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16 žmonių žuvo 
šiaurvakarino Paci

fiko audroje

Mooney šauksis au 
gščiausiojo teismo 

pagelbos

Dideli nuostoliai padaryti visu 
Pacifiko pajūriu Oregono ii 
Washingtono valstijose

SEATTLE, Wash., spalio 22. 
Spalio audros praėjo visu Paci
fiko pajūriu Oregono ir Wash- 
ingtonb valstijose, pridal-yda- 
mos laivams ir visam pajūriui 
milžiniškų nuostoliij. Audroje, 
kuri tarpais pasiekė 83 m. į vai. 
greitumo, žuvo mažiausia 16 
žmonių.

Audra jau praėjo, bet jos 
padaryti nuostoliai pasiliko. 
Prasidėjusi prieš auštant, aud
ra siautė visą sekmadienį ir 
aptylo tik vakare.

Du nAestai, Aberdeen ir 
Hoąuiam, prie Gray užtakos, 
yra užlieti vandens. Aberdeen 
gatvėse vanduo siekia 6 pėdas.

Daug žvejų valčių paskendo, 
ar liko sudaužytos. Bet ir di
dieji laivai turėjo šaukti pagel
bos. Everett pasigendama 7 
žmonių, kuriuos buk matyta 
juroj, užsikabinus ant rąsto. 
Tad skaičius žuvusių dar gali 
padidėti.

WASHINGTON, sp. 22. — 
Thomas J. Mooney, kuris jau 
17 metų sėdi San Quentin ka
lėjime, nors jo nekaltumas jau 
senai yra įrodytas, ruošia peti
ciją šalies augščiansiąjam teis
mui, prašydamas leidimo tame 
tėisme iškelti jo paliuosavimo 
klausimą.

Jis jau kelis sykius kreipėsi į 
federalinj teismą, prašydamas 
jį paliuosuoti, bet visi jo skun
dai liko atmesti. Dabar jis 
kreipsis į augščiausįjį teismą.

Valstijos teismai ir Califor- 
nijos gubernatorius atsisako jį 
paliuosuoti, nors pats jo bylą 
nagrinėjęs teisėjas pripažysta, 
kad jis buvo nuteistas sulig 
melagingais liudijimais.

Anglai pasiekė Aust 
raliją; du lakūnai 

užsimušė

Atsidarė Legiono 
konvencija; svarstys 

bonusų klausimą

cionalis komanduotoįas Edward 
A. Hayes šiandie Bay Front 
parke atidarė 16-tą metinę 
Amerikos Legiono konvenciją, 
kurioj svarbiausiu svarstomu 
klausimu bus išreikalavimas ex- 
kareiviams piniginių bonusų.

Konvencijoj dalyvauja - tik 
1,200 oficialių delegatų, bet į 
ją suvažiavo tūkstančiai legio
nierių. Suvažiavo tik tam, kad 
paūžti ir pagirtauti konvenci
jos laiku.

Atsižvelgiant kiek legionie
riai išleidžia pinigų konvencijo
je, exkareiviams, išrodo, nėra 
sunkių laikų ir jiems netenka 
kentėti tą vargą, kurį kenčia 
bedarbiai. Sužeistieji ir šiaip 
paliegę ex-kareiviai irgi yra ap
rūpinti valdžios.

Kad patenkinti troš 
kimą greitumo

LOS ANGELES, Cal., s. 22. 
—Kad patenkinti žmonių troš
kimą vis greitesnės kelionės, 
daromi vis greitesni au
tomobiliai, įtaisomi grei
tesni pasažieriniai lėktuvai, 
traukiniai irgi stengiasi 
padidinti savo greitumą.

čia signalo laukia važiuoti 
vėliausias “streamlined” Union 
Pacifik traukinys, kuris steng
sis sumušti visus traukinio 
greitumo rekordus. Jis iš Lod 
Angeles atvyksiąs į Chicago į 
39 % vai., toli sumušdamas iki- 
šiol greičiausį “Dead Valioj 
Scotty” rekordą, kuris iš Los 
Angeles j Chicago 1905 ni. 
specialiu traukiniu atvažiavo į 
44 vai.

LONDONAS, sp. 22. — Ang
lijos lakūnai C. W. A Scott ir 
Campbell Black, kurie dalyvau
ja tarptautinėse oro lenktynė
se iš Londono į Melbourne, 
Australijoj, atskrido į Port 
Darwin, Australijoj, 2,176 my
lių nuo Melbourne- Jie skubiai 
pasitaisė savo sugedusį moto
rą ir tuoj aus pasileido tolimes- 
nėn kelionėn, kad pirmiems at
skristi į Melborune ir laimėti 
$50,000 prizą. Jie ir dabar yra 
sumušę visus . Londono-Mel- 
bourne greitumo rekordus.

Paskui juos, tik keturiomis 
valandomis atsilikę, skrenda ho- 
landai lakūnai.

Amerikiečiai lakūnai, Turner 
ir Pangborn užima trečią vie
tą.

Lakūnai Mollisonai, kurie ik‘- 
šiol vadovavo lenktynėms, iš
rodo, yra išėję iš lenktynių, nes 
sugedo jų motoras. Jie ir dabar 
tebėra Indijoj.

Du Anglijos lakūnai užsimu
šė šiose lektynėse. Tai Gilman 
ir Baines, kurių lėktuvas susi
daužė virš Italijos ir jie lieps
nose nukrito žemėn. Jie skri
do paskutinieji.

Įkaitant jų susidaužiusį lėk
tuvą, iš lektynų išėjo jau 7 
lėktuvai, ir iš lenktynes pra
dėjusių 20 lėktuvų jose tebe
dalyvauja tik 13 lėktuvų. Kiti 
turėjo pasitraukti lėktuvams 
sugedus.

Thomas J. Robinson, Jr., kuris buvo išvogęs Louisville, 
Ky., turtuolę Mrs. Stoll ir išreikalavęs $50,000 išpirkimo. Jis 
tebėra gaudomas federalinių agentų. Bet jo žmona ir tėvas, 
kurie gelbėjo išgrobtąją paliuosuoti, yra suimti. Jis esąs ne
sveiko proto. !

Iš gėdos rezignavo 
Graikijos vidaus rei

kalų ministeris

■—1 ------------------------------------------------------

Vokietijos kunigai 
-perskaitoskilimo 

ediktą

Jugoslavija kviečiasi 
senąjį premjerą

BELGRADAS, s. 22. —Jugo
slavijos regentai, kurie valdo 
šalį po karaliaus Aleksandro 
užmušimo, pakvietė rezignavusį 
premierą Nikola Uzunovič su
daryti naują ministerių kabine
tą. Jei jam pasiseks padaryti, 
Uzunovič bus Jugoslavijos pre- 
miehi jau dešimtą kartą.

u

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lio oro biuras šiai dienai prana- 
Sauja: *

Apsiniaukę ir biskj šilčiau.
Saulė teka 6:11, leidžiasi 4:- 

58.

ZURICH, Šveicarijoj, s. 22.-— 
—čia *io džiovos pasimirė žy- 
delkažtė Anue-Marje Lesser, 
pagarsėjusi Vokietijos šnipė, 
kuri karo metu veikė Belgijoj 
ii4 Francijoj. Ji kad sustiprin
ti savo nervus, pradėjo vartoti 
narkotikus, o slapta vaigščio- 
dama per frontą susirgo džio
va.

MORGANTOWN, N. C., s. 
22. —John Kistler ir jo žmo
na, kurią jis nesenai vedė, li
ko užmušti susidaužiu* jų lėk
tuvui. * ’

i

Gangsteris Charles 
Floyd nušautas

EAST LIVERPOOL, O., s. 22. 
— žymiausias po Dillingerio 
gangsteris Charles (Pretty Boy) 
Floyd liko federalinių agentų 
nušautas viename netolimame 
ūkyje, kai jis bandė pabėgti į 
mišką.

Floyd buvo ieškomas jau dvi 
dienos. Buvo manyta, kad jis 
sužeistas ir • slapstosi apielin- 
kės miškuose ,nes jo draugas 
liko suimtas Wellsville miestely.

Floyd užėjo į Conke farmą 
ir paprašė valgyti. Pavalgęs 
jis su ginklu rankoje pareika
lavo, kad farmeris nuvežtų jį į 
Youngstown. Besirengiant va
žiuoti, atvyko besisukinėję apie- 
linkėj federaliniai agentai ir 
Floyd bandė bėgti į netolimą 
miškelį. Bet agentų kulkos pa
sirodė už jį greitesnės 
mirtinai liko pašautas, 
spėjus įnešti jį į vidų, 
simirė.

ir jis
Vos 

jis pa-

Neleido tekėti, mergaitė 
nusišovė

CARBONDALE, III., s. 22.— 
Kadangi Fern Lambert, 17 me
tų high school mergaitės tėvai 
atsisakė jai leisti tekėti už 
Carl Cattonara, ji atsisveikino 
su savo vaikinu, įėjo į savo 'kam
barį 
tiek 
dėti 

« ■

ir nusišovė. Tėvai yra 
nusiminę, kad prisėjo ati- 
koronerio tardymus.

Nužudė savo vyra ir pati v
T

Lietuvos Naujienos
Vokiečiai skelbia žinias 
apie Klaipėdos konven
cijos signatūrų demaršą

Voldemaro straipsnio 
atgarsiai apeliaciniuo

se rūmuose
KAUNAS. X. 2. Ela. — Vo

kiečių telegramų agentūros va
kar paskelbta žinia dėl Klaipė
dos konvencijos pasirašiusių
valstybių demaršo, kuriuo kal
bamos valstybės pareiškusios
protestą, kad Lietuva sulau
žiusi Klaipėdos konvenciją ir 
kad tos valstybės pranešusios.
jog tam tikras juristų komite- Tautai ir valst. saugoki įstaty
tas Ženevoje svarstysiąs klai- mo 14 ir 27 paragrafus, 
pėdiečių tariamą skundą, neturi 
jokio pagrindo. Tiesa, Meye- 
ris, pabėgęs nuo teismo organų

KAUNAS.—Spalių 1 d. apel. 
ru’mai viešame posėdyje spren
dė Alfredo žibaus, Makso Pe- 
teraičio, Emilio Papendiko, Mi
ko Mickaičio, Ričardo Dama- 
šiaus, Jurgio Nelaimiškio, Jo
no šležos ir Ričardo Stašelio 
bylą. Jie visi klaipėdiečiai ir 
patraukti kaltinamaisiais pagal

Paskelbtam kaltinamajame 
akte pasakyta, kad 1934 m. 
gegužės 20—30 d. Klaipėdosir įsikūręs Vokietijoje, paskuti- buvo platinami mašinae

niu laiku nuvyko į Ženevą, tęs
damas toliau melagystės ir 
šmeižtų kampaniją ir pasisa
vindamas Klaipėdos krašto sei
melio vicepirmininko titulą, ku
rio jis dugiau nebeturi. Žene
voje jis dalino tam tikrus iš
spausdintus lapelius, ir vokie
čių spauda pasiskubino pranešti, 
kad tai esąs klaipėdiečių skun
das, o iš tikrųjų tai yra ne 
kas kita, „kaip paties Meyerio 
sufabrikuotas raštas.

Apiplėšė 3 bažnyčias

LOGANSPORT, Ind., s. 22.— 
šiame paviete pereitų naktį va-

rašyti ir rotarium atmušti Auf 
Schicksalsvegen (Likimo ke
liais). Lapo kampe parašyta 
“Veiter gaben” (duoti toliau). 
Be to pažymėta, kad šis stai- 
psnis yra prof. A. Voldemaro 
savo laiku buvusio Liet. min. 
pirmininku, ir str. Lietuvos 
valdžiai Voldemarą areštuoti ir 
ištremti.

Iš kvotos paiaškėjo, kad hek
tografuota Voldemaro str. at
gabenęs Vokietijos pil. kažkoks 
Fricas Laumus ir įteikęs Alfre
dui žiliui, kad tas nuvežtų ži
nomam SOvogo veikėjui Petrai
čiui. žilius už darbą gavęs 5 
Rm.

Teisiamieji kaltinami tuo, kad 
šį pavasarį Klaipėdos krašte.

giliai apiplėšt. tris miestelių Ą; Voldemaro parašytą 
bažnyčias, išnešdami jvaiHį tam. str. “Li-
daiktu * K kimo kelias” rotatorium spaus

dintų vokiečių kalba apie 200

ATHENAI, sp. 22 .— Vidaus 
reikalų ministeris Jannopoulos 
rezignavo iš gėdos, kad ex-pre- 
miero Venizelos sargai suėmė 
banditų vadą Karathanasis, ku
ris pernai kėsinosi nušauti Ve-^ 
nizelos ir kurio policija ikišiol 
neįstengė suimti.

Venizelos sargai užklupo ban
ditų vadą, suėmė ir pristatė jį 
nustebusiai policijai. Del tos 
priežasties ministeris rezigna
vo. Tikimąsi, kad rezignuos ii 
keli policijos viršininkai.

Venizelos buvo- užpultas per
nai važiuojant automobiliu. Iš 
pravažiuojančio automobiliaus 
buvo paleista keliolika šūvių, 
kurie sužeidė Venizelos žmoną, 
bet pats Venizelos išliko nesu
žeistas. Nuo to laiko policija 
vis ieškojo puolikų, bet neįsten
gė juos surasti, iki surado jų 
vadą paties Venizelos sargy
ba.

BERLYNAS, š. 22. — Protes- 
tonų kunigai, kurie kovoja na
cių diktatūrą- bažnyčioje, va
kar pilnose pamaldininkų baž
nyčiose, tarp kurių buvo daug 
nacių žvalgų, perskaitė savo 
ediktą apie skilimą Vokietijos 
protestonų bažnyčios.

OMAHA, Nebr., s. 22. —Mrs. 
Nielsen nužudė savo vyrą, ku
ris ją tankiai mušdavo ir pati 
nusižudė, Abu jie, taipjau ir 
jų šuo, rasti nutroškę gasu. 
Paliktame raštelyj savo vyrui 
ji sako: “Tu bandei užmušti 
mane. Dabar aš pribaigiau tą 
darbą”.

SIOUX FALLS, S. D., s. 21. 
—Federalinis grand jury ap
kaltino 9 žmones, jų tarpe Ver- 
million pavieto šerifą Russell 
ir jo brolį, sąryšy su surasta 
didele munšaino dirbtuve Gar- 
field miestely.

Pašautas žymus 
gangsteris

WELLSVILLE, O., s. 22. — 
Policija ir federaliniai agentai 
apielinkės miškuose ieško nu
šauto ar peršauto žymiausio 
laisvėje esančio gangsterio 
Charles (“Pretty Boy”) Floyd.

Jis likęs sužeistas susirėmi
me su policija. Jo draugas, 
Adam Richetti, irgi senai ieš* 
komas gangsteris, liko suim
tas.

Sužeistą Floyd pavėžino du 
automobilistai ir jis pabėgęs į 
mišką.

Anglai lakūnai arti 
Melbourne

GRIŪVANTIS MEDIS UŽMUŠĖ 
GRYBAUTOJĄ

SYDNEY, Australijoj, s. 23. 
—Anglų lakūnai Scott ir Black, 
kurie vadovauja Anglijos-Aust
ralijos oro lenktynėse, šįryt 
sustojo Charderville, .paskuti
nėj verstino sustojimo vietoj. 
Jiems beliko skristi tik 786 my
lios, kad pasiekti kelionės galą 
—Melbourne. Bet keblumo 
jiems daro vis labiau gendan 
tis motoras, •ta.. .

Juos seką holandų lakūnai pa
siekė Port Darwin, Australijoj.

Treti besiskubinantys pasiek- 
ti Belbourne, amerikiečiai Tur- 
nėr ir Pangborn, išskrido tie
siu keliu iš Singaporę į Port 
Darwin.

CHICAGO.—Mrs. An. Smith, 
43 m., 700 E. 92 St., su savo 
vyru išvažiavo grybauti prie 
Grant Park, 50 m. nuo Chica- 
gos. Begrybaujant užėjo vė
jas, kuris nulaužė nudžiūvusį 
medį. Medis. griūdamas pri
spaudė Mrs. Smith ir ją tiek 
sužeidė, kad ji neužilgo pasi- 
mirė.

LOS ANGELES. Cal., s. 22. 
“Nepavtyjingas” ekcentrikas 
Robert Perez, 40 m., nušovė 
pažystamą mergaitę Lupę Me- 
za, 11 metų, sužeidė jos 7 me
tų seserį ir jų auklę Mrs. Rin- 
con, 48 m., tada pats nusišovė.

WINFIELD, Tex„ s. 22. - 
Patikimas kalinys pastvėrė 
Franklin pavieto šerifo žmo
ną ir išsivežė su savim. Betgi 
Atvežęs ją Į čia jis ją paliuor 
savo, o pats pabėgo palikęs au
tomobilių. Dabar jį gaudo 200 
Žmonių minią.

Samdytojai iiž NRA
HANSAS CITY, Mo., s. 22. 

—Kad išlaikyti industrinę tai
ką, čia susiorganizavo 225 sam
dytojai, kurie atstovauja di
džiumą didžiųjų Kansas City 
industrijų ir nutarė priešintis 
visoms pastangoms laužyti na- 
cionalį šalies gaivinimo aktą— 
NIRA.
i
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MAŽOJI AMERIKA, Antarc. 
tica, s. 22. Sugryžusi 4.žmo
nių ekspedįdįji lektorium, 
praneša, kad ji į rytus nuo Ėd- 
sel Ford kalnų surado didėlę 
Iddu apdengtą ‘ 
eina toli j pietų 
liaus apielipltę,

lygumą, kuri 
į į pietinio po-

i.

O

VLADIVOSTOKAS, s. 22. — 
Amerikos"ambasadorius Rusijoj 
Bullitt, kuris gryšta į Ameri
ką, išreiškė viltį, kad greitu 
laiku bus įvesta pasažierinė oro 
linija tarp Rusijos ir Ameri
kos, per Pacifiko vandenyną. 
Jis busiąs pirmas pasažierinė. 
Amerikos konsulatas Vladivos
toke busiąs atidarytas už 6 mė
nesių.

Turikjos didžiūnai užsinuodijo 
maistu

BEYGOLU, Turkojoj, s. 22. 
—Turkijos ekonomijos ministe- 
ris Djelaį premieras Ismet Pa
ša ir 35 Turkijos didžiūnai su
sirgo pavalgę pietų kelionėj iš 
Cesarea į Ankara. Visi jie už
sinuodijo maistu.

lĖin m uiitai n  n—taUw—ta*

NEW YORK, s. 21. -
fesionaliai drabužių modeliai 
ruošiasi streikuoti prieš tur
tuolių “sOciety” merginas, ku* 
rios eina dirbti už modelius it 
bando paveržti darbininkių

Pro-

■...
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CASABLANCA, Morokko, s. 
22.—Išsiliejusi banga, kuri už
liejo dalį miesto, nunešė jūron 
3 žmones. Daugelis Morokko 
pajūrio miestų yra užlieti van
dens ir gyventojai bėga į sau
gesnes vietas.

egz., kuriuose aprašyta juod
žiausiais bruožais ir aliarmuo
jančioje formoje Lietuvos poli
tinė būklė ir po nurodyta, kad 
tokiu atsakingu momentu da
bartinė valdžia Lietuvos saugu
mo klausimais nieko nenusi
mano ir nemoka ginti musų 
krašto interesų, tuos atsišauki
mus platino ir tuo kėlė pavo
jingą valstybei nerimą, t. y. 
Tautai ir valst. saugoti įstaty
mo 14 ir 27 paragrafais numa
tytu nusikaltimu.

Rūmai nusprendė: Peteraitį 
ir žilių nubausti po lVs metų 
sunk, darbų kalėjimo. Papen- 
diką 3 mėn. papr. kalėjimo, o 
visus kitus po 1 mėn. kalėjimo. 
Be to, visiems nubaustiems pri
taikyta Taut. ir valst. saugumo 
įstatymo 29 str. ir B. St. 28 ir 
30 str. str., t. y. atimtos pilie
tinės teisės.

Dar vienas vienuolynas 
MARIJAMPOLE— Lig šiol 

Marijampolėj veikė du vienuo- 
CATANIA, Cicilijoj, s. 22.— [lynai—marijonų ir vargdienių 

Italijos karalius savo jachta, * senelių. Dabar Chmieliausko 
lydimas kruizerio, išplaukė ap- gatvėj pradėjo veikti klkrisčių 
žiūrėti Italijos kolonijas Sa- 4 vienuolynas, kuris jau turi įsi- 
moliland, Afrikoj gijęs didelius mūrinius namus.

a •į

Klausykitės 
Naujienų 

Radio Programų 
SEREIKOMIS

9 vai. vakare iš stoties WSBC 
1210 kilocycles

.•

.<• 4



NAUJIENOS, Chicago, III

LIETUVOS ŽINIOS

Akron, Ohio

JUOKAI
ves

r.iu

O kamgi tris?

Gerkit ir Reikalaukit

Winnipeg, Canada

dievai žino

i lįjįįįįĮįiįl

Tel. Monroe 8377

$1,000,000.00

Didele nuolaida link naujo 1935

Advokatai

CICERO, ILL.

Lietuviškos 
Degtinės

NATHAN 
KANTER

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

setą ant 
džiaugki- 
gražumu, 
vadovau- 

in odelių

4143 Ardherav., kamp. FfMnciscoav

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ava, 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvell SU 
Tel. Republic 9723

Klaipėdos krašto 
pradžios mokyklos 

sulietuvinamos

‘Tiesa, ta turėtu

25 METŲ PATYRIMO
Pritajkiine akihiu dėl visokių akių

Visose Alinėse
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon į

The tantalizing flavors of true may. 
onnaiseand true old«fashioned boiled 
dressing newly combined! Smooth 
and velvety, made in tbe exclusive 
Kraft Miracle Whip.

KRAFT’S MIRACLE WHIP f
SALAD DRESSING

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

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

Tel. Seeley 7880
Namų telefonas Brdnswick 0597

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

trečiais mokslo 
bus mokoma pen- 
per savaitę.
krašto lietuviai 
mokyklų pertvar-

Tel. Canal 6174 
CHICAGO. ILL.

Panele — 
manai, kad aš 
daug išblyškusi nešioti tekią 
suknelę?”

Tėvas 
mei parausti iš gėdos apsivil 
kusi tokią suknelę!”

B. V. A ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS?

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
’ vai.,e Nedaliomis nuo 10 iki 121 

3843 South Halsted St.
TėT. Boulevard 1401

Tėte, ar tu ne 
atradau per

Rusiška ir Turkiška Pirtis-
DOUGLAS BATUS

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD
iarti St. Louis Av. Tel.-Kedzie 8902 W 
.„Vanos,..lietaus;ir druskos vano^ . 
( kirtimi™ nool. - -
b Rusiška ir turkiška pirtis
Moterims seredomis iki 7. v. y.________ ,,WMi

<5340 Šo. Kedzie Avenue 
jj. (Neturimo sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

DR. STRIKOLTS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645. So. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso Vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1930

— Užsienio laikraščiai, ra
šydami apie Klaipėdos krašto

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400

AND LQAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

Rezoliucija prieš SLA. 7~to 
apskričio nutarimus

Radio Store.
4916 W. 14th St

Tel. Cicero 1329. Cicero, III

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7866

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. TeL Virginia 0669

GraboriusKOPLYČIA DYKAI.

AiMASAIW 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Lachavieh ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu-

Tel. Canal 2515 arba 2616 
SKYRIUS:

4439 & 49 €t, Cicero, III.
Tel. Cicerą 5927

Joseph V. Mockus 
v LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washington St.

Kambarys 402 Tel. Dearbom 9047 
Rez; 5849 So. Hermitage Avė. 

Vakarais nuo 6 iki 9 
TeL Prospect 1610

GERE. Naujienų skaityto* 
jos ir skaitytojai prašomi i 
pirkinių reikalais eiti i tas* 
krautuves, kurios skalbiasi 
Naujienose.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St. 
CHICAGO. ILL.

vokietininkų priešvalstybinį Doringas senis 
veikimą, drąsiai pasisako, kadĮsibijai policijos nuoga, 
jis buvo vedamas su Hitlerio 
žinia. Esą, Hitleris Klaipėdos 
krašte' norėjo suorganizuoti 
tuos pačius įvykius, kurie bu
vo Vienoje: liepos pabaigoje.

Tsb.

Ar tu ne- 
vien 

tais karoliais apsinarsčiusi, 
šokti?”

Aktorė — ‘‘Visai nesibijau. 
Mat, aš turiu tikrų prirodymų, 
kad tie karoliai nėra vogti, tai 
yra mano nuosavybė”.

Mokyklose su dėstomąja lie
tuvių kalba namuose kalban
tieji mokiniai nito pirmos mo
kyklų dienos mokosi lietuviš
kai, reikštis drauge su lietu
viškai kalbančiaisiais ir per 
pirmus ketverius mokslo me
tus turės išmokti lietuviškai 
tiek, kad galėtų gerai sekti se
kančiuose ketvertuose mokslo 
metuose dėstomas pamokas. 
Jau pradedant trečiais mokslo

D R. HERZMAN
18 RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas Chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokias 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1084 W. 18th St., netoli Morgan St 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nub 6 iki 7:30 vai. vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Ptfrk 6755 ar Central 7464

Juozapas;, Endeikis 
ir Tėvas

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

A. L. Davidonis, M.D.
4919 ’ S; Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOSt

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

metais, namuose vokiškai kal
bantieji mokiniai j pratinami 
lietuviškai skaityti ir rašyti 
drąuge su? lietuviškai kalban
čiais.

Mokyklose su dėstomąja vo
kiečių kalba lietuvių mažumai 
pritaikomi . bendrai tie patys 
dėsniai, kaip vokiečių * mažumai 
lietuvių kalba dėstomose mo
kyklose. Ir tose mokyklose nuo 
pirmos mokslo dienos vokiškai 
kalbantieji mokiniai bus pra
tinami drauge reikštis* su lie
tuviškai kalbančiais.

Tik aukštesniuese mokyklos 
skyriuose bus dėstoma pagal 
daugumą visoje mokykloje lie
tuviškai arba vokiškai. Mažtimų 
čia reikia žiūrėti pagal veikian
čius įsakymus. Privalomos lie
tuvių-vokiečių kalbos visose 
krašto mokyklose bus dėstomos 
5 kartus per savaitę. Tik vo
kiečių kilmės mokinių lanko
mose mokyklose lietuvių kal
ba dėstoma pradedant trečiais 
mokslo metais. Ji bus mokoma 
šešius kartus per savaitę ii* 
viena pamoka bus skiriama lie
tuvių dainoms. Gi. lietuvių kil
mės mokinių lankomose moky
klose vokiečių kalba bite pra
dėta. dėstyti 
metais ir ji 
kius kartus

Klaipėdos 
tokį pradžios 
kymą sutiko su dideliu džiaug
smu. Iš tiesų, ligi šiol Klaipė
dos krašto mokyklose lietuvių 
kalba buvo užguita. B ūda ve
atsitikimų, kad mokytojai lie
tuvių kalbos ne tik nedėstydar 
vo, bet viešai ją išjuokdavo ir 
niekindavo. Dabar šiito įsaky
mu tam tyčioj imuisi bus pada
rytas galas. Tsb.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rež. Tel. Victory 2343Dl BERtASH

756 West 35th St
Cor. of 85th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
NedčEomis pagal sutartį.

PASKOLOMS ANT 
PIRMU MORGIČIU

Nuošimtis tik už likusią sumą, ant lengvų iš
mokėjimų, nuo 5 iki 20 metų. Įstojimo ir 
jokių bausmių nereikės mokėti. r

įstok i šią Draugiją sistematiškai 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 kiek nori, kol 
sumokėsi $1,000.00 ir Draugija mokės divi
dendus už sumokėtą sumą.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrįcally Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, įkuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Specialė atyda atkreiptam į 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 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phonc Boulevard 7589

2324 Šo. Leavitt Street 
PHONE CANAL 1678 

JUSTIN MAGKIEWI€H,J Rašt

’ J. E BADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIU GRABORIUS 
r Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
&68 W. 13th St

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo1 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

/America s 
favorite!

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen A ve.) 
Tel. Hemlock 6699 

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Simon M, Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

SLA. 198 kuopa spalių 14 d. 
laikė savo mėnesinį susirinki
mą W. C. svetainėje, 772 Ray- 
mond St. • Narių susirinkime 
dalyvavo 47 ir jie vienbalsiai 
nutarė išnešti protesto rezo
liuciją prieš SLA. 7-tą apskri
tį dėl nesiskaitymo su seimo 
nutarimais. Rezoliucija skam
ba sekamai:

Kadangi SLA. 38-tas seimas, 
įvykusis Detroit, Mich., svarstė 
ir išsprendė, kad SLA. centro 
raštinė turi būti perkelta į 
įpittsburghą, Pa., o ne kur ki
tur, tai SLA. 7-as apskritys 
neturi teisės jokių sprendimų 
daryti, kur SLA. centras turi 
būti pergeltas.

Mes, SLA. 198 kuopos na
riai, kooperuodami su dabar
tine Pildomąją Taryba, reko
menduojame visus SLA. 7-to 
apskričio vadus, kurie kelia 
suirutę ir trukdo SLA. dirbti 
konstruktyvj darbą, braukti iš 
SLA. narių tarpo. Tuo labiau, 
kad tie vadai, budami Pildo
moje Taryboje, panašiai elgėsi 
su jiems nepatinkamais na
riais. Mums atrodo, kad tokis 
Pildomosios Tarybos žygis 
prieš narius, kurie seime pa
sižadėjo kooperuoti ir dirbti 
su naujaja valdyba, bus pilnai 
pateisintas. Jie pasižadėjo 
dirbti organizacijos labui ir 
gerovei, o dabar nesiskaito 
nei su konstitucija, nei su sei
mo nutarimais.

SLzL 198 kuopos įgaliota Re
zoliucijos Komisija:

R. Versackas
P. Sūrinis 
M. Poška 
B. A. Švelniene 
B. Yarošius
S. Mockus
V. T. Neuerauskas.

Ren. 6606 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1821 8o. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS!

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

Phone MIDWAY 2880

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395 

Dr. Susanna A. Slakis 
Moierų ir vaikų ligų specialistė 
6900 So. Halsted St. t‘ 

Valandos 1—4 ©p pietų, 7—8 vaL vak. 
išskyrus seredomis.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

Jis — “Žinai, ne viena ap 
siverks kai aš apsivesiu.”

Ji—“Kelias gi tu žadi

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

arti 31 st Street, 
Valandos: 2-—4, 7—9 vai. vak. Ne- 

dėliomią ir šventadieniais 10-^12 
diena.

Jis—' Oftyte, šį vakarą 
du linksmai praleisime laiką 
Aš nupirkau tris bilietus į te
atrą.”

Onyte
Jis—“Tava motinai, tėvui 

broliui.”

Nustebinąs— i;
6 kojų Migh- W
boy rankomis 
trinto Riešu-
to medžio, ir g&P
augščiaus i o s pO
rųŠies C1 a s s u
“A” Audio ® ®

Systema. Bass Kompėpsacija, 4- 
point Tono Kontrolė, Automatiš
ka Valumo Kontrolė, Shadow 
Tuning Electro-Dynamię Speake- 
ris ir tt. Pastebėtina vėrtybė!

Lengvi IŠmokėj1m«i

Laidotuvės §95
J. J. BAGDONAS 

Pulltnan 4151 
10734 S.Michigan Av

Republic 3100 
2506 W. 63 St.

P-as J. Novogrodskis — tai 
lyg ta klajojanti dvasia: nie
kur sau vietos negali susirasti. 
Jis šiandien dedasi socialistu, 
rytoj jis į komunistišką dūdą 
pučia, o poryt 
kas iš jo bus. Niekur jis nega
li prigyti, — tik blaškosi ir 
blaškosi.

Buvo laikai, kada jis gana 
tamprius ryšius palaikė su ko
munistiška “literaturka”. Tada 
jis gana uoliai dirbo Maskvos 
davatkoms. Bet, kaip sakoma:

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 reikię 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523

Amerikos Lietuvių Daktarų

Rupindamąsi Klaipėdos kra
što mokyklų tikru' paskyrimu, 
ir mokslo lygiu patyrimu, Klai
pėdos krašto direktorija įsa-ke 
pertvarkyti lietuvių kalbos dė
stymą to krašto pradžios mo
kyklose. Pradedant spalių mė
nesio 1 d. dėstomoji kalba 
Klaipėdos krašto pradžios mo
kyklose nustatoma pagal to
kius dėsnius: jei lietuvių kil
mės mokiniai, drauge su na
muose lietuviškai kalbančiais 
atskirose mokyklose sudaro 
daugumą, tai tose mokyklose 
dėstomoji kalba yra lietuvių. 
Kai mokykloje susidaro dau
guma iš namuose vokiškai kal
bančių, vokiečių kilmės moki
nių, tai dėstomoji kalba vokie 
čių. Visų mokyklų vedėjai iki 
lapkričio 1 dienos turės pada
ryti atitinkamus sąrašus ir su
žymėti, kurie mokiniai šiems 
dėsniams atitinka. Gi mokyklų 
patarėjai patikrins šiuos sąra
šus ir nustatys, kurių moky
klų kuri kalba yra dėstomo-

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika 
lams. Kaina prieinama.

■z 3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

L J. ZOLP
GRABORIUS , 

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8418

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS

i Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. 

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

Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Mauras padare savo darbą, 
Mauras gali eiti. Lyginai taip 
atsitiko ir su Novogrodskiu. Li
tera turkoje ftavorščiai jį palai
kė tol, kol jis jiems buvo nau
dingas. Kai iš jo nieko daugiau 
nebegalėjo išspausti, tai jis tu
rėjo eiti savo keliais.

žinoma, tąsyk Novogrodskis 
užsirūstino. Mat, tapo jo uno- 
ras užgautas. Prieš tavorščius 
jis pradėjo net gaurus statyti. 
Prie progos jiems net bandė ir 
gnybtelėti.

Bet štai praėjo kiek laiko, ir 
jis jau vėl bando prisigerinti 
tiems, kurie jį negarbingai iš 
literaturkos išstūmė.

“Keleivio” No. 35 jis puola 
“Naujienas” dėl antrojo skridi
mo rėmimo. K irtąja atminti
nai išmoktas bolševikiš* as pa
sakas. ir .šnauJoji įas, ir 
fašistams pas:gcri urnas, ir vi
sokie kitokie galai. Neužmiršta 
primin i taip paf Daria. s-Girė- 
no žygi. Girdi, ir tada “Nau
jienos” visam reikalui vadova
vusios.

Kaip sau norite, bet visgi 
reikia nors šiek tiek padorumo 
prisilaikyti. Kai Darius ir Girė
nas organizavo savo žygį, tai 
faktinai jokių komitetų nebu
vo. Jie patys savo pastangomis 
bandė sukelti pinigus. Na, ir 
pasirodė, kad tų pastangų ne
užteko. Skridimas nebuvo tin
kamai prirengtas ir padarinyje 
įvyko katastrofa.

Komitetas, kuris rūpinasi an
truoju skridimu, žinoma, darys 
visa, kas tik galima padaryti, 
kad viskas butų kuo tinkamiau
siai prirengta. Visos kliūtys, 
kurių galima išvengti, bus iš
vengtos. O tai užtikrins sėk
mingą skridimą.

Kalbėti apie kokius išnaudo
jimus yra tiesiog paikas daly
kas. Pinigus dėjo skridimui tie 
žmonės, kurie yra įsitikinę, jog 
tai naudingas daiktas. Ir štai 
dabar įdomiausias dalykas yra 
tas, kad labiausiai triukšmauja 
kaip tik tie gaivalai, kurie prie 
skridimo visai neprisidėjo, — 
taip sakant, nepajudino nei 
piršto.

Kuriems galams jie tad triuk
šmauja? Ko jie nori? Ko jie ki
ša savo nosį ten, kur jie yra 
pašaliniai, kur jokių reikalų 
neturi ?

Tarp Kanados lietuvių man 
teko nemažai pasidarbuoti dėl 
antrojo skridimo. Tam skridi
mui aš pritariau ir dabar pri
tariu. Esu pilnai įsitikinęs, jog 
jis bus įvykdytas. Taip mano 
ir dauguma tų, kurie aukavo 
savo centus.

Na, o Novogrodskiui galiu 
pasakyti štai ką: svetima liga 
nepridera jam sirgti. Jis juk 
visuomet turi progos savo cen
tus ir dolerius aukoti Bimbos 
kromeliui.! Jei tai jis darys, tai 
visai galimas dalykas, kad jo 
visi griekai bus atleisti ir jis 
vėl galės Bimbos naudai dar
buotis “literaturkoje”.

“Keleivio” skaitytojas.

Mutual Liąuorūo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

straightkentucky
BOURBOH •

Ši Draugija/yra po U. 
S. Governriyent prie
žiūra ir Government 
deda '> pinigus į šią 

Draugiją.

Dėl platesnių žinių* 
kreipkitėts i 

Draugiją.

Lietuviai Daktarai

DR. MARKERIS 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8483

Lietuves Akušerės
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy | 
and Midvvife

MrCBHi 6109 s- Aiban?■ Avenue
■ Phone

Hemlock 9252J. * Jgg! Patarnauju prie 
P*'" ObB gimdymo namuo 

se ar kR°nin«se» 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tie blankets ir tt.

BL Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Išmainykite s^vo seną 
naujo 1935 PHlLCO ir 
tės jo spėka, tonu ir 
kurie padaro PHILCO 
jančiu radio! Daugelis 
dėl užrubežinių ir Amerikos pri
imtuvu. Pastebėtinai Žsmos kai
nos! Extra didelė nuolaida už tu
su sena radio per ši išpardavimą!
PHILCO

18H ’l^SSl



NAUJIENOS, Chicago, IIIAntradienis, spal. 23, 1934

dirigentas
ma Underwood

$1 ĮMOKĖTI—$1Į MENESĮ?olitiKa
ĮSTATYS

jūsų namuose

ne

svc

Garsinkitės Naujienose

Petras Bedalis

ofisu

Kongr. Sabatho laiškas

12 tūbų radiospo $49,QQ
6 tūbų Radiospo H 8.00

Bridgeport Liųuor Co
3252 S. Halsted St

Lauk svarbaus
pranešimo

. ' . . " '■ ■' ; -j

ZALESKI ir MARTIN, Sav.

3337 So. Halsted

Mes turime didžiausį pasi 
rinkimą puikių čeverykų

UNIVERSAL 
SHOE STORE

Atsiminimai iš Pir
myn choro praeities

švari 
neva-

Pasekmingas Rose 
lando parapijos 
choro vakaras

Parduodame juos pigiausio
mis kainomis.

Pirmyn Choras 
per 25 metus
žiupsneliai Atsiminimų

VYRAMS, MOTERIMS 
IR VAIKAMS.

ČEVERYKAI 
VISAI 

ŠEIMYNAI

Suimti Chicagoje už va 
gystę Indianoje

22 METŲ 
IŠPARDAVIMAS

Bus Didelis Lietuvių 
Demokratų Mitingas 

Brighton Parke

Chicagoje policija suėmė 19 
metų studentą Alfred Brauer,

Graži Dovana Kiekvienam 
pirkėjui: Eastman Kodak 

ar Auksine Plunksna.

Kaip atsirado “Pirmyn 
Mišrus Choras

Pats per save yra 
pilnas Garo Apšildymo 

Pliantas.

Irving Weitzman, turtingas 
Chicagos biznierius yra kalti-

Nuostabus pasiulijimas Gazo ši
lumos namuose, ofisuose ir Sto
ruose—Vienam kambariui arba 
visam bildingui.

MUSU TAVERNŲ
BIZNIAI

Turtingas kepėjas kai 
tinamas už žmogžu

dystę

iš Purdue universiteto, kuris 
pavogė auto-

Mes, pergalėtojai, dainuosim 
Chicagos Lietuvių Choro Pir
myn 25 metų jubiliejiniam kon
certe lapkričio 4 d., St. Agnės 
Auditorijoj.

Kaip skyrėmės ir ką veikėm 
persiskyrę su kairiaisiais, teks 
pakalbėti kitą kartą. —A. V.

P-as T. Aleksynas seniau gy
veno Grand Rapids. Čia jis bu
vo stambus darbuotojas lietu
vių visuomenės darbo dirvoje, 
bet jis tada buvo taip sakant 
proletaras, šiandie jau “buržu
jus”. Kai kada taip vadinami 
“buržujai” dirba gana sunkiai, 
dar sunkiau, negu kai daugelis 
darbininkų, bet vis viena jie 
buržujais vadinami, šiais de
presijos laikais nemaža dalis 
darbininkų, negaudami darbo, 
o turėdami kišenių j e dar kelio- 
liką centų, kad tų pačių nepra
radus — užsideda biznį. P-as 
Aleksynas, tur būt, irgi tų pa
čių gyvenimo sąlygų verčiamas, 
atsidūrė biznierių eilėse. Veliju 
jam geriausio pasisekimo.

Beje, dar bučiau pamiršęs 
priminti, kad p. T. Aleksynas 
sekamą sekmadienį, spalių 28 
d., pradedant 2 vai. po pietų 
iki vėlybai nakčiai kviečia sa
vo visus draugus ir pažįstamus 
atvykti į jo užeigą-tavern, 1526 
East 69th Place — bus prie gė
rimų įvairiausių užkandžių, čia 
galėsime draugiškai pasikalbėti 
apie senus gerus laikus. '

SKALBIAMOS 
MAŠINOS 

Naujos, po ....... $37 EQ
iki -69.00
ALIEJINIAI PEČIAI 
Gražus Parlor Setai 

VertSs $65.00 po $39aQQ

Pirmyn Mišrus Choras
Iš LSS 81 kp. Mišraus cho

ro ir Naujos Gadynės choro 
susidarė “Pirmyn” Mišrus cho
ras, iš kurio išaugo dabartinis 
Chicagos Lietuvių Choras “Pir
myn”. Kai suvienijom nuo 1916 
iki 1919 metų choras gyvavo 
labai gerai, visi ir visos sutar
tinai veikėm ir dainavom. Re
peticijos buvo laikomos North 
Sidės Draugijų Sąryšio svetai
nėj. Prie sąryšio priklausė ir 
choras. Tai buvo visas north- 
sidiečių progresyvių lietuvių 
centras.

Kova su komunistais ir 
choro skilimas

Visą laiką chorą mokino drg. 
J. Katilius.

1919 metais užėjo bolševiz
mo gadynė. LSS kuopose pra
sidėjo nesutikimai ir paskui 
skilimas Lietuvių Socialistų Są
jungos. Tas pats įvyko ir Pir
myn Mišriam chore. Komunis
tai choro nariai pradėjo reika
laut, kad Pirmyn Mišrus cho
ras pasivadintų Lietuvių Ko
munistų Mišru choru. Tuo lai
ku choro valdyboj buvom pen
ki nariai. Du iždo globėjai buvo 
komunistai, o pirmininkas, sek
retorius ir kasierius buvo so
cialistai. Choro susirinkimus

ROSELAND. —Sekmadienį 
vakare Balchuno-Baužos sve
tainėje, Roselande, įvyko , Visų 
Šventų parapijos choro koncer-

APSAUGOTAS
IŠMINTINGUMU

Radio-— Activus “piloto kabe
lis“ pagelbsti laivo kapitonui 
susirasti kelią per prisikimšu
sią prieplauką. Budrus biznie
rius jaučia, kad šis BANKAS 
sugebės pagelbeti 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 EICHANBE 
NATIONAL BANK 
19th Place and

Halsted St. .

10 tūbų Radios verti 
$75.00 už ......... $39.00

kalbėtojai:
Fr. Aušra ir J. 

Zuris, vietiniai, o taipgi sve
čiai,. Kl. Jurgelionis, Ch. Kai 
ir A. Kumskis.

Visi Brighton Parko ir apie- 
linkių lietuviai yra kviečiami 
atsilankyti į ,šį mitingą, kuria
me lietuviai turi pasirodyt sa
vo skaitlingumu.

;— Demokratas.
Ant Badio pirkėjas sutau

pys daug
MIDGET RADIOS $7.00

Naujienos
1739 So. Halsted st.
Chicago, III.
Gerbiamas Redaktoriau:

Man pranešta, kad lietuvių 
spaudoje buvo prieštaraujan
čių pareiškimų apie demokra
tų partijos lietuvių grupės rin
kimų ofisą.

Mano geismas yra, kad tarp 
lietuvių demokratų gyvuotų 
pilna harmonija. šiuo geis
mu vaduoj anties, aš paskyriau 
adv. Kleofą Jurgelionį, kaipo 
gabų rašytoją ir seną darbuo
toją, vesti viešųjų santykių 
(publicity) reikalus, o taipgi 
pripažinau Aleksandrą Kums- 
kį, kaipo Lietuvių Demokratų 
lygos išrinktą pirmininką, ve-

JEIGU jums nusibodo jovalas ir nešva
rumai, surišti su užkuriniu pečiaus, 

nešimu anglių, išnešimu pelenų, arba bū
ti visai be šilumos, štai smagi naujiena. 
Savininkai arba namų rendauninkai be 
centralinio apšildymo plianto arba na
mai, kur kambariai gerai neapšildomi 
centralinio plianto, gali pasidžiaugti sma
gumais, kuriuos suteikia gazo šiluma.

Tiktai už $1. įmokėti ir $1. į mėnesį 
jūsų gazo kompanija įtaisys Gasteam ra- 
diatorį jūsų namuose, ofisuose arba krau
tuvėje.

Gasteam radiatorius gali būt greitai 
ir lengvai įtaisytas ten kur jums patinka. 
Jis lengva vartoti. Tiktai reikia pasukti 
valvę ir uždegti—jus gaunate šilumą,— 
tiek, kiek jums patinka, kur jums patin
ka ir kada jums patinka. Tai yra 
šiluma. Be suodžių! Be purvo! Be 
lumų!

Susižinokite su savo artimiausiu 
dėl smulkmenų.

GERK PlfeNĄ
BUK SVEIKAS
Vyrams ir moterims 

reikia šviežio pasteri
zuoto pieno kasdien ge
rai sveikatai palaikyti. 
Jis turi brangių ele
mentų reikalingų kūno 
kovai su ligomis. Jis 
lengva suvirškinti. Pa
sakykite pieniui atvež
ti po kvortą kiekvie
nam šeimos nariui. Jis 
paliks jį prie jūsų durų.

Pradėkite šiandie ger
ti bent po 4 stiklus pie
no kasdien. Jausitės ge
riau.
MILK FOUNDATION, INC. 
A non-prolit organization en- 
<lowed to give out Bcientific 
factB on general health.
20S W. Wacker Drive,Chicago

žudį, kuris su Daiches apsi 
diijbo. Daiches turėjęs $300, 
000 apdraudos.

Pabaigoj 1914 metų prisira
šiau ir prie LSS 81 kp. mišraus 
choro. Vyrai tie patys daina
vom prie abiejų chorų. Visi bu- 
davom linksmi ir draugiški, kur 
būdavo koks pakvietimas dai
nuoti, tai visi sykiu susitarę 
važiuodavom. O kai važiuoda
vom namo, tai net gaitvekaris 
skambėdavo nuo gražių ir su
tartinų dainelių. Svetima pub
lika, kuri gatvekaryje būdavo, 
mums smarkiai plodavo.

Kaip jau pirmiau buvau ra
šęs, 1915 metais iš LSS 81 kp. 
Mišraus choro pasitraukė kele
tas narių ir suorganizavo Nau
jos Gadynės Mišrų chorą. Tas 
skaidymasis neišėjo ant gero, 
taip kad po metų ir pusės abu 
choru vėl turėjom suvienyti.

laikydąvom 
pirmą 
choro 
stojom 
čiamas 
kairieji, kad jie mažumoj, pra
dėjo verbauti prie choro savo 
pasekėjus, visai nežiūrint ar 

gali kiek dainuoti ar ne, 
tik didesnis skaičius butų, 
jau matom pavojų. Ture- 
lėkti iš valdybos ir nusto- 
Prrmyn vardo, kuri mes

kiekvieną mėnesį 
antradienj. Didžiuma 

narių ėjo su mumis ir 
už tai, kad nebūtų kei- 
choro vardas. Pamatę

Mes 
si m 
•im 
taip gerbėm. Mes pasitarę trys 
valdybos nariai su kitais cho
ro aktyviais nariais mėnesinia
me susirinkime pasiūlėm, kad 
naujų narių vyrų nebepriimti. 
Mat vyrus visus jie (kairieji) 
buvo susikvietę. Mes aiškinam, 
kad vyrų labai daug ir atrodys, 
kad vienų vyrų choras. Tas ta
rimas praėjo ir mes likom per
galėtojai. Tas tarimas, žinoma, 
nepatiko kairiesiems. Sekantį 
antradienį visi kairieji apleido 
Pirmyn Mišrų chorą ir suorga
nizavo Lietuvių Komunistų 
Mišrų Chorą, kuris paskiau per- 
sivardijo į Kanklių Mišrų cho-

reikalus, 
laukdamas, kad jiedu pilnai 
kooperuos jiems paskirtuose 
darbuose.

Su pagarba,
A. J. Sabai h.

tas ir šokiai, kurie 
dideliu pasisekimu, 
apie 400 publikos.

Chorą vedė gabus
S. (Jimmy) RakauJkis. Po mu
zikali© programo visi susirin
kę linksminosi Šokdami prie 
orkestro muzikos.

Tarp žymesnių lietuvių va
karėlyje buvo Julius Waitches 
ir Stanley Mažeika, gerai žino
mas graborius. P-s Mažeika 
lošė didelę rolę. Prie baro, kur 
jis gausiai visiems “fUndijo”.

—J. J. Žukas.

BRIGHTON PARK — Idant 
supažindinti lietuvius balsuo
tojus su ateinančių rinkimų 
kandidatais ir rinkimų klausi
mais, 12-to wardo lietuvių de
mokratų organizacija po Ch. 
Stencilio vadovybe rengia di
delį masinį mitingą. '

Mitingas įvyks ateinantį 
dėldienį, Spalio-Oct. 28 
Hollvvvood Hali (Juškos 
lainėje), 2417 W. 43rd 
Pradžia 1 vai. po piet.

Senovės laikai čia bus 
siminta, nes visi kas atsilan
kys į šį mitingą gaus už dyką 
alaus. Prie gardaus alaus bus 
smagu pasiklausyti gražaus 
programo ir garsių kalbėtojų.

Kalbėtojai kalbės angliškai 
ir lietuviškai. Tarp anglų 
kalbėtojų bus visi svarbiausi 
kandidatai.

Anglų kalbėtojai:
F. Zintak, Aldermanas B. 

’Hartnett, Clayton Smith, Rob. 
Sweitzer, aid. Talman, Flynn, 
Clark ir kandidatas į teisėjus 
J. J. Drucker.

Lietuvii
Ch. Sterici

vietiniai

. Thamas Aleksynas
Yra sakoma, kad Chicago 

yra visų pakeleivių motina. Tas 
posakis daugumai iš mus tikrai 
atatinka. Mes čia lietuviai di
džiumoje esam keleiviai. Vieni 
iš Lietuvos atkeliavome tiesiai 
į Chicago, o kiti iš kitų mies
tų keliavome Chicagon, kad 
čia laimę suradus. Vieniems 
gal čia ’ pdsifeekė^ W gana' gerą 
laimę rasti, o kiti apsivylė Chi
cagoje laimės ieškodami. Taip 
sakant, vieniems Chicago ir 
motina, o kitiems pamotė.

P-as Tarnas Aleksynas čia 
atkeliavo sau laimės ieškoti iš 
Grand Rapids, Mich. Atrodo, 
kad jis ieškomą Ikimę čia su
rado. Užsidėjo gražų taverną, 
varo gerą biznį, pinigus semia 
rieškutėmis. Kiek jam tų pini
gų atlieka, tai ne mano biznis 
žinoti, bet iš šalies žiūrint at
rodo, kad jis sėkmingai bizniau-

praėjo su sti organizacijinius 
■Susirinko

3417-21 S. Halsted St 
Tel. Boulevard 8167 

CHICAGO, ILL.

BURDIK JEWELRY, 
3343 So. Halsted St.

Lietuviu Radio Programas Nedėl- 
dieniais: 1:00—2:00 vai. po piet, 

WCFL, 970 k.

namas už užmušimą Eli Daich
es, vienos Chicagos garsinimų Lafayette, Ind 
firmos narį. Nužiūrima, kad mobilį ir su jv.„ uluu..uvj„ 
Weitzmanas pasamdęs žmog-lChicago su savo mergina, Sel

. r , . Gas Heating Divislon CK

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE ČOMPANY

GERE. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuvės, kurios skelbiasi 

i Naujienose.
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PASAULIO

SUDEGINO 5 METŲ MERGAITĘ

JURŲ KONFERENCIJA* * ’• 4 *i ■’* '' • !į> , «" ’ * ,
Šiandie Londone prasideda didžiųjų valstybių pasi

tarimai, kurių tikslas yra paruošti dirvą ateinančių me
tų jurų konferencijai. Pasitarimams pirmininkaus Bri
tanijos premjeras MacDonaldas. Jungtines Valstijas at
stovaus prezidento Roosevelto įgaliotinis, Normąn H. 
Davis.

Europos spauda atsiliepia apie šią prirengiamąją 
konferenciją gana pesimistiškai. Kai kurie laikraščiai 
pranašauja, kad ji negalės nieko kito nutarti, k^ip tik
tai, kad butų atidėta 1935 metų konferencija, nes iš 
anksto esą galima numatyti, jogei iš jos nieko neišeis.

Keblumų priežastis — Japonija. Sulig sutartim, ku
ri buvo padaryta 1926 metais ir galioja dešimtį metų, 
yra nustatyta, kad karo laivynų jėgos tarpe Britanijos, 
Amerikos ir Japonijos butų tokioje proporcijoje: 
5—5—3. Šita sutartis yra svarbi tuo atžvilgiu, kad ji 
pripažįsta jungtinėms Valstijoms lygybę jurose su Bri
tanija. ‘j

Tas pripažinimas buvo įgytas su parama Japonijos, 
kuriai Jungtinės Valstijos atsilygino už tai, pasižadė
dama nelaikyti Didžiamjame okeane didesnio laivyno 
už Japonijos. Šis sutarties punktas irgi yra svarbus, 
nes jisai duoda užtikrinimą Japonijai, kad Amerika ne
galės vesti prieš ją užpuolamąjį (ofensyvj) karą.

Tačiau Japonija jau nebesi tenkina tokia savo padė
tim. Po to, kai jai pasisekė atimti nuo Kinų Mandžuri- 
ją ir išvyti iš Mandžurijos rusus, jos militaristams iš
dygo dideli ragai ir jie dabar reikalauja sau teisės tu
rėti tokį pat karo laivyną, kaip Britanijos ir Amerikos. 
Su šituo jos reikalavimu nesutinka nei anglai, nei ame
rikonai.

Todėl susitarimas yra vargiai galimas. Jeigu pasi
kalbėjimai Londone prieis tą išvadą, kad geriaus ne
šaukti konferencijos ateinančiais metais, ir ji bus ati
dėta, tuomet netolimoje ateityje grasina prasidėti gink 
lavimosi lenktynės jurose. Kai dabartinės sutarties ter
minas pasibaigs, tai anglai, amerikonai ir japonai ims 
didinti savo laivynus tiek, kiek paveš jų iždai.

Bet tai ir nenuostabu. Kada visos šalys ginkluojasi 
sausumoje, tai sunku tikėtis, kad kitokia politika vieš
patautų jurose.

Roosevelto žadėtas vaikų darbo panaikinimas dar 
toli-grazu nėra įvykintas. įaįkrąšęiai rašo,.kad cuk 
raus pramonėje cĮar tebedirba 1^,000 vaikų. AAA (ąg- 
ricultural adjustment administration) žada šitoje Sri
tyje padaryti reformą. Ji ketina uždrausti dirbti yai-| 
kąms įkį 14 metų amžiaus. Nuo keturiolikos iki šešioli
kos metų ąmžiaųs ji apribos dąrbą 8 valandoms. Vadi
nasi, jaunuoliams 17 arba 1S mėtiį anyžiaus nebus ^au
džiama dirbti net daugiau, kaip 8 valandas per dieną.

' Tai, mat, kokiais kukiais rezultatais baigiasi žade- Einant 
tosios “didžios” reformos. ' tapo pavesta val-

...................... ........... ..  .... . įdyti ‘Tautų Sąjungai su tuo 
įsupĮatimu, kad po penkiolikos 
[nietiį tiirėš įvykti plebiscitas 
j, it gyventoj ai galės išspręsti, 

kam jie iįpri priklausyti.
Tok^ patvarkymas vyriau

siai tapo padarytas todėl, kad 
Vokietijos armijos visai be jo- 

...........  kid reikalo sunaikino Franci- 
[Į šją atskaitą įeina pajamos ir išlaidos nuo darbo pra- jos anglies kasyklas šiaurinėse 

džios iki šių metų rugsėjo pirmos dienos. Jos paskelbimas už- provincijose. Būtent, Lens 
... .--i.'............................................... ....... baHklet0 ir apylinkėj ė. Netekusi anglies

aviacijos dienos - komisijos galėjo susižinoti su.lokalių komi* J^čijTkSa" tar- 
teįų nariais, kuriems buvo pavesta tikiętų pardavinėjimas, ir tinga anglimi. Per tuos pen- 
gauti iš jų atskaitas. jjLLTAS$ knygyedys įanįu su Finansų kioliką metų franeuzai inves- 

. Komisija rengia dabar metinę atskaitą, įcuri tųr-but pasirodys t’avo nemažai pinigų, įrengda- 
netrukus.]

Amerikos lietuvių Trans-Atlantinio Skri 
dimo Sąjungos “ALTASS” Atskaita 

Rugsėjo Į, d., 1934

sitęsė, kadangi ėmė ilgokai laiko, -iki parengimų — ]

Chicagoj ........
Iš kitų kolonijų
Iš Lietuvos, Kaunas .............
” ” Klaipėda ...........
Iš Argentinos, F. Amerikos ..
Susivienijimas lįJet. Amerikoj

PAJĄĄIOS 
»• . < »

Įtarių mokesčiai ,ir aukos
...... ....L....... $3,$17.43

2,817.11 
2,480.93 
1,706.00 
... 73.60 

500,00.

Viso ...................    -....... -...... $10,895.07
Aviacijos dienos ir kilti parengimai

< (t Jfi j J'

Chicagoje ....’..........     $7,185.9$
Iš kitų, kolonijų  ................................ 5,551.28

Viso .................. ................................
Už sidabrines ir auksines špilkutės 3,030.87 

įvairios
Padengtas grįžęs čekis .... ........ . .......
J. R. James grąžinta Lituanicos 

sąskaiton . ............................ .....
J. R. James grąžinta asm. 0on ........
IPaskola—Justino Mackevičiaus .......
ValfStijų grąžinta tal^sų už aliejų ...
Leit. Vaitkaus paveikslų pardąyimą .... 32,0(1
Lituanica IĮ laiškams ......................... 166.50

.. 165.00

..... 150.0(1

. 3,500.00'
,,<;r•4 <

V

VOKIETIJOS PROTESTONAI SUSKILO

Hitlerizmas suskaldė protestonų bažnyčią Vokieti
joje.

Pusaštunto tūkstančio protestonų kunigų atsisakė 
pasiduoti “reicho vyskupo” Ludwigo Muellerio diktatū
rai ir pereitą sekmadienį visose bažnyčiose, kur tik jų 
nesutrukdė policija, jie perskaitė .savo parapijonams 

aprotesto manifestą prieš oficialę bažnyčios vyriausybę 
ir prieš valdžią. Jie sako, kad 80 nuošimčių tikinčiųjų 
pritaria jiems, o ne MueĮleriui.

Ką dabar darys valdžia, tuo tarpu nežinoma. Nusi
leisti opoziciniems kunigams reikštų nupuldyti savd 
autoritetą. Diktatoriška valdžia visuomet stengiasi pa
rodyti, kad ji yra “stipri” ir nieko nesibijo, nes*kaip 
tik diktatūra ima svyruoti, tai žmonės pradeda jos ne
klausyti. Tad Hitleris vargiai galės toleruoti opozicinių 
kunigų pasipriešinimą jo paskirtam vyskupui. Tačiau, 
jeigu jisai pavartos prieš juos jėgą, tai jisai gali su
kelti prieš save daugelį žmonių, kurie šiaip nedrįstų 
prieš jį atvirai šiauštis.

Kurį kelią pasirinks rudoji diktatūra, turės netru
kus paaiškėti. Viskas liudija, kad ji greičiaus eis smur
to, negu taikos ir kompromiso keliu. Hitlerizmas už
traukė ant Vokietijos protestonų tok; krįzį, ko^Įo, jiems 
neteko pergyventi nuo Martino Lutherio laikų. Jisai 
gali protestonizmą net ir visai sugriauti O tuo tarpu 
reikia atsiminti, kad protestonų kunigai pradžioje buvo 
labai karšti “nacių” judėjimo šalininkai. Jie manė, kad 
tas karingas nacionalizmas, kurį skelbia (žinoma, de
magogijos sumetimais) Hitleris, bus naudingas dalykas 
jų bažnyčiai, nes su jo pagelba bus galima atitraukti 
minias nuo socialistų, skelbiančių tarptautinės brolybės 
idėją. Dabar tiems kunigams tenka gailėtis, kad jie pri- 
sįd«jo diktatūros Ee^les. .'

Viso labo pajamos ..................................... -..... 1—

IŠMOKĖJIMAI.
Aviacijos dienos ir kiti parengimai 2,1,84.4,0
Auksinės ir sidab. špilkutės  ...... 1,222.94

»'< ■ •

Nuostoliai ant iškeitimo litų .... .......... .30
Grįžęs čekis — protestuotas ........   122.17
Joseph R. James sąskaita ..................  1,485 06
Paštas, telegr. telef. ir siuntiniai ...... 4Š4.00
Raštines, stenograferkos atlyginimas, charter, ji t ’ T’’’,' ■ k

spauda etc. išlaidos ..........-.........  ^4į0.18
Keliones išlaidos po kolon., etc. J. R. Janąes > 

išlaidos .....     436.50
Renda už lėktuvą maršruto laiku ........ 163.33
Atmokėta skola J. Mackevičiui ....... 3,500.00
Sekretoriaus važiavimas su Vaitkum 

instrumentus pirkti .  45-25
Leit. F. Vaitkaus sąskaita (instrumentai 

lėktuvui etc., .... .     L^OO.OO
Leit. F. Vaitkaus paveikslų padarymas 

kainavo ...................    10.80 ;
- -i ■ ' • *• 1

Yictor Jasulaitis, mechaniko sąskaita 200.00
Gazolinas ir alyva automobiliams ....... 127.00Gazolinas ir alyva automobiliams ... 
Sugrąžintos sekretoriaus išlaidos už 

penkis mėnesius .....................

Lituanica II 
Memeograph

Pinigai kasoje
Viso ..............

JUOKAI

$12,737.21
3,030.87

4,118.02 
$30,781.17

Saar
prieš. pasaulinį karą 
VpkięUjos provincija; 
Vcrsalčs sutartimi ta

f * L

su tuo 

fiiietiį tiirės įvykti plebiscitas

Sanr 
Lbuyo

inves-
Ęedarbis Lawrence Stone, 24 m. (vidury) iš Mount Vernon, 

N. Y., kuris prisipažino sudeginęs 5 metų mergaitę !jJąncy 
Jean Costigan (dešinėj). Jis sako žaidęs su mergaite namo rū
sy, Gaudydama bolę ji parkritusi namo rūsy ir tiek užsigavus, 
kąd visai pastirusi ir pamėlinavusi. Jis esą tiek nusigandęs, kad 
nebesumanydamas ką daryti, įkišęs ją į degančią namo krosnį. 
Jis suimtas, kaltinamas mergaitę nužudęs.

I mi ir atidarydami naujas ang
lies kasyklas. Tos kasyklos 
dabar faktinai ir priklauso 
franeuzamiš.'

į Saar provincija susideda iš 
750 ketvirtainiškų mylių ir 
tyri apie 8^0,Q00 gyventojų.

Į Vokiečiai sudaro apie 95 nuo- 
šlničius visų gyventojų.

Sekamų metų sausio mene
sį sukaks penkiolika metų, 
kaip" Saar teritorija tapo at
skirta ųuo Y^VMijos. Einant 
Versalėš sutartimi tad ir tu
rės įvykti plebiscitas. Gy
ventojai gąlės pasirinkti vieną 
iš trijų dalykų: prisidėti prie 
Francuos, grįžti prie Vokieti- 

įjos arba pasilikti tokioje pat 
.padėtyje, kaip ir dabar, t. y. 
išreikšti norą ir toliau pasi
likti Tautų Sąjungos kontro-

i Me-
Į , Prįsid,čjm.ias prie Francijos 

nesitiki, kad $aaro vokiečiai 
liuosų noru/su tikiu susįlieti su 
Francijos respublika.

RriieS kobrinta mėtų negalė-’ 
jo būti giežiausios abejones,! 
jog šaAribčiai balsuos liž grį-i 
žinią įjrie Vokietijos. Tąsyk; 
buvo apskaičiuojama, jog grį- 
žiirio šalininkai mažiausiai su4 
ri’nks apie 80 niibšidiČių visų! 
balsų. abar tokio užtikrini-’ 
inb nebėra. ’ Hitlerio įsįgaįė-i 
j imas žymiai atšaldė saarje- 
čiiis nuo’ “fadcrlhndo”. Mėt,‘! 
Saaro teritorijoje " socialistai 

l turi nemažą į t laką. Kbmuriis-5 
tiį judėjimas ten irgi yra pu4 
sėtinai tvirtas. Aiškus daik
tas, kad jie jokiu budu nebhL 

į suos už tai, kad Hitleris su 
savo smogikų gauja juos val
dytų siųstų į koncentraci
jos Stovyklas. Antra, Saar yrą 
katalikiškas kraštas. Na, o 
katalikai taip pdt nelabai tėra 
patenkinti Hitlerio rėžimu.
iKaip laikraščiai praneša/ 

daugelis , žymių Saar teritori
jos veikėjų kreipėsi į Taptų 
Sąjųiigą su užklausimu, ar gy- 
ventpjams ateityje bus suteik
tas kita8 plebiscitas, jeigu šį 
kartą jie pąsisakytų už paąili- 
kinią Tautu Sąjungos kontro
lėje. Vadinasi, prie dabarti
nių aplinkybių grįžti prie Vo
kietijos jie nenori. Tačiau 
jwiė mano, ‘ jog nacių viešpata
vimas nebus amžinas. Jis ka
da nors turės susmukti. Na, 

Į 6 tokiame atsitikime saariečiąi 
r nopi11 turėti 'užtiį;rin'imą, kad
jiems nebūtų užkirstas kelias 

I grįžti- priČ yrikieti)bš»h ■ : 
1 'Naciai, "žinoma, irgi nesnau- 
'džiaf jie nč tik varo smarkią 
agitaciją, bet 'ii*. yi^.Iciais grū
mojimais štėngiasi’' gyVeritoji? 
[priversti, kątf Jie balsuotų įž! 
J Vokibiijos. Ti

ldei kai’ kūrie mano, jog iŠ bąi- 
ne-gyvėfit^>ls|os >

misija nustatys, kad tos ka
syklos yra vertos $250,000,000. 
.Sumokėti tokią sumą pinigų 
auksu vokiečiai jokiu budu ne- 

e « t f1 ■pajėgs.
Kas tada? Pamokyti repara

cijomis, kurių vokiečiai nemo
ka^ franeuzai Šį kartą taip 
lengvai nepasiduos. Jie žiūrės, 
kad jų investuoti pinigai ne
prapultų.

< • ■

Galima laukti dar ir kitokių 
komplikacijų. Surinkimas dau
gumos balsų už prisidėjimą 
prie Vokietijos dar pilnai ne 
išspręs klausimo. Jei kai kurie 
^Utriktai pasisakytų prieš grį
žimą prie Vokietijos, tai Tau-

< - • 4 • » ' 1 ‘

€

tų Sąjunga turi teisę jų norą 
išpildyti. Vadinasi, tie distrik- 
tai bent laikinai galėtų tvar
kytis taip, kaip jie ligi iįiol 
tvarkėsi.

y ’ r .

Saar teritorijos plebiscitas 
kelia Europoje nemažai nera
mumo. Juo labiau, kad dauge
lis mano, jog tas plebiscitas 
negales tinkamai išspręsti Ska
ros klausimą.

— K. Auguras.
■ ■ "■ i ' ',r I- 5

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

INVipjTORIlĮS.
...... ..................... '.......

.. -.....   W
• , $.17,951.51

j'^83.44 r
./ $547.73,

jHsid'ėjimą1 prie Vokietijos. Tb-
..............  -........   ' "'V '

T

Jis — “Kaip vadinasi ta^ą^

buvo.”
. I f ‘

JIŽįBaL v ihyJilDpjit w x ai Į ta- W 
.................... los Sutartie 

yra pasakyta, jog vokiečiai pti-.
•L valo Mi? francuzij išpirkti atig- 
■ įlies, kasyklas, 'siuriokSdami Už

* | • ’,M*r£*»***• $ V- r**v ’ , y

. .iiV
’ t. .r,

«*‘Na, tik neužsimanyk pa
likti ’ > mlUjaftieriS£ T1 
naktį?V“’ 1 * T

. • ‘ . ' : ■ ' - t . A,

1 V1^1j'as auksu*.- Sakysime, jog kį>

gztlo t19-TAS METINIS RUDENINIS ’
’ * .... , . «'■ i

Išpardavimas
l’EOPL

f> T J

ES RAKANDŲ KRAUTUVĖSE
' SIŪLOMA AUGSCIAUSIOS

Rūšies, Gražiausios Naujos Mados
SEKLYČW SETAI į

Ųž Mažiausias Kainas Mieste!

r

Mm
i '! JT*."

šis Šetašj kaip dmt paveikslo, yra naujausio padarymo 
—Gražiausios Mados—Geriausios Konstrukcijos—Visas 
aplink apdengtas su augštos rūšies Mohair, pasirenkant 
visokių spalvų, tikrai yra vertas $160.00, šiame išpar
davime 
Parsiduoda tik už ..........................
$95.00 Mohdir Setai po...... .............
$75.00 Tapestry Setai po ..."...........

DYKAI! DYKAI!
Su kiekvienų sėtu šhtmo išpardavime ‘ pridedame prie- 
dan puikų staliuką, ir gražią lempą magaryčiom. Visai 

1(dykąi!
» 7- * y——— . . ~

linam e temis rakandus į mainus ant naujų. Duodam 
didelę nuolaidą. Lengvus išmokėjimai.

• ■; i . oi) i > .. . , , 't • y

------ MANUFACTlįR

4179-83 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3171'

• • ' - , CHICAGO

$108.00
$49.50

2536-40 W. 63rd St. 
1 Tel? Hemlock 8400 ‘ 
ILL. .......... ..............F* '

■ v
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Sunkiai sužeisti au 
tomobiiio nelaimė

je, Michigane
18 APlELINKfi. — Pp. K. 

Ambrozas ir J. Ambrczas, 1724 
West 19th Street, buvo sunkiai 
sužeisti automobilio nelaimėje, 
kuri įvyko Michigan valstijoj.

Iš priešingos puses atvažiuo
jantis automobilis nuvertė Am- 
brozų automobilį nuo kelio į 
ravą ir juos ten paliko, nesu
teikdami jokios pagalbos.

P-ui K. Ambrozui nulaužta 
kairioji ranka, vienas dešinio
sios rankos pirštas ir įlaužta 
krūtinė. J. Amhrozas išliko 
beveik sveikas, tik su mažomis 
išorinėmis žaizdomis.

Nelaimė įvyko ketvirtadienį,
spalių 18 d. Sužeistieji šešta-Į 
dienį buvo parvežti namo. Jie' 
yra seni “Naujienų** skaitytojai, į 

Linkėtina greitai pasveikti.

pernešti bolę j savo galą. Ji J 
taipgi dažniausia nešė bolę ir 
daugiausia yardų laimėjo.

Pasekmingai nešė bolę Kian
čius ir atsižymėjo greitu bėgi
mu, perbėgęs su bole kone per 
visą lauką, 70 yardų. Kiekvienas 
Kipšas, kuriam tik teko nešti 
bolę, stūmėsi priekin iš pas
kutiniųjų ir darė laimėjimų. 
Tarp smarkių bolės nešėjų bu
vo Montvidas, Zawneris, Stu- 
par, Nocis, Labzentis, Noreikas, 
Norvilas.

Entuziastiškai sekė lošimą
Susirinkusi publika labai en- 

trtziastiškai seke lošimą. Dau 
gelis, matyt, nelabai kaip su
prato, kaip lošimas eina. Bet 
kada pirmiaus Nutovvs, o pas
kui Krinčius bego su bole, tai 
buvo visiems aišku. Daugumas 
publikos irgi pasileido bėgti pas
kui lošėjų ir visas laukas buvo 
pilnas bėgančių žmonių.

Musų mergaitės sutartinai! 
šauksmais pridavė dvasios 
šėjams. Ant greitųjų jos 
darė visokių šauksmų, kaip 

j vyzdžiui:
One, two, three, four, 
Who are we for?
Imps, Imps, Imps

lo- 
su- 
pa-

Imps—Yea— 
Kitą sykj jos ketina 
geriau apdirbtais šauksmais,

ateiti

Kipšai eina vis geryn«*a>ir su dainoinis
r I Kjpšai ir visa publika buvo
.. J .. . . . ... | labai patertkinti įvykusiu loši-Natijtcnu futboliDinkcii pūkini. , . .• j. .a j-ij. . imu. Kada lietuviai pripras prie paHirede pereit, nedekUen, Ioffl

mą, tai futbolas lietuviams pa
sidarys vienas iš žingeidžiau- 
sių sportų.

Naujienų Kipšai pereitą ne- 
dėldienį parodė, kad jie jau da
rosi tikri futbolininkai ir kad 
išilgo jie galės prilygti ge
riausioms tymams.

Kipšą pereito nedėldienio lo
šimas su Tyrols buvo pirmas 
puikus. Kipšų lošimas. Jie čia 
parodė jau daug geresnį prisi
rengimą, stiprumą ir vikrumą. 
Daug pagelbėjo ir tas, kad prie 
Kipšų prisidėjo dar du geri 
šikai būtent Jonas Nutows 
Zavvneris.

• Nutows. pirmą , sykį lošė
jam teko garbė padaryti pirmą 
Kipšų “tuoch down”, būtent.

Lenkai pasirodė, sa
ko “Menininkas”, bet 

kur1 lietuviai?

Ne, tie klausimai netinkami 
dabar!

Bet kur jūsų susipratimas?
Kur jūsų subrendimas?
Kur musų veikėjai iiėtuvių 

tautos labui ?
Musų tėvų nesupratimas yra 

gėda mums, jaunąjai kartai?!
Jvyko Lietuvių Dleria pasau

linėje parodoje — bet pusė mu
sų lietuvių koliojasi dėl jos; 
karščiuojasi, keikia tos dienos 
sumanytojus.

Jaunąjai generacijai — itai 
pasipiktinimas!

Imkime paVyždj : iš kitaitau-’ 
čių.

Mes, lietuviai, turime talen
tą?

Kiptfas Petrauskas, Marijona 
Rakauskaitė, etė. — Lietuvoj.

Emilija Miekunaitė, Briedžių 
šeimyna pianistų, Sarpalių, By- 
anską ir Steponavičių, kavalie
rių Pocių, Barbarą Darlyh,' Jus
tą Kudirką, Žilevičių, Antaną 
ZydahaviČių 1 ir daugelį kitų — 
Amerikoj.

Alį šios paminėtos spėkos ne
galėtų pralenkti lenkų ir kitų 
kitataučių pasirodymus Ameri
koj? '

Jei nepralenks, tai bent gali 
susįlyginti!

Taigi, lietuviai, nors vieną 
kartą pameskime saVo ’ ydas, 
sroves ir pakraipas — ir į vie
ną darbą — parodyti Amerikai, 
kad lietuviai tiek gali pasidi
džiuoti savo kultūra, kiek len
kai, Ukrainai, ir kitDs tautelės.

štai mano pasiūlymas. Išrin
kime bendrą komitetą, kad pa
sidarbuotų, pavyzdžiui, pakvies
tų talentą iš Lietuvos, susijung
tų su talentu Amerikoj ir pa
statytų Chicago Civic Opera 
House.... musų Lietuvos operą 
Gražyną, kurią parašė Karna- 
vičius iš poemos Adomo Micke
vičiaus. Menininkes.

teisme, į kurį 'kreipėsi po ne
palankaus nuosprendžio Cook 
apskričio teisme.

Stevens buvo nuteistas” į ka
lėjimą nuo 1 iki 10 metų už 
išeikvojimą' Apraudos bend
rovės pinigų, sumoje $l,Š08,- 
000. AtikŠčiaušiaš teismas pa
reiškė, jog nėra tikrų įrody
mų, kad Stevens tikrai tuos 
pinigus išeikvoj 04

Illinois Life' Insurance Ben
droves nebėra, nes ji suban- 
krotavo. Jos turtą ir apdrau- 
dą perėmė kita bendrovė.

Morning S t ar s re* 
ceived cupfromūri

Given • trophy for winning 
Northwest side championship

lo- 
ir

Lenkai su didžialisiu pasiseki
mu pastatė operą “Halką”, o 
lietuviai ?o.

ii Sekmadienio vakare Chicagos 
lenkai 
Opera

Stevens laimėjo ape 
liaciją Illinois Su- 

preme teisme

a

MARIJONA YŪTELIEN& 
po pirmu vyru TotoraitieHė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 20 dieną, 7:36 valandą 
ryto 1934 m., sulaukus 47 me
tų amžiaus, gimus šakių ap., 
Slavikų parap., Butviliškių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko didelime nubudime 2 

dukteris, Lena Gutzeit ir žen
tą Oscaf, Marijoną Yuras ir 
žentą Stanislovą, 3 sūnūs. Jo
ną ir marčią Frances William 
ir Miki, broli Joną Sutkų, pus
brolis Jonas Statkeyičius ir Ri
tmines, o Lietuvoj motinėlę, 2 
seseris, Oną ir Antaniną, broli 
Jurgi ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
1445 South Halsted St.

Laidotuvės ii>yks seredoj 
spalio 24 dieną, 8:30 vai. ryto 
is namų i Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi- 
bus gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą, o iš ten bus nuly
dėta i Sv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Yutelie- 
nės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą,

Nuliude liekame,
Dukterys, Sunai, Brolis, žentai, 
Marčios, Pusbrolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus & Co. Telefonas 
Canal 3161.

pripildė Chicago Civic 
House, ir 2,000 žmonių 
eiti namo, nes nebuvo 
auditorijoj.
milžiniška minia lenkų

vietos
Toji 

susirinko pamatyti lenkų ope- 
• ros “Halka”, kompozicija Sta- 
inislovo Moniuškos, ir išgirsti 
Jenkus dainininkus, artistus!

Pirmadienio laidose spauda 
išgyrė lenkų susibendrinimą, jų 
darbus, jų . operą, jų pastangas 
kultūroj.

Ir ištikrųjų, lenkai turi kuo 
' pasigirti: Jerzy BojanowskU 
iorkestros vedėjas, sensacingai 
dirigavo; Maryla Karwowska ir 
Janusz Poplawski, abu artistai 
iš Varšuvos, žavejančiai daina- 

i vo. Ir kiti artistai grandioziš- 
»kai pasirodė.
Į Lietuviai, ar man klausti kur 
jūsų opera?

Kur jūsų menas?
Kur jūsų kultūra?

Ernest J. Stevens, buvęs Illi
nois Life Insurance Company 
viršininkas vakar laimėjo ape
liaciją Illinois Aukščiausiame
r, r .. , .i. „i—^.,111

Aygščiausia

DEL RINKTINI# GRAfctf 
KREIPKITĖS PAS 

Hamilton Casket Co„
Ine.

4235-59 S. Western BM.
CHICAGO, UJU 

Tel. Lafayette 2565-6-7-8

Žemiausios Kainos 
‘Pasižiūrėk kitose krautuvė
se, o paskiau ateik į (ienfc 
tai Dislrict Purniture Čo.t 
3621-23-25 So. Halsted St, 
ir pamatyk pats puikiausio^ 
tųŠies tavorus pigiausiomis 
kainomis. Ateik ir persitik
rink.

štai keletas musų 
.. BARGKNV:
$6.98—-9x12 Virtuvės $4t Clft

$60.50—2 šmot. Sek- 
tyčios ŠBJTM tik .......

$39.00
$86.0fr—Valgomo I.
Kambario SĖTAS tik 
$79.00--3 šmotų 1,
Miegruimio SETAS tii

, $8.50—Vatiniai
Matracai tik..........
,$8.75—Dvigubų Coil 

tik .........

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742 B
spiiingšai M ........
$500^0x12' Ame*^ 
fcan. Oriental Kaurai lik

- M 2.98■Hl'l ŠE'FAS1 tik \......  «... ■

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS

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

ALFABETO
&is skyrius yttt vedamas tikslu pagelbėti musų 
skaitytojams susirasti, kut galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
lt reikmėnų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų

■iii

AUTOMOBILIAI
i AUTOMOBILES

I ’

- » 9 A ..A.............,--------- . ... Į .

Naujas 1934 Studb. sėd. sutaupys
$225, Ąntonsėn 6455 S. Wėstern Av.

APTIEKOS
DRUG STORES

A. BELSKIO Pirmos Rųšies Aptie- 
ka, 2422 W.Marquette Rd. Rep.8222 

....  I     ■M.-U.i ii Ii.   »■ Ii.ii i. i...
J. P. RAKŠČId visiems Žinoma ap- 
tieka, 1900 S. Halsted Si Canal 0114
PRINCETON PHARMACY, Hediną 
kaps. nuo skausmo. 301 W. 47 St. 
Boul. 1669. ,

' KNYGOS
BOOKS

RAŠOMA POPIERA
VVRITING PAPER

1---- I ■ .................... .

Senu ir nauju lietuviškų knygų 
visuomet 
mo so.

NORTHSIDE.—Tlie Chicago 
BasebalI Associatidn presėhted | 
thė baseball team of the Lith-1 
uanian Morning Star Club 6f 
Northside with the Northwest 
Chicago championship trophy, 
at a bsili held a shoft tihie ago.

Thė Association was repre- 
sented by Mr. W. Hayeš, the 
presideht, who highl'y praised 
thė team in a shdtt1 address de- 
liVerėd at thė bąli. He pre- 
sėnted the covetėd ciip to the 
manager of the Morning'Star. 
Bruno Ilogers, who in turn 
presentėd it to’ Mr; Walskis, 
president of the Morning Star 
Club,

Members of ' team

The winning Morning Star 
team was composed of 
following players:

Stanley Skiba, 3 base
Hank Galis Short stop, 

cher.
Ed Brady, 2 base.
John Turausky, 1 base, 

cher right fielder.
Stack Bhitek, center field* I 
Barney Weber, 1 base.
Ed Mareekęwka, eateher.
Lefty Chavalla, piteher.
Bill Tetusfką, right field, 
Paul Malecky—sub.
With a team stich as this, 

the Morning Star should win 
the City championship, let 
alone a sectional one. A j 
championship tearti is com
posed of players that play. as 
a unit, and lašt, būt not least, 
has a manager who understands 
his players and works with 
them.—A member of the team.

kr/. ...... .

the

pit-

ANGLIS
COAL

I. N. R. BEATTY LUMBER CO., an- 
lis $6.75. šaukit Oak Lawn 8.
AU-.—■ Į . i ii t.iui felA. Į fc'.H fti ii 11     ■■ į ■ Į fiii.il‘il»iilli i į Bu   Imi. Aini *■ ■’

Tiesiai iš mainų:
Nut coal 5.06 Lump coal 5.57 
Mirte Run 6.00 Screeningš 4.04 

Pristato nemažiau kaip. 4 tonus.
Wm. JarsOftibeck. Tel. Laf. 2014 s,■:■ .1 u—į,■-.■■■a. .  

Pocahontas $7.57; Indiana Lump 
$7.63; Black Band Lump $9.50.

Pirkite geriausį anglį pas 
MULCAHY COAL CO*

4028 S.'WenWorth’ BoUl. 4028

I
i -r     ' .. ..... * ■ -- •• ■ ■ 1 .

.. Automatiški. Pečiai.
AUTOMATIC COAL HEAT

žmonės daba* vartoja naujų dalyką 
namų apšildymui, kas pats savaimi 
užsimoka. Tai automatiški angliniai 
pečiai. Apšildymas ateina pigiau ne
gu gasu ir aliejų. Pilnas saugumas. 
Atėikit pažiūrėt, čia pirkiteš geriau
sias anglis ir koksą.

PRESS COAL CO.
3950 S, Wentwo*th Avė.

Tel. Yards 0306.

AUTV taisymas
AUTO REPAIRS

FRANKA AUTO SHOP/ 44-64 So.
Wenfworth, BoUlevard 4081

BARZDASKUČIAI 
barbėk skops

MIKE’S BARRER SHOP, 20 metų 
bizny, 212 W. 47 St., Boul. 6943.

■ ' - ...... •*
JOHN RAKAUSKAS, žinomiausias 
Bridgėporte, 750 West 35 Street.

Gera rašoma popiera parduodama 
• 2 svarai 25c. 

_______ ___ _ _ kitur, pridėkite 8c. 
jersiuntimo kaštams. Pinigus ga- 
ite siųsti stampomis. Gausite Nau- 

;ienų ofise 1739 So. Halsted Street, 
Chicago, 111.

t gausite NaUjienU knygyne. I po 13 centu svaras — 
. Halsted St., Chicago, III. Reikalaudami i iš kitur.

KRAUSTYMAS
MOVJNG

VICTOR BAGDONAS 
Nuvežam I tolimas ir artimas vietas 

rakandus, pianus ir tt. 
8358 South Halsted Street 

Tel. YARds 8408.

SPAUDOS DARBAI

K0NTRAKT0RIAI
CONTRACTORS

BRUNO ŠUKYS. Stato ir taiso na
mus, medinius ir mūrinius. TeL La
fayette 5824. 4181 S. Francisco Avė.

I LAIVAKORTĖS
STEAMSHIP TICKETS

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

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

MOKYKLOS
SCHOOLS

PAMOKOS: Anglų Kalbės, Lietuvių 
Kalbos, Knygvedystės, Greitraščie 
(Gregg Shorthand). Amerikos Lietu
vių Mokykla, 3106 S. Halsted St., 
Chicago^ ĮĮ1. ................ ...................

I NAMAI IR ŽEMĖ
RĖAL ESTATE

Z. S, MICKĖVICIUS 26 met. bizny 
,2505 W* 63rd St. Hemlock 0800

IPINIGV SIUNTIMAS
FOREIGN EiCHANGĖ

ATVIRUTES, programus, plaka
tus, biznio korteles, knygas, laikraš
čius jurną. geriausia atspausdins 

NAUJIENŲ SPAUSTUVE 
1739 So. Halsted St. Canal 8500

STOGAI
ROOFING

TftK BRIDGĖPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir ines pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi dažome visokj blėkorystės 
darbą.

3216 So. Halsted Strėet.
Tel. VICtory 4965.

STALIORIAI
CARPENTERS

CARL CLA&AŠ, pigiai taisau namus
5805 S. Maplewood. Republic 4151.

SIUVĖJAI
TAILORS

F. MJCKAS, Siuvėjas, rūbų valyto
jas if taisytojas, 4146 Archer Avė.

STATYBOS Plienas
STRUCTURAL STEEL

i Aiimimi i ■■■......  ■ ■■■ .....................    .i

Naujienų Pihigų Siuntimo Sky
rius persiuntė i Lietuvą daug mili- 
johų dolerių ir dabšr tėbesiūnčia be 
jokios pertraukos. Savo giminėms 
Lietuvon siųskite pinigus per Nau
jienas — doferfdis arba litais. 
Naujienų Pinigų Siuntirho Skyrius.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITERE BAKGAINS

Antrų rankų statybos geležis viso
kios mieros. Radiatoriai šilto van
dens ir gariniai. Daugybė visokių 
antrarankių dūdų arba paipų. At
kertam kiek reikia. Musų kainos la
bai žemos. Ko tik reikia iš geležtės 
ateikit pas mus.

APEX IRON & METAL CO. 
4000 Wentwbrth Avę.

Tel. Boulevard 1270

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

MAX KOHN, Imp. Turk. Tabakas 
ir Cigaretai, 1728 So. Halsted St.

UŽEIGOS
TAVERNS

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai -----  $25.00
$800 kautai ............................... $35.00
Parlor, miegkambario ar val- 
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE. 

5746 So. Ashland Avė.

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

VALGYKLOS
RESTAURANTS

JULIUS BENDER, Ine.
901 W. Madisbn St. Tel. Monroe 1710 
Krautuvėms ir tavernoms fntaisymai 
nauji ir vartoti. Labai pigiai. Lengvi 
išmokėsčiai. Pristatymus dykai. Dide
lis pasirinkimus.

MARTIN’S RESTAURANT, Lietu
viškas. 6236 S. Westem. Hem. 9416 

-7 - •- ...........-

BUČERNĖS
MEAT MARKET

SQUARE DEAL MEAT MAKKET, 
1 kl. mėsa, 4301 Wentworth Avė.

I BARAI IR STALAI
BARS ANO TABLEŠ

TIESIAI iš' DIRBTUVĖS P1GIAŪ 
Mes padirbame barus, stalus ir krės
lus. Pirkite tiesiai iš dirbtuvės bė 
perkūpčių, tai 'atseis jum» iš tikro 
pigiau. 24 metai biznyje. 
CHICAGO CABINET & MILL CO. 

3012-14 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 1235

DUONKEPIAI l[birMu,?s bankruto išpdrddvimas; 
BAKEfllES žemiausios kainos Chicagoj rakan

ti dams, nauji parlor,, bedroom, ir Valg. 
Pirk d nona Fili F ifhft RAJtFf&v f kamb. setai. Minkštos sėdynės. Sdl «f R ^etai P° $15’ *20 ir $25-

i-į-.-ii į vais išmokėjimais, jeigu reikia* At*3
j|AM Vd^AUiS ** ne^e^Omi^ ®224 S.

I ' ''I..................... '-■■■ ‘ =-‘ ' ' ' • ' ' l-~'l ' "■

VIEŠBUČIAI
HOTELS

u—' victoAia hotel
kampas Clark ir Van Buren gtv.

Kambariai $1 ir augščiau.
WM. E. McCOY, savininkas 

Tel. Wabash 2280. Chičajro.i- Courier
• ■; ' Į

i-i tijj it- uy

Dėar childfren, due to thė fact
BaIa rv9 SE ° we UfSi I Goriausi grosė/faiy ’žėmiėtfšios kainos

l literary conlmenaation, we snąii j v:LL.-j
[reverse our cotfiments to that which:
čėiUė pašš thereiiį: I A

h AS' all of L. Y. S. doings, thė
Bunėp Lart^ of lašt Tuesday was 
an' immenėę success, draWing a 

į liūge crowd.v' We Can almost take 
: f0/ gratited that our affairs will 
be: sucėėssful j'the feaėon being, that 
our iflembėta arę congenialv and our 
affairs, splendid and gay.;

As anr intrdduction1, Mr. and Mrš. 
Millėr wefe received, mader known 
to our gracious audiėnce, and to
sentėd with' varioUs gifts, inėludiKg [g# th«Įg U1?co’ iSZst’in the 

k thė principai objėet bf a vroma^s Pįe fa«t that h et. ifltietėšt the 
įefėhse”, as Brw so elbųuėrtfly 
'ėkprėšses. Ih additlon' Mts. Milte* Ž! "L SI&m ”
ivąs forhmatfg .to wirt a, cdnary — 

į Ote bofrtsrė fhėite is nofhihg . li«ė a 
[ th’rtsteai' pėt!.y.' fp'( a musical homė.
B į < Brinto' B:riikn|s was mastė* of ce- 
[ iėWibnW a'nd' gėnėral ontertaiuer...
$s! d hYtte* bf fačt hė: was d wiV0‘lė 

įstioSv irt fyfthself. To supplementBrttpOi Ąndy Norbut 
toulS ’ With artistic ihi

Įbidn'o inelodięs. .
. $ophiė Gilbin, lubfcy * little • lady! 
HaVftVg thė’ first seleetion , of prizes 
šne chose... A gorgėbUšly color&Ltėd 
pof.y. NoiV, Sophie,, whom will-you 
ihVitė fof tėa?... MW.T šUggest... ? 
! 'mass attendance. the Marųuet- 
Įė ParkėYs made a fiųe* shoiWgę 
Tnank yoil boys and girls! Peter 
'Thoniaė. an infreiruenthbuK welcojne' 
vteitor, also partičited.
I į. With • saddened hearts we' report 
that thė certain yottng flidld is štili 
ąųite ihdišpošed to modify her at- 
titutė irt relation to the certain 
yoUng man. Ah me!... Truly, she 
mušt haVė a heart of stone!

And while amiandpring, you* cb*-1 
respondėnt came upon some intė*ėš-1 . ...
ting developments in thė Bunco Sk^bimąbNaUjiėnOSe
Ai yšeems * that a graceful aubu*n- dtK)da Dittidą dėlto, 

haitėd, . jovial, jocund, vivaęioųs, kad pačios Naujienos 
sportly, (ad infinituni) 
bought an apron (?) as ari iritedėd’y^a naudingos.

GROCERIES

238 w; 4MB St.

VYRU RŪBAI
MENS FURN1SHINGS

PA U L LEAstes, vyrų rūbų krantu - 
vė, 3427 South Halsted Street.

[Importaoti Kaurai už Storage Kaš
tus. Aukštos Rųšies Rakandai.

$125 Frieze Parior Setas dabar $29.50
Į sięoifnpi. 9x12 kaurai dabar $20.00
1 $125 RieŠ. BŽdruimio sėt. dabar 29.50 

It V NELSOtf STORAGE CO.
6910 Cottage Grove .

RADIO
■ ---- ---

Bus tikra įdomybių va
landa 1

. Visuomet vistas Šviežia. 9xl2 kateHi datMSt $25;00
Jv C. Andrews vedėjas, F - - -

INGALIOJIMAI
ŽAISLV OLSELIS
NOTIONS WHOLESALE

A

. -Į. ...... . ............... L ■ į
Irigaliojimus aprūpinti Žeihė ir ki- j 

tuš reikalus Lietuvoje padarome 
Naujienų ofise..1789 S, Hafa^ ....... C^I.^OOį

UNITED NOTION SUPPLY Co. mo
kyklų yėikm. 1415, S. Halsted, Can.3659 
19tas Metinis Rudeninis Išpar- 
da virti as. Re p.

apparel waę so; intehM (perhaps 
'"•R* 

Shį claimed it as herown prize!!. 
Tsk. tšk, Stėphanie... Exttėfftely 
uhėthical!

Wbile Briinb was iidrtiiring the 
Caripea, and some one elšė, the 
Džuku Polka... Venas Tumosft oBį 

> suypiemeniifidęd to yours. truly that “orchldš 
elated otirhjvthe mPonli^tn’^ were her čhpoice... 

lėfprčtatioA ■ of | PerliAps, rbses in the moonlight and 
orchfds on- the Čoršage would be, 
mofe' apTrtOprlate'?.., Eh what, Vė
lius?...

.. We apprečiate ve^y much the 
diligeiSt: serVlčė fėndeted by Berritee 
Nerteikjs, and Stella •• 
whose duties were' f,ulfilled se — 
čiėntly.

And. by th’ę wąyv ked 
our cpmįng affairs

Dainuos Weslsaidiečių dvi- 
jutote ’ kvartetas. Dalyvauja 
znttzzAztf J.* Brazaitis i Kalbės 
Dr. T. Daridulis. Bus dienraš-^ 
čių reporteris, ir kili. .......... .

Kas Užsislatys savo radio 
Šiandie, T-tą valandą vakare 
ąnt Stafjdn WGES, tas girdės 
nepaprastai “ turtingą ir įdoihų 
radio programą, nes jame tilps 

gralių dainų ir muzikos, 
80 [ taipgi< įdoniių ir svarbių kal-

K< Nov”ž47 at. ,ab8i Serftl P««fe«ngČ iada
Hbtelf Afid; 6ūr Snlash Parfy, in ‘ ‘ ‘
December, at the Mętiinah Club, 

Šee y6U all tehfght,
— Tehuks.

jŠŽftM tiki...... ...... . »
puikios pastatomos 
IM: Grindų LEM-

Mds tirtiavę; pilpA P***’ 
rfc

,•■■Ji
NIŲ __
w lt KAihJtf V 
ristučių išdirbysčių, 
mteUsfahtfiS Ikainofti'L.

;ęafeh arba lengvais- išmokėjimais-

BAKING
HV POWDER

Price Totfeip 
a$44 y^ars A
25 ou neės 254

Vfsi radio dalyviai yra MII.LIONS OF POUNDS H4VE BEFN 
USED B/OOP GOVFRNMFNT

j<j&< jozaitis,

ERM0-'' 
visągoJ 

k že
mio.

LAIDOJAU PIGIAU NEGU Km
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykail

J. F. EIIDEIKIS 
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Hermitage Avenue

FURNITUBE CO.
3621-23-25 SOUTH ■

: snfdomirttt ’ kiekvieną klausy-

šie programai yra leidžiami 
kas antradienį t pastangom ir 
lėšom Pėoples Rakandą Go 
Krautuvių, 41$3 
ir 2536 W. 63rd 
šiomis dienomis

't
Archer Avė.
St., kuriose, 
eina didis
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Practice for 1MPS 
Today and Thursday

AH of the memhers of 
IMPS are reąuested to 
gather today and Thur
sday evenings for prac
tice McKinley Park at 
7:00 P. M.

Sunday, Oct. 28th, 
IMPS are playing with 
the “Austin Bears”.

Darbo Federacija nu
tarė boikotuoti Vo

kietijos prekes
Boikotuos prekes kol Vokiei- 

jų valdys Hitleris

Daugiau kaip 3,000 delegatų 
Chicagos Darbo Federacijos 
konferencijoje sekmadienį 
vienbalsiai nutarė paskelbti 
boikotą prieš visas Vokietijos 
prekes ir tas prekes boikotuoti 
pakol Vokietijoje viešpataus 
Hitleris.

Beveik tuo pačiu laiku, 500 
narių Chicagos Komiteto ko
vai prieš fašizmų irgi paskel
bė boikotų.

Chicagos Darbo Federacijos 
konferencija griebėsi griežto 

nutarimo prieš Vokietijų po 
kalbos, kurių pasakė William 
M. Citrine* Anglijos Prekybos 
kongreso sekretorius ir prezi- 
dehtas Tarptautinės Federaci
jos Prekybinių Unijų. Citri
ne pareiškė.

“Vokietijos darbininkai ne
ilgai terems Hitlerį ir jo dok
trinas.... Darbininkai Ameriko
je turi būti pasirengę ir suor
ganizuoti kovoti su fašizmu... 
Kaip Italija, taip ir Vokietija 
priėjo beveik prie bankroto 
bedugnės ir* tai tik per fašiz
mų.

Citrine pareiškė, kad tik vie
nas nuošimtis Vokietijos dar
bininkų gauna savaitinės al
gos $13.00 ar daugiau.

‘Milkmonų’ apiplėši
mą epidemija Marq- 
uette parke ir kitur
Policijai bekvočiant nukentė

jusius pienininkus vagiliai 
apsidirbo su kitais.

MARQUETTE PARK — Pe
reitų savaitė buvo juoda sa
vaitė Marquette Parko ir ar
timų apielinkių “milkmo- 
nams”.

į vienų dienų net aštuonis 
pienininkus apiplėšė viena 
gauja vagilių, kuri dirbdama 
sistematiškai ir sklandžiai ne
lik gerokai pelnė, bet ir į po
licijos rankas nepateko.

Pirma vagilių auka buvo 
Andy Petushka, Borden Ben
drovės pieno išvežiotojas, ku
ris aprūpina dalį Marquette 
Parko gyventojų. Tai buvo 
apie 7 vai. ryto prie 69-tos ir 
AVashtenaw.

Apiplėšę IPetushkų vagiliai 
movė iš akių, o Petushka nu
ėjo prie telefono šauktis poli
cijos.

Plėšikai, tuo tarpu, apsidir
bo su kilu Marquette Parko

pieno išvežiotoji! prie 69-tos' 
ir Maplewood. Antras nuken
tėjęs pienininkas buvęs Wan- 
zer bendrovės. Plėšikai din
go ir po antro pasekmingo žy
gio.

Tuo tarpu Petushkos pa
šaukta policija atvyko ir pra
dėjo jį kamantinėti. Kur plė
šikai pabėgo, kaip jie a įrodė, 
ete. *jr

Bot faktas, kad policija bu
vo taip labai suinteresuota jų 
išvaizda ir pozicija, vagiliams
nesudarė daug rūpesčio ir jie dys visai nusialino besiklausant
____ - t. J - I — i — li„ J. T7—1   I C! in l.nz-i vvmnn Tirtva re biznį ir toliau. Kol po
licija pabaigė kaniantinėjusi 
Petrushkų, vagiliai spėjo api
plėšti 8-is pienininkus nuo 
Marquette Parko iki 80-tos ir 
Halsted gatvių.

Marųuette Parke 
mėto dvokiančias 

bombas
MARQUETTE PARK — Per 

paskutinę savaitę į kelias Mar- 
quette Parko krautuves, dau
giausiai prie 69-tos gatvės, bu
vo įmestos kelios dvokiančios 
bombos.

Dėl ko tos bombos buvo įme
stos ir kas tai padarė, nežinia. 
Bet spėjama, kad tai darbas 
vietinių bomelių, kurie mano, 
jog tokio šposo iškirtimas biz
nieriams yra nepaprastai juo
kingas. “Lots of fun”.

Lietuvių Keistučio 
Kliubo koncertas
Praeito sekmadienio vakare 

Lietuvių Auditorijoje Keistučio 
Kliubas švente savo 23-čių me
tų gyvavimo sukaktuves. Žmo
nių prisirinko pilna auditorija. 
Daug jaunimo, visi gražiai 
linksminosi šokių muzikai grie
žiant. Baras visų laikų buvo 
pilnas kostumerių. Kliubo val-

NAUJIENOS, Chicago, III,
dyba džiaugėsi, kad liks nema
žai pelno, kuris prisidės prie 
padidinimo kliubo kasos.

/Programą pildė Kanklių ko4 
munistų choras po vadovyste 
A. P. Kvedaro. Choras save ti
tuluoja vienu iš geriausių Ame
rikoje, tarpe komunistų. Cho
ras, kvartetas ir solistai daina
vo fašistiškas, 

buržuazines
Nekaip

Matyti, kad

social-fašistiškas 
dainas.

dainavo
komunistų šir

Stalino kalvių meno. Už tai 
Kvedaras stengiasi atgaivinti 
komunistų sustingusių sielų 
buržuaziniu menu.

Programas daugiausiai sush 
dėjo iš ištraukos iŠ “Karnavi- 
lių Varpo”, neš šit šia operete 
p. Kvedaras yra geriausiai su- 
sipasinęs. Jis ją be perstojimo 
mokino per praeitus 25 metus. 
Solistai ir kvarteras menki. 
Choro balansas prastas, gra
žaus dainavimp negirdėti. Rė
kia kiek tik gali visi, kada uni
sonu dainuoja.

Vienas komunistų gazietos 
redaktorius atsisėdęs sėdynėje 
visų laiką rašė, mat, nori pasi
rodyti svietui, kad gali rašyti.

Keistučio Kliubas yra pažan
gi draugija, tik rimtesnieji vei
kėjai turi apsižiūrėti ir neapsi
leisti perdaug su Maskvos da
vatkomis? —Buvęs.

Traukia į teismą Lie 
tu vos Vyčių orga

nizaciją
Spalių 30 d., Chicagos mti- 

nicipialiame teisme įvyks svars
tymas bylos, kurių prieš Lie
tuvos Vyčių jaunuolių organi
zacijų užvedė L. Krikščiūnas, 
1432 South Cicero avenue, bif- 
vęs Vyčių choro dirigentas.

Byla buvusi iškelta dėl $160.- 
36, kuriuos, sako L. Krikščiū
nas, choras yra jam skolingas, 

bet atsisakąs mokėti. Būdamas 
choro mokytojas, sako Krikš- 
kčiimas, jis mokėjęs choro są
skaitas savo pinigais ir dabar 
jų reikalaująs atgal.

........... ... . _____ /

Laivų bendrovės va
kar nupigino laiva

korčių kainas.
Laivakortės j Lietuvą ir atgal 

kainuos 1/3 daugiau negu 
laivakortės į vieną pusę

Vakar didžiausios laivų lini
jos, tarp jų Hapag-Lloyd 
(Hamburg American Line ir 
North German Llyod) ir HoL 
land America Line, paskelbė 
laivakorčių nupiginimų, kuris 
nusitęs iki balandžio 30 d., 
1935 m.

Tas nupiginimas palies tik 
laivakortes į dvi puses, į Eu
ropą ir atgal ir jos kainuos 1/3 
daigiau, negu laivakortė į vie
nų pusę. Taip, pavyzdžiui, jeigu 
laivakortė į vieną pusę kainuos 
$100.00, tai į dvi puses kainuos 
$133.33. Toliau kainų numaži
nimas paliečia trečių ir ekskur
sinę kliasas.

Laivakorčių kainos
Hapag-Lloyd pigiausia laiva

kortė į abi puses, po kainų nu- 
mušimo, sieks $109.33, į Bre
meną ir atgal, o Holland Ame
rica Line—$118.00—į Rotter- 
damą ir atgal.

Tokios laivakortės busiančios 
geros tik 15 dienų apsistojant 
Europoje, bet tų apsistojimą 
bu‘s galima prailginti, pavyz
džiui, į beveik pusantro mėne
sio.

Pirmas Hapag-Lloyd laivas 
išplaukiąs yra Albert Bailiu, 
(spalių 25 d.,) o antras Euro 
pa, spalių 27 d.

Holland linija siunčia ekskur 
sinj laivų “Volendam” gruodžio 
pirmą, kurio keleiviai galės pa

silikti Europoje iki sausio 19 
dienos. Smulkesnes informaci 
jas galima gauti “Naujienose”, 
laivakorčių skyriuje.

PRANEŠIMAI
Extra Susirinkimas šiandie visų 

Tavernų savininku Susivienijimo na
riai kviečiami susirinkti i George 
černausko svetainę, 1 vai. po pietų 
dėl susitarimo laidojimo mirusios 
musų narės Marijonos Yutelienės, 
1445 So. Halsted St.

F. M. Valaitis, sekr.

AR JŪSŲ KŪDIKIS DREBA? 
AR JŪSŲ KŪDIKIS TURI 

ŠV. VITO ŠOKĮ?
■ Pagalios padarytas stebuklingas 
iš'-adiipas dėl nervų ligų. Parsiduo
da tiktai pas

STUCHLIK DRUG CO. 
6243 W. Cermak Road, 

Bervvyn, III.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. III.

TEL. REPUBLIC 8402

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosava mo
derniška studijų su 

Hollywood šviesoms. 
420 W. 63rd St. 

EnKlevood 5883-5840

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulkų.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,

Antradienis, spal. 23, 1934

Nekentekit Daugiau
NUO

RHEUMATIZMO — SKAUDANČIŲ 
SĄNARIŲ — RAUMENŲ IR 

KRUTINĖS ŠALČIŲ
Truputi* SALEM S VELVET RUB gr-it pa- 
gydy* akaudliau vieta*. užniufc Hkauarna, 
atleifl fttyvnumą raumenys* ir nanariuone. 
Ne žiuript ką nevartojote be pasekmių, pa
mpinkite dabar SALĖMS VELVET RVB. 
Parduodama* bu garantija gražinti pin.gu*. 
Duoda parelbą nuo Rheuniatir.mo. Neurtt.a, 
Lumbago, ir PraAiAaldirno. TukatanMai j j 
iAm^mo ir yra linkiniu*. mcn galime tai 
jrodyti jų Mudijimaia. N u ai pirkių* paa «a- 
vo vaiatininkp arba priaiuakite dfte. įtam
pomi* arba money orderiu ir mea prie'uaime 
jum*. Berdu Laboratories, 3000 North 
Ijtramle Avė.* Chicago, III. Dept. 167.

PIRKITE Troplcair Anglis dėl 
ūmios Žilumas. Lump ar Egg — 
$6.00. Mine run — $5.75. Screen- 
ings — ,$4.75. Northern Coal Co. 
Merrimac 2524.

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

3344 S. HALSTED ST.
JOSEPH PIKEL. Sav.

RUDENINIS IR ŽIEMINIS

IŠPARDAVIMAS
Mes užlaikom ivairią aprėdaių, vy
rams, moterims, merginoms ir vai
kams. Žemos kainos ir mandagus 
patarnavimas.

KAILIO KAUTAI
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 
$651\ Genuine Mink $150; ir dauge
lis kitų, kurie yra verti keturius 
sykius tos kainos. Taipgi 20 jack- 
ettes po $10, ir 38 kailiniai scrafs 
po $2. Economy Section.

MILLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan Avė., Chicago 

Atdara vakarais

CLASSIFIED ADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMU SAVININKU A1VDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi* 
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vaL vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.
4 LANDLQRDS BURBAU OF

' CHICAGO
. Inkorporuotas ■ 

1642 West Divlslon Bt 
Tel. Armitage 2951-2952

Mes esame jau šiuo adresu viri 50 met
—..........

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

GERU RAKANDU ir kaurų bar- 
genai laike musų didelio $16,000 Pa*, 
aukavimo Išpardavimo. Veikite 
Dabar, 6626 S. Halsted St.

Personai 
Asmenų Ieško

Aš JOSEPH TAMOL paieškau 
savo parapijona Franą Wenckų. 
Jis pirma gyveno Dolton ir turėjo 
saliuna 1914 metuose. Dabar ne
žinau kar jis yra. Meldžiu atsišauk
ti arba kas žinote, praneškit šiuo 
adresu. ’

J. TAMOL.
4833 Cooper, Detroit, Mich.

II h.... II H II ■■l' II.IIIĮĮ........................... ■ . ■■■....... I

vakare d
.. jie visada vienodas J
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Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU pusininko i alinės 
biznį. Biznis išdirbtas perdaug me
tų. Vienai moteriai perdaug dar
bo. 1706 W. 47th St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia »

*ų^^»e«sn***^asw*^i**^^^*^RH»^*w*«i****»*****i****'-------

SALESMONĄI reikalingi prie an
glių i- stokers, patyrimas nereika
lingas. Iškalno gaus pinigų, jeigu 
tinkami. Patelefonuokite dėl pasi
matymo. South West Coal & Material 
Co. Republic 4100 M. Drury.

SAIJ2SMONAI su ar be troko par
davinėti pickels ir kopūstus. Įdoo- 
mi propozicija. 7310 So. Chicago 
Ave.,i Midway 7430.

REIKALINGAS darbininkas prie 
baro i Tavern bizni. Turi gerai 
mokėti anglu kalba. Mrs. Sucilla, 
5545 So. Damen Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

JAUNA MERGINA prie namų dar
bo ir pagelbėti prižiūrėti kūdiki. 
1853 No. Western Avė. 8 fl. 
Brunswick 9211.

Business Chaiices 
Pardavimui Bizniai .

ANT PARDAVIMO Tavern ir 
Lunchroom. Cash arba mainais ant 
gero automobilio. 3000 jy. 47 St. 
Chicago, III., pietų laike.

Real EstateFor Sale 
Namai-žem$ Pardavimui

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis bungalow, furnace šiluma. Lo
tas 50x125, 2 karų garadžius. Ap
leidžiu miestų, priverstas parduoti 
už $4000, .

8411 Kerfoot Avė. 
Del informaciljų pasaukite 

Triangle 7200




