos, tai visi gra
žiai poromis ir ilga eile išva
žiavo į Justice Parką, kui; p, 
Liepos svetainėje kelta vestu
vių pokilis. Bet mes ten jau 
nebuvome.

pamer- 
rinkosi

.prie

Mes išvažiavome j Jefferson 
miškus, kur Pirmyn mišrus 
choras rengė išvažiavimą. De
ja, choro pikniko vietos nesu
radome, nors labai norėjom 
pirminiečių tarpe laiką pra
leisti. —J/. Karčauskas.

Prasidės pirmadieny
Didysis kontestas, kuris 

buvo skelbiamas savininkų 
Midwest krautuvių, prasidės 
pirmadieny, {rugsėjo 23 die
ną. Jau tas kontestas yra už- 
interesavęs daug žmonių, nes 
yra siūloma daug prizų ir pre
mijų.

Šis kontestas tikrai gali va
dintis pelno pasidalinimo pla
nu. Nes prie kiekvieno pirki
nio už 25c, kostumeris gaus 
kuponą. Tuos kuponus reikės 
taupyti ir kaip tų kuponų su
sirinks tūlas skaičius, tada tie 
kuponai bus išmainyti bile j 
kokią premiją, be ekstra mo 
kesties.

Savininkai Midwest krautu* 
vių tikisi, jogei kostumeriai 
išmainys savo kuponus į me
tus laiko. Ir savininkams tas 
kainuos apie $25,000.00. Tas 
reiškia, kad kostumeriai gaus 
dovanų už tokią sumą pinigų.

Kuomet kostumeriai pirks 
tavorus ir gaus kuponus,

> NAUJIENOS, Cljicago, III 
m ..i—..i    e1-"- i ii i iii i  r    i i■ ■■■«.imi

Boston Shoe Store
-S"

sezono atidarymasRudeninio

Artėjant

Lietuvių Golfininkų

Dr. A. J. Gussen.

Roseland
Balius gerai pasisekė

Z.

Snider’s” CHILI SAUCE ...... bonka 180
- •

dideli 2% 1Qa 
kenai JL f

J. G. Blo-
PINEAPPLE riekutės “Dole’s” Plantation 2% ken. 20*

svaro 9 7 f* 
kenas fc « v

SWANS D0WN Keksų Miltai

10 unc. stiklas 15*Bal?a’s” SWEET PICKLES.

*■

——

BOSTON SHOE STORE
MOTERIMS NAUJANYBĖ

PIRK NUO

PETER PE1N

Pakel, , 
Miller,

**

.-h. •

WALTER NEFFAS
• • ' J , - .4, . •* j s /

2435 SO. LEAVITT STREET
Phone Canal 9585

** ■?. . • • ■ • A . • , ! • : • ■

Švieži No. 1 kokybės Kiaušiniai.... Tuz. 31c

Walter Neffas
Kaina prieinama. Reikale neužmirškite kreiptis.

$2.95
ir brangesni 

VĖLIAUSI SUEDES

DYKAI! 1 šmotas FAIRY MUILO su 1 dideliu ar 5 mažais pak. 

GOLD DUST 5 ™akži 23C____ pakeli 17c
».Į I.II I   A —■■III.—     III I. .II..   .III  Į. .ĮĮĮ.r. f,,,, . ,     - .H^III.... II. .III.   .—I ĮĮ—  .M**.

2 už 17*

Cukrus^rnc-ž^lSc

“GOMET” RYŽIAI
CHOGOLATE LONGIES GOOKIES ...... svaras 19*
“Shady Dell” APPLE BŪTTER 36 unc. džiaras 19*

$2.95 
ir brangesni

BURGUNDYS, ŽALI. RJJDI

“JUSTICE” kartonuose 
švieži rinktiniai tuzinas WVW

T

.Sutaupykite SDK 
ant visokių —

Išdirbysčių

TYPEVVRITERS
Taiso —PARDUODA— Perdirba

KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bite išdir
by stės perdirbtą typewritęr’j, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

: ’ < ■? V veikia kai naujas, tik

—W $3 I MENESI-
*TA^GI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*

Del dykai išvalyiho, pertaisymo, perdirbimo, apskaitliavimo arba mai- 
. t nymo j naują, telefonuokite

A M TY?EWR1TER 
KO '1 ZTLrS. COMPANY

189 WESTMADISON STREET

____________________ __________ pak. 27c
“Shurfine” MAYONNAISE ~............ 8 unc. džiarai 130
"^LlYNUr'MARGARINE —~1 sv. pak72~ūž~290

1 sv. pakeliai 2 už 19*

TTA'VA “CHASE & SANBORN’S” 
nA V A VACUUM PAKUOTA
“Dr. Price’s” BAKll^G POAVDER* 12 unc. kenai 17* ..... ......... ......— ----------------------- . .........................  -

SNIDER’S CATSBP 13c

Perstatys komediją "Žydas Sta
tinėje”, bus muzikalis pro
gramas ir šokiai

r* V

krautuvės savininkas išeiškins <*
visas kontesto smulkmenas.

Tūkstančiai kostumerių yra 
įsitikinę, jogei valgių pro
duktus yra ekonomiška pirkti 
Midvvest krautuvėse. O dabar 
su šiuo kontestu, dar bus eko-r 
nomiškiau Midwest krautuvių 
kostumeriams.

Jų skelbimas telpa šios die
nos “Najienose.” (Sp.)

Lietuvių Golfininkų Sąjungos 
paskutinis turnyras (finai) už 
čampionystės trofejas įvyks 22 
d. rugsėjo Glen-Eagles Country 
Club laukuose (prie Archer Avė. 
ir McCarty Road.

Rugsėjo 15 d. lošimas davė 
rezultatus, kad sekantys nariai 
tapo pilnai kvalifikuoti išloši
mui čampionystės trofėjų ir ki
tų įvairių prizų bei dovanų, ku
rios bus išdalintos bankiete 
trumpoj ateity po turnyro. Su- 
eiliavimas toks:

Pirmi keturi: J. S. Vitkus,
S. Deksnis, J. Miller, Jr 
Poczulp.

Antri keturi: J. 
P. Kvederas, C. J. 
Pivaronas

Treti keturi: Dr.
žis, Dr. J. Russell, J. Keser, L.
T. Petrulis.

Ketvirti keturi: Dr. S. Bie- 
žis, Dr. A. Gussen, Dr. C. Kliau
ga, S. Jacobs.

Penkti keturi: G. Yonaitis, 
G. Grybas, J. Gregg, P. Kau
nietis.

Muterų sueilaivimas:
Mrs. Ruseli, Mrs. D. Kvede

ras, Miss Josephine Miller, Miss 
V. Micevičiutė.

Visi tie, kurių vardai yra su
minėti, turi būti kaip 8:30 iš 
ryto pas referį lauke. Lošimas 
prasidės paskirtu laiku. Four-
somai eis veinas po kito be jo- peiks.—Seųas Antanas.

- —• 1 • .......

kio laukimo, o katras pavėluos, 
tai bus prašalintas by defauli.

Taipgi visi tie, kurių vardai 
nėra pažymėti, bukite laiku, nes 
šueiliavimas bus ant Vietos, ir 
išeisite lošti vėliau.

Šitame turnyre dalyvaus ir 
pašalinė publika. Taipgi bus 
svečių iš įvairių Chicagos mies
to dalių. Nes Ghicagos lietu
viai įdomauja, nori pamatyti 
sviedinio svaidytojus ir žinoti, 
kuris iš lietuvių liks golfo čam- 
pionu 1935 m. Ghicagos ribose.

Publikai ir svečiams įžanga 
Veltui. Lošimas prasidės 9-tą 
v. iš ryto. Nariams įžanga do
leris.

Rugsėjo 14 d. laisvamaniai 
turėjo surengę balių sušelpimui 
kunigo M. X. Mockaus. Nors 
buvo tokių, kurie stengės pa
kenkti šitam labdaringam dar
bui, vienok jų pastangos nu
ėjo niekais. Pelno liks apie 
$50.00 be aukų. O aukų taip
gi surinkta keletas dolerių. Au
kas ir pelno atskaito paskelb
siu vėliau.

Dabar, varde M. X. Mockaus, 
tariu širdingą ačiū visiems pri- 
sidėjusiems . vienokiu ar kito* 
kiu budu. Ačiū visiems atsi* 
lankiusiems į balių. Ačiū ko
misijai ir darbininkams, kurie 
pasidarbavo be atlyginimo. La- 
bąi ačiū visiems laikraščiams 
ir radio valandų leidėjams, ku
rie malonėjo suteikt vietos pra
nešimams apie tai. Tai irgi 
yra kaipo auka, kuriuos įvardin
siu aukautojų sąraše.

Tai labai įvertinamas darbas 
tokį senelį, visuomenės veikė
ją be sveikatos, sušelpt. Ma
nau, kad už tokį darbą šios 
rengimo komisijos niekas ne-

DEL RUDENINIŲ v 

CEVERYHAJ 
EIKIT J

SLA. 226 kuopa su 
kruto

NORTH SIDE. — Artėjant 
rudenio sezonui SLA. 226 kuo
pa nutarė surengti šaunią pra
mogą spalių 26‘ d., Jono Gri
gaičio salėje 3804 Arrhitagė avė.
— V \ ;

Parengimas bus tikrai šau
nus. Bus suvaidinta labai juo
kinga vieno veiksmo komedija 
“žydas Statinėje”; bus muzi
kalia programas ir, ant galo, 
šokiai. ■ /

Įžanga labai fnaža—tik 25c 
asmeniui. O ateiti visiemsdbus 
patogu, nes kongresai jau pa
sibaigę, o grybauti bus jau šal
ta.

Aktorius komisija šiąip-taip 
sugraibė ir Mikas Šileikis juos 
treniruoja. Manoma, kad vei- 
kaliukas visiems patiks, nes yra 
labai juokingas ir gyvas.

—Koresp.

Julius Savickas su
grįžo iš ligoninės

. T------------ :
< Apie porą savaičių atgal, 
sekmadienio rytę, įėjo vidun 
tūlas lietuvis ir po trumpo 
ginčo paleido keturis šuvius, 
kurių vienas pataikė į koją 
Juliui Savickui, tavern savi
ninkui 1720 So.v Union avė. 
Savickui reikėjo važiuoti į li
goninę Dabartiniu laiku Sa
vickas jaučiasi daug geriau ir 
parvažiavo / namo augščiaus 
minėtu adresu. —Senas Petras

J. Matual ir A. Pet~ 
rauskas.

Bridegporte Boston Shoe. 
Štore, 3435 So. Halsted St., I 
skelbia rudeninio sezono atida
rymą. Turi didelį pasirinki
mą čeverykų vyrams, moterims, 
mergaitėms ir vaikams. Vėliau- j 
šios stylės ir materiolas ge
riausių išdirbę jų Amerikoj.1 
Kam reikalingi čėvėrykai, tai 
turite atlankyti Boston Shoe 
Store. Ten galėsite pasirinkti 
tinkamus čeverykus už labai 
prieinamą kainą.—žvalgas.

Sutaupiusi Pinigų ir 
Geriau Maitinsi Šeimų
Šviežias pasteurizuotas pienas at
vežtas JŪSŲ pieniaus, suteikia 
daugiau maišto už tuos pinigus, 

. negu kitas pavienis maistas.
Imk EXTRA Kvorta 

PIENO šiandien.

Nauji biznieriai Bridgeporle.
Du jauni lietuviai, pp. J. 

Matual ir A. Petrauskas, uždė
jo taverno biznį antrašų 3300 
So. Halsted St. Vardas paskir
tas The Hub Tavern. šeštadie
nį, rugsėjo 21 d., įvyks vadi
namas. Grand Opening. Skel-. 
bimaš telpa Naujienose. VBA. i

I 4 . ' . ' .ir i Iii ' J ’ I . 1 'J ' *. . ’J • - .. I ’’ Y. t , ... t

VYRAMS IR VAIKINAMS 
ČEVERYKAI

Vėliausių stylių, gerai tinka ant kojų. Geros 
rųšies. Stiprus. Pilnas užsiganėdinimas. 

Labai pigiomis kainomis. 
NUSIPIRKIT PORĄ DABAR

MES TURIME FLORSHEIM IR RED 
CROSS ČEVERYKUS

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET

Naujai Įrengta Svetaine
Westsidčje

Chicagos Lietuviai žino ir pažįsta Westsi- 
dės lietuvių biznierių Walter Neffą, West 
Side Hotel savininką. Dabar p. Neffąs pra-. 
neša Ghicagos lietuviams, kad jis naujai 
įrengs puikią svetainę tinkamą susirinki
mams, vestuvėms, “surprise parems” ir 
įvairiems mitingartis. čia rengiant vestu
ves bei bankietus ras visą patarnavimą 
vietoje, kuknę, indai ir kiti reikmenis.

Maisto Išpardavimas!
Pėtnyčioj ir Subatoj, Rugsčjo-Sept. 20 ir 21

KIAUŠINIAI

“Del Monte”PY CEScali,orniios

. “ČALUMĖT0 BAKING POtVDER? ■ sv. kenas 21* 
g skaurad. CHOCOLATE "^v. pak. 16C

“Sunkist”. Saldus ORAN2IAI vid. dydžio Tuz. 190 
VIRIMUI OBUOLIAI U, S. 1 ......................... S sv- 140
GELTONIEJI CIBULIAI U. S. 1 .............  S sv. 130
L0AF CHEESE American or Brick ........  sv. 260
“Mickelberry’s” BĄKED MEAT LOAF ......  sv. 290
“Lakevięw” MINCED HAM —.......................  sv. 230
“Drexel Farms” Chicken LUNCHEON ROLL sv. 290 
MASON DŽIARAI “Samco” Super-Seal kvort. tuz. 730 
“Midwest” DžIARŲ~ROBERIAI 12 pak. 2 pak. 90

“LITTLE BOY BLUE” lozurkas ......
“LITTLĖ BO-PEEP” AMMONIA 8 unc
“LITTLE BO-PEEP” AMMONIA kvort. bonka 230

“National Biscuit Co.”
COOKIE Išpardavimas Bc 3pak.14c
PALMOLIVE MUILAS ................................. . 3 už 140

-------  — MSt-.,,. A -H Į^,-     Į . | . 1 . . .|H .. t    ... t    . . ... . . . _ r. r_ .. | . -Į-JP

“SUPER SUPS" ................. ;........ ................... 3 už 26*
OCTAGON POWDER maži pakeliai .......... 3 už 10*
cmaa ITANTTrCTAG! Prasidės Pirmadieny. Rugsėjo 23.
<plUv Gaukite kuponus musu krautuvėse

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius,
PASTABA — Dauguma “MiduHtt Stortt”. turi ir matot tkgriut, kar jut 

______ galite pirkti gerą mėtą, paukėtianą ir tt. ui iamigatiąt kainai!

__________ NES PK5|XU

STORĘS
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Publįshed Daily Except Sunday by 
The Lithuanian N®ws Pub., Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephope CANaJ 8500

Subscrlpfion Ratas:
$8X)0 per year in Canada
1-7.00 per year outside of Chicago
*8.Q0 Per yegr in Chicago 
ec per copy. • ' '' ’'

88.00 
__  4.00 
_. 2.00
— 1.5p
— .7$

____ 3c 
_ 18c

75c

Entered as Second Ciasa Mattel 
March 7th 1914- at the Poit Office 
of Chicago,, UI. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drove, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
BL Telefonas Canėl 8500. v ' ' u

Uiukymo kalnai
Chicagoje paštu:

Metams . ........................ .....
Pusei metu _______ _____
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams _ _ _ _
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ___________
Savaitei .. ...— ------ ;
Mėnesiui ............... .

Suvienytose VaJatijuact Chicagoj,
; ‘ pąšU>

Metama $7.00
Pusei metų .......   3.50
Trims mėnesiams .............. . 1.75
Dviem mėnesiams m——. 125
Vienąm mėnesiui , 75c

Lietuvon ir kjtur užsienląoie 
(Atpiginta).

Metams   $8.00
Pusei meti /,4;00
Trims mėnesiams  ......... ..... 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu au užsakymu.
>!■ ■■■■XI. * ,,■■■1111^.. J.UL .I1/.1 J

“sovietų rojaus” baisenybes. Paskiausias jo bęndradar- Laikrodis, kiltis 
bis tai — Mieteli! Burštein, kuris buvo “udarnikas” knliniaai 
Penkmečio Plano laikų ir turėjo “komandyro” titulą! ■ • - * .
raudonojoje armijoje.

Jisai rašo, kad darbininkai sovietų fabrikuose ken
čia badą, kuomet komisarai yra sočiai/pavalgę, gražiai 
apsirėdę ir važinėja puikiais ąutomobįliais. t .

Jeigu jisai buvo “udarnikas” ir ^kojnandyras” 
visgi nenorėjo Rusijoje gyventi, tai matyt, kad tenai iš 
tiesų ne kažin koks “rojus”. \

PANAIKINUS NRA.

Kada Jungtinių Valstijų kongresas priėmė krašto 
ekonominio gaivinimo įstatymą ir valdžia įsteigė gar-l 
siąją NRA su mėlynuoju aru, “Naujienos” išreiškė nuo
monę, kad ta reforma yra naudinga darbo žmonėms. 
Šitos nuomonės dienraštis laikėsi įr toliau, nųrodinedą* 
mas kartu, kad darbininkai privalo suprasti tuos pato
gumus, kuriuos jieips teikia NBA, ir juos išnaudoti sa
vo būklės pagerinimui.

Tuo tarpu visoki bolševikųojantieji Įr anarchistuo- 
jantieji elementai smerkė NRA, kaipo didelį “pavojų” 
darbininkų klasei. Mūsiškiai Maskvos davatkos buvo 
sugalvoję net, kad NRA tai
rikpje. ................ ;

Dabar NRA panaikinta, nes Vyriausias Teismas 
pripažino visą eilę svarbiausiųjų jos patvarkymų “ne-; 
konstituęingąis”. NRA simbolis, Mėlynasis Aras, išny- 

’ ko. Klausimas, kaip tatai atsiliepė Į darbininkų padėtį: 
ar jiems dabar geriau;, ar blogiau?

Atsakymą į šitą klausimą duoda “Naujienų” kores
pondentas Rytietis, kuris dirba mašinų dirbtuvėje 
Bridgeporte, Conn. Jisai rašo:

“Amžiną atminti tam mėlynam paukšteliui, 
kurį mes pažinome kaipo NRA. Jis turėjo daug 
priešų, kurie jį norėjo nudėti. Jo gyvenimo dienose 
mes, įrankių išdirbimo dar>inįųk^i, 4^
valandų savaitėje, o dabar dabar dirhamu f 
nas savaitėje ir 12 valandų į dieną. Kiek ištikro 
valandų čia pasidaro, lai skaitytojas sau susiskaitė. 
Tai beveik netikėtina, bet taip yra.” (žiur- “Nauj.” 
rūgs. 19 d.) ’ ’ /
Vadinasi, vietoje 40 valandų darbo savaitės, dabar 

\ jau yra 84 valandų darbo savaitė.
Kad ir darbininkas uždirba per 84 vai. daugiau, 

negu per 40 vai., bet aišku, kad tokios ilgos darbo va
landos naikina darbininko sveikatą. Kaip ilgai žmogaus 
jėgos gali tokiam darbe išlaikyti? Minėtasai musų ko-i 
respondentas sako: ‘

“Po 12 valandų darbo dienos — kas iš darbi* 
ninko belieka?”
Bet tuo patim laiku daroma skriauda ir kitiems 

darbininkams. Nes kada tie darbininkai, kurie turi dar
bą, yra priversti dirbti po; 12 valandų per dieną, tai 
pramonė gali apsieiti su mažu skaičium darbipinkų. 
Todėl šitokios ilgos darbo valandos. didina nedarbą.

NRA bandė šituos blogumus pasalinti.
Taigi matome, kad tie, kurie niekino NRA, ėjo; 

prieš darbininkų reikalus. Neva gindami darbininkus 
nuo “fašizmo”, jie pylė vandenį ant išnaudotojų klasės 
malūno. j

“fašizmo” pradžia Arne-

Originališkas žadintuvas.

Vienas Budapešto laikrodi- 
Ininkas pagamino originališką 

i. žadintu- 
L | vas skambina 3 sykius su 3 

1 minučių pertraukomis: pirmą 
kart skambina ^normališkai,”' 
antrą kartą žymiai smarkiau, 

SLAPTI LAVAL’O PRIŽAPAI MUSSOLINIUI? o trečią kartą žadintuvas pa- 
' f 4 ‘ leidžia tokius keiksmus, kad

Lęon Bteūi, Francijpą socialistų vadas, sako, kad gir<1isi visuose namuose. .
Erancijos valdžiai teks nuspręsti, kąs daryti Italijos- "
Etiopijos ginčo klausime. Parląmęntąs Suteikę Ląval’o Miestai po VandeiUll 
kabinetui tęisę elgtis taip, kaip jisąį' geriau išmano. Bet "te——
Blum klausia: . Sakysit, kaip žuvys gali

“Bet kąip vyriaupybė panaudos šitą veikimo|nardyt kaminuose!
laisvę .ir, pagalios ar yra laisva? Ar Lavai (mi- « Dėt-'
nistens pirmininkas) nėra susirišęs slaptais prizą* roitas nuskęstų, tai kode/ jų 
dais Mussoliniui •— taip, ar ne? Ar Lavai yra ląis- kaminuose negalėtų žuvys; 
vas ir ąr jisai yrą pasiryžęs atlikti priedermę, ku- nardyti? ;
rįą Frakcija pasięmę ant savęs, stodama į Tąūtų; Bet ar gali miestus nu^cęs- 

’’ Tt|į? paklausite, žinoma, kad.
gali.

Sausros metu šiaurės rytų 
Kinijoj pereitą vasarą labai, 
nuseko Tai ežeras. Žuvauda
mi nusekusiame ežere, žvejai 
pastebėjo po vandeniu kažin 
kokias sienas. Pradėjus tas 
sienas geriau tyrinėti, pasiro
dė, jog tai yra paskendusio 
mięsto murai. Pastebėta net 
ištisi trobesiai ir gatvės. Žino
mu, viskas buvo jau apnešta 
dumblu, bęt miesto planas dar 
buvo aiškus. Nors niekas iš 
gyvų 'kiniečių to miesto neat
simena, bet pas juos yra le
genda, kuri sako, kad kitąsyk 
toj vietoj stovėjęs puikus mie
stas San-Yang. Tai buvęs žy
mus prekybos centras. Bet 
pakilęs didelis potvynis, apsė
męs visų apylinkę ir taip toj 
vietoj susidaręs Tai ežeras.

Manoma, kad kiniečių Tai 
yra ne vienintėljs pasauly eže
ras, prarijęs didelį miestą/ 
Airiai turi legendą, kuri sa
ko, kad didelis miestas esąs 
nuskendęs jų garsiame ežere 
Killąrney, ^Aairių ^poetas', Tomr 
■Moore yra apdainavęs kitų pa*

t-?

Sąjungą?” ‘ |yg|
Dabartinė Franci jos valdžia yna, be abejonės, da

vusi įvairių prižadų Italijos diktatoriui, bet niekas tik
rai nežino, koki tie prižadai. Lavai jų neatidengia ir 
čigoniška politika Genė vo j e neleidžia Tautų Są jungai 
imtis griežtų žinksnių; o Mussolini tuo tarpu gabena 
vią daugiau ir daugiau kareivių ir ginklų į Afriką. Fą- 
šistų diktatoriųs bųs pasiruošęs Etiopiją pulti, pirma 
negu Tautų Sąjunga suspės priimti kokį nors planą 
Etiopijai padėti. ; .

• _______ _________ Penktadienis, rūgs. 20, 1935
našų miestą, -kuris nuskendęs 
Neagh ežer, irgi, Airijoj.

Kai 1902 metais Pietų Egip
te buvo pastatyta Aswamo 
užtvanka, tai Nilo upe toj vie
toj virto dideliu ežeru, visai 
apsėmusiu kelias salas. Buvę 
Philae saloje trobesiai, med
žiai ir stulpai dar kyšojo iš 
po vandens, lyg sudužusių lai
vų stiebai. Bet kai užtvanka 
buvo pakelta dar 27 pėdas, tai 
ir tie visiškai išnyko. Dabar 
jie pasirodo iš po vandens tik 
vasaros metu, kai vanduo nu
senka.

Legendos sako, kad Olandi
joj taip pat yra nuskendusių 
miestelių ir kaimų. Apie 1282 
metus pašėlusi audra užvariu- kį pąsišąungs vykti kartu su 
si šiaurės jurą ant Olandijos *■-----
pakraščio ir užliejusi žemes
nes vietas, šis potvynys pada
ręs sausžemy didelę jurą, 'kuri, 
yra žinoma Zuider Zee vardu. 
Reikėję padėti darbo, kad atr 
siitaus užlietas dirvas. Olan
dą! sukasė 20 mylių ilgio pyli
mą ir tuo hudu atsiėmė apie 
550,000 akrų dirbamos žemės. 
Iš Zuider Zee liko tik IjsseL 
meęr ežeras, pę kurį dabar 
plaukioja raųjonburiai žvejų 
Įaiyeįiaį. Bet olandai sako, 
kad po žaliuoju tą ežero van^ 
deniu ir šiandien dar tebe-. 
miega nuskendę miesteliai ir* 
kaimai. Jų kaminuose dabar 
nardo žuvys.

ti. Neseniai prie salos priplau
kęs ant ledo lyties lokys, ku
ris tuoj puolęs arklį, manyda
mas, kad gaus puikų grobį- 
Bet atklys nė nemanęs bėgti. 
Visai priešingai: Jis atsistojęs 
ant paskutinių kojų ir puolęs 
lokį. Tai labai nustebinę lo
kį ir jis ėmęs trauktis. Tuo 
metu stoties tarnautojas nu
čiupęs šautuvą ir lokį nušo
vęs. Vėliau stoties gyventojai 
lokį nusigabenę ir tikėjęsi, 
kad bus Šviežios mėsos ilges
niam laikui. Bet po kelių die
nų pųsirod^ kad lękis gero
kai .avestas. Tai padaręs ark
lys. Jis su nemažu apetitu ė- 
dąs paukščius ir kiekvieną sy-

s|o.pęs tarnautojais paukščių 
medžioįi> Iš Norvegijos pasių
sti mokslininkai arklį ištirti.

Už skolas nukirpo

MUSSOLINI NENORI AFRIKOS DYKUMU

SOęiĄLIZACIJA ISLANĮJųOJĘ

panijai priklausančioje Isląndijos saloje pernąi 
metais laimėjo rinkinius Ąa^bo Partija ii* to pasėkoje 
susidarė koalicinė vyriausybė iš socialistų ir progresis- 
tų. Socialistiniai šios vyriausybės nariai pasiūlė vykin
ti Ketvertų Metų Planą krašto ųkiųi reorganizuoti. Tą 
planą buvo pagaminusi Darbo Partijos konferencija.

Vyriausybė dabar paskyrė planavimo komitetą, ku
ris padės prekybos ministeriui' Gųdmudsson’ui įvykinti1 
šias reformas: -

Marketų kontroliavimą — maisto produktų supir
kinėjimas ir pardavinėjimas bus padėtas po cehtraline 
kontrole; žųvitenkystės tarybą prižiurę^pūdytos žuvies 
gamybą; bus numesta kainos nąėsai ir pienui, ir.^. t,j .

Sociajipęš reformos — ketinama įvesti .(-;prisąi^ii^j 
tųjų posėdininkų įstaigą; medicinos pagelba gimdymol- 
kontrolės reikąlę; bus modernizuota ligos ir nedarbo r 
apdrauda, sulig Danijos ir Švedijos pavyzdžiais. T

Danija, kuriai priklauso Islandijos irgi turį ' 
koalicinę valdžią, kurios priešakyje stovi; socialistai. į f

...............  "i

Arklys mėsėdis
1 7-t y* •

Vienas šve.ęįų laikraštis 
praueša įdęmįą žiniią apie vier 
ną ąrklį, kuris pąsidare męė 
saėdžiu. Šis arklys esąs Bjęrr 
nejos saloje, 'kuri yra tarp 
Skandipavijos šiaurės ir špicr 
bergeno. Jis pasiųstas ten, kad 
aptarnautų mętereologines 
stoties tarnautojų reikalus, 
jis taip prisitaikė prie oro, 
kad laukę gyvena beveik ištį-. 
šus metus. Bęt prisitaik^’a- 
inas šis arklys pasidarė dide
liu mėsos mėgėju ir išnaudo- 

kur galėtų šviežios mėsos gau-

Lupu^aųos kaime (Rumuni
joj) antstolis gavęs praneši- 
ipų, kad už nesumokėtus mo
kesčius jam tenka e aprašyti 
ūkininko Trifuno turtą. Ant
stolis nieko nelaukdamas nu
vyko į minimo ūkininko ūkį. 
Ęet pasirodė, kad ūkininkas 
iš tikro esąs visiškai neturtin- 
fąs, kad jis nieko nebeturįs, 

ą būtį gįtima aprašyti. Ant
stolis jąu norėjęs išvykti, kai 
staiga į kambarį įėjusi Trifu
no žmona. įstatymų vykdyto
jas pamatęs, kad aplink šei
mininkės galvą apsuktos' dvi 
stotos plaukų kasos. Ir jis su
galvojęs, kad jas galima ap
rašyti. Nežiūrėdamas į šeimi
ninko ginčijimą ir io žmonos 
ašaras, antstolis nukirpęs tas 
kasas ir išsivežęs kaip užsta
tą, kol sugrąžins skolas. Bet 
šeimininke nenusiramino. Ji 
patraukė teisman antstolį už 
jos grožio sužalojimą. Teismas 
turės išspręsji, ar kasos gali

U S .
11U AJLAVzOk/O J.AJL^££V'J M. iA AUA1UUV4V *

jus kiekvienų progą, kad tįkj būti paimamos už skolas.
- (L; U.)

Apžvalga
. • fa T • 1$
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NEIŠKENČIA, KAIP VILKAS 
NESTAUGĘS

Tautų Sąjungos komitetas nutarė pasiūlyti Italiją!; 
du sklypu Etiopijos teritorijos Oga(ten provinciją ir 
Danakil. Bet Mussolini sako, kad jisiai šįtęs dovanos- 
nenori imti. Ką, girdi, aš sų tais tyriausiais yąiįssiu? į

Viename tų plotų žemė esanti apklota storu sluoks
niu druskos, o antrame nesą nieko daugiau, kaip ak
mens. Mussolini neseniai gavęs iš franeuzų sklypą Ša- 
haros, 110,000 ketvirtainių mylių pločio. Visoje šitoje 
žemėje jisai suradęs viso tik 62 gyventoju. Daugiau to
kių žemių jisai nenorįs.

Bet už kokį gerą Etiopija turi jam ųžlęiąįi savo 
derlinguosius laukus? To jisai nepasako’.

Jeigu italai nęišsitenka Italijoje, tai iš to dar neiš
eina, kad jie turi tęisę grobti svetimas žemes. Pats 
Mussolini dalinai kaltas tuę, kad italams darosi ankštą 
savam pusiausaty. Jįsai ragina Italiją ūkininkus au- 
ginti kaip galint daugiau vaikų ir moka premijas skait
lingiausioms šeimoms. Viętoje to, reįMjo 
Italijos moteris “gimdymo kontrolės”.

pUVĘS “UDARNIKAS” !
I II. I " 'I' U - l»

Hearst’as, kuris pirmiau bęlševikus gyrė, o dabar 
y^a su jais susipykęs, savo laikraščiuose nuolatos deda 
biivusijgju Rusijojį ta0a.utojjį ię dąrbini»kjį rastųs; ^pie

stojimo iš Maskvos į Califor- 
iii ją; ir sovietų ambasadorius Į 
Trojanovskis su buriu korės- ?? 
pondentų jau buvo nuvykęs jį jjg 
pasitikti. Bet, vietojo Califpr-S 
nijos, Levanevskis nusileido ne- s 
toli Leningrado! J K

Sovietų vąldžia buvo visam W 
pasauliui išsiuntinejusi aprašy- fij 
mus, kaip stębųklingai esąs I W 
įtaisytas Levanevškio lėktuvas,, w 
o pasirodė, kad. juo galima nu-' 
skristi tik kelis šimtus mylių, eC 
nes sugedo' aĮyvos teikimo si- {/j 
stema. -, 1 gg

Paskui, kada Levanevskio £ 
žygis nepavyko, “Laisvė” rašę, jS 
kad netrukus tas lakūnas yett B 
skrisiu s. O betgi skridimas bu-l R 
yo atidętas, dėį oro sąlygų bę-Hfc 
palankumo, kitiems metams. IJh

jeigu tąi nėra “blofinimas”, iŠ 
tai kodėl birtibininkai mato W 
“bl<y^nįiną” įtapę, kas skellįar n 
ma apie Vaitkaus skridimą t •

Bįmbjnįnkai šneka, apie fąįj 
kad Vaitkaus į skridimui buvot 
renkamos aukos iš visuomenes, 
tuo tarpu kai Levanevskio žy
giui valdžia paskyrė pinigus 
iš savo iždo. Bet šis argumen- L 
tas kaip tik sumuša pačius 
biml?ininkus. Vaitkaus skridi
mo rėmimas yra Kuosas dar
bas: kas jam pritarė, tas au
kavę, 9 kas nepritarė, tas nė* 
apkąvo. Bolševikai ne tik nę~| 
aukavo, bęt dar kitus aitkąlbi- 
nęjo nuo aukąvimo. ,Tąi kokį 
biznį jie tų^i ^įšti savo nosį į 
šitą dalVką? Kokį pamatą jie 
turi • prikaišioti “apgavystę”

Kaip Vilkas neiškenčia ne
staugęs, taip komunistai neiš
kenčia nešmeižę “Naujienų” ir . 
Grigaičio. Per mėnesių mėne
sius fabrikayę visokias mela
gystes apie trans-atlantiiiį skri
dimą, jie ir vėl grįžta prie tos: 
.temos. “Laisvė” r^šo, ka4 tas 
sumanymas esąs biznis, su ku
rio pagelba sumanytojai “pri- 
sipinigavo iš visuomenės arti 
.40 tūkstančių Jpiejjių’į. '"A T* ' -C ■

Visų-pirmą, t°^įoa sumos 
ALTASS nėra sukėlusi, čia 
bimbininkai apie .septynetų 
tūkstančių prideda (tik ne iš 
savo kišenės, bet iŠ savo gerk
lės). Antra, iš to, kas buvo su-, 
kelta Skridimo reikalams, su-’ 
many toj ai nepasipinigavo nė 
vieno cento; priešingai, jie yra 
pusėtinai daug patys aukbję, 
nekalbant jąu apie daugybę 
darbo ir sugaišto laiko.

Komunistei laikosi tos jėzu
itiškos taisyklės^ kad savo par
tijos oponentų galinga šmeižti, 
ir ‘ purvinti, kįeįc tilę patinka, 
nes - “tiksiąs įteisina prie
mones”.

ĮCada jie rašo apie bolševikų: 
^rldiųip sumanymą, taį tenai 
jie swąn4a „ . . _ . .... .
tvarkoje. -Girdi, Sovietų Sųjųn- tiems, hprĮę darbu ir ; pinigu 
goj niekas “nebldĄno” su įkid- p^Šiidęj oi kad šitas sumanymas 
dinąų, kąda Levanevskis ren- įvyktų?
gėsi lękti per šiaurės poliusį 't jpkip pamato jie 
Kaip tai “nebloŪno” ? Juk vapart savo chamiško. įpročiu 
įtaskva visam pasauliui skelbė, kite d&bų trukdyti ir nepątįn-||9 
ka<į‘ Leyanevskis be ąu- j kąmus sau purvinti, jįgg

neturi

« »

Bilas
Biznio Korteles

? Laiškus ir Konvertus
; Plakatus

-DRAUGIJOMS;
Atsišaukimus 
Lapelius ” ’ 
Korteles 
Programas 
Tikimus

PAVIENIAMS:
Vizitii|ė§ Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinipaį, etę.

-^0^1
t t i U'-'tfii

Draugijoms Konstituc|josDrauąij^ Konstituc|jos ir jų Vedamį Knygos yrg 
Musu Specialybė. Pądąrom jas ant specialiu užsakymo 
taip kaip jqs vedamos, su specialėm liųi^ii ir Mdš|yiš- 
kais antgalviais,

P'*...a ■

1739 South Halsted Street,

■AfįSfč^



HRBS

aiijienu

SEKMADIENY

PALIO Halsted StDu draugiai nelaimėj

(OCTOBER)

dividendą

OKOL HftLL

Vakarienei skanus kepsniai

AVĖ.

nathan 
KANTER

Lietuviškos
Degtinas

Visose Alinšse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžių
Kentucky 
Šourbon

| ir nepaprastą 
čia skelbimą fe*

THE BRIDGĖPORT ROOFlflG CO. 
Ar jūsų stogas reikalauja patai*

Crane Coal Co
5332 S. Long Avė.

Paminėjimas 20 metų vedybi 
nio gyvenimo sukiaktuvių

ANGLYS 
COAL

ame pa
kuria dabar rodomų

CHICA80S
ŽINIOS

William Tell jodomuose 
paveiksluose

Attention Pirmyn 
Membėrs!

Dvidešimties mėtų jų vedybi
nio gyvenimo sukaktuvių pami
nėjimą pp. Woberamš rėhgia 
jų duktėrys, p-leš Ėdriai ir Li-

LiiikSfria riafttiš liūdnai 
ūžšiMfee

Ekžaminąi civilei tai* 
hūHi

Šiaildie, rėgŠSjo 20 d.?
, neprašius |vykis pp. Mykdio 
ir Jufėš Wobėrį Šeimynoj,.2306 
Wėšt 123 st., Blų Islrind, M. 
Pp. Webrai, jų Šėima ir draugai 
iriiriėš 20 metų jų Vedybinio 
gyveninio sukaktuves.

; Pp. Webrai praeity yra bu
lvę., Bridgeporto bižriiėriai, tu
rėję keptuvę (beketrię) prie 33 
gatveš ir Union avė. keletą me-

FRESH PASTEURIZED MILE 
RETAINS NATURAL FLAVOR

Antanas Mankos susižeidė 
ioją darbe. Vaikšto šlubuoda
mas jau antrą savaitę. Praėju
si antradienį J darbe Antanas 
Venskuš ranką susižeidė. Abu
du Antanai yra Raudonos Ro
žės Kliubo nariai. P-rias Man
kąs šį metą gauna garbės do
vaną iš^kliubo, už.nėemimą pa
šalpos per 10 metų. Tai dabar, 
nors jis turi ranką pasirišęs, 
bet tas nesulaiko jį nuo.garbės 
dovanok. Gęrtiš rekordas pra
eitų 10 metų."

Netik paroda, bet ir pamo' 
kinimas

Tėlef. kafrišon 0751. N-R^Y
NUOLAT ŽĖMOS KAUTOS 
.. Vai.:—8:30 iki 8:30

Nėdelioj nuo 9 j^į^įP^^i^

Under odr newly adopted 
policy, this Friday, September 
20 will be the lašt reheiršal af 
which old membėrs will be 
able to establish their standing 

I aš ėhar ter membėrs. Ariy old 
riiėmber who will haVe failed 
to make his appearance this 
season by Friday, Sept. 20, 
will be automatically dropped 
from the roll. If at another 
time he should again wish to 
becomę a member, he will have 
to come in under the rules 

Igoverning riew memberš and 
pay a initiation fėė.

Reheąrsals are now being held 
at Neffas Hali, 2439 S. Leavitt 
St., near Blue Island.

P-nia Stonienė po poros sa
vaičių vaišių xpas sūnų saulė
tojKąlifoyųįjįoj sveiką ir link
smai t sugrąžo prie sayo biznio, 
į valgių krautuvę adresu 482Š 
S^ėst 15 st.

THE DAILY 
BUSINESS D1RĖCTORY 

kasdieninis biznio sarašas 
AUKABETO TVARKOJ®

Šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musą skaitytojams su
sirasti. kur galima nusipirkti (vt 
daiktą, intaisą ir rėikmeną. Jeigu

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėltfy 
kad pačias Naujienos 
yrą naudingos.

Špalftį mėnesio' 28 d. Spring- 
fiėldė,' Gėnteiiiaf trobesy; kam
bary 103 įvykš ėkžanfihrii aš- 
mėninis norintiems gauti ci
vilis /arnjjiyoš darbuš. Eltžh- 
miriai Miš šešiolikai skirtingų 
rūšių darbų. Aplikacijas 
šiems ekžaftiihahi’š reikia pri
duoti’ ne vėliau, kaiti iki spa
lių 18 a.

James Hunt, 43 metų, iš Deš 
Plaines, UI., naktį iš1 trečiądiė- 
nio į ketvirtadierij Šakniai ba- 
liavojo, šokdamas ir gerdamas 
su drauge mergina 
virtadienio 
draugė, p-lė Ernestine Burnin, 
27 m., iš Ešėahaba, Mich., va
žiavo automobiliu. Ir štai jų 
hritomobiliš šrišidatiŽė su ki
tais trimis aritdMobiKąfs prie 
akmenyčios duobės.' .. rfunt iš
lipo iš savo riritoriiribilio, pa
ėjo kiek į šoną, ir įkrito į duo
bę, 85 pėdas žemyn. Jis jau 
buvo nebegyvai,;, kai jį išėmė 
iš duobės. , Nėiajm’ė atsitiko 
Brookfield miestely.

BERGHOFF MUŠ 
bridgeporte 

VIENIhtiŠLS' VtĖTA I>AS: 
JOS. RŪTA 

326t^™WSt_

Maniakas įsibriovė į pp. 
Jąmės Kutą, 14Ž Nortb: MaV- 
ffęirf avė. Grd/noda’maš šei
mininkui revolveriu , jis suri
šo jį, o po to užpuolė jo mo
terį, sumųšo ją ir išgėdinto. 
Tai jau antras toks įvykis pa
sitaiko tame trobėsy, kur: pSį). 
James gyveną,; o} nuo to ma
niako jau trečia šeima nuken
tėjo Austin miestely.

žvarbiausią
veiksle
Sontotpnę teatre, yaidiiįa Gon- 
rad Weidd.į Palies Williamo 
TęelUĮo rolę lošia pagąršėjęs 
Anglijos aktorius Halis ^arf.

Daug darbo padėta, ’kac 
“SViiliam TeH’į” ii* jo laikų 
aplinkumą atvaizdinti juo ar
čiau buvusios gyvenimo tik
renybes.

Pradedant šia dieną, t. y. 
penktadieniu, rugsėjo 20-ta, 
Šono tone teatre, 66 East Vah 
ffūrėh st., bus rodomas pa
veikslas ^Willįam Iteil”.

Wiffiąih Tell bUyO ŠyelšaTi- 
jtoš didvyris, pasižymėjęs tos 
šaliėš žmonių kb^osė už lais
vą’. Kaip žinomi^, ir šian
die ŠVėiČarija. yra viena lais
viausių šalių pasauly. Ir nė 
tik tai: ' Pasaulinio karo me
tu, kada Viena Šalis po kitos 
šoko į karo sukurį, Šveicarija 
išliko neutrali ir riepriklaUso- 
nia' — tur būt dėka tų, ’kbvų1, 
kurias jos žmonės vedė už 
laisvę ir nepriklausomybę pra-

W. J. Frtckeltoh 
Coal Co.

Anihracite COAL Bitaminous 
Pochantas ir kitų rūšių 
Raikvay Yard and Office 

Forty-Seventh and Loomis Streets 
Phone: Yards 0042-0048 

. įsteigta 1880
Musų reputacija yra išdirbta per 
ilgus metus pardavinėjime aukštos 
rūšies anglis ~ ir geru patarna-

CICERO—“Naujienose” jau 
turto minėta apie čekų-*slova-1 
kų gėlių kĮiubo parodą, kurį. 
rengiama’ Pilsen Parke, prie 
26 gatvės ir Albany avė., nuo 
rugsėjo 25 dienos iki rugsėjo 
.30 d.
i Čia turiu dar pasakyti, kad 
Jat bus ne tik paroda, bet ir 
pamokinimas arba nurody
mas; kaip kurias gėles užlai- 
.kytj, kad jos augtų, bujotų ir 
kad jų užlaikymas butų pri
eidamas biednuomenei. Nes 
>vykihtojai šio sumanymo yra 
darbo žmonės. Pats to kliu- 

,1)0 galva, John Stąuber, yra 
jWester Electric kompanijos 
darbininkas.

Jisai per daugelį metų dėjo 
pastangas gėlių auginimui ty
rinėti. Pasidarė žinovas šioj 
šakoj. Metai laiko atgal jis 
ir dar įjota kitų asmenų su
tvėrė t. čekų-slovakų kvietkų 
kliųbą’. , šiandie ias kliubas 
turi savo šakas įvairiose 
Amerikos valstijose.

1 Rugsėjo 25 d. kalbamas kliu- 
bąs atidaro gėlių parodą im
inėtoj pradžioj šio rašinėlio I 
.vietoj, būtent Pilsen Parke. 
Paroda tęsiš iki 30 d. rugsėjo 
dienomis ir vakarais. ' Laikė 
parodos bus pildomi progra-J 
anai ir teikiami nurodymai, ką 
kuri gėlė reiškia, kokio maisto 
reikalauja. Taipgi bus pri
imami parodon įvairus aug
menys ir už tai bus duoda
mos dovanos pasibaigus pa
godai.

Lituviai, ypač hiušų moters, 
turi palinkimą prie gėlių gra
žių darželių. Patartina vi
siems ir visoms atsilankyti į 
šią čekų-slovakų gėlių paro
dą ir .gauti /įaujų, naudingų 
patyrimų, kaip patobulinti 
savo kviėtkynus;

bus lipama 
35 centai, perkąiit iš anksto, 
25c. šeirtiyndš ų tiįibthi it 5 fi- 
kietai už 1 dolet|. ftožiias atsi
lankęs bus papuoštas rože.

Kai kas gal pamanys, kad 
čia turime parkuose tiek ir 
tiek gelių. Tačiau tarp musų 
parkų ir šios parodos bris di
delis skirtumas, ir tik atšilari-

klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informaciją, jeigu tik 
ją bus galima gauti. . _ , , ,

Perhaps you’ve had-the experience 
of bakinj? a perfect lookinję cake or 
pie from a recipe only to discover 
that it did not seem to taste ri^ht. 
Perhaps, toO,- you’ve retraced your 
steps in making it, checked a«ain 
the ingredients used and yet were 
puzžlėd for the cause of that odd 
flavor.

For drinkintr. fresh pasteurized 
milk haa no eųual in flavor, whether 
used plain or čombined with fruit 
jujces or syrups. Whencver you 
have a ūse for milk, be sure to ūse 
fresh pasteurized milk as thėre is no 
substitute for its natūrai fresh 
flavor.

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGIČIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Rėnda

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, 
U. S. Government įstaigoj, F. Š. and 
L jįs# čorp. 'apdrausta kiekvienos 

< ypatos iki $5,000.00. i
Mokam 

_ kas 6 mėnesiai. Pra- 
eityje išmokė jom 4%Tederalaavings o kurie moka mėne- 
sinė — 5%, 

0# chičAoo^
2324 So. Leavitt Street 

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.

P-nią Marjory Jordan, Cook 
ka’rinfės pašalpai teikti bedar
biams adrii’iriistčdforė, kėntvir- 
tądienio rytą atidarė vieną 
laišką ir riųštebo. Ažriot par- 
skaityti prašymą* įjagelbos, 
konverte ji rado $300 banko 
čekį. Sitiritejaš pranešė, kad 
per metus laiko jis erifęs pa
šalpą, bet da'ba’r, kai jo mate
riale padėtis pagerėjusi, jis 
atsimokąs Pašalpos koinisijai 
su 6% palūkomis. Pinigų 
siuntėjas nepadavė savo var
do; turbūt neieško garinimo.

RADIATORIŲ. FENDERIU IR 
BČDY TAISYMAS

Automobilių malevojimas, rądiato 
rių valymas, 100% garantuota. •

R & R RADIATOR AND 
BODY CO.

H. C. Reichert. Jr. J. F. 
Reuther, J r. 
Įsteigta 1920

3572-74 Archer Avenue
Phone Lafayette 7688

R (’ONRAI) | 
ŠTtlDIO 

420W.63rdSt 
Ėntlevob<ifo83-5840 I

Dar gražiau, moderniš- 
kiau Įrengta.

Pp‘. Staisiunas ir Jaritellu- 
riaš supkidi diflią ir , labai ge
rai atrodo. Jlį‘ darbas tai iei- 
šyrilas Lidošybes svėtainęs. 
Balkono; svetaine biiš daug 
pa^JihKesii'ė mažiems pąrėngi- 
mririid. ii* didėšriiems šųširin- 
kimarii^. Šitrikią' pataisą rei
kėjo jad kėniai padaryti. —D.

sutaupyti 
apie

t Tūkstančiai 
visoj šalyj, 
iki $3.00.

1 kaina tik; j., __________
J$2.50 vertes mąleya, 
'grindimą ------- -—--- ---------
5 galionai skysto cemento 
stogams y 
$3.00 sli

M
garantuota ?arba . ..
Pirkit artimiatfsio| krautu

E^CHaSI' 
CHICA& im M - —

Gerkit ir Reikslaukit
. ... . . -i-. -'r . >.■ ■

Bankietas!
•'’l ____ i-..., . ;v- •. ■ ■r*’?"* . .

MALEVOS
Lrlkėsloš nuo*,, ii nuo gaisru*

įįjnrj malevų 
ėypš\ tfalipn^.. .žinomos 
[avinčjamds kitur visurmu,ų__ _ Sl.po

• a <
, gertawji^r~paBirinkiinag 

' iaamonliesto—-
/2 pigiau. 100% 

‘ąžinami pinigai.

Mutual Liquori
4707 So. halsted St. 

Tel. YARDS (1803
aiiji .?.3i į__________

BOILERIUS TAISOM IR 
. VELDINAM. .

24 . valandų patarnavimas.
GUARANTEED BOILER AND

r WELDING SERVICE 
3240 South Archer Avenue. 2 
Okai i vakarus .nuo Ashland Avė. 
bL Virginia 1986.

Stogai 
ROOFING

JOHN P. EWALD
■ ■ LOANS and INSURANCE >

A Jfeįįu;:reikąta^ 'Mųrgičįo, arba
=:r^di^udtod'^mio ugmėSj vėjo, ;

' 'TELEFONASt' YAR(ls 2790 ąrbąW91<

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE ''-'.į.



NAUJIENOS, Chicago, UI.
.......................................................  . ..

Penktadienis, rūgs. 20, 1935

Perka tikietus į “Nau
jienų” Bankietą

me nubudime dvi dukteris ir
tolimesnių giminių Amerikoje
ir Lietuvoje. Laidotuvėms pa-Tįrąranda gyvybę, 
tarnavo direktorius S. Mažei
ka. i — VBA

Jau apie 300 Chicagos gerų lietuvių nusipir
ko tikietus į “Naujienų” Iškilmingą Bankietą.

biznieriai su savo, šeimynomis, 
kostumeriais, užsisako atskirus

Pirmyn cohoro na
rių atydai!

Žymesni 
draugais ir 
stalus.

Ciceroa 
jiems paskirti didžiausi stalą.

Šiame “Naujienų” didžiuliame bankiete da
lyvaus tik ką sugrįžę delegatai iš Lietuvos, da
lyvavę Lietuvių Pasauliniame Kongrese, K. Au
gustas ir Mrs. Julia August. Jie gyvu žodžiu pa
pasakos apie tą garsųjį kongresą ir jo eigą. 
Taipgi papasakos apie Lietuvos ūkininkų strei
kus ir abelnai visus savo įspūdžius ir patyrimus 
besivažinėjant po Lietuvą. Į ;

Juozas, Žukas, kuris nugalėjo Lietuvos teni- 
sistus ir parvažiuoja kaipo teniso čempionas. Už 
jo gabumus jam yra pasiūlyta teniso instrukto
riaus vieta Lietuvos Sporto Kliube. Juozas Žu
kas papasakos daug įdomių dalykų. «■

Jus jau. žinote, jogei “Naujienų” Iškilmin
gas Bankietas įvyks sekmadieny, Spalio-October 
13, 1935, Sokol Svetainėje, 2345 S. Kedzie Avė. 
pradžia 5 valandą po pietų. Patariame ir jums 
tuojau įsigyti tikietą ir dalyvauti sykiu su visais 
gerais Chicagos lietuviais. c — T. R.

kolonija pirmutinė pranešė, kad
_ — . . t a*

Sulig musų naujais įstaty
mais, šis penktadienis, rugsėjo 
20 d., bus paskutinė repeticija, 
kurioje senieji nariai galės jstor 
ti kaipo tikri nariai. Tie na
riai, kurie po šios repeticijos 
nebus šugryžę į chorą, bus au
tomatiškai išbraukti ir norėda
mi kada nors vėl įstoti į cho
rą, turės įsirašyti kaipo nauji 
nariai ir mokėti įstojimą.

Repeticijos dabar yra laiko
mos kas penktadienį, 7:30 v. 
v. A. Neffo svetainėje, 2439 S. 
Leavitt Stl, prie Blue Island 
Avė. ’.b

karčiais žmogus ' ar karvė dėl 
neatsargumo įpuola į griovį ir, r< «• ~* I

-r - • • w ’ v, •' 4

/Taipgi drg.v J. Zerolis apsi
lankė. Mahąboy City., Pa., 
“Saulės0 redakcijoje ir užsira
šė “Saulę? mętąms laiko. Par
sivežė juodo daimanto kąvalką, 
savo švogęrio iškastą, atmin
čiai.

Darbai anglių kasyklose ei
na povai.

—Senas Petras

Metinis L. U. G susi
rinkimas

A,

A. A. Walter Mitkus 
Bridgeporto biznie

rius palaidotas
Pereitą pirmadienį, rugsėjo 

16 d., tapo palaidotas stam
bus Bridgeporto biznierius 
W'alter Mitkus. Velionis neti
kėtai pasimirė po padarytos 
operacijos ant vidurių.
-------------- - 4-t--------—-—

Kadangi velionis pats buvo 
taverno bizny, todėl ir jo grab 
nėšiai buvo tavernų binieriai, 
būtent, pp. Mikas Raubas, 
Chas. Kasiliausfkas, Jos. Smil- 
gis, Chas. Ūkelis* Ted. Janu- 
šas ir Dan Šidlauskas.

Velionis dabar amžinai il
sisi šv. Kaz. kapuose šalia 
savo žmonos, kuri 1929 m. 
mirė Anglijoje ir buvo par
vežtą palaidoti šv. Kaz. kapi
nėse. Velionis paliko didelia-

Sugryžo iš vakaciju 
Jonas Zerolis ’

"..........    '' j;

Jonas Zerolis, 8140 S. Vin- 
cennes avė., senas “Naujienų” 
skaitytojas ir rėmėjas, taippat 
senas šios kolonijos biznierius, 
kurs pirmiau užlaikė bučernę 
ir grosernę, o dabartiniu laiku 
užlaiko' gražiai išpuoštą taver
ną, buvo išvažiavęs pas švogerį 
ir seserį Minersville, Pa, t. y. 
pas ponus Kulbitskus. J. Ze- 
roliui teko viešėti Penna vals
tijoje kietųjų anglių apielinkėj 
visą savaitę, ir jis yra labai 
patenkintas savo vakacijoimis 
Minersvillėj, Pa.r ; . V '

švogeris Kulbitskas buvo nu
sivedęs p. Zerolį ir į anglių ka
syklas. O tie kalnai Pa. vals
tijoj, apaugę žaliuojančiais me
džiais, gražiai atrodę. Tiktai 
tos įgriuvusios duobės į kasyk 
las darė šiurpų reginį, čia ret-

Sekmadieny* rugsejp 22 
kaip 2 vai. po pietų Lietuvių 
Studentų Kliubas laikys meti
nį susirinkimą Sandaros salėj, 
kuri randasi prie 33-čios ir 
Halsted gatvių. <.

Įvyks valdybos rinkimai. Po 
to, nariai baigs tvarkyti planus 
astronomiškai ekskursijai se
kančią savaitę. Tad patartina 
nariams skaitlingai atsilankyti.

ko, yra skyriama ką kviesti, o 
ką nekviesti į susirinkimus.

Del šio komiteto raporto bu
vo daug, ginčų, nes komitetas 
prašė, kad Draugija prisidėtų 
su aukomis. Komitetas taipgi 
pranešė apie metinį parengimą, 
kurs įvyks 9 d. lapkričio Liuo
sybės svetainėj.—Narys.

Šiandien sugryžta 
Juozas Žukas

Vakar gavome telegramą nuo 
musų tennisjsto Juozo Žuko, 
sugryžtančio Chicagon po dide
lių laimėjimų Lietuvoj. Jis iš
siuntė telegramą pakeliui iš 
Binghamptono, pranešdama?., 
kad bus Chicagoj šiandien 9:15 
v. iš ryto. ‘

sėjo 20 d. 8 vai. vakare Nefo svet. 
2435 S. Leavitt St. i Visi nariai ma
lonėkite susirinkti laiku, taipgi no
rinti dainuoti būtinai aisilankykit, 
nes daugiau naujų narių nebus pri
imami net- po choro koncerto.

— Valdyba.
Roseland — Ateinanti penktadieni, 

rugsėjo 20 d., 7:30 vai. vakare Dar
bininkų svet., iyyks Kliubų ir Drau
gijų Susivienijimo susirinkimas. Bus 
svarstoma svarbus reikalai Susivie
nijimo naudai. Visi nariai, narės 
ir kurie norite prisirašyti prie Susi
vienijimo atsilankykite paskirtu lai
ku. — Sekretorius..

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 
pradės dainų pamokas nedėlioj rug
sėjo 22 dieną, kaip 10 valandą iš ry
to Neffo svetainėj, 2435 S. Leavitt 
St., tad visi choro nariai malonėki
te susirinkti laiku taipgi mylinčius 
dainas kviečiame prisidėti prie cho
ro. — Valdyba.

Į CLASSIFIEDADS

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKIA moteries prie namu dar
bo ir pridaboti 2 vaikus. ' Nuolat 
darbas, gyvenimas vietoje. Schul- 
man, 8108 W. 16 St.

REIKALINGA moteris ar augusi 
mergina prie namų darbo, turi būt 
patyrus. 6744 S. Artesian.

Purnished Rooms
KAMBARYS ant rendos Marquette 

Parke vaikinui, apšildomas, be val
gio prie mažos, švarios Šeimynos.

2435 W. 65 St.

“LAI SAU LYJA,m.. ^A^QaUllU llluidų!"

Cicero
Draugystė Lietuvos Kareivių 

laikė mėnesinį susirinkimą pra
ėjusį sekmadienį Liuosybės 
svetainėj. Ligonių randasi vie
nas, tai James šūkis, kurį iš
tiko nelaimė: jo koja sulaužy
ta, ir ims nemežai laiko iki jis 
pasveiks.

Liuosybės svetainės atstovai 
pranešė, kad yra nutarta reng
ti vakarą 5 ir 6 d.d. spalių 
mėnesio, kaip sezono atidary
mų' ir tikslų sukelti kapitalo 
užmokėjimui už praplatinimą 
mažosios svetainės. Padidinto j 
svetainėj bus;. parankiau susi
rinkimai laikyti, f šiam tikslui 
draugija paskyrė $5.00. Turėtų 
visi dalyvauti parengime. Drau
gijos atstovai duos visiems ti
kietus veltuį.c; n! i ■

Savo laiku buvo/ rašyta apie 
veikmę dėliai praukštų maisto 
kainų. Jau daugiau kaip tris 
mėnesius komitetas darbuojasi, 
bet nieko apčiuopiamo nėra pa-

kairiom paliečia visus,
daryta.

Maisto 
tad visų labui-'ir.^ turėtų būti 
veikiama. Reikėtų visų susi- 
rinkimą sušaukti. Bet jo ne
šaukiama: girdi, klebonas ser
ga',nėra jo namie, tai svetai
nės negalima gauti. Tuo tar
pti daug ardvesnė Lietuvių L. 
svetainė stovi tuščia.

Kada “Naujienose” buvo pa
stebėta iš vieno susirinkimo, 
jogei veikėjos ar veikėjai šia
me reikale bijo pasirodyti, kas 
jie yra; ii* ar visas tas suma
nymas nėra komunistiškas trik- 
sas, tai p-nia Kelpšienė, sek
retorius, labai ta pastabo už
sigavo. Ji sako, kad ji nesan
ti jokia komunistė. Man la
bai gaila, kad ta ponia nežino, 
kas ji yra ir su kuo ji Veikia. 
Tad pasakysiu atvirai: jeigu 
jūsų tarpe nebūtų komunisti
nio kvapo, tai jums svetainė 
visuomet butų atdara. O da
bar kalbate, kad negalima gauti 
svetainės, laukiate klebono. Ge
rai, laukite ir visą Veikimą 
trukdykite. Biruti draugijų at
stovai turėtų tą permatyti, bet 
jie nusiskundžia, kad negauna 
pakvietimų ų susirinkimus. Sa-

MES PRUSTAM, jogei rūkymas Old Golds nėra garantija dėl 
buvimo gražaus oro. Bet daugelis rūkytojų^ suranda speeialį 

malonumą rūkydami Old Golds. Stimuliojanti ypatybe, kuri sukelia 
dvasią, net ir prastam orui esant. Tas malonus rūkymas paeina nuo 
Old Gold puikiausio tabako. Tabakas yra parinktas labai lengvas; 
pasendintas ir išpurentas virš paprastų standardų.

Į ' ' ' r •’ >' ‘ C

, ______________ _______©P.Lorillard Co..Inc

o j a BET NIEKADOS NE ERZINA

Gautų Atgal Automobilių Chicagoje 
150 Automobilių Pasirinkimui 

Dodge, 1982. sedan, kaįp nau
jas, tik ........ .J...4..Z....:..... $295.00

Buick late, 193Q,sedan, tik .... 110.00 
Fard, 1984, sedan. kaip nau

jas. tik 365.00
Hupmobile, 1932. sedan, garan

tuotas, tik .......—I ...i- 285.00
Študel * 
Chrysi ....

tik
Essęx, 1930, sedan, tik 
Chrysler Coupi 

Ir daug kiti
ir brangesniu. ___  ...... ____
garantuotas 90 dienų ir galit pasi
važinėti dėl bandymo 7 dienas. Jūsų 
sena’ kara priimsim 
kušių suma u“ 
nosiniais išmol 
te. kad pas mi 
g. pigiausios 

utuvf ' 
omis

, 1931. Deluxe. tik 195.00 
1932, Leluxe sedan, 

...... . 295.00 
...........  45.00 

35.00

karas 
it pasi-

ažais mė- 
Ątsiminki- 
IhTkainos 

Mušt, 
■ais ir ne*

PRANEŠIMAI
Ar jau esi nariu Chicagos Lietuvių 

Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuvių vyrų ir mo
terų yra nariais šitos didelės pašal
pos ir kultūros organizacijos — atei
kit ir Tamsta i skaitlingos šeimy
nos narius.

Chicagos Lietuvių Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
savaityje, $10.00 savaityie ir $16.00 
savaityie. Mokestis 50c„ $75. ir 
$1.25 mėnesyje. Extra mokesčių 
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos iždo,

Chicagos Lietuvių Draugija yra 
legale organizacija Illinois valstijo
je. Nariais priimami vyrai ir mo
teris nuo 15 iki 48 metų amžiaus.

įsirašyti Draugijon galima per mu
su konkursahtus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedčliais ir ketvergais ofisas atda
ras visa diena, o nedėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija. 
1789 So. Halsted St. 

(‘‘Naujienų” name — 2-ros lubos)
Chicagos Lietuvių Pirmyn choro 

dainų pamokos atsibus pėtnyčioj rug-

8:30 iš 
Ryto

Vėliausios žinios 
pateikiamos 
Naujienų . 
Panedėly, 
Utarnike, 
Seredoj ir 
Pėtnyčioj 
iš radio stoties 
WGES, 
1360 kilocycles. 
Girdėt visur 
100 mylių aplink. 
Tūkstančiai

• klausytojų 
niekad 
nepraleidžia 
šitų radio 
programų. 
Klausykitės 
ir jus.

UŽ $1 JUS MATY
SITE 30 ARTISTŲ

LOSIANT, ŠOKANT, 
GROJANT, 
DAINUOJANTI 
GAUSIT GARDŽIĄ 
VAKARIENĘ! 
TURĖSIT 
GOOD TIME!

SOKOL HALL 
2345 S. Kedzie Avė. 

SEKMADIENY, 
SPALIO-OCT. 13 d.

“NAUJIENŲ” 
BANKIETE

SIUSKIT PER, 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

i _ • ■ '■

loprašo Lietuvosžmonėsir ’ 
taip pataria Lietuvos bankai

Dr-jos Liietuvos Dukterų svarbus 
ir paskutinis susirinkimas ivyks še
štadieny rugsėjo 21 d. Mark White 
Park paprastoj svetainėj, 7 vai. vak 
Visos narės esate kviečiamos atsi
lankyti ir užsimokėti pilna mokesti, 
taip kad nueje pas Teisybės Mylėto- 
tojų, butų viskas tvarkoj. Tad, ma
lonėkite narės ta padaryti.

— A. Dudoniene, nut. rašt.....

FURNIŠIŲOTI kambariai rendon 
pavieniams ar vedusioms poroms; 
gali gamintis ir valgi. Prie mažos 
šeimynos, arti krautuvių ir gatve- 
karių. 5046 S. Kolin Avė. prie Archer 
Avė., 5100 South. Tel. Lafayette 
2928.

CLASSIFIEDADS
Ąutomobiles

Business Chances
Pardavimui Bizniai

AUKAUJU SAULIUNĄ — Kas 
pirmesnis — tas laimės! Atsiliepkit 
tuojąu — šiandien.

7021 Stony Island Avė.

NIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 
mėnesiu išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fen
deriai. apskaitliavimas, towing dy- 
kBl

‘2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

PARSIDUODA tavem biznis iš
dirbtas gerai randasi priešais dirb
tuve, priežasti pardavimo patirsite 
ant vietos. 3364 S. Halsted St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

PARSIDUODA tavernas — biznis 
išdirbtas nuo pradžios alaus sugry- 
žimo. Aš turiu parduoti todėl kad 
aš esu paveldėjas savo tėvo ūkės 
Lietuvoje. Atsišaukite greitai.

3204 So. Halsted St.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniaisf nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU op 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

PARDAVIMUI bučernė, biznis iš
dirbtas 18 metu, taipgi ir tavem, 
iš priežasties per daug darbo — 
Atsišaukite 4053 S. Maplewood Avė.

PARSIDUODA tavem. geroj vie
toj, visokiu tautu apgyventa. Prie 
didelių biznio gatvių. Priežastis — 
du bizniai. 2707 N. Sawyer Avė. 
prie Milwaųkee Avė.

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

Financial
Finansai-Paskolos

KAS turit pinigu ir norit padėti 
ant pirmų morgičių atsišaukti — 
5931 S. Albany Avė. Republic 9591.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ........ $25.00 
$300 kaurai .......   $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai ....... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj.
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269.

Musical Instruments

MUZIKOS MYLĖTOJU DĖMESIUI! 
IŠPARDAVIMAS

Per 35 metus pardavinėju accordio- 
nus, klernetas, kornetus, trumpets, 
trombonus, saksofonus, barabanus ir 
jų dalis. Muzikos instrumentus tai
sau pigiai.

GOLDSTEIN,
914 Maxwell St.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

Iš PASAULINĖS parodos malkos, 
ilgos ir trumpos. Vežimas apie 
1% tono — $5.50 pristatytas.

Republic 6100

Personai .
. Asmenų Ieško

RIMTAS vaikinas nori susipažinti 
su padoria mergina ar našle, vedybų 
tikslu. Rašykite laišką 1739 So. 
Halsted St.. Box 325.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKIA nevedusio vyro tarpe 45 
ir 55 metu amžiaus, dirbti vištų 
farmoje. Turi būt patyręs. Atsi- 
šaukit. 1127 W. 47 PI.

Situation Wanted
Darbo Ieško

KAD PAGELBĖJUS BEDARBIAMS 
SUSIRASTI KOKI NORS DAR
BĄ, NAUJIENOS TALPINA DAR
BO PAIEŠKOJIMUS PO 15 CEN
TŲ Už SYKĮ. SKAITYTOJA] 
PRAŠOMI SEKTI ši SKYRIŲ IR 
SUTEIKTI DARBĄ TIEMS, KU
RIE ŠIAME SKYRIUJ PASI
SKELBIA.

VIDUTINIO amžiaus vyras ieško 
darbo prie janitoriaus arba bile ko
kio darbo. Pete Victor,. 4688 South 
Wood St,

PARSIDUODA grosernė ir bučer
nė, gera vieta, biznis išdirbtas per 
daug metu, arba mainysiu ant far- 
mos. 3157 S. Emerald Avė.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

MODERNIŠKA FARMA pardavi
mui arba mainymui j namą. Farma 
70 akrų. Su staku arba be stako. 
Yra gasas, elektra ir didelis pildąs. 
Puikus budinkai. Trys myhos i 
pietus nuo Lemont. Iii.

'ADAMS
143rd St. ir Archer Avė. 

Lockport. Illinois.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

IEŠKAU pirkti gero summer re- 
sorto, Wisconsin valstijoj, kad bu
tų gerą dėl biznio, prie ežero ar 
upės kranto, nėra skirtumo kaip 
toli, 8258 S. Emerald Avė.

2 FLATIS- po 4 kambarius prie 
Western Electric, karštu vandeniu 
apšildomas, naujas plombingas, 2 
karu garadžius, labai pigiai.

2307 So. Kirkland Avė.

BARGENAS
STUCGO BUNGALOW — 

BELLWOOD
308 So. 26th Avė. receiverio kai

na $3500 už ši naujai malevotą ir 
dekoruota 6 kambariu namą, moder
niškas. 40 pėdų lotas, garažas, iš
mokėjimais.

C. F. THIERBACH
2402 St. Charles Road, 

Bellwood.

PARSIDUODA FOREKLOZERIAI.
Marųuette Park 4 kambarių me

dinė, gražiausiame stovyj cottage ir 
žemai visa apačia ištaisyta virykla, 
daining ir laundry geldos, 2 karų 
garadžius, 80 pėdų lotas, atikas, arti 
71 ir Western Avė. gatvekarių, kai
na $2500, pečiais apšildoma.

Kita medinė cottage 5 kambarių 
cementuotas beismentas holland fur- 
nace apšildoma, vienas blokas nuo 
Western Avė. ir 72ros gatvės, dvie
ju karų garadžius, atikas, kaina 
$2000.00.

Taipgi 5 kambarių medinė cottage 
ant kampinio loto 56tos gatvės ir 
arti Western Avė., beismentas ir ati
kas. pečiais apšildoma, kaina tiktai 
$1,250.

Brighton Parke gerame stovyj me
dinis du po 4 kambarius namas, 
dviejų karu garadžius, tik vienas 
blokas nuo Western Avė., kaina 
$1,950.00.

Taipgi dvieju flatų po 5 kamba
rius — apšildomas, modemiškas arti 
M?£quette Park alpielinkės, kaina 
$6000.00. Maža dali cash. kitą iš
mokėjimui kaip rendą.

Mes parduodame pigiausiai ir at
liekamą darbus kw»ogerifausiai. — 
Kazys Urnikis. Adresuokite laišku: 

CHAS. URNICH,
56 W. Washington St., Room 514 

Chicago.

ACRE FARMOS — $350.00
Riebi žemė, augštoj vietoj, yra 

vanduo, elektra, telefonas, čia yra 
puiki proga pastatyti savo šeimynai 
namą. Tik kėli akrai liko. Dykai 
davežimas nuo 95 St. ir Westem
Avė., subatomis ir nedėliomis. 
Frontas lotu 30x125 pėdu. Atva
žiuokit ir pasižiūrėkit patys. Sales- 
manai kalba lietuviškai.

McKEOWNS ACRE FARMS
159th & Rockwell St.

PARDAVIMUI Downer*s Grovo 
lotas, 247 pėdų frontage, prie 89 
gatvės. Savininkas parduos pigiai 
išmokėjimais. Lyons, Tel. Kedzie 
0067,




