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Angliakasiai Gryšta 
į Darbą

21,000 Pennsylvanijos angliakasių jau su 
gryžo į darbą. Kiti dar laiko susirinki

mus ir tariasi dėl baigimo streiko
WASHINGTON, sp. 3. —An

gliakasių unijos prezidentas 
John L. Lewis gavo žinių, kad 
tarp 8,000 ir 10,000 streikuo
jančių angliakasių cen tralinėj 
Pennsylvanijoj šįryt jau sugry
žo į darbą. Lewis sakosi ne
gavęs žinių iš vakarinės Penn
sylvanijos, kur pirmiausia strei
kas prasidėjo, bet jis išleidęs 
įsakymą gryšti į darbą ir ma
no, kad angliakasiai paklausys 
įsakymo.

Apie 100,000 angliakasių su
streikavo trys savaitės atgal su 
pasiryžimu streikuoti iki plieno 
kompanijų valdomos kasyklos 
pripažins angliakasių uniją. Da
bar yra laikomi masiniai susi
rinkimai, kad susitarti dėl gry- 
žimo į darbą.

Plieno kompanijos priėmė 
prezidento Roosevelto patvar
kymą, kad jos mokėtų tas pa
čias algas, kokias moka komer
cinės kasyklos ir kad laikytųsi 
darbo provizijų nacionalio at
gaivinimo akto net jei anglia
kasiai išsirinktų unjos viršinin
kus vesti derybas su kompani
jomis.

Pasak Lewis, tąį reiškia uni
jos pripažinimą. • Tą sako ir 
administracija.

Prašant prezidentui Roose- 
veltui ir industriniam adminis 
tratoriui Johnson, angliakasių 
unijos vice-prezidentas Murray 
pasiuntė paraginimą angliaka
siams gryšti į darbą.

anglių kainą
anglių kainos bus 
kelių dienų. Dalis 
susitarė dėl pake-

tai pusę streikuojančių titose 
pavietuose angliakasių.

Distrikto prezidentas Frank 
Hughes sako, kad tik maža 
dalis kasyklų dirba tuose pa
vietuose, bet streikieriai po piet 
laikys masinį susirinkimą, kad 
nutarti gryšti į darbą rytoj 
ryte.

Searight, Fayette pavietė, su
sirinkime dalyvavo virš 20,000 
angliakasių. Ten veik visos ka
syklos tebėra uždarytos.

Visoje apygardoje tebestrei- 
kupja apie 55,000 angliakasių.

Hitlerininkas pašo 
vė Austrijos dikta

torių Dollfuss
Diktatorius betgi tik lengvai 

sužeistas dviejų šūvių

Pakels
Minkštųjų 

pakeltos už 
kasyklų jau
limo kainų, bet dar reikia, kad 
jas patvirtintų industrinis ad
ministratorius Johnson, kuriam 
prezidentas Rooseveltas sutei
kė galią nustatinėti ’ kainas.

21,000 angliakasių gryžo į 
darbą

PITTSBURGH, Pa., sp. 3.— 
Daugiau kaip 21,000 angliaka
sių šįryt sugryžo į darbą ketu
riuose vakarinės Pennsylvani
jos pavietuose—Combria, In
diana, Sommerset ir Westmore- 
land.

Pirmųjų trijų pavietų virši
ninkai sako, kad sugryžusieji 
21,0000 angliakasių sudaro tik-

VIENNA, Austrijoj, s. 3.— 
Austrijos diktatorius Engelbert 
Dollfuss einant iš prakalbų kri
kščionims socialams, kad sėsti 
į automobilių ir važiuoti į sa
vo raštinę parlamento rūmuose, 
liko pašautas dviem šūviais, bet 
tik lengvai sužeistas.

Kėsinosi jį nužudyti jaunas 
hitlerininkas Rudolph Derti!, 
kuris nesenai dėl jo politinių 
pažiūrų bu*vo pašalintas iš Aus
trijos armijos. Jis priėjęs prie 
diktatoriaus sargybos padavė 
neva peticiją ir greitai išsitrau
kęs nedidelį revolvrį paleido į 
diktatorių du šuvius, kurių vie
nas tik nubraukė rankos odą, 
o kitas atsimušė į šonkaulį ir 
iškrito lauk. Dollfuss pats nu
važiavo į artimiausią ligoninę, 
kur jam tapo suteikta pirmoji 
pagelba ir jis išvažiavo namo.

šovikas, taipgi du kiti žmo
nės liko suimti.

Pasimirė,, nuplovus koją, 
metų žmogus

120

- POPLAR BLUFF, Mo., r. 3. 
—Vakar savo namuose pasimi
rė Benjamin Hodge, 120 m. am
žiaus,
nupiauta 
buvo jau 
cios. Bet 
rė naujų 
ir mirė.

Rūgs. 29 d. buvo jam 
kairioji koja ir jis 
pasveikęs po opera- 
vėl atkrito ir pasi- 

komplikacijų nuo ko

Spalio Devinta
ATEINANTĮ PIRMADIENĮ

7:30 vai. vak

Chicagos Lietuvių Auditorijoj
įvyks

Paskilbęs laike karo fieldmafsalas Von Mackensen, pilnoj 
uniformoj, kartu su princu August Wilhelm, ketvirtuoju kai
zerio sunum, kai jie atvyko dalyvauti aitidaryme naujos Prū
sijos tarybos susirinkimo. Taryba užima vietą Hitlerio panai
kinto parlamento.

Darbo Federacijos 
konvencija svarstys 
3-os partijos kūrimą

Kėsinosi nužudyti 
Kubos prezidentą 

Dr. Martin
Jau pasiūlytos rezoliucijos 

30 vai. darbo savaitės, 
darbo ąpdraudos ir k.

dėl
ne-

Mušiai Havanoje tebesitęsia ir 
karininkams pasidavus

Prohibicijos atšauki 
mas laimėjo Vir

ginijoj
RICHMOND, Va., s. 3. — 

Šiandie Virginijos valstijos, 
rinkdama valstijos konvenciją 
ratifikuoti prohibicijos atšau
kimą, 
prieš 
žysta

nedvejodama pasisakė 
prohibiciją. Tą pripa- 
ir patys saugieji, nė ne
galutino balsų suskaity-

mo.
Tai jau 32 valstijos pasisa

kė prieš prohibiciją ir dar 
nė vienos valstijos, kuri 
prohibicijai pritarus.
' Rėkia dar tik keturių
tijų ir prohibiciją visoje šalyje 
išnyks.

nėra 
butų

vals-

Legislatura svarsto 
Illinois bedarbių 

šelpimą

Lietuvos Naujienos
Apvogė kleboną: 80,- 
000 lt. ir 7 kilo aukso

ŠAKIAI.— šiomis dienomis 
nakties metu išvogė .iš Sutkų 
parap. klebono buto apie aš
tuoniasdešimt tūkstančių litų 
pinigų ir apie 7 kg. aukso. Va
gis dar esąs nesusektas.

Tokių turtingų klebonų šven
toj Lietuvos žemėj nemaža yra.

Darbo sekretorės 
planas panaikinti 

depresijas

“Nemunas ties Tilže 
laikina Vokietijos 

siena”
Taip sako Tilžės nacionalistai, 

v— Niekados neužmiršią tų 
kraštų, kuriuos atėmusi “ne
garbingoji taika”.— Kovosią 
kad Klaipėdos geležinkeliai 
vėl priklausytų Vokietijai

Fe-

HAVANA^ Kuboj, sp. 3.v— 
šiandie prezidentui Dr. Grai* 
San Martin važiuojant gatve į- 
vyko pasikėsinimas jį nužudyti. 
Į jo automobilį buvo pa
leista visa papliaupa šūvių, ku
rių betgi ne > vienas nekliudė 
prezidento.

1100 žmonių užmušta mūšiuose
Havanoje po vakarykščia m už

laikė kurio pasidavė užsi-

SPRINGFIELD, III., s. 3.— 
Gubernatorius Horner sušaukė 
nepaprastą legislaturos posėdį, 
kad surasti naujus šaltiniui 
sukelti pinigus bedarbių šelpi
mui ateinančią žiemą.

'Savo pranešime legislaturai 
jis ragina išleisti už $30,000,- 
000 valstijos bonų. Tuos bo
nus atmokėtų pavietai tiek 
kiek jie pasiima pinigų savų 
bedarbių šelpimui. Tuo bonurts 
gi jie atmokėtų iš savo dalies 
gasolino taksų, kuriuos dabar 
gauna pavietai.

Daugelis legislatorių tokiam 
gubernatoriaus pasiūlymui prie
šinasi, peš jie norėtų., išnaujo 
pravesti Lantz bilių, kurį gu*- 
bernatorius vetavo ir kuris lei
džia pavietams ir miestams į- 
vesti specialius taksus savų be
darbių šelpimui.

NEW YORK, s. 3. —Darbo 
sekretorė Frances Perkins kal
bėdama katalikų labdarybių 
konferencijoj patiekė planą pa
naikinti nedarbą ir depresiją. 
Einant jos planu turi būti įves
ta:

nedarbo apdrauda;
senatvės pensijos;
viešieji darbai vedami 

kai lik sumažėja samda
nacionaliai samdos ofisai;
stabiįizavimas samdos išvys
tant industriją;
agrikulturinį prograkną 

jungti su industrija;
suaugusių švietimas.

tuoj,

su-

Riaušės prie besbolo 
parko; daug sužeistų

iš mus atėmė. Mes 
ir nenurimsime iki 
sklypelis vokiškos 
vėl suvienytas šit

Šalina žydus profe 
sorius

WASHINGTON, sp. 3. 
Laikomoj Amerikos Darbo 
deracijos metinėj konvencijoj 
tarp daugybės pasiūlytų rezo
liucijų yrą reikalaujanti,S kad 
Amerikos Darbo Federacija pri
sidėtų prie kūrimo trečios par
tijos, kadangi darbininkai ne
gali pasitikėti nė republiko-
nais, nė demokratais. Rezoliu-1 
ciją įnešė geležies darbininkų šio, 
Unija. darę National hotely karinin-

Taipjau yra pasiūlytos rezo- ka, vis dar nėra ramumo. Ir ka- 
liucijos, reikalaujančios nedar rininkams, pasidavus mušis ne- 
bo apdraudos, 30 vai. darbo aprimo ir šaudimasis tęsėsi vi- 
savaitės ir daug kitų. są naktį, šaudė į kareivius pa-

Viena rezoliucija siūlo, kad sislcpę ant namų stogų visokie 
Federacijos pildomoji taryba, slapukai. Nemažai buvo ir be- 
kuri susideda iš 11 narių, butų | tikslaus šaudimo. 
padidinta iki 25 narių.

Konvencijai be daugelio ki
tų, kalbės industrinis adminis
tratorius Johnson ir darbo sek
retorė Perkins.

Vėl grūmoja mirti 
mi Einšteinui

HAMBURG, Vokietijoj, s. 3. 
—Iš Hamburgo universiteto i>* 
Užsienio Reikalų Instituto dėl 
jo žydiškos kilmes liko paša- 
intas prof. Albrecht Mendėls- 
sohn, anūkas garsaus vokiečių 
compozitoriau’s.

Del tos pačios priežasties li
ko pašalintas garsus tarptau
tinių įstatymų žinovas Borthol- 
dy, kuris pirmas pradėjo agi- 
;aciją, kad butų panaikintas 
Vokietijos kaltinimas už karą.

Taipjau tapo pašalintas gar
sus civilinių įstatymų profeso
rius Gerhart Essar, apdovano
tas medaliais laike karo.

Kaip apskaitoma, viso šiuo
se mūšiuose nušauta apie 100 
žmonių ir keli šimtai žmonių li
ko sužeisti. Nušauti yra ir 12 
karininkų jau po to, kai jie 
pasidavė valdžios kariuomenei.

Karininkams pasidavus ir 
jiems išėjus į aikštę, kad vyk
ti į tvirtovę, nežinia kas iš ho-

LONDONAS, s. 3. —Scotland telio paleido šUvį, nuo kurio 
Yard žvalgyba gavo anonimiš- krito nušautas vienas kareivis, 
ką laišką nuo kokios tai orga- Tuoj anas užsiliepsnojo naujas 
nizacijos, kuri praneša, kad persišaudymas, laike kurio tie 
šiandie įvyks pasikėsinimas nu-1 karininkai ir liko nušauti, 
žudyti mokslininką 
Einšteiną.

Del tos priežasties stvertųsi | pavargę, išbadėję visą naktį, 
nepaprastų priemonių 
ti mokslininką, 
vakare skaitys lekciją Alberti kad jau trys metai kaip ne- 
svetainėje. įgauna darbo, užvakar pasikorė

William Velts, 59 m., 24P35 W. 
50 St.

Albert Dabar persišaudymas prade
da aprimti, nes ir puolikai yra

apsaugo- ----
kuris šiandie I CHICAGO. Iš nusiminimo,

Iššoko per langą
CHICAGO.-— George M. At- 

well, 66 m., prezidentas Atwel! 
Printing & Bindihg Co.* 221 E. 
Cullertdn St., iššoko ar iškrito 
per 21-mo augšto langą biržos 
name, 120 S. La Šalie St.

Stribling pasimirė

Vilniaus Minėjimas
5r

Pirmos Tranzatlantinio Skridimo
Prakalbos

dalyvai^aht lakūnui Juozui R. James-Janušauskui ir Am. Liet. 
Tranzatlantinio Skridimo Sąjungos Valdybai.

Dalyvaus Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn”, daininin
kas S. Rimkus ir visa eilė žymiausių kalbėtojų.

Visi kviečiami dalyvauti Šiose svarbiose prakalbose.

? A •

MACON, Ga., s. 3. —Garsus 
kumštininkas William ‘ L. 
(Young) Stribling, 28 m. am
žiaus, pasimirė šiandie nuo ’ 
žaizdų, kurias jis aplaikė kai
automobilius suvažinėjo jo mo- Chicagai ir apteliokei tedčra 
torciklėtę. Jis buvo sunkaus lis oro biuras 4iienai oratm 
svorio kumštininkas ir kartą Sauja: 
siekėsi pasaulio čempiono var
do, bet jį nugalėjo lietuvis Jack' 
Sharkey ir, vėliau, Schmelinghs į 
Tai buvo paskutinės jo didelės 
kumštynės.

I Dalinai apsiniaukę, maža per- 
| maina temperatūroj e.

• I

Saulė teka
29.

5:49, leidžiasi 5

' 'S 4x}

TILŽĖ.—Tilžės geležinkeliečių 
draugija minėdama savo veik
los 30 metų sukaktį irkliniu- 
kų klubo salėje, ant Nemuno 
kranto surengė iškilmes, ku
riose draugijos pirmininkas na
cionalistas Launert pasakė kal
bą, kurios svarbesnias vietas 
žodis žodin skelbiame:

—Mes čia susirinkome prie 
Vokietijos laikinosios šiaurės 
rytų sienos, prie Nemuno, kad 
akivaizdoje nub musų atplėšto 
Klaipėdos krašto atsimintumėm 
tuos kraštus, kurie vokiški bu
vo, vokiški yra ir vokiški pa
siliks. K Akivaizdoje šios upės 
mes giliame nuliudime žvelgia
me į savo vokiškuosius brolius 
Klaipėdos krašte ir jiems paža 
dame: niekados mes jūsų neuž
miršime, niekados mes iš atmin
ties neišleisime tuos vokiškuo
sius kraštus, kuriuos negarbin
goji taika 
netylėsime 
paskutinis 
žemės bus
Vokietija ir ankščiau buvę vo
kiški geležinkeliai vėl priklau- 

Mes niekados 
neužmiršime kol visa kas vo
kiška buvo vėl vokiška bus.
Vokietija—Vokietijai ir visa vo
kiška žemė—Vokietijos tėvynė!

—Pas mus, po haken kry
žiaus liepsnojančiu laimėjimu 
ženklu, išaušo, naujas rytas! 
Lai po šio laimėjimo ženklo ir 
visiems vokiškiems kraštams 
išaušta laisvės rytas, kad vėl 
grįžtų kas šiandie dar yra nuo 
mus atskirta. Lai tas ženklas 
šviečia didžiai, galingai ir lais
vai Vokietijai.”.

Tokius Šukius girdime ofi
cialiuose susirinkimuose, iš ofi
cialių žmonių, kurie yra vado
vaujančiose vietose ir dėl jų 
šukių iš kitų Vokietijos vietų, 
dar atsakomingesnių, , negirdi
me jokių paaiškinimų. Vokie
tijoj dabar nėra vietos išsišo
kėliams. Jie dedanti į koncen- 
traejos stovyklas. Tačiau to
kių šukių autoriai laisvi, vadi
nas, jie nėra išąįšpkėliai, bet 
valdančiųjų nuomojęs ruporai, 
kadangi taip, tai musų atatin
kamoms vietoms tie Šukiai įsi
dėmėtini, jie įsidėmėtini ir kiek
vienam lietuviui.

NEW YORK, s. 3. — Apie kiški geležinkeli 
15,7)00 besboįo mėgėjų,' kdntT sys Vokieti jai. .7
buvo nustoję per šešis blokus 
ir kurių daugelis išstovėjo per, 
visą naktį, pamatę, kad jiems 
neteks įeiti į parką, nes jau4 vi
sos vietos liko užpildytos, pa
kelė riaušes. Jie atstūmė po
liciją, puolė vartus ir daugelį 
žmonių sumindžiojo. Daug žmo
nių susigrūdime liko sužeisti, 
bet dar didesniam skaičiui liko 
suplėšyti drabužiai.

Tame parke turėjo eiti bes
bolo žaidimas tarp New Yorko 
Giants ir Washingtono Senators 
už Amerikos besbolo čempioną-

PEIPING, Chinijoj, s. 3. — 
10,000 chiniečių maištininkų, va
dovaujamų gen. Fang, kurie 
veikė demilitarizuotoj zonoj 
ir kurie grūmojo eiti j Peping, 
urnai perėjo zonos sieną ir jau 
už demilitarizuotos zonos puo
lė ir paėmė Champing mieste
lį, 20 m. į šiaurvakarius nuo 
Peipihg.

Pirmų žaidimą laimėjo Giaųts.
Publikos buvo virš 46,000.

Uraganas Kuboj
HAVANA, s. 3. — šiandie 

ir Kubą perėjo 50 m. į vai. 
uraganas, kuris pridarė dide
lių nuostolių. Bet jis sustab
dė vi s u s^ muši irs gatvėse. Ura
ganą sekė didelė liūtis, kuri 
patvindė upes.

Ateinąs dar smarkesnis ura
ganas, kuris labiausia patiesiąs 
rytinę šalos dalį. Santa Clara 
provincijos gyventojai aplei
džia savo namus.

NEW YORK, s. 3. — šiandie 
sugryžęs iš apsilankymo Chi- 
cagoj, prezidentas Rooseveltas 
tuoj aus pasinėrė į darbą ir pra
dėjo konferencijas su iždo sek
retorium Woodin ir industri
niu administratorium Johnson.

Rytoj prezidentas išvyksta į ir prekybinius santykius su 
Washingtoną.

Uetuvoii atvažiuoja 6 
anglų ^parlamentarai
KAUNAS.—Gauta žinių, kad 

artimiausiu laiku iš Londono 
Kaunan atvažiuosią 6 anglų 
parlamentarai. Jų kelionės ti
kslas—glaudesnius ekonominius

Lietuva užmegsti.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
GENEVA, sp. 8. — Vokieti-, 

jos delegacija deda visas pa
stangas neprileisti, kad tautų 
sąjunga, svarstydama tautinių 
mažumų^ klausimus, paliestų ir 
Vokietijos žydų klausimą. Vo
kiečiai tvirtina, kad žydų per
sekiojimas nesąs tautinių ma
žumų klausimas.

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

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vkl. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. Tel. Canal 8500



Padarome Visiems Greitai

(Tąsa)

su tikrais prietėliais

Paskutinis vakaras

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus .

t y iš Chįęago, Detroit, CJeyer 
land, Pittsburgh, Philadejphia 
įr kitose kolionijose esantys 
.^arbšįeąpi veikėjai ir pagelbčr 
ty direktoriams ą^ekiti pagei
daujamą tikslą/
kalingą balsų skaitlių. Atsišau
kiantiems su jnaloiiiunu pafių 
siu tos kolonijos šėrininkų są

ir plauna 
tiktai %

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Ląiškgj 
Sužieduotuvėms 
Kortelės . 
Pasveikinimai, etc.

rašus su tokiais adresais, kokie 
randasi centre ir reikalingas 
blankas bei informacijas.

Visais reikalais rašydami į 
^rpgųętkite šiaip:

Lithųanjąn Development Corp.,
294 ~ Ay&,

York, N. Y.
A. B. Strimaitis, sekr.

kuriomis ir atvažia- 
ligi Scrantono; tik su 

Pasitaikė a t- 
prjeinteligeijtįškos jte 

gana malonios moters, apie1

Jis visą laiką buvo už
sispyręs užeit į “Laisvės” šta 
bą. bet aš patariau, kad never 
ta užsiimti su žmonėmis, si 
kuriais žinai, kad nesutari! — 
ko nevirti, tai nė puodan ne
dėti.

Musų svečiavimosi laikas 
kaskart trumpėjo.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yrs 
Musų Specialybė. Padarom jas ant speęiąlio užsakymo 
taip kaip jos vfedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

Galop, atėjo ir pąskutiny- 
sis| vakaras prieš musų išva
žiavimą, kurį praleidome su 
pp? Bukšniąis New York e, Ir 
kuęm<jjX’ parvažiavę pasijuos 
šiek3 tiek pasilsėjome irsky- 
rėmės paskutinį kartą, tai 
buto jau apie 2 vai, po pu* 
siapnakčlp; 
dar lydėjo

CHAPTER TWO
Būt Mom never forgot that good 

wish; and when Tommy was grow- 
ing up she knew it was a good wish 
becauae the way things happened. 
He waa always the šame, never 
afraid of things kids were aupposed 
to be afraid of; always getting his 
way and being the head of things; 
and when Ole Lis came along the 
Street he would never run likę the 
ręst of the kids, even Pete, and 
keep his hand over his mouth likę 
they did. The aaying was that she 
counted their teeth and as many as 
she counted wou!d fall out be fore 
long; of course, little children lošt 
their baby teetb anyhow būt just 
the šame there was hardly any- 
body in Athens, big or little, who 
didn’t ahat their mouth when Ole 
Liz came along.

Būt the first time Tommy just 
stood his ground and waited; and 
when she came by he called out: 
“Boogy!”

Mom was afraid to look then be* 
cause that was Crossing the old 
thing; būt instead of putting a bad 
wish on him, she just shook her 
head from side to side and smiled; 
and then Tommy smiled too; and 
after that when she came along 
and the other kids would run Tom
my would walk beside her and 
smile; he never called her “boogy” 
any more. None of the other kids 
could make it out; they always 
looked at Tommy’s teeth aftervvard; 
and Mom often thought it was from 
that that Tommy got to be different 
from the other kjds, sort of afraid 
of nothing and better than the 
others; sometimes she thought he 
was afraid būt just wouldn’t admit 
it; she couldn’t make it out; neither 
could the other kids; būt Tttaimy 
grew up different. Eyerybody ;kjndr 
of expected him to be doing things 
always the other kids didn’t.

Pop had tried to tame him down 
būt he couldn’t make him cry and 
Mom finally put her foot down and 
wouldn’t have any more of Pop’s 
beating him just to show who was 
boss. Tommy seemed to understąnd 
early that Pop was mostly talk and 
not really a hard man at all; and 
they sort of reached a compromise. 
When Tommy did something Pop 
put on a big fuss būt djdn’t lay a 
hand on him; and then Tommy 
went on and did as he pleased after- 
wards.

When Tommy finished the gram- 
mar grade Pop decided it was time 
for him to go to work and got him 
a job. Tommy did go down the first 
night and put in a tųrn earrying 
over on the vase shop; būt he came 
home at eleven o’clock with his poor 
hands burnt with blisters and his 
poor face bumt red and said they 
had knocked off for the night; and 
Mom fed him and put him to bed.

At four in the morning Pop came 
home storming and said Tommy 
had run off and they didn’t have a 
boy in the shop for the second turn; 
he was all for getting Tommy up 
and lamming him būt Mom 
wouldn’t have it. That morning 
when Tommy got up and Pop was 
štili asleep she špoke to Tommy 
about it, pretending to be ma^der

Jš jaikraš^ųęąę tapusių ątri- 
šaųkinpį įr privačiai pasiųstų 
atsišaukimų, šėrininkams jau 
yra žinoma, kad šių metų ko
vę mąųesyje seimas neįvyko 
dėlei trųkumę .ąųyirš 8,000 bal- 
SU $ųdarymw kyorupię.

Kad surinkti šį balsų skait
lių, s^w>, buvo tik “pre- 
ĮormP’’’, paskyrė komisiją, o 
(ji^ektiori^ jai pavedė .ąųįįųiki- 
pią trulcątąnčių balsų laike tri
jų ptėnesAų ųuo seimo iki jbir- 
Želįę 1 d. š. m.

juo tjkri.u komisija su $avo 
parašai^ atspausdino atsi^ąuki- 
tmą, ir sekretorius išsiuntinėjo 
yisjems tiems, kurie buvę pri- 
Alay,ę savo adresus, ir tiems, 
kurie dar ųefouyo seiman pri-

W<0 įgijimų. Per (tuos 
lŲris muęaius suplaukė 8000 su 
viršum kalaų, bet ąudaryti kvo
rumo dar ir dabar trūksta ar
ti 3000 balsų.

Nesusirinkus reikalingam bal
sų skaitliui iki paskirtam lai
kui, direktoriai savo artimiau-; 
šiam posėdyje svarstė kukius 
žingsnius dabar imti, ar eiti 
per teismą ir imtis ant savęs 
atsakomybę, dideles išlaidas 
surištas su teismo procedūra, 
ar dar bapdyti kitus lengves
nius budus. ^Pasirinkta antroji 
propozicija, dar įkartą atsikreip
ti per spaudą ir išnaudoti kiti 
visi budai surinkimui tų taip 
jau nedaug (trūkstančių balsų 
skaitlių.

Dėlto mes direktoriai prašo
me visų šėrininkų, kurie esate 
prisiuntę savo įgaliojimus, pa
sirūpinkite, kad jūsų draugai 
ir pažystami taip pat teiktųsi 
prisiųsti nuo savęs įgaliojimus.

Visi tie, kurie ligi šiol nepri- 
siuntėte savo dabartinių adre
su, (teikitės atvirute prisiųsti 
adresą ir pareikalaukite įgalio
jimo blankų; bus jums suteik
tos pilnos informacijos ir pa
siųstos .reikalingos blankos.

Pageidaujama, kad atsišauk-

LISTERINE 
relievęs

SORE THROAT

SYNOPSIS
Tommy Randolph, fature foatball 

hero, was “always different” even 
as a baby. Born in a tiny Middle 
Waąt

who wanted to go to high school 
and was too good for the factory.

Mom didn’t know what sho 
thought except t|iąt she rępiemlpr- 
ed the/gęctf Olę Uz (had 
on Tommy; and althęugh she felt 
funpy abąųt it jn chutch evąry 
Sunday Mom always tolei herself 
that it wasn’t as jf Tommy was

Listeiine bęv^K k»P’<»e 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais' šalčiais bakteri
jas I Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skandiną. b Literine yęa 
taipjau latrai veiksminga ne- 
fprtleidime šalčio. / Atsargus 
studijavimas 10? žmonių tai
kė 2 žiemos -
rodė, k^d t|e, Ii 
gerklę su Listeriu 
tesirgo šalčiais, 
trumpesnius ir M lengvesnius 
už tuos, kufiej,.<nesiplovė. 
Lambert PbarmadA* Co., St. 
Louis, Mo.

than she was būt he>always knew 
how far he could go with her. He 
was euto about it, ahe thought 
aftenvard. He promised he’d bę_, 
back in time for work that night f, 
so she put ftn ąome exUęa fttfd and; 
packed his.baske t along with Pop’s; 
būt when it came time for Pop to 
go to the factory there was no 
Tommy; and Pop węnt away rav- 
ing, aaying he wquld be shamed at 
the factory for havii^g suah a aon.

When Tomtpy came in 1 
that had lošt its home, Mom didn't 
say what she had intended to būt 
just got out the things qn the 
stąve apd left him there by himself 
although it almost broke her heart 
to do it Pete was vvorking day turn 
hut he didn’t say much to Tom 
either. He might hąye said ą lot, 
Mom thought, because Pete was a 
great worker. W>ben he .flniahed ąt 
the factory he’d usually fool aroupd 
the garage by the comer and they 
said already he could take a cąr 
apart and put it together again. 
Mom couldn’t tell vvhether Pete just 
gavę Tom up as a bad job or what. 
After supper Tom got dressed and 
went down town. The little rascal 
had a giri alreądv.

The next mo.rplng Pop dįd wake 
him up aųd gavę him a lamming 
būt he couldn’t make him cry and 
Mom didn’t know what to do. She 
knew Pop ,was right and that some
thing should be done about Tom 
before he became a scallywag alto- 
gether; būt štili, she knew Tom was 
different from the othąr boys and 
she couldn’t believe he was really 
bad or even quite lazy although she 
admitted he wps never the help 
around the house that Pete was.

It was bad enough, Mom thought, 
būt it would hąye foeen worse if t^e 
neighbors had got hold of it. Mrs. 
Johnson wasn*t so bad būt if Mrs. 
Farrell ever got wind pf it it would 
be all over town. Mrs. Farrell had 
a boy of her own and she was jeal- 
ous of Tommy anyhow because he 
had always bęen a ątra,pping bpy 
while her Joie was a poor siekly 
sort of thing who had worn glasses 
since he was eight and would cątch 
cold if the wind blew on him. Of 
course the boy couldn’t help that 
and he was an all right boy, too, 
and real friendly likę; he and Tom
my got along all right if his mother 
stayed out of it. ;

Mom finally quietcd Pop down; 
because even thoi^gh he sąid he 
didn’t care whąt the neighbors 
thought she knew that he did be
cause nobody in toyvn wanted that 
|ong Įongųe ,of ,Mrs- Farrell’s on 
them; ahd by the time she got 
through telling it nobody would 
ever recognize what had really hap- 
pened.

And the next day it blew over 
anyhow. Tom went out again after 
breąkfast and came back all ex- 
cited in the afternoon saying he 
had a job around the office of the 
hJews. Pop pretended to be scornful 
of this, saying that the newspaper 
was no good anyhow as it was a 
tool of the capitalists and only 
printed a lot of bunk about the 
booster clubs and that sort of stuff. 
The only decent thing about it was 
the spqrt page and that had too 
much football and not enough base- 
ball and fights. Pop was a great one 
for Pempsey and Babe.

Būt there was really nothing 
much he could do about it as the 
job paid more than Tommy could 
make a| the factory. Pop gavę it 
up by saying it was a sissy job 
with po futpre to it and that the 
men at the factory would wonder 
what kind of a man he was to raiąe 
a son likę that; būt in his heart 
Mom knew he waa secretly pleased 
no matter what he said.

Mom saw what was coming next 
and she knew w|iat would happen. 
Late in Augųst Tommy began to 
talk about going to high school 
and Pop hit the roof likę it was 
some sort oi disgrąęe to have ą pop

sveikinę, persiskyrėme į dvi 
priešingas puses ir atsigręž
dami vieni kitiems rankomis 
mojavomė, kol, pagaliau, nak
ties tamsoje išnykome vieni 
kitiems iš akių. Gailėsio jau
smas apėmė mus; jautėme, 
kad skiriamės su kuo tai ar
timu
Ant rytojaus vyro sesuo iškė
lė iųums puikius pusryčius. 
Vėliau visi; susėdę j taxi išva- 
žiąvotne į busų stotį ir 10 vai. 
ryto, liepos 12 d., apleidome 
garsųjį Nėw Yorką.

just that the dcvil wasn’t against 
hipi; a-11*! P°w tliat °t® waa
dead and gone, Mom doubtėd that 
she had had much power anyhow 
būt wąs mąybe just a popr old 
thing that people talked about.

Uncle Louie came back from a 
convention juat in time. He said to 
POĮp: "Remember, we gavę the boy 
a great nąme to live up to.”

Pop stormed: “Abraham Lincoln 
didn’t go to high school.”

•Then Pete stepped in. Pete had 
alwąys been different from Tom— 
not slow būt not so fast, either; a 
good steady boy any mother would 
be proud of. Dev’lish, of course, 
būt what good waa a boy who 
waąn’t? Not wapting to get his 
feet washed befpre supper every 
night; coming home with a stumped 
toe ^pr Mom to put a rag around; 
playing sly little trieks on her 
vvhich somehow warmed Mom’s 
heart because they let her know he 
lovęd his mother in a kind-of-nice 
little wąy without really saying so; 
always wanting to sėli papers or 
smąsh bąggage at the railroad sta- 
tion before he was knee-high to a 
duck; and running off to the factory 
on įEriday night to get in a turn 
yvhen he wasn’t big enough to dry 
his nose in the glory hole, Pop said 
—although Pop was proud and said 
Pete was a chip off the old block. 
When he finished grade school they 
vvantęd him to gp to high pchqol 
and play the footbąll būt Pop had 
said he didnh; have any money to 
spepd on brokep bones—so Pete 
had gone to the factory.

Pete didn’t usually talk much hut 
now he špoke rigty up:to Pop:

“We’ve got enough workingmen 
in tįhis family now—give the kid a 
chance to learn something.”

Pop plainly regarded this ąs 
traitorous. “I suppose he’s too good 
for the. factory.” i

“Maybe ,he is,” Pete said. “Find 
out, anyhow—if he įsn’t heTl al- 
ways cbme back.”

And there really was nothing 
rpuęh Pop could spy becąuse at the 
'Nęy/s they had fixed it so Tom 
could ,5yqrk after school apd on 
Satųrtfays and ifte .could make 
enough to clothe himąelf.^JTf Al

The pext thing was the fodtbalf; 
and, strangely, Pop didn’t rflise 
nęąrly as mpch fuss ,as Mom Jhad 
expected.

“I give him up,” Pop said. “He 
don’t take after me; būt if he ęomes 
home with his bones broken let the 
school look after -him.”

Mom accepted the insinuation 
that Tom took after her. She did 
have a great hankering about the 
world outside of Athens. It was her 
Uncle Louie who had almost been 
postmaster and who was štili a 
big Democrat in the town. Mom did 
want her boy to have a chance and 
she had a sort of strangę confidence 
that he would do something. Mom 
had a herce pride in Tommy that 
surprised her; that almost made 
her speak out to Pop; būt that 
would only get him started again; 
and Mom always believed the easi- 
est way was the best way.

And knowing Pop, she had ą feel- 
ing that most of his complaint 
about school was trumped-up; she 
had a feeling he felt that he ought 
to say things likę thąt to prove he 
was a father and loyal to the fac
tory. Pop was a funny one; he did 
a lot of talking būt he never ręally 
did anybody apy harm. Underneatn 
he had a big heart and nobody 
knew it any better than Mom.

(To Be Contįnųęd) 
Copyright, 1932, by Francis VVallace 
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Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

arija f. J'įįtubynienė

Iš mano kelionės įspūdžių 
Jungtinėse Valstijose

Įdomi sankeleive
Važiavom tomis pat apylin 

kėmis 
vome 
kitais kęįeiviais

YOM » r.Ytd 
Night and Mom|ng .to keep 
them Clcan, Clear and Healthy 

Write /or Free <įgye,CareM 
or ’^Eye Beaury Book

Murinę Co^Dept. H. S.,9 B.OliioSt.,Clucato

mu-i 
trajd 

senio buth

vienok jie mus aisėsti 
Draugiškai atsl

0 Kuomet jaudinus išvažiuoja iš namų 
kitur į mokyklas, priminkite jiems, kad 

jie patelefonuotų savįesįems reguliariai. Dėl tam 
tikrų priežasčių jauni studentai neturi laiko dėl 
rašymo laiškų, ir todėl suteikia savo tėvams ne 
mažai rūpesčių. B<t . patefofonavimui reikią tik
tai keletą minučių, to^ičl nuolat susmeikite su 
savo vaikais, kurie yra ijvyjkę kitur mokintis 
tankiai jiems patt;le^o^uodami. Stučįemai gali p- 
šaukti savo namus ir tėvai gali už tokius pa
šaukimus paskui užmokėti ant vietos. Kur jus 
nepašauktumėte, užmokestis už pašaukimą yra 
maža.

(Ctory Ukwn, he waa the de- 
his hmnWe purento, Moto 

and Pop. The latter, a durable 
Democrat, wanted to name the boy 
WUliam Jenpings Bryah, būt Uncle 
Louie, another indubitable Demo
crat, prevailed in having the infant 
christened Thomas jefferaon. Stur- 
dy little Tommy pąid no attentlon 
to strange baby carriage oglers 
until Ole Liže, feared and aged 
colored woman, peered likę ą witoh 
at him one day; he amded, and 
Mom waa amazed when the cack- 
ling erone put “a good wtah" on

kad dtųr
lyg UŽ-j
baigti sąvo ^ųomę-Į
nę ąpje ~
— ^aUąii — $$ UicTčjau 
nyje, jog ta? lųiest^s perdąug 
didęįli,s ir ju#,ųs, įiąd ramiai 
galįrųa ihUtų jąpic gyvent, 
vieuok ję grožio, di^u.ino ir 
aukštiųnę ųęųžgĮinčy.s niekęs, 
nes faktas, kad jis yrą pjinaei- 
lis Amerikos miestas — už
baigiau ir stengiausi užkliūti 
kitą jos piįntięs taškelį kad 
vėl nęsusila,ukti nesinagiimo.
Šienę veidas ir dirbtiųiai 

dąnlys
Pradėjau apie gražią gam

tą ir orą. Čią tai tiieraj gerai 
pataikiau, Jkaįp kulka į tvorą.

Tuč tuojau ji pradėjo man 
dėstyti kuone visą geografiją, 
nepainiršdama pasakyti man 
kiekvieno žymcsųio pravažiuo
jamo kalno ar upės vardus, 
kokiuose kalnuose ar sleniuo- 
se kokių žvėrių gyvenama, ir 
tt. Tik staiga ji* Sušunka: — 
“Make your wish’’l >r- žiūrėk 
šieno vežimą susitinkame. — 
Aš pradėjau kvėpti iŠ jos to
kios sugestijos, bet staiga 
sų ąutoįju^aę čįi^trak — 
ir sustojo.. ' i/Yią 
tikro filosofo, jis ,ir sako į vi
sų spėliojimus: *— Nekitaip, 
girdi, kaip tik kįs nots musų 
dirbtinius dantis -pabėrė. Ki
taip, ncapsileišcĮahjas jam at
kerta: — Žiūrėk/>ar visus bev 
turi ?

(Bus daugiau)

35 m. amžiaus. Netrukus mu-, 
dvi buvome visai geros kaimy-i 
nes ir išsiplepėjome į gana; 
sklandžią kalbą. Nors man 
anglų kalbą vartoti dar ir 
sunkoku, vienok su ąugštes- 
nio išmokslinimo asmeniu, ne
palyginamai lengviau kalbėti, 
negu su žmonėmis, kurie kal
ba paprastu žargonu. Taigi, 
ką ji skalbėjo, aš viską pui
kiai supraau. Tik man bekal
bant, kartais ilgą sakinį pra- 

i 

dėjus, žiūrėk ir trūksta žo
džio. Vienok ar (yriu šven
tos dvasios dęyąną kalba? at
žvilgiu; niekuomet pesikom- ! J
promituojn, ir tas man labai į . i
daug gelbsti išsisukti iš ikeb- 
lios padėties. Toji panelė 
persistatė man kaipo mokyto-, 
ja vienos iš Brooklyno moky
klų. Sakėsi, jog, gal būt, kitą 
vasarą ąpląnkys Toronte esan
čias jos pažįstamas mokytojas, 

« . ■ ■ ■ ■■

su kuriomis susipažinusi Chi- 
cagoje laike mokytojų konven
cijos.

......................       I n ■■ II I—nu UJMMI u.Jl.UH lU'lHI yy;

H Air M Y Boy! 9
Ne^at^iau

J?rie jpręgoa u pakteųęė mę- 
kaip

Yorką?. C.ia aš visai suklu
pau. Turiu prisipažinti, jog 
nemękėjįųpąs W
manau, yrą lųąno didžiapsja 
ytdą, dėl kurjoą jaugiau-1 
šia nemalonumo busiu turė
jusi. Taigi, kaip piatęt, į jos 
paklausimą ,turėjau' atsakyti 
teigiamai, tuo tarpu aš jai at
sakiau, jog man tas miestas

■ nelabai patinką ir tik vienin- 
’ teiė Ammę, jj, perięwda-! 
ma mwo skambą pradėjo: —. 
O aš tą miestą tiesiog myliu! 
Tai nepamamęaoai amagua iri 
liukams Ameata?. s^rs ;aš ir- 
dirbau PrOOklyoe, M gyvenų

i visuomet ;New Yęriše. Įr taip 
devynes galybes .yi^okių gery-į 
bių apie y. ji map pripaJ

Neužmiršk
Patelefonuoti 1 • 

j Namus!”

............ ... "im'įįį. "..nm......... . ....... .

Lietuvos Atstatymo 
įeirirDvės šM* 

i nirimams

PER HAMBURGĄ
Mus nesupanti laivai suteikia progą pa- 

■u tošiai keliauti by kuriuo metų šėtonu. 
V Į ABI PUSI. NEW YORKAS-$ 4 7^.50 
V KAUNAS, TREČIA KLASĘ ■ 1 W —

‘I 

r S ąvaltiniai ii plaukimai. Patogus geležinke- • 
’ liais sutisįekimOs u Uambmgo. Informaci

jų kreipJiitit Į ugeųttu arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
^^177 N. • Mįchįg^n Ąvę,, Cįhic^gp, III.



Lietuvos Naujienos jau nemaža suma

50c

žuvimo prie

kitas asmuo toj

NAUJA

tas

THE GEEVUMGIRES

PAPER

Kaune bus pastaty
tas dar vienas tiltas

Susekta žmogžudys
tė Klaipėdos krašte

į „ 
'(Al.

priešais esančio 
to, žmogžudį iš 
matė viena pra-

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga

VAIKAMS 
KAUTAI 

$2.49 iki 
$4.99

NEVEDI 41 
-I never’L

J NEVefcl
WELL,IVE FIXED IT 
įSOTHEV W0N T I 
■Sbother us any ,

Marshfield “L” 
Atdara Kasdien 8 ryto iki 6 v

l Šiuos 
Paveikslus

geležies
— per

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

savo se- 
arba 

saizo 
musų 1 

... „ 1- 
suteikiame 

ATEIKITE 
— BET

mažai Lietuvai tai 
Tsb.

Dariaus ir Girėno 
žuvimo priežastis 

dar neaiški

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

511 So. Paulina St.
and Street Cars To Door 
, Ketvirtadienio ir šeštadienio vakarais iki 8:30

Įmukite Bayer As 
pirin T abletką 
stiklą vandens

Taigi, pastačius šį tiltą, Kau
nas tiltais jau bus pusėtinai 
aprūpintas. Iš viso tiltams 
bus išleista apie 10 milijonų

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Loais Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
swimming pool.

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

Knyga apie Darių ir 
Girėną šešiomis ;

kalbomis

Ekonomijos Out 
lėto kaina

Kaip ji pasiekia 
stiklo dugną ji jau 
išsiskirsto

$4.99
9.98 

M4.98
Vertes iki $25.00

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

I'M SORRY IWAS SO CROSS, SIS—BŪT THESE 
FLIES HAVE ALMOST DlglVĘN ME NUTTYl C-----

žurnalistas Bagdonas Maitas, 
norėdamas duoti pilną musų 
didvyrių Dariaus ir Girėno žy
gio įvertinimą, o ypač norėda
mas iškelti jų tragiško žuvi
mo priežastis, parašė knygą, 
pavadintą “Teisybė apie Litu- 
anicą”. Knygoje, yra surinkta 
visa medžiaga apie kelionę ir 
tragingą mirtį. Knyga turės 
apie 100 puslapių ir be lietuvių 
kalbos bus išleista dar angų, 
prancūzų, čekų, rusų, italų ir 
lenkų kalbomis. —Tsb.

sos-
Kaune prieš karą, tas 

kad be vadinamojo 
geležinkelio tilto, 

tiltų Kaune 
nors miestą iš visų 

Nemunas

l'VE SOftEENED ALŲ THE WltyDOW$,PUT TlY BAPERI 
all oyer.thehou3e-’-and Cm xhun<5- L 

“—ffift ~~TTHE BĄLĄfSCE. WlTH TrllS

šių metų kovo 18 dienos va
kare Klaipėdos pašte buvo pa
darytas plėšimas ir begėdiška 
žmogžudystė. Plėšikas revolve
rio šuviu. nužudė prie marku
čių langelio tarnybą einančią 
pašto valdininkę Šmitienę, 
žmogžudys, pagrobęs kasą su 
apie 500 litų, paspruko.

Visą tą apiplėšimą ir žmog
žudystę mate kita valdininkė, 
Pozingienė, kuri turėjo tarny
bą prie vieno 
langelio. Be 
pašto išbėgant 
eivė panelė.

Buvo vienas 
žmogžudystėj įtartas ir net su
imtas, bet vis tik nepasisekė 
surasti tikrąjį nusikaltėlį. 
Rugpiučio mėn. pradžioj Sau
guose (Klaipėdos Krašte) pas 
vieną stalių buvo suimtas jo 
pagelbininkas Erich Ašmutai
tis, vos 20 metų amžiaus vai
kėzas. Ašmutaitis buvo įtartas 
visoj eilėj plėšimų ir vagysčių. 
Pas Ašmutaitį atrastas revol
veris tokio pat kalibro, kuriuo 
Šmitienė buvo nušauta. Kilo 
įtarimas, kad Ašmutaitis gali 
būti anas pašto plėšikas. Ašmu
taitis buvo atgabentas j paštą, 
kada vakare valdininkė Pozin
gienė turėjo tarnystę; ji betgi 
apie tai nieko nežinojo. Pozin
gienė, vos tik Ašmutaitį pa
mačiusi, be galo išsigando ir 
klykdama nuo langelio pabė
go; ji pažino žmogžudį. Taipogi 
žmogžudį pažino panelė, kuri 
matė jįtiš pašto išbėgantį. Aš
mutaitis, kuris visą laiką gyve
no Klaipėdoje, tą dieną po 
žmogžudystės išvyko į kraštą 
ir Klaipėdoj nesirodė.

Ginklas išsiųstas j Karaliau
čių patikrinti. Ašmutaitis tuo 
tarpu vįską nuginčija.'

Tas kas Į i ? j 
atsitinka 
tuose stikluose

atsitinka jūsų skilvyje.
Greitesnė Pagalba Da 

bar Nuo Skausmo
*

Šis paveikslas viršui išaiškina pa
prastu budu, priežastį kodėl TIK
RAS BAYER ASPIRIN yra skai
tomas žinoma. Greičiausia ir Sau
gi Pagalba sustabdymui skausmo.

Pastebėkite, kaip Bayer Aspirin 
Tabletka pradeda išsiskirstyti į 
dvi sekundas po to, kaip ji susi
duria su drėgnumu—jūsų skilvy
je, atsitinka tas pats, kaip kad jus 
matote viršui stikle.

Todėl, Bayer Aspirin Tablet- 
. - ka “tuojau* sulaiko“ ir bjauriau

si galvos skaudėjimą ar neuritis 
j keletą minučių po priėmimui.

Neužmirškite apie tai, kai už
eis skausmas. BAYER atneš grei
tą pagalbą, kurios jus taip nori
te. Ir SAUGŲ Palengvinimą taip
gi. Tikras BAYER ASPIRIN 
nėra kenksmingas širdžiai.

'Todėl — visuomet sakykite — 
“Bayer Aspirin,” kuomet pirksite. 
Tuomi jus busite tikri gauti 
Greitą palengvinimą ir Saugumą 

.iŠ tikrosios Bayer rųšies.

Musų transatlantinių lakūnų 
Dariaus ir Girėno žuvimo prie
žastis vis dar galutinai nenu
statyta. Yra tik spėliojimai, ta
čiau kurie tie spėliojimai tiks
lus, nėra žinios 
žastimi yra suinteresuoti visi. 
Nors nuo to laiko praslinko 
jau gerokai laiko, tačiau kal
bos vis dar nenutyla.

Lietuvos Aero Klubas ir su
daryta speciali vyriausybės ko
misija musų didvyrių žuvimo 
priežastį intensyviai tiria, ta
čiau oficialaus pranešimo vis 
dar nepaskelbia. Matyt, trūks
ta dar kai kurių duomenų, ar
ba kas kartą iškyla kokių dar 
abejonių. Ryšiumi su tuo, Lie
tuvos Aero Klubas pakvietė iš 
Čikagos Amerikos lietuvių in
žinierių Jasulaitį, kuris kon- 
struavo musų lakūnų dabar 
garsiąjį “Lituanicą”. Jis apžiū
rės lėktuvo liekanas ir pasakys 
savo nuomonę, žuvimo prie
žastis visgi turės paaiškėti.

Tsb.

DYKAI!

gražus Fountain Pen plunksnos 
su kiekvienu pirkiniu už $5.00 

daugiaus! Atsiveskite savo draugus 
parodykim jiems tuos bargenus!

“DYKAI, DOVANOS DEL 
KŪDIKIŲ!”

TIKRŲ 
BARGENŲ JUBILIEJUS!

Žinoma, šie tilta nebuvo 
amžini. Pastatyti ant greitų- 
jų, karo metu jie per dešimtį 
metų apgedo ir bemaž kas
met reikalavo nuolatinių Re
montų. Pagaliau, vieną pa
vasarį ledų išjudintas Eigulių 
tiltas buvo nuneštas “j 
sus”; subraškėjo per 
metų potvinį ir abudu 
vokiečių statytieji tiltai 
Aleksotu ir A

SLIPERIAI 
kloti —— c! 
Kūdikiams 
4,000 SVEDERIŲ .„........... 49c
PLANELIO naktiniai Marškiniai 
dėl Moterų  ...................... 49c
BERNIUKAMS vilnoniai Slipovet 
ir ilgos kelinės .................... $1.99
VYRAMS balti Mesh jau plauti 
Marškiniai 
nas ...........

Kam teko pabuvoti laikinoj 
nepriklausomos Lietuvos 
tinėj — 
atmena 
“Žalioji 
kitų nuolatinių 
nebuvo 
pusių supa upes 
ir Neris.

Rusai nematė jokio reikalo 
statydinti tvirtovės mieste 
nuolatinius brangius tiltus ir 
tenkinosi laikinaisiais. Vasa
rai per Nemuną ties Aleksotu 
būdavo statomas pantoninis 
kariškas tiltas, o miestui su 
Viliampolės priemiesčiu su
jungti kasmet būdavo stato
mas laikinas, žiemai suardo- 
domas medinis tiltas.

Didžiojo karo metu, įsiga
lėję Lietuvoje vokiečiai jau 
nesitenkno laikinais kariškais 
tiltais ir statydino 
nuolatinius: vieną 
ties Aleksotu

Tustingais Kailiais 
padabinti! Šiltu 
pamušalu ir pa
mušalų tarpeliuose!

Depositas laikys 
jūsų kautą iki 
Lapkričio 1 d.

Pl’U- 
vienų 

kiti
- ties 

panemunėje.
Atsirado reikalas statyti 

naujus, patvarius tiltus. Pir
miausia buvo . pastatyta^ A. 
panemunės tiltas, kuris jungia 
Šančius su A. Panemune. Ši
tas tiltas ypač buvo reikalin
gas kariškais sumetimais, ne 
Šančiuose ir A. panemunėje 
stovi žymios Lietuvos ka
riuomenės dalys. Tiltą gelž- 
botoninės konstrukcijos pasta
tė be užsienio pagelbos vieti
nės firmos.-

1929 metais susisiekimo mi
nisterija ryžosi pastatyti dar 
du gelžbetoninius tiltus — 
vieną per Nemuną ties Alek
sotu ir kitą per Nerį miestui 
su Vilijampolės priemiesčiu 
sujungti. Abu šie tiltai buvo 
pastatyti svetimu kapitalu, 
nes savo kreditų susisiekimo 
ministerija neturėjo. Tiltas, 
kaip žinia, statė danų firma 
“Hojfaard ir Schultz”. Jie 
yra gelžbetoninės konstrukci-

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

net tris 
medinį 

per Nemuną, 
kitą medinį ties Eigulių, kaimu 
per Nerį ir trečią — 
ir medžio konstukcijos 
Nemuną ties Aukšt. Panemu

Barbora Ubryka arba KlioŠtorius ir Jėzuitai ...... .
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium _____
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas ___________________
170 pusi.

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) .............
264 pusk.

Moralybės Išsivystymas ...........................................
120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi.............
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) ..................... $2.00
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo.

gee , S)— voutee a wonder! ill 
■—NEVER <jbt SORE AT YOUr----AGAINĮ NO-I--- 1

Jie Parodo Kodėl 
Tikras

BAYER ASPIRIN 
yra žinomas kaipo Greičiau

sia ir Saugi Pagelba nuo 
įSkąiumo . .

Į DVI SEKUNDAS, DABOKIT 
ANT SUSTOJIMO 

Tikra Bayer Aspirin Tabletka 
Išsiskirsto ir Pradeda Savo 

Darbą..

Merginų ir kūdikių 
>—Taupykite

Suėdė, blizgan- 
...... :........... . $1.99 
— avies kailiais iš- 

suaugusių .... 69c 
...............   49c

MUSŲ DOVANA JUMS SU KIEK
VIENU PIRKINIU

Už vieną dolerį ar daugiaus labai gražią 
1933 Pasaulio Parodos šaukštuką. Wm. 
A. Rodgers sidabras, garantuotas ant 
25 metų.

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kate

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSJOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligų pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, ožnnodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, 
roję, kosėjimą, gerklės skat.dėjimą ir paslaptingas ligas, 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jum* gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių, 
dykai -----
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 1 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė.

CHICAGO MAIL ORDER EKONOMIJOS OUTLETO 
REKORDĄ SUMUŠANTIS

METINIS
Mes dėkingi esame tiems tūkstančiams, kurie pasinaudojo musų 
sensacingais bargenais. Tięms gi, kurie neturėjo progos atsilan- 
kyti mes pratęsime musų didelį metinį išpardavimą ir pridėjome 
dar daugelį bargenų, apie kuriuos kalba visa Chicago. Tegul 
niekas jus nesulaiko nuo atsilankymo į šį pastebėtiną metinį 
išpardavimą. Atsiveskite savo draugus. Taupykite dolerius— 
dešimtukus—ir cęntus. Ateikite anksti!,

DRESIĮJ IŠPARDAVIMAS 
Ar jus pirksite mergaitei suknelę už 99c. 
arba moterei suknią už $2.49 jus 
MOKĖSITE TIKTAI 1 GENTĄ UŽ 
ANTRĄ DRESŲ! Atsiveskite 

.sutę, dukterį, motiną, kaiminką, 
’cjraųgę. Jokių aprubežiavimų ’del 
l'arba spalvos. Pasinaudokite r*’ 
CENTO IŠPARDAVIMU. Idant pagel 
bėjus švęsti šią iškilmę, mes 
jums šį didelį bargeną! 
ŠIANDIE ARBA RYTOJ 
ATEIKITE BŪTINAI.!

Metinių Sukaktuvių S pečiais! I 
Del Moterų, T" 
Skaitykite—Ateikite 

ČEBATUKAI

tikras barge
............. . 99c 1 IĮ

1—CENTO FIRANKŲ
IŠPARDAVIMAS — ,

1 pora už .........  49c
Sekanti pora už TIKTAI .... 1c

VYRŲ SIUTAI IR OVERKĄUTAI
VYRAI! Štai yra jūsų proga nusipikti grynų vilnų perdem
3 šmotų siutą arba overkautą. *
Dykai! Kaklaraištis ir apkabą dėl kaklaraiščio su kiekvienu 
siuto arba kauto pirkiniu per šį Metinį Išpardavimą!
Didžio 34 ii 42 .....;  .......... Vertes iki $14.95 .... $9.98
Vyrų kelinės grynų vilnų ........ ................................   $1.99

MOTERŲ
RAUTAI

MERGINŲ

KAUTAI

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ 
(COOK BOO1 j

' ISIGYKITE TUOJAUS
Kaina tik $1.00

Ką tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiame paštu.

jos ir kaštavo apie 7 milijonus 
litų. Firma šiai sumai sutei
kė kreditą ir jos sumokėjimą 
išdėstė keletai metų. (Skola 
už tiltus jau baigta mokėti).

Abu tiltai buvo baigti sta
tyti 1930 metais ir tais metais 
iškilmingai atidaryti. Tiltas 
per Nemuną pavadintas “Vy~ 
tauto Didžiojo" vardu, o ki
tas per Nerį "Petro Vileišio" 
vardu.

Bet šituo tiltų statyba Kau
ne dar nebaigta. Susisiekimo 
ministerija šiais metais su
manė pastatyti dar vieną, šį 
kartą sausumos tiltą. Šis til
tas turės jungti miestą su 
Aukšt. Šančių priemiesčiu* 
Naująją Kauno miesto dalį, 
esančią ant kalno, nuo Aukšt. 
Šančių skiria siauras slėnis, 
per kurį eina geležinkelio li
nija ir plentas į priemiesčius, 
er šitą slėnį ir numatoma pa
statyti didelį gelžgeloninį til
tą, kuris kaštuos apie vieną 
milijoną litų. Tuomet Aukšt. 
Šančių priemiestis, jau gero
kai išaugęs, bus teisiu keliu 
sujungtas su miestu. Iki šiol 
A. Šančių gyventojai galėjo 
susisiekti su miestu tik aplin
kiniais keliais.

c< amatizmą, galvos skausmus, skausmas auga 
Jeigu kiti ne

j. Patarimas 
nao 10 valandos ryto iki 1 

1 ryto iki 1 vąl. 
Tel. Cravford 5573

A V \f
- J”1 r_ f •

« ai/ J •L* < rr
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The Lithuaniah Nevflj Pub. Co.» Ine.

1739 South Habted Street
Telephone Caaal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
88.00 per year in Canada
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$8.00 per year in Chicago
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of Chicago, HL nnder tho act of 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St. Chicago, 
II. Telefonu Ganai 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams _________
Pusei metu
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams______
Vienam mėnesiui __ _ __

Chicago j per išnešiotojus:
Viena kopija —--------—
Savaitei
M8nesiul

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams -_______ ________  $7.00
Pusei metu ............ 8.50
Trims menesiams --------------  1.75
Dviem mėnesiams _________  1.25
Vienam mėnesiui . .........  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ________________ - $8.00
Pusei metu ........ —-------- 4.00
Trims mėnesiams ...__ _____  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.(fo 
2.00 
1.50

.75

ANGLŲ MOKSLININKAS APIE NACIŲ VADUS Į 
■ Į....„U,..  A.h.,,,,,.. .........

Žymus anglų mokslininkas, proto ligų špėcialUtas, 
kuriam Vokietija yra gerai pažįstama, šiomis dienomis 
parašė straipsnį; apie nacių vadus. Savo straipsnyje jis 
sako, jog tiek Hitleris, tiek kiti stambieji nacių šulai 
yra aiškus paranojakai (proto ligonys). Tik nenorma
laus proto žmonės, sako jis, tegali vartoti tokias žiau
rias priemones prieš savo oponentus, kokias vartoja na
ciai.

EINŠTEINAS SMERKIA DIKTATŪRĄ

IMIGRANTŲ VARGAI

Prieš pasaulinį karą iš visų kraštų žmonės plauk
davo į Ameriką. Vieni vykdavo čia politiniais sumeti
mais, kadangi jie buvo Slavo šalyse persekiojami, o kiti 
ieškodami geresnio gyvenimo. Laike karo imigracija 
žymiai sumažėjo. O vėliau tapo išleisti specialiai įsta
tymai, kuriais einant ateivybė liko, pusėtinai suvaržyta. 
Ir juo tolyn, tuo tie suvaržymai darosi griežtesni. Nors 
ir dabar iš kitų kraštų labai mažai žmonių beįleidžia- 
ma j Ameriką, bet ir tuo nenorima pasitenkinti. Eina 
judėjimai, kuris siekiasi visiškai imigraciją suvaržyti.

Tokio nusistatymo imigracijos klausimu laikosi ne 
tik Amerika, bet ir kitos valstybės. Tatai paaiškėjo 
ypač dabartiniu laiku, kada tūkstančiai Vokietijos pi
liečių dėl nacių persekiojimo priversti yra apleisti savo 
kraštą ir ieškoti prieglaudos kitur. O tos prieglaudos 
surasti jiems labai sunku.

Francija, kuri didžiuodavosi savo liberališkumu, 
nenoriai įsileidžia vokiečių pabėgėlius, ir tai su tuo su
pratimu, kad jiems suteikiama tik laikina prieglauda. 
Vadinasi, netolimoje ateityje Hitlerio politikos aukos 
turės kraustytis kitur. Bet kitur jiems irgi durys už
darytos ir jie nėra pageidaujami. Belgija ne tik nenori 
naujų imigrantų, bet stengiasi atsikratyti ir nuo tų, ku
rie apsigyveno tuoj po karo. Turkija baigia jau vyti 
lauk Rusijos revoliucijos pabėgėlius, o pastaruoju laiku 
dar išleido patvarkymą, kuris draudžia ateiviams pro
fesionalams verstis savo profesija. Tokiu budu Turki
joje svetimų šalių daktarai ir kiti profesionalai neturi 
teisės praktikuoti.

Dar nelabai senai Europos gyventojų akys buvo 
kreipiamos j Pietų Ameriką. Tūkstančiai europiečių 
važiavo į Argentiną, Braziliją ir kitas lotynų Amerikos 
respublikas. Tačiau, depresijai užėjus, ir tos šalys pra
dėjo vis labiau ir labiau imigraciją varžyti. Šiandien 
ten bėra įleidžiami tik tokie imigrantai, kurie turi ne
mažai pinigų.

Australija ir Naujoji Zelandija jau. prieš daugelį 
metų suvaržė imigraciją. Kanada pastaruoju laiku irgi 
suvaržė ateivybę. žodžiu, kur tik nepasisuksi, visur už
tiksi sieną.

Laike karo pusėtinai nukentėjo Francija ir Belgija. 
Jų miestai ir kaimai buvo sugriauti, išardyti. Nieko 
nelaukiant, reikėjo pradėti atstatymo darbą. Pasireiškė 
darbininkų trukumas. Iš Italijos, Ispanijos, Lenkijos ir 
net Lietuvos vyko tūkstančiai darbininkų prie atstaty
mo darbų. Tie darbai jau tapo užbaigti ir ateiviai dar
bininkai tiek Francijai, tiek Belgijai pasidarė neberei
kalingi. Ir dabar Europoje imigrantams užstojo sun
kus laikai. Nuo jų, kaip nuo neprašytų svečių, bando
ma atsikratyti. Francįjoje nuo ateivių bedarbių atima
ma pašalpa ir statoma jiems visokios kitos kliūtys. .

Belgija tuo atžvilgiu elgiasi dar griežčiau. Neseniai 
lenkų laikraščiai pakėlė didelį triukšmą dėl nežmoniško 
apsiėjimo su lenkų imigrantais. Belgai vis dažniau ir 
dažniau pradėjo praktikuoti tokį dalyką: ateiviai gau
na iš valdžios pranešimą, kad turi apleisti šalį bėgiu 
24 valandų. Ir tai tokie ateiviai, kurie yra išgyvenę ša
lyje dešimtį ir daugiau metų ir niekuo nenusikaltę.

Rišyje su tuo pastaruoju laiku įvyko kelios trage
dijos. Viena lenkė, kuri jau senai gyveno Belgijoje, ga
vo įsakymą apleisti šalį bėgiu 24 valandų. Vietoje ap
leisti šalį, ji papildė saužudystę. Kitas lenkas dėl tokios 
pat priežasties neteko pusiausviros ir kirviu nužudė sa
vo žmoną, kuri nenorėjo kartu su juo važiuoti į Len
ki^.

Su nacių įsigalėjimu Vokietijoje imigrantų skaičius 
Europoje dar labiau padidėjo, o kartu su tuo padidėjo 
ir jų vargai. Tūkstančiai politinių pabėgėlių užplūdo 
Franciją, Belgiją, Olandiją ir kitas šalis. Daugelis jų 
neturi pinigų ir negali susirasti jokio darbo. Jie neten
ka vilties ir žudosi Saužudysčių skaičius tarp imigran
tų žymiai padidėjo.

Kas bus toliau? Kur galės susirasti sau prieglaudą 
nacių persekiojamos aukos? Tai labai keblus klausimai, 
kurie vargu trumpoje ateityje bus tinkamai išspręsti 
net ir tame atvėjyje, jeigu atsirastų galimybė bent di
desnę iš Vokietijos pabėgusių žydų dalį apgyvendinti

Prof. Albert Einstein’as, vienus žymiausių pasaulio 
mokslininkų, už kurio “nutildymą” Vokietijos naciai, 
sakoma, paskyrė nemažą sumą pinigų, viešai pareiškė, 
jog jis nepritaria jokiai diktatūrai.

Kadangi visokios pusiau komunistiškos organiza
cijos buvo pradėjusios naudoti savo tikslams mokslinin
ko vardą, tai ryšyje su tuo pas kai kuriuos kilo nuožiū
ra, ar kartais prof. Einstein’as nepritaria bolševikams 
ir tuo pačiu laiku “raudonai diktatūrai”.

Bet štai šiomis dienomis prof. Einstein’as padarė 
viešą pareiškimą, apgailestaudamas, kad jis leido savo 
Vardą naudoti “nekurtoms organizacijoms, kurios tik
renybėje naudojasi kamoflažU ir vaPO propagandą rUsų 
despotizmo naudai.”

Toliau jis sako: “Mano supratimu> kiekviena val
džia, kuri jėgos ir terodo pagelba pavergia savo pilie
čius, yra žmonijos priešas, — nežiūrint į tai, ar ta val
džia puošiasi fašistų ar komunistų vėliavomis.”

kį. Golfo čempionas irgi pra
dėjo svyruoti.

Sakau, kai sekeš, tai sekės, 
o kai pradėjo nesisekti, 
kad nors musų tauta nenueitų 
po paibelių! — Don Putotas.
--------- L X . .... _ .

KULTŪRA Nov 4 tik ką 
gavome i§ ^fetUVdš. Tai ge
riausias ir įdomiausias žur
nalas. Kaina tik 45 c. Gali
ma gauti Naujienose.

BOSTONIEČIŲ ATYOAI 
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Andelman, 284 Tremont SL, 
Boston, Mašs.

PERIODIŠKAS VALYMAS

Vidads reikalu sekretorius Tekės (vidury), kuris buvo at
vykęs į Cbiėago pasitarti su įvairių miestų mėrhis apie pa
skirstymą viešųjų darbų. Jį stoty pasitiko grupe mėrų. Iš kai
res j dešinę: Akron, O., meras C. Nelson Sparks; Mihvaukee, 
Wis., meras Daniel Hoan; sekretorius lokes ir NeW Orleahs, 
La., meras T. Sėmmes Walmsley. Sekretorius Ickes marams 
pareiškė, kad miestų valdžios pasirodė neveiklios, iškaštingos 
ir pilnos grafto, todėl nelabai tinkančios vesti federalinės-val
džios finansuojamus viešus darbus, kadangi prie tų.darbų ne
turi būti jokio grafto.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” attt Bile kam
po, kur parduodam! lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių Bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne Savo sma
gumui, bet Jūsų pato* 
•*umo delei.

Walter Duranty, Amerikos laikraščių koresponden
tas, kuris gyvena Maskvoje, praneša/ jog komunistų 
partijos valymas Sovietų Sąjungoje eina prie pabaigos. 
Šį kartą iš partijos busią “iššluota” apie 750,000 narių. 
Šluojama iš partijos už visokius nusikaltimus: už ne
veiklumą, nedarbštumą, girtavimą, už nepakankamą| f)crį” nebūtų pardavę, 
žihojimą bolševizmo principų ir t. t. — Marksistas.

Per paskutinius porą metų Rusijos bolševikai pa- —----- ---- -,
našiu budu bent kelis kartus “apsivalė”. Praktiškiau- cievelandų “Dirvoj” rūgs, 
sias būdas bolševikams butų kas metą paskirti “valymo 27 d. laidoj įdėtas didelis 
savaitę”, kaip tai daroma Amerikoje, kuomet kįekvie- miesto majoro skelbimas, 
ną pavasarį mokyklų vaikai turi “valymo savaitę”. Tam skelbime didelėm rai- 
__________________ __________________________________  deni pasakyta: /‘Remkime tą

prasti nei to paprasto dalyko, 
kad vokiečiai'visai .nebūtų at
plaukę “lumbero” krauti, jei
gu bolševikai jiems tą “lum-

PASTABOS
Sovietų Rusijoje praktikuo

jama tikra vergija. Tai nėra 
prasimanymas, o tikras fak
tas, kurį patvirtina K. Matu
laitis savo straipsnyje “Did
žiausias vandens kelias”. Jis 
rašo, kad dalis dirbusių ten ir 
paliuosuotų iš po priežiūros 
sutiko pasilikti visą laiką dir
bti.

Vadinasi, komunistas iš Le
ningrado mums aiškiai pasa
ko, jog prie vandens 
misarai suravė per 
darbininkus dirbti, 
rojus yra Sovietų
Todėl kiekvieno susipratusio 
darbininko pareiga yra stoti į 
socialistų partiją ir po jos vė
liava kovoti už laisvę ir ly- 
gyl>ę.

kelio ko- 
prievartą 
Tai toks

—o—
J. P. Miller, “Vilnies” admi

nistratorius, kuris lanko So
vietų Rusiją, patvirtina, jog 
ten duonos nėra. “Laisvės” 
No. 207 jis rašo: **O, tiesa, 
Ukrainoje buožės labai piktai 
elgėsi ir prieš praeitą rudenį 
nešėjo žiemkenčius, todėl pra
eitą vasarą rugių visai netu
rėjo ir veikiausiai, kad jiems 
valdžia negali tiek duoti, kad 
galėtų pilna burna valgyti, o 
prie tb, juk tai jų kaltė, kad 
nešėjo. Valdžia nieko nepra
sižengtų, kad jiems neduotų 
duonos. Ukrainoje buožės 
nešėjo žemės ir dar kitaip 
kenkė derliui ir abelnai So
vietų Sąjungai; jei norėti to
kiems žmonėms duoti duonos, 
tai butų reikalas maitinti vi
sus dykaduonius, vadinasi, 
kenkėjus mes turėtume mai
tinti, vietoje bausti.”

Reiškia, pats Milleris pripa
žįsta, kad Sovietų Sąjungoj 
darbininkai “pilna burna val
gyti negali”. O kadangi vals
tiečiai duonos neturi, tai h$ 
tik nereikia juos r šelpti, ale 
pravartu ir nubausti.

Triip kalba didelis komunis
tų šulas Millferis. Ir visgi dar 
atsiranda silpnagalvių Žmo
nių, kurte garbina “bblšėvikiS* 
ką rojų/’

Komunistų kontroliuojama žmogų,' kuris pripažino lietu- 
Augščiausia Prieglauda Lietu- V1US-
vių Amerikoje jau kalbasi,su G t, kaip ! Tai cter negirdėtas 
Dievu. “Laisvėj” tos organi- dalykas. Tiktai Rusijos caias 
zacijos sekretorius Gasiunas nenorėjo lietuvių kaipo tautos 
rugp. 30 d. štai ką rašo: “Rug- pripažinti. O, čia miesto majo- 
piučio 20 išmokėta pašelpa 28 ras “pripažino lietuvius. Ar 
nariams—viso $731.70. Paliko Clevelando lietuviai iki šiol 
nemokėta 41 nariui — viso už nebuvo lietuviais, kad reikėjo 
$2,044.51. šiuo laiku nemokė- Juos pripažinti?
ta jiems todėl, kad pašelpos . Well, skelbimas lieka skel- 
fonde nėra pinigų. Rugsėjo bimu. Bet ar majoras, kuris 
17 bus sekantis mokėjimas ir T“Dirvai” davė* skelbimą, pats 
visiems tiems nors po dalį pa- išjuokė lietuvius, ar vertėjas 
šelpos, bus išmokėta.” te kiaulystę iškirto?

Komunistai visuomet giria
si, kad tik jie išauklėjo orga
nizacijas. Tačiau dabar pasi
rodo, jog Bimba ir Gasiunas 
Augščiausią Prieglaudą taiįi 
lugane nuo koto, kad jau ir 
pašalpų nariams nebegali iš
nokė ti.

—o— 
♦ I

Duonos klausimas Sovietų 
Rusijoje vis dar tebėra fevar- 
liausias. štai Mizara “Laisvė
je” rašo, kad “šiemet, vadina
si, Sovietų Sąjungoje bus iš
rištas duonos ir vUžiuotės 
klausimaai”.

Diena iš dienos bimbininkai 
skolina, jog Rusijoje darbi- 
ninkaiiis nieko netrūksta ir 
jie yra tikri šalies valdovai, o 
pasirodo, kad svarbiausias da
lykas tebėra tas, kaip nuo ba
do apsiginti. Nekalbant apie 
tokius “razkažius”, kaip mė
sa, sviestas, kiaušiniai, etc., 
Rusijos žmonės neturi net pa
kankamai juodos 
Transportacija jtgi 
kai pakrikusi. Tų 
negali paslėpti nei 

t ■ —o—
Šukienė iš Leningrado “Lai

svės” No. 197 rašo: “Palei 
kraštą Uoste stovėjo vokiečių 
laivas ir krovė tą lumberį į 
savo vidų. Matomai, vokiečiai 
perka lumberį iš Sovietų Są
jungos. Tūli ‘^musiji pasažierifli 
pradėjo baubti, pamatę Tašy
tų laivą.”

Pasirodo, kad tiemp paša- 
žieriams mažiausiai trūksta 
kelių šulų galvoje. Jie pamatė 
pliepihį laivą ir ėmė bliauti, 
kaip kokie vi$M Nejaugi jų 
mažos makaulės negalėjo sū

• duonos, 
yrd visiš- 

trukUimj 
Mizara.

r . r- ■■ : .v,-. ;=

Eina girdai, kad ir Chicagos 
lietuviai ruošiasi , organizuoti 
nudistų organizaciją ir įrengti 
koloniją.

Matyt, tie piliečiai, kurie tu
ri tokias užgaidas, iki šiol tu
rėjo ne tik kelines,, lįet ir au
tomobilius. O tikrenybėje pas 
mus jau treji metalu kaip nu
dizmas gyvuoja. Ištisoj - šeimy^ 
nos ne tik kad neturį kuo ap
sivilkti, bet nei ką į burną į- 
deli.

—o—
Lietuvių tautą užklupo mo

ralė depresija.' Praeitą pava
sarį net “prošepanai” lietu
viams pavydėjo, kad Ameri
kos lietuviai turėjo didžiojo 
sporto čempionais lietuvius. 
Prie viso to lietuviai lakūnai 
nugalėjo Atlantiką... Lietuviai 
turėjo savo dieną Pas. Paro
doje ir lt.

Šarkis iki šiol buvo labai 
didėlė žuvis, o dabar ir ma
žos žuvytės praPyjo musų Šar-

-Ii1i> , Įfi J,1 ■|--I,-I|li I...

grūmoja žaibui

iiaii laikai* jokio biznio (me
nė tfe ‘reklimb* negu/i 
ti. Konkurentų 'y^a tĮefc tfųaĮ. 
kad tik nuolatini*, kai d lenini* 

• ikelbimlti ymi pat tetukti didet- 
Aį ktijentų įkaičių.

' Ataetikoi įmonė* gerai tu- 
pranta, kad be geroi rėkiamo* 
neapteiti. Kuo daugiau rek-
lamuojieti, tuo geriau tekat*.

Reklama, kuri atliekama duo
dant fkelbimuį į laikraičiut, 
vituomA VfAimoka.

Kai garsinai* "Naujiena z*'’, 
tai viiuėnjet turi naudot;

, ...... . .Ąirai -

p=z.x’,’L.1.. X'

AMERIKOS
PILIETIS

' Būtina, ir labai pagel- 
binga knygeli tiems, ku
rie nori tapti šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie Šios Šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimu* ir. viską kas reika-- 

. , . linga . prie Imimo egza-
a meno ’ raute šioj knygelėj

lietuvių ir anglų kalbo
mis iuralyta. 

r f

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

Siųskite ihotjcy orderi arba kratos 
ženkleliu,.
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Kazimierą (Char
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Lietuves i Akušeres

Monroe 3377
9252

Telefonas Yards 099.4

W#A

Advokatai

Prašo $30,000,000 bedar
biams šelpti per žiemą

Reikalauja ekzamįnų 
ąptomolaįJJM šofe^iap^

Atidarydamas nepaprastą Illi 
nois legislaturos sesiją guber-

metų, 
ir jo

s vagiantis jnęderriik* elektros 
45Įgji ,di$žiųojatės ir

efonaaSI 
&uJ201

Lietus
Dienas 
landas

Vai. — 9 
Ketvergais 4

natorjųs Ęorner vąkar (t. y. 
antradienį) ręikftteyo, kad le- 
gislaturą ųžgirtų ^leidįmą $30,- 
0.00,000 bonų. {Pinigai turėsią 
būti suvartoti bedarbiais įlip
ti Ilįinojuj ateinantį J^udenį įr 
žiemą. • /

Kulka piktesnė 
plytos

suteikia 
barzdaskuty klos 
hmm komfortą 
MB skutimos 
—" namie

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

I. J. ZOLP
GRĄBORIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 

blauzdų gyslas 
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
,3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Amerikos legionieriai 
Chicagoj

756 W. 35th St 
(Cor- of 35th & Halsted Sts.) 

Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30 
Nedėldieniais pagal sutarti

kitokie numeriai.
— paveikslas 
scenos pro- 

ki'tokie

Ofiso: TeL Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofįso vai.: Npo 2 iki 4 ir nuo .6 ilą 8 
vak. Nedėlioj pagal sutąsiusi 
Ofiso Tel.: Boulevard 2820
Namų Tel.: Prospere 1930

{vairus Gydytojai
R^^MMMMMMMMM^R^S^aae******^*********'’

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 J/ilioaakęe Avenue 
ąlandos: 12 iki 2 jr 6 iki 8 P. M.

...... Seredos vakar* uždaryta
Nedėlioj pagal sutartį.

ma
lę tjreat- 
W»»etic 
r t. t.

b t _ j nųrgi- 
ųomę patąrifliąi do-

SIMON M. SKUDAS
GRABQRIUS IR BĄLSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

Rusas Gydytojas Chirurgas 
Specialistas odos ligų it veneciškų ligų

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS: 
127 N.Dearborn St.,Rooms 1431-1434 

Telefonai Central 4410-4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 5.
South Halsted Street

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

šiuo laįku Steyęps yįešb.ųty 
yra laikoma National Safety 
Congress. Tarpe jktfų Jcąlb^o- 
jų, .Chicagos gat.vekarjų kom
panijos prezidentas Guy A. 
Richardson pareiškė griežtą rei
kalavimą ekzaminų automobilių 
drąiveriams. Esą, publikos ap
saugai reikalinga, kad asipepys 
besiruošiantys operuoti automo
bilius, išlaikytų griežtesnius ąr 
lengvesnius kvotimus, pirma 
negu bus duota jiems leidimas 
važinėti miesto gatvėmis.

756 W. 35th St. 
(Coj. of 35tb H Halsted Sts.) 

Gyvenimo vieta 6004 S. Talman Avė.
Tel. Republic 3093 

Ofiso valandai: nuo 2-4. nuo 7-9 
Nedėldieniais pagal sutarti*

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

Tel. Boulevard 5203 ir 8413
1327 So. 49th C,t.

TU. 3724. Koplyčia dyką!

4631 South Ashland Apeatu 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieni, i iki 3 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 

Rez., Tęlephpnę Pla?a 32Q0

tiuo 6 iki 8 
Nedėliomis ,10 iki 12 vai. ryto

SKYRIUS
1439 S. 49 Ct., 

Tel. Cicero 5927

PRANEŠIMAS
Persikėliau j erdvesnę ir patogesne vieta 

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 yaUu 
Šventadieniais nuo 10 iki 13 

Phone Boulevard 8483

Visai netikėtai po trumpos 
ligos šio sekmadienio vakare 
mirė Tamošius Stencel, jau
nas lietuvių politikos darbuo
tojas ir plačiai žinomas 18-tos 
gątyės apjeliųkes ir Bridge- 
porto lietuviams.

Mirė nuo plaučių^ uždegimo.
Nąbušniųka? Tamošių?

Stencel buvo vienas iš musų 
veiklaus jaunimo, kurs neatsi
tolino nuo lietuvių, bet veikė su 
lietuviais ir tarp lietuvių. Jis 
pasiryžo darbuotis politikoj ir 
poetikos srityje norėjo atsie
kti lietuviams daug gero. Į tą 
darbą jis įtraukė ir savo •jau
nesnį brolį

3323 South Halsted Street 
’ Tel. *Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek 
. vieną vąkarą. išskyrus ketvergi • 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 rjęco.

Walter Hoffman, 30 
1401 Wicker Park Avė 
trys draugai bombardavo ply
tomis langus naujai atidarytos 
kavinės adresu 2408 West Di- 
vision st.

Martin Friedman, kavinės 
savininkas, į priešininkų plytas 
paleido keletą švino kulkų. Pa
seka tokia: bombardieriaus 
Hoffmano draugai paspruko, 
pasiimdami su savim ir pašau
tą Hoffmaną. Vėliau Hoffman 
mirė Bridwell ligoninėje. Kul
kos pasirodė esančios piktesnės 
už plytas.

2422 W. Marųuette Rd. 
kampas 67th ir Artesian Avė.

Telefoną* Grovebill 1595 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų it 

nedėliomis pagal susitarimą.

Tamošius 
partijoj po 
gresmano A 
starais

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS

bansia. Ir dar kalbėti, kad 
Chicagos transportaci^t gera!

— Kaimynas.

Tamošius A. Stencel
Persiskyrė su šiuo pasauliu spalio 1 d. 9:30 vai. va

karo 1933 m., sulaukęs 27 metų amžiaus; gimęs Sheboy- 
gan, Wis. Paliko dideliame nuliudįme moterį Stanislavą, 
po tėvais Andralaitę, dukterį Marijoną 5 metų, motiną 
Marijoną, patėvį Vincentą Winsjow, 2 brolius Albertą ir 
Kazimierą ir švogerką Lucillę ir Heleną, seserį Barborą 
ir švogerį Pranciškų AųSrus, dėdę ir dėdienę Stencelius, 
pusseserę Ann ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi 1903 
Ruble St.

Laidotuvės įvyks ketverge, spalio 5 d. 8:30 vai. ryto 
iš namų į Dievo Apveizdos parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už Velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Tamošiaus A. Stencelio giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, Duktė, Motina, Patėvis, 
Broliai, Sesuo, švogerįp, švogerką ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius J. F. Badžius, tel. 
Canal 6174.

DrifcuUl teatre 
spalio 4 d. rodomą paveiksiąs 

No Auged”; kitokie nume
riai.
. įRoogevett teatre — šiuo lai
kų rodomą paveikslas “Turu 
Ęąck the Clock”; kitokie nume
riai.

McVickcrs teatre
rą savaitę rodoma <tas pats pa
veikslas, būtent “Lady for a 
Day”; kitokie numeriai.

United Artists teatre — šiuo 
laiku rodoma paveikslas “Yol- 
įairer

Chicago teatre
“Night Flight”;
dukcija “Crazy Quilt 
numeriai.

Buvo labai karšta. Atvažia
vo jis jki Grand Ąye. ir Hals
ted st. Teko laukti gatvekario. 
O kadangi lijo, tai pilietis su
manė pasislėpti namo pasto
gėj, kolei septynių centų limu
zinas pasirodys. •

Gerai. Prisiglaudė jis prie 
namo sienos. Tik štai kiti trys 
piliečiai; yįęųas< - jų didelių 
peiliu rankoj! Antrasis smo
gė lietuviui į žandą, o tretysis' 
palaikė už kišenių.

Išekząminavęs kišenes, tąs 
tretysis rądo apie ketorius 
lerius kapitalo ir raktus. Bąk- 
tų jis ųęėipė, O kapitalą pasi-' 
savino. ,

Tautietį Jiptųyį suėmė pik
tumas: kaip ?dąbąr čia, priva
čios savasties Šaly, daromą 
ekspropriąpijos be pokių re
voliucijų! Jiąai nųsitąrė jy 
peilį iš grubijonų ątsiimti, &r 
savo pįnigus atgąųtį. 
greitumu jis perejP, kąip ąą- 
koma, nuo apsigyiųmo prie 
užpuolimo.

DR. C. KASPUTIS
• DENTISTAS

Qrįip ii Europot ir vii praktikuoja 
ttnojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.

?335 So Halsted a- 
Tel. BOŪLEVĄpp $19$ . .

Kampas 31st Street 
Vii.: 10—11 v. ryto, 2—4. 

Nedėliomis ą šventadieniais 1G—12

DR. IIERZMAN
— IŠ HUSUOS —

<3««i ;. " ,
tos kaipo patyręs gydytojas 
akušeris.

todus X-Ray it kitokius elektras prie-

Ofisas ir LaJ>orątorija: 
1025 W. 18t£ St., netoli Morgan SK 

VaĮandoa: nuo 10—12 pietų it 
nuo 6 iki 7:30 y«L vakaro.

Td. Canal 3110 “

Ru. 6600 South Artetian Apantu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halned Strett 
CHICAGO, 1LL.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Dr. Suzana Slakis
Gydytoja Vaįkų ir Moterų Ligų 
4145 Archąr Avenue 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 

Namų Tel. Hyde Park 3395 
12 ryto, Antradieniais ir 
—8 vak. Trečiadieniais ir 

šetadieniais sulig sutarties.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. Ibth St. Tek Canal 6174

CHICAGO, 1LL.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUpTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje.' 

Didelė ' ir graži

NIKODEMAS BŲTKEVICH
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 1 dieną. 8:45 valandą vak. 
193 3 m., gimęs Raseinių ap>kr., 
šidlavos parapijos, Kepurninkų 
kaimas.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime 

mylimą sūnų Edvardą, brolį Jo
ną ir brolienę Teklę Bagdonus, ir 
brolėnus ir giminės, o Lietuvoj 2 
seseris Ludvigą ir Julijoną ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas, randasi 4605 
So. Hermitage.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny 
spalio 5 dieną. 8 -00 vai. ryto iš 
Euęleikio koplyčios į šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, p iš ten 'bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero lupines.

Visi a. a. Nikodemo Butkevi
čiaus giminės, draugai ir pažįsta- 
R i <S(*t nuoširdžiai kviečiami da* 

vjiuti laidotuvėse ir suteikti jain 
paskųtipį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame.
Sunut, Brolis, Brolienė, 
brolėnai ir Qinaintf.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius P. F. Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

dirbo demokratų 
vadovyste kon- 
j. Sabatho. Pa

laikais turėjo darbą

Netikėtai užkluptus grubi- 
jonas paliko* didįjį peilį ant 
šalygątvio ir nėrė tamson. Nė
rė tamson ir kitu du, tik pini
gų nenumetė.

Pasiėmęs peilį tautietis va
žiuoja į Desplaines policijos 
stotį, kad papasakoti savo 
vargus.

įlipo į gatvekarį, užsimokė
jo 7 centus^ nes pas jį buvo 
dar kur ten užsislėpęs dešim
tukas. O didysis peilis kauto 
kišenėj.

Tautietis įeina vidun ir ma
to karo vidury jauną vyruką. 
Ir pasirodo jam, kad tai tas 
pats vyras, kuris grūmojo pa
skersti jį; kai ękspropriacija 
daryta. Tautietis nutarė, kąd 
tikrai tas pats asmuo.

Kada tas vyras ėmė eiti į 
priešakį karo,, tai musų tau-

Phone Boulevąrd 4139 
A- MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiapie rei
kale visuomet (ępti ^ąži- 
nąigas ir ^nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui skyrių.

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ĘLL.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandoj: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nęę|ėlioiųis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. Calįfornia Avė.

Telefonai* Republic 7868

mieste, ir per savo politiškus 
ryšius galėdavo pagelbėti savo 
viengenčiams įvairiuose rei- 
kainose. Visus viešus lietuvių 
reikalus Tamošius rėmė su 
visa širdžių, ir fyuvo uoliu 
“Naujienų” draugu.

Mirtis be laikę ištraukė jį 
iš musų tarpo, neą Tamošius 
Stencel mirė vos sulaukęs 27 
ijąetų ąiųžiąųs. Jo ijųirtį apgai
laus sįcąitĮingi jo draugai, o 
ypačiai jo moterįs Stela ir 
penkių metų dukrele Marięna, 
taipgi jo motina, jo sesuo 
Barbora ir broliai Čarlis ir 
Albertas.

Nabašųįųkas bus išlydėtus į 
šy. Kazįmįerę kapįnes iš na- 
ų\ų, 1903 I^uble str., ketverge, 
spalių 5 d. Tikimasi, kad lai
dotuvėse dalyvaus didelė mi
nia žmonių. — K. J.

Mrs. AN$LIA K. JARŲSH
Physical Ti>er?py

i | 6199 S?“*12 Wanv 
Avenue '

H-=S'‘9252
a. gjaggil Hemlock vZyZ 

JPatarnauja prie gim- 
: fcfc. ■] !l dymo emu.,,, "

2cn'*nžse’ duodu
1 \\\ >sąg«,

Tel. Yajęds 1829

»R. G. SERNEK
- Pritaiko Ąkiniua

’r h; Kwįya’.
ištino.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvę
756 West

kampas H:
Valandos nuo 1Q—

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tfa Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

tįetis lietuvis išsiėmė iš kiše
nės peilį ir griežtai pareiškė, 
jogei išlipti jam neleis. Ne 
tik tai: tautietis pareikalavo, 
kųd motormanas sustabdytų 
karą ir pašauktų skvadą.

Motormanas mielu noru 
reikalavimą išpildė, ir netru
kus taip lietuvis, kaip ir jo 
nužiūrėtas “ekspropiatorius” 
atsidūrė Desplaines stoty.

Bet čia įvyko nesusiprati
mas. Kadangi lietuvis teturėjo 
tik 3 centus kapitalo, tai ne
galėjo pašaukti prietelio, ku
ris jį išliuosuotų iš nevalios. 
O jaunas nepažįstamas pilie
tis tapo paliuosuotas. Mat pa
sirodė, kad jis važiavo į darbą 
gclžkclio kompanijai, o ne ki
šenių kraustyti.

Musų tautiečiui teko išbūti 
nevalioj iki ketvirtadienio ry
to, kolei džįodžė tars savo žo
dį jo reikalu. Gi džiodžė pa
sakė, kad lietuviui kainuos 
$10700 ir kaštai. Bet jau šiam 
įvykiui suvažiavo. tautiečio 
daug draugų. Draugai išpir
ko jį iš namų nevalios ir jis 
pagalios pasiekė ,Wabansia 
avenue. ,

Dabar išvadas: per Atlan- 
tiką perskristi ima 36 valan
das, o čia .Chicagoj .tiek pat 
laiko sugaišti, kol nuvažiuoji 
nuo Halsted ir Grand iki Wa-

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

Kokios notrs jietvąrkos ydos 
pasirodo pjlųoj šyįeąoj tik il
gokam laikui praėjus. Todėl 
ne stebėtina, kad ėmė laiko 
iškilti aikštėn ir dramai, kuri 
teko pergyventi vienam lietu
viui. Jį daug Chicagos lietu
vių pažįsta.

Savaitė laiko atgal, antra
dienį, tas musų tautietis va
žiavo iš South Sidės į North

šiomis dienomis Chicagoj 
įvyksta Amerikos legiono kon
vencija. Apskaičiuojama, kad 
ryšy su konvencija ir pasauli
nės parodos proga Chicagon su
važiavo iš visų Amerikos kam
pų netoli 150,000 legionierių.

Net pats prezidentas Roose- 
veltas buvo atvykęs Chicagon 
prakalbai pasakyti legionierių 
konvenciją atidarant Chicagos 
stadione.

Ryšy su legionierių užpludi- 
mu vidurmiesty galimai paste
bėti nepaprasitas sąjūdis. Para
dai ir karnivalai privertė poli
ciją pasukti bent sunkųjį tra- 
fiką, t. y. trokus, j pašalines 
gatves. Tvarkai palaikyti ir 
trafikųi cirkuliuoti sutraukta 
policijos rezervai ir gatvekarių 
kompanijos inspektoriai.

Vidurmiesčio biznieriai džiau
giasi puikiu bizniu.

Nesidžiaugia betgi tolimes
nių nuo vidurmiesčio apielinkių 
biznieriai. Dalykas toks, kad 
jie aplamai nesidžiaugia paro
da. Daugiau net — ąpielįpkės 
biznieriai jaučia, kad paroda 
net pakenkusi jų bizniui. Toli 
neieškodąmi įrodymų paimki
me nors savo kaimynystės ber
naičius.

Paprastai, jei vaįkioząs turi 
pusę dolerio, jis praleis jį arti
miausio kampo ąptiekoj, val
gyklėlėj ąr jįendžių krautuvėj. 
Dąbąr betgi jis vykstą į paro
dą ir praleidžia tą pųsdolerį ąr- 
ba .pąrodoj, arba yį^ųr^iesty. 
Panašiai jau elgiasi ir namų 
šeimininkė, kuri suranda vis 
daugiau reikalų atlankyti vi- 
durmiestį, o kartu ir “šaping” 
atlikti. Paroda traukia biznį į 
vidurmiestį.

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELL A
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO. ILL.

ir iransportacija — 
pilietis važiavo 36 va- 
nao Halsted ir Grąnd 

Ąve. iki yVąbąąsią Ap,e.

Lachavicli ir Sūnūs
LIJĘyuris GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale ’ meldžiame atsišaukti, b musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Cąpal 2515 arba 2516

CHICAGOS
ŽINIOS

.r—’ ■ i...........................  ................................................... ............................—

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

• 4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Re*. 6515 So. Rocktvell St.
T4 KcpoMc 9723 ; <

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
> CHICAGO, ILL.

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

J. J. BAGDONAS
Lietuviu Graborius

Td. .RąP,UE|LIC 3100

T<1. Cicero 2109 ię 859 3

Antanas PętkPS

Grabonai z
Tel. Victory 4088 

Dieninis ir Naktinu Patarnavimas 
Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 

kaip $75.00

Pavlavičia Undertaking 
Company 

Inkorporuota 
HENRY BECKER 

(Balsamuotojas su Ląisniu) 

3238 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Seniausi lietuvių Graboriai Chicagoje
Eudeikiaus ypatiškas patarnavimai yrą pateisinęs Ijukątąnčius beveik 30 
metų. — Vienintelis Lktnvis .Graįorįųs 

varorną, karaboną sų Joninėm durim. j 
pumu laidotuvėse, — pašaukite

REPUBLIC »34|, ^

Juozapas EudsiB t>as
5340 So. Kedzie Avė.

Visi telefonai: ĘBPUBUC 8340 
sjrylių su firma tuo palių rapiu)

Hyd. Puk

DR. CHARLES SĘGAL 
Praktikuoja 20 metąi 

OFISAS
4729 S”^HI^AGC? & 2 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų. Vyriškų ir Veikų ligų ' OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vąl. po pietų ir ųuo 7 iki 8:10 yaL 
vakaro. Nedel. nuo 10 iki 12 ▼. dkoą 

Phone Midway 2880

"• 1 wim ............. ...... .

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
įstaiga chicagoj®

J. F. EUDEIKIO graborįų įstaiga yrą ąeąiąiisia, turi 
daugiausia šei^nenų, $odėl gali pigiąą pątąnpauti.

J. F. EUDEIKIS yjrą yįį^ątinis lietuvių jpahąriąs, kuris 
jreągąs grabų dirbtą^.

Puikiausią?, rną^erniškai įrengtos trys koplyčios su 
yarąąnafc PYKAI dėl šermęn^.

Nuliųdiąio yaJĮandoje, pašaukite ši^ įs|ąjgą. .

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIU GRABORIUS 

DIDYSIS OFISAS 

4605-67 SO. HERMITAGE AVĖ.
.ąnei J741 B4?

, __________ ĮUfrrtgKM Chicago, Ui. ■’

MIRĖ JAUNAS UETUVfV POLITIKOS 
DARBUOTOJAS TAMOŠIUS STENCEL

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

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

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

Namų telefonas Brunswįck 0597

PROBAK

1 PROBAK BLADF)

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 y. p. p.



NAUJIENAS,

PRANEŠIMAI

Dalyvaus lakūnas Juozas R. Janušauskas

Cicero

7:30

CLASSIFIED ADS
rengiasi

Englewood

Marquette Park

MADOS mados madosKliubo narys

N0RTGA6E BANKERS

2608 West 47th St

KO JĮJS LAUKIATE?Garfield Park

20. taipgi 36

pamėginkite šiandien.
PASAUKITE

CANAL 8500(Adresas)Ląiškus reikia adresuoti

Lietuvių Jaunimo 
Draugijos Darbai

Laimingas numeris 
pasiekė laimėtojus

IŠ Lietuvių Vyrų ir Moterų 
Pašalpos Kliubo darbuotės

kiek lai- 
svarbus 

turi būti 
leistrus. 

nors pa-

Pirmi- 
Medelins- 
Mcdelins- 
Komisija

Oras 
šiltas, 

atsilankė

teikitės 
. kuris 
zal. vak. 
Chicago,

aptiekoriu.
Co., Saint

VAROSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Lavvler
3929 West Madison st.

apeinantį pir-
Lietuvių

šiuo punktu. . Valdyba 
narius ateiti į susirin- 
pri si rengusiais^ paduoti 
sumanymų kaip vietinį

narys sako 
Jus laimėjote radio

statyti juos kaip kandidatus. 
Šiame susirinkime bus iškelta 
du svarbus klausimai kliubo 
gerovei

Prisirašykite { musų apniko

TEL. LAFAYBTTE 1083

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Rugsėjo 10 d. įvyko Lietuvių 
Vyrų ir Moterų Pašalpos Kliu
bo mitingas. Jį atidarė pirmi
ninkas. Raštininkė perskaitė 
praėjusio mitingo protokolų, 
kuris tapo priimtas vienu bal-

BUDRIK0 RADIO
PROGRAMAS. i

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS t

Mes padarome ezperto darbą už jūsų 
pačių kainų. Mes. taipgi taisome rynas, 
"down spots” ir visokį blekės darbų.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

išaiškintas besiruošimas 
ant- 

skridimui iš Amerikos į

SPALIO 9 D. BUS VILNIAUS MINĖJIMAS 
IR TRANSATLANTINIO SKRIDIMO 

PRAKALBOS

Toj pačioj salėj įvyks ir 
ateinantis kliubo susirinkimas 
spalių mėn. 8 d. 1 valandų po 
pietų.

Kviečiami visi nariai ir na
rės būti susirinkime ir atsi-

Prieita prie išdavimo ra
portų. Pasirodė, kad visi na
riai sveiki ir kad nieko ypa
tingo opaus raportuoti nėra.

Nebaigtuose reikaluose svar 
styta ve kas: keletas metų at
gal tūlas asmuo liko skolin
gas kliubui 919. Taigi išrinkta

Vytauto Bieliajaus sukurta 
organizacija 
nimo 
prie savo atidarymo šeštadie
nio vakaru, spalių men. 7 d., 
Universal Kliubo salėje.

Bus išpildytas labai gražus 
ir turtingas programas ir tiki
masi daug svečių turėti. Bus 
šokių ir visokių įvairumų.

South West Amerikos Lie 
tuvių Politikos Kliubo 

darbuotes.

Peter Conrad
Fotografuoju juaų na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St

(Jansen Stnd.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Pnglewood 5840

Mr. ir Mrs. Frank J. (Petru, 
2110 South Austin Blvd., Cice
ro, pranešė apie sužiedotuves 
jų dukters Betty Rose su p. 
Michael H. Telipek, Jr., iš Ber- 
wyn, III.

P-as Fank Petru yra Cicero 
mokyklų taryl&s prezidentas 
ir yra buvęs Illinois statybos 
ir Paskolų Bendrovių Lygos 
prezidentas.

O bučeriui, bekariaujant už 
vištas, buvo išnerta ranka iš 
peties ir veidas skaudžiai su
daužytas.’Jr. šiandie jis dar 
nešioja ranką parištą, ir bur
na jo sutinus.

Gi vagiliai su vištomis pa
bėgo. Teisybė, yra suimta po
ra nužiūrėtų asmenų, bet jie 
sakosi, kad vištų nevogę, o tik 
mušėsi su bučeriu, ba girdi, 
jis norėjęs su jais muštis.

— Senas Petras.

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

Ii priežasties Daktarų rengiamų pas
kaitų Liet. Moterų Pil. Lygos susirin
kimas perkeltas ant spalio 4 d. 1933 
Fellowship House, 831 W. 33 Place, 
7:30 v. v. Moteris iš visų kolionijų 
esat kviečiamos dalyvauti ir susipažinti 
su Lietuvių Moterų piliečių Lygos tiks
lais. Visi patarimai ir pamokos tei
kiamos veltui. Bus m a ss mitingo ra
portai, apie užvardijimų gatvės atmin
čiai Dariaus ir Girėno, ir kiti reikalai.

Valdyba.

Musų Mokyklų 
Reikalu

niu akordinų akompanimen

SLA. 36-ta kuopa laikys susirinki
mą spalio 4 d. Chicagos Lietuvių Au
ditorium, 3133 So. Halsted St., 7 —C 
vai. vakare, prašau pribūti visų narių, 
bus svarbus susirinkimas. Raportas iš 
apskričio suvažiavimo.

J. Balčiūnas raštininkas.

Seredoj, spalio 4 d., 7:30 vak. įvyk
sta visų Universal bankos namo Gold 
Bonų savininkų susirinkimas pas Mrs. 
K. Zaksas, 3322 So. Waliace St. Visi 
Gold Bonų savininkai prašomi atsilan
kyti. ' Komitetu.

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

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

' 3252 Ogden Avė.

Šauskas, kuris ateinantį pava
sarį ruošiasi skristi į Lietuvą, 
čia jis išdėstys visus .to skri
dimo planus. Svarbu ir įdomu 
bus kiekvienam išgirsti tuos 
planus iš paties lakūno lupų.

Bus ir visa eilė kitų žymių 
kalbėtojų.

Be to, kad tinkamai paminė
ti šias liūdnas Vilniaus užgro
bimo sukaktuves, dalyvaus dar 
Chicagos Lietuvių Choras “Pir
myn”, dainininkas S. Rimkus 
ir kiti musų artistai.

Visi tad bukite šiose svarbio
se prakalbose 
madienį, spalio 9 d 
Auditorijoje.

Crosley išdirbystės 
ačiū 

Taipgi 
ir žaga- 

kurie dar nepriklau-

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA arba pasirenduoja 
valgyklos pikčeriai, išdirbtas biznis per 
daug metų. Pardavimo priežastis, sa
vininkas turi du biznius.

901 W. 35 St,

ąlbėtoja buvo p. 
Jurgejionienė. Ji įdo- 

> mokyklų svar 
kad nors šis 

ėra taip skait-

dieną, teko gėrėtis 
lietuvių radio pro- 
kuriuos davė J. F. 
radio ir rakandų

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No........*............

Mieros ......................... . per krutinę

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

P-as Bruno Matjošaitis lai
kys prakalbas čiagimiui lie
tuvių ’ jaunimui antradienio 
susirinkimuose. Tai bus seri
jos kalbų iš Lietuvos istorijos 
ir abelnai apie Lietuvą.

Čiagimis lietuvių jaunimas, 
jau pasiekęs 17 metų ar dau
giau, yra kviečiamas atsilan
kyti į tuos susirinkimus, ku
rie įvyks kas antradienis p. E- 
lenos Dambrauskaitės namuo
se, 817 West 34 St.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu.

PAIEŠKAU patyrusį bučerį neseną 
teisingą.

1943 W. Cermak Rd.

Furniture Fixtureg
- Rakandabltaisai

tu. Galima manyti, kad jie tu
rės didelį pasisekimą ir rasis 
kiekvieno šluboje, o ypatingai 
tas nepaprastas, paveiksluotas 
Dariaus ir Girėno atminčiai 
rekordas. Kiti Budrike krau
tuvės puikus radio programai 
būna ketvergo vakare nuo 
7:30 vai. iš stoties WHFC 1420 
kiloc. Pasiklausykite. —Z.K.

Real Estate For Sale
Namai-žomft Pardavimui 

^wto*w*VM»rf^^*Uz^RR*AA**^**^WWW*w*****wwto*

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

šiandien, trečiadienį, 7:30 
vai. vakaro įvyksta South 
West Amerikos Lietuvių Poli
tikos kliubo reguliHHš susirin
kimas adresu 7022 So. Wash- 
tenau avė.

Susirinkimo tvarka bus:
1. Pildymas Personai Tax 

jilų. — Kas tik norėtų išpildy
ti minėtų taksų bilas, tai turi 
ateiti į susirinkimą, ir jos bus 
išpildytos veltui.

2. Valdybos ir komisijų pra
nešimai iš nuveikto darbo va
saros metu.

3. Narių nusiskundimai ir 
kiti reikalai.

4. Klausimas dėliai gavimo 
pašalpos reikalingoms jos lie
tuvių šeimynoms.

5. Nauji sumanymai. —Ry
šy su 
prašo 
kimą 
naujų 
kliubą išauginti į didelę orga
nizaciją.

Pageidaujama, kad į susi
rinkimą atsilankytų ir tie as
menys, kurie šiam kliubui dar 
nepriklauso.

S. W. L. P. K. Valdyba.

Gerbiami Delegatai Lietuvių Republ 
konų Centralinės organizacijos, 
atsilankyti į musų susirinkimą, 
įvyks 5 d. spalio ketverge, 8 > 
antrašu 2608 W. 47th St.,

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perktaustome ant vietos 

Nuvežame ir | tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ  AS
3358 So. Halsted St. Chicago. IIL

Rugsėjo, 8 d. Lietuvių Mote 
rų Piliečių Lyga surengė ma 
sinį mitingą Mark White Squ 
are parko svetainėje 
buvo neapsakomai 
Žmonių, į mitingą 
vidutiniškai.

Šiame mitinge gvildenta 
mokyklų klausimai.' Kalbėto
jas Grover Ramsay, Austin 
High School profesorius, aiš
kino ką nustos musų jaunoji 
gentkartė dėliai to, jogei kele
tas politikierių sumanė užda
ryti kai kurias mokyklas neva 
ekonomijos sumetimais. Pro
fesorius pareiškė, kad darbi
ninkų vaikai daugiausia nu
kentės, nes turtuolių vaikai 
nelanko viešųjij mokyklų kar
tu su darbininkų vaikais. '

Antras kalbėtojas buvo Dr. 
A. L. Graičunas. Jis tarė šiuos 
žodžius l Lietuvi, žinai kaip 
tau mokslas buvo brangus, 
kada atvykai į šią šalį. Tad 
žiūrėk, kad tavo vaikau bran
gintų mokslą ir gerbtų tave.

Trečias kalbėtojas buvo stu
dentas Crane kolegijos. Jisai 
įrodinėjo, kad kiti miestai tu
ri po keletą tokių kolegijų 
kaip Crane College ir pilnai 
jas užlaiko. Bet Chicaga nega
li išlaikyti vienos, nes politi
kieriai nenori, kad jaunimas 
butų mokytas ir bevelija, kad 
jis gatvėmis balstytųsi ir tt.

Sekanti 
Marė 
miai apibudii 
bumą ir sak 
susirinkimas 
lingas, kaip tupėtų būti, bet jo 
reikšmė 'yra svarbi. Kalbėtoja 
išreiškė viltį, kad lietuviai į- 
vertins mokyklų \ svarbumą ir 
domėsis mokyklų, klausimo iš
rišimu. Taipgi patarė, kac 
kuo daugausia narių rašytųs! 
į Lietuvių Moterų Piliečių Ly
gą ir kartu darbuotųsi lietu
vių gerovei. \

Paskutinė kalbėtoja buvo L. 
Narmontaitė. Ji irgi \ kalbėjo 
apie mokyklas. Ji be, to per
skaitė rezoliuciją protestuo

jančią mokyklų uždarymą. 
Rezoliucija priimta vienu 
balsu. ir tapo pasiųsta Chica
gos mėrui, Illinois gubernato
riui, Chicagos mokyklų tary
bos pirmininkui ir laikraš
čiams.

Lietuviai turėtų įdomauti 
Chicagos mokyklų padėtimi. 
Taipgi jie turėtų dėti visas 
pastangas, kad butų įvesta iš
guldymas lietuvių kalbos bent 
tose viešosiose mokyklose, 
kurias daugiausia lanko lietu
vių vaikai. Organizuokimės, o 
bus galima tai atsiekti.

1 — Motina.

, padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas galį pelęistį jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiu?, Jeigu žmogaus 
dantis yra nesvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gat-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustatė 
kurs iitikro Šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarini* pagalios tapo iš
rištu.

Didelė tūbai Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo - ** • —* 
Lambert Pharmacal 
Loris, U*' S. A.

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

J. OKSAS 
2649 West 43rd Street

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

Vakar 
puikiais 
gramais, 
Budriko 
krautuvė adresu 3417 So. Hal- ' ' . A—J
sted st., Chicagoje. Kaip ryt
metiniame pro^rame, taip ir 
abiejuose popietiniuose pro- 
gramuose buvd rinktina, graži 
ir nauja reprodukcija dainų 
ir muzikos. Tie nauji Stasiu 
Rimkaus ir Kažio Pažersko į- 
dainųoti rekordai daro ma
lonuj įspūdį, yra puikiai įdaį-

komisija iš Katiolo ir N. Vili- 
niaičio tiems $19 iškolektuoti

Naujuose sumanymuose nu
tarta surengti balius. Tam tik
slui išrinkta komisija 
ninku joje yra G. 
kas, nariai — P. 
kas ir V. Manikas 
yra nužiūrėjusi surengti balių 
lapkričio 4 d.; balius prasidės 
7 vai. vakare. Vieta 
Hali

LSS. Pildomojo Komiteto susirinki
mas įvyks ketvirtadieny spalio 5 d. 
kaip 11:30 vai. ryto Naujienų name. 
Prašau draugų nesiveluoti. Sekr.

SLA. 260 kuopos mėnesinis susirin
kimas spalio 4 dieną, naujoj vietoj Ma
siulio Real Estate ofise 6641 South 
Western Avė. Visi nariai ir narės esą-, 
te kviečiami skaitlingai atsilankyti, nes 
yra svarbių nebaigtų reikalų, kurie bū
tinai turi būti aptarti, taip pat Nak
tinio išvažiavimo komisija išduos ra
portą. M. P. sekr.

bus renkama 
klausimai bus

Kaip viena moteris j sa
vaitę prarado 10 svarų

Mre. *ktty Luedeke S Onyton rato: ’AI 
vartojn Kruecten, kad sumažinti svarumą— 
aš netekau 10 tvaru t vieną savaitę ir ne
žinau kaip ji ir rekomenduoti**.

Knd nuimti riebumą lengvai, SAUGIAI Ir 
NEKENKSMINGAI — imkite pusę laukite* 
lio Kruschen stikle karite vandens ryte prie! 
pusryčius — tai yra saugus būdas netekti 
negražaus riebumo ir v.ena bunka, kurios 

į savaitėms visa* mažai kainuoja, 
lt pas bile aplleklnlnką Amerikoje, 
aug imitacijų ir jus turite saugoti

. kad gautumėt Kruschen Salta 
>lrma bunka neįtikins jus, kad tai 
aualss būdas nusikratyti riebume

Ateinantį pirmadienį, spalio 
9 d., 13 metų sukaktuvėse nuo 
to laiko kai klastingi lenkai pa
sigrobė Lietuvos sostinę Vilnių, 
įvyks labai svarbios prakalbos 
Lietuvių Auditorijoje.

Tai bus Vilniaus minėjimas 
ir pirmos Tranzatlantinio Skri
dimo prakalbos, kuriose plačiai 
bus 
naujam dideliam žygiui 
ram 
Lietuvą.

Prakalbose dalyvaus pats la
jų ’

Ant šito susirinkimo 
valdyba ir kiti svarbus ________  ___
rišami dėt organizacijos naudos.

Taipgi kviečiame tuos kliubus kurie 
dar nėra centro nariais, kad atsiustu- 
mėt įgaliotus delegatus, kurie .jums pra
neš Lietuvių veikimą politikoj.

Paul P. Barsheack sekr.

papres- 
lerę. kad 

lame ateiti*

lalkyi*1 jum

pp. Kazimieraičius, kur buvo 
tas radio padėtas, ir gavome 
jį be jokių kliūčių. t

Radio
—groja gražiai. Tariau
Joniškiečių Kliubui
prašau joniškiečius
riečius
sote Joniškiečių Kliubui, įstoti 
į jį ir kartu veikti.

—A. M. Mirovietz, 
2539 W. 46 PI., Chicago.

20to Wrdo Liet. Pol. it Pas. Kliubo 
susirinkimas įvyks spalio 4 d., 1933, 
7:30 vai. vak. O. Bagdonienės svet., 
1750 S. Union Avė. Visi nariai ma
lonėkit dalyvauti, nes yra daug svarbių 
dalykų dėl aptarimo. Taipgi nepa
mirškit atsivesti naujų narių.

Valdyba.

Susivienijimas Lietuvių Namų Savi
ninkų ant Bridgeporto Chicago, III. lai* 
kys čvertmetinį susirinkimą trečiadieny 
spalio 4 d. 7:30 vai. vak. Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St. Viii - bariai namų savininkai malo
nėkite laiku susirinkti., nes randas daug 
svarbių reikalų, kuriuos būtinai turime 
aptarti. Kurie esate pasilikę su mo
kesčiais ant šito susirinkimo malonėkite 
apsimokėti. S. Kuneviiia rait.

Cicero Lietuvių Pagerinimo Politikom 
kliubo susirinkimas atsibus šiandieną 
7:30 vai. vak. Lukštienės svet.. 1500 
So. 49 Avė., Cicero, III. Gerbiami 
kliubiečiai visi esat kviečiami ant šio 
susirinkimo atsilankyti, o išgirsite daug 
naujo nes Šios komisijos išduos ra
portus. Eina gandai, kad nekurie mie
stelio valdininkai atsilankys.

A. Tumavich.

AR ŽINOTE KAD 
Ramova Gardens yra patogiausia vieta 
dėl visokių parengimų. Parių, vestuvių, 
bankietų it draugiškų vakarėlių. Kreip
kitės — 3508 So. Halsted St., Tel. 
Yards 6383.

Be operacijos ar IčlrSkimų. Be priverstino 
poilsio. Sis paprastas gydymasis namie leid
žia fnms atlikti savo reikalus kai] 
tai—žinoma, jei nesate tiek pa 
esate priversti guMtl lovoje. Toki 
klme. Emerald Oil veikla taip g 
užgydyti jūsų kolų žaizdas, sumi 
nlmus ir pasalinti Visus skausmui 
1 trumpa laiką galMte atsikelti, 
kykitča lengvų nurodymų ir jums 
gelbės. Jūsų aptiekinlnkas nepasil 
pinigų, jeigu nenorėsią. '

Kaip mėsininkas ir policiniu 
kas pralaimėjo karą už 

vištas.

Pirmos Tranzatlantinio Skridi- kūnas Juozas R. James-Janu 
mo prakalbos bus ateinantį 
pirmadienį, Lietuvių Audito
rijoj.

TIKRAS BARGENAS. . Bučemė ir 
grosernė, labai geroj vietoj, kampinis 
štoras, nėra kompeticijos. Su mainais 
neatsišaukite <*< r

4357 Wentworth Avė*

Joniškiečių kliubas buvo 
surengęs išvažiavimą su išlai- 
mėjimais. Tai įvyko jau ku
ris laikas atgal. Nusipirkau ir 
aš porą bilietų laimėjimui. 
Bet Joniškiečių išvažiavime 
negalėjau būti, kadangi tą die 
ną buvome nusitarę važiuoti į 
farmas pas pp. Kirsgalvus, 
kurie turi gražią . ūkę apie 
Spring Valley.

Joniškiečių kliubo išvažiavi
mas įvyko. Su grįžome ir mes 
iš farmų. Ir vėl gyvenam po 
senovės.

Taip praslinko pora savai
čių. Tik štai atlankęs mus Jo
niškiečių Kliubo 
mums 
Kliubo išvažiavime'*.

Tikrai buvo smagu išgirsti
šią naujieną. Subruzdom ješ- to ženkleliais kartu sii užsaky: 
koti bilietų, kuriuos buvom mu. Laiškus reikia adresuoti: 
nusipirkę. Suradom juos. Nu- Naujienos, Pattern DepC1739 
važiuojam pcįs JoųiškįiečJius So* Halsted St., Chicago, III.

(Vardas ir pavardė)

(Miestas ir valst.)

■ ■ Į' ' ■

RADIO

Tatai atsitiko jau 
ko atgal. Bet kaip 
gyvenimo įvykis jis 
įtrauktas į istorijos 
Tad ir paduodu čia, 
vėlavęs, faktus:

Rugsėjo 23-čią, apie 9 vai. 
vakaro tūli vištų vagys nusi
nešė skrynią su vištomis, kuri 
buvo padėta oro pusėj ties 
Leads bučerne, prie 59 gatves 
ir Racine avė.

Mr. Leads betgi greitai parvesti į jį savo draugus ir per 
stebėjo, kad jo vištų skrynia 
keliauja tolyn nuo bučernės. 
Jisai puolė ją vytis, ir už po
ros blokų pasivijo dvejetą vy
rukų, kurie gelbėjo vištoms 
tolintis nuo bučernės.

Bučerys, žinoma, pradėjo 
karą su vištų patronais arba, 
kaip paprastai žmonės kalba; 
vištvagiais. Vienas vištvagių 
kirto bučeriui į’ žandą. Su-; 
prantama, ir bučerys nesnau
dė: norėdamas pagauti vagi
lius jis daužė ir juos.

Bučerio kontrataka pasiro
dė priešams tokia smarki, kad 
jie ėmė trauktis iš pozicijų 
bėgdami vienas į vieną pusę, 
o kitas į kitą. Bet kada buče
rys nusivijo vagilį toliau, tai 
stovėjusieji ant gatvės kampo 
du vyrai kirto jam į žandą. 
Ir vėl įsisiūbavo .mušis.

Pasirodė policininkas karo 
paliaubai paskelbti. Vienas iš 
vyrų užpuolusius bučerį gavo 
tuojau lazda į sprandą. Ta
čiau kitas vyras užsuko polici
ninko rankas už nugaros ir 
surakino jas retežiais. Polici
ninkas, reiškia, tapo izoliuo-

Business Service 
_______ Biznio Patarnavimas

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

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 Wtst Oivision St. 
Tel. Armkage 2951-2952 

Męs esame jau iiuo adresu viri 40 metų

vartojn Kruschen
žinau kaip

r *
NEKENKSMINGAI
IL " . •
pusryčius
užtenka 4
Gaukite H 
— yra dū
savo sveikatą

Žiūrėkite, 1
Jeigu >61 
yra eani_______ ___
■— ninlirai vr-Maam*

Labai elegantiškas modelis,

metų mergaitėms.
2539 — _

žiai išrodyt iš vienos^ spalvos materijos su baltu kalnierium ir manžetais 
kirptos mieros 14,* 16, *18»> f"

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus;arba paš-

2971 —- Apatinis rūbas

Augusiai mergaitei sukne!? pasiūta iš naujoviškos, margos mate- 
* 10, 12 ir 14 metų amžiius mergaitėm.

Suknelė su naujoviškom rankovėm. Geriausia tik iš vienos spal- 
Tai šilta suknelė dėl žiemos. Sukirptos mieros 8,

Be tokio ptak-
10, 12 ir 14

iš šilko arba batisto. | Sukirptos mieros 14
18, 20, taipgi 36 ir 38 colių per krutinę.

3354 — ‘ ‘ ‘ ‘ " * ""
rijos. Sukirptos mieros 8

3298 — f *
vos materijos arba aksomo.
10, 12 ir 14 metų amžiaus mergaitės.

3137 — Labai elegantiškas modelis. Sejonėlis ir bliuzka. 
tiško rūbo sunku bus jMsų dukrelei apsieiti. Sukirptos mieros 8

Ant gatvės be apsiausto dėvėti suknelė. Labai elegantiška.

ir40. colių per krutinę.

i .? Ji'jj.i!“1;' .




