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Įtaria kitą valstybę dėl kara 
liaus Aleksandro užmušimo

Įtarimas daromas iš to, kad užmušėjai bu 
vo gerai aprūpinti falsifikuotais 

pasais ir pinigais
_ —..į,.—L—

PARYŽIUS, spalio 12. —Švei
carijos pasieny, taikanties per
eiti siena, liko areštuotus dar 
vienas asmuo, kuris yra įtaria
mas turėjęs ryšių su Jugosla
vijos karaliaus Aleksandro nu
šovimu* Marseilles mieste.

Policija paskelbė, kad ji ga
vo pilnus prisipažinimus iš pir
miau suimtųjų dėl to paties 
nužudymo.

Policija spėja-, kad į suokal
bį nužudyti karalių Aleksand
rą yra įvelta ir kita valstybė, 
nes suokalbininkai buvę gerai 
aprūpinti falsifikuotais pasais 
ir pinigais. Iš to daroma- iš
vada, kad suokalbininkus galėjo 
finansuoti tik kuri nors kita 
valstybė, kuriai rūpėjo sukir
šinti Franciją, Italiją, Jugosla
viją, Rumuniją ir čechoslova- 
kiją. Reikia pastebėti, kad vi
si suimtieji turėjo falsifi'kuo- tatoriaus DollfUsso.

tus čechoslovakijos pasus.
Vienas suimtųjų, Benes, yra 

skaitomas tik paprastu pagel- 
bininku. Bet suokalbio vadas 
buvęs Stikomir, kuris pirmiau 
buvo pasislėpęs Vengrijoj ir 
buvo ilgai ieškomas Jugoslavi 
jos policijos.

Visi jie priklausę slaptai kro
atų draugijai Paverič.

Jie prisipažinę, kad jiems 
buvo įsakyta vykti į Fontaine- 
bleau mišką, prie Paryžiaus, ir 
ten laukti tolimesnių -įsakymų. 
Bet Kalemenui sėkmingai už
mušus karalių Marseilles mies
te, jų buvimas Paryžiuje buvo 
nebereikalingas. Jie bandė 
slapta sugryšti į Šveicariją, bet 
tapo pasieny suimti.

Policija yra linkusi manyti, 
kad karaliaus Aleksandro už
mušimas turi bendro ir su na
cių nužudymu Austrijos dik-

NUŠAUTASIS JUGOSLAVIJOS KARALIUS ALEKSANDRAS

radio perduota fotografija nušautojo Jugoslavijos karaliaus Aleksandro, kai jis jauPer
gyvas buvo skubiai atgabentas į Marseilles miesto, Francijoj, policijos prefektūrą. Dabar jo 

kūnas yra vežamas į Jugoslaviją iškilmingoms laidotuvėms.

nebe-

Darbo Federacija 
pradės kurti in
dustrines unijas

Sinclair turi progų Italija ruošia kariuo
laimėti rinkimus

Įveda 36 vai. darbo 
savaite medvinles
siuvimopramonej

Krizis Francijos ka 
binete; gal visas ka 

binetas rezignuos
Darbo valandų sutrumpinimas 

įvedamas prezidento dekretu, 
paliekant senąsias algas.

Krizį iššaukė nušovimas Fran
ci joj Jugoslavijos karaliaus. 
Vidaus reikalų ministeris Mau 
rezignavo 1

12. —Pre- 
šiandie iš- 
kuris įve-

WASH1NGTON, s. 
zidentas Rooseveltas 
leido naują dekretą, 
da medvilnes siuvimo pramo
nėję 36 vai. darbo savaitę, pa
liekant dabartines algas. Darbo 
valandų sutrumpinimas pradės 
veikti nuo gruodžio 1 d.

(Prezidentas jau pirmiau bu
vo įsakęs sutrumpinti darbo 
valandas toje pramonėje iki 36 
vai. darbo savitės, nesumaži
nant darbininkų algų. Tas pa
tvarkymas turėjo įeiti galion 
spalio 1 d. Fabrikantai paskel
bė atsisakysią prezidento įsa
kymą pildyti, o marškinių fab
rikantai dagi lokautu prigrūmo
jo. Darbininkai gi prigrūmo
jo streiku. Tada prezidentas 
atidėjo patvarkymo vykinimą 
iki spalio 15 d., kad duoti nau
jąja! NRA tarybai progos ap
svarstyti fabrikantų skundus. 
Dabartinis prezidento dekretas 
yra pakeitimas jo pirmesnių 
patvarkymų.

ku- 
su-

AUSTIN, Tex., s. 12. —Ap
skaitoma, kad Texas valstijos 
policija—Texas Rangers per 100 
metų savo veikimo užmušė vi
sa 1ĄOOO žmonių.

EMMETT, Ida., s. 12. —At
sidarius stirnų medžiojimo se
zonui liko nušautas senas Ida- 
ho gyvulių augintojas Wm. 
Stewart, kurį jo draugas pa
skaitė už krūmuose pasislėpu
sią stirną.

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lio oro biuras Šiai dienai praus* 
Sauja:

Giedra ir biskį šilčiau.
Saulė teka 5:59, leidžiasi 

5:14.

Du darbininkai už-. LIETUVOS ŽINIOS 
mušti, 17 sužeistai ,. ~i i •• • j* u -• Klaipėdoje suimti ka- eksplozijoj dirbtuvei pus išniekinę niekšai

Eksplodavo amonijos tankai 
Chicagos šaldyklos sandėlyje

CHICAGO.— Dir darbininkai 
liko užmušti ir 17 sunkiai su
žeista smarkioj , eksplozijbj 
ammonijos bakų Central Cold 
Storage Co. sandėlyje, prie 
Dearborn ir Kinzie gatvių.

Užmuštieji yra John Gūnia, 
1418 Superior St. ir bedarbis 
John Kilgora iš S:oux City, la.

Tarp sužeistųjų irgi yra vie
nas bedarbis, kuriam pasitai
kė stovėti prie dirbtuvės sie
nos. Sužeisti ir keli praeiviai.

Dar nenustatyta kiek dirbtu
vei padaryta nuostolių, bet jie 
yra dideli.

Karo-lėktuvai mėto 
bombas ant Ispani

jos sukilėlių
109 žmonių užmušta ir sužeis

ta karo lėktuvams mėtant 
bombas į sukilėlių traukinį

SAN FRANCISCO, Cal., s. 12. 
—Amerikos Darbo Federacijos 
konvenciją, nutarė sukurti in
dustrines unijas. kurios aplip
tų visą industrijų, o ne atski
rus amatus, kaip ikišiol kad 
unijos buvo organizuojamos. 
Bus sudarytos cemento, auto
mobilių, aliumino ir kitų masi
nės produkcijos industrijų uni
jos. Tečiaus pasiliks ir seno
sios siaurai amatinės unijos.PARYŽIUS, sp. 12. — Vidaus 

reikalų ministeris Sarraut 
ris buvo atsakomingas ui 
teikimą užtektinos apsaugos
Jugoslavijos karaliui Aleksand
rui, kada tasis atplaukė į Fran- 
ciją oficialiam vizitui ir kuris 
liko užmuštas Marseilles gat
vėj, kartu su Francijos užsie
nio reikalų ministeriu Barthou 
ir dviem kitais generolais, kai 
jie važiavo automobiliu iš lai
vo į geležinkelio stotį, rezigna
vo šiandie, bet jo rezignacija 
dar nėra paskelbta.

Jo rezignaciją iššaukė roja
listų demonstracijos ir pasta
rųjų kaltinimas, kad jis nesu
teikė karaliui Užtektinos ap
saugos.

Padėtis yra taip opi, kad 
pirmadieny veikiausia rezignuos 
ir visas Doumergue kabinetas.

Manoma, J<ad Doumergue ir 
toliau pasilias premieru, 
jis bus priverstas pakeisti 
kuriuos ministerius.

Taipjau tapo pašalinti iš
tų Francijos slaptosios polici
jos viršininkas ir viršnirikas 
policijos Marseilles departamen-

Padėtis yra taip kritiška, kad 
kabinetas įvedė cenzūrą ir už
draudė skelbti žinais apie pa
keitimus kabinete.

Lewis pasilieka an 
gliakasių unijos 

prezidentu

tik
nie-

vie

MARSEILLES, Francijoj, s. 
12.—Toj pačioj vietoj, kurioj 
liko užmuštas karalius Alek
sandras, manoma pastatyti pa
minklą Jugoslavijai. Visi laik
raščiai jau pradėjo rinkti au
kas.

WASHINGTON, sp. 12. — 
Senatorius McAdoo iš Califor
ui jos pripažysta, kad rašytojas 
Upton Sinclair turi labai dide
lių progų laimėti rinkimus ir 
buii išrinktu "1 Calif ornij os gu
bernatorium.

Du užmušti traukinio 
katastrofoj Iowa 

valstijoj
CHICAGO. —Du žmonės li

ko užmušti, vienas vaikas gal 
mirtinai sužeista ir 7 kiti žmo
nės sunkiai sužeisti, Rock 
Island traukiniui ties Iowa City, 
la., įvažiavus į nušokusį nuo 
bėgių traukinį ėjusį iš Omaha 
į Chicago.

Pirmasis traukinys nuvirto
SPRINGFIELD, III., sp. 12.- 

John L. Lewis, prezidentas an
gliakasių unijos, Philip Murray, Į ant gretimų bėgių ir pirm ne- 
vice-prezidentas ir Thomas 
Kenesy, unijos sekretorius-iž- 
dininkas, liko didele didžiuma 
balsų renominuoti. Jie surin
kę 97.5 nuoš. visų balsų, taip 
kad už kitus kandidatus paduo
ta tik 2.5 nuoš. balsų.

Nacionaliais auditoriais liko 
renominuoti Albert Neutzling, 
Morgan ir Moran. Balsų skai
tytojas — Wm. Young Paskell 
ir Holiday.

Rinkimai įvyks gruodžio 11 
dieną.

3 vaikai bežaidami 
nužudė kitą vaiką

skrynioj lavonas 
m. vaiko John

nužiūrima, kad

menę dėl Balka 
nu kriziio •v

LONDONAS, sp. 12. — Gau
btomis žiniomis, Italijos valdžia 
įsakė dviems armijos korpu- 

įsajns būti pilnai prjsirengu-

gu buvo spėta įspėti, atėjo 
traukinys iš Chicagos ir už
važiavo ant apvirtusių vago
nų.

(Tai jau buvo antra nelaimė 
su traukiniais Iowa valstijoj 
bėgy 24 valandų).

NEW YORK, N. Y., s. 12.— 
12.—Prie Jersey City vienoj pa
šiūrėj rastas 
pasmaugto 6 
Feeney.,

Nors buvo
jį nužudė kokie valkatos, te- 
čiaus žmogžudystė tapo grei
tai išrišta-. Pasirodė, kad vai
ką nužudė kiti trys maži vai
kai, su kuriais jis žaidė “plė
šikais ir policistais”. Tarp tų 
vaikų buvo ir nužudytojo bro
lis, 4 metų vaikiukas. Nė vie
nas jų nėra vyresnis 6 metų. 
Jie buk “sugavę” jį, pririšę 
ir kięk laiko palaikę. Jis arba 
įkrito į skyrnią, ar liko įstumk 
tas, skrynia užsidarė ir vai-

HAVANA, Kuboj, s. 12. — 
Rastas nužudytas policijos ty
rinėtojas Benitez, pasižymėjęs kai jį palikę ramiai parėjo na- 
persekiojimu teroristų. mo.

Reakcinė Ispanija 
panaikino Katalo- 
nijos autonomiją

prieš Italiją
s. 12. —Nors 
įrodymų, kad

siems. .

Demonstracijos
BELGRADAS, 

nėra mažiausių
Italija ką nors bendra turėtų 
su užmušimu Jugoslavijos kara
liaus Aleksandro, nusistatymas 
prieš Italiją Jugoslavijos minio
se didėja ir įšaukė jau kelias 
demonstracijas prieš italus.

Didelė demonstracija prie 
Italijos konsulato įvyko Zag
rebe, Kroatijoj, bet policija ją 
išblaškė.

Sarajevo pašte sprogo bom
ba užmušdama du žmones.

MADRIDAS, s. 12. — Ispa
nijos armijos lakūnai Asturias 
provincijoj bombardavo ir su
naikino traukinį su sukilėliais, 
kurie iš Mieres vyko į Oviedo 
pagelbėti ten besikaunantiems 
su valdžios kariucmene sukilė
liams.* ■ • - tėįį ’ ’ $ ».

Apskaitoma, kad 100 sukilėlių 
liko užmušta ir sužeista.

Sukilėlius Asturias provinci
joj kovoja gen. Ochoas ir Ispa
nijos svetimšalių legionas, 
gabentas iš Marokko^

at-

Nužudytas Latvijos 
pravoslavų arci- 

vyskupas

Karalius Karolis ir 
gi bijosi važiuoti 

Paryžiun

MADRIDAS, spalio 12. — 
Pirmas žingsnis, kurį Lerroux 
valdžia, nugalėjusi sukilimą, pa
darė, yra panaikinimas sunkai 
iškovotos Katalonijos autono
mijos. •

Ispanijos valdžia oficialiai pa
skelbė, kad ji atima iš Katalo
nijos seimo teisę kolektuoti mo
kesnius ir tuo panaikina Kata
lonijos autonomiją.

Katalonijos gi vadai tiko ati
duoti karo teismui. Nieku- 
riems jų reikalaujama mirties 
bausmės.

Katalonija hu jautė pavojų 
savo autonomijai, jei Ispanijoj 
įsigalės klerikalai, nes klerika
lai visuomet priešinosi Katalo
nijos autonomijai, kadangi tai 
buvo pažangi valstija ir reak
cionieriai negalėjo joj įsitvir
tinti. Kad apginti savo laisvę 
Katalonija ir buvo paskelbusi 
nepriklausomybę, bet jos ne
priklausomybė liko ginklu pa* 
trempta.

PARYŽIUS, s. 12. — Rumu
nijos karalius Karolis ruošėsi 
aplankyti Paryžių gruodžio 

!mėn. Bet Francijoj užmušus 
Jugoslavijos' karalių Aleksand
rą, kuris irgi vyko į Paryžių, 
nusigando ir Karolis, kad ir jo 
kas Francijoj neužmuštų, tad 
savo kelionę į Paryžių atšau
kė.

Vaikas-karalius iš
važiavo į Jugoslaviją

PARYŽIUS, s. 12. — Nauja
sis Jugoslavijos karalius Pet
ras II, 11 mętų vaikas vakar 
apleido Paryžių ir motinos ly
dimas traukiniu išvažiavo į Ju
goslaviją, kad galėjus dalyvauti 
savo tėvo laidotuvėse.

Vaikas buvo neseniai išvež
tas į Angliją mokintis.

RYGA, sp. 12. — Latvijos 
pravoslavų arcivyskupas Johan 
Pommer rastas nužudytas savo 
vilioję, kuri paskui buvo api
plėšta ir padegta, kad sudegin
ti jo kūną.

Spėjama, kad jis liko nužu
dytas dėl kivirčių jo bažnyčio
je, nes šiandie jis turėjo liudyti 
prieš kelis žmones, kaltinamus 
išeikvojus bažnyčios pinigus. 
Be to jis buvo griežtas bolše
vikų priešininkas.

Jis rastas nužudytas pašiū
rėj, kurioj buvo laikoipi dar
žininko įrankiai. Kūnas buvo 
apklotas šiaudais ir durimis, 
pasitikint, kad jis sudegs. Visi 
daiktai iš vilios buvo išnešti, 
svarbus dokumentai išvogti, 
ti gi daiktai sunaikinti.

JERSEY CITY, N. J., s. 12. 
Vienoj apleistoj pašiūrėj prie 
Morris kanalo rastas lavonas 7 
metų vaiko John, Feeney iš 
Boyonne, įgrūstas į skrynią. 
Vaikas buvo pasmaugtas. Ieš
koma toje apielinkėje matytų 
dviejų vyrų.

s.

ki-

JACKSONVILLE, III
—Mrs. Givens, 89 m., parkrito 
savo namuose Waverly miest. ir 
išsinarino kulšį. Per 3 dienas 
ji gulėjo be maisto ir vandens, 
negalėdama prisišaukti 
bos. Kada ją surasta 
vo jau be sąmonės.

12.

KLAIPĖDA, IX. 14. —Elta. 
Klaipėdos krašto kriminalinė 
policija išaiškino nusikaltėlius, 
barbariškai išniekinusius Klai
pėdos karžygių kapus, šiandien 
5 vai. ryto suimti, stalius Ed- 
mund Finkbeiner iš Klaipėdos, 
Duonelaičio g. Ne 5, ir Bern- 
hard Mikoleit, taip pat iš Klai
pėdos, Kalnų g. Abu suimti 
prisipažino padarę tą sunkų nu
sikaltimą. Jie išniekino karžy
gių kapus, išrovė kapo gėles, 
sulaužė šaulių ženklą, kuris bu
vo ant kapo, ir kėsinosi išvers
ti paminklą, tuo tikslu pasikas 
darni 90 centimetrų po jo pa
matais. Pas suimtuosius per 
kratą rasta kaltę įrodančios 
medžiagos ir dar daug medžia
gos, rodančios jų užsimojimus 
ir kitiems nusikaltimams.

Abu suimtieji prieklauso Neu- 
manno priešvalstybinei “Sovo- 
go” partijai. Suimtieji prisipa
žino prie savo niekšiškų dar
bų ir, tarp kitko, prie to, kad 
iškėlė nacionalistų vėliavą su 
svastika. Įvykis tiriamas. Ras
toji nusikalstama medžiaga 
aiškinama ir suimtieji tardomi.
Klaipėdos karžygių kapų išnie
kinimo byla perduota saugumo 

policijai; dar du nusikaltėliai
KLAIPĖDA, IX. 17. Elta. — 

Klaipėdos krašto kriminale po
licija baigusi tardymą karžygių 
kapų išniekinimo byloje, per
davė bylą valstybes saugumo 
policijai. Valstybės saugumo 
policija, tyrinėdama toliau, iš
aiškino, kad kapų išniekinime, 
be jau suimtųjų, dalyvavo dar 
kaminkrėtis Heine Rutgovskis 
iš Klaipėdos, Kalnų gt. ir sta
liaus mokinys Guste iš Klaipė
dos, Inkarų gatvės. Per tardy
mą nustatyta, kad visi jie tą 
didelį nusikaltimą padarė. Pra
džioje Finkbeiner ir Nikolei ar
dė kapą, o du kiti saugojo, o 
pradėjus raustis po paminklu, 
prie to darbo susirinko visi. 
Auštant išsigandę jie išbėgio
jo. Per tardymą paaiškėjo taip 
pat, kad suimtieji jau prieš po
rą dienų buvo nuėję į kapus ir 
apžiūrėję paminklą ir jo vietą, 
svarstydmai galimumą pamink
lą nuversti. Taip pat paaiš 
kėjo, kad visus suimtuosius— 
nepilnamečius— kurstė suaugę 
vyrai. Du kurstytojai jau suim
ti. Tai stalius Welsch Erich, 
iš Klaipėdos, 28 metų amžiaus 
ir stalius Wesielius, iš Klaipė
dos, 25 metų amžiaus. Kratos 
metu pas Finkbeinerj buvo ras
ti du kariški šautuvai i? šovi
nių. Savo šautuvą Finkbeine- 
ris Slėpė pas Welsch, jo dirb
tuvėje esančiuose karstuose.

Valstybės saugumo policija 
veda tolimesnius tardymus ir 
aiškina visas bylos smulkme
nas.

pagel- 
ji bu-

Kalėjime badauja

SCARDALE, N. Y., s. 12.— 
Savo namuose nuo plaučių už
degimo pasimirė turtuolis Ed- 
ward West (“Daddy”) Browr> 
ing, paskilbęs savo meiliškais 
prietikiais su jaunomis mer
gaitėmis.

CHICAGO.-*Vakar j Chicago 
iš Rymo sugryžo kardinolas 
Mundeleinas, kurį katalikai pa
sitiko labai iškilmingai.

TAURAGĖ.— šiomis dieno
mis Norgėlas esą už nešvarą 
kieme gavo protokolą ir nuov. 
virš, nubaustas trim parom 
arešto namuose, paskelbė trijų 
dienų bado streiką, kaip pro
testą prieš tokį . miesto bur
mistro p. Voldemaro ir nuov. 
viršininko žygį. Badaujantį 
aplankė apylinkės teisėjas p. 
Orvidas. Korespondentui p. 
Norgėlas pareiškė, kad griežtai 
protestuojąs prieš tokius s-bės 
žygius.
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KORESPONDENCIJOS
.......  ” .............. m į

Kenosha, Wis.
Ruduokime balsus už lietuvį 

kandidatą

Noriu atkreipti visų vietcs 
piliečių dėmesį, kad lapkričio 
6 d. įvyks rinkimai. Renkami 
bus kauntės ir valstijos virši
ninkai. Kiekvieno piliečio parei
ga yra paduoti savo balsų už 
tinkamiausius kandidatus. Nuo 
to, kam mes pavedame valsti
jos ir kauntės reikalus tvarky
ti, žymiame laipsnyje priklau
so visų musų gerovė.

Šiais rinkimais mes juo la
biau turime susidomėti, nes 
savo kandidatūrą stato ir lie
tuvis. Būtent, visiems žinomas 
Sam Elijošius (Elijash) yra 
kandidatas į County Clerk urė
dą. Jis yra socialistų kandida
tas.

Elijošius yra baigęs aukš
tesnį mokslą. Per tūlą laiką 
dirbo First National banke ir 
kitur prie ofiso darbo. Ji^ taip 
pat nemažai veikia unijose. Tjo- 
dėl kauntės kterko vietai jis 
yra pilniausiai \ kvalifikuotas. 
Tad lapkričio 6 d! visi lietuviai 
piliečiai patys kilsuokite ir ki-

tus raginkite, kad balsuotų už 
Sam Eli jošiu.

SLA. 212 kuopa savo susirin
kime išrinko ir įgaliavo komi
siją, kad pasiųstų Pildomosios 
Tarybos suvažiavimui rezoliu
ciją. Rezoliucijos esmė yra ta: 
laidomoji Taryba privalo pa
šalinti St. Gegužį iš Kontrolės 
Komisijos, o M. Raginsią ir 
Kamarauską tinkamai nubaus
ti už ardymą nustatytos orga
nizacijoje tvarkos ir neprisilai
kymo konsti'tucijos.

» » »
Musų senas veikėjas C. Braze 

buvo manęs apleisti Kenoshą ir 
išvažiuoti į žąvėjančią Floridą. 
Tačiau, apsisvarstęs, jis savo 
sumanymą permainė. Na, ir ge
rai padarė. /P-as Braze yra ge
ras amatininkas ir musų kolo
nijoje neblogai verčiasi. Mat, 
jis čia jau seniai gyvena ir turi 
labai daug pažįstamų, kurie 
jam duoda darbą. Svetimoje gi 
vietoje butų reikėję viską iš 
naujo pradėti. O pradžia juk 
visuomet yra sunki.

Tačiau p-ia Braze yra nusi
tarusi žiemą praleisti Floridoje. 
Pakelyje jinai sustos Kansas 
City, kur praktikuoja jos sū
nūs, Dr. A. Braze. Ten ji su
sitiks ne tik su savo sunumi. 
ale ir su anuku, nes prieš kiek 
laiko daktaras susilaukė sū
naus. x

Vėliau jinai trauks į Floridą, 
kur turės progos aplankyti sa
vo dukterį.

» » »
Musų gražiajame mieste kol- 

kas parengimų sezonas nepra
sidėjo. Tačiau neužilgo laukia
me ko tai nepaprasto. Būtent, 
Dailės Ratelio su SLA. 212 kuo
pa “vestuvių”. Na, o vėliau tu
rėsime ir “krikštynas”. Kūmais, 
suprantama, bus jaunuolių 338 
kuopa. —H* L.

nio gyveninio sukaktį. Jie yrą 
visų gerbiami ir pasiturintys 
biznieriai, — LąiĮ<o bų^ernę i| 
grosernę vącdu Stoęk Yards 
Mcat Markei (8801 Būlaski st.) 

Sukaktuvių puotoje daly'yayo 
apie dų šimtai svečių, — gimi
nės, draugai, pažįstami ir kos- 
tumeriai. Tiek daug svečių pri- 
vatiškuose namuose, žinoma, 
nebūtų buvę galima sutalpinti, 
todėl buvo pasamdyta p. Paul 
Rišo svetainė (21,01 Bfoądway), 
Svetainė buvo gražiai išpuošta, 
o stalai, kaip 
ko nuo visokiausių valgių 
gėrimų. Visi linksminosi

I vėlumos.
i Ponams Paulauskiams 
tikrai bus atmintinos sukaktu
vės.
Jaunais lietuvis papuolė į bėdą

Rugsėjo 11 d.“ trys jauni vy- 
per rukai sumanė pasipinigauti, 

- pasidaryti sau
jeks'tra pinigų. Jie nuvyko į

terminui Ilooverį. Jie nesi
drovėjo net tvirtinti, jog jei 
Rooscveltas laimes, tai šalyje 
įvyks didžiausią suirufė ir mi
lijonai darbininkų praras 
darbą.

Žinoma, nieko panašaus ne
atsitiko. Niekas negali pasa
kyti, jog šiandien yra blogiau, 
negu buvo Hoovcrio laikais. 
Atpcnč, daugeliu atžyilgįų 
yra geriau. Todėl ir dabarti
niai republikonų gąsdinimai 
apie laisvės praradimą yra 
tik Inimbugas. 

—o—
Lyga spalių 28 d. St. Casi- 

mir’s Hali, 15th ir Lincoln 
st., rengia didelį mitingą. 
Įžanga dykai. Bus kalbos ir 
kitokie pamarginimai. Mitin
ge bus svarstoma miesto me
ro kandidatūra. Tam urėdui 
reikia išrinkti tinkamiausias 
žmogus, nežiūrint, kokiai par
tijai jis nepriklausytų. 
geroką laiką miesto reikalai | sakant, 
buvo visai netikusiai tvarko-1 - ;
m i. Susilaukėme net ir skan- GarY> Ind., ir bandė apiplėšti 
dalų. Ateityje to neprivalo J°seph Goldbergą, kuris yra 
pasikartoti. Mums atrodo, kad dambardo savininkas. Vadinasi, 
tinkamiausias žmogus miesto skolina pinigus, priimdamas vi- 
mero urėdui yra Barncy šokios rųšies užstatus. 
Clayton. Kas jį pažįsta, tas su 
ta nuomone sutiks.

-^Lygos s e kr e t orius.

yra sakoma.

Visi linksminosi

lin- 
bei 
ligi

tai

Indiana Harbor, Ind
Visko po biskį

atidarydavo valgomų

Goldberg bandė pasipriešinti. 
Tąsyk vienas plėšikų paleido 
šūvį. Goldberg vietoje krito ne
gyvas. (Plėšikai Spruko pro du
ris ir pabėgo.

Pasitaikė, jog aplinkui buvo 
žmonių. Kąį kurie pastebėjo, 
jog du plėšikai buvo negrai, o 
vienas baltaodis. Policija tapo 
užvesta, taip sakant, ant teisin
go kelio. Ji pradėjo ieškoti balt- 
veidžio jaunuolio, kuris drau
gauja su juodukais, keli jau
nuoliai buvo sulaikyti ir paleis- 
itį, kol, a^t galo, buvo suimti 
juodukas Arthur Molen ir lie
tuvis Justas Meškauskas. Pir
masis yra 26 i 
antrasis — 20

K. Matukas yra se- 
gyventojas ir paty- 
statytojas — kont-

Gąry, Ind.
Lietuviai pradeda domėtis 

politika

Aukščiausia
RŪŠIS IR

Žemiausios Kainos
Pasižiūrėk kitose krautuvė
se, o paskiau ateik į Cent
ral DistricL^Furniture Co.» 
3621-23-2o So. Halsted St., 
ir pamatyk pats puikiausios 
rųšies tavoms pigiausiomis 
kainomis. Ateik ir persitik
rink.

štai keletas musų 
BARGENŲ;

$6.98—9x12 Virtuvės $Q QO 
RUG tik .........................
$69.50—2 šmot. Sek- $OQ QE
lyčios SETAS tik .......M-vO

*39.50
39.00

4.98

$85.00—Valgomo
Kambario SETAS tik 
$79.00—3 šmotų 
Miegruimio SETAS tl 
$8.50—Vatiniai 
MATRACAI tik ........
$8.75—Dvigubų Coil $4 QQ 
SPRJNGSAI tik ..........
$50.00—9x12 Amer- $1Q QE 
ican Oriental Kaurai tik I
$30.00—Dinette $19 Q A
SETAS tik .......... ....... It.OO
Puikios pastatomos $4 QQ 
ant Grindų LEMPOS tik**"^©

Mes turime pilną pasi
rinkimą SKALBIMUI 
MAŠINŲ. ELEKTRIKU 
N I Ų REFRIGERATO- 
RIŲ ir RADIJŲ visų ge- 
r ia ilsiu išdirbvsčių,' že
miausiomis kainomis.

Cash arba lengvais išmokėjimais

Central District 
FURNITURICO.

3621-23-25 SOUTH
HALSTED STREET

JOS. JOZAITIS, Mgr.

šiomis dienomis pas mus ta
po suorganizuota Lithuanian 
pcmocratic League, kuri steng
sis pątrauktį lietuviškus kliu- 
bus ir draugijas. Daugelis or
ganizacijų jau pasižadėjo rem
ti lygą ir aktyviai dalyvauti 
lapkričio 6 <}. rinkimuose, kad 
p ra vedus tinkamus žmones.

Kaip žinia musų miestas pu
sėtinai pagarsėjo. O pagarsėjo 
jis todėl, kad čia gyvena pa- 
skilbęs Wirt, kuris žadėjo įro
dyti, jog Roosevelto valdžia yra 
bolševikiška ir veda kraštą į 
pražūtį. Savo laiku įvyko net 
tyrinėjimas. Na, ir kas pasiro
dė? (pasirodė, jog Wirt yra pir
mos rųšies blioferis, kuris va
duojasi ne rimtais faktais, o 
visokiais gandais.

Dabartiniu laiku atsirado 
naujas pranašas, kuriuo yra 
buvuąis prezidentas Hooveris. 
Jis graudena Amerikos xžmo
nes būti sargyboje, nes kitaip 
jie prarasiu laisvę.

Jei kas nors kitas taip kal
bėtų, tai dar butų galima įs
pėjimui priduoti reikšmės. 
Bet kada tai daro Hooveris, 
tai atrodo nei šis, nei tas. Mes 
gerai atsimename jo prezi
dentavimo laikus. Atsimena
me, jog jis yišą laiką ramino 
žmones, kad gerbūvis randa
si už kampo. Bet tai buvo vis
kas, ką jis darė, šiaip nei 
piršto nepajudino, kad page
rinus Amerikos ekonominę 
būklę. Pagalios, ar ne jo lai
kais įvyko visokie krachai ir 
bankų bankrutavimai, ‘ kurie 
nunęšė žmonėms šimtus piill- 
jpnų dolerių?

Ir ką darė tada Hųoveris? 
Visai nieko. Jis tik ramino 
žmones, kad yiskąs bus gerai.

Prieš prezidento rinkimus 
repubiįkpnai dęjo visas pas
tangas, kad išrinkus antram

Lietuvis Joe K. Matukas ati
darė anglių sandėlį. Reiškia, 
lietuviai pradeda progresuoti. 
Seniau jie eidavo pramintu ta
ku
daiktų krautuvę arba karkia
mą. Kitokios rųšies biznierių iš 
lietuvių tarpo kaip ip nebūda
vo. Tačiau dabar jie jau pra
deda ir kitokiame biznyje įsi
tvirtinti.

P-as J. 
nas vietos 
ręs namų
faktorius. Bei kadangi statyba 
šiąis laikais yra‘ visiškai apmi
rusi,.. tai p. Matukas nuspren
dė kitokiu bizniu verstis. Ant
ra vertus, jis daugelį žmonių 
aprūpino naujais namais, kurie 
reikalinga dabar yra apšildyti. 
Tad jis ir atidarė anglių san
delį ir visiems patarnauja su 
šypsena. Visa, kas mums rei
kia daryti, tai laikytis obalsio 
“savas pas savo”. Jei kam rei
kalinga anglių, tai pašaukite 
Rast Chicago 1769 J. Paduoda
mi orderį, paminėkite anglies 
rųšį. P-as Matukas patarnaus 
jums greitai ir sąžiningai. Kai
nos pas ji prieinamos, o patar
navimas tįikrai geras.

P-as Matukas yra SLA. na
rys ir daug darbuojasi vietos 
organizacijose. Jis taip pat ’yra 
“Naujienų” skaitytojas ir ko
respondentus.
Dviejų dešimčių metų vedybi

nio gyvenimo sukaktuvės
Ponai Kazys ir Magdalena 

Paulauskiai šventė spalių 7 d. 
dviejų dešimčių metų vedybi- . - , . ■ • ■ i

jo; ėjo kur porėjp. Nežiūrint 
to, vyresnysis sunūs išaugo J 
padorų žmpgy; jis turi sayo 
biznį (taveimą) ir neblogai ver
čiasi.

Justas, patpkp į
blogą kompaniją. Jis laikas nuo 
laiko padirbėdavo plieno liejyk
loje, bet dažniausiai šiaip laiką 
leisdavo su visokios rųšies bo- 
naejiąis. Ir tas išdykavimas5 
kaip matote, privedė net prie 
žmogžudystę

Jiai prasidės teismas, tai aš 
pranešiu daugiau apie Justo 
Meškausko likimą.

Skurdžius.

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife 

6109 S. Albany 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
ęlectric treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

Graboriai

Laidotuvės $95

J. J. BAGDONAS
Pullman 4151

10734 S.Michigan Av
Repųblic 3100

2506 W. 63 St.

etų amžiaus, o 
fnelų. Jie prisi

pažino, kad kartu su kitu juo
duku, Alex \yilljams, baudė 
apiplėšti Goldbergą. Tačiau tvir
tino, jog šovę ne jie, o Wil- 
liams, kuris dar'nėra suimtas.

Abu jaunuoliai* laikomi kalė-

Jaunuolis Justas yra Tarno 
Meškausko sūnūs. Pastarasis 
prieš kiek laiko persiskyrė su 
žmona. Žmona pasiėmė dukte
rį, o jisai dų supys. Kadangi 
tėvas visą laiką dirbo, tai vai
kui neturėjo tinkamos priežiū
ros, — draugavo su kuo nore-

I Į^ietuyą 
(Tik vienas persėdimas 

Copėnhagoj) 
Nuolatiniai išplaukimai, pato

gi kelionė, žemos kainos

Kalėdinę Ekskursiją 
Laivu “FREDERIK VIII” 

iš New Yorko
Gruodžio 8 d. 

Ekskursijos vadas 
K. Falck Rasmussen

Kainų ir naujas išplaukimų 
sąrašas 1935 metams gauna
mas pas autorižuotus agentus 

arba ofise 
SCANDINAVIAN- 

AMERICAN LINE 
13(1 N. La Šalie St., Chicago

_______________ šeštadienis, spalių 13, 1934
Nery uotas — Susierzi

nęs? štai Greita 
Pagelba

Kam but< nervuotu ar susierzinančiu ? NU- 
GA-TONE suteks rreilt) pagelb^. Tai yra 
tlfaus rtervų tinklui tonikas ir veikta ak
stinu visai nervų aiatnniaL Nervingumas 
daro žmones erziais ir nemaloniais. Su- 
valdykit savo nervus su NUGA-TONE ir 
greitai užmiršit (italas. NUGA-TONE neturi 
'prasto skonio. Jis yra plokštelių formoje ir 
ieiiKvas priimti. Paimkit viso mCnesio tryt- 
montų už Vienų Doleri. Jei .rezultatai nepa
tenkins, jūsų pinigai bus sugTųžinti. Par- 
duoda ir garantuoja visi aptiekoriai. Ne- 
atiduokit—gaukit bonkų šiandie. Vengklt 
pamainų. Reikalaukit tikro NUGA-TONE.

Nuo užkietejimo imkit—UGAL8OL— Ide
alų LluosuotoJa vidurių 25c ir 50c.

siųskit per 
NAUJIENAS 
PINKUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Amerikos Lietuvių Daktarų 
' ; Draugijos Nariai,'

Tel. Ofice Wentworth 6330 
__Rez. Hyde Park 3395

Moterų ir vaikų ligų specialistė
69Q0 So. Halsted St.

Valamjęę 1—4 po pietų, 7—8 vaLvak. 
išskyrus seredomię. *

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Wąst 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 Coli fotui a Avenue *

Telefonas Repųblic 7868

DR. VAITUSH, 0PT
L1ĘTUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengviris akiu itenipimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimd, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu katštj, atitaiso 
trumpar.egystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavitnas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speciale atyda atkreiptam j mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel- Victory 2343

756 West 35th St.
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30
Nedėtomis pagal sųtąrtį.

Rcr. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

’ GYDYTOJAS IR 'CHIRURGAS ' 
1821 So. Halsted StreetCHICAGO, ILL. ™

r Uetūyiai Daktdrai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po 'pietų 
ir nud 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais nuo 1Q iki |2 
Phone Boulevard 8488 w

Tel. JJoųlėvard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nw 7 

kaip pirmiau. | iki 8:30 v. Nędėl. nuo 10 iki 12a.m.

4712 South Ashland Av. DR . S, N ABELIS
Phone Boulevard 7589 ____ | GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St
’ CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 7589

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automdb.iliUš visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Litųanica Avenue
CHICAGO, ILL. '

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso;

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 Wešt 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 3 

Nedėliomiš nuo 10 iki 12' vai. dieną.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse.......Pašaukite...........
REPublic 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

25 METU PATYRIMO
Pritaįkime akinių, dėl . visokių akių

1 L ........... - -- -į ----------- --  —.................   " 1 -.................     i

DR. PULSU( KIS
f LE VAN " 1

GYDYTpJAS IR CHIRURGĄ^ 
1957 W. Gatfield Ęoul’d 

' (Kamp. Damen’ Avė.1) 
TeL Hemlock 6699

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

0412 Sę. pampbeU 
Prospect 046ą .,*•

-Į, -- Į_~- I........  " ------- --- .............. . .................. .. ....... .. ............

Ofiso Tel. Lafayette 8650
i ę ’ Rez. Tel. Virginia 0669 / .

Ęr. Vs i E; Siedlinskis«
GAS DĘNTIŠTAS U X-RAY 
4143 Archer nvM kamp. Franciscoay.

J. F.RADZIUS
Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

Moderniška koplyčia dykai. 
668 W. 18th St. Tel. Canal 6174

CHICAGO, ILL.

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja į daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių. ’

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 fšt. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedėliomiš uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523

Sipipn M. Skudas
GRABpRIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W. 18th St.
' Tel. Monroe 3377

t »J .'

A, MASALAIS 
GRABORIUS 

3307 Litųanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

----------- ,------ -------
Tel. Lafayette 3572
J. Liųlevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica
go jė ir apielinkčje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.
$1,000,000.00

t
 PASKOLOMS ANT 

Pirmų morgicių
Nuošimtis tik už likusia sumą, ant lengvų iš
mokėjimų, nuo 5 iki 20 mėtų. : Įėfojhno ir 
jokių bausmįų n^eikes lųoiĮcęti.

įstok į šią Draugiją sištematiškai taupyti 
pinigus. Draugija moka dividendus nuo ’4% 
iki 6% kas 6 mėnesiai. Taupymo skyrių gali 
pasirinkti. Panašiai: ant $1,000.00 gali mo
kėti po $5.00 i mėnesi'arba po 'klek nori, kol 
sumokėsi $1,000.0^ ir Drąųgiją mokės divi
dendus už sumokėtą sumą.

. - : * ' ' ’’ r i” "u." •'

IfederalSavings
Manp' loaN ass6ciątTon

OF CHICAGO

.............................................. !■?■■.....
Ši Draugija yra po U.' 
S, Governmeht prie- 
&

Draugiją.
. . ........ ■7*

Dėl platesnių žinių
' kreipkitšts' 1 

Draugiją.

2324 So. Leavitt Street
PHONE CANAt 1678 

JUSTIN MACKIEWIČH, Rašt.

4*

Lietūviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų 

; Draugij os Nariai.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienių. 
------------------:—   -------------- -------- į—--------------- ;

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

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

įvaiftįš Gydytojai

D H. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kąipo pataręs R^ytajas chi- 
rurgas ir akušeris.
' Gydo štaifci&s ir chroniškas Ikras 
vyrų, moterų įr vaikų pagal nau
jausius metoduš X-Ray ir ‘ kitokias 
elektros prietaisus. ” ;

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th St„ hėtoli Morgan St 

Valandos nuo KK-12 pietą Tr 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

Tel. Cahal 3110 ‘
Rezidencijos telefonai: 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
. OFISAS .

47Ž9 So. Ąshląnd Avė.
2 lubos 

CHICA0O, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 ikh42 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomiš nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

‘ A Phęne MIDWAY 2880 ......  ...... Y.i .. L-.i-J... .. .

I. J. ZOLP
' GBABOiRIŪS

1646 West 46th St.
Tek Boulevard 5203 ir 8413‘ 1327 Sę. 49th Ct

Tek Cicero 3724. Koplyčia dykai

Phoe Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
. Valandos nuo 9 ik j 8 vakaro. 

Serėdoj pagal sutarti.

Lactaich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

są darbtl busite užgąnėdintį.
2314 W. 23rd PI., Chicago

Tel. ’ Canal 2515’ arba 2516
• SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tel. Cicero 5?27 '

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutartį

Dr. MAURIfl* KAHS
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Netįėl. nuo 10 iki 12
Rez, Tėlephorie. Pląza 24(Į0____

Ofiso Tel. Calųmet 6893
Rez. Tel. Drexel 9191*

Dr. A. A. ROTH
Itusns gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chronišku ligų.

Ofisas 3102 So, Hąįsted St.
r 7 arti 31 Street.

Valandos:-2—4. 7—9 vai. vak. Ne- 
' dėliotais if iventądieriiats 101—12

diendU

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomiš nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St, 
■ Tek Boulevard '1401

'« 1 ■ '.j.................................................—............................ .... . .................

Tel. Cicero 2109
ANTANAS PETKUS

• “* 1* •' * * 'Graborius
KOPLYči'A DYKAI ' ,

1410 South 49 Ct.
CICERO, ILL.

DR; STRIKOL’IS 
Gydytoją? ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.? Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą' 

Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prosbect’ 1930

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 South Askjand AvK* ' 
Tel. Boulevard 2800 ‘ \

Rez. 6515 So. Rockvell SL 
' Tel? Repųblic 97Ž8

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
16$ W. lyashington, Sh 

Kambarys 402 Tel. Dearbom 9047 
Rez. 5349' So. HermiUge -Avė. 

Vakarais nuo 6 iki 9 
Tel. Prospect 1610
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AUDINYČIŲ DARBO TARYBALietuvos Naujieno
Kas yra Lietuvos Ar vokiečiai “Volk avenue

Gerkit ir Reikalaukitšiol

Alinise

Kupiškis

Blizganti Deimantai

JOS. F. RUBRIK, INCJUOKAI
italas

3417 So3343 So. Halsted Street

PETER PEN

Garsinkitės “N-nose

Vokietijoje dar 60,000 kv. ki 
lometrų neišnaudotos iemės.

Lietuviškos 
Degtinis

NATHAN 
KANTER

UI MAT 
BART* 
CAN 
THE 

PRINCE 
TAKE

LAIKRODĖLIAI
AUKSINES PLUNKSNOS
GINTARO KARIELIAI
SILVERWARE

Meet Melrose Dragons at May* 
vvood thirsting for blood and 
revenge. •

Nelaimingą mirtį sutiko 
melų Augustas Goletz

Defcated in two initial games 
vvith the Murphy Undertakers 
and ABC Buckeyes, the IMPS 
are meeting the Melrose Drar 
gons Sunday with revenge in 
their hearts.

UIVE 
GARGOYLE 

NOW 
ENTER?
THE 

PRINCE'? 
STORY.

• A.5 » L AM ONl TUE 
tmit 
WITM 
oovuaę 
BŪT NieVBR MAO »

T0WN OF LAKE 
lis liudininkų

W. C. F. L., 970 k., nuolatinis Radio Programas Nedėliomis, nuo 1 iki 2 vai. po pie

Nukrito nuo troko, 
pateko po jo ra

tais ir žuvo

Dauge 
kurie šių ne

tai “Laisvą- 
kurią leidžia Kau- 

Laikraštį šiomis 
paėmė

ŽEMOS KAINOS.
Skalbiamos Mašinos, Refri- 
geratoriai, Rakandai, Pečiai 
Lovos, Matrasai, Parlor Se
tai ir Aliejiniai Pečiai.

Lengvais Išmokėjimais.

sulenkėjo. t?risį- 
raugo, lenkiškos 
tą kultūrą sten- 
ir Lietuvos so- 

Tačiau lietu-

Yau may reach the stadium 
by taking a street car from 
any point of the city to Lake 
street. Board a Lake street car 
and go west to the end of the 
line. Board a Chicago West 
Town street car and again go 
to the end of the line/The bąli 
park will be a few steps ahead.

The admission will be 15c, 
The game is scheduled for 2:00 
P. M.

lenkais. Daug silpna- 
žmonių patraukė savo 
vadinamoji lenkiškoji 
kultūra”. Tačiau tos 

mums la-

savo tauti- 
ir lietuyiš- 

nepasidave

PIGIAUS KAIP KITUR!

BUDRIK JEWELRY

BRIDGEPORT — Jonas Kui
zinas, 921 West 34th street 
vakar buvo išgabentas į Cook 
apskričio ligoninę po to kai 
susirgo vidurių liga.

mums tenka išgirsti 
ir spaudoje skaitant,

IMPS rearing to go; 
eying victory for 

Sunday

TAS L-E: , lx COULO 5&EF 
ęTRASJGE CK6ATURE QUIV&QUS)C 

CHAQ. i MAD OCTENI DAG
OM TM5 ROOP9 OP TME CATTUG 

UIVB OhJE:.

You 
in Lithuanian, you 
in any language 
būt be out there 

back of the tcam

VOUKiG MAN)/ SAlD THg paoc&S'TOO/l 
AtM A0OUT TO COMPuaTE A L.lP"S L0NO 
EXPgqiMENT I U AVĖ TAK.ENI A STONE GAQ- 
GOVUe AND DLACBO Ulfft irsi 0OūV. 0UT 
T u-l E EXD6QIMBN1T 15 NOTCOMPL6T8. THAT 
lg WH&RB YOU VJIUU A»D M8.* ___

Bridgeportietis j Ii 
goninę

4707 S. Halsted St
Tel. YARDS 0803

Visose
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bovrbon

“Laisvąją Mintį” 
Laisvoji Mintis1 
L Kaunas, Liliui

2 miliardai, pasak auto
riaus, yra gana didelė suma, 
bet vis dėlto esą niekai paly
ginti su tomis išlaidomis ir 
aukomis, kurių pareikalautų 
nors ir nedidelis “ruimo” pa
platinimui vestas karas.

Jurų pakraščiuose Vokieti
ja taip pat turi daug pelkėtų 
pievų plotų, kurie regulia
riai užliejami juros ar upių 
žiočių vandens, šie plotai irgi 
gali būti paversti į derlingas 
žemes kanalų sistemos pagal
ba. Šiaurės juros pakraštyje,

plėsti,' jei dabartinėse sieno
se taip daug neišnaudotos že
mės.

Priimant dėmesin Vokieti
jos sąlygas, 1 kv. klm. žemės 
gali apsigyventi 100 žmonių. 
Taigi, generolo apskaičiavi
mu, yra vietos dar 6,000,000 
naujų žmonių. Tai, išeinant 
iš dabartinių skaičių, sudary
tų 20 metų gyventojų prieatfg-

skiepyti
žmonėms
kaimas per amžius bu 
ištikimas 
jausmams

salas tarpusavyje ir su pak
raščiu, galima iš juros at
kariauti plačias teritorijas o- 
landų pavyzdžiu, šiuo budu 
kultivuojamus vokiečių že
mės plotus galima padidinti 
dar 24,000 'kv. klm.

Be to, į laukus ir daržus 
galima paversti didesnę dalį 
Vokietijos smiltynų, kurie 
duotų dar 10—11,000 k v. klm. 
kultivuojamos žemės. Vokie
čių kulturtechnikai jau yra 
paruošę projektą Prūsų ma
rioms ir kitoms nusausinti, 
šių projektų , realizavimas 
duotų apie 3000 kv. klm. IŠ 
viso tuo budu butų gauta apie 
60,000 kv. klm.

Tai butų didesnė už Belgi
ją, Olandiją, Šveicariją, Dani
ja, nepr. Lietuva ir Estija te
ritorija.

Visą šį milžinišką plotą Vo
kietija gali įsigyti be kraujo 
praliejimo ir išimtinai darbu 
dar dabartinės kartos metu. 
Taigi, knygos, brošiūros, kal
bos ir laikraščių agitacijos 
apie “ruimo” stoką vokiečių 
tautai yra be pagrindo.

Nesą jokios priežasties kal
bėti apie reikalingumą įsigyti 
naujas teritorijas sienom pra-

oi^o PROPE<ręoR app 
OOACMED, AND WlTH MIS* ARM$ 
POLDeO. STOOO AND CAZED A3F 
ME COR ęeVBGAL MiNIUTE*» BE — 
COR& NE TPOK&

Admiral Wiley Walter P. Stacy James Mullenbach

Prezidento Roosevelto paskirtoji audinyčių darbo taryba, 
kuri turės taikinti visus nesusipratimus toje industrijoje. Tie 
patys trys nariai sudaro ir geležies ir plieno pramonės darbo 
tarybą.

Dažnai 
kalbant, 
kad Lietuvoje nemažas procen
tas yra lenkų, kad jie vienais 
ar kitais budais stengiasi savo 
lenkiškumą demonstruoti. Taip 
pat ir lenkų spauda nuolatos 
skleidžia tuščius burbulus 
Lietuvos lenkai yra persekioja
mi ir kad trukdomas jų kultū
rinis veikimas. Tačiau įsigilinę 
į šį klausimą ir jį panagrinėję 
iš esmės, tuojau matome, kad 
lenkų spaudos skleidžiamas pa
skalas yra tuščias, kaip pelų 
maišas.

Iš kur gi atsirado Lietuvos 
lenkai? Vienas kitas jų pro
centas dar senaisiais laikais 
atsikėlę iŠ Lenkijos ir apsigy
veno Lietuvoje. Tačiau didžiau
sia jų dalis yra ne lenkai, bet 
sulenkėjusieji lietuviai, dau
giausiai bajorai, kurie pamy
nė savo tėvų kalbą, papročius 
ir nuėjo svetimųjų dievams 
tarnauti. Juk iš istorijos mes 
žinome, kad kai Lietuva ir Len
kija padarė personalinę uniją, 
lai ir Lietuves didikai nukry
po Varšuvos pusėn. Jie Lietu
vos reikalų beveik nežiūrėjo ir 
patys visiškai 
gėrę svetimo 
kultūros, jie 
gėsi 
džiaus 
viškas 
damas 
niams 
koms tradicijoms 
bajorų pagundai.

Anksčiau buvusieji dvarai 
Lietuvoje buvo tas lietuviško 
kaimo lenkinimo lizdas, iš ku
rio į visas puses sklydo pikt
žolės. Ilgus šimtmečius užsitę
susi' baudžiama UetmJoje išau
gino vieną kitą padlecą, kurio 
ainiai dar ir dabar mėgsta save 
vadintis 
budžių 
pusėn 
“aukšta 
kultūros “aukštybes 
bai gerai atvaizduoja objekty
vioji istorija.

Tai ir yra visos tos priežas
tys, arba teisingiau pasakius, 
visi tie diegai, iš kurių yra iš
augę šiandieniniai Lietuvos len
kai. Kaip lenkai jie yra tik iš 
kailio. Tačiau jų kraujas yra 
grynai lietuviškas. Kai su vie
nu kitu tokiu lenku imi kalbė
tis, ir jam priminti Lietuvos 
senovę, jo protėvių lietuvišku
mą ir jo dabar padarytą tau
tinę nuodėmę, tai toks “lenkas” 
ima gailėtis ir ne vienas jų 
grįžta į tikras lietuviškumo vė
žes.

Kauno ir Panevėžio apskrity
je yra tokių vietų, kurios iš
imtinai apgyventos tokių “len
kų”. Didelė dalis jų jau yra 
lietuviškai susipratę ir dabar 
gailisi savo padarytos klaidos. 
Jie nenori šiandien save vadin
tis lenkais, vaikus leidžia j lie
tuviškas mokyklas, patys na
muose stengiasi jau lietuviškai 
kalbėti ir net stengiasi savo 
pasuose ištaisyti tautybę, per
rašydami, kad jis yra lietuvis. 
Paskutinysis Lietuvos gyvento
jų surašinėjimas rado, kad Lie
tuvoje yra tik 2,8% lenkų.

Tsb.

pervažiavo.
, Su sutriuškintu kunu, Go
letz mirė vietoje. Nelaimė

THI9 
EXPERIME

YOUREYtd 
Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Frto "Eye Care” 
or "Eye Beturty” Boofc

Spalių 6 d. pasiųsta Laisv. 
Etinės Kultūros Draugijai 
Kupiškio skyriui $50.00, ku
riuos praeitas SLA. 38-tas 
Seimas iŠ tautiškų cen 
aukavo.

Tuo tarpu dar turiu suko 
lėk tavęs $7.00, 
suma pinigų susidarys, tai ne
vilkinant taps p pasiųsta Ku
piškio skyriui.

Kreipiu dėmesį į vieną labai 
svarbų dalyką 
ją Mintį”, 
no skyrius 
dienomis paėmė redaguoti 
amerikiečiams gerai žinomas 
ir buvęs per ilgus metus “Tė
vynės” redaktorius 
Račkauskas 
Amerikos lietuviams užsipre 
numeruoti 
Adresas: 
Aguonų g 
ania.

Prenumeratą už laikraštį 
siųskite tiesiog Kaunan. Au
kas, gi Kupiškio skyriui mel
džiu siųsti, kaip ir visada, se
kamu adresu:

Dr. A. L. Graičunas, 
3310 S. Halsted St., 

Chicago, III.

Ponas M. Latoria 
turi 20 vaikų. Nesenai jis ap
lankė Chicagą. su savo devy
niolika vaikų.

Beeinant State gatve, jį su
laikė policijantas ir klausia:

“Ką tu padarei, kad tiek 
daug vaik,ų seka tave?”

and 
can 
can 
you 
and 
and 

give the boys the benefit of 
your voices as they plug out 
on the field”, stated the coaches 
recalling the small audiences of 
supponters at the past two per- 
formances.

Thę Lithuanian players are
Naujienos E i?S 

Stanaitis ...................
Yciis .................... »..
Čepulis ......................
J. Palulis ..................
Bložis ........................
Kaincius ....................
Stupar ......................
Damb auskas ......
Noreikas ................... '
Davidauskas .............
Norvilas ....................

IMPS Substitutes 
$’dlauskas ................
Labzentis ................ ...
Balskus ......... ...........
Pupinik ........... a

Damašauskas .......... x
T. Palulis .................
Mcntvid ................ ....
Widugirs...................

Vysther ..... ................
Kilkus .....................
Nocis .........................
Monkus ...1................
Krotackus .......... ......
The players are recprested to- 

gather at Lake & Wesiern at 
12:00 noon 
will be provided to the field

Mercure de France deda į 
dom gen. Clement 
dcourt straipsnį, kur griauna 
vokiečių teze, kad jie “Volk 
ohne Rauni”, t. y. tauta, ku- 

kad Per nia^a žemes ir kuriai 
dėl to reikią ieškoti naujų te
ritorijų rvtuose. Autorius ope 
ruoia pačiu vokiečiu daviniais 
ir įrodo visai priešinga. Vo
kietija turinti dar 60,000 kv. 
kilometrų žemės, kuri gali bū
ti kultivuojama, bet ligi 
neišnaudota. Apie tai žino Vo
kietijos vvriausybė, nes orga
nizuoja 280,000 vyrų armiją 
pelkėms nusausinti. Kiek di
deli yra šie numatyti darbai, 
liudija tai, jog jie bus galuti
nai baigti tik po 15 metų.

Milžiniški pelkių plotai yra 
ne vien Vokietijos šiaurėje ir 
rvtuose, bet ir pietuose, apie 
Miuncheną. Tose srityse, vo
kiečių kultuTtechnikų apskai
čiavimu, nusausinimo budu 
galima įgyti 22,500 kv. klm. 
žemės, šios žemės įsigijimas 
kaštuotų 2 miliardus markių 
ir kartu butų suteikta darbo 
per 15 metų 35,000 darbiniu-

BOURBON
- , .»> .

MUTUAL LIOSjCR
n<, y.iį.

Ngiįįilii'n i ii,lh, l .Iinilu

RADIOS
PHILCO — ZENITH 

ARCADIA — R C A VICTOR 
VISOS 1935 MODELIAI 

Kainos nuo ..$9.00 iki $100.00

laimę matė, jos niekuomet ne- sunkiu troko ratu, kuris jį 
užmirę.

Augustas Goletz, 27 metų lie
22, tuvis, 3702 South Lincoln avė.
24 | žuvo po ratais automobilio, I įvyko prie 38th ir Winchester 
10 ( kuris suteikdavo jam pragyve-
2 nimą.

Jis pardavinėjo ledą.t Su 
įsunkiu International troku tą 

ledą išvežinėdavo. Užvakar,
H j* n u nešęs ledą vienam pirkėjui,

1 1 grįžo prie troko. Jo atsisten-
18 tas, kuris troką valdė, pradė

jo važiuoti, Goletz’ui dar ne-
7 i įlipus.

12; Goletz’as užšoko ant troko,
14 bet su tokiu smarkumu, tad Skelbimai Naujienose
13 neišlaikė lygsvaros ir pasvy- duoda naudą (Jėlto,
16 ręs ant šono, nuo po nukrito, kad pačios Naujienos
17 Krisdams, pateko tiesiai po yra naudingos.

A new, rejuvenated Lith. 
ti| pa- team will come out on the May- 

wood gridiron to encounter the 
suburbau foe and things will 

kai didesnė happen if the training of this 
week meant anything at all. 
The coaches got busy, the spon- 
sors went into action and the 
players thcmselves li'vincd up 
as they were told that finally 
they mušt bring home the ba- 
con.

The Dragons will have a 
tough time if the IMPS carry 

K. out their promišč. They will 
Todėl patartina stiek their word if the rooters 

come out there to the field 
lend them support 
cheer 
cheer 
wish, 
stand
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Haiti

INDUSTRINIS UNIJIZMAS LAIMI

Har

IS VISO
PASAULIO

ang Meksika

Costa Rica

jis negali gauti vie

KODĖL SNAUDŽIA?

VEJA LAUK Iš UNIJOS

SOVIETAI ĮSTOJO IR į

MI POLEMIKA

Anglų laikraščiai labai retai užkabina kits kitų. Jie

mūsiškių tautininkų,, klerikalų ir bolševikų organai nuo

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

Kada 
priimta 
rią dar 
praminė 
baininkų 
įstojo ir

Entered as Second Class Matter 
M a re h 7th 1914 at the Post Office 
oJ Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Amerikos Darbo Federacija pasisakė už organiza
vimą industrinių unijų masinės gamybos pramonėse. 
Kiekviena tų unijų apims visus darbininkus, dirbančius 
toje pačioje pramonėje, o ne vieną tik amatą, kaip kad 
yra dabar su senomsiomis unijomis.

Tačiau senosios amatinės unijos pasiliks tokios, ko-

$7.00
3.50
1.75
1.25

APSISKANDALINO KUN 
JUODVALKIS RYGOJE

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

Vienas dvasiškis yra skiria 
Jis tu

sovietų valdžia buvo 
į Tautų Sąjungą, ku-

“imperialistinių raz- 
sąjunga”, tai Maskva 
į Tarptautinį Darbo

su darbdaviais, 
kai tik pagerės 

yra užtikrinti

imi
t a tymų 
tai yra 
valdyti

Galų gale, tą “dvas’os tėvą” 
vyriausybe atleido nuo jo pa
reigų. Jisai dabar esąs iškeltas 
iš Rygos j kitą miestą ir, ma
tyt, gavo parapiją, kur jisai 
žmones mokins “doros”. ,

Penki prokurorai, kurie veda bylą prieš Samuel Insull, ir 
16 kitų žmonių kaltinamų už naudojimą pašto prigaviiigiems 
l.'kslams. Vidury perŽiurinedamas įrodymus sėdi vyriausias fe
deralinis prokuroras Chicagos distrikte Dwight Green. Apie jį 
sėdi ir stovi jo pagelbininkai byloj (iš kaires į dešinę) 
ness, Slater, Huling ir Hassenauer.

•Kiekvienas dvasiškis turi 
užsiregistruoti > ir raštu pasi
žadėti kad jis nedalyvaus po- 
likoje ir neves jokios agitaci
jos prieš valdžią. Jis turi pa
sižadėti, jog pildys konstitu
ciją-

Priegtain iš dvasiškio reika
laujama, kad jis savo gimimu 
butų meksikonas ir sveikas 
fiziškai.. Dvasiškis, kuris pra
eityje dalyvavo revoliucinia
me judėjime prieš valdžia, 
yra, kaip anglai sako, “out of 
luck

darbininkus, be 
ir kitoki “revoliucionįeriški” de-
nieko nestengia suorganizuoti, Biurą, kuris yra įsteigtas prie 

Tautų Sąjungos.
Tas Biuras turi savo centra- 

linį sekretąriątą Genevoje ir 
reguliariai laiko konferencijas, 
kuriose dalyvauja visų prisidė
jusių šalių darbininkų atstovai, 
darbdavių atstovai ir valdžių 
atstovai. Bolševikai, žinoma, 
negalės pasiųsti nepriklausomų 
darbininkų atstovų į tarptauti
nes darbo konferencijas, ka
dangi laisvų darbininkų organi
zacijų Rusijoje nėra. Buvusios 
rusų darbininkų profesinės są
jungos yra seniai paverstos val
diškos biurokratijos įstaigomis.

Pagalios, Amerika nutarė 
likviduoti militarišką inter 
venciją, kuri prasidėjo 1915 
metais. Pusė jurininkų iš Hai
ti tapo ištraukta rugpiučio 
mėnesį 
liau. 
galės

kad Am. Darbo Federacija į jų “jurisdikciją” nesikiš. 
Tokių budu labai didelio progreso industrinio unijizmo 
kryptim ši konvencija nepadarė.

Industrinio pobūdžio unijų Darbo Federacijoje bu
vo jau ir pirmiau. Stambiausia tokių unijų tai 
liakasių unija. Seniau ji buvo labai galinga, bet John 
Lewis’o vadovybė ją pusėtinai apardė. Artimos indus
trinio pobūdžio unijoms yra taip pat adatos darbininkų 
unijos: International Ladies’ Garment Workers unija, 
kuri seniai priklauso Federacijai, ir Amalgamated 
Clothing Workers unija, kuri įstojo i Federaciją po per
nykštės konvencijos.

Bet dabar industriniam unijizmui tapo atidarytos 
durys į Federaciją dar plačiau. Visos naujesniosios ma
sinės unijos, kurios ėmė kurtis daugiausia per paskuti
nius metus, kai valdžia įsteigė NRA, yra organizuoja
mos pramonių, o ne amatų pagrindais. Jos kolkas dar 
nėra>įtiprios, nes jų nariai dar turi labai nedaug paty
rimo organizacijos reikaluose ir kovose 
Daugelis jų gali pamesti organizaciją, 
darbai ir jie pasijus, kad jų uždarbiai 
kiek ilgesniam laikui.

Tuos nepatyrusius 
sumulkinti komunistai 
magogai, kurie patys 
bet skverbiasi j organizuotų darbininkų tarpą ir juos 
demoralizuoja, skelbdami akių plotu, kad unijų vadai 
t^f — “apgavikai”, parsidavėliai” ir “raketieriai”. Pa
klausę šitokios neva “revoliucinės” (o tikrumoje, tik 
d^bdaviams naudingos) propagandos, nepatyrusieji 
unijų nariai, suprantama, nenori mokėti duoklių orga
nizacijai, o jeigu dar unija pralaimi kokį nors streiką, 
tai jie visiškai pakrinka.

Štai dėlko darbininkų unijoj pastaruoju laiku vis 
dažnįau atkreipia savo dėmesį į pavojų, grasinantį 
joms iš komunistiškų ardytojų pusės, ir tai vienur, tai 
kitur daro nutarimus mesti komunistus iš unijų lauk. 
Bolševikai ir jų pritarėjai sako, kad toks unijų elgesys 
esąs “fašistiškas”, bet iš tiesų tai jisai nieko bendro su 
faš/zmu neturi. Fašistai kaip tik ir tarpsta tokiose są
lygose, kokias komunistai stengiasi sudaryti darbininkų 
judėjime, agituodami darbininkų mases prieš organiza
cijų viršininkus.

Ims dar laiko, iki tekstilės pramonės, plieno pra
monės, automobilių pramonės ir kitų didžiųjų industri
jų darbininkai ne tik susirašys į savo unijas, bet ir iš
moks jpse tinkamai tvarkytis. Bet joms augant, nuola
tos vis labiau didės industrinių unijų jėga Amerikos 
Darbo Federacijoje. Galų gale, turės ateiti laikas, kada 
šitos stambiosios unijos nustelbs amatinės senojo tipo 
organizacijas, ir tuomet visa vadovybė Federacijoje tu
rės pasikeisti. Senieji Federacijos šulai tai nujaučia, to
dėl da ir šitoje konvencijoje kai kurie jų piktai spiau- 
dėsi, kada buvo svarstoma naujų masinių unijų /klausi
mas, Vienas konservatyvių Federacijos viršininkų net 
pasakė, kad su tomis naujomis unijomis i Federaciją 
ateina visoks “šeštas”!

Tačiau jifpiktumas nesulaikys gyvenimo eigos. 
Pramonė sugriovė amatus ir sukurė masinę gamybą. 
Darbininkai, kurie šioje gamyboje yra užimti, jau pra
deda suprasti organizacijos reikalingumą, ir jie, susi
metę į daiktą, neišvengiamai turės pasidaryti nulemian- 
čioji jėga savo klasės judėjime.

Prieš kiek laiko bananų 
plantacijose sustreikavo 7,000 
darbininkų. Streikas tęsėsi 
apie porą savaičių. Plantacijų 
savininkai priversti buvo tai
kytis, nes nuostoliai kas die
ną didėjo. Šiaip streikas pra
ėjo ramiai ir su policija nebu
vo jokių susirėmimų.

Darbininkai 
landų darbo 
pakėlimą.

Brookiyno bolševikų laikraš
tis gavo žinią iš Detroito, kad 
automobilių darbininkų unija 
meta lauk komunistus, žinioje 
skaitome:

■ I

“Naujas vyriausias Darbo 
Federacijos automobilių dar
bininkų unijos organizato
rius, Francis J. Dillon, skel
bia karą prieš komunistus ir 
jų šalininkus; grasina išvyt 
juos visus iš Darbo Federa
cijos unijos.”
Pastebėtina, kad taip elgiasi 

darbininkų unijos ne tik Det
roite, be4t ir kitur. (Pavyzdžiui, 
Chicagos Darbo Federacijos 
pusmėnesinis susirinkimas per
eitą sekmadienį priėmė nutari
mą mesti lauk komunistus iŠ 
visų unijų, nes komunistai šmei
žia organizuotų darbininkų va
dus ir kelia kivirčius tarpe 
darbininkų, kurstydami juos 
vienus prieš kilus.

į dar labiau sustiprino darbi- 
kų poziciją.

Minimum alga nustatoma 
nuo vieno ligi trijų pesų per 
dieną. Tai pareina nuo to, 
kur darbininkas dirba ir kokį 
darbą jis dirba.

Nežiūrint to, kad darbinin
kų algos padidėjo, pramonė
je pasireiškė didelis atgijimas. 

I Fabrikai dirba daug smar
kiau nei pernai. Atrodo, jog 
įstatymas yra naudingas ne 

, lik darbininkams, bet ir pra- 
__________ ». Mat, kada

latos terlioja “Naujienas” ir “Naujienų” redaktorių. Jie 
vengia ne tik kolionių ir asmeniškų užgauliojimų (kas, 
žinoma, labai pagirtina), bfet ir šiaip polemikos. Tačiau, 
besiartinant lapkričio rinkimams, kai kurie tų laikraš
čių neiškenčia tarp savęs nepasiginčiję.

Įdomų polemišką straipsnį prieš Chicagos “Tri
būne” užvakar įdėjo “Daily Times”. Savo editoriale pa
starasis dienraštis padavė eilę ištraukų iš nabašninko 
Theodoro Roosevelto kalbos, pasakytos 1912 metais, pa
rodydamas, kad tai, ką šiandie “Tribūne” vadina “mark
sizmu”, skelbė jos pačios garbintasai “progrėsyvės par
tijos” kandidatas į prezidentus.

“Draugas” Teddy Rooseveltas prieš 22 metus rei
kalavo, kad valdžia prižiūrėtų ir kontroliuotų stambią
sias kapitalistines korporacijas ir jų biznį. Šituo tikslu 
jisai siūlė sudaryti “nacionalę industrinę komisiją”.

Jisai reikalavo, kad butų sustabdyta tokia stam
biojo biznio praktika, kuri yra kenksminga žmonių gy
vybei ir sveikatai. Jisai reikalavo, kad kiekviena pra
monės šaka, kurioje stambusis kapitalas panaikino kom- 
peticiją, butų padėta po valdžios kontrole.

Jisai smerkė tuos atžagareivius, kurie priešinosi I 
reformoms, sakydamas, kad Amerika su 100 milįonų 
gyventojų ir didele pramone negali grįžti atgal į tas 
sąlygas, kurios buvo tais laikais, kada ji turėjo tik 25 
milionus gyventojų ir primityves susisiekimo priemo
nes.

Jisai sakė, kad iš savo patyrimo jisai žinąs, jogei 
norint pravesti naudingą visuomenei sumanymą, reikia 
kreiptis ne į politikierius ir kitus “didelius žmones”, 
bet — per jų galvas tiesiog į liaudį.

Jeigu tai yra “marksizmas”, kaip šiandie rašo “Tri
būne”, tai Teddy Rooseveltas buvo irgi “marksistas”, o 
dauguma dabartinių republikonų jį tuomet karštai rė
mė.

Verta čia pažymėti tai, kad tas radikalizmas, kurį 
prieš dvidešimt su viršum metų skelbė pirmasis Roose
veltas, išėjo iš republikonų partijos; o dabar beveik pa
našų dalyką skelbia Franklin D. Roosevelt demokratų 
partijos vardu. Kiekvienoje tų partijų, vadinasi, yra 
gana daug “marksistiško” elemento.

Bet, deja, tas elementas susideda daugumoje iš pa
laidų masių. Partijų mašinas kontroliuoja politikieriai, 
kuriems yra daug arčiau stambus kapitalistai, negu 
dirbančioji liaudis. Todėl prie pirmos progos tos parti
jos pasuka savo politikos vežimą atgal į senąsias kon- 
servatyviškas vėžes. Taip anąmet pabarė “draugas” 
Teddy, sugrįždamas į senųjų republikonų prieglobstis. 
Taip bus irfšu dabartinio Roosevelto “naująja dalyba”.

Liaudis,^Rciri krizio laikais priverčia politikierius 
kalbėti “marksistiškai”, turėtų susiorganizuoti j nepri
klausomą nuo kapitalistų savo politinę partiją.

Šių melų pradžioje įėjo ga- 
lion įstatymas, kuris nustato 
darbininkams minimuni al
gas. Prieš keletą savaičių pre
zidentas Rodrigeuz pareiškė,1 menininkams 
jog tas įstatymas pagerino (žmonės tūri daugiau pinigų, 
būklę 2,500,000 pramonės ir tai jie daugiau ir perka, 
lauko darbininkų. Vadinasi,’ _______
toks skaičius darbininkų gau- Morclos valstijoje tapo išleis
davo mažesnes algas, negu tas labai aštrus įstatymas, ku- 
numato minimum atlyginimo rįs labai suvaržo dvasiškius 
įstatymas

Nuo pravedimo įstatymo,' mas 75,000 gyventojų 
pasak prezidento, žmonių pčr-'ri aprūpinti visus jų dvasiškus 
kaltieji jėga padidėjo ant pu- ’reikalus, 
santro milijono pesų kas die
ną. Reiškia*, kas dieną žmo
nės gali išleisti 1,500,000 pesų 
daitgiau, negu praeityje. No, 
o kartu su perkamosios jėgos 
padidėjimu ėmė atgyti ir biz
nis bendrai.

Meksikos darbininkai jau ir 
pirma buvo apsaugoti gana li
berališkais įstatymais. Pavyz
džiui, jiems būvo pripažinta 
teisė kolektyvus sutarties. Be 
svarbios priežasties darbinin
ką nebuvo galfrna pašalinti. 
Minimum algos nustatymas

n DtMELCPtAEHT

Užsakymo kaina:
Chicagoj© — paštu:

Metams .....
Pusei metą
Trims mfinesiams .........
Dviem menesiams .......
Vienam mėnesiui ..____

Chicagoj per išnešiotojus
Viena kopija .....___ __
Savaitei .............. . ........... .
Mėnesiui ••••••••••••••«•••••••••■•«

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj 
paštu:

Metams .................
Pusei metą ..........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .............. -—.............. $8.00
Pusei metų ......   4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti paštfj Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Lietuvos laikraščiai rašo, kad 
Rygoje nuo lietuvių gimnazi
jos direktoriaus pareigų atleis
tas kun. Juodvalkis. Tai buvo 
labai veikluš klerikalizmo “vei
kėjas” itarpe lietuvių, gyvenan
čių Latvijoje. Jisai atkakliai 
kovodavo prieš kiekvieną pa
žangų lietuvių judėjimą ir sten
gėsi paskleisti tarpe jaunimo 
klerikališką “apšvietą”, — pa
našiai, kaip pralotas Olšauskas 
Lietuvoje.

Bet matyt, kad ir kiti jo “ta
lentai” buvo panašus į Olšaus
ko, nes vienas Lietuvos laikraš
tis paduoda apie jį tokių žinių:

“Neseniai ‘Seg.’ rašė, kad 
kurijai (t. y. vyskupo kan
celiarijai. — “-N.” Red.) bu
vo prieš jį įteiktas skundas 
dėl nenormalaus elgesio su 
mokinėmis. Apie jo .‘darbe
lius’ dažnai rašydavo laiškus 
Lietuves laikraščių redakci
joms Rygos lietuvių veikė-

ištraukta 
o kita pusė kiek vė- 

Tokiu budu Haiti dabar 
savarankiai tvarkytis.

EI Salvador
Salvador išleido naujus 

patvarkymus, kurie yra gana 
clastiški. Jų pritaikymas žy
miame laipsnyje priklausys 
nuo prezidento ir kabineto.

Tačiau esmėje patvarkymai 
susiveda prie to, kad muitai 
bus paskirstyta į tris kategori
jas, — minimum muitai, vidu
tiniški muitai ir maksimum 
muitai. Minimum muitai bus 
taikoma toms šalims, kurios 

>ja iš EI Salvadoro 
nuošimčius to kiekio,

tos Morclos valstijoje. Dide
lė bausmė numatoma ir tiems 
dvasiškiams, kurie nusidės 
konstitucijos patvarkymams.

Įstatymas vyriausiai taiko
mas katalikų kunigams, kurie 
praeityje pasižymėjo kursty- 

žmonių prieš valdžią. Įs- 
sumanytojai sako, jog 
vienatinis būdas su- 

juos.

import 
apie 7;
kokį jos eksportuoja. Na, o 
tos šalys, kurios stengiasi kiek 
galima daugiau EI Salvadorui 
parduoti, o kiek galima iŠ jo 
mažiau pirkti, turės mokėti 
didesnius niuitus.

Tačiau galutinis muilų nu
statymas paliekama preziden
to ir kabineto nuožiūrai. Žiū
rint į aplinkybes, tie muitai 
galės būti sumažinti arba pa
didinti.

Reikalaukite “NAUJIENAS’ 
ant bile kampo, kur parduoda 
iitf laikraščiai. Pardavėjas lai 

nebašhihkas Leninas Į Jaučių bus gatavas Jums|pa 
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui; bet Jūsų pato
gumo deję^

ĮjTy.aĮN ‘Y
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Alex Vasil-Vasiliauskas

Rašo Petras Bedalis

Antanas Jokantas
čia vėl pilietis iš Brighton 

Parko, tai musų senas pažįs
tamas Antanas Jokantas. Var
giai kas iš Brigbtonparkicčių 
nepažįsta Antano Jokanto — 
jis čia Senas biznierius.

Antanas Jokantas keliolika 
metų atgal buvo sėkmingas 
kontestantas “Naujienų” vaju
je ir yra senas narys Chicagos 
Lietuvių Dr-jos ir kitų lietu
vių organizacijų. Antano Jo
kanto užeiga randasi 3934 So. 
Rockwell St. Kam teks būti 
Brighton Parke neužmirškite, 
kad čia gyvena senas “naujie- 
nietis” Antanas Jokantas.

Dvidešihitfe metų dtgdl 
sų Alexas dIivo pirmi 
“Naujienų” agentas, 
rius, organiztorius. 
po kolonijas su prakalbomis, 
kad daugiau suradus 
j ienoms” 
skelbimų, 
Alexas buvo brangus 
j ienų” darbihirikas, jis 
pirmutinius pamatus sėkmin
gam “Naujienų” bizniui.

Dabar p. Alcx Vasil turi ta
vern biznį, abu su žmona sėk
mingai biznyje auga, budavo- 
ja šviesių ateiti. Alex Vasil biz
nis randasi 2404 West 16 S t. 
Seniems draugams ir pažįsta
miem musų Alexo, atsilankius 
į šitą apielinkę verta pas jį 
užeiti, pasišvečiuoti ir prie 
progos kibk pagirkšnuoti. Se- 

1 nūs laikus visiems yra smagu

[ mu
kt vd pirmutinis 

agitato- 
Važinėjo

skaitytojų, 
pardavus

“Nau- 
gavus 
Šerų.

“Nau- 
1 tiese

Robertas Ketvirtis Kazys Pocius

patiškai teikia patarnavimų. 
Northsidyje bent kam esant, 
taipgi vietos lietuviams verta 
čia užeiti pasisvečiuoti.

Jonas Kavaliauskas
Well, taip sakant, mes Čia 

kalbėsime apie Cicero Avenue 
Cafc, kurio savininku .yra p. 
Jonas Kavaliauskas. P-no J. 
Kavaliausko įstaigoje yra ge
ras alus, malonus patarnavi
mas — vieta kurioje linksmai 
ir ramiai galima laikas pra
leisti. Šita vieta tai buvusioji 
vieta bei užeiga Antano Mi
liausko. Kas nežino, nepažįs
ta turtinguosius Miliauskus? 
Taip visi juos pažįsta, 
juos žino, bet dabar šitoje 
čioje vietoje sėkmingai 
vuoja musu geras pilietis 
Jonas Kavaliauskas,

P-nas J. Kavaliauskas
Chicagos Lietuviu Draugijos 
narvs, sėkmingas biznierius ir 
malonaus budo žmogus. Dar 
reikia priminti, kad p. Kava
liauskas yra geras, nuoširdus 
“Naujienų” rėmėjas — visuo
met su “Naujienomis” ir už 
Naujienas. Kam priseis būti 
Cicerojeeiš ęhieagiečių, taipgi 
Cicero naujieniečiams verta 
atlankyti p. Kavaliausko Ci
cero Avenue Cafc, 1247 South 
Cicero Avė. Cicero, III. Ponas 
Kavaliauskas parūpina gerus 
gėrimus, o p-ia Kavaliaus
kienė skanius užkandžius.

visi
pa- 
gy-

P-

yra

Visa Amerika žino Cicero, 
o Cicero lietuviai visi žino ir 
pažįstų Robertų Ketvirtį. Pro- 
hibicijos laikais p. Ketvirtis 
išdirbo gerinsiu Molt, o šian
die-parduoda savo įstaigoje 
geriausių Hoerbert’s alų.

P-nas Ketvirtis žmogus link- 
mas, malonus kostumeriams. 
Užeiga gražiai užlaikoma, ge- 
roje^yietoje. P-nia Ketvirtie- 
nė yra darbuotoja įvairiose 
vietos lietuvių organizacijose 

abu
plfcŲbos 
virčiai 
lietusių 
vienos 
draugijų būtent Chicagos Lie
tuvių Draugijos.

Nekalbant apie Cicero lie
tuvius, bet čia žodis Chicagos 
lietuviams — nuvykę į Cicero 
neužmirškite atlankyti p. Ket
virčio užeigų, jo adresas se
kamas: Bob’s Tavern, 1338 S. 
Cicero Avė., Cicero, Illinois.

kaip vienas yra tikri 
biznyje. P-nai Ket- 
yra nariais daugelio Į 

organizacijų, taipgi 
didžiausių lietuvių

Čia vėl senas nnujienietis, 
buvęs “Naujienų” vienas sėk
mingiausių agentų, platintojų 
Roselande ir West Pullmaii. 
Dabar tavern bizniuje, 725 W. 
120 St. P-nas Pocius yra ilc- 
tiktai taverno biznyje, bet kdr- 
tu yra ir žymus muzikantas. 
Daugumas iš mus prisimena jo 
muzikų musų įvairiuose pa
rengimuose.

P-nas K. Pocius, turi įren
gęs nors ne dičkių, bet tin
kamų vietų sulig aplinkybių ir 
savo kostumerių skonio. Sma
gi užeiga, malonus patarnavi
mas, nes abu Pociai linksmaūs 
budo, typiški biznieriai.

Nors West Pullrhan 
eina negeriausia, bet 
cinus tavern verčiasi 
Reiškia pažintis daug
ir blogais laikais biznyje. Węst 
Pullman lietuviams “naujienio 
čiams” verta prisiminti, kad 
p. Pociaus užeiga yra šimto 
nuošimčio “naujieniečio”.

Čia ne vien galima pasisve
čiuoti įsigeriant burnelę, bet 
čia yra įvairių laikraščių pasi
skaitymui, reiškia čia randasi 
įvairaus dvasinio peno.

Emma Pocaitė

darbai 
p. Po- 

gcrai. 
reiškia

Andrius Vilčauskas
Visokių amatininkų mes ga

lime rasti tavernų bizniuose. 
P-nas Andrius Vilčauskas, iš 
amato yra geras kriaučius, 
bet sykiu iš jo išeina ir typiš- 
kas taverninkas. Kontaučiuo- 
se gyvendamas kunigams j li
pa s siuvo, o atvykęs į Ameri
ką užsidėjo taverną, taip sa-

Westsidėje, 
ir Čia sek-

Arti didmiesčio, 641 North 
State St., čia randasi Ėmma’s 
Castle Cafc. šitos smagios už
eigos savininkė yra Miss Em
ma Pocaite. Čia vieta ištikrų- 
jų smagi—muzika, dainos ir 
šokiai vakarais. Kai kurie sa
ko, kad čia yra tikrds links
mybių kdiiipelis — gal būt tas 
liesa. Prie muzikos, šokių ir 
dainų dar įsigėrimų gardžių 
juk tai tikrai yra Smagu.

čia man teko., pastebėti ir 
lietuviškos valstybines ir ru
siškos degtinės, gėrimų viso
kių rūšių ir skonių. Wcll, 
kam priseis būti “Down

:s

kad Turkijos diktatorius Kernai Paša, 57 me

>*>

O

Wi®S;į:

laikyti egzaininus. Kaip visų, 
•taip ir jo, teisėjas

Trumpų laikų po tam, ji 
pradėjo pamatė ore žmogų su para- 

1 iš lėktuvo ic 
didžiai susijaudinusi Šaukė: 

“Žiūrėkit. Žiūrėkit, aeropla
nas vienas skrenda, o lakūnas 
krinta žemyn!”

11 J'■'i IvlOVjClO C* VIV-J1' , ***•

klausti labai paprastų klau- Siutu iškritusį 
a 115 J X f : a _  simų:

“Ponas Adezio, 
vedęs?”

“Taip.”
“Kiek metų jau
“Jau šeši metai
“Ar daug vaikų'turi?”
“Septynis.”
“Pilnai tinki tapti 

Vaisi, piliečiu.

ar tu esi

vedęs?” 
kai vedęs”.

Suv.

Tikras komunistas 
myli darbininkus, bet 
kenčia darbo.

labai 
neap-

Iš Gothenburgd i StockholThą ke
lionė elektriniais traukiniais ima 6 
valandas per gražiąją Švedija. Ši- 
kclionė jungia musų Atlantiko ir 
Klaipėdos laivų susisiekimą. Tarp 
Klaipėdos ir Stockholmo tiesiog plau
kioja musų naujas laivas “MARI- 
EHOLM”, kelionės laikas 24 vai.

Išplaukia Iš New Yorko 
Khngsholm .............. Spalių 25
Gripsholm ................ Spalių 30
Drottningholm ........ Lapkr. 17
Gripsholm ............... Gruodžio 8

Kreipkitės i vietini agentą, arba: 
SWEDISH AMERICAN LINE 

Giliai atsi-1 ^81 N- Michigan Avė., Chicago, III. 
..   * ‘   "B1!."!!11"—'>»’■■■ Į!  Į į..................f’ 

_ VEDŲ 
Amerikoj 

Linija

ar tu mane mylėsi“Jonai
ir kai aš pražilsiu?” paklausė 
moteris.

“Kodėl ne. Argi aš tave ne
mylėjau, kai tu buvai blondi
nė, raudonplaukė, brunetė 
juodbruvė?” atsakė vyras.

J .eit. Vaitkaus Aviacijas

ir

Nulupus lėktuvui, viena po
niutė, matyt, labai džiaugėsi 
pasiekusi žemę. ’ 
kvėpusi, padėkojo Dievui iš
likusi gyva.

Eina gandų
(skrituly) ketina apsivesti šu viena iš Albanijbs karaliaus 

Zog seserų. Gražiausia iš tų seserų yra Ruhie, 24 m. (viršuj). 
Vyriausia Zog seserų yra 26 m., o jauniausia 23 m.

tų

Town” tam nėra toli čia už
sukti. Jeigu mes lankome 
miesto įstaigas svetimtaučių, 
tai geriau paremti įstaigų tik
rai lietuviškų. Tiesa pasakius, 
didmiestyje lietuviškų užeigų 
nėra, o Emma’s Castle Cafc 
prie didmiesčių gana arti. Sa
vas pas savo čia kaip lik ver
ta praktikuoti.

JUOKAI

Progress Furniture Co
KRUATUVĖJE 0

visuomenės laukiamas

NAMŲ PARĖDYMO RUDENINIS

Paul Smith

išpardavimas
Eina Visu Smarkumu

Ponas Adezio, italas, nuta
rė tapti Suv. Vaist. piliečiu.' 
Kvočiant teisėjiii ar tinka1 
tapti Suv. Valšt. piliečiu; po
nas Adėžio neturėjo vabgo iš-

Parsiduoda visokios Namams Reik
menys Mažiausiomis Kainomis Mie
ste!

$44.50

$18.00 vertėms puikus, gvarąntuoti $3.95 
SPRINGSINIAI MATRASAI ©

$3-98

8x6 pėdų GOLD SEAL $1.00.
AaUkAI ....................... ■ fl

$80 naujos mados puikus 
SEKLYČIOM SETAI po ..

$8.00 vertes, gvarantuoti coil, 
LOVOM SPRINGSAI ..............

86Q,0(T\ertes naujutėles
THOR ir BEEVAC $33.00 
PLOVYKLĖS ......

$65.00 verti, nauji, pilnai ga- $'9Q.5O 
rantuoti, puikus RADIOS po

$7.50 Fclt Base Kaurai
gražių spalvų 9x12 $A.48

pilno dydžio ...... > **

$35.00 pilnai ^parceliuoti, naujos $1(1-95 
mados, virtuvėšxmieros ® **

ŠILDYTUVAI A

$55.00 pilnai parceliuoti naujos - ...
mados VIRTUVIŲ PEČIAI $28-5<>

$75.00 iki $95.00 Miegamų ir Valgomų kam
barių setai $39-50 iri $49.50

$30.00 labai gražus ir tvirtai .
padaryti 5-kių dalių BREAK- $ 1 4.55
FAST SETAI po .........................

$30. vertčs naujausio piešimo
Velvet KAURAI 9x12 $1Q.95

dydžio po ............................. ■

Visas Briglitonparkas žino 
aristokratiškų rvietų p-rio Po
vilo Smith. Jų- vieta vadinasi 
Smith’s Palmy Garden, 4177 
Archer Avė. Tiesa pasakius, 
čia vieta netiktai gražiai i iš
puošta, bet erdvi ir tinkama 
visokioms parems. Čia apart 
visokiausių užkandžių ir įsi
gėrimų dar yra trečiadieniais, 
penktadieniais ir Šeštadieniais 
muzika smagiam laiko pralei
dimui. 1

P-nas 
Brighton 
ventojas, 
tojas ir senas 
Kam priseina būti Brighton 
Parke tam bus 
užmirš užeiti į 
Garden.

Dar pravartu 
p. Smith yra senas Kęstučio 
Klittbo narys ir žymus šitos 
organizeijos darbuotojas.

(.ISTERINE
re/čeves

SORE THROAT
Lisceune beveik mouie taliki 
užmuša turinčias b«n(humO 
iu paprastais šalčiais bakteri
jas! Tae palengvina, jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją »u- 
skaudina. Ir Listttine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidinie šalčio. Atsargoj 
studijavimas 102 žmonių lai
ke žiėttioi minėsiu pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerki; su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesniu! ii % lengvesnius 
už ttios, ktirie nesiplovi. 
La m bert Phžrmacal Co., S» 
Louis, Mo.

A. Mitchellis
Mit-

priminti, kad

griekas kas
Smith’s Palm

P-no Mit- 
tikrai, mo- 
Jeigu oras 
atsivėdinti

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

P. Smith yra senas 
Parko kolonijos gy- 
organizacijų darbuo- 

“haujįenietis”.

BIM

Moterims seredomis

Reduces COLDS

■66%

Samueį Insull ir jo. sūnūs, kurie kartu su kitais 15 žmonių 
dabar yra teisiami federaliniame teisme už naudojimų pašto 
prigavingiems tikslams. .

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATUS 

3514-16 W. ROOSEVĖLT ROAD 4 
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 
Vanos, lietaus ir druskos vanos

kant karčiamų 
2059 West 22 St 
mingai bizniauja.

Musų Andrius 
Chicagos Lietuvių Draugijų — 
yra senas jos narys, priklauso 
ir į kitas lietuvių organizaci
jas. P-no Vilčausko užeigoje 
galima gauti didelius stiklus 
alaus, turbut bene didžiausius 
kokius galima gauti Westsidė- 
jc. Bent kam atvykus į šitų 
miesto dalį verta užsukti pasi
svečiuoti ir pas musų Andrių.

Northsidiečiams p. A. 
chelio Tavern, kuri Randasi 
2038 West North Avė. yra ge
rai žinoma. Jo biznis ran
dasi daugiau lietuviams žino
moje kolonijoje, 
chelio užeiga yra 
derniškai įrengta, 
yra šiltas galima
bėsiihentc, jeigu šaltas viršuje 
prie baro yra puikiai įrengtų 

stalų. P-nas Mit- 
chell yra pažangus žmogus, 
taipgi narys vienos didžiausių 
lietuvių organizacijos Chica- 
goje, būtent Chicagos Lietuvių 
Draugijos. Abu p-nai Mit- 
chcliai yra draugingi žmonės, 
abu savo koslumieriams sim-

Pilnos mieros gražios VATINĖS $1.49
KALDROS ...................  .............. ■

Pirkit Anglis Dabar!
Anglys dabar dar nėra brangios

Jos yra sausos. Pristatymas Kuogeriausias. «
Taigi nieko nelaukdami, tuojau užšisakykit sau anglių, nes visvien 

reikės vėliau pirkti. Be anglių nėapseisit, Pirikit' jas dabar!

GRANT WORKS COAL VARO
ADOMAS BERNADISIUS, Sav.

16th St. ir 49th Court, Cicero
Phone CICERO 311

'_________ •________ . J . 1 * > . :u»‘

Tvirtus kukniniai $ 1 .00
KRĖSLAI ■

PASTABA: šios prekės labai greitai parsiduoda, todėl 
malonėkite kuogreičiausiai atsilankyti į

Trys iš penkių naujos admi- 
nistratyvės NRA itarybos na
rių. Viršuj — tabako fabrikan
tas H. Clay Williams, kurį dar
bininkai skaito nepalankiu vi
sai NRA idėjai ir priešininkų 
kodeksų. Todėl kila reikalavi
mas jj pašalinli iš NRA tary
bos. Vidury — Arthur D. Whi- 
tesidfe iš Duh and Bradstreet ik 
apačioj — Sidney Hillman, pre
zidentas Amal^amated Clothing 
Workei*s of America.

3222-24-26 SO. HALSTED STREET
Vieno aukšto baltu priekiu namas 

J. KALEDINSKAS, Vedėjas.
Tel. Victory 4226
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Charles Žales

Halsted

John Tamušiu

Garsinkitės Naujienose

RYTOJ Į FUTBOLĄ

iš dcšim

turi sekamus

Chicagos

PARLOR SETAI

DINNINC ROOM SETAI

BED ROOM SETAI

COUHSEL F&Z, 
THE OFrFfNSB

UNIVERSAL 
SHOE STORE

"LITUANICOS II” 
AUKOTOJI) SARAŠAS

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

inas
Henry 
Tarte-

Parduodame juos pigiausio 
mis kainomis.

Halsted Exchange 
bankas turi nau

ją auditorių
Progress Furniture 

Co. krautuvėj eina 
didis išpardavimas

Maywoodo 
Nuvažiavimas

VYRAMS, MOTERIMS 
IR VAIKAMS.

vienas iš 
sunkiausių

ČEVERYKAI 
VISAI 

ŠEIMYNAI

gyventojai 
ilionų 
ogui

sylvania R. R.; Chicago Burl
ington and Quincy ir Chicago 
Milvvaukee, St.i;paul & Pacific

Chicagos 
sunaudoja 

vandens, 
išeina po

kas minutę Chica- 
Sležinkelių stotyse. Stočių 
evynios. Vienos dienos tokie, kokių jus ieškote tik

*39.50

Naujienų Kipšai imsis 
su Maywoodo Dodgers.

272 keleiviai išvažiuoja arba 
atvažiuoja 
gos 
yra 
keleivių skaičius yra 392,500.

Svarbesnės geležinkelių lini
jos, kurios subėga Chicagon, 
yra Illinois Central, Chesapeake 
& Ohio; Cleveland, Cincinnati, 
Chicago & St. Louis; Michigan 
Central; Chicago & North Wes- 
tern; Baltimore & Ohio; Chi
cago Great Western; Minnea- 
polis, St. Paul & Sault Ste. 
Marie (Soo Line) 
ųuette; Atchison.

Mes turime didžiausį pasi 
rinkimą puikių čeverykų

Arabų
Bohemų
Danų
Filipinų
Graikų
Italų
Japonų
Kiniečių
Lenkų
Apart šių 

cagoje yra 
džiusių ukrainų, suomių 
cuzų 
gūdžių, rumunų, jugoslavų 
anglų ir mažas būrelis albanų

Argi nemarga?

APSAUGOTAS
IŠMINTINGUMU

Radio—Activus “piloto kabe
lis” pagelbsti laivo kapitonui 
susirasti kelių per prisikimšu
sią prieplauką. Budrus biznie
rius jaučia, kad šis BANKAS 
sugebės pagelbėti jo biznio iš
taigai, kada jis parodys teisin
gus faktus apie save.

šis Bankas siūlo toki Pa
tarnavimą per savo Biz
nio Kooperavimo Skyrių.

HALSTED EKCHANGE
NATIONAL BANK
19th Place and

Halsted St

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

Chicagos miesto centras yra 
IPolk ir Chicagos gatvių, kam
pas, kuriame randasi garsioji 
“Hull House”. 1900 metais 
miesto centras buvo Racine ir 
184os gatvės kampas.

Lietuvių 
Meksikiečių 
Norvegų 
Olandų 
Švedų 
Rusų 
Siciliečių 
Vengrų 
Vokiečių 
Žydų “ghetto” 

tautų žmonių Chi 
nemažai išsisklai 

frau 
ispanų, portugalų, balt 
, rumunų

Illinois; Chicago & Western 
Indiana; Mononi Erie; Grand 
Trunk; Wabash Chicago; Rock 
Island & (Pacific; "Chicago & 
Indiana Southern; Lackawan- 
na; Nevv York Central; Niekei 
Plate; Chicago & Alton; Penn-

Chicago yra marga. Bene 
daugiau spalvingas miestas 
Amerikoje. Nei Nevv Yorke^nei 
kur kitur negalime rasti utek 
įvairių tautybių ir rasių žmo
nių kiek Chicago j e.

Miestas
čių mažų; miestelių^ kuriuos do
minuoja įvairių tautų žmonės, 
gyveną Chicagoje.
tie maži miesteliai 
daug charakteringų 
jog dažnai galima

ZALESKI ir MARTIN, Sav.

Kiekvieną 
miesto 
972 milionus 
Kiekvienam 
270 galionų į dieną

Kiekvieną dieną 
miestas sunaudoja 15 milionų 
kilovatinių valandų elektros. » *

2,000,000 chicagiečių kasdien 
važiuoja gatvekariais.

500,000 kasdien važiuoja ele- 
veiteriais.

125,000 kasdien važiuoja au
tobusais.

Chicagoje kiekvieną dieną 
miršta 95 žmonės. Kiekvieną 
dieną gimsta 145 kūdikiai.

Kasdien automobiliai Chica
goje užmuša 
dienas

Kiekvieną 
užsidega 52 namai.

Chicagos miesto valdžios už
laikymas piliečiams kainuoja 
$175,000 į dieną.

tos net praeitą pavasarį, kuo
met tų prekių kainos buvo 
žemos. Todėl aišku, kad Pro
gress Krautuve galės gerai pa
tarnauti lietuviams.

Progress Furniture Compa- 
ny Krautuvė yra viena did
žiausių Bridgeporte, kuri uži
ma pilnų trijų lotų vietą. Čia 
randasi vienas iš didžiausių

DIDELIS B
PASIRINKIMAS V-i*-****’^ 

įvairių Stylių Rėmų, Tikri Toric šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimas Garantuotas.
Kai kurie 
tūri tiek 
ypatybių, 
pamanyti, 

kad tie miesteliai buvo paimti 
iš Europos šalių, sugabenti A- 
merikon ir sustatyti greta vie
nas kito Michigan pakrantėje.

Chicago 
triktus:

Plačiai 
krautuve
Compny, 3224 So. Halsted St
šiomis dienomis turi didį iŠ- lietuviškus radię 
nardajvimą, (skelbimą rasite kas 
šiame numeryje). Teko patir-,WGES
ti, kad prie šio išpardavimo tvarko dainininkas Jonas Ro- 
buvo rengtasi per keletą me- manas. Patartina 'lietuviams 
nėšių. Pripirkta daugybes pre klausytis šių programų ir at
idų, o nekuriofc buvo užsaky- lankyti dabartinį išpardavi- 

Į ma, kuo busite labai paten
kinti/ A. Zj

Federalinio teisėjo Wilkerson kambarys, kuriame dabar eina nagrinėjimas bylos Samuel Insull ir 1 
viršininkų, kurie yra kaltinami už naudojimą pašto prigavingiems tikslams

2 žmones, į dvi 
penkis.

dieną Chicagoje

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų, Moterų, 

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

Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
<Tel. Victory 3486

Atdarai dienomis, vakarais ir 
Sekmadieniais.

Rytoj Naujienų Football Tymas “Kip
šai” loš footbolą su Melrose tymu “Dra- 
gonais” ant 17 ir 18 gat. Maywood, III. 2:30 
vai po pietų.

Tai bus begalo žingeidus lošimas. Da- 
važiuoti galima take St. gatvekariais iki 
galui ir ten paimt Chicago West Towų gat- 
vekarį, ir važiuoti iki galo linijos?

Taippat ir automobiliais.

18 APIEL1NKS
Exchange National Bank ot 
Chicago praneša, kad regulia
riame spalių mėnesio direkto
rių suvirinkime p. Wix±F. Neel 
buvo išrinktas bankoNajadfto- 
riirm.

Čepulis, Yons, Damašauskas
Dambrauskas, Norvilas ii
Montvidas. Kipšai turi tiek drabužių plovyklių 
pat pavaduotoj

NORTHAMPTON. G
Rinkėjas: J. Jazapovičius. 

$15.00 auka — St. Joseph’
Lithuanian Society.

Mr. Neel buvo surištas su 
Schiff Trust and Savings Bank 
Roosevelt ir Halsted per septy- 
nioliką metų. Turėdamas di
delę įtaką ir pažintį vakarinėje 
Chičagos dalyje, jis sulaukė 
daug pasveikinimų Jei pasky
rimo.—(Sp)

R.OOSEVEET
FURNITURE CO. Ine. 

. . M < A v-,. r

M. P. J o varaus kas ir J. P, Bertulis, Savininkai

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

Kipšai Susikimba * 
su Dragonais

HUDSON.
Rinkėjai: S. Salas ir A
Jani ašis.

$2.00 auka — 
nas.

50 centų aukos
Silvestras Šatas ir Ona Ša

tiene, Charles Shusta, Mary 
Shusta, Felix Devainis, Ami- 
lia Davainiene, Bronius ir 
Elena Petruševičius, Ona Za- 
naviene, John ir Marion Klu
bas, Juozapas ir Albina Mila- 
šauskas, Antanas Sedlevičius. 
25 centų aukos:

Veronika Šimonis, Ben Ja- 
novich, Andrius Janiušis, Wil- 
liam YVindžiulis, Vladas Be- 
leška, Kotryna Beleškiene, 
Marlha Janiušienė, Kotryna 
Sebeikienė, Justina Kazlaus
kiene, Uršulė Greskicnc, An- 
nie Višniauskienė, Petronė 
Staniunicne, Domicėlė Kudie- 
tienė, Marijona Kriaučiūnienė, 
Jonas Markūnas, M. Aptukie- 
nč, Eva Sedlevičius, John 
Sedlevičius, Bronislaus Šatas, 
Antanina Maškausky, Eva 
Mįxter. Joseph Mixter, Char
les Mixter, Juozapas Meškė
las, Jdhn Melkunas, YVilliam 
Baranouski, Jonas Greska, C. 
D, YVashburn, J. C. O^augh- 
lin, Nellie Ferruccio, Ma 
Vinickas, Jose Ben t i, 
Valcour, Mrs. George 
son/ P. Kozlovsky.

$2.00 auka 
kevičius.

$1.00 aukos
YVilliam Beiyes, *Peter Zales- 

kevičius.
50 centų aukos:

Jerry Hibbird, Raymond 
Vitkauskas.

25 centų aukos:
Joseph *I3enes, Joseph Ku

bilius, John Senuta, John Pc- 
kenis, Joseph Pekenis, Geor
ge Malin, Edward Ranish, 
Frank Jaccuskas, Alfred Wis- 
noskas, Alex Rages, Joseph 
Daruskouičius, Martin Bricni- 
ckas, Frank Glovickas, Char
les Kaspares, Jr., Adam Gus
tainis, Benny Gustainis,’ Wil- 
liam Kasparis, August Pclin- 
ka, John Gudus, Jošeph Nau
džius, p. Ranish, Simon Ra
nish, Michael Brienickas, 
Niek Gustainis, John Peliu
ką, S. Ycski, Joseph Montruel, 
YVilliam Brienickas, Silvestcr 
Pekenis, John Ragelis, Benny 
Senuta, John Puniskas, Aleg. 
Gustainis, Joseph Daftęskovi- 
čius, Jr.

Viso ......................... $28.50
(Bus daugiau)

Musų jaunimas stengiasi 
pa rodyti savo gabumus fut
bolo sporte.

Futbolas yra 
smarkiausių ir 
sportų. Čia vaikinai turi tik
rai persiimti ir savo stipru
mu, ir vikrumu, ir .greitumu, 
ir sumanumu.

Jeigu jus dar nematėte fut
bolo tai jus tikrai stebėsitės 
pamatę kaip jis yra lošiamas.

Rytoj Naujienų Kipšai, pir
mutinis lietuvių futbolo ty
mas, imsis prieš Maywoodo 
Dodgers Maywoodo futbolo 
lauke.

Kad padrąsinti musų vaidi
nus, kas s tik turi laiko būti
nai turėtų nuvažiuoti į May- 
woodą ir žodžiu ir balsu pri
duoti mūsiškiams dvasios jų 
sunkioj kovoj.

Lošimas įvyks 
futbolo lauke 
toks: imkite Lake str/ gatve- 
karius ir važiuokite į vakarus 
iki galo linijos. Čia paimkite 
kitą gatvekarį — geltoną— su 
užrašu Chicago West Town, 
ir vėl važiuokite iki galo li
nijos. Čia išlipę pamatysite 
futbolo lauką už vieno bloko.

Naujienų Kipšų tyme pir
mose eilėse imsis: Jonas Da- 
vidauskas, J. Paliulis, Al. Stu- 
par, R. G. Krinčius, Vysther,

Charles H. Calloway

83 metų senis iš Muncie, Ind., 
kuris persiskyrė su savo 63 me
tų žmona, su kuria susibarė dė
lei jo kaipo civilinio karo vete
rano pensijos čekio. Tečfttus 

Pere Mar- teisėjas uždraudė jam iš naujo 
Tepeka & vestis per ateinančius du me- 

Santa Fei; Chicago & Eastern tus.

pasirinkimų rakandų, kaurų, 
pečių, radio, refrigeratorių, 

J ir viso
kiu kilų namų reikmenų.

Dalinis Krautuves savinin
kas ir vedėjas yra Jonas Ka- 
ledinskas. Sykiu bendradr- 
biauja, dainininkas Jonas 
Romanas ir eile kitų smagių 
ir draugiškų darbininkų, ku
rie visuomet mielai patarnau- 

žinoma lietuvių’ja savo kostumerims.
Progress Furniture, Progress Furniture Compa- 

ny Krautuve leidžia gražius 
programus 

nedėldienį iš stoties 
Jiems vadovauja ir

Slipuotų a“niu 1®ardaviraas

rW
5

c/-VA f? 3
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Ryt įvyksta Teisybės
W < v ► t** *■ > . •f *

Mylėtojų Draugijos 
susirinkimas

I ------
Greit surauką 38 metų su- 

kaktuves

BRIDGEPORT.—-Ęyt Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoje yra 
šaukiamas Lietuvių Teisybės 
Mylėtojų Draugijos susirinki
mas, į kurį nariai yra prašomi 
ątsilapkyti. Yra daug reika
lų, kuriuos reikia apsvarstyti.

Sekančiais metais T)raugija 
švenčia 38 metų sukaktuves ir 
tam tikslui sausio 5 d., rengia 
vakarų Auditorijoje. Parengimo 
komisija jau darbuojasi.

Teisybės Mylėtojų Draugija 
turi apie 60,0 narių, tad yra 
skaitlinga. Iš tos šeimynos per 
1934 metus jau pasitraukė 4

draugai, K. Mąkutenas, A. La
pinskas, D. Statkus ir Z. Lie
kis. Juos nuo visų atskyrė 
mirtis. ,

ko Englewood High school ir 
priklauso prie “Pirmyn” cho
ro.

Ryt Lietuvės legio- 
nierės įšventins 
naują vąldvbą

Kun. Vaičiūnas nori 
išganyti Cicero alų- 

dininkus

smethauer, 5639 Cermak Road. 
Įteikdamas rezignacijų, Kramet- 
haueris pareiškė, kad intrijyis 
ir politinė neapykanta vyrauja 

reikalo
ir politinė neapykanta 
taryboje, tad nematė 
joje ilgiau būti.

■' ■■1 ‘T........ ............ ...................... .

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 

ALFABETO TVARKOJE / 
šis skyrius yra vedamas tikslų pagelbėti musų 
skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų rėjo. čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų bus galima gauti.

negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Nau
jienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Pata

Rengia iškilmingų bankietų 
Hyde Park viešbutyje

Du žmones teatvyko į jo šau
tą svarbią konferenciją.

“Pirmyn” honors 
new members 

Sunday AUTOMOBILIAI 
automohiles

Puikiausius Radios 
Gražiausius 
RAKANDUS

Už prieinamiausias 
-Rainas 

GALITE ĮSIGYTI

PEOPLES
RAKANDU 

KRAUTUVĖSE

BRIGHTON PARK.—Ameri- 
kos legiono Dariaus ir Girėno 
kuopos moterų skyrius (aųxi- 
liary) rytoj įšventins naujų 
valdybų, kuri buvo išrinkta 
kiek laiko atgal įvykusiame 
susirinkime.

Įšventinimo ceremonijos į- 
vyks Hyde Park , viešbutyje, 
1511 East 51 Street, kur legio- 
nįeres repgįa iškilmingų ban- 
Įdejtų. Į iškilmes atsilankys 
daug svečių iš Legiono vyriau
sybės ir kitų kuopų ir nemažai 
legionierių darbui užjaučiančių 
svečių iš tarpo li^ku’vių.

Programas prasidės 7:00 vai. 
vakare. Po bankieto ir po į- 
šventinimo iškilmių įvyks šo
kiai, kurie tęsis iki vėlumai. 
Kad turėti kuo daugiau laiko 
šokiams, rengėjos ir nutarė 
programų pradėti anksti. Įžan
ga vienam asmeniui $1.25.

Keletu savaičių atgal Darius 
ir Girėno legiono kuopos nau
ja valdyba buvo įšventinta. Pir- 
mininku-komanderiu yra p. 
Pietkievvicz, žymus Brighton 
Parko biznierius.

troš-

Laukė 
aludi-

To 
' rian’s

Ad-have reception at St.
Hali in Marųuette Park

newly enlisted members 
“Pirmyn” chorus will be

Naujas 1984 Studb. sėd. sutaupysi 
$225, Antonsen 6455 S. Western Av.

KRAUSTYMAS
MOVJNG

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE bargains

Keistučio klubas pa 
taisė savo konsti

tuciją
Spalių 21 d. klubas šyęs 

metu sdkaktuves 
' i a •" - •

23-iių

BRIGHTON PARK — 
gų ginčų ir susikirtimų

1935 METŲ 
MADOS RADIOS

Rhįlco, Crosjey, R. C. A. 
Victor, Zenith ir kitų.

Didžiausias pasirinkimas 
už kaipas

Nuo
$18.50' ik'ir?r'

$200.00

Poil- 
____ Keis

tučio klūjbo nariai .spalių 7 d. 
priėmė konstitucijos pataisy
mus, kuriuos patiekė tąin tiks
lui specialiai paskirta komisi
ja. Susirinkimas įvyko Liberty 
Grove svetainėje, Brighton Par
ke.

Spalių 21 d. Chicagos Lietu
vių Auditorijoje įvyksta klubo 
jubiliejinis koncertas paminė
jimui klubo 23-čių metinių su
kaktuvių. Koncerto pradžia 6 
vai vak. Visi keistutiečiai ir jų 
draugai raginami skaitlingai į 
koncertų atsilankyti ir atatin
kamai paminėti svarbių klubui 
ir keisfutiečiams dienų. Kon
certo darbininkai peašopi susi
rinkti salėje 5-tų valandų po 
pietų.

Lietuvis akordinistas 
laimėjo prizą Pa
rodos konkurseTvirčiaųsius ir 

SEKLYČIOM
Dirbame savoje dirbtuvėje.
Kainos negirdėtai mažos 

Nuo
$38.00

iki’
$195.00

Imame senus radios ir 
kandus į maįnus ant nauju.

LENGVUS
IŠMOKĖJIMAI

Antrą vielą užkariavo jąunas 
17 metų Andrius Norbutas

RIMS

ra-

KRAUTUVĖSE 
2536-40 W. 63rd St. 
Corner Maplevvood Avė. 

Hemlock 8400 

4179-83 Archęr Aye. 
Corner Richmond Street 

Lafayette 3171 
CHICAGO, ILL. 

■ ’*-■ ■* ’ «• ‘ «* -r ■

CICERO; — Vietinis klebo
nas kun. A. Vaičiūnas užsi
krovė naujų naštų. Jis suma
nė atvesti į tikrųjį kelių šun
keliais klaidžiojančius Cicero 
ahidininkus.

Jis sumanė juos išganyti ir 
tam tikslui pereitų antradienį 
sušaukė visų saliunininkų kon 
ferencijų. Oficialiai, iškilmin
gai sukvietė Ciceriečių 
kulio malšintojus.

Atėjo antradienis, 
klebonas. Atėjo vienas
ninkas ieškųs išganymo, atėjo 
kitas. Kiti aludininkaį matyt 
nutarė ir toliau klaidžioti šun
keliais, nes apart dviejų, visi 
■kiti į konferencijų netsilan- 
ke.

Išdėstė klebonas savo ne
skaitlingai publikai planus. 
Reikia organizuotis, reikia 
apsivalyti, reikia išrauti kūka
lius iš tarpo kviečių. Palinga
vo du publikos nariai savo 
galvas ir nusprendė, kad rei
kia šaukti kitų susirinkimų 
sekantį antradienį ir jį ban
dyti padaryti skaitlingesni.u.

Eina su skundais į miesto 
tarybą.

Nesustodamas su tuo, kun. 
Vaičiūnas ir Lietuvių Impro- 
vement Klubo pirmininkas p. 
A. Pocius nuėjo į miesto rotu
šę porų dienų atgal ir įteikė 
miestelio valdžiai reikalavi
mų, kad Cicero Grant Works 
alinės butų uždaromos ne pir
mų vai. naktį, kaip dabar kad 
daloma, bet vienuoliktų vai. 
naktį, o sekmadieniais neleisti 
visai aludėins operuoti.

Išgirdę apie’'tokius reikala
vimus, vietiniai 
sujudo-sukruto
mitinguoti, į vienų burtis, kad 
juos nukovoti.
' Miestelio taryba klausimų 
svarstys pirmadienį ir aludi- 
ninkai į tų susirinkimų siun
čia savo delegacijų. Aludinin- 
kai apie savo interesų apgyni
mų neabejoja ir toliau, kaip 
praeityje, uždarys duris 1-mų 
naktį ir bizniavos sekmadie
niais. — Cicerietis.

The 
of the 
recipients of a great deal of 
attention, of numerous courte- 
sies, of many kind vvords and 
of welcomc from the “old- 
guards” of the singing group 
tomorrow night.

They will be officially ac- 
claimed at a reception that the 
chorus is arrangįng at St. 
Adrian’s Hali, 70th & Wash- 
tenaw, in Marųuette IPark.

With George Stephens sup- 
plying the music for the occa- 
sįerfT^vith the entertainment 
committee proyiding for the 
necessary f neis for the up- 
keep of energy and with papas 
and mamas there to do some 
ch.aperonįng from the corners 
of thęir eyes, it seems that all 
will have o good, possibly a 
hilarious time.

The hall will' throw open its 
doors at 'seven. ■ M

aludininkaį 
konferuoti

Jauną mergina bąn 
dėjiusinuodyti 
Town of Lake

. , ■ • ■■ <■ * r

APTIEKOS
DRUG STORES

VICTOR BAGDONAS 
Nuvežam i tolimas ir artimas vietas 

rakandus, pianus ir tt. 
8358 South Halsted Street 

Tel. YARds 3408.

A. BIELSKIO Pirmos Rųšies Aptie- 
ka, 2422 W. Marquette Rd. Rep. 8222
,1.,■.■■■! ——  I ..H.«U ■■

J. P. RAKščIO visiems žinoma ap- 
tieka, 1900 S. Halsted St. Canal 0114

KONTRAKTORIAI
CONTRACTORS

ANGLIS
COAL

I. N. R. BEATTY LUMBER CO., an- 
lis $6.75. Šaukit Oak Lawn 8.

BUČERNES
JjIJCj A 1 IVlAlvlYHj 1 

. . .. ' .; . * v ' -I. ■» . • .

SQUARE DEAL MEAT MARKET, 
1 kl. mėsa',* 4301 Wcntworth Avė.

INGALIOJIMAI
POWER OF ATTORNEY
Ingaliojimus aprūpinti žemę ir ki

tus reikalus Lietuvoje padarome 
Naujienų ofise.
1739 S. Halsted St., Canal 8500

KNYGOS
BOOKS

Senų ir liauju lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

BRUNO ŠUKYS. Stato ir taiso na
mus, medinius ir mūrinius. Tel. La
fayette 5824, 4131 S. Francisco Avė.

LAIVAKORTES
STEAMSHIP TICKETS

Laivakortės į Lietuvą ir į visas 
kitas svieto šalis yra parūpinamos 
Keleiviai aprūpinami pasportais ir 
kitais dokumentais, kurie reikalingi 
kelionei.

Naujienų Laivakorčių Skyrius. 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

NAMAI IR ŽEME
REAL ESTATE

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

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE.

574_6_ So. Ashland Avė._____
JULIUS BENDER, Ine.

301 W. Madison St. Tel. Monroe 1710 
Krautuvėms ir taverhams intaisymai 
nauji ir vartoti. Labai pigiai. Lengvi 
išmokesčiai. Pristatymas dykai. Dide
lis pasirinkimas.
Dirbtuvės bankruto išpardavimas. 
Žemiausios kainos Chicagoj rakan
dams, nauji parlor,, bedroom, ir valg. 
kamb. setai. Minkštos sėdynės. 
Karpetai po $15, $20 ir $25. Leng
vais išmokėjimais, jeigu reikia. At
dara. vakarais ir nedėlidmis 6224 S. 
Ashland Avė.

RAŠOMA POPIERA
WRITING PAPER

Z. S. MICKEVIČIUS 26 met. bizny 
2505 W. 63rd St. Hemlock 0800

PINIGŲ SIUNTIMAS
FOREIGN EXCHANGE

Aldona Narvidaite 
lanko Iowos 
universitetą

MARQŪĘTTE PARK. —P-lč 
Aldona Narvidąite, duktė p. M. 
Narvidų, 2424 Švęst 69tįi sįręet, 
£Jaryid kepykįos savininkų, įaiv 
|<o Iowa valstijos universitetų, 
kur ji studijuoja sociologijų, 
Jųu’noji lietuvaitė žada sekti 
garsiosios Janė1 Adams pėdomis

(Pereitų šeštadienį ji lankėsi 
Chicagoje, lo^a-Chicago univer
siteto fcfttbollo rungtynių pro
ga. . >

tįkipių dav^, tik dar yra kelio
lika depozitoriųv' kurie tuo ne
pasirūpino.

Bankas, buvęs uždarytas per 
dvejus metus, žada apsidaryti 
senojoj vietoj, 1900 Blue Island 
avenue.

Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rius peršiuntė i Lietuvą daug mili- 
onų dolerių ir dabar tebesiunčia be 

jokios pertraukos. SaVo giminėms 
Jetuvon siųskite pinigus per Nau

jienas — doleriais arba litais. 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

Gera rašoma popiera parduodama 
po 25 centus svaras. Reikalaudami 
iš kitur, pridėkite 8c persiuntimo 
kaštams vienam svarui. Pinigus ga
lite siųsti stampomis. Gausite Nau
jienų ofise 1739 So. Halsted Street, 
Chicago. III.

SPAUDOS DARBAI
ATVIRUTES, programus, plaka

tus, biznio korteles, knygas, laikraš
čius jums geriausia atspausdins 

NAUJIENŲ SPAUSTUVĖ
1739 So. Halsted gt. Canal 8500

STOGAI
ROOFING

Kaspar State Bankas 
netrukus atsidarys

Stačias mirė važiuo
■ f * ■* «* <4

damas gatvekariu
18 APIĘL1NKĖ - širdies Ii- 

ga staigiai mirė 45 metų am
žiaus gatyekario 'motormonas 
prie Racinę ir 47 gatvės. Jis 
staiga sulaikė greit bėgantį 
gatvekarį ir sukniubo prie ino- 
itero. Daktarai konstatavo, kad 
jis \hnrė stovėdamas prie moto- 
ro/o\ąi sugriuvo, tai jau buvo 
negyvas. —Stefanie.AyESTSIDE:—Kaspąr-Ameri- 

cųn Statę Bank netrukus žada 
atąidąryjjf^ kąd tik depozitai 
pąbųįgs formulių? reikaįus su 
dabaif dar uždarytu banku ir 
Sutiks palikti dalį pinigų jo ka
soje.

Jau 5,000 depozitorių savo su- Lincoįn streejt,

Suvažinėti ąątęmptylio
t

T0WN OF LAKE — Leo 
Krušinskis, 42 metų, ir jo 11 
metų duktė Laverne, 4828 So.

, ketvirtadienį

Importuoti Kaurai už Storage Kaš
tus. Aukštos Rųšies Rakandai.

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

NELSON STORAGE CO.
6910 Cottage Grove

Atdara vak. iki 10. Nedėlioj iki 5.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

3216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

STALIORIAI
CARPENTERSbuvo suvažinėti, kuomet eida

mi skersai 47-tų gatvę, pakliu
vo po automobiliu. Buvo sun^Į 5$)į> S. Maplevvood. Republic 415L 
kiai sužeisti. Automobilį vai 
dė tūla Gerlrude Albrecht.

CARU CLARAS, pigiai taisau namus

SIUVĖJAI 
TAILORS 

•r * ♦ 4 ■

F. MICKAS, Siuvėjas, rūbų valyto- 
jas ir taisytojas, 4146 Archer Avė.

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

lu AX KOHN, Imp. Turk. Tabakas 
ir Cigatetai, 1728 So. Halsted St.

BRIDGEPORT — Jaunas lie
tuvis akordinistas Andrius 
Norbutas, 734 West 35th st., 
Pasaulinėje Paropoję laipiejo 
laurus su savo mikliais pirš
tais ir skambiomis melodįjo- 

f »

Parodos surengtam akordi- 
nistų kopkursę, kurio finalai 
įvyko ketvirtadienį, Hall of 
Science aikštėje, A. Norbutas 
fąimėjo aptrų vietų, nusilenk- 
dąmąs tįk prieš FrąnĮc Stųkų, 
10928 Avenue J., kuris užėmė t* W . .J ,
pirnjų vietų.

Konkurse dalyvvo šimtai 
akordinįstų, bet finalais buvo 
palikta tik 13. Pirmo prizo 
laimėtojas gavo $25.00, And
rius Norbutas— $15,00, 11
metų Ann Houdek, 3106 Wi- 
noną Avenue ((trečios vietos 
laipiėtoja) — $10.00, o kiti ga
vo po medalių.

A. Norbutas yra 17 metų am
žiaus sudus Ęridgeporto bįz- 
riierįaus p- Norbuto. Jis lan- r- - • • •' • -

T0WN OF LAKE — Vakar 
anksti rytų policija rado gat
vėje gulinčių 18 metų mergi
nų Stelių Varenskiutę, 4427 
Wood Street. Netekusį sųmo- 
nės ji sugriuvo prie 46-tps ir 
Paulina gatvių ir įeft išbuvo 
iki ja užtiko policija.

Atgaivinta, ji pasipasakojo, 
kad bandė nusinuodytį. Bū
dama namie paėmė nuodų ir 
i^ėjo, pasirengusį mirti. Bet 
jos norai neišsipildė.

Nukritęs nuo kopėčių 
nusilaužė ranką

ĘRIGHTON PARK — Leo 
PaČiulįs, 46 metų, 5812 South 
Pauliną Street,’ keletu dienų 
atgal taisė garažų 3358 South 
Ashland avenue. Kad darbų 
atlikti, turėjo/užsilipti ant ko
pėčių. Bet jam bedirbant te
ko nuo kopėčių nukristi. Be
krisdamas nusilaužė rankų.

Brighton Parko policija nu
gabeno jį į St. Bęrnard’s lįgo- 
ijinę. ' Į

Pasitraukę iš Cicero mo 
kyklų tarybos; “po

litika”
CICĘRO.—-Trumpų laikų at

gal iŠ Cicero mokyklų tarybos 
narių pasitraukė Ehiil J. Kra-

į^azįmįerąs Shąttąs
Persiskyrė su šiuo pasauliu spa- 

|m lįo W d., 7 vai. vak. 1934 m., su-. 
^1 laukęs^45 metų amžiaus; gimęs
oL Lietuvoj,' Berčiūnų kaime, Krin-

čino parapijoj, Biržų Pasvalio ap- 
škrityje. Amerikoj išgyveno 25 
metus.1 Visų laiką gyvepo Ghicą- 
goję. Paliko dideliame npĮiudimę 

B dukterį Irene, 12 metų, seserį An- 
F|, ! taniria Sodėikiene, švogerį 'Spdei- 

kj ir jo *2 dukteris Helen ir 
Lilian,, du pusbrolius Jonų Shattų 

fną ir Petrų Sfyattų ir pusseserę Heleną
Shattasi Kųnąs pašarvotas randasi 1843 So. Halsted 
S't., jo paties namuose.' .. * ?</■.' f.. -f- , y :

Lųįdotuvės įvyks pirmadienį, spalio 15 d. 8:30 
vųl. ryto iŠ namų į Dįevd Apveizdos parapijos baž-

K.urjoje atsibus gedulingos pamaldos už velio- \ 
nio sielų, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero ka-

Visi a. a. Kazimiero Shatto giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimų ir at
sisveikinimų. ..............

♦ Duktė, Sesuo ir visi Giminės ir Draugai.
Laidotuvėse patariau j a graborius J. J. Bagdonas, 

telefonas Ęepūblic 3100.

ANTANAS STUMBRIS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

• spalio 10 dieną, 9:45 vai. vak. 
1934 m. sulaukęs pusės am
žiaus. Paėjo iš Akmenės par., 
Mažeikių apskričio.

Paliko dideliąjne nuliudime 
moterį Marijoną po tėvais 
Pranauskaitė, 3 sūnūs ir 4 duk
teris ir 2 žentus, brolį Pran
ciškų Amerikoj, o Lietuvoj tė
vuką, 2 broliu ir seserį.

Kūnas pašarvotas randasi 
725 W. 34 St.

Laidotuvės įvyks pirmadienį 
spalio 15 dieną, 8 vai. ryte ia 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibils ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Stumbrio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliudime liekame,
Moteris, Vaikai, Brolis.

U aJ A.

u..

f

UŽEIGOS
TAVERNS

SCHULTZ BUFFET, 5200 W. 95th 
St., Oak Lawn, III. Ar išvažiuojat, 
ar parvažiuojat visuomet užsukit pas 
mus. Monarch alus. Puiki vieta 
pasilsėt. ‘

VAIfVKT
RESTAURANTS

’ ’ ? 1 ? * 1 ' ' *....... "

MARTINAS ’ RESTAURANT; Lietui 
viškas. 6236 S. Western. Hem. 9416

DEL RINKTINIŲ GRABŲ 
’ KREIPKITĖS PA3

Hamilton Casket Co.,
Ine.

4235-59 S. Western Blvd
CHICAGO, ILL. 

Tel. Lafayette 2565-6-7-8

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

• > 4..IU L >!«*'*■ i* ■ ' j » * I

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
rf'-'i p - ' r r. -j u f / f 'T a?

LAIDOJAM PIGIAU NEGU
Ambulanee PatarąaVimas Dieną ir Nalrtį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvią Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue
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NAUJIENOS, Chicago, III. Šeštadienis, spalių 13, 1934
fllflinln Irn 1 dainininkės, kurios dainavo!įliptų IRIMUI V HU- LSS> 81 kuopos ir . senąjame

i‘iumyn” mišriame choruose.
IlldllUd atniUdUieių lpcrnoka praėjo labai gyvai, cho-; 
InS IVfplrnCA ParkA lris>^s dar atsimena senąsias; iua nivll UdU l dl nu dainas ir kai užtraukė, seniau

-----------  Ivisų mėgiamą dainelę “Draugai 
Nusitiks su Me’rcoe: Parko “Dra-■ į kovQ|” tai tikrai buvo molo- 

kor.u.s” Maywccde Įnu klausutis dainininkių sutar-
-----------  ! tino dainavimo.

Lietuvių footballo komanda .............. . ,
“Kipšai”—“] 
po pietų susikibs 
Parko “Drakonais 
footballo lauke.

Nois
pralošė, bet yra pasiryžusi šį 
1 artą It-imCu in per visą savai
tę energingai ir karštai treni
ravosi, vadovaujama trenerių 
Dovidausko ir Montvido.

Visi sporto entuziastai yra 
raginami sekmadienį nuvaMuo-

Imps” rytoj 2 vai.' gaila, kad ne visos dai- 
su Melrose ninbikčs buvo susirinkusios, 
Maywoodo Kurios buvo kviestos. Tečiaus 

'manoma, kad jos atsilankys į 
komanda jau du kartu Iam0^as ateinantį antradienio 

bet vrn nasirvžusi ši Į vakarą, 7.30 v., ilgi buv. Me.- 
dažio svetainėj.

Laukiame dar šių daininin
kių: Degutiene, Stasiūnienė. P. 
Miller, Bačiunier.e, Vilicnė, Če- 
reškienė, Tikulier.ė, Dilienė ir 
kitų, kurių pavardžių negalėjo-

ti j Melrose Parką ir pamatyti j me atsiminti, bet kurios daina- 
Budami v0 prjc minėtų abiejų chorų. >

jie moka šjdosu iškrės- Tikimės su jomis Pasimatyti; 
ti ir vikriai sviedinį valdyti ateinantį antradienį. —A. V. 
lauke.

Neturintiems automobilių, Pa- 
togiausiai nuvažiuoti į Melrose 
Parką (Maywood) I-ake Street 
gatvekarių. Gatvekarių važiuo-/|( 
ti į vakarus iki pat linijos ga
lo. Ten paimti Chicago West 
Town gatvekarį ir su juo va
žiuoti iki galo. Ten tuojau bus 
laukas. įžanga 15 centų.

‘Kipšus” akcijoje.
‘Kipšai

Dariaus Girėno Pos 
tas dalyvaus Kaži 

miero Shatto 
laidotuvėse

Ką veikia Chicagos 
Lietuvių Choras 

“Pirmyn’?

Dalyvaus “Jaunoji Birutė”, ku
nigai, 6 vargonininkai, ir pa
tarnaus 6 gnaboriai.

Dabartiniu laiku choras vi
su smarkumu ruošiasi prie bu-' 
siančio 25 metų jubiliejaus 
koncerto, kuris įvyks lapkri
čio 4 d .,St. Agnės Auditorijoj, 
3916 Archer Avė.

Visų choro narių pareiga yra 
stropiai lankyti repeticijas, ku
rios būna kiekvieną penktadie
nį, buvusioj Meldažio svetainėj, 
2244 W. 23 PI.

Kviečiame ir naujus 
prisidėti prie Chicagos 
vių Choro “Pirmyn”.

narius 
Lietu-

18 APIELINKe — Spalių 10 
d. miręs Kazimieras Shattas, 
plačiai žinomas Chicagos lietu
viams biznierius, bus palaido
tas ateinantį pirmadienį, Kazi- 
mierinėse kapinėse.

Kaip 9 vai. ryto į velionio 
namus atvyks Dariaus-Girėno 
Postas, Jaunoji Birutė, 5 kuni
gai, 6 vargonininkai ir 6 gra- 
boriai patarnauti po vadovyste 

j J. .1. Bagdono. O kareivių skva- 
drono lydimas velionis bus nu
vežtas į Dievo Apveizdos baž
nyčią, kur įvyks iškilmingos 
pamaldos už velionio sielą. Iš 
ften kūnas bus gabenamas į Ka- 
zimierines kapines.

Kunigas Albavičius velionio 
namuose, bažnyčioj ir karinėse 
sakys pamokslus.

Vakar “Naujienose
pranešta, kad velionis nuo senų 
laikų buvo laisvų pažiūrų, ma
lonaus budo žmogus, “Naujie
nų” šėrininkas ir dalyvavęs 
“Naujienų” konteste uoliai pla
tinęs pažangią literatūrą.

Tačiau jo gimines rūpinasi jį 
palaidoti su bažnytinėmis iškil
mėmis, o kunigai, žinoma, su 
džiaugsmu pritaria, nes velionis 
paliko daug turto.

Frank Bulaw.

buvo
suor- 
pačių 
tame 
vete-

Veteranų choras
Kadangi dabartinis ‘IPirmyn” 

choras išaugo iš Chicagos Lie
tuvių Socialistų Vyrų choro, 
kuris susikūrė virš 25 metai 
atgal, tai ta proga tapo 
ganizuotas choras iš tų 
dainininkų, kurie dainavo 
chore 25 metai atgal, šis
ranų choras pasirodys jubilieji
niame koncerte lapkričio 4 d. 
Reiškia pasirodys savo daino
mis dabartinio choro “tėvai”, 
kurie suorganizavo tą chorą, iš 
kurio su laiku išsivystė dabar
tinis didžiulis Chicagos Lietu- 

-v viU Choras “Pirmyn”. Tikrai 
ML>us įdomu užgirsti “tėvus” ir 

palyginti juos su savo “sunais”.
Sekama veteranų choro pa- 

, moka bus šį sekmadienį, 10 vai. 
ryte, buv. Meklažio svetainėj. 
Prašomi susirinkti visi senieji 
choristai, nes laiko jau nebe
daug iki koncerto beliko.

Į pereitą pamoką kažin kp- 
dėl neatsilankė P. Galskis. Vi
si jo pasigedo, o ypač basai, 
kurie be Galskio pagelbos ne
gali atsilaikyti. Reikia tikėtis, 
kad Galskis bus pamokoj šį 
sekmadienį ir nelaimingus 
sus išgelbės.

Bus ir mišrus choras 
Pereitą antradienį buvo

kviestos j pamokas senosios

Birutės pirnųninkas 

 

pavojingaijgų-go; jau 

 

sveiksta

ba-

pa

Didžiausias Automobiliy Pardavimas CliicOgoj
Vėl mes siūlome sensacingiausias vertes iš naujai Įgytų automobilių, 
kokias Chicaga dar nėra mačiusi. Pasinaudokite šia nepaprasta proga. 

Pįrkite sau automobili dabar
Garantuojame šias kainas esant žemiausiomis mieste.

Jūsų senas karas priimama mainams, balansą galite išmokėti per 12 ar 
18 mėnesių. Kiekvienam karui duodama 90 dienų rašyta garantija, 
taipgi 7 dienų išmėginimo pasivažinėjimas

DODGE DeLuxe 1932 sedan 
—auip naujas; 6 draųmai ratui— 
geriausi tairai — užbaiga ir ap
mušalas be mažiausios $9OR 
dėmės: tik ..........  feOv
HUPMOBILE, vėliausias 1932 
DeLuxe sedan, tikrai gražiausias ka
ras Ch.cugoj. Turi 0 drutinius la- 
tus. 6 tairus kaip naujus. Be jo
kios dėmės viduj ar oro oviėj. 
Kaštavo $3400. Musų 
karna tik ..............  ***
PACKARD 1931 sedan. šis keras 
priklausė žymiam bankieHui. Bu
vo tepamus ir aliejuojamas . kas 
500 mylių. Mes garantuojam, kad 
jis yra kaip visai naujas. JRO O C 
Musu kaina tik .. ..........

vėliausias 1932 De-

PLYMOUTH, vėliausias 1934 mo 
tų DeLuxe sedan. 
tas, važiuotas vos keletą 
mylių. Garantuojame, kad 
visai naujas. įrengtas 
giu stikiu. 6 dratiniai 
6 tairai kali) visai nauji, 
vo $975. Paaukausiu tik 
dalelę originalės kainos.
CHRYSLER vėliausis 1933 sedan, 
Tobulas kaip tą dieną, kada išėjo iš 
dirbtuvės. Niėicaip nesakysit, kad 
šis karas buvo varto as. Garan
tuojamas kaip naujas

BUICK paskiausis 1934 De-! j
Luxe sedan. Tai absoliučiai naujas Musų kaina tik 
karas, vartotas mažiau nei 3 sa- NASH 
vaitės. šj puikų karą reikia pa IA 
matyti, kad įvertinti. Kainavo |
virš $1900, mažiau negu 3 sava:ten i ^“i"’ ir T tairai" kaV*nauji’. 90 
atgal. Paaukausiu tik už mažą , ■ -- -----------
dalelę originalės vertės.
LA-SALLE vėliausias 1932 
Luxe sedan. Tobulas 1 
smulkmenoj — tairai kaip nauji,! tik 
daili užbaiga, duodame musu ne-1 STUDEBAKER 1932 DeLuxe ne
prastą garantiją; $A9Rldan ~ garantuotas <pQE 
tik ................... ................ tobulumas, tik ..................

Ir daug kitų. Pasinaudokite šiomis žemomis kainomis ir nusipir
kite karą dabar. Gal niekuomet jums nebepasitaikys tokia proga kaip, ši.

Mes atdari kasdien, taipgi ir nedėlioj iki 9 vai. vakaro.

SQUARE DEAL AUTO FINANCE
2529 NORTH CRAWF0RD AVĖ.

Veik nevarto- 
šimtų 

yra kaip 
su sau- 
ratai ir 

Knšta- 
už mažą

j iuuxc sodan, veiK nevartotas ir taip 
' geras, kaip kad buvo haujas. 6 

' ' ' ", 90
dienų grantija. Musų
kaina tik .............  fcOv

IŲE SOTA 1932 DeLuxe sodan — 
kiekvienoj I garantuotas kad geras, $99S 
run VI <111 lt ............................... fcl

šįvakar- Cicero Ka 
reivių organizacija 

baliavos/

silinksminsit ir tuo pačiu kar
tu prisidėsit prie prakilnaus 
darbo. —Komitetas.

šįvakar CiceroCICERO.
Lietuvos Kareivių Draugijos 
uniformų skyrius rengia drau
giškų vakarėlį šemetų svetai
nėje, 1500 49th avenue. Numa
tydami, kad vieniems susirin
kus nebūti taip linksma balia- 
voti, rengėjai kviečia ir visus 
gerus ciceriečius pas juos at
silankyti į svečius.

Dėl Lietuvių Dienos 
Pas. Parodoje 

atskaitos
Vakarykščiame “Naujienų” 

numeryje tilpusioj Lietuvių 
Dienos Pasaulinėj Parodoj at
skaitoje, įsibrovė klaida, kuri 
šiuomi yra atitaisoma.

Išlaidų rubrikoje buvo pra
leista išmokėjimai padaryti 
“Solistams ir Duetams”. Jiems 
išmokėta $66.60. Viso išlaidos 
siekia $1006.07. s

Chicagos Moterą 
Klubas rengia 

šokius
skiria Oak Forest prie
glaudos seneliams

Chicagos Moterų Klubas su
bruzdo ir rengia pirmus rude
ninius šaunius šokius spalių 
m. 20 d. Chicago Beach Kotely, 
prie 51-mos ir ežero.

Pelnas tų šokių bus skiria
mas lietuviams seneliams, ku
rie randasi Oak Forest namuo
se. Jiems bus duodami pietus

Tiki-

Jonas Sharelis, 7321 South 
Union avė., jaunas ir veiklus- 
“Birutės” pirmininkas, perei
tą savaitę buvo pavojingai; 
susirgęs. Jis gavo pneumoni- .... 
ją. Gyvastis buvo pavojuj. *r įteikiamos dovanėlės. 
Bet ačiū rupestingumui dro m^‘s> kad visuomenė rems mu- 
P. Zalatorio, kurs jį gydė, sU Parengimus ir gausiai atsi
mušę jaunuolis darbuotojas lankys, nes jie yra rengiami 
pergyveno krizį, ir dabar jau'^eram tikslui.
sveiksta. Vakar dras Zalato-I širdingai kviečiame visus at
ris leido jam .atsikelti iš lo-*silankyti‘ j šiuos šokius, o at- 
vos. vykę nesigailęsįt, pašoksit, pa-

PIRKITE Troplcair Anglis dėl 
ūmios Šilumas. . Lump ar Egg — 
$6.00. Mine run — $5.75. Screen
ings — $4.75. Northern. Coal Co. 
Mtrrimac 2524.

PRANEŠIMAI
' ' ■ ' » ' ' «

Lietuvių Tautiškos Parapi
jos Balius Spalio-October 14 d. 
1934 m. Pradžia 7 v. v., 3501 
So. Union Avė. Kviečia

Parapijos Klebonas 
Linkus ir Komitetas.

PRAKALBOS 
Kun. Jonas W. Liūtas irKalbės __ . ,

Kun. A. G. Dorinąs. Nedėlioj. Spalio- 
October 14 d. 1934 m. Lietuvių Au
ditorijos salėje, 8133 S. Halsted St., 
7:30 vai. vakare. Įžanga nemoka
ma.

Kviečia
Lietuvių Katalikų Jonistų Brolija.

Draugystė L. Vėliava Amerikoje' 
No. 1 laikys mėnesini susirinkimą 
spalio 14, 1934 Antano Čėsnos sve
tainėje, 4501 $o. Paulina St. 1 vai. 
po piet Draugai , ir draugės, malo
nėkite atsilankyti, nes yra 
dalykų aptarti.

Joe Dabulski nut.

svarbių

rašt.
susirinS. L. A. 129-tos kuopos 

kimas įvyks nedėlioj spalio 14 d. 
G. Chernausko svet., 1900 S. Union 
Avė., 2 vai. po pietų. Visi nariai 
malonėkit dalyvauti nes šis susirin
kimas yra svarbus. Baliaus rengi
mo komisija išduos raportu ir pra
neš ant susirinkimo apie baliaus rei
kalus. Taipgi nepamirškite naujų 
narių pakalbinti prisirašyti.

* K. Batutis nut. rašt.

DAUG ŠILUMOS, MAŽAI PELENŲ. 
Pirkite dabar: Geras pavaduotojas 
dėl Pocahontas; Black Gold, lump 
arba egg, $6.00; Mine run, $5.75; 
Screenings, $4.75. Grandy Mining 
Co., Cedercrest 2011

RADIO
Ryt Progress progra

mas.
Rytoj pripuola eilinis sek

madienio Radfty programas, 
leidžiamas Progfess Furniture 
Company Krautuvės, 11-tą va
landą ryto iš stoties WGES. 
Teko patirti, kad programas 
bus ypatingai gražus ir įdo
mus, nes jo išpildyme daly- 
vus visa eilė rinktinių daini
ninkų, muzikų (j ir kalbėtojų, 
kurie pateiks ^ daug, ko gra
žaus—įdomaus i klausytojams.

H 1 —A. Ž.

MA VOLTĄ C. PEASE
ANGLŲ KALBOS MOKYKLA! Nu
žengęs ir pradinis kursas gramatikos 
ir civics. Privatižkas mokinimas . vi
sose kliasose. Mrs. Pease greit iš
mokins jus skaityti, rašyti ir kalbėti 
angliškai, gerai ir taisykliškai. Ma
ža mokestis. Specialė mokestis už 
mėnesi, terminą arba grupė. Įstokite 
dabar. Kambarys 802, 6 No. Clark 
St. Dearborn 7162.

BEECHER STUDIO 
padaro 

VAIZDINGESNES
Vestuvių Fotografijas

744 East 79th St. 
Triangle 4240

Ryt Budriko progra 
mas

Rytoj (sekmadieny), 1:00 — 
2:00 vai. po pi&t, iš stoties 
WCFL, 970 k., bus gražus ir 
linksmas Budriko Krautuvės 
radio programas, kurį išpildys 
ponia Schultz, Pranas Sadaus
kas, Budriko Radio Orkestras 
ir kiti žymus dainininkai. 
Kiekvienas turėtų pasiklausy
ti. — B.

KAlUd ĘĄUTAI
ATNEŠTI. PAS MUS DEL STO- 

RAGE IR PATAISYMUI, bet savi
ninkai juos neatsiėmė; black pony 
kautas $20; brown caracul $25; 
gray caracul $24; leopard cat $39; 
American Broadtail $24; black ca
racul $28; racoon $35; Hudson Seal 
$65; Genuine Mink $150; ir dauge
lis kitų, kurie yra verti keturius 
sykius tos kainos. Taipgi 20 jack- 
ettes po $10, ir 38 kailiniai serafs 
po $2. Economy Section.

MILLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan Avė., Chicago 

Atdara vakarais

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. Ilk

“Porčiaus” auka -50 
m. lietuvė Bružienė

“Porčiai” paskutiniu laiku 
pradėjo reikalauti labai dide
lio skaičiaus aukų. Keli jau 
mirė prasimušę galvas ir pa- 
nešę kitas žaizdas bekrisdami 
nuo “porčių”.

Paskutinioji auka yra Lillian 
Brazienė, 50 metų lietuvė, 
3435 South Paulina Street. Ji 
nukrito nuo savo namų užpa
kalinės verandos ir atsimušė j 
cementinį kiemą, nusilaužda- 
ma nugarkaulį. t Guli apskri
čio ligoninėje.

Susirgo plaučių uždegi 
mu; išgabenta ligo

ninėn

TEL. REPUBLIC 8402

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir' f 
Moterų PaŠelpinio kliubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj spalio 
14, 1»34 Lawler Hali, 3929 W. Ma- 
dison-St. 1 vai po pietį Visi na-, 
riai būtinai atsilanKykit ant susinn- 
Kin.o, yra daug naujų apsvarstymų.

’ Sekr.

CLASSIF1ED ADS

IŠKILMINGAS
ATIDARYMAS

R. R. Tavern, 3267 South 
Halsted Street, šeštadienį Spa
lio 13 dieną, 1934 m. Užkan
džiai, muzika ir visokie pasi
linksminimai.

Kvicčia visus draugus 
pažystamus atsilankyti

Juozas Rūta ir 
R. Ainorius

Business Chances
i ardavnnui isizmai

TAVERN IR KABARETAS par
siduoda, randasi ant žymaus Šou.h 
Sides kampo. Sėdynės dėl 200 
žmonių. Pašaukite Radcliffe 5864.

PARDAVIMUI saliunas. Gera 
vieta. Biznis išdirbtas per daugel 
melų. Fikčeriai ant vietos. Ga
lima vertuoti. Priežast) patirsit 
ant vietos, 3329 S. Lituanica Avė.

DRUG STORIS, — žymus South 
Sidėj kampas, lietuvių apielinkėje, 
daro gera biznį; puikus fikčeriai, 
švarus atakas, įsteigtas 10 metų, nė- 

jr ra kompeticijos. Geras lysas. Par
duodu dėl ligos Atsišaukite Naujie
nos, Box 174, 1739 S. Halsted St.

PARSIDUODA aludė, visa arba 
pusę. Randasi arti gatvekarių bar- 
nės, 6818 So. Ashland Avė.

CLASSIFIED ADS ]

PARSIDUODA alinė su namu, ap
gyventa maišytų tautų arba mainy
siu ant rezidencijos namo.

2119 So. Halsted St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

PARSIDUODA TAVERN. 
naudokite šita nepaprasta 
kas esate reikalingi, greitai 
kitės prie musų pieš pietus 

2502 W. 69 Street

Pasi- 
proga, 
kreip-

NAMU SAVININKU ATYDAI
VI ūsų biuras suteiks patarimus narni 
■navininkams reikale nesusipratimų si. 
rendauninkais. Maža narinė mokesti*' 
Išpertų patarimas visose namų savi 
ninku ir rendauninkų reikalais. Me« 
neturime skyrių. Atdara kasdien nu< 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie 
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymu 
namai originalio ir vienintelio narni 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952
Mes esame jau šiuo adresu virš 60 met

PARSIDUODA alinė su visais 
laisniais, ęenda pigi, biznis išdirb
tas perdaug metų, priežastis parda
vimo, tdrime tris biznius, esame 
našlės moterys, begalime viskų ap
žiūrėti. Atsišaukite Šiais antra
šais, kampas 2958 So. Union Avė., 
arba 3428 So. Halsted St.

TAVERN pardavimui, labai ne
brangiai, iš priežasties ligos.

2417 W. 51 St.

PARDAVIMUI kriaučių šapa. Va
lymo ir dažymo, labai pigiai. 1436 
N. Ashland Avė. Tel. Humboldt 
8521.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

GERŲ RAKANDŲ ir kaurų bar- 
genai laike musų didejio $16,000 Pa- 
aukavimo Išpardavimo. Veikite 
Dabar, 6626 S. Halsted St.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa. Landis — mašinos. Pigiai, 
nėra kito biznio per 4 blokus.

6645 So. Mozart St.

Personai

PAIEŠKAU Franciškaus Kriščio- 
ko, 18 metų sūnūs Jono ir Onos Ve- 
seliukės po antru vyiu Lucas, se
suo Francis Pačiunas. Turiu labai 
svarbu ir naudingų reiklią. Atsišauk 
pats ar kas žinote praneškite.

Box 177
Naujienos, 1789 So. Halsted St. 

Chicago, III.

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė, randasi ant Archer Avė. Taipgi 
delicatessen ir mokyklų reikmenų 
štoras. Viena iš šių štorų turiu 
parduoti. Pigi renda, 8 kambariai 
gyvenimui. Savininkas 5258 So. 
Loomis St.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė, geras biznis, kitos bučemės nėra 
per 3 blokus. Kaz. Ūselis, 246 So., 
18 Avė., MayWoodi III, ,

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGI 8 degtinės salesmo- 
nai pardavinėti į tavernus jūsų pa- 
rinktoj apielinkėj. Geriausis ko
misas ir drawing account, jeigu bus 
tinkami. Kreipkitės tarp 4—5 po piet 
Old Fort Dearborn Win^ & Liquor, 
Ine., 4250 Archer Avė.

, GROSERNĖ ir Delicattesen krau
tuvė, parduosiu pigiai.

2109 So. Halsted St

P ARSI DUODA pieno ir kiaušinių 
biznis, su modernišku namu, 1 
nu žemės. 
$3,800.

Rašykite laiškus

Atiduosiu viską 
Tik $800 jmokėti.

Box 175 
1739 So. Halsted St 

Chicago, III.

ake- 
už

REIKALINGAS virėjas, nevedęs 
j taverną.

3641 So. Morgan St.

PARDAVIMUI hemstitehing, išsiu- 
vinėjimo, bovelnos ir mažmožių krau
tuvė. nebrangiai L. Bradel, 1718 W. 
47 St.

REIKALINGAS vyras suprantan
tis namų darbą, 
kestis $10.00 i mėnesi, valgis 1 ir 
guolis. Rašykite laiškais Box 176, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavų mo
derniška studija su 

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

MORTCAGE BANKERS

REAL ESTATE
Bizniu pamatuotas teisingumu

SURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PARKAM LIETUVIŠKUS BONUS. 
SI ČIAM PINIGUS l LIETUVA.

IVAKORČIU AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulk*.

TEL. LAFAYEĖTE 1088

2608 West 47th St.,

Handy man. Mo- BARGENAS — parsiduoda Deli 
catessen ir Grosernė.

3002 W. 40th PI.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia 

REIKALINGOS patyrusios vilno
nių skuduru sortuotojos, taipgi mai
šytų skudurų. J. Chapman & Sons, 
2531 W. 18 St.

PARDAVIMUI restaurantas, geroj 
vietoj.
bloko. T_ 
era. Kantor, (žydukas), 4707 South 
Halsted St.

Geriausias biznis .ant to 
Pardavimo priežastis — li-

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimai

REIKALINGA patyrusių moterų 
prie sortavimo popieros atkarpų. 
Continental Paper Grading Co 
1623 LUmber St.

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

For Reni
ANT RENDOS 6 kambarių flatas 

visi parankumai. Renda $15.00, 2ros 
lubos. 5218 Princeton Avė.

Exchange—Mainai
MAINYSIU 2—6 medinį namą ge

ram stovy $700 morgičius, į gerą 
ūkę. 1982 N. Crawford Avė.

RENDON 3 kambariai, su rakan
dais — $9.00; be rakandų $7.00 per 
mėnesį. 703 W. 21 st Pi.

RENDON 5 kambarių flatas, garu 
šildomas, ant antro aukšto, $25.00 j 
mėnesi. 7230 S. Washtenaw Avė.

MAINYSIU namų su štoru Brid- 
geporte ant privatiško namo arba 
randuosiu Storų ir 5 kambarius, tin
kami byle bizniui, Karštu vandeniu 
apšildomi. Atsišaukite

6230 S. Lowe Avė.

RENDON štoras. gera vieta dėl 
Shoe 
Atsi-

MAINYSIU 2 flatų naują muri
ni namą po 5 kambarius, randasi 
Marųuette Parke. Mainysiu i Brigh- 
ton .Park i 2 po 4 kambarius^/ 

šaukite
Lafayette 2044 

4917 So. Keeler Avė.

barbemės, Beautiy Shop ar 
Maker Shop. Renda pigi, 
šaukite visą dienų nedėlioj —

6803 So. Ashland Avė.

Ji
<

r

RENDON 2 kambariai vaikinam, 
merginom arba vedusiai porai.

8434 So. Lowe Avė.

RENDON furnišiuotas kambarys 
dėl vaikino arba merginos, prie ma
žos Šeimynos, arti gatvekąrių.

117 E. 104 PI.
PARDUOSIU namą 2 po 4, dvie

jų kąru garadžius. Duokite pasiu- 
lijimą arba mainysiu j bizni.

5230 Lowe Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis namas ant 55 pėdų kampinio lo
to. 107th St. arti Kedzie. Barge- 
nas už $3500. Sllander, 1812 Prairie 
Avenue.

Furn^
ANT RENDOS kambarys dėl vai

kino ar ženotos poros, su valgiu ar 
be valgio. N. Kačinskas, 4402 S. 
Artesian Avė., Tel. Lafayette 1598.

LINCŪLN S FRIDE
“Straight Kentucky Bourbon 100 Proof”

(ITS EIGHT MONTHS OLD>
AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME

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

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

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY
WHOLESALE ONLY

3252 So. Halsted St Tel. Victory 5382-83

18 APIELINKfi — I Cook 
apskričio ligoninę buvo išga
benta 16 metų Rose Vandals- 
kis, 714 West 14th Place. 
susirgo plaučių uždegimu.

RENDON 6 kambriai ir 
maudyklė ant antro aukščio. 
Viskas naujai ir gražiai ištai
syta. Renda pigi.

2723 So. Emerald Avė.
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PIKNIKAS IR IŠVAŽIAVIMAS
Rengia 

SHADY TREF JNN DARŽO 
SAVININKAS

NEDĖLIOJ SPALIO 14, 1934
SHADY TRDE INN DARŽE 

Archer Road, Wiliow Springs, III.
i Skersai Oh Hehry Pk. <

i p* . ?: ■ t
širdingai kviečiame visus draugus,į

drauges, pažystamus ir nepažysta
mus i musų išvažlavijriš.

Bus skanus užkandžiai ir šauni 
muzika veltui, ir Škdnių gėrimų.

Kviečia Savininkas
YJQĘ SPAITIS.

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

Collateral Paskolas.

LOUIS M. CHAPMAN
INC. _

120 S. La Salle St.
Tel. Franklin 05

Real Estate For Sale 
_____Namai-ŽemėPardaviinui

SPECIALISKAS BARGENAS "
2 aukštų muro namas, 2 po 4 

kambarius flatai. Basementas, 2 
karų*, garadžius. Brighton Parke, 
4842 So. Fairfield Avė. Specialiai 
tiktai šioj savaitei $3550.00.

Savininkas
2608 W. 47 St.




