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Anglija ir Francija Prašo 
Sumažinti Karo Skolas

Europa pradeda plačią kampaniją išgauti 
iš Jungt. Valstijų sumažinimą karo skolų

Washington, lapkr. 13. — An
glija ir Francija prisiuntė no
tas, kuriomis prašo, kad Jungt. 
Valstijos sumažintų tas karo 
skolas, kurias Europa yra sko
linga Jungt. Valstijoms. Jungt. 
Valstijos karo metu buvo pa
skolinusios talkininkams 11 bi- 
lionų dolerių karo vedimo rei. 
kalams. Didelė dalis tų skolų 
liko sumažinta. Bet Europa 
tuo nepasitenkina ir prašo at
naujinti derybas apie tolimesnį 
tų skolų sumažinimą.

Francija ir Anglija savo rei
kalavimu naujų derybų tiktai 
pradėjo kampaniją už karo sko
lų sumažinimą. Prie tos kam
panijos vėliau prisidės ir kiti 
Amerikos skolininkai. Ta kam
panija butų buvusi pradėta pir
miau, bet susitarimu su Ame
rikos valdžia, buvo atidėta iki 
praeis Jungt. Valstijų rinki
mai. Bet vos tik rinkimai pa
sibaigė ir nors prez. Hooveris 
dar nespėjo sugryšti į Washing- 
toną, jau Anglija ir Fran-

Dideli Farmer-Labor 
partijos laimėjimai 

Minnesotoj
Pravedė ne tik 4 kongresma- 

nus, bet ir veik visus vals
tijos viršininkus

St. Paul, Minn., lapkr. 13.— 
Fanner-Labor partija Minneso- 
tos valstijoj šiuose rinkimuose 
aplaike svarbių laimėjimų.

Gubernatorius Floy B. Olson 
ne tik išnaujo tapo išrinktas, 
bet Farmer-Labor partija pra
vedė visus valstijos viršininkus, 
išėmus vieną.

Iš 9 rinktų kongresmanų, ke
turi tapo išrinkti Farmer-Labor 
nariai: buvęs senatorius Mag
nus Johnson, dabartinis kon
gresmenas John Kvale, Ernest 
Lundeen ir Henry Arens.

24 angliakasiai žuvo 
eksplozijoj
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ei ja įteikė savo notas. Kampa
nija yra pasekme susitarimo su
mažinti' Vokietijos reparacijas, 
jei ant tiek pat Amerika su
mažins Europos skolas.

Notų turinys neskelbiamas 
prašant Jungt. Valstijų valdžiai. 
Valstybės departamentas sakė, 
kad paskelbsiąs tas notas tik 
prezidentui Hooveriui sugryžus 
ir jas peržiurėjus. Bet kilus 
dideliam reikalavimui, valsty
bės sekretorius Simpson priža
dėjo abi notas paskelbti pirma
dieny.

Kiek žinoma, Anglija ir Fran- 
cija prisižada sumokėti pripuo- 
lančią gruodžio 15 d. mokėti 
dalį skolų, jei Jungt. Valstijos 
sutiks atnaujinti derybas dėl 
skolų sumažinimo. Bet abi ša
lys vistiek malonėtų, kad ir tas 
mokėjimas butų atidėtai delei 
tų šalių “finansinių.sunkumų”. 
Niekurios šalys jau pranešė, 
kad negalėsiančios , sumokėti 
prikalusančių joms dalių ir pra
šė mokėjimą atidėti ant toliau.

Londonas, lapkr. 13. — Dvie
jose eksplozijose Ashton-in-Ma- 
kerfield kasykloj, arti Wigan, 
žuvo 24 angliakasiai. 4 anglia
kasių pasigendama, keli gi yra 
sužeisti. Priežastis eksplozijos 
yra nežinoma. Visi žuvusieji 
yra užtroškę ir apdegę.

Atida- 
India- 
pirmų

Indianapolis, Ind., — 
rius medžiojimo sezoną 
noj pereitą penktadienį, 
dieną bemedžiojant vienas žmo
gus liko nušautas ir keli su
žeisti.

Hutchison, Kas., lapkr. 13.— 
čia pasimirė Mrs. May Lehman, 
40 m., kuri svėrė apie 600 sva
rų.

■■■■■■a..... „
Chicagai ir apielinkei Tedera- 

lis oro biuras Šiai dienai' prana
šauja:
• Įdėtus, kuris pavirs j sniegą; 
daug šalčiau. .

Patraukė teisman 
kardinolą Hayes

»« .> , Ji . . » * * • t

Nepriklausomas kunigas reika
lauja $50,000 atlyginimo už 
persekiojimus

New York, lapkr. 13.— Gar
susis kardinolas Patrick Hayes 
ir septyni kiti žmonės, jų tar
pe vienas kunigas, teisėjas, 
prokuroras, keli valdininkai ir 
detektyvai, liko patraukti teis 
man. Iš jų reikalaujama $50,- 
000 atlyginimo už kerštavimą 
ir religinius persekiojimus. Pa^ 
traukė juos teisman nepriklau
somųjų katalikų kunigas Ray- 
mond J. Norman, kuris kalti
namųjų buvęs 3 sykius areš
tuotas ir pasiųstas , kalėjiman 
“iš keršto ir religinio persekio
jimo tikslais”.

Washingtonas rūpinasi 
apsiginti nuo bedar

bių armijų
Washington, • lapkr. 13. — 

District of Golumbia komisio- 
nieriai tariasi kaip neprileisti, 
kad Washingtoną užplūstų ko
munistų vadovaujamos “bado 
armijos” ir visokie kitokie mar- 
šuotojai.

Komunistai jau rengiasi prie 
maršo gruodžio 4 di, prieš pat 
susirenkant kongresui. Gruodžio 
7 d. rengiasi’ atvykti ir apie 
500 nubiednėjusių fermerių.

Komisionieriei išsiuntinėjo te- 
legrames visiems gubernato
riams ir 14 didžiųjų miestų me
rams, kuriose jie raginami ne
prileisti panašių maršų, nes 
Washingtonas neturi pinigų ir 
negali parūpinti tiems maršuo- 
tojams nė maisto, nė pastogės, 
todėl juos čia lauksiąs tiktai di 
delis vargas.

Naujai išrinktas Illinois senatorius William H. Diėterich (demokratas) iš Beardstown, III., 
jo šeimyna: duktė Mrs. Ruth Dieterich Kąlthoff, jo žmona Norma, sūnūs William J. Bell —

7 šuo Slim.

ir 
ir

Anglija siūlys už 
drausti naudoti 

prievartą
Londonas, lapkr. 13. — Ang

lijos užsienio reikalų ministeris 
John Sinion pareiškė atstovų 
bute, kad Anglija pasiūlys nu
siginklavimo konferencijai pri
imti susitarimą, kuris uždraus
tų vartojimą prievartos išriši
mui nesutikimų tarp valstybių. 
Prie to susitarimo turėtų prisi
dėti ir Vokietija.

Manoma, kad tai atstotų Vo
kietijos reikalavimą ginklų ly
gybės ir Franci jos reikalavimą 
didesnės apsaugos. Padarytų 
negalimus ir .neoficialius karus, 
pav., kokį Japonija veda Man- 
žurijoj.

Trečia Indijos konfe 
rencija

Jau 2,000 lavonų žu 
vusiųjų Kubos ura

gane sudeginta
Skaičius žuvusiųjų nuolatos di

dėja. 132 žmonės iš sielvar
to nusižudė

j ten uraganui iš Kubos. Visi 
namai sugriauti ir išlikę gyven
tojai kenčia didelį vargą.

Rusija pašalins 25,000 
raštinių darbininkų

Valdžia

Latvija nutraukė 
prekybos derybas 

su Rusija

Ženevoje paskelbtas 
24 valandų genera

linis streikas
Tai .darbininkų protestas prieš 

kareivių šaudymą į beginklę 
minią

Geneva, Šveicarijoje, lapkr. 
13.—Darbininkų unijos paskel
bė šeštadieny 24 valandų gene
ralinį streiką protestui prieš ka
reivių šaudymą j beginklių mi
nią. 11 žmonių liko nušauta 
kareiviams ėmus iš kulkosvai
džių šaudyti į darbininkų mi
nią, kuri buvo susirinkusi vie
šoje aikštėje.

Socialistų partija paskelbė 
šeštadienį “gedėjimo diena” iš 
priežasties laidojimo žuvusiųjų.

Nors mieste yra ramu, bet 
valdžia sutraukė' visų galimą 
kariuomenę ir dabar miestas 
yra valdomas grynai kariuome
nes, o federalinė valdžia įsakė 
visus nusidėjusius prieš kariuo
menės tvarka atiduoti karo teis
mui.

Leon Nicola, redaktorius, ku
ris buvo areštuotas neva už 
kurstyta prie riaušių, tebesėdi 
kalėjime, teismui atsisakius jį 
paliuosuoti už kauciją.

Valdžia tiek nusigandusi, kad 
sutraukė kariuomenę net į Lau- 
sanne ir Berną, nors tie miestai 
streiko nėra paliesti.

Londonas, Lapkr. 13__ Atei
nantį ketvirtadienį lordų bute 
atsidarys trečia Indijos apskri
to stalo konferencija. Ji bus 
daug mažesnė už buvusios kon 
frencijas, nes ji susidės tik iš 
tų rinktinių Indijos ir valdžios 
atstovų, kurių norima išgirsti 
nuomones rašant Indijos savy- 
valdos bilių, kuris bus įteiktas 
parlamentui ateinančiais metais.

Poona, Indijoj, lapkr. 13. — 
Mahatma Gandhi paskelbė, kad 
sausio 1 d. pradėsiąs naują ba
davimą, jei nepaliečiamiems pa
rijams nebus kišta įeiti j Tcu- 
ruvąyur bažnyčią.

Rusija su prekyba rišo ir poli
tinius reikalavimus, taipjau 
norėjo panaikinimo muitų

Maskva, lapkr. 13 
paskelbė, kad iš įvairių valdžios 
raštinių Maskvoje bus pašalin
ta iš darbo tarp 25,000 ir 30,000 
raštinių darbįhinkų— raštinin
kų, kiiygvedžių ir k. t. Jie' bus 
įtraukti į paprastų darbininkų 
sąrašą ir bus 'išsiųsti dirbti 
ūkiuose. • < ....
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Camaguey, Kuboj, lapkr. 13. 
—Camaguey provincija, perėjus 
baisiąjam uraganui, pavirto 
klaikia mirties ir išteriojimo 
vieta. ' ■ /į '

Nelaimėj žuVd mažiausia '2^ 
000 žmonių. Tiek lavonų jau yra 
sudeginta. Bet tai nepilnas 
skaičius, nes nuolatos ateina 
papildomų žinių apie naujus sur 
radimus užvusių. Mažiausia 1,- 
500 žmonių žuvo Santa Cruz 
dėl Sur mieste, kuris turėjo apie 
3,500 gyventojų.

Sielvarta ir pasibaisėjimas iš
likusių žmonių yra tokis dide
lis, kad nusižudo jau 132 žmo7 
nes, kurių žuvo šeimynos ir vi
sas- turtas.

Tūkstančiai benamių šeimy
nų gauna labai mažai maisto, 
nes keliai tebėra sunaikinti ir 
mažai maisto tegalima atgaben
ti. Ant vietos gi buvęs mais
tas beveik yra visas sunaikin
tas.

Camaguey buvo turtinga cuk
raus plantacijomis ir ganyklomis 
provincija. Joje buvo ir vienos 
didžiausių cukraus dirbtuvių pa
sauly j e. Cukraus nendrių der 
liūs liko sunaikintas. Dirbtuvės 
yra beveik visai sugriautos, 
taipgi sunaikintas ir visas jau 
prirengtas išgabenimui cukrus. 
Vaisių sodnai išrauti. Dideli 
gi medžiai susukinėti į šipulius.

Juros banga, kuri užliejo 
Santa Cruz miestą patvindė 12 
ketvirtainių mylių plotą ir nu
ėjo'penkias mylias šalies gilu
mom Kiek žmonių žuvo, niekad 
tikrai nebus žinoma, nes dau
gelį lavonų^ nusinešė jūron nu- 
slugstantis vanduo. Nė vieno 
namo neišliko. Gelbėtojai nau
doja kopėčias, kad išimti lavo
nus iš medžių. Juos tuoj aus 
deginama, kad neišsiplatintų li
gos tarp išlikusiųjų ir tūkstan
čių sužeistųjų.

CamagUey globoja sužeistai 
siais ir išsigelbėjusiais. Bet 
stokuoja visko-—maisto, vaistų 
ir medikalės pagelbos. šaukia- 
mąsi valdžios pagelbos.

80 žuvo Cayman salose
Kingston, Jamaica, lapkr. 13. 

—Mažiausia 80 žmonių liko už
mušta ir apie 300 žmonių su
žeisti Cayman , salose, atėjus

jputnamville, Ind., lapkr. 18. 
—Indiana valstijos kalėjimo far- 
mos globėjai svarsto prašymą 
paliuosuoti Theodore Luesse, 
komunistų kandidatą ,į guber
natorius, kuris jau visus metus 
sėdi kalėjime, . nuteistas 
kurstymą prie riaušių.

už

Vėl kalba apie įvedi
mą pardavimų taksų
Republikonai’ nenori valdžios 

ekonomijų, bet rūpinsis pra
vesti. pardavimų taksus

. Washington, lapkr. 13. 
publikonų vadai kongrese išdir
bo pieną pravesti trumpą jame 
“šlubųjų ančių” kongreso posė
dyje naują pajamų bilių, kuris 
apkrautų specialiais taksais vi
sas parduodamas prekes. Tuos 
taksus turėtų mokėti patys pir
kėjai.

Republikonas senatorius Reed 
(iš Pa.) sako, kad tokių tak
sų pravedimas darosi neišveng- 
tinas norint subalansuoti biud
žetą. Dabar įvestieji taksai tik
tai ant niekurių prekių neda
vė užtektiną pajamų ,o apie 
valdžios ekonomiją niekas ir 
kalbėti nenori, nes tada netek
tų darbų daugelis politikierių, 
todėl priseina krauti
taksus ant parduodamų pre
kių.

Re

naujus

Ryga, lapkr. 13. —• Po pen
kių savaičių derybų dėl naujos 
prekybos sutarties su Rusija, 
Latvijos valdžia nutarė derybas 
nutraukti ir atšaukti savo de
legaciją iš Maskvos.^.--'» '

Derybos nutruko todėl, kad 
Rusija pirmon vieton statė gry
nai politinius reikalavimus. 
Tarp kitko ji reikalavo areš 
tuoti iš ištremti iš Latvijos vi
sus rusus monarchistus, užda
ryti rusų dienraštį Sevodnia ir 
prašalinti Chicagą Tribūne ko
respondentą. Už tą Rusija siū
lėsi duoti didelių užsakymų Lat
vijos dirbtuvėms.'

Nors' Latvija ir bandė nusi
leisti areštuodama 22 monar
chistus, bet bolševikai nerimo. 
Jie ėmė dagi reikalauti, kad Lat
vija nuimtų visus muitus nuo į 
Latviją gabenamų Rusijos pre
kių, kas butų tolygu muitų uni • 
jai su Rusija.

Latvija jau ne sykį nudegė 
nagus savo santykiuose su Ru
sija, nes Rusija niekad neišpil 
dė savo prižadų ir prekybos 
santykius su Rusija ikišiol davė 
Latvijai tiktai nuostolius. To
dėl Latvijos valdžia nutarė ne
bedaryti nusileidimų ir nutrau
kė derybas, pranešdama, kad 
jei Rusija nori atnaujinti de
rybas, tai ji pati turi prisiųs
ti naują delegaciją į Rygą1.

Vokietija paskelbė mo
ratoriumą'ant mor- 

gičiij
Berlynas, lapkr. 13. —Valdžia 

išleido dekretą, kuris paskelbia 
moratoriumą (atidėjimą mokė
jimo) ant visų morgičių iki ba
landžio 1 d., 1934 m. Pirmiau 
tą teisę turėjo tiktai ūkininkai, 
dabar moratoriumu galės nau
dotis ir miestų namų savinin
kai.

Pasimirė senas kalinys

Joliet, lapkr. 13. — Eilėj be
laukiant pusryčių pasimirė ka
linys James (Jolly) Blue, 68 
m., kuris savo noru pasiliko 
kalėjime tris metus ilgiau, negu 
jam reikėjo. Kada prieš tris 
metus parolių taryba paklausė, 
ar jis nenorėtų pasiliuosuoti, 
jis atsakė; “Aš esu senas žmo
gus. Mano giminės manęs ne
nori. Jei mane išmesite, aš ne
turėsiu kur eiti. Palikite ma
ne čia, su mano draugais”. Ir 
jis pasiliko.

■ 4 hitlerininkai nuteisti 
kalėjiman

Schweidnitz, Vokeitijoj, lapk. 
13.—Edmund Heines, reichstago 
narys ir viršininkas hitlerinin
kų karines organizacijos Sile
zijoj, liko nuteistas 6 mėn. kalė
jiman už padėjimą bombos.

Jo pagelbininkas liko nuteis
tas 4 m., kitas narys gavo 5 
metus kalėjimo ir dar vienas 
1 metus už pasikėsinimus žu
dyti.

San Francisco, lapkr. 13.— 
CaHfornjjos vynuogių auginto
jai ir vyninyčios yrą prisirengę 
parūpinti Jungt. Valstijoms 15,- 
000,000 galionų vyno, kaip tik 
kongresas legalizuos lengvąjį 
vyną ir alų.

m!

Stato garinę pieninę
Palėvenytė (Kupiškio vai.).-—
Palėveny tės pieno perdirbimo 

b-vė valdžios padedama, prie 
pat Palėvenytes bažnytkaifnio. 
stato didelius muro namus, kur 
bus įrengta garinė pieninė.

St. Louis, Mo„ lapkr. 13. — 
Theodore Hoffman, 24 m., bai
gęs, universitetą, nusišovė už 
tai, kad visi iš jo juokdavos dė
lei jo nepaprastai didelės no
sies. Delei to įis bijojosi žmo
nių, jautėsi visų paniekintas ir 
nebeteko drąsos toliau gyventi.

Washington, lapkr. 13. — • 
Crusaders organizacija apskai
čiuoja, kad uždėjus 2 nuoš. tak
sų ant gerojo alaus, federalinė 
iždynė turėtų j metus $867,- 
000 pajamų. A

Prezidentas Hoove 
ris1 tarsis su Roo- 

~ > sewlta-:
Prez. Hooverio traukiny, lapk. 

13.—Prezidentas Hooveris pa
siuntė išrinktajam prezidentui 
dėl Jungt. Valstijų nusistatymo 
linkui užsienio skolų, nusigink
lavimo ir ekonominiais klausi 
mais.

Prezidentas aplankė Boulder
Dam

Boulder City, Nev. lapkr. 13. 
—Prezidentas Hoover, gryšda- 
mas į Washingtoną, buvo susto
jęs apžiūrėti statomą Boulder 
tvenkinį, kuris pažabos Colora- 
do upę ir aprūpins vandeniu ne 
tik apielinkės miestus, bet ir 
Los Angeles. Užtvanka bus 
700 pėdų augštumo. Pabaigus 
ją pasidarys 100 mylių ilgio 
ežeras. Prie jos dirba dabar 
apie 3,500 darbininkų ir ji val
džiai kainavo jau $165,000,000. 
Tai bus didžiausias tos rųšies 
inžinierystės darbas, kokio 
žmogus dar niekad pirmiau ne
buvo bandęs atlikti.

NEUŽMIRŠKITE SAVUOSIUS 
LIETUVOJE PASVEIKINTI SU

Kalėdų Šventėmis
Pasiunčiant nors mažą dovanelę tiems, kurie 
yra jums taip artimi ir brangus.
Svarbiau ir patogiau yra pasiųsti pinigų, negu 
kokį siuntinį.
Atsilankykite į Naujienas, kurios už ma
žą atlyginimą pasiųs jūsų dovaną ir KARTU 
DUOS JUMS GRAŽŲ PASVEIKINIMO LAIŠ
KELĮ DYKAI. Laiškelį galčsile pasiųsti 
Lietuvon.

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
šventadieniais nuo 9 iki i val.

V.

>1-
7-



KORESPONDENCIJOS
Indiana Harbor, Ind

H®

pozose

VISI

niu

Ben
Garsinkite “N-nose

merikos uviai
Winnipeg, Canada išsiuntė per^==^

NAUJIENAS

Street
Chięagb,

X4<<
t ^.4

kad 
Pas- 
Joe.

LENGVUS
Išmokėjimai

Na u- 
Atrodo 
pašau-

p. Matukas 
kalbėtojas ir

Užsisakant paltu, prisiųskite 
persiuntimo Ušoms. Gausite

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

CHięAGO, ILL.

NAUJI merginų H O 
laikrodėliai po ...... < | £
26 šmotų sidabruoti peiliai
ir šaukštai tik $ Jj

dabar ne- 
višuotino 

todėl nebus

Demokratai laimėjo 
Tad dabar 

labai įdo- 
i priešrin- 

Tflčiau 
ais jos

šėrinibkai yra ai

i. Tūly laikų Bendrovė 
davė pelną, be'< laikams' naši-: . . . 4 -n I'T r - jv ■ •’ , , ir kartų minėjo- 

keidk
tt neleido

taitai neina su 
Bimbai pri- 
tai iš vietos 
“Cirulis” iš 

davai vanoti

suteikia 
barzdaskuty klos 
mm komfortą 
■ skutamos 

fiamie

LABAI GRAŽUS 
SIDABRINIAI f R 

AUKSINIAI 
PASVEIKINIMO 

LAIŠKAI
KUklOOS GALITE PASIŲSTI 
SAVIEMS1EMS LIETUVON

TĖVĖlĮ, MOTUTĘ,
BROLĮ IR SESUTĘ,
— PASVĘIK1NTI su 

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS!!!

Kaina Tiktai 5 Centai

Bolševikų ir smetidtitiihkų 
bendras froiltias

da Bendrovės palaikymas, 
valdžiai mokesčių mokėjimas 
ir kitokio? išlaidos, musų Ben
drovės turtų sunaikins.

Prieš metus laiko musų ko
lonijos draugijos įsteigė “Be
darbių organizacijų”. Vėliau 
makskviniams pasisekė tų or
ganizacijų pagrobti į savo ran
kas ir paversti jų bolševikišku

fiių taipgi pasiuflčiame pthiguė Rusijon, Vokietijon, Lenkijon, Braziti- 
&: jom KanadOn, Afyeftftiterf ffr į Rtiiti kfašli&i

PiNiGV KURSĄ IR BLANKAS IŠSIŲSIME AN1J ČARElKAtAviild

Matukų.
Pasirodė, kad 

yra gana geras 
pusėtinai susipažinęs su poli- 
kos reikalais. Jis pusėtinai 
patarkavo republikonus ir nu
rodė jų visokius nusidėjimus. 
Jani bekalbant, atvyko ir de
mokratų kandidatai, kuriuos

Radio Tūbos po 35c ir 55c 
Cunningham... RCA... Philco 
... Duodame Nuolaidų nuo 

331/3% iki 45%

keitus, kaip j 
me, ati^ttd&' j 
B^iidrOv^i/ptj: 
tia; įteikėjo BeridędVę pfeftWr 
Icyti, W ; .'O 

>u«mtr Oi 
susiriftkfaiųi. Wišfcukta į dali 
ninkus, bet vieniju iteuurastl

Atsidarykime akis!
NOrtOifėdahii to pfišileisti — 

padatykirite Bent kartų išmiri- 
tingų darbų, kurio mes būti
nai reikalaujame: visi dali
ninkai, akcijų savininkai, pri- 
duoki'e mums savo tikrus ad
resus bent kuriam žemiau pa
sirašiusiųjų Komisijos narių, 
arba centrui. Komisija gavus 
adresus, visiems akcijų Savi
ninkams išsiuntinės reikalin
gas informacijas, dvi įgalioji
mo blankas, ir kartu paaiški
nimus Bendrovės stovio. Abi
dvi blankai turėsite išpildyti, 
jose įrašydami savo ir savo 
įgaliotinių vardus, pavdrdes, 
akcijų numerius ir jų kiekį, 
ir taip išpildę, blankas nusi
neškite pas Viešųjį Notarų 
(Notary Public) ir ten pasira
šę, duokime Notarui blankas 
paliudyti. Taip aprūpinę, 
blankas paskui siųskite by 
vienam žemiau- pasirašiusiųjų 
Komisijos narių, arba centran, 
arba įduokite jas savo įgalio
tiniams, tiems, kurie asmeniš
kai galės dalyvauti susirinki
me. Įgaliotiniai galės susirin
kime jūsų vardu balsuoti Ben
drovėj pertvarkymo reikalų, 
kaip geriausiai bus permato
ma, jei susidarys reikalingas

o* iii ii' heltffei ps dėilifcsio it taip 
rėtkdilBgb iimšų šiteitliads ne
galiai šttritiidi; Ir šusiHūki
mas negalėjo įvykti. O tam 
pasidėkojanl turime štai ko
kias išdavas: kapitalo nies 
sudėjome <$392,080. Iš tos su
mos šiandien turime turto 
Bendrovės, knygose, (>k: Lietu
voj akcijų už 47,000; Amerikoj 
akcijų už <$20,000 ir savo namų 
už $95,000. Viso Lietuvos At
statymo Bendrovės turtas 
šiandien' vertas — pagal Ben
drovės atskaitos (raporto)— 
$162,000. Taigi, dėl dalininkų 
UerarigUmo, dėl kuHo jie ne- 
pridavė savo balsų sudaryti 
visuotinų susirinkimų ir tam 
susirinkime pertvarky
droVČs reikalus, Bendrovės ka
pitalo jau sudilo $220,080.

Matykite koki nuostoliai da
rosi dėl dalininkų apsileidi
mo! Ir jei dalMinkai ir šį kar- 
tų bus . taip nerangus, jei jie 
mums riepriduos savo adresų 
ir neatkreips dėmesio į musų 
reikalavimus, tai 
galėsime sudaryti 
suširinkįmb
galima Bendrovės reikalų per
tvarkyti, if viskas fjurėš likti 
taip, kaip ikišiol buvo. O ta-

balsų skaitlius, ir tokiu btidu 
prieisime prie tvarkos. Jei rie
bus kiįokios išeities, jei pasi
rodys, kdd Bendrovė? jau ne
galima atstatyti į reikalingas 
vėžes, kad ji neštų kokį pelnų, 
tada bus galima Bendrovę lik
viduoti, parduodant jos turtų, 
ir gautus pinigtis, išdalinti šė- 
rininkams. Tuom* mes ricleisi- 
irie Bendrovei patekti į skoli
ninkų rankas ir dar šiek tiek 
pinigų gausime.

Turime tik niehkcį pradžią
Į Ikišibl
siuntę komisijai saVO įgalioji
mų už arti 5,000 šery* Kad 
sudarias kvottimų susirinki
me, yra reikdllrtga dlštotfauja
mų Šerų arti 20,000. Taigi fki? 
Šiol’ tarime tik 14 užtikrintų 
biilsip 
reikia 
jau* mažiti; kės
turi įvykt susirinkimas. To
dėl šidrimi šėrininkai yra pra
šomi pasiskubinu šti įgalioji
mų sitmtimti. Jeigu ir šį kar
tų mums riepbvyktų nudažyt 
rėikąlįngų kvorumų, todėl 
Bendrovės reikalai* negalėtų 
būt sutvarkyti, ir viskų turė
tume užmiršt. Taigi pasisku
binkite siųst įgalibjimus.

šėrininkai (dalininkai).Ame
rikoj 
musų 
lygiai 
lygiai 
musų 
suyarkyti Bendrovės reikalus!

► Lietuvos Atstatymo Bendro 
vės Įgaliota Komisija:

Juozas J. Račiūnas, 
Sodus; Mich.

Dr. B, K. Vencius, 
499 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.
J. A. Ambraziejus, 

168 Grand Št.,
Brooklyn, N; Y.

ir Lietuvoj išgirskit šį 
balsų, nes į visus mes 
atsišaukiame ir visus 

kviečiame: išgirskite 
balsų. Padėkite mums

Į—iI*1'Lii .■tfiiirti, M 

G EB B. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti £ taa 
krautuve*, Jhtfteš skelbias! 
N a u j i e n o s e.

-..1 nu- r -i - nffr

Gražus Lietuvių Programai WCPL 
970 kil. Nedėliotu b nuo 1 iki 2 

▼ai. po pietų. WHFC—1420 kil.
Ketvergais nuo 7:30 vakare.

imm■■■!■■■■■—1 11 ■imumutiiiis

NAUJOS Radios 7 ir 10 tū
bų, gražiuose kabinetuose

29.00

susirinkusieji gana entuzias
tiškai pasitiko. žodžiu, pra
kalbos praėjo gyvai.

Trečios prakalbos buvo bol
ševikiškos. .tas rengė ir gar
sino “Vilnis”. Kalbėti atvyko 
komisaras Abekau ir bolševi
kų “staršasis” Bimba. Pirmi- 
rtirikavp cliicftgietis Pažcrskis. 
Pirtniattfrifti Btfvo pfištaty'as 
kalbėti Abekas. Tas žmogelis 
man mažai* žihorhas. Jin dau
giau kalbėjo apie tai, kad vie
tos lietuviai privalo užsirašyti 
ir skaityti* “Vilnį” bei1 “Lais
vę”. Rriėgtdirt kiek drūtas kei
kė “Naujienas” ir Grigaitį. 
Ragino taip pat, kad piliečiai 
balšuo’ų už komunistų kandi
datų į prėzidentitS.

Vėliau pirstdtoma kalbėti 
Bimba, kuris man yra žinomas 
jau nuo 1917 m. Kaip komu
nistai sako, tai Bimba yra jų 
geriauHas kalbėtojas. Turiu 
pasakyti, jog ir šį kartų jis 
pasižymėjo savo nešvaria bur
na, — keikė kiek drūtas socia
listus ir kitus, ktirie nešoka 
pagal Maskvos dūdų. Žinoma, 
jis neužmiršo paminėti 
j ienas” ir Grigai’/į. 
kad kas tik blogo yra 
lyj, — tai dėliai to via 
ti& kaltas.

Po prakalbų buvo 
kaulijamos. Šį kartų 
vimas visai nepasisekė 
rinko bene apie du dolerių. 
O tuo tarpu žmonių buvo su- 
surinkę apie šimtas. Vadina
si, vos tik po du centu tebuvo 
galima iš kiekvienos) asabos iš
gauti.

Kai užsibaigė kolektavimo 
ceremonijos, |ai pirmininkau
jantis pareiškė, jog dabar bus 
galima statyti klausinius. Pir
mų klausimų pastatė Joe. Ma
tukas. Į pastatytų klausinių 
Bimba visai nesiteikė atsakyti, 
o tik p. Maįukų išvadino šlykš
čiausiais žodžiais. Antrų klau
simų pastatė p. J. Kolas. Ne
atsakė nei tų klausimų, o lik 
klausėjų išniekino visokiais 
budais, kad 
bimbiniais. Kai 
truko keiksmų, 
pašoko kažkoks 
East Chicagos ir 
p. Kolų, kam tasai pametė ko
munistus ir dabar tarp vietos 
lietuvių dirba kultūringų dar-

kromeliu. Spekuliavo jie su tuo 
kromeliu kiek tik galėjo. Ta
čiau neužilgo priėjo, taip sa
kant, liepto galų: organizacb 
jos pinigus išdalino komunis
tinės literatūros nariams bči* 
šiaip gėriertis savo bičiuliams, 
ir visas biznis pasibaigė. Da
bar ta “bedarbių organizacija” 
gyvuoja tik ant popierio, nes 
po tos čigoniškos maklerystės 
niekas ja neberemia, — 
nariai pasitraukė, išėmus 
ševikus.

Tai buvo didelis smūgis 
sų bolševikams. Tačiau jie il
gai “nesmutkavo” ir sumanė 
sukurti kitų organizacijų. Pra
ėjo kiek laiko ir štai išdygo 
“Tarptautinė Komunistų Apsi
gynimo Draugija”. Reiškia, 
prisidengiant naujos organiza
cijos vardu bus bandoriia su
žvejoti* vienas kitas doleris iš 
darbininkų. Tai, suprantama, 
visai natūralūs dalykas. Tačiau 
reikia stebėtis štai iš ko: tų 
komunistiškų sosaidę pagelbė
jo sulipdyti mųsų kolonijos 
tautininkai-fašistųi.^.. Tai nęra 
prasimanymas, ale' tikra tiesa.

Pirmiau musų komunistai ir 
fašistai niurzgėdavo vieni ant 
kitų, nors tai darė iš pasalų. 
Tačiau, ant galo, diktatūrų 
garbintojai susiderėjo ir suda
rė bendra frontų. Kam tas fron
tas yra reikalingas, tai, manau, 
jog ir be aiškinimų gali būti 
aišku. Kaip tvirtai tas frontas 
laikosi ir laikysis, — apie tai 
nesiimu spręsti. Vienok faktas 
pasilieka faktu, kad “Jauno
sios Lietuvos” didvyris V. Že- 
naitis, kuris vadovavo jauna- 
lietuvininkams, dabar pradėjo 
vadovauti komunistams. Tikrai 
taip, nes pastarieji išsirinko j j 
vice-pirmininku. ženaitis dabar 
rengiasi apginti lietuvius nuo 
visokių bėdų. Well, pamatysi
me.

Net ir paįs “Jaunosios Lie
tuvos” patriarchas W. Dilys 
uoliai pradėjo darbuotis komu
nistinės literatūros platinime. 
Pavyzdžiui, jis pasidarė didelis 
rėmėjas “Darbininkų žodžio” 
ir “Glos Pracy”.* . Vienas tų 
laikraščių išeina Toronte* o ki
tas Winnipege. Toronte, kad 
lietuviai nesigailėtų aukoti sa
vo centus, p. Dilys pasakė to
kį pamokslėlį: girdi, lenkai mus 
dažnai vadina chamais; jeigu 
Pašalpinė Draugija nieko niau
kaus palaikymui “Glos Pracy”, 
tai mes tikrai businife chamai...

Vaje tu mand, kaip btis blo-

PUiil Ui ’ ' MvK .f -i

Lietuvos Atstatymo Bendro
vės įgaliota Komisija jau ne
kartų per laikraščius atsišaukė 
į vistis šioš Bendrovės dali
ninkus (šėHhirikiiš) prašyda
ma visų, netrukdant laiko, pri
duoti savo tikruosius adresus. 
Tie adresai koinisijai reikalin
gi visiems išsiuntinėti Bendro
vės stovio paaiškinimus ir įga
liojimo blankas, surinkti rei
kalingų skaičių balsų sudaryti 
Bendrovė* susirinkimų, kad 
jame butų galimi sutvarkyti 
Bendrovės reikalai. Bendrovė 
savo knygose turi dalininkų 
hdrCstis, bęt fte' t įrašyti dar 
prieš pehkiolikų metų ar kiek 
vėliau. Pet tų laikų daug da
lininkų persikėlę apsigyveno 
kitur. Kiti mirę ir savo akci
jas palikę savortur^o paveldė
tojams, kurių adresai; mums 
irgi nežinomi. Taip vienų, taip 
ir kitų adresai mums šiandien 
būtinai reikalihgi aukščiau 
minėtam tikslui. Reikalas čia 
labai svarbus t ,įr. išteisinamas, 
nes mums reikia kuo didžiau
sio skaičiaus , balsų, įvykdyti 
legališkų Bendroves susirinki
mų. Visuotinas Susirinkimas 
gali įvykti tik dalyvaujant .51 
nuoš. visų daliųinkų balsų, ar 
dalininkams patiems asmeniš
kai susirinkime dalyvaujarit, 
ar savo balsus pėrdiiodaiit 
per savo įgaliotus1 atstovus, 
kurie fiUširirikimė dalyvauja.

Todėl phdntrinamc silvo at- 
sišaukifllų, ir prdŠdriie visus 
dalininkus kuo greičiausiai 
mums priduoti savo tikrttbsiuš 
adresus; siųskite by kitiriam 
žemiau pasirašiusių Kdrtiišijbs 
narių, arba centro taštiiiėh, 
kad galėtume vislėiriš pašiiįšti 
reikalingas info'ĮnidčiJds ir į- 
gidiojimiį blankas.
Padarykime ihniniingą darb$

Legaiiškb ši|6s BeridroVėš’ 
susirinkimai mėgihti stiŠatik- 
ti jau nė viėrių kUrt^ bet paši- 
dėkojant dalininkų apšileidi- 
mui iš vienos, ir neturėjiiiiŪi 
dalininkų teisingų adresų iš 
antros pusės ,susirinkimu rią- 
įvykd, ir tddęi jjcndrnvėš Rei
kalai turėjo- likt tbkioj neVvari- 
koj, kokioj bUVO. Užta’v musQ! 
Ben dėovės turtaš, kurį Iriėš su
dėjome, riykd ’■ ir dykstu; l|r‘ 
galutlhai jis šiibyks, jei riibr. 
ir šį karta Hbįiašistėiigšidie le- 
gdliškO slištiHnklmb4 įvykdyti. 
O susirinkimui rietkdliHgiiš 
štai kodėl:

Kurdami 
rno Bęiii 
kapitalo 
980 Šurnų

Prezidento rinkimai 
praėjo 
didžiausių pergalę 
gal ir nebėra 
mu raŠfyti api 
kimų « prakalbas 
kai kuriais atžvilgi 
gana įdomios. Pirmos prakal
bos įvyko kelios dienos prieš 
rinkimus. Jas surengė vietos 
lietuvių republikonų būrelis, 
žmonių į prakalbas atvyko 
pusėtinai daug. Pirmininkavo 
jaunas advokatas Ben. Yuodis.

Apie prakalbas nėra reikalb 
daiig kalbėti, — visi, kuriė 
kalbėjo, buVo kandidatai į 
įvairias vietas. Jie visi žadėjė 
“prospėrity”. Aš noriu tik 
kelis žodžius tarti apie pirmi
ninkų B. Yuodj. Nors jis dar 
tebėra jaunas ir neseniai bai
gė advokatūrų, tačiau yra la
bai gabus ir sumanus. Ma
nau, kad jai laiku jis musų ko
lonijoj vaidins svarbių rolę.

Kitas prakalbas rengė vietos 
LBR. Politiškas Kliubas. KliU- 
bas jau pirmiau buvo nusis’a- 
lęs remti demokratus. Tad 
kliubiečiai dabar didžiuojasi, 
kad jų remiama partija laimė
jo rinkimus. Prakalbos pir
mininkavo jaunai ir gana pra
silavinęs Bolys Balatovos. 
Pirmininkas tarė kelis žodžius 
į susirinkusius ir prašė, 
visi ramiai užsilaikytų, 
kui jis pristatė kalbėti

Vadinasi, per paskutinius 
keliolikų metų komunistai ne
padarė mažiausio progreso: 
jie pasiliko tokie pat nekultū
ringi gaivalai, kaip ir seniau 
buvo. Visi jų argumentai su
siveda prie šlykščiausios rų- 
šies kolionių.

— Harborietis.

VIRŠ 

*3,000,000.00

Jos.F.Budrik
—INCORPORATED—

3417-21 So. Halsted St.
Tel. Boutevard 4705—-8167

ja. J,, -į Ar

ONĖS MANO
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Kvorumo sudaryniui 
j dar Laiko liko

Ttauijų Mfetų

Dilio, ženaičio ir kitų smetb- 
nininkų “Jailnoji Lietuva” no
ri pasirėdyti, jog ji yra tik 
kultūrinė draugija. Bet tai yra 
tik mulkinimas, ir daugiau nie
ko. Taip sakant, tie popai 
ieško duėnesnių tlž sdve. Tiek 
to, — prie’progos apiė tų drau
gijų parašysiu daugiau.

žofgiiiių Jbnas. ;
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DEPOZITORIŲ KOMITETO PAREIŠKIMAS 
ELIJOŠIAUS-ŠLAKIO BYLOS REIKALU

Pirmadieny, Antradieny ir Trečiadieny

3 Šio Outleto Sensacingos Dienos
Bylą skaito maskuotu grumojimu Univer 
sal State Banko Depozitorių komitetui

Sako, padėtis išsiaiškins, kuomet valdžios įstai
gos praves tyrinėjimą banke; komiteto 

darbas eis kaip ikišiol
Universal Skinte Banko De

pozitorių komitetas išleido 
oficialį pareiškimą ryšy su 
Elijošiaus — adv. A. A. šlakio 
byla. Buvęs banko preziden
tas J. J. Elijošius, penktadienį, 
lapkričio 4 d., x užvedė bylą 
Cook apskričio Superior 
Court prieš advokatą, kaltin
damas jį “šmeižtu” ir reika
lauja $75,000 atlyginimo už 
padarytus nuostolius. Adv. šle
kis yra depozitorių komiteto 
patarėjas.
Universal State Banko dep. 

komiteto pareiškimas
Oficialis komiteto pareiški

mas seka:
Buvęs Universal State ban

ko prezidentas p. Elijošius 
skelbia karą depozitoriams. Jo 
skundas prieš advokatą A. šla
kį tėra maskuotas grūmojimas 
Univerfjal State Banko Depo
zitorių Komitetui. Visi juk 
žino, kad adv. šlakis veikia 
kaipo legalis musų komiteto 
patarėjas ir atstovas santykyj 
siu likvidavimu Universal 
S^ate banko vertybių. J. Eli
jošiaus tikrinimai, esą šlakis 
jį apšmeižęs, neišlaiko kriti
kos . Ne tik Depozitorių Ko
miteto nariai, bet taip pat virš 
tūkstantis depozitorių dalyva
vę rugpiučio 5 d. mitinge, gir
dėjo p. šlakio kalbą ir gerai 
atsimena ką jisai sakė.

Stovėdamas prieš įvykusį 
faktą, Depozitorių Komitetas 
skaito savo pareiga ir p. Eli
jošiaus ir visų depozitorių ži- 
ijjai pranešti sekamą: ; i

džia praves tyrinėjimą banke
1. Nė pirma, nė dabar De

pozitorių Komitetas savo vei
kimo pagrindai! nedėjo sieki
mą diskredituot p. Elijošių ir 
kenkti jam kaipo asmeniui. 

' Ir ne mes kalti, jei žmonėse 
dabar vaikšto įvairus gandai.

/ 
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
idažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu*
TAI yra piuku jeigu gali taip 

4 padaryt, io£ kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra neivarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Lhterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budis. Musu che
mikai pagalios surado sustatė 
kurs Utikro Šveičia nedrasky
dama* dantų amale* — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pbarmacal Co^ Saint 
Lemi*, U. S. A.

-e

Bankas, kuriame jie laikė sa
vo pinigus, užsidarė. Natūra
lu todėl, kad žmones ir vie
naip ir kitaip spėlioja, jieško- 
dami priežasčių savos nelai
mės.
kitėti tik tuomet, kai atatinka
mos valdiškos įstaigos pravęs 
reikiamąjį tyrinėjimą banke. 
Depozitorių Komitetas eina 
prie to, kad tasai tyrinėjimas 
bu’ų pravestas. Ar p. Elijo- 
šiui tatai patinka, ar nepatin
ka — mums mažiausiai rupi.

Gandai apie naujas bylas
2. Ryšy su byla prieš p. Šla

kį dabar vaikšto gandai, kad 
busią užvesta daugiau bylų — 
prieš komiteto pirmininką, se-r 
kretorių ir du kitu komiteto 
advokatu. Ar tie gandai rea
lizuosiu, mes nežinome ir dėl
to mažiausiai paisome. Išvi
so, mums aišku tiek, jogei kam 
nors labai svarbu, kad Depo
zitorių Komiteto darbas nepa
vyktų. Bet tai bergždžios pa
stangos.
Komiteto nariai prisirengę 

liudyti teisme
3. Del bylosi prieš šlakį 

galim pasakyti tiek: — Jei p. 
Elijošius pasiryžo j ieškot tei
sybės teisme, turės progos ją 
išgirsti. Ne tik Depozitorių 
Komiteto nariai ,bcį ir patys 
depozitoriai mielu noru sutiks 
eit į liudininkų kėdę ir pasa
kyti ką jie žino.

Tai viskas. Komitetas ragi
na depozi torius nepasiduot 
jokiems gandams ir grąsini- 
mams. Jūsų komitetas darys 
viską, kad darbas, kuriam jį 
skyrėte, butų neiktas rimtai ir 
sąžiningai.

Depozitorių Komitetas.
P. S. — Depozitorių Komite

tas dar kartą prisimena, kad 
visais uždaryto banko reika
lais dabar reikia kreiptis į ko
miteto raštinę 3236 S. Halsited 
St. Ofisas atdaras nuo 10 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro. Ne- 
dėliomis — nuo 10 vai. ryto 
iki 3 vai. po pietų, tel. Victory 
1471.

Mes pridėjome šimtus, naujų, gražių drėsių prie musų 
stako dėl tų, kurie negalėjo pasinaudoti šiais bargenais.
šis Outletas išspręs tūkstančių taupių Chicagos šeimynų 
rūbų klausimą. Jis išspręs ir Jūsų klausimą. • Ateikite 
tuojaus. Mes parodysime jums pastebėtinas vertybes. Gau
kite savo dalį kiekvienam iš šių bargenų — nepraleiskite 
nei vieno.
DRESĖS! Šilkinės, Satinų, Vilnonės. Visos beveik nau
jos. Kitos truputį suteptos. Vertos ><
iki $4.98. Outleto kaina .............................

ATSIVESKITE SAVO DRAUGUS! V V V 

DRESĖS 
ir Vilnonės, visų 
Kitos, truputį su- 
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de’iis turės pa-

“Naujienose” lankė 
si svečias iš Lu- 

zerne, Pa.
Vakar A. Mockaitis atvyko i 

Chicago asmeniniais reika
lais; sako, Pennsylvania ang
lių srityje gerėja laikai

Vakar “Naujienose” lankėsi 
Antanas Mockaitis, lietuvis biz 
nierius iš Luzerne ,Pennsylva
nia, miestelio, valstijos 'anglių 
srityje. Chicagon atvyko as-' 
meniniais reikalais, tarp kito 
ko, pasimatyti su giminėmis.

“Naujienose” atsilankė su gi
minaičiais J. Eringiu, 3846 So. 
Kedzie Avė., K. Varnių, 3838

[Acme-P. B A. Photo]

Kun. G. C. F. Bratenahl, Washingtono katedros klebonas, laimina šunis prieš pradėsiant Wash- 
ingtono kliubo metinę medžioklę. Tai senas Anglijos paprotys, bet Amerikoj labai mažai’ kas 

' / šunis' laimina. . .

So. Kedzie Avė., ir draugu, chi 
cagiečiu F. Platkausku, 3438 S. 
Union Avė.
Sako, Pennsylvanijos kasyklos 

gana gerai dirba
Iš pasikąlbėjimo su A. Moc 

kaičių teko patirti, kad Penn 
sylvania valstijos kietų anglių 
srityje laikai per paskutinius 
kelius mėnesius pradėję lyg ii 
gerėti. Padidėjęs anglių parei
kalavimas ir angliakasiai, kurių 
didelis nuošimtis yra lietuviai, 
dirba gana pastoviai. Bet grei
čiausiai tai tik sezoninis apsi’ 
reiškimas.

Luzerne miestelyje A. Moc 
kaitis užlaiko gazolino stotį.

—V.

[Acme-P. ® A. Photo]

P-lė Gwendolyn Lloyd iš 
Montreal, laimėjusi čempionys- 
tę šaudyme ir nugalėjusi šau
dyme daugelį . ekspertų vyrų 
metiniame Kanados geležinke
liečių turnamente Montreale.

DRESĖS
Del Moterų ir Mergaičių.
Pastebėtini surprise barbe
nai, $1.98 vertės
Outleto kaina ....

merginų;

29c
ir trum-

99c

Šilkinės 
šaižų, 
teptos. 
Vertės $2-98 
4.622 SVEDERIO BLIUZAS dėl Moterų ir
Sensacingiausios $1.00 vertybės. šia žema 
Outleto kaina ..................................................................
MOTERIMS ČEVERYKAI šniūreliais, Oxfordai 
pus. Vertės nuo $2.00 iki $3.00;
Outleto kaina ...................................... ..............................

Moterims Kautai
NUSIPIRKITE DABAR SAU ŠILTU 
MUŠALU KAILINIAS PADABINTĄ 
OUTLETO KAINA 
Taipgi didelio saizo ..................................

DĖVĖKITE SAVO NAŪJĄ KAUTĄ BETAUPYDAMI”

DVIGUBU PA
PO KALĖDINE

S4.98
CHICACO M Al L ORDER CO
HARRISOH 6 PAULINASTS....harshfielal

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 6 v. v. Ketv. ir Šešt. vakarais iki 8:30 vak.

Daug žmonių daly
vavo Jono Ruko 

laidotuvėse
šeštadienį palaidotas Tautiško

se kapinėse; mirė trečiadie
nio rytą nuo nuodų.

_ f

Gana skaitlingas būrys lietu
vių palydėjo Joną Rūką į Tau
tiškas Lietuvių kapines šešta
dienį, 2-rą valandą po pietų. 
Kūnas buvo išvežtas iš namų, 
3036 W. 42™,! St. Ilga, apie 
50—57 automobilių, procesija 
lydėjo velionį.
., Rūkas mirė apie penkiasde
šimts metų amžiaus. Paliko 
žmoną Dellą, 23 metų, ir 5^ 
metų. sūnų.

Mįrė trečiadienį rytą Cook 
apskričio ligoninėje, nuo “mu- 
riatic” rukščių, kurias išgėrė 
antradieni vakare. Iš velionio 
kaimynų i eko 1 atkartotinai. iš
girsti, kad Jonas buvęs labai 
tolerantiškas1/* ramus, rimtas 
ir malonus vyras.

Bent vienas republiko- 
nas sakosi laimėjęs 

rinkimus
10-to distrikto kongresmano 

vietą laimėjęs* republikonas 
Simpson.

10-to Illinois distrikto kon
gresmano rinkimai buvo nepa
prastai karšti ir dabar demo
kratų kandidatas ir republiko- 
nas tvirtina, kad kiekvienas jų 
laimėjo. Bepublikonas Simpson 
argumentuoja, kad jis gavo 
100,338 balsus prieš demokrato 
Weber 98,680. Kurio pusėje 
teisybė, balsų perskaitymas pa
rodys.

Nebrangus Vaistas
Apsaugojo Vyrui Darbą

“Mano vyras kankinosi su neapsako
mu skausmu kojose ir jų ištinimu. 
Jis jau negalėjo dirbti. Daktarai pa
tarė eiti i ligoninę operacijai. Tuo
met aš nutariau išbandyti Inkaro 
Pain-Expeller| ir ištrynus sutinusias 
vietas tris kartus i diena, tuojau s 
sutinimas pranyko ir mano vyras 
galėjo eiti' darban. Pain-Expelleris 
Ji išgydė.” < f g

Manchester, Conn. '

Nukentėjo automobilio 
nelaimėje

Jonas Puniška, 2605 W. 43 
St., pereitos savaitės pabaigo
je buvo automobilio suvažinė
tas, kuomet ėjo skersai 39-tos 
ir Western. Gerokai apdrasky
ta rankos. . ’

PAIN-EXPELLER
” -........... ----------------------  -------------------------------------------------

19 metų berniukas api
plėšė 114 vietų

John O’Dea, jaunas airių 
kilmės, 19 ip’etų berniukas, su
imtas bepiė&iąs aptieką, adre
su 1237 East 99th st., polici
jai prisipažino apiplėšęs 114 
vietų.

Atgavo sanitariniam, 
distriktui $100,000

.-■rr-ji.- -f . ,4 . • < ’

Vienas Chicagos laikraštis 
užvedė bylą prieš U. S. A. ben
drovę, kuri įrengė McCormick 
kelio šviesų sistemą. Kontrak- 
tas buvo padarytas $727,000 
sumoje, bet teismas privertė 
bendrovę grąžinti sanitariniam 
distriktui $100,000.

Petras Wolteraitis
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

Nori būti jūsų mechanikai 
Mes taisome taip pigiai, kad dar nie
kad nebuvo. Nauji breikiai $9.00, 
adjustinimas $1.00, Clutch $7.00, 
Valves graininame $5.00. Kada tik 
norėsite pataisysime teisingai, gerai ir 
pigiai. Mes dirbome kompanijai už 
pirmos klesos mechaniką. Darbą ga
rantuojame. Taisome ir jūsų na
muose. Pašaukite mus —

Lafayette 1329 
4357 So. Washtenaw Avė., 

kampas 44' ir Washtenaw

Buy gloves with whut 
it suves

Nėra' reikalo aaoKėtf BOo ar 
daugiau, kad rauti gerą d»»tą 
košelę. Usiertne Tooth Pašte, 
dideli tnb*» , parsiduoda ui 
gdc. Ji valo Ir apsaugo daa- 
«•. Be to raute sutaupiau 
98, u* kuriuos galite auripįrk- 
*» pirštinaites ar ką kitą, 
^ambert Fhamacal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 
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Chicago LAW School
-------------------------------- ACCREDITED--------------------------------

The study of law develops and eouips 
LEADERS. Mosi of our Leading Mon, Including • 
our Presidonta, havoboen Lawyors. TRAINED MINDS 

NATURALLY GO FORWARD. Thoro lt always a Graat 
Demand for Mon and Women with Legal Tralning. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEXT SYSTEM. 
One subject at a limo. No Time Lošt New Classes 
formod nine time* a Year. Start Studylng and Earn- 
Ing Credits at any Time. ENTER NOW. LL.B. Degree 
in Three Years. Day and Evenlng Classes.

PRE-LAW, LAW AND POST-GRADUATE COURSES 
14 EAST MONROE STREET

A. A. Anderson, Prealdent , T«l«phon* Reglslrar. State 414S
(Ėst. Fcb. S, 1SM)

TOLIMAS TAUTIETI!
Naujiems Metams prasidedant neužimirš sau užsisakyti 
ir savo giminėms bei draugams Lietuvoje užprenume
ruoti plačiai žinomą Lietuvoje laisvos minties mėnesinį 
mokslo, visilomenes ir literatūros populiarų žurnalą

KULTŪRĄ
PRENUMERATOS KAINA: Amerikoj metams — 3 
dol., pusei metų — dol.; Lietuvoj metams — 2 doL, 
pusei metų — 1 dol., ketvirčiui — % dol.

Adresas: Lituania, Šiauliai, Aušros ai. 15. “Kultūros” 
ž. admin.

Rusiška k Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8202

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas iš 

v Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St.kampas Keeler Avė.Tel. Crawford 5573

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

IN OUR OFFICE

GOT
A SPUTTTIN* UEM>

OUT 
u t. got rr

<ATĘRRIBlE LOT IS RtGHT 
“THAT ONE FER.1N5TANCE

šaltis krūtinėj ir gerklėj gali pasi 
daryti labai rimtas. Palengvink ji 
j 5 minutes su Musterole. Pri
dek sykį į valandą per penkias va
landas, ir jausi palengvinimą. Mi
liūnai vartoja jį per 20 metų. Re
komenduojamas daktarų ir slaugių.

ESECAUM?

TOO MDCU J7
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< lkvelv y i

Colds

-
■■•fst

•
i 1 X



? r 1 -—u i ‘ / v'--

Thą UUmumIm Daily New» 
Published 41y Except Sunday by

1 "— “ub. Co» Ine.

OMcagoM'— M*«> MstoUiB —-ZU; 
Pusei metą 
Trims mineaiami

elepbonę

Edita. B. GRIGAITIS

$8*00 
4.00 
E.OO

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

in Rateą:
0 Canada 
otsida of Chicago
n Chicago

Naujienos tina kasdien. Uskiriant 
cegmadienins. LeidUa Naujisną Bisn- 
drovi. 1788 & BAlsted SU Chicaao, 
DL Tahfnnei. BoosoraU 8600.

4.*^, *« E. * '*

CMcsgoj per ‘ ilaeiiotojusi 
sffi&eU?.. „I... ■ '■ 8e 

18e 
TBę

UMAIaBA* Ai

Mainai , -,-r- 
PjimL meta 
Trixn> minėsią

Mteeaite ------- į—

tjašta:/

lyv-i-r— 
mnMi.iy iii

Lietovon ir kitur uAttefoMNi
* a a ___ • • a. Vi F-

3’

mtneeiift* .

(Atpigintą)
88.00

—— i’22

. i  r 11 m ■ 11 fy* '-—‘g"*1   ‘M"1" ■

KUR EINA MOKESČIAI 
rL it •

Chicagos miestas nestengia užmokėti algąa moky
tojams. Kas jį prie to privedė? Begėdiškas pinigų eik- 
vojimas, kurį republikonų ir demokratų administracb 
jo$ prąk|iįcąvą per pietų metus*

Štai vienas pavyzdys. Nųp 1911 metų Ghicaga pra
dėjo svarstyti transpprtacijos ktaiM fipvo projek
tuojama kasti tunelį požeminiams geležinkeliams; bu
vo diskusuojama, ar verta miestui perimti gatvekarius 
ir aukštutinius geležinkelius (eleveiterįus) iš privati
nių kompanijų į savo rankas, šitiems ir panašiems dar 
lykams ištirti buvo skiriamos komisijas, samdomi eks
pertai ir advokatai. Bet šiandie jau baigiasi 1932 me
tai, o transportacijos klausimas dar vis nėra išspręs
tas.

Tuo gi. tarpu pers dvidešimt metų “tyrinėjimo” eks
pertams, advokatams ir komisijpms miestas išmokėjo 
$4,124,537! Ir« jiems dar vis tebemokama.

Tai vę ką§ pasidaro su žrpopįų sudėtais mokesčiais, 
kuomet balsuotojai išrenka į valdžią politikierius, ku
riems niekas daugįąus nerupi, kaip pąąipinigauti.

šimčįo bąlsų, paduotų antradienio rinkimuose. Mažiau, 
kaip vįępąą iš dviejų šimtų (gal būt, net mažiau, kaip 
vienas iš keturių šimtų) balsuotojų parodė pritarimą 
komunistų programų! ir o^alšįams!

Tąįgi lųątpme, kad dą^įtį|ųkų maąįų, apie kuriąs 
tielj daug Srauja komunistų oratoriai, jie dar nė nę- 
pradėjo pasiekti. T;e keli dęsėtkai, ar kęUąlika desętkų, 
tukstapčių balsuotojų, kurie pasisakė už komunistus, 
susideda dalinai iš smulkių bižnierėlįų, kurie kenčia 
dėl i blogų ląikų ir savo piktumą išlieja, rodydami sim-; 
pati ją “revoliucijai”; ir dalinai jie susideda iš staigiai 
paKaįrėjusių, bet dar nęsiorijęntuojapčių politikoje in
teligentų, Į tą mišinį pateko ir vienas, kitas darbinin
kas, daugiausia iš ateivių; Ar tąi šitomis “jėgomis” ti
kimasi Amerikoje įsteigti “proletariato diktatūrą”?

^ęsa> ir soči^listanis nepasisekė pakreipti savo 
pusėn kW žymesnes dąlįes darbininkų minių, — nors 
jie turi, lįe ąbejpnės, nepalyginti dauginą pritarėjų 
darbipinkų judėjime, pegu komunistai, nes sociąlįštų 
įtaka yra stipri kai kuriose unijose. Tačiau kolkas so
cialistų idėjos, kaip niatyt, randa daugiausia šalinipkų 
tarpe rimtosios inteligentijos — ųųiversįtetųąse, kole
gijose ip tarpę rašytojų bei visuomenės mokslų tyrinę*

Iš šitų faktų radikališkos srovės Amerikoje turės 
padaryti atatinkamas išvadas. Aišku, kad spęia lis tų, 
jų^ėjjmaą. Ims. vaidinti, svarbią rąlę šios šalięs pąlĮtįko- 
je tiktai tuomet, kai į jį' bus įtrauktos organizuotų dar
bininkų masės. Iki šiol tas “ėjimas į mases’’ nebuvo 
sėkmingas.

Bet; antra vertus, ta taktika, kurią vartoja komu
nistai, pasirodė visai bergždžia. Daugiausia energijos 
jie pašvenčia kovai prieš socialistus, tarytum apdtaps- 
čius purvais socialistus pasibaigs pasaulio nelaimės. 
Tai yrą protiškų ligonių, nianįjakų, nusįstątymas. To
kiai savo “linija” komunistai, kąip praktika rodo, nei 
savo partijos nesustiprina, nei nepasįtarnauja tai idė
jai, kurią jie nori miniose paskinti. . ’

Ne riksmu ir plūdimais Amerikos darbo žmonės, 
bus paruošti kovai už geresnį rytojų, bet — rimtų švįę- 
timo darbu.

70 metų amžiaus sienutei į pe
tį. Bulžgienė, atvežta į Šiaulių 
mĮesto ligonipę, nuo žąizdos 
numirė.
Begaudydami žuvis, sužųejojp 

paslaptingą skenduolę
Spalių 10 d. Šiaulių ežere 

keturi žvejai, begaudydami 
žuvis, tinklų ištraukė iš dugną 
nežinomos apysenės moters 
lavoną. Lavonas, apžiūrėju
sių jį nuomone, gulėjęs van
deny apie savaitę laiko. Sken
duolės kaklas ir burna užriš
ta f karele, tpdčl spėjama, kad 
ji buvusi nužudyta ir įmesta į 
vąndeųį. Skenduolė nugaben
ta į miesto ligoninę skrodimui 
padaryti ir> jos ąąįpepybei iš
aiškinti.

5Q0 tuščių butų.
Patikrintomis žiniomis Šiau

liuose esamą apie 500 tuščią 
butų tačiau nuomos kainos, 
palyginai su butų krizio lai
kais, mažai ką yra kritusios ip 
nąpių saviniųkaį niielĮau lai
ko butus tuščius, nekaip iš
nuomodami juosi už'pigesnę, 
kainą. Naujai statomuose na* 
muose, kuriuose butai įren
giami mpdęrniškai» nuomos- 
beveik tokius pat, kąin( įn 
Kaune.

diėnaš stovi' šitokia iškaba: 
“pždąrytą, virtu
vėn.”

Sąyp gainįįško pMųfąįunm 
Palanga nebeišlaiko; Nors Bi
ru1,ės parke suoliukai nuimti* 
H- jjrn ryškų ypę-
tįngai tąkeliupsez O kai < pa-

Panevėžys
; ~*V*r^*^rf*-*

c Nelaimingas aisitikimas.
Pas vięną yilkąpiuvįų kąį 

mo, Pąnęvėžio y. ųkjpįpka 
kięipc ąpt rj^ų stovėjo arkli
ne kulįąipa ųiašmą. Iš ipokyk 
j'os grįžę vaikai mašiną ąnst<>- 
Jo ir pradėjo ant jos ųptĮ* 
[<ięk palipus, sįjįmąi' an|j rąįįų 

, užkeltas maniežas staigą grių-

SOCIALISTŲ IR KOMUNISTŲ BALSAI

Dar iki šiol nėra galutinai sūskaityta, kiek baigų 
buvo paduota už įvairių partijų kandidatus pereitą 
antradienį. Todėl dar nėra pilnai paaiškėję, kaip tuose 
rinkimuose sekėsi socialistams ir kitoms radikališkoms 
grupėms. Sprendžiant pagaj tuos nepilnus rezultatus, 
kurie iki šiol buvo paskelbti, galima pasakyti tiek, kad 
vadinamieji “protesto balsai’’ toli-gražu nebuvo taip 
skaitlingi, kaip buvo tikėtasi prieš rinkimus.

Socialistai visoje šalyje bus surinkę, kaip matyt; 
apie milioną balsų. Tai yra labai žymus padidėjimas, 
palyginant su 1928 metų rinkimais, kuomet už Norman 
Thomasą buvo paduota viso tiktai apie 260,000 balsų, 
Bet tai nėra du arba trys milionai, kaip buvo praną? 
šaujama, pasiremiant savaitraščio “Literary Digest” 
bandomais (“šiaudiniais”) balsavimais.

Bet komunistų balsų veikiausia bus visai menkas- 
skaičius. Jų kampanijos obalsis buvo “milionas balsų”, 
o tikrumoje Fosterįs kažin ar bus surinkęs dešimtą 
dalį to skaičiaus. Tai yra juo labiau nuostabu, kad ko
munistai vedė labui smarkią kampaniją. Apie jų ke
liamą triukšmą, “badųolįų maršavimus”, susirėmimus 
su policiją ir t. t. didžioji spauda rašydavo kuone kas
dien. Be to, jie stengėsi kiek galėdami pataikauti rasi? 
nių ir kitokių grupių sentimentui. Savo kandidatu į 
vice-prezidentus komunistai pastatė negrą, tikėdąjniesl 
gauti didelį skaičių jųątįveidžių balsų. Jie taip pat bu-* 
vo vienintelė partija, kuri besąlyginiai pasisakė už ka
ro veteranų bonusų išmokėjimą, kas, žinoma, visai ne
sutinką nei su komunistų tradicija karo kląųsįme (ka
ro savanorius jie lygindavo prie žmogžudžių), nei su 
jų savotiškai aiškinama “klesų kovos” teoriją. Komu
nistų supratimu yra tik dvi klesos: proletarų ir bur
žujų. Bet pritardami buvusių kareivių reikalavimui dėl 
bonusų, komunistai pripažino principą, kad karo vete
ranai tyri pirmenybę, prieš bedarbius ir kitus žmones.

Tapiau šituo, pataikavimu Porterio, partija viliok 
neatsiekė nieko. Nei negrai, nei eks-kareiviai už ją ne
balsavo. Sakysime, Chičagoje, kur juodukų yra labai 
daug ir karą.veteranų judėjimai gana stiprus, Eosteris. 
gavo tik apie. 11,000 ar 12,000 balsų (o Norman Tho- 
mas bent tris kartus daugiau, nors socialistų orgąpįzą- 
cija čią dar nęrą ątsteigta p.o 1919 irt 1922 metų skili-

Galų galę, reikia atsiminti dar, viępą dalyką. ' Oi- 
džiausiąs triupąs komunistų agitacijoje yra sovietų 
R$b£ Jeigu rytoj bolševikiĮ valdžfe griuvų, tąi poryt 
visas ko
denyje. Bet

NACIQNĄUW KROPĄ- 
GANĘA

viršjajis valdo konrapigar, ijr Oį Ir

argjimeiituą, juk, 
■■■■■■ ^iųmi^kažįn 
betgi komunistai negavo nė puses nuo-

Prieš Vokietiįęs ręichstągo 
riąkimuą Vokiętįjos kftmunis- 
tų centro organas “Rote 
patine” (raudonoji ’ vėliava) 
jd^jp pįrmartr puslapyje atsi
šaukimą, kuriame sakomą taip:

“Skaudžiau, negu kada 
nors, Versalės pančiai rai
žo Vokietijps darbo liaudies 
sąnarius ir didiną masių iš
naudojimą ir plėšimą. Socia
listinė Vokietija sudraskys 
begėdišką Versalės sutartį; 
vien tik ji mokės sąjungoje 
su pasiliuosavusiais sovietų 
Rusijos mįlipnais atremti 
kiekvieną Francijos, Lenki
jos ir kįtų. imperialistų puo
limą, Tik busimoji socialis
tinė Vokietija suteiks lais
vo prisijungimo galimumą 
prispaustiems vokiečiams, ku
rie gyvena Austrijoje, EI- 
zase-Lptariugijpje, Pietinia
me Tirolyje ir kitur. Darbo 
žmonėm mieste, ir sodžiuje, 
ttelėl, stiprinkite musų re
voliucijas armiją 
prieš Versalį.“
Vadinasi, kąipo vyriausią 

rinkimų obąl^į, Vokietijos ko
munistai skelbė kovą prieš 
Versalės sutartį! Jie šaukė 
darbo Žmonių minias atremti 
Fraącįjos iy Lenkijos, “ipiperia- 
listiškus puolimus” ir išvaduoti 
“pavergtus vokiečius“ Elzase 
ir kitose svetimose šalyse.

Kas tai yra? Tai yra kraš
tutinė nacionalizmo propagan
da* Savo nacionalizme; net Vo* 
kieti jos buržuą^niaį naciona
listai neiną tą|p tolį..Juk Vo
kietiją pasirašė Lųcarno su- 
tart j su Franci j a, pasižadėda
ma pripažinti "Versalfs sutar
tyje nustatytą sieną Vakaruo
se (tarp Vpkictijos ų Francį- 
jps) j 0 komunistai žada tą 
sieną pakeisti!

Jąp net’Vop Papeno vadžia 
suninka prię s^itaripjpr su 
$Į¥Q kąįmyna^. 0f/ kįmwte>( 
prąnąšauja ftancuzų it lepkU 
“puolimą** ir tup bildu ^šdiiią 

kąrą pąvpjųm.'
<v Jęįgu Vokietijos amunicijos

nęrs parašyti agitacijos straips
nį ųž gįnkĮąvimąsi, tąi tąs Ko
munistų atsišaukimą^ vargiai 
butų buvęs “sųbytintas“.

Tai ve kokios rųšies “inter
nacionalizmą“ skelbįa komunis
tai. Jie tikrumoje lenktyniau
ja su fašistais akyplėšiško na
cionalizmo propagandoje*

...'.m. ..... !■ ■ (

----------------------------------------- - .., , ^įĮ.g..... ,..................

LICTCVOS ŽINIOS

Šiauliai
r, ■ '♦

vo ir prispaudė kito ūkinin
ko 7 metų vaikutį. Jo broliu
kas 4 metų vaikelis > verkda
mas .pranešė netoli buvusiai 
bobutei, kad jo broliukas pri
spaustas. Bobutė tuojaus pa
šaukė vyrus, bet kol šie atiėjo, 
vaikelis buvo jau nebegyvas.

Nusimovę dvaro
Šio mėp.,3 d. $ąvą kamba

ryje yąstaą. nusiavęs Ną$ja- 
miesčio v., Ąugnątąvą cįvaro 
uįtvedįs ?tgmąs Bągdfmavk 
$ūsz' mot- aiųįiapą. Sąvi^u- 
dybės priežastis nęąiš|tį.

kovoje

Aeroplanas 'pbbuide arklius, 
kurie sunkiai' sužalo jo 

moterį.
Spalių 12 d. “Deruluft“ b- 

vės pašto aeropįanąs, skrisda
mas pro Šiaulius, lėkė viršum 
miesto taip žemai, jog turgu
je daugelio suvažiavusių ūki
ninkų arkliai ėipė baidytis. 
Malavėnų kaiiųo ūkininko 
Gasparo Jąrošo pasibaidė ar
kliai pąrniuše ant žeiųęs 
sunkiai sužalojo tuo ipetu 
turguje buvusią pų. Antąniną 
Kanįšauskienę, 40 m.. amžiaus 
įųoterį, gyv. Tilžės g. 45 nr.

O čia vėl sužalojo jaunų 
merginų.

Spalių 12 d. lengvasis veži
kas Pranaa Bulvonaitis, va
žiuodamas Tilžės gatve, už? 
kįiudė šlavusią tuo mėtų gatf 
ves griųdipį 1>|Į. Juzę Kaipo? 
kąi^ę įr ją. sužeidė.
Vž. išdaužytą' langą užinuše 

žmogų,
Šiąuliuosę gautomis žįnio? 

įpis spąjių 12 <k Trakių mi^ 
stely pil. Lędžįąąkas sų lenta 
užmušė pil. Praną Bamanaus- 
ką. Ramanauskas buvęs tru
putį girtas ir išdaužęs Ledžki- 
sko tėvo namų langą, už ką 
Ledžinskas sumykęs, pasivijęs 
Ramanauską ir smogęs jam 
ęu lenta iš užpakalio į pakau
šį taip, jog net smęgenš ištiš
kę ir Ramanauskas kritęs vie
toj negyvas, žmogžudys' suim
tas.

'v ' , ■ ,

yaįJcSįas inirtluai se
ną mdįerį.

į Oįi 8j d.-..Rac(yilįšĮdo vab
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nes neprašytus svečius apsi
lankius pajusdavo, tąi plėši
kai' šaudydavo ir pabėgdavo. 
Š|ėdu Paikai ^iškart šovė į 
Montviliškių mokytoją p. Ja
kaitį, bet- nepataikė. Gudžiu- 
pųąsę ųpfeją nušauti vieną 
ipotėrį, bet taip pat nepataikė. 
Kvotos - reikalam abudu plėši
kai buvo nugabenti į* Grinkiš
kį,' kur dieną buvo turgus. 
pidžĮąu^i žiponių būriai visą 
dieną- buvo apsupę policijos 
nuovadą, norėdami pamanyti 
jiems tiek baimės įvariusius 
ir< nemaža nuostolių padariu-

i 
už šių plėšikų sulaikymą gy
ventojų padėkas. Manoma,

augs nąrkąs ties sena Palangą, 
nuo Juratėri g-vęs galo iki 
^auų kalnp ,la| visos 
gražiai ęįįęmis ĮygĮupsis. Biru
tės parkas mažįnąmas užjėicj- 
žiant vietą statybai.

Nors juroH tiltas šiemet bu
vo žmoniškiau atremontuotas, 
bet audros jau' kovoja su juor sius plėšikus. Policija gauna 
ir tilto atramos : neišlaikė...
1 Palangiškiąi po sezono, len
gviau atsipučia;. Dauguma iš* kadi fctųiltis .ir• Jočys apiplėšė 
daržinių ir t.! p., lindynių, kur, 
užlėidę namus “kompelmn- 
tams,“ per sezoną kenčia,’ su- 
sikraustį atgal* į gyvenamus 
lamus; Maudytis irgi vasarą 
nalangiškiui nėra laiko; dą- 
įar^ nąrs ir šaltoka, viena kita 
naudai. Po sezoną darbų pa- 
ląngiškiai« moka * gražiai pagy- 
v^utįf PęJtyUČs čįą ąę nąacįoj.

Prieš kelius metus įvestą 
elektra; palangiškiai nelabai 
naudojas^ brangoka, genda. 
T4ip,‘ pavj, IX< 29* jau trys 
paros ' Palanga^ be elektros 
Šviesos.

Žėmmipkai javus kulia ir 
bulves- kaFą. Už dienos darbą 
moterimsA moka 2<? litJ* Klaipė
dos kraštą IT sui puse lito.
1 Vasarą^ Birutės- parke “kom- 
pęlninkaį” vaikšto*' o dabar aš 
jąme keturias stirnas mačiau.' 
Vienas, mėgstąs medžioti,’ vai- 
fUllMas pa^kPjo, 1^4 
'4 žiemį. f|ą, 1»P.S nušovęs. 
Seniau čia šitokie sutvėrimai,1 
nors ir žiemą* nesirodydavo.

VafJliškio bažnyčią, nes jiedu 
buvo apsilankę pas kleboną 
persirengę elgetomis išmal
dos prašyti.

Abu šie plėšikai susitarė pra 
dėti > “gastroles*' Šiluvos atlai
duose* kur jiedu pirmą kartą 
susipažino. Dabar jiedu sėdi 
Kauno kalėjime.

AnjplėšS išsipasakojusį 
Į aPie par

davimą.
KLIŠIAI, Jurbarko v. — 

BttfMję d. šio kaimo 
naujakuris Marcinkus, pąrdą- 
vėS §iųąlįnįnkųpse bekopus ir 
pjŽfHiųaą naujo, pavėžino ne- 
pąžįsį^mą pilįętj iki Jurbarko. 
Beyąžiųąjąpt Marcinkus pasi- 
pąfiąkąjęą nępažįstamapi apie 
sąyą pardavimą. Tą pąt naktį 
3 ginkluoti vyrai, įsiveržę 
Marcinkaus trąbon, grasinda
mi yevo|verių atėmė iš jo 
gą^tus ųž bekonus 130 litų. 
Špejąjna, kąd vienas iš plėši
kų buvo Mąręinkaus pavėžin
tasis, nęs jęjiis vidun plėšikai 
tuojau pasisąkė, kad žiną, 
Fįęk jis gąyęą už parduotus 
bekonu^.

Sulaikė dU‘ ♦‘smarkius” f ** HRiPs

Kriminalinė policiją šiomis 
dienomis Kaune sulaikė Povi
lą Štuikį ir Viktprą Joęį. Pas 
juos rąstą dąąg vogtų daiktų 
ir revolveris ąų šoviniais. Kvo- 
įiant paąiškėją, kad šiedu plė
šikai kurį laiką terorizavo 
FaŠuįvią, Baisogalos, Grinkiš- 
į<įd, Gudžippų ir Krakių vals
čius. Plėšė“ koperatyvus, mo- __,T _____
kyklaą, gyyentojųs. I^ai žmo- kuriąių sutriuškiną koją.

terorizavo 
s, Grinkiš* 

tyakių vals- 
PlČšė koperatyvus, mo-

Vagonėlis sutriuškino

Rugsęjp įpėn. 9 d. netoli 
Do)navos stoties, stųiniant - 
bėgių v^H^raųtą ‘ vagonėlį,

>a- 
_ Pa

slydo ir pp vagonėliu papuolė 
(įarbjpipkaą Jurgis Kasakaitis,

a Oscar, Wilde

nąpią: t
k tacifio, 

ekonotpipĮpa reiklus, Tel#uo- 
pavasarį > tiurp • prą^tasta-. 

lyti visą'cilž ų«ųjĮ|namų, ku
ri? dabar bevciĮc visi baigti. 
W a??wiri- 
nįaį, kelių MM' 
ištaigų Ir ĘriytM gsvęptęjų 
nuo spalių tnė,i. 2» d. persikė
le į naujuosius ; namus, peš 
nuoma kie|t pigesnė, negu, se- 
nupsįupse namnpte-

Pigus paukščiai.
1 ’ ask u tini u tesi 1 i

trugųa jfflypžft 4WĮ’!Ww ?n' 
ėjų kalftkukų, višjų ig W» M 
visi Aje pgų|ęW $0: W8r 
portm neperka, o. vietos reika
lams f juk daug nesųvartojai 
|odgl ųžržų^ (peųėtų), moka < 
—7 U- 15
— 20 litų)., nepenėtos 2,50—1

*

n 
£

Ver(& A. Kartanąs.

Karalaitis
< <*> *•*.€.) * , f* t w f

5 (T*8a)
<^jįikrai nudfjskęs 1”, šaukė 

Tarybos atstovai, kurie visada 
sutikdavo su Burmistru, ir jię

. “1R«¥W. !!kardė, prabuvusios ir akys, ir 
jis jau neauksuotas,“ tarė 
Burmistras; “tikrai jis mažai 
kuo > geresnis ui elgčtą !**

“Nei t kiek negęresnįs už el- 
gštą$ pritarė, atstovai.

“Jk štai , p» > jo kojų tikrai 
yra nudvėsęs paukštis!” tęsė 
Biąąpistiįą& “Mes turime išleis 
sti prokianmelia* kad pąukš- 
ęiajųa; bųįų neleistina <5ią dvė- 

<ir,« neėstą raštininkas tuo-
• jąus ųžsįraše' tą* pątėiuijįmą.

Ką'rąląj^įxX stątaią. “Kąi jis 
jąu ųębegražųs, tai ir' nebe- 
hpdingąS|’?s.’sąįpB meno ppfėf 
Šorius iš • universitetą.
* Tadą * jie- sutirpino statulą 
kakalyje, o Bdrmistras sušaur 
kč Bendrovės susirinkimą

• nutarti, ką reikia daryti su 
t įnetąĮū. “^i’npma, mums reikią 
J fj|įtos slątijloą,” jis tarė, “ir ta) 

rąnia. Nąrs praėjusiambūtį statula, vaizduoja™ 
iiųi buvo ■ ?; , ;
mptais Viskas^ atremoptuota, ■ “Vakdūpjąnti mane,” kartoj

WIrl

Sr

Palanga po vasaros 
darbų

Po vasaros Palanga dar ne-, 
pųrimsta. Kadangi sezono 
mętu statyba ir remontai yrą 
draudžiami, lai dabar tas da-

sutvarkyt kęlipnau j i vįsarną* 
W|ai ęąęlętyij (nes buvo sjįj. 
jamę- kft# <1Ą|1 krizio, 
ptjnąi,' j ^žsįęilio kur^lji, ųę. į 
ys(žiURiQ. M apsivi|ta,į. Mę. 
nięft yiislirl'lii'zrtis^išSJ& ^įtžesj, 
uis, nops falangoj .prsgjMM- 
n^is (lipt gintarus) žyniia|; pi«

■ gųsnis. (
d kwios sezonines, pap,' 

. 1 dyotuN^otap vis : atidarytos^ I
fųlUlkOTlUt1. Htoofefo karo ijno gyvenimai Bulzgienei, ppio Da»:ganavi<Siaus "Taupos” per 

■' ' ' 1a. h.<' .1 *z

Šiąudupaę* rado paslėptą Šau- 
tUYį* šautuvus buvo užtąįsy-

| js^ovv į,. patuiUč to patidskai-

ją yis^ tyfįėsįo Tai^bos atstoT 
yąįvįrj^ barėsi. Kai aš girdėt 

tai Jie tef

“Ro|<s tai. keistas daiktas,’’ 
ąąįųF įięjykląs darbininkų^užT 

jn * sprogusi šviną 
.šįrdį^ įjaiaHje Betirpsta. Mes 
tųrpne ją išmesti.” Tad ir iš* 
pWte ją apt ’ krūvos dulkių; 
kur taipgi gįjlėjo negyva Krcg* 
Žd£.

L

“Atnešk mąn du brangiau
siu daiktu iš viso miesto,“ sa
kė Dievas vieąam iš savo An
gelų; ir Angelas parnešė Jam 
švipp, ir- ąegy.vą. paiikštį.

“Tii j teisingai parinkai,” tarė 
Dievas, nes -mano Rojaus dar
že paukštelę amžinai » giedos, 
o mano’ aukso miestu Links
masis Karaįąitis garbįųs ma- 
ne.*“’ v

šiandie atSjo K(KVA 
Np. 7. Galima gauti ja 
Naujienoj
BOSTONIEėĮŲ ATYDAI

10c.

Bostoft; Maem
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CHICAGOS
ŽINIOS

Šiairffe pradės kam
panija sukelti

Coolc Cotmty fimergency VZel- 
fare Futtd ptKdčs rinkti au- 
kas^ bedarbiu šeimynų ir vai-kaH bedhrtrių. šeimynų 
Rų apru01tiifhtli

Emer- 
pradės

Šiandien Cook County 
gency Welfare Eund 
kaTnpdhiją Sukelti $7,500,000 
fondįį: bėdarbių šelpimui.

Welfare fondas buvo suorga 
nizuotas tiksld tęsti labdaringų 
Chicagos ir Cook apskričio drau
gijų pradėtą darbą. Jo darbas 
skiršis nuo Joiht Emergency 
Relief Fund tub, kad surinkt: 
pinigai eis ne tiesioginiam be
darbių temimui, bet parūpini- 
mui jty šeimynoms ligoninių. 
priŽitttČti vaikų sveikatą, juos 
šelpti ir globoti pasenusius as- 
ntenis, kurie dėl bedarbes, nėr;* 
aprūpinti.
Prie fondo priklauso 100 orga

nizacijų

Prie fondo prisidėjo arti šim
to {vairių labdaringų draugijų, 
ktirlbs sems iš fondo pinigus 
ir veiks tarp rielaimingųjų.

Fondas bus paskirstytas štai 
kaip: $5,677,164 šeimynų glo
bojimui, apie $550,000— vaikui 
prižiūrėjimui, dpiė $500,000 li
goninių reikalams ir likusieji 
pinigai kitiems labdaringiems 
tikslams.

I^radėdariiaš kampaniją tarp 
visų Chicagos gyventojų, fon
das tikisi, kad visuomenė tei
giamai reaguos ir palengvins

IGNACAS MENDELIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu lap

kričio- 1 1 dieną, 4:30 valandą po 
piėt 1932 m., sulaukęs 56 am
žiaus. giinęs Kauno rėd., Šiaulių 
apskt.. Kurtavėnų parap., VilkiŠ- 
kių Rainio.

Ąmerikdj išgyveno 28
Piliko dideliame i

i
i

Ąmerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Johanną po tėvais Karšo 
kaitė, du sūnų Aleksandrą 22 m. 
ię Štafiišlovą 18 m., dukterį Ade- 
lą 20 in., du pusbroliu Juozapą 
Vaičiulį ir Joną Makauską ir 
pusseserę Teodorą Makauskaitę, o 
Lietuvoj brolį Kazimierą.

Kūnas pašarvotas randasi 2246 
W. N’tJrth Avė. Tel. Brunsvvick 

: 6656.
Laidotuvės įvyks antradienį lap

kričio 15 dieną, 2:00 vai. po piet 
iš koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Viši a. a. Ignaco Mendelio gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviėčiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sanai, Duktė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius J. Radžius, Tel. Canal 6174

A.+ A.
MARIJONA ŽALIENĖ 

(po tėvais Jučaitė) 
Persakyti su šiuo pasauliu lap

kričio 1 1 dieną, 5:15 valandą 
ryte 1932 m., sulaukus 30 metų B 
amžiaus, gimus Lietuvoj, Rasei
nių ap., Liuolių parp. ir mieste
lyj. Amerikoj išgyveno 10 metų. 
Priklausė prie šv. P. Ražančavos 
dr-jos, Dievo Apveizdos parap.

Paliko dideliame nuliudime vy
rą Juozapą, 2 sūnūs Vladislovą 3 
m., Richard 16 mėti., dukterį Ju
zefą 5 m., 2 seseris Oną ii švtf- 
gerį Pranciškų Zaluginus, Zofiją 
ir švogerį Vincentą Devėikios, bro-, 
lį Antaną Jucių. 2 švogerius Vin
centą ir Kazimierą ir Eleną Ža
lius ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3254 
So. Emerald Avenue.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
lapkričio ,15 dieną, 8 vai. iŠ ryto 
iš namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionies sielą, o 
iš' ten bus nulydėta į šv. Kazi- 
mlerd kapinei.

Visi a. a. Marijonos Žalienės 
giminės, draugai ir pažyštamį es4t 
nudširdžiai kviečianti dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Suhdl, Duktė,t Seserys, 
Brolis, švogeriai it Giminei. 

Laidotuvėse patarnauja grab., 
A. Masalskis, tek Boulevard 4139.

•u.....

[Acme-P. A. Photo]

Codk County Emergency Welfare Fund viršininkai. Iš dešinės 
j kairę: E. L. Ryerson, R. A. Gardner, kampanijos vedėjas ir 

R. Douglas Stiiart, fondo pirmininkas
------a. ------ - ,, ............................... , . . ... . . .... --------------------- ....

darbą, suteikdami matcrialę pa
ramą. Kiekvienas aukos tiek 
kiek išgali. Prieš pradedant šią 
kariipariijų, fondas jau sukėlė 
apife $2,000,000 dovanomis iš 
turtingųjų Chicagos piliečių. Be 
to, labdaringos draugijos ren
gia parengimus, kurių pelnas 
irgi eina j fondą.

Norman Thomas ga 
vo Illinois apie 

45,000 balsu
Socialistų kandidatas į 

natoriuS Bart gavo 
4,365 precinktuose.

guber-
19,377

Associated Press paduoda ne
galutinas, bet tikslias kaitli- 
nes apie rinkimų rezultatus 
Illinois valstijoje. Nors socia
listų kandidatui Norman Tho
mas trokšta dar 2,000 precink- 
tų, iki šiol balsų už jį priskai- 
tyta 43,378 (f>»244 precinktai; 
viso yra 7,211). Iš to Cook 
county 2,515 precinktai atida
vė Thomas — 32,737. Komu
nistų kandidatas Foster tame 
pačiame skaičiuje precinktų 
gavo 12,301. Prohibicionistų 
partijos kandidatas W. D. Up- 
shaw — 3,359 balsus.

Socialistų karididatas į gu
bernatorius Roy E. Burt, 4365 
precinktuose surinko 19,277 
balsų. *3,000 precinktų balsavi
mų rezultatai dar nežinomi.

Rooseveltas Illinois valstijo
je surinko 1,705,246, o Hoove- 
ris — 1,361,244.

Bandito užpultas ir 
šautas

pa^

Ver-
Salle 
prie-

30 metų mechanikas 
non Keskla, 1419 N. La 
St., apartamentinių Damų 
angyje buvo užpultas bandito, 
apsiginklavusio dvejais revolve
riais. Nors buvo beginklis, tu
rėjo užtektinai drąsos su ban- 

NIKODEMAS BRADELIS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu lap

kričio 9 dieną, 9:55 valandą va
kare 1932 m, sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Panevėžio 
apskr., Krekanavos parap,, Žide- 
lių kaime.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Karoliną (po tėvais Bar- 
tulytė), dukterį Stanislavą ir žen
tą Steponą Sterneckius, 2 brolių 
Petrą ir brolienę Kazimierą, ir bro
lį Jurgį, 2 pusseseres Juzefą ir 
švogerį Dominiką Pališaičius, Oną 
it švogerį Kazimierą Beizerius, 2 
Švogerius Adomą Bartulį, Petrą 
Kedainį ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4613 
S. Whipple St. Lafayette 1102.

Laidotuvės įvyks Šiandien - 
lapkričio 14 dieną, 2 vai. po pietų 
iŠ namų bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Nikodemo Btadelio gi
minės. , draugai ir pažystami ,v esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyVapti^ d 
iMdątuvėse ir siiteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
1 Moteris, Duktė, Žentas, 

Broliai, Pusseserės, Pusbrolis,
' Švdgėtiai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius A. Masalskis, Tel. Boulevard 
4139.

EUDEIKIS ir vėl nustebimi publiką sU sAvd rititfgtattf- 
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Alės nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogauŠ ftiino j 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažirioH | juSų 
rianius ir atveš j musų įstaigą, kur galėsite pdnidtyti di- 
džiausį pasirinkimą grabį ir kitų reikmenų ir Už tą pa
tarnavimą jums visai niekio nereikės mokėti, nežiūrint 
| tai, ar jus ką pirksite, ar be.

EtJDEim ym matinis
: teikia dftįbiilait&į jtatiriibvimą su ekspertu lietuviu fla- 
i tdrnautoju. l)ykai Ketiirioš K<jpW<& &Žij

Sėritfenų. Našaukite fiUDElKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitdr.

g Į®“ ■ g Į
KmVM'haSm

’ '■ ■ " JŪSŲ GttAĘORIUS g
Didylis Ofisas

4605-07 Hęrmitage Avėnue 
fui iMimniai: YARDS 1741 ir 1742

' > ■!> /!*
lįįrt i> iKiftiŽ.

dittt susikibti. Buvo pašautas 
į nugarą. Ėanditds į jį paleido 
šešias kulkas.

Mokyčiai Vafrd šžtlj i 
bedugnę, sako advo

katas
Konstitucinių teisių autori

tetas advokatas S. Edmunds, 
iš St. Louis, kalbėdamas Chi- 
cagbje pareiškė, kad federalių 
mokesčių našta ir ‘'velniažu- 
vis”, kuri turi apglėbusi kiek
vieną šalies miestą, apskritį 
ir kaimelį, varo šalį į pražūtį 
ir naikina konstitucinius prin
cipus, 
džia 
čių 
tiek

Praeityje federalė val- 
buvo apribota ir niokes- 
našta nebuvo toli gražu 
nepakenčiama, kaip dabar.

Užpuolė ledų bendrovės 
viršininką ir pavo*

iršeštadienį prie 37-tos 
Gage gatvių ‘ kąmjfo trys ban
ditai užpiiolė Krank Hėmkartlp, 
Economy Ice Crėam Company, 
3700 S. Halsted St., viršininką 
ir, pavogė nuo jo $729, kurie 
buvo skirti algų apmokėjimui.

Šalčiai
cago

ir sniegas Chi- 
užklupo ilgam 

laikui
šalčiai 

gas žada 
kuriam laikui, sako ord biuras. 
Chicago šį lapkritį sUsilaUkė 
šalčiausio oro nuo 1926 mėtų. 
•Temperatūra buvo nupuolusi 
iki 27 laipsnių, kuomet norma
li lapkričio temperatūra yra 
35. Priemiesčiuose šalčiai sie
kia 22 laipsniu.

ir atsitiktinas šnie-
Chicagoje apsibūti-

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIU IŠTAIGA

Akiu Gydytojait

NAUJIENOS, CKIcagĄ UI. t

Chicago eina prie 
alaus legtiližavimo
Pirmo wardo aldermanaš 

John Coughlin, į tarybą įnešė 
pasiūlymą, kuriame siūlo uždė
ti $1,000 mokestį ant tų įstai- 
įtj, kUHo'S paMUViHSs Ulchi 
gerą alų. ■ Pasiūlyme nurėdytai 
kad alų galės grb*
sernės, Department, Storai; val
gyklos, aptiekos ir kavinės, l^ė-' 
galės alų pardavinėti saldaini^ 
krautuves, ledų krautuvės if 
kepyklos. Tuo tarpu republiko- 
nų kongresmariaš Britten, ku
ris buvo 
kad visi 
laimėjo, 
kongrese 
nimo klausimą ktio greičiausiai

išrinktas nežiūrint;
kiti republikonai pra-

prižadėjo mėginti 
iškelti alaus panaiki-

Chičrtgo iškilmingai 
atšventė- Paliaubų 

dieną
Mieste centre suruoštas para 

das; kalbėjo geri. Davis*

. Nežiūrint šalčių, Chicagos 
miesto centre penktadiehį su
sirinko didžiulės minios žmonių 
Paliaubų Dienos iškilmėms, ku
rios teri buVo Suruoštos. Vete
ranų organizacijos ir btivę ka
reiviai dalyvavo parade, kuris 
maršavo Michigan avė., Jack- 
son Blvd. ir La Šalie gatve. To
je gatvėje buvo įrengta' estra
da. Kalbėjo gėilėfblas Abfelis 
DaVis.

Prižadėjo nusižudyti
Moteriškė Gloria Noblėtt^ 23 

metų, du kartu mėginusi nusi
žudyti, įirižridėjb teisėjui J. A. 
Grabėtf iičsilaiikyti riaktiiliudšė 
klitibuošėj iiegėi4!! ir daugiau 
neiriė&iriti pasidaryti gulą: Ji 
išVažitibsiaflii > į Ceddr feiVėr, 
Mičh., ir atsižadėšiariti Visų 
didmiesčid gėrybių.

Teleforfai^W<is 1138 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška\>K9Ply^b Dovatial 

Turiu automobiliifs visokiems reika
lams. Kairia prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

PIGIAUSIAS LIETUVĖ 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patatttati* 
ju geriau ir pigiati 
negu kiti todėl; kad 
priklatisati pHė 8ta

bu išdirbystti... rti

Tel. Cahal 6174
SKYRIUS: \ 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

graborids, kuris

<4* — • Z' v-

Chicagos radio stotis 
W.I.B.O traukia teis

man C. B. S.
Chicago radio stotis WIB0, 

kurios savininkai yra Nelson 
Brothėrs, ihveštmentų bendri 
vė, patraukė Columbia Brožul- 
casting Company ir Johnson- 
kennedy feadfo Corboratfon j 
teismą. Ėei kaluli ja $900,000 at
lyginimo už melagingų gandų 
Stočiai padarytą niibštolį. No^ 
tėję stotį nupirkti, bet savinin
kai atsišakę parduoti.

žada pastatyti $250;000 
bravorą

J. L. D'lcČdrthy, Kanadoj 
aidus bėliaroVės DreWry’s at- 
stbVas paškelbe, kad bendrovė 
dbičagoje statys* $25d,000 ver
tės bravorą, kai tik kongresas 
legalizuos gėrą. alų.

Bedarbė išgėrė nuodu ir 
metėsi po traUkiiiiu
Mrš. Nell Fetier, 40 metij 

moteriške, išgėrė biitelj nuo
dų ir pb tb metėsi, po Rock 
Island traukinio ratais, Bluė 
Islande. Neturėjusi darbo pef 
dešihits menesių ir apsigyvenu
si bedarbių prieglaudoje, 5120 
South F^ark Avė. Ji paliko raš
telį, kuriame sako, kad negali 
padėties pakęsti.
■.........           l.l'

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patartiatija ISfodttfvtte kubpigiatišiš. 
Reikale" meldžiame atsišaukti, o musui 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt-2515 artai 2516 

2314 W. 23rd PU Chicago 
SiČYltltjS:

1439 S. Cmirtf Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

_______ .C.. .. .i.,...—. .

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir .graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
Tel. Rodstvclc 7532

Phone Boulevard 413£ 
A. MASALSKIS 

Musų Patarriavitnas lai- 
dottiv&e ir kokižine rei
kale visuomet ėsti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl; kad neturime iš- 
laidų užlaikyntai sky-

3807 Auburn Avė.
' CHICAGO, ILL.

I. J. ZOI.P
GraboriUs Chicagoj

; 1646 tv. 46th St

Telefonai

Boukvatd 5203
Ėou!ėwd 8413

1327 Šd. 49th Ct.
*

Telefonas 
Cicero 3724

DR. VAITŪSH, DPT.
lietuvis Akių specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvoš skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valau*- 
dos nuo 10 iki 8 v. Nędėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per .pusę pigiaus, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati- 
talsontos be akinių. Kairios pi* 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589
...............................    l I »MlllISIS.................— ii.................SI ................. ...

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
KomplikuUttiose 

Atsitikimuose

kampas Halsted St.
Valandos rtuo 10^4i nuo 6 Iki S 

Nedfiiomis nuo 10 iri 12

Lietuviai Gydytojai

DR. MARCĖRIO 
PRANEŠIMAS

?ersike11liti į erdvesnę ir patogesnę vietą 

3325 So. Halsted St.
Valandos: rftiO 10 ryto iki 2 po pitių 

ir riud 6 iki 8 vikare 
ŠvMatiiėbiais riub 10 iki 12 

Pbone Boulevard 8483

Lietuviai Gydytojai 
Dr. Vincent a Steele 

Dentistas 
4180 ArchėF Avenue

Dr. K. Kliauga
UtarMlhftah.' SiiHafbmlI

2420 W. Maręuette Rd. arti Msetern Av 
Pbone Hemlock’ 7828

DR.” C Žf ^EŽELIS 
Dentistas

4645 SOr AšhMiid Avė.
ėtti 47tf> Stėett

Įvairus Gydytojai ~ ~ -A

ftėmlock 8131 

Panedėliais, Seredomis Ir Pėtnyčiotnis I A-'AM V. S. NARES

Altajum h
Gųio H Eutotlo, I, oA P>l«l ."iuruM.

senojoj vieloj. I , ,
VALANDOS: 10-12 A. Ml 2-6 P. Kt ——t . =
7-9 P. M. Sekmšdiėniais iė ketvlttadiei . Įvairus Gydytojai

IDR.HERZMAN 
— Iš RUSIJOS —

Gerai liftuviatitl žindmaš per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ir 
akušeris.

Gydo staigi ir chroniškas Ilgši vyrų, 
motėrų ir taikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

u .Ofitkn ir Laboratorija)
1025 W. 18th St.» netoli Morgui St. 

Valandos: nti6 10——12 pietų it 
nub 6 iki 7:30 tai. takiro;

Tel. Canal 3110 
Rezidenčijbs telefonai 

Hyde Patk 6755 ar Central 7464

DR. CRARLĖS ŠEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS .
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
SPĖCIALISTAS DŽIOVOS, 

Moteriškų, Vyriškų it Vaikų ligtj 
. OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
tat. po pietų ir nuo 7 iki '8:30 tai. 
takaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 i. dieną. 

Pbone Midway 2880

Telifdrtas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenuė 

Ofiso valandos;
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po plet 

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

Ofiso: Tel. Victory 6893 
/ Rez. Tel. Drezel 9191 

Jei neatsiliepia šatikitė Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir venerilkų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St
OfM lr Rw. Tel. Bdule.ard 5914 Vjd>: 10—UP" ryto'2-T 7—9 r.

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35 tb & Halsted Sis) 
Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7-9 

Hedėldienialė pagal sdtartį.

A. MONTVID, M. D.
West Tdwn Šrate Bank Bldg. 

, 2400 W. Maditon Si.
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Sceley 73 5 0
Namų telefonas BtufiiVrick 0597

A. L Davidonis, M.D
4010 So. Michigan Avenūė

TeL Keowood 5107
VALANDOSt 

nuo 9 iki 11 valandai ryte t 
ntfd 6 iki 8 Valandai Vakkh^ 

apart iventadienio it ketvirtadienio

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1— it 7—8
Seredomis ir nędėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6628 So. Richmohd 8tleŪ 

Telefonas Repoblic 7868

Office Valandos, 2-4; 7-9
4140 Archer Averiiie

, Tel. Lafayette 7650

Dr. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 24th St- 

Tel. Canal 0402
ClficAGd.

.< ■ J j*. ■ ' . : į, ■ i:' "... .*■*, • '''

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTAS!!
756 W. 35th St

Cdh tif 35tb & Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusiai 
bladzdų gysliš.

Valandos nuo 1 iki 4 ir puo 7 iki 9 v. 
Nędėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 Sbutti Hhlited SHeet 

Tek Boulevard 1401

Dr.SfazanaA.Šlakisi , ■.
"•7M A&& aTŽ“ . A- \ ? L A K1S 
Olisd Tel. LAFAYETTE 7337 AUvOKataS

Ofiso vai. kiekvieną diedą nuo 9 iki Miesto Ofisas 77 VV. Washington St, 
12 ryto, (išskyrus seredomis). Taipgi Rottiti 905 TtL Dėltboffl 7966 
nuo 4 iki 8 Vai fakiie. Upninkais ir VHiMbii 9 rftb iki 4 pO pietų
Ketvergais.

Rez. TeL HYDE PARK 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

i r. “y .

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prdšpect 6659 

_ Ofiso Tel. Cahal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So, Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR.M.T. STRlKOL’lS
Itt chiddiiciAš 

O F I^S A 8:

4645 S. Ashland Avė., °«y
Ofiso TęJ.: Boulevard 7820
Nuirtų Tėti pfbspeet 1930

A. K, Rutkadskas^ M.Dį
4442 StM Wut,ri> AvMiii 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

ntiti 9 iki 11 valandai ryto 
riuo 6 iki ’ 9 valandai takafb

DR. A. t YUSKA
2422 W. Marąuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė.
......Telefonas Grovehill 1595 
Valandos nito 9 iki 11 ryto, ntto 2-4
* ■ **

................................. '.i , ■ ,1 „.ė...1

„ MfcfWlS DENTISTAS 

m 9 ryt* iki 9 nkitO

1 „ ■

Advokatai

& GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 V. Dedtbotn St., Rbom 1113 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
- 3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergį 
Nedilioj nuo 9 iki 12 rytd

——

,. . ;.a;:    s.

John Ktichfaskas
LfeitiVte AMrdtafe 

2221 Wet# W Street 
Arti Lmltt ŠL 

ra- 

šėtldbj h 9 iki 6

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Mdriroe St 
Room 1005

Telefonas Statė 7660; Valandos 9-5 
. Vakarei

6459 S. RocItweU St 
Telefonas Republtc 9600; Valandos 7-9 

,- t, F*......... -----------L-.... .

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 South AthlMi Ai*. 
Tel. Boulevard 2800 

Kež. 6515 So, Rockioell St. 
Tel. Republic 9723

X P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 B. 107th St.—prie Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950—6577 

4600 So. Wood Sts—Ketvergo vak.
Tel, Lafayette 6393

160' N; Lašalle st; — pagal stitaftj 
L..;,,, -------

WilU*rt C Mitchell 
utflMj' advokatas 

2656 Weat 69 Street 
Telepbone Hemlock 1323

■Hm
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Reorganizuotas Chicagos 
Pasaulinės Parodos lietu- 

vių skyriaus komitetas
Penktadienį Chicagos Lietuvių Auditorijoj 
išrinkta nauja skyriaus valdyba; Lietuva 

sutinkanti parodoj dalyvauti
Naujas komitetas ir komisijos 

išdirbs galutinus planus daly
vavimui

Viltis, kad Amerikos lietuviai 
dalyvaus Chicagos 1933 metų 
Pasaulinėje Parodoje sustiprė
jo, kuomet penktadienį, lapk. 
11 d., Chicagos Lietuvių Audi
torijoje įvykęs susirinkimas iš
reiškė stiprų norą parodoje da*- 
lyvauti ir išrinko valdybą—ek- 
zekutyvj komitetą, kuris suda
rys visus planus ir imsis kon
krečių žinksnių prie planų rea
lizavimo.

Dalyvavo virš 200 žmonių
Susirinkime dalyvavo virš 

200 veikėjų, spaudos atstovų, 
meno jėgos ir įvairių Chicagos 
organizacijų delegatai. Pavir
šutiniai palietus dalyvavimo ga
limybes ir apkalbėjus paviliono 
statymo ir Lietuvių Dienos ren
gimo klausimus, susirinkimas 
nutarė jų galutiną išrišimą pa
likti valdybos ir specialės ko
misijos rankose. Raportai ir 
planai bus patiekti sekančiame 
susirinkime, kuris įvyks netoli
moje ateityje.
Lietuva sutinkanti dalyvauti 

Parodoje
Paaiškėjo, kad Lietuvos vy

riausybė sutinka parodoje da
lyvauti su šia sąlyga: Lietuva 
prisius reikalingus eksponatus 
ir paskirs parodos tikslams drit-1 
ra tiek pinigų, kiek Amerikos 
lietuviai sukels vienokiu ar ki 
tokiu budu.

Naujos valdybos sąstatas
Parodos Lietuvių Skyriaus 

valdybon išrinkti šie asmenys:

Mastauskas.

THE RRIOGEPORT 
KNITTING SHOP

Vice-pirimininkai—I. Jos. P, 
Varkala.

2. Mickcliunas.
3. Dr. Poška.
Sekretorius—A. Vaivada.
Iždininkas—adv. A. A. šlakis.
Iždo globėjos—pp. Sakai ienė 

ir Bytautiene.
Kadangi laikas yra palygina 

mai trumpos, naujasis ekzekuty- 
vis komitetas yra pasiryžęs kuo 
greičiausiai dirbti, paruošti pla
nus, prašalinti klintis ir pradė
ti tuos planus vykinti.
Paskirta komisija ištirti pavi- 

liono statymo galimybes
Ekzekutyvio komiteto pirmi

ninkas p. Mastauskas susirin
kime paskyrė specialę komisi
ją, kuri susipažins su paviliono 
statymo klausimu ir nurodys 
kokius žinksnius lietuviai turės 
imti tuo reikalu. Kitos komi 
sijos dar nėra suorganizuotos, 
bet ekz. komitetas patieks są
rašus sekančiame susirinkime. 
Vieta ir diena bus nurodyta vė
liau.

Majoro F. J. Streyckmans’o 
pareiškimas

Majoras Felix J. Streyck- 
mans, Parodos tautų komiteto 
pirmininkas, komentuodamas 
apie susirinkimą, pareiškė, kad 
lietuviai turi kelias galimybes 
pasirodyti. Nurodė, kaip buvo 
kalbėta ir susirinkime* kad lie
tuviams, visų pirma, yra proga 
pastayti savo pavilioną, kuria
me bus galima išstatyti ekspo
natai, pardavinėti Lietuvos pro
duktai, turėti lietuviškas resto
ranas ir t.t.

Be to, kiekviena parodoje da
lyvaujanti tauta yra laisva su 
ruošti savo “Dieną”. Jeigu pro
jektas pasirodytų ganėtinai di
delis, tam tikslui butų pasam
dytas didžiulis Chicagos stadio
nas “Soldiers Field”. “Lietuvių 
Dienos” programą galėtų suda
ryti dainavimas, šokiai ir spor-( 
tas. Visų svarbiausiai, pasinau
dojant National Broadcasting 
System stočių tinklu, bus ga
lima perduoti iš Kauno į Sol
diers Field, radio programas, 
kuriame dalyvautų geriausios 
Lietuvos dailės ir intelektualas 
jėgos.

gyvybę pasikarda-

.padaręs pomirtinį
konstatavo saužu-

tarė atimti 
mas.

Coroneris 
tyrinėjimą, 
dystę. Tyrinėjimas padarytas 
šeštadienį, 9:30 valandą ryto 
Radžiaus koplyčioje, 668 W. 18 
Street.
Paskutinį kartą matyta 12:30 

po piet, penktadienį
Prieš tragediją, Ignas Men

delis niekuo neparodė šeimynai, 
kad griebsis pragaištingo žinks- 
nio. Kaip pasakoja našlė Jo
haną Mendelienė, paskutinį kar
tą buvo matytas namuose 12:30 
po piet. Užsilaikė ramiai, tik 
buvo kiek nuliūdęs ir susirūpi
nęs. Bet kadangi per kurį lai
ką buvo be ūpo, niekas neat
kreipė j tai daug dėmesio. Nuo 
to laiko jis pražuvo. Nuėjo į 
skiepą, pasiėmęs virvę prikalė 
ją rūsio lubose, užnėrė kilpą 
ant kaklo ir, spyręs dėžę iš po 
kojų pakybo, netrukus išleisda*- 
mas paskutinį kvapą. Taip jis 
kabojo iki 4:30 po pietų. i . v ■ • :
Mendelienė rado lavoną skiepe 

1 > ■
Tuo laiku Mendelienė nuėjo j 

rūsį įpilti anglių 
kračiusi pelenus, 
dėlį anglių. Ten 
delis. Pamačiusi 
išsigando ir tuojau nubėgo pas 
čerauskienė, moteriškė, kuri 
gyveno antrame .namų aukšte ir 
jai pasakė apie reginį, čeraus* 
kienė pranešė apie tai polici
jai, kuri konstatavo mirtį.

Kūnas buvo atgabentas į Rad
žiaus koplyčią, įvyko coronerio 
tyrinėjimas.

Velionis Ignas Mendelis bu 
vo laisvų pažiūrų žmogus ir jų 
prisilaikė gyvenime. Paliko du 
sūnūs, Stanislovą ir Aleksand
rą ir dukterį Adelę.

Mėgino nusišauti gegužės 
mėnesį

Gegužes 6 d., šiais metais, 
Mendelis nepasekmingai rnėgi-. 
no nusišauti. Nuėjęs j Noel 

į krosnį. Iš* 
nuėjo j sau 
kabojo Men- 
lavoną, labai

MADOS MADOS MADifc

State bank, kur žuvo jo pini
gai šovė penktus kartus į galvų. 
Trys kulkos pasiliko galvoje iki 
mirties. Nors sunkiai sužeis
tas, Mendelis pasveiko, bet kaip 
pasirodo neilgam.

Antradienį prokuro
ras pradės tyrinėti 
Universal St. Ranka
Swansono asistentas Ayer rei

kalaująs depozitorių komite
to priduoti kaltinimus prieš 
banko vedėjus ■

Universal State Banko depo
zitorių komitetas praneša, kad 
prokuroro tyrinėjimas į Univer
sal State Banko vedėjų darbus 
bus pradėtas antradienį su įtei
kimu kaltinimų prieš vedėjus 
prokuroro Swansono asistentui, 
bankinių klausimų vedėjui, prok. 
Ayer. '

Komitetas gavo pareikalavi
mą iš prokuroro biuro, antra
dienį, li-tą valandą ryto pri
duoti kaltinimus. Vėliau šią sa
vaitę ar kitą, bus pašaukti liu
dininkai, atskiri depozitoriai ir 
depozitorių komiteto nariai. 
Liudijimai bus patiekti “grand 
jury”, kuri kaltinimą išneš ar
ba atsisakys vedėjus patraukti 
atsakomybėn.

Chicagos Lietuvių 
Baleto Mokykla

Mokiniai 
mokę 
nauja

toli pažengę ir pra
šokti ; organizuojama 
pradedančių grupe

Jau buvo kelis sykius “Nau
jienose” rašyta apie šią mokyk
lą. Dabar norime priminti ger
biamai visuomenei, kad Chica- 
gos Lietuvių Baleto Mokykla 
g.erai gyvuoja ir progresuoja, 
Tie, kurie įstojo j šią mokyklą 

iš pat pradžių, . jau pusėtinai 
pramoko baleto šokių.

Bet dabar atsiranda tėvų, ku
rie norėtų, kad jų vaikai mo
kytųsi šokti šioje mokykloje. 
Čia jau susidaro keblumų. Mat, 
tie vaikai,. kurie pradėjo mo
kintis šokti iš pat pradžių, nuo 
atsidarymo mokyklos, jau pra
moko šokti. Taipgi su naujais, 
ką tik įstojusiais jifins šokti 
negalima, nes vienį jau moka, 
o kiti ne.

ir

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

PEKRAUSTYTOJAS 
CHICAGOJE

Nedaro skirtumo kiek toli gyvenate, 
kaip toli kraustoties. Dieną ar naktį 
didelis darbas ar mažas; taipgi paran- 
duoju trokus, parduodu anglis kas ko
kias norite, didelis orderis ar mažas, 
tiek pat yra išpildomas. Reikalui esant, 
prašome pašaukti

REPUBLIC 3713—-3691 
6725 So. ROCKWELL ST. 

Chicago, III.

Knygos ir Gintarai 
už pusę, kainos

“Aušros” Knygyne prasidėjo didelis 
knygų ir gintarų išpardavimas — visos 
prekės parduodamos už pusę kainos, šim
tai skirtingų knygų visokiausio turinio: 
teatralio, muzikalio, apysakų, istorijų, 
vadovėlių, žodynų, daktariškų, moksli
nių. orakulų ir monų, juokų, ir tt. 
Taipgi gintarinių daiktų: karolių, špil
kų. branžalietų, auskarų, cigarnyčių, 
plunksnakočių, kolonikų — irgi už pu
sę kainos.

Kviečiam naudotis proga 
nos nupigintos iki pusei. 
Chicagoj malonėkite pribūti 
pasipirkimui sau reikalingų 
jintarų, o toliau gyvenanti nuo Čhica* 

reikalaukite katalogo prisius* 
persiuntimui.

kolei kai- 
Gyvenanti 
asmeniškai 

knygų bei

gos 
darni 5 centų štampą 
Knygynas atdaras kasdie nuo 9 vai. ryte 
iki 6 vai. vakare, šeštadieniais iki 8 vai. 
vakaro, o sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
2-rai valandai po piet. Laukiam Jūsų 
atsilankymo .

“Aušros” Knygynas 
3653 So. Halsted St., 

< Chicago. III. 
Tel. Yards 4754

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač Amerikoj. 
Mokytis reikia ir senesniems žmonėms ne
tik jaunuoliams. Geriausia lietuvių moky
kla visoj Chicagoj yra Amerikos Lietuvių 
Mokykla. Čia pagal naują mokinimo 
būdą išmokinama į trumpiausią laiką 
anglų ir lotynų kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, pilietystės, laiškų 
rašymo, abelnos istorijos, ir kitų mok
slo šakų. Mokyklos vedėjas p. J. P. 
Olekas, yra senas ir daug prityręs, kuris 
gražiai ir visiems suprantamai dėsto 
mokslo dalykus ir kiekvieną labai pa
tenkina. Dabar, prasidėjus mokslo me
tams, pats geriausias laikas pradėti mo
kytis. Ateikite ir įsirašykite šiandien. 
MOKSLO VALANDOS: Nuo 9 
ryto iki 3 po pietų ir nuo 7 iki 
vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St

iš 
9

Peter Conrad
Fotografuoja jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.) 
Res. 7*30 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

• jLVJLcjl VąIjL. IjlL W 
Mortgage Banker 
2324 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Organizuojama nauja grupė
Jeigu susidarys bent iš 12 

mokinių grupė, tuomet galima 
bus pradėti juos iš naujo mo
kinti šokių, o laikui bėgant, gal 
būt galima bus sujungti-sulieti 
visą mokyklą į daiktą.

Taigi, tėvai, norinti leisti sa
vo vaikus į šią mokyklą, malo
nėkite atsivežti juos ateinantį 
sekmadienį į Gage park svetai
nę, 55-th St. ir S. Westerr.nę, 55-th
Blvd. 1 vai. po pietų.

Mokytojas ir mokyklos at
stovas bus ten ir paskalbos 
apie sąlygas ir kitas smulkme
nas.—Mokyklos Valdyba.

PRANEŠIMAI
Lietuvos Dukterų Draugija rengia 10 

metų sukaktuvių vakarienę ir balių lap
kričio 20 d., Lietuvių Auditorijoj. Kiek
viena narė privalo dalyvauti šioje iš
kilmėje, nes tai visų užduotis pagerbti 
draugiją ir tas narės kurios nesigo per 
10 metų ir neėmė pašalpos. Kviečia 
visus Valdyba.

i - - ■

North West Lietuvių Moterų Kliubo 
susirinkimas įvyks antradieny, lapkričio 
15 d.; 1932 m. Meleknų bute, 3341 
Evergreen Avė., 7 v. v. Narės ma
lonėkite laike atsilankyti, nes turime 
.daug svarbių dalykų apsvarstyti.

Kviečia Valdyba.

Chicagos Lietuvių Auditorijoj Korp. 
Direktorių ir Draugijų Atstovų mėne
sinis susirinkimas įvyks pirmadieny, lap
kričio 14 d., 1932. Auditorijos svet., 
8 vai. vakare. Visi Direktoriai ir At
stovai būtinai atsilankykite.

A. Kauta kis, rast.

CLASSIFIED ADS

už

Loans—Paskolos
PASKOLINSIM NUO $50.00

IKI $300.00 
2% nuošimčio ir lengvais išmokė

jimais. Be jokio komiso.
S. OSGOOD 

1134 N. Western Avenue 
Tel. Armitage 1199

Radios
1932 PHILCO Hi-Boy Consolo 

$31.50; G. H. arba Philco Lo-Boy Con- 
sole $18.50. 2332 Madison St.

Patent Attorney
Patentai

PATENTŲ advokatas kooperuos su 
išradėjais pa te n ravime finansavime ir su
radime 
mams

rinkų praktiškiems i 
patarimas dykai.

H. SANDERS,
536 So. Clark St. '

išradi-

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia____

REIKIA merginos padėti prie namų 
darbo. Kambarys, valgis ir maža mo
kestis. 2031 Prairie Avė.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

Musų darbas padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą — stogų 
rinas, oro šviesą, ir pataisome pečius 
ir t. t. Darbo apkainavimas DYKAI. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.' 

Tel. Victory 4965

PirmadienĮis, lapk. 14, 1932

Business Service 
Biznio Patarnavimas,

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. įki*gruodžio 31 dienos, 1932 
metų. Metinė narystes mokestis ' 
DYKAI. Ezpertų patarimas visose namų 
savininkų ir rendauninkų reikalais su
teikiame dykai. Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. Šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet.’ Įžymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Cbicagoje. 
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO

Inkorporuotas 
1642 We$t Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Mfs esame jau šiuo adresu virš 40 metų 

—0—

STOGDENGYSTfi
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

taisome ir perdekoruojame už $40. 
Cash. Darbą pilnai garantuojame. 

CONSUMER’S ROOFING WORKS 
4348 -50 W. Harrison St.

Kedzie 8463 —
Naktinis Telefonas Columbus 7741

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU 
St. Louis _   $1.50

Kansas City ............... $4.50
Detroit ............................ $2.00
Los Angeles ............... $20.00
New York....................  $10.00
Philadelpbia ............... $12.00
Wasbington, D. C......$12.00

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St. 

Tel. Dearborn 9765, Chicago

Exchange—Mainai
6 KAMBARIŲ muro bungalov, 2 

karų garadžius Marųuette Park $5500 
mainys ant lotų arba groserio.

128 AKRAI su budinkais, gyvuliais 
ir mašinerijoms mainys ant namo, taip
gi turim ir daugiaus visokių farmų mai- 
mui ant miesto praperčių.

CHAS. ZEKAS 
3647 Archer Avė.

Virginia 0757

arkliai, 3 karvės, 
ir visos reikalin- 
$3,000; $1,000 
mylių nuo Chi-

Real Estate For Sale 
Namai-žemi Pardavimui

DIRBK SAU
Parsiduoda 60 akrų geros žemės, vi

sa dirbama. Tik 5 akrai gero miško. 6 
kambarių, gera stabą, elektra, gera bar- 
nė ir kiti budinkai, 3 
25 kiaulės, 300 vištų 
gos mašinos. Kaina 
įmokėt. Randasi 70 
cagos.

80 akrų geros žemės su sodu ant ce
mentinio vieškelio, (State road) tinka
ma dėl “tburišt camp“ arba dėl road- 
houses. Dalis yra gero miško. Gera 
8 kambarių stuba, barnė ir kiti budin
kai; 7 karves. 2 arkliai ir tt. Randasi 
apie 50 mylių nuo Chicagos. Kaina 
$6,800 — tik $1,500 įmokėt.

215 akrų geros žemės prie miestelio 
ant cementinio “State Road” kelio, ant 
upes kranto, su dideliu sodu — 50 ak
rų didelio miško. Stuba 14 kambarių, 
fumace šildoma. Visų budinkų yra 
10, ’ gerame stovyj, visi ir pamūryti 
ir su elektros šviesa: Barnė yra su 
cementinem grindim ir suromis. 
18 karvių, 12 melžiamų, 3 geri ark
liai verti $600; ir daug kitokių gy
vulių. Naujos visos reikalingos maši
nos, ir tt. Tikras lietuviškas dvaras. 
— Vertas $30.000. Parsiduoda už 
$9.500. Tik $4,000 įmokėt.

Parsiduoda mūrinis gasoline stotis, 
PHILLIPS GAS, su vienu akru žemės. 
Labai geroj vietoj, $3,000.

J. SINKUS & CO.
1039 W. 69 Street

Rastas pasikoręs 
northsidietis Ignas 

Mendelis

Mes Mokame Cash
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVES BONUS

L. KAUFMAN & CO.
134 N. LaSalIe St. priešais City Hali 

Kambarys 610v <

Saukite

ROOSEVELT

Neria plonus ir sto
rus vilnonius svede- 
rius dėl vyrų, moterų, 
merginų ir vaikų. 
Parduodame vilnones 
gijas dėl įvairių nėri
nių. Mes parduodam 
žemom kainom, idant 
galėtumėt sutaupyt 
nuo 75 iki 100 nuošim
čių.
Neriam vilnones pan- 
čiakas dėl moterų ir 
vyrų. Taisom senus 
svederius.

F. Selemonavičia
504 West 33rd St 

(Arti Normai Avė.) 

Phone Victory 3486
. * / ' 

(Atdara dienomis Ir vakarais)

Nusižudė penktadienį savo na
mų, 1553 N. Hoyne Avė., 
skiepe; mėgino nusišauti ge
gužės mėnesį

Darydamas antrą pasikėsini
mą prieš savo gyvybę šiais me
tais, northsidės lietuvis Iganas 
Mendelis, 56 metų, 1553 N. 
Hoyne avė., pasikorė namų 
skiepe. /

Skiepe kybąs velionio lavonas 
buvo rastas penktadienį, apie 
4:30 po pietų, kuomet jo žmo- 
na Johanu Mendelienė nuėjo 
pasisemti anglių.

Neturėjo darbo per tris metus
Ignas Mendelis neturėjo dar

bo per tris metus.' šių metų 
pradžioje, užsidarius Noel State 
Bankui, 1601 Milwaukee Avė., 
žuvo jo pinigai. Prie to prisi
dėjo nemalonios gyvenimo ap
linkybės. ir kartą jau mėginęs 

{nutraukti gyvenimo siūlą, nu-

3116
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. NedSldieniaia 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

■Paskiausios Paryžiaus mados suknelė. Geriausiai tinka ii 
Sukirptos mieros

3116 
materijos su baltu kalnierium. ir apsiuvinėjimais 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau 
giau virž nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan* 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerj, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali* 
ma prisiųsti pinigus arba paš« 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Patiem Dept., 1789

ytenos spalvoa
18, taipgi

8500

Dėl Specialių 
Skelbimų Kainų

NAUJIENOS Pattren Depe.
1739 S. Halsted St., Chicago, UI.

Čia Įdedu 15 centu i< prašau *t« 

siųsti man pavyzdį No 

Mieros .............................

Laikas daug reiškia 
K‘e patentų. Neriai* 

oklt vilkindami ra 
apsaugojimu savo 
sumanymų. Prisius* 
kitę braižini ar mo
deli dėl instrukcijų, 
arba ralykite dėl 
NEMOKAMOS kny* 
?:ute» “How to Ob- 
aln a Patent" ir “Record 

ventlon” formos. Nieko 
Ut Informacijas kų daryti. -----
raiinSjimai laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa* 
tarnavimas.

DYKAI 
KNYGKUB

of Ib*
nelmam
. Susl-

Šią savaitę prasidėjo musų 3 mėnesių skelbi* 
mą vajus (Advertising Campaign)

Kadangi žiema beveik jau čia pat, tai jus, 
biznieriai, turėtumėt būtinai pradėti garsinti

SAVO BIZNIUS

(Adteias)

CLARENCE A. O’BRIEN 
; Regletered Patont Attorney 

43-A Secnrliy 8»»in»» & CommercHi 
Bank Balldlng

(Dlreotly acrMs Street irote Pfctent Office) 

tfASBINGTON. D. 0. '■
” ’ ......... , ...

MM.




