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Grudai yra taip atpi
gę, kaip dar nie

kad pirmiau

I

Columbia universite
to studentai pasisa
ko už Norm. Thomas

Jų kaina neužmoka nė pusės 
pervežimo kaštų. Dagi pjuve
nos yra brangesnės už kvie
čius

Da u geli o kitų kolegijų studen
tai daugumų balsų atidavė už 
socialistų kandidatų

Chicago.—Amerikai, Kanadai 
ir Argentinai kovojant už pa
saulinę rinkų ir stengiantis nu
sikratyti savo grudų perviršio, 
grudų kainos biržoje tiek nu
puolė, kad dar niekad grudai 
už tokią žemų kainą nebuvo par
davinėjami. Delei to niekurio- 
se vietose grudų pardavinėji
mas visai pasiliovė.

Nukrito ne tik kviečių, bet ir 
visų kitų javų kainos. Kainos 
Illinois, Iowa ir pietų grūdams 
yra tiek žemos, kad jos nepa
dengia nė pusės pervežimo i 
Chicago kaštų ir nė ketvirta
dalio eksportavimo kaštų. Ūki
ninkai kornus pardavinėja po 
7-8 centus už bušelį. Chicagos 
biržoje už juos mokama 21-23 c.

Pirkliai stengiasi grudų nu
sikratyti ir jau arti 5,000,000 
bušelių kornų išsiųsta į Euro
pą, daugiausia į Skandinavijos 
šalis, Holandiją, . Belgiją ir 
Francijų. Dar daugelis milionų 
bušelių randasi elevatoriuose, 
kur už laikymų reikia daugiau 
mokėti, negu už pačius grūdus.

Kanada kornus importuoja iš 
Pietų Afrikos ir frfontrealfe par
duoda juos, dagi .pigiau* negu 
Chicago  j e. >

Calgary, Kanadoj, sp. 28. — 
Kviečiai yra pardavinėjami po 
$9 už toną, kuomet paprastų 
pjuvenų tonas kainuoja $10.

Lenkiją laukia dide
lis deficitas

9 ' '' r '

Varšava, sp. 28. — Preziden 
tas Moscicki pašaukė Lenkijos 
seimų susirinkti spalio 31 d., 
kad priimti valdžios patiektų 
biudžetų 1933-1934 metams.

Biudžetas rodo 300,000,000 
zlotų deficitą, kurį manoma pa
dengti užtraukiant vidaus pa
skolas. Išlaidos sieks’ 2,450,- 
000,000 zlotų.

New York, sp. 28. — Didelio 
Columbia universiteto studen
tai šiaudiniame balsavime dau 
gumų balsų atidavė už sočia 
listų kandidatą Norman Tho
mas, kuris gavo 200 balsų dau
giau už Hooverj ir 486 balsu? 
daugiau už Rooseveltą.

Norman Thomas tarp Colum 
bia studentų gavo 1,083 balsus. 
Hooveris—883 ir Roosevelt — 
547.

Kitas didelis universitetas, 
Princeton, N. J., daugumų bal
sų atidavė už Hooverj, bet ii* 
čia Thomas gavo 372 balsus.

Bet ne vien Columbia univer 
sitete Thomas gavo daugumą 
balsų. Yra daugelis kolegijų, 
kur Thomas gavo absoliučią di, 
džiumų balsų (t. y. daugiau ne
gu Hooveris ir Rooseveltas kar
tu paėmus). Tarp pastarųjų yra 
San Mateo, Eden, Massachu 
setts Institute of Technology, 
neskaitant daugelio kolegijų, 
kur Thomas gavo paprastą dau- 
gumų balsų.

Abelnai šiaudiniuose balsavi
muose universitetuose ir kolegi
jose Norman Thomas užima 
antrą vietą. Pirmų vietą už
ima Hooveris. Rooseveltui ten. 
ka tiktai trečia vieta.

Delei Thomas laimėjimo Co
lumbia universitete, jo studen
tų laikraštis “Stectator” sako, 
kad Columbia universitetas yra 
“šveitimo įstaiga” ir todėl Tho
mas “yra Columbia studentų 
pasirinkimas, kaip ir pasirinki 
mas daugelio kitų inteligentiškų 
žmonių tam, kų tūli žmonės vis 
dar vadina augščiausia garbe 
šalyje”.

(Acme-P. B A. PhotoJ

Yosuke Matsouka, kuris at
stovaus Japoniją tautų sąjun
gos susirinkime pabaigoj lap
kričio mėn., kur bus svarstoma 
Mandžurijos ir Japonijos klau
simai.

Anglija negreit gryš 
prie aukso

Londonas, sp. 28. —Iždo kanc
leris Cbamberlain vakar atsto
vų bute pareiškė, kad Anglija 
dar negreit gryš prie aukso 
standardo ir negalima pasakyti 
kokia bus nustatyta vertė Ang
lijos pinigams.

New York, ąp. 28. —‘Angli
jos sterlihgsįr labap^amaži kį- 
la, bet ėmė smarkiai pulti Ja
ponijos yenai.

300 žmonių žuvo audroj’ 
Indo-Chinijoj

100 Bolivijos kareivių 
mirė nuo troškulio

Asuncion, Paraguay, sp. 28. 
—Karo ministerija paskelbė, 
kad Chaco raistuose rasta kū
nai 100 Bolivijos kareivių, ku 
rie mirė nuo troškulio.

Einstein vyksta Amerikon

Berlynas, sp. 28. — Garsusis 
mokslininkas Albert Einstein 
gruodžio 10 d. išplauks j Ame
riką. Jis per Panamos kanalą 
plauk į Californijų, kur per 
žiemą dirbs Mt. Wilson obser 
vatorijoj.

Mergina turi užmokėti 
jaunikiui $50,000

Havana, Cuba, sp. 27. —Au- 
diencia 'teismas vienbalsiai nu
sprendė, kad Maria Liusa Tira- 
do, 28 m., turi užmokėti $50,- 
000 atlyginimo advokatui Ma- 
nuel Martinez, 55 m., už suve
džiojimą—atsisakymą apsives
ti. Ji prikalbinusi j| persiskir
ti su žmona, bet po trijų metų 
melinimosi ji jį pametė ir ap 
sivedė su kitu turtingu jauni
kiu.

Nors teisėjai ir priteisė, kad 
mergina turi atlyginti už suve
džiojimų, bet jie patys netiki, 
kad jų nuosprendj patviritntų 
augštesnis teismas, kadangi Ku
bos įstatymai nenumato atlygi
nimo už panašius suvedžioji
mus. ' ;

Moro sukilėliai pasi
duoda

Paryžius, sp. 28. —Iš Saigon 
gauta žinia, kad 300 žmonių žu
vo didelėj audroj, kuri siautė 
Francijos Indo-Chinijos spalio 
15 d.

Spalio 25 d. kita audra su
trukdė geležinkelių komunika
ciją ir pridarė didelių nuostolių 
palei Mandarin kelių.

Muštynės Bulgarijos 
parlamente

Sofija, Bulgarijoj, sp. 28. — 
Muštynės kilo sobranijoj (parla
mente), komunistams padarius 
demonstraciją prieš karalių.

Karaliui atėjus į parlamentų 
pasakyti atidarymo kalbų, ko
munistai pradėjo antimonar- 
chistinę demonstraciją. Kiti at
stovai puolė komunistus mušti 
ir išmetė juos lauk. Po to išėjo 
ir likusieji komunistai atsto
vai.

Karalius savo kalboj išreiškė 
viltį, kad užsienio kreditoriai 
palengvins mokėjimus, atsižvel
giantį sunkių Bulgarijos finan
sinę padėtį.

Nužudė savo anūką

New York, sp. 28. —George 
LaMaze, 60 m., keršydamas sa
vo marčiai nužudė 4 metų anū
kų ir tada pats pasikorė.

Saliunininkas pašovė policistųir 
pats nusišovė

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja •

Lietus ir šalčiau; šiaurvaka-

Jolo, P. L, sp. 28. — Moro 
sukilėlių, Filipinų salose, vadas 
Muhamed pasidavė princesai 
Dayang, seseriai sultono Šulu. 
Jis prižadėjo, kad rytoj pasi 
duos ir visi jo sekėjai ir sudės 
savo ginklus, šiame moro su
kilime žuvo daugiau kaip 50 
žmonių, kaip pačių moro, t taip 
ir filipiniečių policijos.

' ■

New York, sp. 28. — Walter 
«M. Osrander, 60 m., preziden 
tas American Business Builders 
ir Green Tree Ląnd Corp., iš 
krito iš 25 augšto pėr 0avo ofi-

kad daugelis kalinių turi mie
goti kieme pastatytose šėtrose,

Bedarbė biskutį su 
mažėjusi, bet tik lai 

kinai, sako Green
Vistiek dar yra arti 11,000,000 

bedarbių ir sausyje bus 13,- 
000,000

ma- 
yra 
vis- 
me-

Washington, sp. 28. — Ame
rikos Darbo Federacijos prezi
dentas William Green paskel
bė, kad unijos praneša apie ne
didelį padidėjimų samdos.

Tarp unijos narių pradžioj 
spalio bedarbė sumažėjusi 
žiau kaip 1 nuoš. Nors tai 
mažas laimėjimas, tečiaus 
tiek yra didžiausias šiais 
tais.

Pasak Green, tai parodo ge
rėjimų sezoninio biznio. Bet tai 
yra labai mažas suraminimas 
bedarbiams, kurių dabar yra 
10,900,000, nprs rugsėjo mėne
sy sugryžo j darbą apie 560,000 
darbininkų.

Green sako, kad tas padidėji
mas samdos yra tik sezoninis 
dalykas ir su pabaiga lapkričio 
vėl prasidės darbininkų atleidi
nėjimas, kaip kad visuomet bū
davo ir šie laimėjimai bus nu
šluoti. Jis tebesilaiko savo nuo 
monės, 
m. bus 
darbiu

[Acme-P. B A. Photo]

Washingtono policijos virši
ninkas brig.-gen. Pelham D. 
Glassford, 
savo vietos, iškilus nesusipra
timams su valdžia.

kad sausio mėn.,- 1933 
mažiausia 13,000,000 be- 
Jungt. Valstijose.

Hindenburgas ban
dys padalinti Pru- 

a • . 1 1 V • <sijos valdžią
Berlynas, sp. 28. —Preziden

tas Hindenburgąs pasišaukė 
kanclerį von Papen ir Prūsijos 
premjerų (Hto Braun rytdie
nos konferencijai apie augš- 
čiausiojo teismo nuosprendj ir 
kaip jiedu turi pasidalinti val
džią Prūsijoje.

Augščiausias teismas pripaži
no teisėtu von Papeno paskiri- 
mų Prūsijos komisionierium, 
bet kartu paliko veikti ir Prū
sijos kabinetą. Tuo budu Prū
sijoje atsirado dvi valdžios j su 
neaiškiomis teisėmis ir pareigo
mis.

Anglai gavo Nobelio 
dovaną už mediciną
Copenhagen, sp. 28. — Nobe

lio dovana už pasižymėjimus 
medicinoj ir prichologijoje, ta
po padalinta pusiau tarp Oxfor- 
do universiteto profesoriaus 
Charles Sherington ir Camb- 
ridge universiteto profesoriaus 
Edgar Douglas Adrian, kurie 
bendrai surado neurono veiki 
mų.

surado neurono veiki

Japonai reikalauja paliuosuoti 
belaisvius

Lietuvos. Naujienos
Tauragė

Pernai pavasarį Tauragės ka
talikų bažnyčiai atstatyti vy 
riausybė davė 10,000 pašalpos. 
Apie tiek pat pinigų buvo su
rinkta iš parapijos. Šiemet baž
nyčios atstatymo darbai buvo 
pradėti, tačiau dabar vėl su
stojo, nors—lėšos dar neturėtų 
būti išsemtos...

Prašo daugiau pini- 
gų karo laivynui

Laivyno sekretorius prašo pini
gų naujiems torpediniams lai
vams statyti

Washington, sp. 28.— Vos
kuris rezignavo iš Į tik Amerika spėjo atšvęsti 

“Laivyno dieną”, kurioj buvo 
vedama smarki agitacija už di
desnį karo laivynų, kaip laivy
no sekretorius pasiuntė laišką 
biudžeto direktoriui pareikšda
mas, kad Amerikos torpedinių 
laivų naikintojai taip greit sens
ta, kad jie baigia nustoti karo 
laivų vertės. Jis todėl prašo pa
skirti daugiau pinigų pastatyti 
11 torpedinių laivų, kuriems 
dalis pinigų jau pirmiau buvo 
paskirta. Sekretorius taipgi 
prašo įtraukti ateinančių metų 
sųmaton dideles sumas pinigų

Studentai paskelbė 
streiką

New York, sp. 27. — Tarp 
300 ir 400 City college studen
tų, priklausančių Problema 
Club nutarė pradedant nuo ryt
dienos paskelbti streikų, protes 
tui prieš varžymą studentų žo
džio laisvės ir prieš pašalinimą 
prof. \ Johnson.

Be^abejonės, prie jų prisidės 
ir daugelis kitų studentų.

Sandino rengiasi nau 
jiems puolimams

Mexico City, sp. 28. — Nica
ragua sukilėlių vado gen. Au
gustino Sandino agentai paskel
bė, kad ateinančių savaitę San
dino pradės didelį puolimų ant 
visų didesniųjų Nicaragua mies
tų. Jis turys 4,000 gerai gink
luotų kareivių ir apie $25,000 
vertės amunicijos iš Jungt. 
Valstijų. Sandino su valdžia 
kariauja jau kelinti metai. Del 
tos priežastis ir Jung. Valstijos 
buvo padariusios intervenciją, 
bet vistiek neįstengė Sandino 
numalšinti.

Managua, Nicaragua, sp. 28. 
Somotillo apielinkėj 7 maišti
ninkai liko užmušti susirėmime 
su reguliare kariuomene. Maiš
tininkai buvo ginkluoti kulko
svaidžiais, kuriuos kareiviai at
ėmė. ’

Moteris vadovavo bedarbių 
riaušėms

Vargina bekonų au 
gintojus

Švėkšna, Tauragės apskr. — 
Klaipėdos krašto autonominė 
valdžia vėl vargina apylinkes 
gyventojus, tarsi jie butų kito 
krašto žmonės, įvairiais forma
lumais. Labai dėl to vargtas 
bekonų augintojai, kurie beko
nus veža į Klaipėdos skerdyklų. 
Veždami ūkininkai bekonus tu
ri prie tariamosios Maž. Lietu
vos sienos laukti keliolika va
landų vokiečių veterinoriaus iki 
jis atvažiuos ir peržiurę jų be
konus ir už pažiūrėjimų paims 
mokestį.

Daugėja pavainikiai ir 
bus ieškomi tėvai

Kaunas.—Turimomis žiniomis, 
labai daugėjų pavainikiai; pa
didintas “Lopšelis”, bet vis tiek 
nesutelpa. Tačiau pavainikių 
motinos neišduoda vaikų tėvus 
ir negalima ieškoti alimentų. 
Vidaus reikalų ministerija yra 
nusistačiusi motinas versti vai
kų tėvų pavardes išduoti, kad 
butų galima iš tėvų pamestiems 
vaikams ieškoti Alimentų ir su
stiprinti “Lopšelid” pajamas.

♦

visai naujiems karo laįvamą^^^. 
kad kongresas galėtų kaip ga
lima? greičiausia; paskirti 
pinigus, nes tuos karo laivus no
rima pradėti statyti 1934 m.

“Laivyno dienoje” visur mi- 
litaristų buvo vedama agitacija 
už didesnį karo laivynų. Vienas 
generolas, Fries, savo kalboj 
čmė reikalauti Amerikai tokio 
didelio laivyno, kad jis galėtų 
nugalėti visus kitus laivynus pa
saulyje.

Pats laivyno sekretorius 
Adams irgi pasisakė už didelį 
laivynų, nes esą prisirengimas 
prie karo esąs tikriausias būdas 
išlaikyti taiką. -

Trys žmonės nusinuodijo 
bais

gry-

Pasikorė dėl meiliškų 
priežasčių
—Paskutiniuoju laikuTelšiai

Telšiuose Kalno g-vėj, nusipir
kusi naują virvę, pasikorė p-lė 
Luinytė apie 35 m. amžiaus. 
Pasikorusioji paliko net ketu- 
rius laiškus įvairiems savo “sim
patijoms”.

Tenka pastebėti, kad ir se
niau ‘ p-lė Luinytė skandinosi 
šulinyje, bet buvo išgelbėta, 
nuodijusi, bet irgi nepavyko, tik 
dabar nusižudė.

Išeikvota 24,000 lity

East Chicago, Ind., sp. 28.— 
Saliunininkas John Kuzerorin 
naktį įsilaužė į detektyvo Pe- 
ter Sopic namus ir dviem šū
viais Sopicų pašovė ir sunkiai 
sužeidė. Po to ir pats nusišo
vė. Kuzerorin ant detektyvo* 
užpyko už tai, kad savaitę at
gal Sopic su prohibicijos agen
tais buvo užpuolęs Kuzerorino 
saliuną ir jį areštavo.

Seattle, 
Valstijos kalėjimas Walla Wal- .Va'.,

Shanghai, sp. 28.
nijos karo ministerio gen. Ara- 
ki įsakymu, japonų aeroplanai 
išmėtė tarp Manžurįjos sukilu
sių chiniečių Ultimatumą, kad 
jie tuoj aus paliuosuotų japonus 
belaisvius. Grumojama aštrio
mis priemonėmis, jei reikalavi
mas nebus išpildytas.

Japonija taipjau prašo Rusi
jos pagelbos išgauti tų belais
vių paliuosavimų.
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Didelė sniego audra Wyominge

Sheridan, Wyq

Japo

Ne\vton, Mass., sp. 28. 
pažystama moteris vadovavo 
apie 25 bedarbių grupei, kuri 
bandė įsiveržti į miesto salę, 
mėruj atsisakius priimti jų de
legaciją.

Policijai grupę sulaikius, mo
teris, ir kiti grupės vadai pri
sipažino, kad jie nėra vietos 
gyventojai. Moteris, betgi pa
šaukė grupę veržtis į miesto sa
lę ir pati puolė policijos virši
ninką. Pašaukus daugiau poli
cijos, moteris ir 14 kitų iš gru
pės tapo areštuoti.

Ne

Baylon, L. L, N. Y., sp. 28 
— Užvakar užvalgę nuodingų 
grybų mirė trys moterys ir trys 
žmonės yra ligoninėse. Mirė 
Mrs. Mary Sakalcka, .75 m.» 
Mrs. Gertrudė Marcin ir jos 
švogerka Mary Marcin. Pastaro
sios trys broliai gulį ligoninėj, 
taipjau serga ir sesuo.

Raseiniai.— Raseinių žemės 
Ūkio dr-joj darant reviziją pa
aiškėjo išeikvojimai. Buv. de
jos reikalų vedėjas agron. R. 
Norkevičius, buk tai bylai su 
Daugirdu vesti išėmęs pinigų. 
Be to, jis prisiėmęs sau ir Dau
girdo skolą, kas iš viso sudaro 
24,000 litų. NorkeviČiaus už
stato suma 20,000 litų. Be to, 
jam vedant draugijos reikalus 
esą pridaryta bevilčių vekselių. 
Norkevičius traukiamas teismo 
atsakomybėn. Be to, paaiškė
jo ir daugiau netvarkos • drau
gijos reikaluose.

NEUŽMIRŠKITE SAVUOSIUS
LIETUVOJE PASVEIKINTI SU

V- I

Kalėdų Šventėmis

t

Wash., sp. 28.*( — . ... .. ... .

Glen Ridge, N. J., sp. 28. —— 
Turtinga p-lė Ėlizabeth M. Trl- 
vat, 28 m., nusižudė vakar nu
šokdama nuo George Washing- 
ton tilto. Spėjama, kad prie* 
žastųn saužudystėš buvo pakri
kę nervai. .

;r; - ----------
; Londonas, sp. 28. — Atstovų 
butas 423 balsais prieš 77 ant
ru skaitymu priėmė Ottawos 
‘ ' ; '......................

Sheridan, Wyq., sp. 28. —• 
Didelė sniego audrą, kokios ne
buvo jau per kelis metus, už
klupo fcig ųprn kalnų apielin- 
kę.' Visa apielinkė dabar yra 
padengta sniegu nuo' 14 colių 
Iki 8 pėdų ^gilumo. konferencijos sutartj.

4:'^4’
I-

Pasiunčiant nors mažą dovanėlę tiems, kurie 
yra jums taip artimi ir brangus.
Svarbiau ir patogiau yra pasiųsti pinigų, negu 
kokį siuntinį.
Atsilankykite į Naujienas, kurios už ma
žą atlyginimą pasiųs jūsų dovaną ir KARTU 
DUOS JUMS GRAŽŲ PASVEIKINIMO LAIŠ
KELĮ D Y K A^I. Laiškelį galėsite pasiųsti 
Lietuvon. 1

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

■ naujienos
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO S IKI S 
ŠVENTADIENIAIS NUO » IKI I VAL
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Lietuvon Vikingų Keliais
Rašo Dr. C. Kasputis Rengta migla, kur oras uka- 

nuotas ir lietingas.
Į Norvegijos ūkiai maži. Man 
pasakojama, kad vidutinis ūkis, 
tai dvidešimt penkių hektarų, 
— bet dažninusiai tiktai pen
kių. Mačiau, kaip fjorduose 
maži, bet gražus ir pavyzdin
gi ūkiai, taip sakant, laikėsi 
prisikabinę prie kalnų, kaip 
skęstantis jurininkas prie gcl 
bėjimo juostos.

Norvegijos gamta ne visai

Norvegija
Pasauly yra vietų, kurias 

. a.iita kokiu nors budu nu- 
kriaudė. Norvegija, arba kaip 

jos gyventojai ją vadina Norge, 
j ra viena iš tokių pasaulio 
kampų. Visa šalis — tai be- 
.eik uolos ir kalnai, kur vos 
tiktai trečias nuošimtis žemės 
galima pavartoti ukiui. Moder
niškai industrfjai šalis taip pat
netinka. Anglies ir geležies i&udinga, bet kitaip labai gra- 
Norvegijoje nėra. Prie geriau- (ži ir puikybės pilna. Iš nekil
siu pastangų norvegai iš • že- rių atžvilgių norvegai gali bu- 
mes pragyventi negali. Jie tu- ti laimingesni, kaip daugelis 
ri dalinai maistą importudti iš kitų musų žemės gyventojų, 
kitur.

Net ir dangus ir tas ne per Ore.
Jie tankiausiai gyvena tyrame 

Jų dauguma tai žvejai,
maloniai žiuri į Norvegiją. Va-1 jurininkai ir miškų darbinin- 
karinė krašto dalis, prie jurų; kai. Jie nepažįsta dabartinių
didesnę pusę metų būna ap- miestų dumblynų, kur gyvena 

- skurdžiai ir dirbtuvių vergai.
Norvegai le^žiasi jūron lai- 

i vuose ir padaro pažintį su mu
sų žeme pilnume. Norvegijos 

j vėliavą galima sutikti visuose 
'pasaulio užkampiuose. Jie taip 
I pat gerokai pažįsta pasaulį iš 
knygų. Jie, tauta gan pamoky
ta, ir mokslą mylinti. Beraščių

■ Norvegijoj visai nėra. Tas 
I kraštas davė Ibsenus ir Grie- 
igus, kuriuos visas pasaulis pa- 

J mylėjo ir gerbia, ir jisai dar 
duoda daugybę mažiukų Ibse- 

;nų ir mažiukų Griegų, apie 
kuriuos mes negirdėjome.
Šiltas At'antiko “gulf stream” 

suteikia Norvegijai pakenčiamą 
klimatą žuvį iš kurios pel- 

į ningiausia — tai silke. Be jų 
Norvegija visai pražūtų. Iš pu- 

! Šių kalnuose gaminama popie- 
ra. šiaurių ir pietų 
koše norvegų laivai 
ban^žuvę.

Visas pasaulis myli
' jų narsumą, už jų atkaklu

mą 
už

Petras VVolteraitis
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

Nori būti jūsų mechanikas 
Mes taisome taip pigiai, kad dar nie
kad nebuvo. Nauji breikiai $9.00. 
adjustinimas $1.00. Clutcb $7.00. 
Valves graininame $5.00. Kada tik 
norėkite pataisysime teisingai, gerai ij 
pigiai. Mes dirbome kompanijai už 
pirmos klesos mechaniką. Darbą 
rantuojame. Taisome ir jūsų 
muose. Pajaukite mus —

Lafayette 1329 
43 57 So. Washtenaw Avė., 

kampas 44 ir Washtenaw

ga- 
na-

KALĖDŲ EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Rengia Lit. Laiv. Agentų 

Sąjunga Amerikoje.

OTDŲ AMERIKOS 
LINIJA

NEWYORKO| 
KLAIPĖDĄ

anrarkti- 
medžioja

I
 S. S. “DROTTNINGHOLM,”

■ Išn'auk a i< N w / rko
GRUODŽIO 2, 1932 M.

Ekskursijos palydovas p. VL P. 
Mučinskati. Švedų Amerikos Linijos, 
C entro raštinės Amerikoje. Lietuvių 
Skyriaus vedėjas. Jis stengsis pa
daryti kelionę pilną įdomybių, apie 

urr visiems bus malonu prisimin- 
Įi ti. Gauk brošiūrėles: ' Bendros In- 

formacijos Kelionėje j K aipėdą” ir 
2 ‘Kalėdų Ekskursija.” Gaunamos pas 
j agentus arba:

Swedish American Line
181 N. Michigan Avė. Chicago.Ili.

norvegus

būvį,

pu-

kovoje su gamta už 
jų kulturingumą.

Vikingai
Oslo važiuoju fjordu. 

abiejų fjordo pusių aukšti
šėmis apžėlę kalnai ir uolos. 
Vietomis fjordas gan platus. 
Matosi mažos salos. Dažnai 
tokiose salose būna dailių va-

f PATAISYK tą PEČIU I
Furnace ar Boilerį

TUOJAUS DABAR
Mes turime tas dalis, kurios jums gal būt reikalingos.
Pašaukite ar parašykite savo vardą ir paduokite reika- 

' laujamos dalies vardą.
ši pasauly žinoma kompanija už labai mažą kainą už 

svarą parduos jums reikalingas dalis.
Taupyk šilumą! Taupyk pinigą! Jauskit smagiai šią žie- 

1 1 m<!«

Nforihwestern Stove Repair Go.
662 Roosevelt Road

(truputį j Rytus nuo Halsted St.) 
SKYRIAI:

2323 Milwaukee Avė. 176 W. Lake St.
312 W. 63rd St. 3209 E. 92nd St.

sarnamių. Man fjordu ir gam
ta besigerėjant ateina įpintin 
vikingai. Drąsus, plėšrus seno
vės karžygiai ir avantiūristai. 
Kitą syk jų čia gyventa. Ot, 
gal būt, mąstau sau, iš to gra
žaus slėnio, tarp kalnų, devy
ni šimtai metų atgal, vieną 
gražią pavasario dieną vikingų 
gauja pasileido jūron savo ma
žuose stipriuose laiveliuose, 
kur nors Franci jos arba Sici
lijos link. Vieni jų žuvo jurose, 
kiti kovose. Tie, kurie sugrįžo, 
atvežė daug brangaus ttirto ir 
grobio. Užteko s u grįžusioms vi
sai žiemai skanaus ir stipraus 
pietų vyno, o jų freyoms ir ki
toms meilužėms minkšto šilko, 

i brangių drobių ir visokių brari- 
gėnybių pasipuošimui.

ŪŽeina naktis. Fjorde tamsu. 
Jau nieko negalima matyti. 
Tiktai kai kur krantuose ir 
kalnuose mirga šviesos. Taigi 
prieš einant gulti truputį pa
kalbėsime apie senovės vikin
gus.

Maždaug tarpe devinto ir 
dvylikto amžiaus po Kristaus 
gimimo senovės skandinavai, 
t. y. norvegai, švedai ir danai 
vadinosi vikingais arba norma- 
naiš. Tai buvo narsus, plėšrus 
kariautojai, vertelgos ir avan
tiūristai. Mažuose laiveliuose 
jie pasiekdavo beveik visas 
ne tik Europos, bet ir Ameri
kos dalis. Chicagos gyventojai 
gali pamatyti gerą vikingų lai
vo modelį Lincoln parke. Yra 
padavimai, kad Leif Erickson, 
vikingas iš Norvegijos, pasiekė 
Ameriką net keletą šimtmečių 
prieš Kolumbą. Vikingai užka
riavo Franci jos. dalį, kurią jie, 
pavadino Normandija. Beveik 
visuose Europos kraštuose li
ko senovės vikingų pėdsakai. 
Rusiją, kur tada, kaip ir šian
dien, nebuvo tvarkos, jie su
tvarkė ir davė pradžią Rurikų 
dinastijai. Kada tai seniai vie
name moksliškame istorijos 
veikale skaičiau, kad vįenas 
pirmųjų Žemaitijos valdovų 
buvo koks tai Ringold. Rin- 
gold normanų tarinėje reiš
kia — “lyras auksas.” Nėra 
abejonės, kad jisai buvo vi
kingas.

Bažnyčiose tais laikais prie 
suplikacijų buvo pridėta: “Dc 
furore normanorum libera 
nos Domine!” Kas reiškia: 
“Nuo normanų rūstybės ap
saugok mus Dieve!”

Tarp devinto ir dvylikto 
amžiaus prūsų, kųršų, lietu
vių ir latvių papuošalai iš žal
vario buvo vikingų darbo. Tai 
rodo tų papuošalų raštai. Ke
letą tokių senovės papuošalų 
atvežiau Chicagon iš Lietu
vos. Musų žymus archeolo
gas ir senovės tyrinėtojas gen. 
V. Nagevičius man pasakojo, 
kad mano senlietuvių papuo
šalai yra tarp devinto ir dvy-

t ' -

Kalinys George Holshoe, ku
ris tapo užmuštas savitarpinė
se italų ir airių kalinių mušty
nėse Welfare Island kalėjime, 
prie New Yorko.

AKINIAI!
* • ., • «

Kokie akiniai tinka jūsų 
veidui? Čia jau nėra spė
liojimų. Su pagalba nau
jų mokslinių metodų 
atsargiai išanalizavus ju 
sų veidų — išmieravus 
mes galime tikrai nurody
ti jums akinius, kurie pui
kiausiai tiks jusij veidui.

Dr. G Serner
»»»•-»•’n* f c onnrj AUSTĄS
OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 West 35th St
k/mp Hilsnd S< Td VAROS 1829

tovf. Per ftįjutoš fąngeli tan
iu impožan tiškus namus, 
midelius ir' garlaivių kąmi- 
ų daugybę, farytuta toks 
riŠkas. Tai Os/o, Norvegijos 
ostapilis. Apsirengiau ir sku- 
isH begu Viršun. Mėgstu jvai- 
umą ir permainas. Be jų gy- 
enti man sunku. Smagenyse

Šeštadieniu spalių 29, 1932 *

elegantišką ir linksmą šiaurių 
Paryžių.

Oslo ir Kopenhageną plačiau 
bandysiu aprašyti grįžtant A- 
merikon iš Lietuvos. Nekurie 
mano kelionės bruožų skaitys 
tojai jau pradeda man išme
tinėti, kad per ilgai važiuoju 
Lietuvoj. Jie su nekantrumu

smagiame uoste kur, taip sa
kant, mes, tai yra lietuviai, 
prakirtame duris į visą platų
jį pasaulį.

(Bus daugiau)

AR ATSIKĖLĘS JAUTIES 
PAVARGĘS? 

Jotim jus esate, tai turfiiumftte vartoti 
užregistruoju dar naują regi- laukia taanoi'įspūdžių iŠ Lietu-‘ ttulSž!it» *r^atS2^IrM^nm.ąU“SM* 
... ,*v. <S i i • i »t< • • .į*. .i i . . ti jums ne tile su skoniu pavalryti. bet ir........... ....... ................................. ................... ... _ duodB jum„ maistingumu. Garsus rodyto

jas specialistas surado kombinaciją brangiu 
vaistu, .pareita.; kuriu jam pasisekė padėti 
gamtai atstelrtl sveikata ir normalų Velki- , 
jn». padaryti gyvenimą .vcrUwniu. Si pre- 
skripoija yra NUGA-TONE. PsydaviuSjama 
jr garantuojama kiekvieno vaistininko.

Mėnesinis treatmentas už Viena Doleri. 
Jeigu po 20 dienų vartojimui ne busite 
patenkintas, jūsų pinigai bus gražinami.

20-AS METINIS j
Išpardavimas

nį ir įspūdžius. Sutinku kapi-ivos. Taigi reikia pasiskubinti 
taną Niclseną, kuris dabar jau Lietuvon. Kol kas nuo Lietu

ti suimidta- vos mus' dar skiria Baltijos 
fAnftffė šėvo jura., Kitą sykį jau busime 
^4 A W o Klaipėdoje, musų gražiame ir 
£Wn'ą ^įį. | : r , ■ r ■■ ■ ■ • ;

taš1.- Ki 
žnįoft'#

* c *; - *3 • *; v • c i

išguit jb' taip;
and sodtf’., . 

lašittčš' t 
užfČW^iX

ta$. ySit 

ti<M 
neto^

sto^^’go, tai yi'rf $0^- 
veįiįį)^ r** petač,
su<^w vfeiftį 

man
Gaunu didelę krūvą Nor

vegiškų pinigij, kūne vo^ telpa 
k^eūiuj^. Europoje 

žn^įWi i. Amerikos 
do^hYff, i^k tat-
tingesnis. Perku atvirutes ir 
pasiunčiu draugams Ameri
kon. Manau, atvirutės su1 pa
veikslais nesulyginamai' yra 
geresnės ir žingeidesnės nei 
laiškai, nes jose rašytojas 
priverstas pasakyti daug, bet 
trumpai. Kitą syk keliais saki
niais galima pasakyti dau
giau ir aiškiau nei ilgame lai-

likto amžiaus, tai yra vikingų 
laikų.

Arčiau prie Lietuvos.
Atsikeliu apie penktą ryto. 

Negaliu miegoti. Jaučiu kokią 
tai atmainą. Visur labai ramu. 
Mat, pripratau prie laivo vib
racijos, mašinų, ir jurų ūži
mo, o čia staiga {rainu ir ty
la. Keistas sutvėrimas tas 
žmogus. Turi priprasti prie 
visokių aplinkybių. Chicagon
atvažiavus taip pat negalėjau $ke. 
miegoti keletą naktų, kol ne- Apie į_ 
pripratau prie tylos. Laivas Kopenhageną, Danijos sostinę,

pietus išplaukiame į.

MOTINOS!
Ar Jtistį Kūdikis 

Miega tvirtai? 
į • a t

Suprantama, jus norite, kad jūsų 
kūdikis butų raudonas, sveikas kū
dikis . su noru imintis savo mai
stą .. . reguliariai einantis svaru- 
nion . . . einantis gulti kaip cherubinas. 
Betgi galbūt jus tikitės dagi daugiau, 
kad jis ' budavoja savo ateities svei
katą, kad padaryti ją tinkamą ir ge
rą ateinantiems metams.

Nesenai du gydytojai, kūdikių maiti
nimo specialistai, darė bandymus su 
penkiomis dešimtimis? vidutiniškų, ku- 
dlkiųt vartodami Eagk Piėųą; Pa
sekmės parodę* kad kiekvienoj svei

katos ir augimo fazėj, šie kūdikiai 
bbvo kuo^uikiaUria’ maitinami ir 

kad Eagle Pienas pasirodė nepaprastai 
sėkmingas biidavojimė kūdikių.

DYĖAL— PdstebStina Kudikig 
j Knį/gelS! »

Jeigu jųjų kudlkfe neina svariiman, 
kaip turėtų eiti, pasitarkite su savo 
gydytoju apie Eagle Brand. Išsisiųs- 

- dinkite nemokamą knygelę- N ? u j a 
laida ‘‘Babfs Welfare” — stebėtinai 
pjagelbinga knygelė apie kūdikių prie-

( žiūrą ir maitinihią.

J*.; i 
n.-.a.

..l-.nii V* "i*1" ''"i'1"''i . k

Midgėt Baby Grand Radio, vertes $19.00 
už ........... ..............,.................... .....................
9 tūbų PHILGO Radio, vertės $100.00 
už .....      -..... —-
PHILGO Radio ir Phonografas krūvoje 
už ............. .................................
ROYAL rašomos mašinėlės, vertes $35.00
pO .............. .. •••• .4

Panešantas Portable VIGTROLOŠ, vertės 
$10.00 po ...........................   j
Geriausios Phonogr. Viktrolų adatos 100 už

Nauji Lietuviški Gražiausi Rekordai. Visas katalogas pa- 
sirinkitao iš 5,000 rekordų. Vertės 75 centų 45c

VISI REKORDAI Jįįįj£ “ 
p°...................... ■KJ© ,

' J ; !< ■■■!'.’• 't'"', ,' . 'I
• • ' ’ C . ■ i

Siunčiame į kilus miestas. Pirkėjas turi apmokėti 
siuntimo lėšas.

9.75 
39.00 
’48.00 
24.00

5c

REKORDAI

Roseland Coal Co.
343 W. 107th Place 
NAUJAS ANGLIŲ 

SANDĖLIS 
Užlaikome geriausios rųšies 

Anglis
WEST VIRGINIA 

POCAHONTAS LUMP 
KENTUCKY

RED PIPER LUMP 
POCAHONTAS-EGG-LUMP 

NUT—PEA—MINE RUN 
Musų Anglių Kainos yna 

ŽEMOS
PATARNAVIMAS geras 

Te!. Pullman 6776 
Hemlcck 2383

A. F. AMBROSE, Sav.

Buy gloves with what 
it savęs

. W»»U MIC • 
tauglan kad gadti gero 
fc<14*h Ltsterinr Toot* 
lldMl* tdba» paduodu; Ui 
r ■

.ii kuriuo, rali'* susipirk 
o piminaltM v M w»«r

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘ ’

^ag/e ffi ^rand
; CONBĖNSED

4 ■' .. £ t,’.

TrtE BORbHN CoidPANY, Deh.Ft- į o
, 3fi0 MadiBOn . AVef!; .Now ,,Ydrlę, y. : ' ,

Mfeldhu'prisiųsti rrian dykai kopiją nau- 
į jos. "Baby’s Welfare.'’

Vardas---------- ...
Adresas.__
Miestas...............

- TOtea m
Pardavimui PiFRiiMorgiciai
$2,50b.0Q—Š. Koš&ėr Xvė., 5 katafo^ių itaujtfs tau

rinis bungalow, garažai, IcaVštiV Vriri’den'nV šildo
mas, vertės $6,000.00 No. 863.

$2,O00.()O—6011 So. Šjoatner Avė., 5 katnbavh)' naujas 
mūrinis iungal’ow, karštu vand. šildomas, vertės 

, $6,000.00. NovŠ86.4 Jj
$1,206:06-^0 , Š, \yobd Šty 5 flatų naujas po 4 kamba- 

rius kjekviefiO.' No. Š9į;,< <• ...
$1,800:66—5^2244 AVe' - ntaviniš

$1,200.00^821 W. 53r4 pi, 2'
ffirta’t KatSfe Vaiid.
$10,000.06: No. 30?.. .. 1 /. J i,'Ų

$l,006:0(L-144il Š. 49tli' .Ą\ė., 2 ailgšiiį painus, 2
lotai,' vėffžsi į86OO,(to'. W .

. $3,500.00—2328. W, 23rd. St.į 3! at
2 flat'al bo 6 kaM. if 1 ff.

Turimfe ir jait^iaŲ febai’ gęifų 1-ų

«

ils haiAais; 
effe $12,-

• * r ■ ■

moVįįfctį tfačdaVitatif

■

2324 S. LEAVITTST.

16076—Supinsiu dainužę ir Oi, sopa, sopa —J. Kudirka
16092—Neveski vaikine ir Ak, myliu tave—^Kast. Menkeliorilutė
16103—kad mes gėrėm midų alų ir Oi, kas? — Liuda Sipavičiūtė.
11155—Saulutė tekėjo ir Ganėm aveles—Dj|etiĄ |denkelioniutė ir

,. • Stankūnas.'
16108—Va?aros naktis ir Beda kad giltinė ne ėda.—Liuda Sipavičiūtė.
16178—Panemunis polka ir Karolina polka —Worcestetio L. Orkestrą. 
16184—Užburta Pilis, polka ir Moderniškas klumpakojis—Budriko ra- 

dio orkestras.
16239—Tykiai, tykiai ir Dziedukas—Iš Lietuvos vyrų kvartestas.

VICTOR REKORDAI
79080—Vai ku-ku ir Oi tu žirge, žirge — Jonas Butėnas.
80398—Ko tu žvengi žirgeli ir Augo putinas—A. Vinclkevičius.
80463—Polka briliante ir Scintila mazurka—Mandalinų kvartetas.
81327—Bėgau pas mergelę ir Apie žydą bariąbančiką—-S .Pilka.
81692—Sakė mergos ir Šarka ir Žąselė—P. X. Dulkė.
14!0d0—Apie džiabą it Jauna senatvė-—S. Pilku? j
14009-—Molio uzbonas ir Sakė mane' šioka—Krasabskiehė ir Voltetaitė. 
14012—Valcų rinkinys ir. Pasveikinimas iš namų—Alkani muzikantai. 
14014—'Klausyk mylimoji ir Burdingierius praktikuoja-—Žiūronas ir

Grupė.
14021—Gaspadinės bankietas ir Pas motinėlę—J. Žiūronas.
14023—Sveikinimas iš Lietuvos ir Kauno Landler—Linksmi vaikinai.
14025—Pas močiutę augau ir Sėdžiu po langeliu—Krasauskienė ir 

Volteraitė.
14029:—Linominis ir Užgavėnės—Žiūronas ir Grupa.
140341—Kaimo ir Pavasario polkos—Vietoto kapelija.
14035—Tolima laimė vilibja ir Oiį greičiau greičiau—Jonas Butėnas.
14039—Laimė ir Džiaugsminga Polkos—Stygų orkestras.
14041—Dęįmantas ir Gėlynas Polkos—Kaimo orkestras.
14042j—Užmiršai tėvų kapus ir Laivyne—Jonas Butėnas.
14043—Senbernių ir Grįžk namo Polkos — Akįra»-—Biržys.

Naujausi Lietuviški Columbia Rekordai
162691—Ąukso miglos ir Meilės tU mums nedainuok—Pautas ir Giraitis. 
16270—Rytų daina ir Turkų vestuvės^—Lietuvos Viešbučio" orkestras. 
16271—Kur lygus laukai ir Sutems tamsi riaktužėlė—Karo mokyklos 

choras. .
1;6272.—bjamo, ir Oi, kad išauštų

16092—Neveski vaikine ir Ak, myliu tave—Kast. Menkeliohiutė 
16103—kad mes gėrėm midų alų ir Oi, kas? — Liuda Sipavičiūtė.

M • — «*• • — t v* 4. * « « •• • - • *

Valcų rinkinys ir Pasveikinimas iš namų—Alkani muzikantai.

Grupė.

1;62'Z2,—I^amo, ir Oi, kad išauštų — Mikulskio vytų- aktftas;
1626A—Atskrend“ sakalėlis ir ‘‘Ant Įa’no” — Vąnagaitąs it Stogis. 
r6266--Aržfijoliriiiii pamatai ik Mokslas darbas žygių šuoliai—S. Pautas. 
16256—Ulonai ir Ar aš tau sese nesakiah1—A'. Vanhgaitiš, Stogis ir

' v1'6268—‘‘Mm1! Lietuva” ir AV tii žihai broli? — V. Dineika ir J. 
Petrauskas.

16263—Adbulinis ir Vargoninkas — Vincas NicJtUfr.
16264—Gtfgiižfinė polka ir f Braziliją — Lietuvos viešb. orkestras.
1.6255—Ka'riškąs vaizdelis ij- Sudiev, sudiev — D. D'olskis.
16252—Kukųtė, vakas ir Myliu, x tango ‘rr V/ Dineika ir J. Petrauskas. 
1-6253'—Sliktirtis' ir Lietuviška* Popuri—V. Dineika ir J. .Petrauskas.
16265—Link* Mergelę ir Nemuniečių polka—Mahanojaus Lietuvių or- 

( keštras. - - . ’ '
16259—Plikhf ir Toks vaikinas—polkos —Mahanojaus-Lietuviškas or-

• Fų z. Katras- r-: . , .. ’ . . . j'
16 25.4—Aukšti Kalneliai ir Ak NorėėiaU—Mahi’ribjius Liet. orkestras.
16251—Rinkai man Berneli h* Adomo ir Jievos. Polkoa2— Mahanojaus^ 

Lietuviška orkestrą. . j
16262—‘‘Oi Atmink” ir Užaugau Lietuvoj’— Vatia^kW ir A. Oželiėnė 
16261—Svetimi* padangė ir Studento sapnas—Jonas Giraitis su orkestru. 
162.60—Nddvadbjė ir Amerikos' LietuVi4’ priėmimai—D. ‘Dolskis.
16257—AtsUky rimas su mylima ir Vasaros grožybė—S. Pa u ras ir Giraitis 
16227—Jur^įb ftJUŪkininkų—polkds—Pennsylvanijos Angliakasiai.
16226—Sunlįu Gyventi Našlaitėliams ir Garnys atplesdeno—-Pauras ir ■ 

Antanėlis.
. . | • * . f ■ ■ . 1 , f t \ ■

Victor Vėliausi Lietuviški Rekordai
1405 5!—Vafeinlhl^ ir Mergina—Polkai'r ViVtdro ^jMlį. 

14054—Shenadorių »r Lįuosybės. Polkos^-Krygerid kabelijk
14053—Kal^amasys polka ir Man liūdna gyventi vaitas.—Krugerio ka- 

14052—Pasiilgimas Tėvynės—Marsas ir Vestuvių Maršas — Viktoro 
kapelija. •■ ni o£' i ari ė Jos.F.Budrik9lĮĮū.
to7-ŽI So. šfet

Tel: BOULBVARD 8167—4705 v

Nedėlidnils W C F L 970 kili nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Ketvergals —

.. ......................... irtti I n T-l.............. ; 
ųMĮMiimUJiiiĮii I 11"           'I1     iiiMiniiyiMiĮįlii!Mwa»įiiiiwii<>^
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Atlankykite
4 ' ’

Peoples Fumiture Co.
Krautuvių
17-tą Metinį

IŠPARDAV1MA
Ir pasinaudokite žemiau* 

šių kainų pasiulijimu 
visame mieste.

Geri Vartoti PIANAI

Radio Tūbos

didis pasirinkimas tik po 

$12.50, $15.00, $18.00 
ir aukščiau.

Vertės nuo 95c 
iki $1.60

Po 39c
R. C. A. Cunningham 
ir Philco Tūbos par
siduoda už 1/3 dalį 
numažintos kainos.

Nauji Midget Radios $Q "7 C 
pilnai įrengti, tik ..........

Naujos Mados 7-nių tūbų Console 
radios. verti $80.00, Q0
Naujos mados kombinacijos radios, 
m gramafonu, verti AA
5120.00. po a*O-VU

Šildytuvai partiduoda už 
kaino*.

pu»f

Gražus parlor Heateris $4 f* 
$30 vertės, po ............... ■

$10 vertes Kitchen Q QE
Heateris. po ...... V«ww

blanketų.

1.69
$1.48

NAUJIENOS, Chicago, Iii
----------------------  ■ . 1 . ,   - ... .

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lapkr. 1 d. Roselan- 
de rengiamas socia
listų massmitingas

Strumilos svetainėj kalbės eilė 
žymių kalbėtojų; bus muzi
kalia programas; įžanga vel
tui

bedarbės, badų, aukštus mokes
čius ir grnftų. Argi neaišku prie 
ko privedė toji administracija? 
Turtingiausią pasaulio šalį pri
varė prie bankroto krašto. Ne
reikia eiti toli ieškoti įrodymų. 
Pažiūrėkime koks musų Chica- 
gos biudžetas. Daug didesnis, 
negu* kelių Europos valstybių, 
sudėjus kartu. Dėlto, kad 
kartiniai politikieriai pusę 
rinktų pinigų suvagia.

Toliau neapsimoka apie 
kalbėti, nes daug daugiau 
girsite atėję j prakalbas, į 
rias jus visus kviečia,

Rengimo komitetas

praleisti laikų. Bus trumpos 
kalbos, gražios dainos, geba 
muzika, lietuviški ir ameriko
niški šokiai. Taipgi bus užkan
džiai ir gėrimų, bei iš LietuVos 
atvežtų Birutės saldainių. Ren
gimo 
visus

.............. .... .. i . 11 ■ į“..............

geros rųšics anglis ir žemas kai
nas. ’

da- 
su-

tai
• y
1S-

ku-

vakaro komisija kviečia 
atsilankyti.—A. J. S.

Roseiand
Naujas biznierius Roselahde

Ambrose apie biznius, pasirodė, 
kad jis gerai apie tai nusima 
no, nes laikęs visokius biznius. 
Būtent, turėjęs sekančius biz
nius: Salute Bitter išdirbystę, 
616 W. 34 St. per 15 metų, ga 
radžiu turėjęs 4555-59 S. 
Marsh field A ve., sodės-papso iš 
dirbystę vardu Chicago Whitc

Bose Bottling Co. Turėjęs Mil
dos svetainę ir teatrų. Buvęs 
narni] statymo kontraktorius. 
Reiškja, mes roselandiečiai su
silaukiant gerai patyrusio biz
nieriaus.

Beje, Romusis Mikšis, gerai

žinomas roselandiečiams, kuris 
buvo anglių biznyje su p. Tu- 
moniu, dabar dirba pas p. A. 
F. Ambrose. »

Gerų pasekmių naujam biz
nieriui.—Untanas.

Lapkričio 1 d., Boselando 
apylinkėje įvyks nepaprastas 
masinis mitingais su prakalbo
mis ir muzikaliu dainų progra
mų, kurį rengia vietiniai lietu
vių, italų ir anglų socialistų par
tijos lokalai.

Programe dalyvaus didžiulis 
59 muzikantų orchestras, dai
nininkai ir žymus kalbėtojai, 
tarp jų Roy E. Burk, Wm. Cun- 
nea, Farmer-Labor partijos kan
didatas į valstijos prokurorus, 
Lillian Hirstein, kurie kalbės 
angliškai. Lietuviškai kalbės 
drg. Antanas žymontas.

Programas prasidės lygiai 8 
vai. vakare, Strumilos svetainė
je, 107 St., ir Indiana Avė. Ren
gėjai kviečia visus ir visas, lie
tuvius ir lietuvaites, senus ir 
jaunus skaitlingai atsilankyti ir 
išgirsti darbininkų partijos pra
kalbas, į kurias nebus jokios į- 
žangos.

Roselando lietuviai, mes ilgai 
sekiojome paskui kapitalistų 
tarnus, visuomet jų klausėme ir 
už kapitalistų kandidatus bal
savome. Išbalsavę Hooverį 
prezidentu, turėjome tris metus

NESIKANKINK 
DAUGIAU — BET

PASVEIK!
DARODYMAS! Priparodysime 

šiuo 5-dienų Herb Blood 
Treatmeritu

Jųa taip pat kaip tūkstančiai žmonių ga
lite paaveikti! Nežiūrint kokia dalia Juaų 
knno nesveikautų! Jeigu vaistai arba gy
dytojai ir nepagelbėjo! štai yra nauja vil
tis ! Nusikratyk nuo savo skausmų greit. 
Pnsveik ir vėl buk linksmas. Jūsų trubeliai 
paeina nuo jūsų kraujo. Nuodai, pūliai, rugu
tis ir slogos veikia ant kraujo. Atsikratyk 
nuo savo trubelių be peilio. Išvalyk savo 
kraują. Priparodyk i Vartok elektriškas Ir 
žolių treatmentus labai . žema kaina, šios 
pastebėtinos žolės Motina Helen. garsios per 
70 metų, jaunas žolių specialistas ir sūnūs 
Dr. .P' B. Šimanskis padarė tukstanėius 
sveikais! Ne leisk blogiems vaistams arba 
operacijoms pingų, reumatizmas, vėžys, šir
dies liga, nepagydomos ligosi Atsinešk šį 
skelbimą dabar! Gauk No. 1, svarbiausi pa- 
siulijimą: ..$9.00 Patarnavimas už $3.00 
PRIPAKODYMAH, KAD GALITE GREITAI 
PASVEIKTI! $1.00 5-dlenų saugus nami
nis 2olių treatmenlas. $3.00 Elektriškas 
treatmentas. $5.00 Specialisto Egzaminacija. 
viskas už $3.00, arba No. 2: $5.00 X-Ray 
duosime už $2.00 extra. No. Ji: $5.00 Sau
gus žolių Naminis Treatmentas už $3.50. 
No. 4: $1.00 5-dienų Saugus Žolių Nami
nis treatmentas už 25c. Pašaukite arba 
rašykite tuojaus! Dr. Šimanskis, Nature’s 
Herb ir Electric Health System, buvę S-M-S 
Health Institute, 1369 N. Damen Avė., Chi- 
cago. Valandos: 10 ryto iki 8 vai. vak. 
Pirmadieny, Trečiadieny ir Peokt. iki 7 vai. 
vak. Nedėliomis iki 2 vai. po piet.

Saugus Herb Home Treatment ir ofiso 
klinika dėl pilės, varicose gislų, Tonsilų, ir

Didi bargenai kaldrų ir 
Gražios, pilnos mieros, 
$3.00 vertos kaldros po 

šilti ir dubeltavi Blan 
ketai, $2.75 verti po

nuo

Gražus, tvirti, naujos mados sekly- 
iiom setai, pasirinkimas Moųuette, 
Ta peš t ry arba Mobair, vertės 
$60.00 iki $80, dabar

$28.95
ATSILANKYKITE ŠIANDIEN 

GATAVI PIRKTI!

PEOPLES 
FURNITURE CO.
2536-40 W. 63rd St

Td. Hemlock 84u0

4177-83 Archer Avė.
Td. Lafayette 3171 

Chicago, UI.

Radio programa
Kadangi Jos. F. Budrike 

krautuvė dabar apvaikščioja sa
vo biznio 20 metų sukaktuves, 
tai ryt dieną yra rengiama ypa
tingai gražus radio programas 
iš stoties VVCFL, nuo 1 iki 2 
vai. po pietų. Dalyvauja mie- 
giamos dainininkės viešnios ke- 
noshietės Elena Rakauskienė ir 
Jankienė. Taipgi northsidietis 
Jonas Čepaitis ir kiti palinks
mins klausytojus naujomis ir 
gražiomis dainelėmis ,o Budrike 
radio orkestras gros įvairius 
šokius ir gražias lietuvių liau
dies melodijas.

Jau ketvirti metai kaip Jos. 
F. Budriko krautuvė savo lė
šomis duoda gražius radio pro 
gramus iš galingos WCFL sto, 
ties, o dabar laike savo biznio 
jubiliejaus turi didelė išparda 
vimų radių ir rakandų nepa
prastai nupigintomis kainomis 
ir pirkėjai gauna gražias dova 
nas.—V.

A. F. Ambrose, naujas biz
nierius Roselande, atidarė ang
lių sandėlį (coal yard), vardų 
Boseland Coal Co. 343 W. 107 
Place. Telefonas Pullman 6776.

Tai bus nauja lietuvių biznio 
įstaiga, kuri patarnaus lietu
viams1, aprūpindama juos ang
limis ir kitokia kuro medžiaga.

Sužinojęs apie atidarymų A. 
F. Ambrose naujos lietuvių biz-. 
ni įstaigos, nuėjau su ja ir jos 
vedėju, nauju piliečiu musų 
Božių žemėj, susipažinti. A. F. 
Ambrose labai simpatingas, ma
lonaus budo žmogus. Užklausus 
jo, kaip jam atrodo musų Rose- 
landas, atsake esąs labai patcn 
kintas nors nedaug jų dar pa» 
žįstas, bet kaipo naujas biznie
rius sulaukęs iš roselandiečių 
labai didelės paramos, už kų 
esąs labai dėkingas. Jis iš savo 
pusės stengsis pilnai užganėdin
ti visus koštumerius, duodamas

$orcw
FDJIMING,NY-

Galima 
Nusipirkti 
Grosernėse ii 

Kavos 
Krautuvėse

PADARO

Milžinišką MASINI MITINGĄ
— rengia —

Liet. Republikonų Centralihe Organizacija 
Pripažinta COOK COUNTY, ILLINOIS VALSTIJOJ ir V/ASHING- 

TONE ir su tuo laimėjimu rengia šį Milžiniška Lietuvių Mitingą.

Nedelioj, SPALIU-OCTOBER 30, 1932 
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJE 

Prie 33-čios gatvės ir Auburn Avė.
Šiame mitinge kalbės nacionaliai žinomi kalbėtojai

LEN SMALL
Kandidatas į Illinois Gubernatorius 

OTIS F. GLENN 
Senatorius

WM. H. THOMPSON—Ex Majoras 
JOHN A. ŠWANSON, States Attorney 

ir kiti svarbus kalbėtojai. Taipgi bus muzikalis progra
mas. Kviečiame visus Chicagos ir apielinkės lietuvius at
silankyti ir išgirsti įdomių pranešimų kaip ir kas dabar 
reikia daryti, kad pagerinti dabartinę blogą padėtį. 
Taipgi bus, daromi pranešimai apie šios organizacijos 

j nuveiktus darbus ir nurodyta planai kas manoma nu
veikti ateity dėl visų lietuvių labo.

Visus nuoširdžiai kviečiame atsilankyti.

9
2 vai. po pietų.

Dundulienės artistų 
grupės vakaras

Dundulienės artistų grupė 
šiandien rengia kaukinę-maska- 
rado party. Pradžia 7 vai. va
karo. NoHptieji^dalyvauti yra 
kviečiami.v patelefonuoti Hum- 
boldt 2780 ir sužinoti smulkes
nes informacijas apie vakarą. 
Įžanga tik 35c.

Ši artistų grupė jau prisiren
gusi žiemos sezonui ir žada pa
statyti daug veikalų scenoje.

—Paprieniokas.

Brighton Park
Programas—Muzika—šokiai

American Lithuanian Citi- 
zens<> Club vakaras su progra
mų, muzika ir šokiais įvyks 
šiandie (pradžia 8 vai. vakare), 
Lietuvių parapijos svetainėj, 
44th St. ir Fairfield Avė. Atsi- 

P^rla“ lankiusieji turės progos puikiai

KONSERVATYVUS PIRMI MORGICIAI 
PERKAMI IR PARDUODAMI

Gazo, Elektros, Telefono ir Vandens Sąskaitas kolektuojame 
Visokios rųšies Apdrauda

Mokame aukščiausią kainą už Lietuvos Laisvės Bonus 
Sukolektuojame už kuponus.

Universal Mortgage & InVestment Co.
3320 So. Halsted St., Tel. Yards 5215

W. M. ANTONISEN JAMES P. DOODY G. A. SURYS

40 Metų Jubiliejinė Vakarienė-Balius 
—— rengia — 

Simano Daukanto Draugija 
Nedėlioję, Spalių-Oct. 30, 1932 

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 
3133 South Halsted Street.

Pradžia 6:30 vai. vakare. Įžanga 75c ypatai. Jaunuomenei antrokių 35c yp. 
KVIEČIA VISUS KOMITETAS,

M

Joniškiečių Kliubo Labdaringas
VAKARAS

šeštadieny, SPALIŲ-OCT. 29, 1932
G. KRENČIAUS SVETAINĖJE

4600 South Wood Street

Muzika šokiams G. Steponavičiaus. Kalba 
Dr. T. Dundulis ir kitkas.

PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARO. — — 25c Y PAT Ali;
Bus skanus užkandžiai. Baras ištroškusiems svečiams.

, Daug smagumo visiems dalyviams šiame vakare.
širdingai užprašo Vakaro Rengėjai,

n Į .............................. .------------------ ‘ ................................................. Ž
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POGAHONTAS NUT
n

BLACK BAND

ILLINOIS or

INDIANA NUTILLINOIS or

DIXIE STAR EGG

LUMP
■T

EGG

$6.75 
$9.50 

9.50 
$9.00 
$8.00 

$15.50 
$6.00 
$6.00
$7.50

Pirkite anglis tuojaus, nes vėliau dėl streikų mainose ir 
dėl geležinkelių nesuspėjimo dastatyti, anglių kainos pakils 

ir anglių negalėsite gauti

POCAHONjAS

POCAHONTAŠ

CHESTNUT ................................
(Highest Ųuality) 
INDIANA EGG

ANGLYS
GED. P. TAYLOR, Jr. COAL COMPANY 

1000 W. 22nd Street 
2426 So. Halsted Street

CANAL 5059 — VICTORY 6605
Anglys Gali Greitu Laiku Pabrangti 

Užsisakykit Tuojaus—Kol dar Nėra Žiemos 
< MUSŲ KAINOS:

GEN. POGAHONTAS MINE RUN

Chicago LAW School
-------------------------------- ACCREDITED -- ------------------------------

The study of law develops and eouips 
LEADERS. Most of our Leading Man, including 
our Presidents, hava baan Lawyar$. TRAINED MINDS 

NATURALLY GO FORWARD. Thara lt alwayt a Graat 
Demand for Mon and Wom'an wlth Logal Training. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEXT SYSTEM. 
Ono subject at a limo. No Time Lošt. Naw Classas 
formod nlno tlmos a Yaar. Start Studying and Earn- 
ing Cradlts at any Time. ENTER NOW. LLR. Dagraa 
in Throo Years. Day and Evenlng Classes.

PRE-LAW, LAW AND l>OST-GRADUATE COURSES
14 EAST M Q NUOK STREET - , '

A. A. Andarton, Presldent ' Telephone Reglttrar, State 6143
(Ett. Fcb. 5. 1894)

a.

APSAUGOJIMUI SAVO SKAITYTOJŲ

NAUJIENOS
— DUOS —

DYKAI! į-l £ AA nn ĄCCĮDĘNTDYKAI! 1 ,DuU,ŪO

tiems savo skaitytojams, kurie užsirašys arba atnaujins 
savo prenumeratą ant vienų metų.
Iškirpkite Šį kuponą ir prisiųskite kartu su pinigais.

i

Miegkambario Setai .

Dideli šildytojai .

Congoleum 9x12

Pusryčiams Setai
1 : '

Radios

Valgomojo Kambario Setai

Kaurai 9x12

Garantuojam 
Žemiausias 

Kainas
Parlor Setai ................. $24.95

$29.95
$24.95
$6.98 
$8.95 
$2.98 
$8.98
$9.98

Pečiukai kurianami su alyva žemiausia kaina.
Kokybę garantuojame, 

Kainos žemiausios Chicagoje

BiCTOIFT vtilKfiL UI v IKI vi
FIIRNITBE C0

9621-23-25 SO, HALSTED ST.
B

Ksoa r.
■i4b <

šiuomi siunčiu

NAUJIENŲ Cirkuliacijos Dept.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

$8.00 Chicago j e
$7.00 Amerikoje

Prašau užrašyti man Naujienas ąnt metų ir prisiųsti 
$1,500.00 Accident Apdraudos Policy.
Pilnas vardas ir pavardė .............................................................................................. .

Adresas ................................................................................................................................

Amžius ........ ....................................................... ............................ ...................................

Kam užrašote? .......................................... .......................................................................

Ar giminė? ...................................... .......................................... . ....................................

Jo adresas ...........................................................................................................................

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plautių, inkstų ir pūslės, užnoodijim) krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tukstanetas ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St.. v kampas Keeler Ąv». • Ttl. Crawford 5573
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NAUJIENOS
The Lithoaataa Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
Ike Lithuanmn Newa Pub. Co., Ine.

1739 South Belstai Street 
Tetephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Sobacription Ratai:
<8.00 per ytaf fa Ctaada
37.00 per year outside of Chicago
38.00 per fear fa Chicago 
8c per eopy ________ ■

Entered as Second Clasa Matter 
Mareh 7th 1914 at the Port Office 
of Chicago, I1L under the art of

. UblMkyab kaliai
Chlcagoje — paltas

Metama -----....... ■
Pusei meta ------- -
Trims minėdama
Dviem mlneaiam -----
Vienam mineaiui —....,...

Chicagoj per iineiiotojuai
Viena kopija . ..... .......
Savaitei -......-................ ......
Mįnoriui ......  , ,.

Suvienytose ValatUoae. na Chicagoj, 
paltu:

Metams
Pusei metu
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams 
Vienam mtaeriui----- ------- - .75

Lietuvon ir kitur uirieniuoM
(Atpiginta) ,

Metams ..... ........-—. ■■■■■, 18.00
Pusei metu  ......... . ........... 4.00
Trims minėdama     2.50 
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu au atsakymu.

58.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

18c 
75c

8.50

,4 i.' i. * ■ M

DARBAI truputį pagerėjo

Amerikos Darbo Federacijos prezidentas, William 
Green, sako, kad pradedant rugpiučio mėnesiu bedar
bių skaičius po truputį mažėjo kiekvienų mėnesį. Per 
pirmų pusę spalių mėnesio 8/10 dalys vieno nuošimčio 
buvusių bedarbių unijų narių sugryžo į darbų.

Blogiausias darbų stovis, anot Federacijos prezi
dento, buvo liepos mėnesį, kuomet be darbo buvo 25.4 
nuošimčiai unijinių darbininkų. Spalių mėnesio vidu
ryje tas nuošimtis jau nupuolė iki 24. Per rugsėjo mė
nesį gryžo į darbų viso 560,000 bedarbių, unijinių ir 
neunijinių. Tam mėnesiui pasibaigus tačiaus dar vis 
tebebuvo 10,900,000 bedarbių.

Bet Wm. Green mano, kad tas darbų pagerėjimas 
yra tik laikinis. Praėjus sezonui; lapkričio mėnesį, jo 
nuomone, dalykai gali vėl sugrįžti į tų padėtį, kurioje 
jie buvo vidurvasarį, arba net dar pablogėti. Preziden
tas Green. spėja, kad sausio mėnesį bedarbių skaičius 
galįs pakilti iki 13,000,000,000.

Tačiaus Hooveris ir jo šalininkai dabar skelbia, 
kad depresijos jėgos “jau traukiasi atgal”, biznis tai
sosi ir, jeigu tik i’epublikonai pasiliksiu valdžioje, tai 
neilgai trukus grįšianti gerovė. Menkų sezohinį darbų 
pagerėjimų jisai piešia, kaipo milžiniškų valdžios “per
galę”. Tai yra pigus politikavimas.

ryžo tuos išteklius išparduoti nepaisant už kokių kainų, 
žinovai apskaičiuoja, kad visame pasaulyje šalims, ku
rios importuoja kviečius, šiuo laiku reikia 700,000,000 
bušelių. O tuo tarpu vien tik Jungtinių Valstijų ir Ka
nados aruoduose ir elevatoriuose yra supilta 900,000,- 
000 bušelių. Argentina turi taip pat stambių išteklių. 
Bet už keleto savaičių Argentina ir Australija turės 
dar 300,000,000 naujų kviečių (tenai dabar prasideda 
vasara). Taigi pirkliams parupo, kad kviečių ištekliai 
butų išparduoti, pirma negu Argentina su Australija 
užplukdys rinkų naujuoju derlium. O kadangi paklau
sa visame pasaulyje šiame momente yra tiktai septy
niems šimtams milionų bušelių, kuomet pardavimui 
turima 900 milionų bušelių, tai eina atkakli kompetici- 
ja tarpe pirklių, kuri ir nuvarė kainas žemyn.

Reikia betgi dar pastebėti, kad aukščiaus minėtos 
kainos tai tos, kurias gauna stambieji pirkliai. Farme- 
riams mokama daug mažiau. Pirkliai jiems siūlo tik 
po kelis centus ūž bušelį, ir daugelyje vietų Viduriniuo
se Vakaruose kviečių augintojai jau pradėjo vartoti 
kviečius kurui, nes neapsimoka juos pardavinėti.

Bet kiek žmonių Šiandie yra pasaulyje, kuriems 
trūksta duonos. Nekalbant jau apie “buržuaziškas” ša
lis, vien tik sovietų Rusijos gyventojai galėtų suvar
toti milionus bušelių kviečių, jeigu butų surastas koks 
nors būdas suteikti Rūsijai kreditų. Dabar toje šalyje 
baltų duonų valgo tiktai komisarai ir svetimų šalių 
turistai, o paprastam Rusijos darbo žmogui to “raš- 
kažio” netenka nė pauostyti

Amerikos farmeriai kenčia dėl prekybos ir kredito 
nesutvarkymo pasaulyje. Dėlto, kad ekonominė siste
ma šiandie yra paremta pelnu ir kompeticija, tai ken
čia visas pasaulis.

netoli iki kaziriavimo. Jeigu 
žmogus iŠ muzikos, pokirio, 
kalvystes, dramos ar ko kito 
ketiha gyvenimą daryti, tai jį 
reikėtų vienoj srityj tinkamai 
ir priruošti. Kada jam leidžia
ma pasimokinti biskį šio ir to 
ir nieko tinkamai neišmokti, tai 
tie trumpi pasimokinimai nu
eina niekėis, o laikąs gaišina
mas ir pinigai leidžianti.

Gamtos mokslai reikalingi 
yrb žinoti kiekvienam, 'tiesa, 
kurie pasirenka šią Šaką, tiė 
išmoksta daug, vienok moky
kla nesirūpina visus mokinius 
supažindinti su gamtos moks
lais. Didžiuma vos tik para
gauti gauną. Be gamtos mok
slų žinojimo žmogus negali 
skaitytis mokytu. Gamtoje 
mes gyvename, patys esame 
jos dalis. Apie ją patirta ne-

■v.'M Mg r.i. ............. -I ■ .

paprastai įdomių ii* UaUdiUgų 
djalykų,, Gteogtėtyja, geofogi- 
jA; dsti’OhdMMjh, fcheihija, fizi
ką, biologiją ir panašus moks 
Ui turėtų Užimti svarbiausią 
v|fe|ą mokyklose, ,

Dabartinės mokyklos, išro- 
doį yra tvarkomos tam, kad 
mokinys išgyventų jose pusę 
amžiaus, išmokėtų tūkstančius 
dolerių it gyvenimui taptų nė- 
priruoštas.

Didžiuma vaikų ir jaunų 
žmonių neturi gabumo ir no
ro mokintis tų dalykų, kurie 
dėstomi dabartinėse mokyklo
se. Jie norėtų ir galėtų mo
kintis amatų . Jeigu jau vers
tinas mokyklos lankymas iki 
17 metų amžiaus yra geras da
lykas ,tai reikia rūpintis, kad 
mokiniai taptų priruošti gy
venimui.

Gteog^tįja, geolbgi-

Algirdas Margeris

PROHIBICIJA

SKIRTUMAS

i Anglijos bedarbiai kelia riaušes, protestuodami 
prieš vadinapią “means tęst” bedarbių šelpimo įstaty
me. Tas nepageidaujamas darbininkams įstatymo pa
tvarkymas nustato, kad kiekvienas bedarbis, ėmęs pa
šalpų per 26 savaites be paliovos, turi įrodyti šelpimo 
įstaigoms, jogei jisai neturi jokių pašalinių pajamų, 
idant jisai galėtų gauti pašalpų ir toliaus.

Anglijos bedarbiai laiko šitų kvotimų pažeminimu 
ir reikalauja, kad šelpimo įstaigos pasitikėtų bedarbio 
pareiškimu ir duotų pašaipų be jokių kamandinėjimų. 
Jie nori, kad su jais butų apsieinama, kaip su pilnatei
siais piliečiais, o ne kaip su ubagais. Jie kovoja prieš 
pažeminimų žmogaus vertybės.

Na, o kokįa yra bedarbių padėtis Amerikoje? Ang
lai bedarbiai gauna pašalpų per 26 savaites (pusę me
tų) be paliovos, ir tik tuomet valdžios įstaigos gali kel
ti klausimų, ar bedarbis yra “vertas” tolimesnio šelpi
mo, ar ne. Tuo gi tarpu Amerikoje, jeigu bedarbis no
ri gauti pašalpų, tai jisai susyk turi atsiduoti labda
ringų įstaigų malonei. Jos, gal būt, parūpins jam mais
to, padėvėtų rūbų ir kuro, bet pirma negu jisai tos 
malonės susilauks, apie jį bus ištirta, kas jisai per vie
nas, ar jisai turi kokio turto, ir t. t.

Labdarybėje be to negalima apsieiti, nes jeigu ne
būtų tyrinėjimo, tai daugelis naudotųsi pašalpomis, 
kurie be jų gali apsieiti. Tačiau žmogui, papratusiam 
gyventi savo darbu ir nuo niekieno malonės nepriklau
syti, tatai yra labai užgaunanti jo ambicijų procedūra. 
Amerikos darbininkams dar toli iki to, kad nedarbo 
atsitikime jie galėtų reikalauti pašalpos, kaip savo 
teisės, o ne kaip išmaldos. Tai jų pačių kaltė, kad jie 
iki šiol nekovojo už valstybinę apdraudų nuo nedarbo.

KVIEČIŲ KAINOS

Laiko ir pinigų eikvojimas mokyklose
Rašo l)r. A. Montvidas.

Amerikoj vaikas lanko pra
dinę mokyklą 8 metus, augš- 
tesnę mokyklą 4 metus. Ją už
baigęs jis, taip sakant, da 
niekam netinka. Daleiskime, 
jaunas žmogus da lanko ko
legiją arba universitetą 4 me
tus. Gavęs diplomą, jis kartais 
tinka mokytojauti. Vadinasi, 
po 16 metų sėkmingo mokimo- 
si jis ūepriruošiamas lengvai 
užsidirbti pragyvenimą. Net 
ir tie, kurie profesiją siekia, 
mokykloj sugaišina tiek pat 
arba daugiau hietų. Iš profe
sijų didžiuma negali pasida
ryti visai ajrba bent žmoniško 
pragyvenimo. Amatninkai ne
retai dirba lengviau ir uždir
bą daugiau.,

Ant ko gi tiek daug laiko 
mokyklose gaišinama?

Šalies kalbos studijavimas 
Užima piriiią vietą. Gramati
ka, sintaksė ir vėliau litera
tūra suėda tūkstančius va
landų. Didžiuma žmonių nė 
rašymu, nė prakalbų sakymu, 
net ir skaitymu gyvenime ne
užsiima. Kad da butų studi
juojama įdomioji literatūra,— 
dabar gi perkratinėjami nuse
nę, jokios reikšmės ir vertės 
neturintys rašiniai, dažnai to
kių rašytojų ir poetų, kuriuos 
vertėjo į beprotnamius sukiš
ti. Didžiuma mokyklose stu
dijuojamos literatūros net 
padoriame muziejuje neturė
tų rasti vietos.

Be istorijos žinojimo irgi 
niekam neleidžiama mokyklos 
baigti. Suaugęs žmogus, per
skaitęs tinkamą knygą apie 
viso pasaulio arba kurios 
dbrs šalies praeit jį aiškesnį su
pratimą įgyja, negu kvailas 
istorijos studijavimas mokyk- 
fdse, kurios verčia mokinius 
Atsiminti datas, vietas, var- 

Smulkmenas, kurios vistiek iš
garuos. 
Mokslo p* 
piimpuojėm
Vyzdžiui,.. . i_ _ _ . *T7 ~

Iaip trumpa ir tiek mažai jb- 
į svarbių fazių, kad vieUos 
dienos užtektų sd ja ąpsipa-

girdą kuo daugiausia gerti
Priėjo, pagalios, Alaušinie- 

nė prie kėdės, kurioje Štūu- 
girdaš Šėdėjo, paėmė jo ran
ką, patrynė tarp savo delnų, 
pakėlė nuo kėdės rankenos ir 
pati ten atsisėdo. Dabar ji 
prisispaudė savo riebiu, ap
valiu, raudonu ir šiltu veidu 
prie Staugirdo išsekusio, į- 
kritusio, raukšlėto, kieto ir 
Šalto veido, o kaire ranka 
gniaužė susivėlusius jo plau
kus, gi dešine nešiojo pilnus 
stiklelius prie jo vis labiau 
džiustančios burnos, kada-ne- 
kada ta pačia ranka ekskur- 
sūodaina į jo šlaunis...

švarniėnė sėdėjo kaip tik 
prieš Stdugirdą ir taisė, lygi
no, tarytumei pirštais iŠprosy- 
ti bandė savo trumpą sukne
lę, čia ją pakeldama, Čįd nu
lodama, čia ant riebių,! storų 
šlaunų ištempdama. Kai nu
sibodo jūi žaisti su savo suk- 
riele, tai susirūpino savo koji
kėmis. Ir pradėjo jas tvarkyti, 
lyginti, aukščiau tempti, čia 
vieną, čia kitą koją ištiesda
ma ir net sulig stalo pakelda
ma...

Bet Staugirdas, kurio galvo
je viskas sukbši, bangavo, 
skambėjo ir vertėsi į amžiny
bės bedugnę, Žiūtčjo stiklinė
mis akimis, šypsojosi medine 
Šypsena ir daugiau jautė ge
ležinių, kietų baisaus alkoho
lio įpročio rankų glamonė
si u s, negu Alaušinienės minkš
tas rankas, šiltą veidą, gun
dančius žvilgsnius, o Svarnie- 
dės pozas... Ir jis norėjo, tie
siog nesuvaldomai norėjo pilti 
ii* pilti mūnŠainą į sąvo ger
klę, kad kupinai < pripylus 
skrandį,, žarnas, gyslai, širdį, 
galvą — viską, ką tik jis savy
je turėjo.

Ir pripylė.
Siidribo, tarsi kaulų nebete

kęs, kėdėje.
“Maikiuk, Maikiuk, kas tau 

yra ?” nuogastaudama klausė 
Alaušinienė.

“Kumūti, te, imk htid šak-’ 
ūų. Tau Silpna pasidarė, 
link”, pylė jam į burną kar
čiosios stiklelį Švarnienė.

“Antose, aš bijau, kad nebū
tų taip, kaip su Tadu... Žinai... 
Bėk, paimk karą iŠ garažo, ir 
tuoj vežkime jį namo.”

Antosė'veikiai suprato. Pro- 
liibicija ją išmokino. O kas 
išėjo prohobicijos mokyklą, 
tą įstatymai lengvai nebeap- 
gaus. Ne. Jis ar ji įstatymus 
greičiau apgaUs.

Ji išbėgo paimti karą. Tuoj 
grįžo. Vieha už vieno, kita už 
kito petiės paėmė Staugirdą 
it huvilko i automobilį.

“Pavežiokime biskį; gal at
sigaus. Kaip irtūdvi dabar jį į 
įęismentą nutempsime. Pa
matys...”

“Gerai sakai; pavežiokime. 
0ro gauS, sutvirtės ir paskui 
pats auzon hrtėis.”

Stipri vėsaus. Šviežio oro 
tovė, kurt t.Žjo pro 

virus automobilio ' langus, 
ii tikrųjų, . Staugirdą atgaivi- 
ųo, sūs|iprino. Jis pagyvėjo, 
liet Įr šnekėti pradėjo.

’ “Šičia, Malkitik, šičia tavo 
ąuza. Tik eik iiesiog vidun ir 
gulk.” .

’ Bet Štapgirdąs tik Šypsojosi 
medine Šjii* inesijudino. 

; “Ėifc, Maikiuk, eik. Tart tei- 
kia atsigulti, pasilsėti. Tu šiur 
sfcrgi.”

“Kad—kad jhu taiip noorri- 
te, eelnu. Dėkui — dėkui už— 
Už par-parvežžiimą, dėkkui už 
vi-visską—dė-dė...” r

“Tik tu eik, kumuti. eik 
beičiau. Ryloj, prašome, at-

(Tąsa)
Kas pavasarį jiedvi naują 

automobilį perka ir pajuo
kia tuos, kurie dvimečiu ar 
trimečiu važinėja.

Rengiasi ir Lietuvon važiuo
ti — atostogų. Be abejo, kad 
ir ten sakys, jog Amerikoje 
tik “durniai” pinigų neturi.

Jau butų viena išvažiavusi, 
bet vis dar laukia Staugirdo 
iš šio svieto išeinant ir pen
kis tūkstančius dolerių pa
liekant. Tokia suma jis yra 
apdraustas ir tokią sumą iš
mokės apdraudos kompani
jos. ,

Kaip gi! Fikseriai pasirū
pins. Tikrai!

sakome.

sis” Alaušinienė, dviem bon- 
kom nešina.

“AliOj alio, kūmai! Ale Lu
niai, ar nebelaikini mudviejų 
daugiau, ar ką, kad vakar vi
są dieną nebepasirodei ? Lau
kėme, rūpinomės,
kas gi su kūmo yra, — ar jis 
serga ,ar kita kokia paviliojo, 
ar ką, kad nebeatęina? O gal 
for šiur kokią pamilai? Kitur 
nuėjai? A, šelmi, tu?” Bonkas 
su (rejanka ir gyvate ant sta
lo bestatydama, stiklelius be
pildama ir špikyziškai akis 
bęyartydama, kalbėjo Alauši- 
riįenė. Paskui ji priėjo prie 
Staugirdo, kelis kartus per
šliaužė savo minkštu delnu 
per jo žilus, nesuk uotus plau
kus, plekštelėjo per veidą ir 
trimis pirštais sučiupusi švel
niai papurtė raudoną jo no
sies galą.

“Būčiau atėjus, aje kdd — 
kad — ar čia* galva pradėjo 
diit mano peČiiį suktis, at čia 
jau svirias vietoje hebeįiusi- 
l'Aikp, kad — ot, kad viskas 
tik banguoja, ūžia, aūsyse rin- 
giha...”

“A, musų kurnąs pratęs fo- 
nes krėsti. Banguoja, girdi. 
6t, kad kokios, ims viena tų 
bangą ir užgrius mūsų kurną, 
tariūm grabo lenta. <Gha, cna, 
clia. Nei tu sergi ,iiei ką, kū
liui t išgerk, kum u t i, štai, nuo 
trijų dėvynerių, paskui nuo 
gyvatės,. idalyši, tuoj, pereis.”

Bčt Staugirdas tylėjo ir ša- 
vd veidą bAltinO* Wtū pra
kaitu jį ‘prąbdabiaš. p AldUši- 
diėhėš šli Šy'arnieiie tuo tarpu 
šit’dyA dŽiatigsiiiii plakė, gi Ji) 
veidų išraiškoje penki tūks
tančiai dolerių linksmiausią 
šokį šoko. ,

“Gerk, jfaikilik. įtik žihai, 
kO tąvd svOikital reikia. Gerk 

g^atitiės, sako, nuo 
inkštų ĮaBąl &ėra |iekaHta. 
Mųr» Maikiųk.”
t ?GeriU kurtinti. Jeigu aš ne- 
begerbčiau, tįh ne tik mand 
galvą, bet jrkmos ir viskaš 
pradėtų suktis, banguoti, žai- 

‘piiotį... . . giipranti, . kumuti... 
Gėrk dagidu, kuhnlti, rttib 
Šąknų; bųa , gera pilvui. žar- 
noms, prtšlėiį širdžiai,, galvai... 
Žirtai, kūhiūtl.”

i jąfPobą perstojimo sutarti- 
nai ragino, masino ■> Staugir- 
dą Jšiedvį ihuūšdinininkės, 
dąSUi'. ditštėiėdūmos čia į 
negyvą gyvatę bonkoje, čia į 
Oi* gvvą Staugirdą prie stalo,

L “Nejaugi . šitas nenaudėlis 
ijitiMšaine nepHgers, 

“* ^^yatė? Nejaugi dar 
sius turėsime jį gir- 
ir glamonėti?”

ninkams, matematikos moky
tojams ir da vienos kitos pro
fesijos žmonėms. Auditoriai ir 
knygvedžiai nors, tik iš mate
matikos gyvena, bet aš nema
tau, kur jie galėtų panaudoti' 
geometriją ir trigonometriją. 
Mokyklose gi matematikos tu
ri mokintis visi. Algebrą, geo
metriją ir trigonometriją už
miršta netoli visi da prieš 
gaunant diplomų. Senovėj 
buvo manoma, k^d matemati
ka protą išlavina. Jokių įrody
mų tam nebuvo ir nėra. Tūli 
gabus matematįkaį yra pro
tiški lepšės, pusdųrniai ir net 
bepročiai. Kiekvienas mokinys 
turėtų būti mokinamas tik tos 
dalies matematikos, kuri bus 
reikalinga jo gyvenime.

Tokia į>at kvaila, nepaina- 
tuota senoviška pasaka sklei
džiama apie proto lavinimą ir 
kulturėjima lotynų ir graikų 
kalbų studijavimu. Aht lai
mės ,graikų kalba visose šaly
se vis labyn į užpečkį varo^ 
ma. Neseni laikai, kada kiek^ 
vienas mokinys jos turėjo mo
kintis. Lotynų kalba ir dabar 
užima žymią vietą augštesnėse 
mokyklose ir kolegijose. Ji be
veik niekam nereikalingą. 
Kiek jos vartoja gydytojai, ad
vokatai ir mokslininkai, tiek 
galima išmokti į hiėnešj laiko. 
Ronios katalikų kunigai ją 
gali studijuoti seminarijosč. 
Visi kam nors verti raštai iŠ 
graikų ir lotynų i kalbų seniai 
y!ra išvėrsti į kitas kalbas. 
Kiekvieną šalis gali turėti viė- 
ną antrą žmogų, kuris galėtų 
šias kalbas suprasti ir reikalb 
vertimus daryti. Kam gi gai
šinti laiką ir varginti milionus 
mokinių gerai žinant, kad jiįp 
tų mirusių kalbų nūrs kiek 
tinkamiau nepramoks?

Negeriau yra ir sū gyvųjų 
kalbų mokinimu. Francuzų 
vokiečių kalbūs Europos gim
nazijose inokindavo per 7 ir 8 
metus, vienok be praktikos nė 
vienas mokinys jų tinkamai 
neišmoko. Mokykla ne vienoj 
šalyj neišmokino kalbėti ir ra
šyti svetimomis kalbomis. Ku
riems jos teikalingos, tie gali 
jas mokintis. Dabar gi ir aug- 
šlekėse luokyklose ir, kplegi- 
jose visi mokiniai verčianti

AmįHr 
kos mokykroąl JąA ieidžiąmą 
inbkiilibi jpaslrihkti. Pasiriiife

Jau buvo prievakaris, kai 
Staugirdas atėjo į Alaušinie- 
nes ir švarnienės špikyzę. 
Švarnienė jį įsileido ir pa-

nereikalingų.

Prięš dvejetą dienų kviečių kdinos Kansas ValstL 
jos miestuose buvo 20 centų už bušelį — keturis kartus 
žemesnės, negu pagaminimo kaštai. Albertoje, Kanado
je, tą dieną kviečiai buvo parduodami po $9.00 už toną, 
kuomet už druožlių (sawdust) toną buvo mokama 
$10.00. Kviečiai pasidarė pigesni, negu druožlės! .

Tiesa, taip baisiai kainos nusmuko ne visur. Chi- 
cagos javų biržoje gruodžio kviečių kainos nukrito įiki 
45 centų už bušelį, paskui truputį pakilo. Bet ir šitos 
kainos yra taip žemos, kad, sako, niekas neatsimena, 
kada kviečiai buvo taip pigiai pardavinėjami. Pasirau
sus istorijos rekorduose, sūrasta, kad toks kviečių pi
gumas'buvo prieš 300 metų, karalienės Elzbietos vieš
patavimo (Anglijoje). laikais.

Kas dabar kviečius tiip ųupigifto? Jiios nupigino 
kortipeticija tWR trijų dWžiųji| kviėčiij šalių,- Jung-iaeU.ija-ir iplawi nuod™ tipų dalykų labai daug: kal
tinių Valstijin KąriądoB ir Argentinos. Kiekviena jį hktematikos O indžio darbai
tūri labai dtdėiiiis kviečių išteklius ir dabar jos pasi- ’lihgaš ilk inžimeriams, kari- Ekonomika ii’ ^gelis

nuotykius ir įvairias

■B'ė to, x da istorijos 
‘^dąnga mokiniai 

^alrtblizmu. Pa- 
mėrikos istorija

“Ir tu man tau nebeateik 
taip ilgai. Ar pyksti, Mai- 
kiuk, ar ką? Sėsk čia, Mal
ki ūkį prie stalo. Gal dar be 
pietų?” Laižėsi apie Staii- 
girdą švarnienė ir nubėgo at
nešti munšaino.

Staugirdas atsisėdo. Ant sta
lo, kai)) paprastai, raudo
navo rūkytas kumpis, kurio, 
matyti, laivai didelio būta, nes 
nupiaustytas-nuvalgytas ilgas 
kaulas kyšojo iš jo, nelyginant 
dūmtaraūkis iš po sugriuvusio 
trobesio. Erdvioje lėkštėje, 
kurioje stovėjo kūmais, drau
ge buvo ir apžiuvusios, ap
trintos duonos keli riekgaliat 
Tik raugyti agurkai, jau su
glebę, sukiužę ir sušlykštėjęį 
gulėjo kitoje lėkštėje. O mun
šaino bonką, tai tik dabar ąt? 
nešu švarniėnė ir pripylus 
stiklelį padavė StaūgirduĮ, O’ 
bonką pastatė Šalia agurkų.

“Ir iškęšk, sakysiu, (oliaį ne: 
atėjus. Sergi, ar ką, Maikidk?^

“No—ne—jes—at, ir serįu 
ir uešėrgu. Kažkas į mano 
galvą susimufavo,. Viskas su
kasi, banguoja, skambina, lyg, 
į aną svietą Šaukdami,” slo
piu balsu atsakė Staugirdaš.

“Tik gerk, M a iki uk, sustip
rėsi. Matai, Maikiuk, neabejo
jai vakar visą dieną, ūebeiš- 
geręi tiek, kiek tavo sveikata! 
teikia, tąi dabar ir nefylini 
Mrai. Išgerk, užkąsk kumbid 
šd agurku, UiAtysk tiidj bųį 
gęriau. Gąl nęri nuo trijų (le- 
Hnerių, gal nuo gyvatės? Sa
kyk, ko M MaBUtik? įfAKdfo: 
./ąteidaiųa^ čia 

atsinešk ^yklū tą? tomą stt 
ttejanka ir tą, žitiMi su gy* 
yąte. Malkiuks sakyki ne" 
,bįs gerai.” Kalbėjo, jut 
šyarmėnė, čia viena, čia kita 
akimi iniįktėidama, čU Štam

Kažkas į niano

■’ ■
A

Ui

tį.kfęĮ^lei^n,
niai su jos detaliais gyveni- 
hie neprfaeįna susiduri. Ąl- 
lįebra, geottielHja ir mgpnp

Šiltais savo pirštais slidinėda
ma... q W 'Jį’

“Autose, misis Atadšhnehė,

vO

»

f Oi Staugirdas' nei šnekėjo, 
Mt.ihytsjb, likUi gėrė. Bėpro-

šiai • jj savo rankosę 
baisiais ątkūhplioM IPTPlys ir 
viėhval akstiiio gerti, gerti,’ it*

\ kurtą ŠaųkČ Ivąrtnent ša-

Tuoj, tuoj,” atsiliepė “mi-
• , j" Z'' .. ' : 'C

SU*

Šlmehė su švarniene, kuriedyt 
kaip įmanydamos gundė Staū-

autpmpoŠio ' langus,

** i • i i

} Staugirdas, baisiai svirdu- 
uodamas, ėjo į rūsį, o Alau- 
niefife W sv^rniėhe skubiai 

įluva^iavd nkmūn.
j “Tai mudviejų liuke, tai 
mudviejų liūkė, kad veikiai 
sli^rątobie. Jis tikrai šią naktį 
Nusprogs.“
T “šiur, Antose, 1 šiur. Maty- 
tiim, aš turėjau ranką ant jo 
širdies, vos beplaka, o 
Reidas, matytudi, kaip ledas, o 
altys — net baisu kaip sta- 
bu...-

(Bus daugiau)
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CHICAGOS
ŽINIOS

PIayhouse teatre 
dainuos arabė solis
te Wadeeha Atiyeh
Sekmadienį, spalių 30 d., 

Playhouse teatre dainuos žymi 
arabų solistė soprano Wadeeha 
Atiyeh. Ji išpildys įdomų ir 
įvairų dainų programų, į k^rį 
įeina kelios arabiškos dainos, 
pirmu kartu dainuojamos Ame
rikoje. Pažymėtinos yra ara
biškos “Meilės Daina”, “Mirties 
giesmė“, “šokis“, “Mahometo
nų šaukimas prie Maldos” ir 
“Vestuvių Daina”. Pradžia 3 
vai. po pietų. Tikietai nuo 
$1.59 iki $1.00, su taksais.

Atsidarė naujas rusų 
kabaretas “Russian 

Village Inn”
Šiandie, spalio 29 d., prie 11 

No. Clark Sf., atsidarė naujas, 
margas rusų kabaretas “Rus- 
sian Village Inn”, kuris yra 
vienas Chicagos įdomybių. Ka
baretas papuoštas senovės bi
zantinės Rusijos paveikslais, 
kuriuos piešė gabi Leonardo 
Brunvaldo plunksna. Vakarais 
rusų artistai dainininkai, šokė
jai duoda programus.

Gary atsidarys užsi 
daręs bankas

at-Lapkr. 14. Gary, Ind., 
sidarys Gary Trust and Sav- 
ings bank, su $798,612 turto. 
Bankas užsidarė birželio 29 d. 
Banko atidarymų padarė gali
mu defiozitorių pasižadėjimas 
netraukti pinigų per kurį lai
kų.

NAtrJieNOS, ’ fil. ii s
Bedarbiai gavo leidi 
mą rengti demons 

į traciją pirmadiciii
Vakar įvyko bedarbių ir val

džios atstovų pasitarimas

Vakar miesto rotušėje įvyko 
legislaturos, miesto ir bedarbių 
atstovų pasitarimas šelpimo 
reikalais šių žiemų. Miestas 
sutiko duoti bedarbiams leidi
mų suruošti protesto demon
stracijų pirmadienį, prieš pa
šalpos sumažinimų.

Trauks atsakomybėn 
aukštą valdininką už 

taksų fiksavimą
Cook kriminaliame teisme 

eina paskalos, kad speciale 
grand jury, kuri buvo paskir
ta kovoti su mokesčių streikie- 
riais ir gengsteriais, trauks at
sakomybėn aukštų apskričio 
valdininkų už mokesčių fiksa
vimų ir nemokėjimų. Be to, jM- 
ry jau pradėjo tyrinėti kelių 
langų daužytojų bylą. Jie buvo 
suimti 5 mėn. atgal, bet 
šiol nebuvo teisti. Vienas 
imtųjų yra politikierius.

iki-
su-

Chicagoje ieškomas Ka
nados ministerio sūnūs

Chicagos policija suspito ieš
koti Ross McDiarmid, Kanados, 
Manitobos valstijos, kasyklą 
ir mineralių turtų ministerio 
14 metų sūnaus. Jis apleido na
mus, pasiėmęs vienų dolerį ir 
palikęs raštelį, “kad eina pa
matyti pasaulį už dykų.”

Tarp Chicagos 
Lietu viii

.Mruni

Žodis apie pilietybę
Visiems lietuviams svarbu 

šios šalies piliečiais
būti

bai- 
dar- 
yra

kesčius, bet neimdavo jokio 
dalyvavimo rinkimuose ir bū
davo patenkinti, šiandie, kada 
valdžia uždeda nepakenčiamas 
taksas arba mokesčius ant ju
dinamo ir nejudinamo turto, 
arba “Income Tax”, kuriuos 
turi sumokėti šios šalęs gyven
tojai, ateivis lygiai moka su 
piliečiu. Bet pilietis gali iš
reikšti savo protestų, o ateivis 
turi nutylėti.

Naudoja diskriminacijų prieš 
ateivius

Ave.7 pHe 56tos ir Western 
'Suvažinėjo po ratais pasimai
šiusį George Ivers, 32 m.

PETRONĖLĖ GRENEVICZIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 28 dieną. 4:20 valandą ry
te 1932 m., sulaukus 80 metų 
amžiaus, gimus Šeduvos parapijoj.

Paliko dideliame nubudime 
dukterj Kazimierą Juozaitienę. 2 
sūnų. Juozapą ir Petrą ir gimi 
nes.

Kurtas pašarvotas randasi 3201 
S. Ątibunr Avė.

Laidotuvės įvyks panedėlyje. 
spalio JT dieną. 1:30 vai. po piet 
ii Eudeikio Koplyčios bus nuly
dėta į Tautiškas kapinės.

Visi a. a. Petronėlės Grenevt- 
czienės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir 
paskutinį patarnavimą 
kinimą.

Nuliūdę liekame,

Duktė, Sunai ir

Laidotuvėse patarnauja 
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

ateivių1

rašyta 
pilie-

suteikti jai 
ir atsisvei-

Kadangi šiandien siaučia 
si depresija ir tūkstančiai 
bininkų neteko darbų ir 
priversti kreiptis į valdžių dėl
pašalpos, valdžia jau pradeda 
daryti - skirtumų tarp 
ir šios šalies piliečių.

Daugelį kartų buvo 
apie Jungtinių Valstijų
tybę ir raginta per spaudų, kad 
lietuviai domėtųsi su šios ša
lies valdžia ir jos įstaigomis, 
bet daugumas neatkreipė do
mės, kas gali atsitikti, jeigu 
žmogus nėra pilietis.

Mes žinome, kad dauguma 
atvykusiųjų į šių šalį atvyko 
apsigyventi, augino šeimynas 
ir įsigijo savo namų, judina
mąjį ir nejudinamųjį turtų ir 
nemano grįžti į savo gimtinę 
šalį. Kada laikai buvo geri, 
žmonės užsimokėdavo savo tak- 
sus ir kitus nustatytus mo-

• • f i.. ■F,‘
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Gimines.

grabo-

VALERIJA SKINKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sp'alio 26 diedą, 6 valandą vakare 
1932 m„ sulaukus 5 metų am
žiaus, gimus Cbicago, III.

Paliko dideliame nubudime tė
vą Andrių, motiną Josefiną, bro
lį Andrių, seserį Oną, dėdes, tė
tis ir gimines.

Kūnas. pašarvotas randasi na
muose 1803 W. 46 St.

Laidotuvės įvyks pirmadienyj. 
spalio 31 dieną. 8:30 vai. ryto 
iŠ namų į Šv. Kryžiaus parapijom 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, p

‘ iš ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Valerijos Skinkiutėi 
į giminės, draugai ir pažystami esat 
’ nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 

laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
, patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Tėvai, Brolis, Sesuo, 
Tetos ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja

k £*l ■■

>*

Dėdės,

grabo
rius Ežerskis, tel. Boulevard 9277.

jfci •. • •'įsi

/Per pereitus kelis metus 
dauguma bendrovių, kompani
jų ir valdžios perdėtiniai nu
sistatė duoti darbus tik pilie
čiams ir atstatydinti’ svetimša
lius. čionai irgi pasirodo pa
linkimas saviškiams ir priešin
gumas ateiviams.

Į Jungtinių Valstybių Kon
gresų buvo padarytas įnešimas 
dėl registracijos ateivių ir di
desnį suvaržymų jų teisių; 
ateinantis kongresas, be abejo, 
turės . įnešimų, suvaržantį atei- 
vijų dėl dabartiniu* laiku siau
čiančios depresijos.

... i t* - . . ■» : •

Chicagoj daug lietuvių nėra
pTliėčfaf

Lietuviai Chicagoj ir apylin
kėje tankiai nusiskundžia, kad 
lietuviai neturi savo žmonių 
valdiškose vietose. Del ko taip 
yra? Dėlto, kad lietuvių yra 
daugiau Chicagoj, negu pačia
me Kaune, bet kiek iš jų yra 
piliečiais?* Man teko būti kan
didatu į valdžios urėdų trys 
metai atgal ir tada persitikri
nau, kad lietuvį statyti kan
didatu į valdžios urėdų tai yra 
tik pinigų išeikvojimas be jo
kios naudos. Pašvelgkim į ki
tus svetimtaučius, gyvenančius 
čionais: čekus, lenkus, airius, 
vokiečius ir švedus. Pamaty
sim, kad tos tautos turi gerų 
atstovavimų valdiškose vietose. 
Todėl, gerbiami lietuviai, ypa
tingai Uepiliečiai, 
įsigyti pilietybės 
naudotis visomis 
privilegijomis.

Kadangi šįmet yra mažai va
karinių mokyklų, kurios moki
na apie pilietybę, todėl aš jau
čiu, kad yra 
vinti tiems, 
šiuo reikalu, 
aš surengiau 
bus laikomos 
vaitę per 
pradedant 
ber) 3, 1932, 7:30 valandų va
karė, 4631 South Ashland avė.

Josėpli X Grish.

Lietuvis Budris automo. 
biliii štivažih'SJo žrtlogį
Charles Budris, 2403 S. Oaklėy 
Avė., 18 metų, apie pietus va
žiuodamas automobiliu' Western

Ryt radio pranešimai 
apie “Naujienas”
Ryt, tarp l-mos ir 2-ros po 

pietų iš stoties WCFL 960 ki- 
loc^ęleš, Ėudriko radio prog- 
rame kalbės “Naujienų” at
stovas Antanas žymontas. Jei
gu norite išgirsti pranešimų, 
kuris liečia ne vien jus, bet 
visus lietuvius, nepamirškite 
užsisukti radio. —A.

Šįvakar visi pBš Jo- 
niskiecius

Joniškiečių K. L. kliubo sma
gus šokių vakaras įvyksta šį
vakar p. Krenčia'us svetainėje. 
Kaip jau’fii, taip seni susirinks 
pasilinksminti ir paremti nenu
ilstamų Joh’iškfečių kliubo dar
buotojų drg. J. Buitautj.

—Joniškietis.

Towii of Lakę
P. Mossie persikėlė j naujų 

vietų

šiandien' naujai atidaroma 
valgykla, pO vardu Chili Bowl, 
1642 W. 47th St., Poter Mossie 
(Misevičia)* pirmiau užlaikė

Telefonas Xards.t 1*138

iiriMiirriiiiifliiiliid^i-
.. ,Z....;JIri $i

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems Reika
lams. Kaina prieinama

3319 Aubutn Avenue 
CHICAGO, ILL.

stengkitės 
popieras ir 
šios šalies

reikalas palerig- 
kurie įdomaujasi 
ir su tuo tikslu 
pamokas, kurios 

vienų kartų į sa- 
dešimtį savaičių,

lapkričio (Novcm-

valgyklą prie VVestern ir 421 
gatvių, bet dabai- pasistatė gra- ' ~ - rrl. i II 4, • ’ " A •’ ’ Ai ’' V''
žiu vietą virš minėtu antrašu. Dr. C. K. KliaUga Dr. VinCent C. Steele 
čia yra daug grekų, kurie da- DENTISTAS

Utaminkais, Ketvergab ir Subatomisro pragyvenimų IŠ panašių vai- 2420 W.Marquette Rd.arti Wwtern Av] 
gyklų, kodėl gi lietuvis negalė- Phone Hemlock 7828 
tų taip -pat te atsiekti, teikda- s^7"0“”
mas klientams geitesnį patar- -------------------------- i--------------
navimą. Lietuvį vertėtų parem- j) ji, KASPUTIS
ti. Jis turi gerų patyrimų šia- DENTISTAS
me biznyje.—-Žvalgais. Grįžo u Europos ir vil praktikaoja\

: u . senojoj vietoj. h
---------------- ----------- VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. h

• J,- • v. 7-9 P. M. Sekmadieniais Ir ketvirtadic-
Širdies liga susirgo; lie- rtrtrtiail(paga-i»8aįta?m^

tuvė M. Skrodenis ®335 So. Halsted St.
Tel. BOULEVARD 9199

Užvakar vakare į Cook ap- iŠ
skričio ligoninę nugabenta Ma- -MUlM 1V1D, M.. D. 
rija SJfrodetiienS, 4543 South W“24Oo’'w.S‘wl<r^S1‘S^'

Paulina St., kuri staigiai su- Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 
sirgo organine širdies liga. N>nų Ji'.Lt'Bra.mfck 0597

Lietuviai Gydytojai Lietuviai Gydytojai

Dentistas 
4180 Archer Avenue

Phone Boulevard 7042 
Tkl> P* *7 TC*JDJK. v. Ą VEZELlb

Dėntigtas 
4645 So. Ashland Avė.

f arti 47th Street
L Aiiii&iiiUinIli Mii i liliiifi' šUžlO 

GAI 
NA

Ofiso telefonas YARDS 0344
DR. VINCENT S. NORKŪS

Koji) Specialistas
Vai. nuo 9 iki 12 ryto—1 iki 5 

ir nuo 7 iki 8:30 vak. , 
Nedėlioj nuo 10:30 iki 12 vai.

756 West 35th St. Chicago, III

Kaip vieni moteris į sa
vaitę prarado 16 svarų

T -•■■■- - ■ I

Mrs. Betty Luedeke 18 Dayton raSo: • A8 
vartoju Kruschen, kad sumažinti avarumą— 
aS netekau 10 svaru i vieną savaitę ir ne
žinau kaln ji Ir rekomenduoti”.

Kad nuimti riebumą lengvai, SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI --- imkite pusę šaukšte
lio Kriiechen stikle karšto vandene ryte prieš 
pusryčius — tai yra, eaurue būdas netekti 
negražaus riebumo Ir viena bonka, kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite 11 pas bile aptieklninką Amerikoje.
— yra daug imitacijų ir jus turite^ saugoti
savo sveikatą. f

žiūrėkite, kad gautumėt Krnscben Saite 
Jeigu ši pirma tanką, neįtikins jus; kad tai 
yra saugiausias Budas nusikratyti riebumo
— pinigai grąžinami.

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir Jkokia&e rei
kale visuomet ėsti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky-

3307 Auburn Avė.
CHICAGb; ILL.

>.s .(! *

{vairus Gydytojai

DR.HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas it 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray Ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorijas
1025 W. 18th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Ugdė Park 6755 ar Central 7464Tet Kenwood 5107 
VALANDOS:?

nuo 9 iki II valandai nite M ____ l. j r
6 jk!.8. DR. CHARLES SEGAEap«t k.tMtad.en.o | p„ktikuoj. 20 metai

OFISAS 
4729 South Ashland Amt., 2 lubos 

CHICAGO, ILL, . 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nUo 2 iki 4 
vai. po pietų ir htto 7 iki 8:30 vaL 
vakaro .Nedėk nuo 10 iki 12 v, dieną. 

Phone Midway 2880

Phone Canal 6122

DR.S.BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos. I— ir 7——8
Šeredomis i
Rezidencija 1

nedėliomis pagal sutartį.
628 So. Richmond Street 

Telefonus Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASB
756 W. 35th St

Cor, df 35th 0 Halsted Sts) , . 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 5:30-8:30 

'Nedeldieniais pagal sutartį.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAIB
4631 Šodth Ashland Avende

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Tėlcphone Plaza 3200

Ofiso’ k Rez. Tel. Boulevard 5914

Lachavich ir Sunūs 
LIETUVIS GRABORIUS! 

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišadkti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
TeL Roosevėlt 251'5 arba 2516 

2314 W. 23rd PU Chicago 
. < į SKYRIUS:
1439 Š. Gourt, Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

756 W. 35th St.
(Cor. of 35th 8 Haltted Su) 

Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 
Nedeldieniais pagal sutartį.

S. M. SKUDAS
lietuvis .

GRABORIUS IR . BALSAMU0TOJAS 
Didelė. ir’ (grįiži koplyčia. dykai

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos ųuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
33 43 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Ofiso: Tel. Vičtory 6893
Rez. Tel. Drezel 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR A A ROTU
Rasas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriiką ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St
_ . kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

Tell Rooscvelt 7532

LJ. ZOLP
Graborius Chicagoj

1646 W. 4rftb St $$$

, LEONARD EZĘRSKI
; ir M. A. EZERSKI
i, GRABORIAI
Musų mandagiu ir nuoširdžiu' patarnavi- 

: m u busite užganėdinti.
,Qff.» Boųlęvard 9277

- 4603 S. l^drshfield Avėi
6607 S. Mapletvood Avė.

Telefonai
■

Boulevard 5203

Boulevard 8413
1327 So. 49th Čt

Telefonas.
Cicero 3724

Akių Gydytojai
mu busite užganėdinti.

4m S 
6607 &

w .4
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Seniausia ir Didžiausia
graboruį įstaiga

EUDEIKIS ir VŠI nustebino publikų suį savo nupiginto- 
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojihtų. Meš nieko 
nerokuOjame už atvežimų mirusio žmogaus kūno j musų1 
įstaigų iŠ bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimų grabų ir Kitų1 fėįkmenųiV Už tų pa- 
tarnAvima jums visai nieko1 tereikės niokSti, nežiūrint

' j tai, ar jįk kų pirkaite, ąt nė.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 

? teikia'ambularice patarnavimų su ekspertu lietuviu pa- 
tar nau to ju. Ėeturfbs Moderniuos Koplyčios pil 

. šermenų. Pašaukite EUDEtKĮ pirm negu kreipsitės kur 
•• kitip^x i 1 ’ ■ ■

I

Didysis Ofisas

Vist telefonai: YARDS 1741 ir 1742
t • (f. «'<1*./l'i

••j ’T - ' '’ -b ‘ 4^ M'

, -..4' <■ V' + “ K

Advokatai

■ K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS .
127 N. Dėaiborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 Sdiith Halsted Street 

. -- . - Tel. boulevard 1310
Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

rvto /'.JcVvra.n TS.noi I vakat^, išskyrus ketvergi
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaihų ligų Specialistė

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 Į

12 ryto (išskyrus seredOmis). Taipgi i 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais ir L 
Ketvergais. ,

Rez. Tel. HYDE PARK 3395 * , -

-——-------- - —— John KuchinskasDR. T. DUNDULIS Lietuvis Advokatas
GYDYTOJAS; IR CHIRURGAS 2221 West 22nd Street

4142 Archer Avenue . . Arti Leavitt St.
Telefohis Virginia 0036 | Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

f

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 i —:—------------------------------- ---------------------------

Ofiso Tel. Canal 0257 A. . n( w n

DR. P. Z. ZALATORIS A. A. S L A K I S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS A

1821 So. Halsted Street ACtVOKaiaS
CHtCAGO, ILL. Mimio Offcu 77 W.- Vashtngton St.

Room 905į. Tel. Dearbom 7966 
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

ĮR.. ...... —
Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 rak 

!4145 Archer Ąve. Tel. Lafdyettė 7337,

Namų Tel Hyde Park 3395

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

GYDYTOJAS CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė.,
f • ; J ■ OM80 valandos nuo « Iki 4 Ir nuo a Iki

DR. VAITUSH. OPT.1 Tkniru* r :

LIETUVIS AKiŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti i

* t iii *^yi rv ' t ^n /kaudama A. K. Rutkauskas, M.D. akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą ..... « , ...
akių karšfį, nuima kataraktą, atsitaiso 4442^ South Western Avenue
itrumnaregvste ir toliregyste. Prirengia |_________ T®” Lafayette 4146

nuo 9 iki .11 valandai ryto 
„_j 6 iki 9 valandai vakaro

Ofisd Tel.: BbuleVard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

įtrumparegystę ir toliregystę. Prirengia. aMr™. 
teisingai akinius, VisUoSe. atsitikimuose valainmvoj 
egzaminavimas daromas su elektra, paro- ‘ r” 
dąnčią mažiausias klaidas. Speciale atyda Į nuo
atkreipiama į mokyklos vaikus? Valau- 
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėlibhiis pagal F)T? A T VTTQK*A
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus, X

’ kaip , buvo , pirmiau, I 2422 W. Marquette Rd.

Daugely atsitikimų akys ati-
taisombs be akini?. Kainos pi- VahndM nu” 9 aTiu‘"ryto? nuo 2-4 

giau kaip pirmiau. Iir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 
4712 South Ashland Ąve. 1 pig” “s,uriB*-

i Pilone Boulevard 7589

JOHN B. BOROEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
105 W. Monroe St 

Room 1005
Telefonas State 7660^. Valandos 9-5 

' Vakare:
6459 S. Rockwell St 

Telefonas Republic 9600: Valandos 7-9 
‘ ....... '..— i.a.. i . ............ .....r..... . ........ . . .

KIŠĖMt J. GftISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
L Tel, ; Boulevard 2800

Rez. 6515 Šd. Rockwell St. 
Tel. R^tAlk 9723

V——rįį.... ... .

Tel. Yards 1829 L

DR.G.SERNER 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

JI S i? Patyrimas
-I Komplikuotuose

Atsitikimuose

Ofisas ir Akįnių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St. , h 
‘ Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 |

Nedėliomis nuo 10 iki 12 
imiiįi II I I I ifiiittftioUi

DR. A. J. GUSSEN
. LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: .nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 West 14th Street 

CICERO, ILL.
X-Ray . . . Phone Cketo 1260

Ą'DVoltATAS,
52 E. 107tli St.—prie' ^ichlgan 

, . Jei. PuUman 5950—-6377 
4600 So. Wood S(s-—Ketvergo

Tell La^ayette 6393
160 N. LaSalie St

i* Avė.
r lSts—Ketvetgo vak.

—• pagal sutartį
T

Hėmločk $151

DR. V. S. NARES 
(Naryadčkah) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
f 2420 Marqųettė Road 

Valandos: 9—12, 7—9, Antradfcni it
^Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

Lietuviai Gydytojai i I—------- ------------ ------------ -
- ------ ----------------z:~~T~-------- Ofiso Tel. tafayette .7031 .

I Rez Vit^įnia 1829

Valandos: nuo 16 ryto iki 2 po pietų p nPNTT<TXc
i "aaouikL8ii^^T2.s‘k'
3421 So, Halsted St. Nc<UM|«aii|, nagai lUlitatima

K

LIETUVIS ADVOKATAS 
140 N* Dearbom St,» Suite 706 

Phone State 4690, valandos iki pietų 
736 35th Street 

j Phone Boulevard 5913 
’ Valandos: rind 3 po pietų, subatomis 

nuo 2 po pietų. ‘

William C. Mitchell 
Lietuvis advokatas' 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemločk 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
Nedėliomis pagal sutartį. i



šeštadienis, spalių 29, 1932

Tarp Chicagos 
Lietuvių

20-tas metinis jubiliejus tench You are hll assured of 
a pleasant evęning. Make your 
reservations with J. VarkaĮa, 
Wentworth 7927.-—Kazys.

Drožė skerdyklų f Ur
monui tris kartus į 

nugarą su peiliu
Antanas* Girskis, nudėjęs Illi

nois Packing Co. darbininką 
B. VValker, pats norėjo nusi
žudyti.

Antanas Girskis, 45 metų 
lietuvis, 3738 South Halsted 
Street, spalių 27 d., naktį di
deliu skerdyklų peiliu nudurė 
furmoną Bert Walker, iš Frank- 
fort, III., Illinois Packing Com- 
pany skerdyklose, 911 West 
37th Place. '

Ta nakti Bert Walker, 50 
metų, atėjęs į darbą radęs, 
kad jam trūksta vieno darbi
ninko ir nuėjęs prie telefono 
pašaukti neatėjusio vietininką. 
Anot kai kurių pasakojimų, 
tuo laiku atėjęs susivėlinęs 
Antanas Girskis. Jis buvęs 
kiek įsigėręs. Walkeris norėjęs 
pasiųsti jįį namo, bet Girskis 
pasipriešinęs ir tarp jų kilęs

h ar

4 < ih

8'1.

VjHi

- j S!

Loans—Paskolos
PRANEŠIMAI

pasipriešinęs 
ginčas.

Drožė tris
su

kart į VValkerį 
peiliu

Girskis pagriebėPo žodžių, 
didelį skerdyklų peilį ir drožė 
juo tris kart į Walkcrį, kartą 
į pilvą ir du į nugarą. Krau
jais apsipylęs Walkeris sugriu
vo grindyse ir netrukus mirė.

Mėgino pasipiauti su tuo 
pačiu peiliu

Jos. F. Budrik, Prezidentas
Jos. F. Budriko Korporacija, 3417 S. Halsted St., apvaikščio- 

ja 20-tas metines sukaktuves nuo įsteigimo biznio. Dabar Jos. 
F. Budriko korporacijos krautuvėj eina didelis išpardavimas. 
Krautuvė užpildyta įvairoimis prekėmis, kaip tai: gražus- žie
miniai pečiai, parlor setai, karpetai, lovos, miegamųjų kamba
rių rakandai, elektrikinės skalbimui mašinos, dulkių valytojai. 
Auksinių daiktų skyriuje: deimantai, auksiniai Elgin laikrodė
liai, keli tonai gryno gintaro karolių iš Falangas atvežtų. O tų 
radio, tai jau niekur kitur tiek daug nematysite. Ant radio ir 
tūbų duoda nuolaidas nuo 33% iki 50%. O jau rekordų, daugy
bės. Verta atlankyti dabar Jos. F. Budriko korporacijos krau
tuvę; pirkdami tuojau, sutaupysite pinigų.

Simano Daukanto Draugija rengia 40 
metų sukaktuvių vakarienę Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj svet. 3133 So. 
Halsted Sn. spalio 30 dieną 1932 m. 
Kiekvienas narys privalo dalyvauti šioje 
vakarienėje ir baliuje, nes tai visų užduo
tis pagerbti draugijos ilgų metų gyvavi
mo sukaktuves. Kviečia visus narius

Valdyba.

Marquette Park. — Mąrųuette Park 
Liet. Am. Piliečių Kliubo mėnesinis su- 
sirinkimsa įvyks nedėlioję spalio 30 d.. 
2 vai. po pietų, Šv. P. M. Gim. para
pijos svetainėje, Washtenaw Avė. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti į susirinkimą, 
nes yra daug svarbių dalykų apsvarsty
mui, kaip, tai krašto politikos judėji
mas ..prieš balsavimus, ir apie organi
zavimą pilietybės pamokų ir tt.

Valdyba. t

Draugystė Saldi iausios širdies Viešpa
ties Jėzaus laikys mėnesinį susirinkimą 
I dieną lapkričio 193 2 m„ 7:30 vai. 
vak., Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Malonėkite visi 
Jraugai atsilankyti, nes randas daug svar
bių reikalų aptarti dėl draugijos labo 
ir malonėkite atsivesti naujų narių dėl 
prisirašimo. Valdyba.

Kviečiame atsilankyti į 21 Ward Lith- 
uanian Democratic Organization Mass- 
mitingą, kuris įvyks spalio 31 d., 1932, 
8 vai. vak., 1905 Canalporc Avė., ku
riame dalyvaus žimus valstybės ir miesto 
valdininkai, ir galėsite pasiklausyti gra
žios muzikos. Valdyba.

PASKOLINSIM NUO $50 IKI 
$300

216 nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Be jokio komiso

S. OSGOOD
1134 N. Western Avenue

Tel. Armitagę 1199

už

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA garu apšildomas 

kambarys ženotai porai be vaikų arba 
pavieniams, prie mažos šeimynos.

6525 So. Whipple St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

BARBERIS, ekspertas prie moterų ir 
vyrų plaukų kirpimo, algos $15. sa
vaitei, 
vakare,

Išėmė varantą prieš 
71 metų senį L. Rulį

itauiOb »
1932 PHILCO Hi-Boy Consolo 

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

Poultry

AUGINKITE VIŠTUKUS. Katalo
gas Dykai. Maslionkų kiaušinių miši
nys, $1.75, Scratch, $1.19. Telefonas 
Hemlock 9845. Albert Angei Jr. Co. 
5832 South Western Avenue.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Girskis tuo tarpu atsipeikė
jęs ir pamatęs ką padarė, su 
peiliu rankose pradėjo bėgti į 
namą, 811 West 37th Street, 
kur jis gyveno. Ten su peiliu 
drožė sau į kaklą, norėdamas 
pasipiauti. Jį rado pusgyvį iš 
skerdyklos atbėgę keli darbi
ninkai ir policija.
Daktarai sako Girskis gyvens

Girskis buvo nugabentas į 
šv. Povilo ligoninę, kur dakta
rai sako, kad jis gyvens. Da
bartiniu laiku jis randasi Bride- 
vvell kalėjime.

Darbininkai nurodo ginčo 
priežastis

Nuo skerdyklų darbininkų 
teko išgirsti kitos nužudymo 
priežastys. Jie pasakoja, kad 
paskutiniuoju laiku skerdyklos 
atleido daug darbininkų ir su
vertė darbą ant kelių likusių. 
Furmonas buvo nužiūrėjęs Gir- 
skį ir rengėsi jį prašalinti, to
dėl ieškojo priekabių. Bet Gir
skis pasipriešino Walkerio ka
binoj imam s ir tarp jų kilo gin
čas, kuris pasibaigė Walkerio 
mirtimi.

Julia Daniels, 1719 W. 18 St., 
apkaltino 71 metų senelį Igną 
Rulį vagyste ir išpirko prieš jį 
varantą. Senelis gyvena, 1722 
Cullerton Avė.

Gražus radio progra
mas kas pirmadienį

the students are hųlding an an- 
niversary party for all of the 
members. The celebrating will 
be done Saturday, Ostober 29th 
i n the new International House, 
1414 E. 59th St. A buffet sup- 
per will be serVed to satisfy 
everyone’s appe»tite. Dancing 
and a novel program will fili 
in the ręst of the evening. The 
price of admission is only 85c. 
Eevery member is urged to at-

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

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

iš 
9

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos, 1932 
metų. Metinė narystes mokestis 
DYKAI. Expertų patarimas visose namų 
savininkų ir rendauninkų reikalais su
teikiame dykai. Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. (žymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Chicagoje. 
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitagę 2951-2952
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

NAMŲ SAVININKAI l PRISIDĖKITE 
ŠIANDIE 1

Metinė mokestis tik $1.00.
Nuomininkų išvarimas iš namų, ir 

kiti namų savininkų ir nuomininkų ne
susipratimai, — ekspertų patarnavimas.

METROPOLITAN LANDLORDS’ 
ASSN.

1647 W. 47th Street, 
—....... -o........—

Keturi vyrai mėginę 
apiplėšti Šv. Kry

žiaus ligoninę
Visi užvakar naktj policijos su

imti prie 69-tos ir California 
Avė.

Vienas iš atsižymėjusių lietu
vių radio programų yra leidžia
mas kas pirmadienio vakarą, 
nuo 8-nių iki pusės po aštuo- 
nių, iš galingos radio stoties 
W.S.B.C., 1210 kilocycles, lėšo
mis dviejų žymių lietuvių biz
nio įstaigų — City Furniture 
Kompanijos, po antrašu 2314- 
16 West Roosevelt Rd., Chica
goje, lietuvių rakandų krautu
vės, ir Lipskio Muzikos ir Ra
dio krautuvės, po antrašu, 4916 
West 14th Street, Cicero lietu
vių radio ir muzikalinių reikme
nų įstaigos.

Tikslas šių gražių lietuvių 
radio programų yra išgarsini
mas lietuvių vardo ir meno ki
tataučių eilėse ir lietuvių malo
numui. Programai susideda iš 
geriausių lietuvių dainelių, šo
kių, muzikos rinkinių ir įvaire
nybių. Dalyvauja kartas nuo 
karto rinktiniai žymus dailės 
mėgėjai. Programai yra veda
mi po vadovyste V. Ed. Pajau- 
jio.

Atsukite savo radio kokį pir
madienio vakarą 8-tą valandą 
ant stoties W.S.B.C. ir pasigė
rėkite gražių įvairiu lietuvių ra
dio programų. Praneškite ir 
savo'draugams.

—Radio Klausytojas.

Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos

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

Kviečiam naudotis proga kolei kai
nos nupigintos iki pusei.
Chicagoj malonėkite pribūti asmeniškai 
pasipirkimui sau reikalingų knygų bei 
gintarų, o toliau gyvenanti nuo Cbica- 

reikalaukite katalogo prisiųs- 
—1 štampą persiuntimui.

Gyvenanti

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

“Aušros” Knygynas
3653 So. Halsted St..

Chicago, III.
Tel. Yards 4754

STEKAI - CHOPS - RAVIOLI 
SPAGHETTI 

BIZNIERIAMS LUNČIUS

B. W. KORSAK, Sav. 
1516-18 WEST GRAND AVĖ. 

arti Ashland

kytis.
MOKSLO VALANDOS: Nuo 9 
ryto iki 3 po piaų„ir nuo 7 iki 
vai. vakaro.

Amerikos-? Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. .
3218 So. Halsted St.

Tel. Vicrorv 4965>—■■■ e

Garsinkite “N-nose”
STOGDBNGYSTfi

Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa
taisome >ir ’peiędekotųojame už $40, 
Cash. Darbą pilnai garantuojame. 

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

Kedzie 8463 ——
Naktinis Telefonas Columbus 7741

CLASSIFIED ADS
Educational

PILIETYBĖS PAMOKOS
■t ' 

1 < . 

Susipažinkit su šios šalies įstatymais 
kaslink pilietybes. Pamokos prasidės 
Lapkričio (November) 3, 1932, ir kiek
vieną katvirtadienio vakarą per dešimtis 
savaičių, pradedant nuo 7:30 valandos 
vakare. Prašau kuo greičiausiai užsire
gistruoti.

JOSEPH J. GRISH, 
4631 S. Ashland Avenue, 

Telephonas: Boulevard 2800

LEISKITE MUMS APRŪPINTI JUS 
BUDAVOJIMO MEDŽIAGA

Męs užlaikome langų rėmus. Audrų 
pelčius, garadžiams duris ir visokios rū
šies stogus. Augštos rūšies budavoji- 
mui medžiaga labai žema kaina. 
WEST END MILLS 8 LUMBER

Kampas 22-ros ir Morgan Sts 
Canal 1361.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

co.

TURIU paaukoti 4 kambarių gra
žius rakandus.

5247 W. 25th St., Cicero.

Financial
Finansai-Paskolos

MES PAGELBĖSIME JUMS 
PRIRENGTI

ir padouti jūsų HOME LOAN apli
kaciją. Del informacijų atsišaukite

Kambarys 1001 
29 So. LaSalle St. 

nuo 9 ryto iki 7 v. v.

ATSIŠAUKITE tuojaus. didelis bar- 
genas. Privatiški namai paaukaus puikiau
sius rakandus. Parlor setą vertės $325 
už $35. importuotas orientališkas karpe- 
tas $23, miegamojo kambario setas 
$35, pasilsiu! kėdė $12, drėpsai, in
dai, Amerikoniškas orientališkas karpetas 
$9, pusryčiams setas $8 ir tt. Arba par
duos skyrium, užmokėsiu už pergabenimą.

5258 Washington Blvd. 
Austin 3838

MĄRŲUETTE PARK pasirenduoja 
kambarys nebrangiai, apšildomas, dide
lis ir šviesus, pavieniui ar vedusiam, 
yra garadžius, telefonas Grovehil! 0586.

KAMBARYS ant rendos, vyrui arba 
moteriai, apšildomas, $10.00 mėnesyj, 
ant Norchvvest sidės. 4112 West
Wellington Avė., 2 lubos, užpakalyje.

IŠSIRENDUOJA didelis ir šviesus 
frontinis bedjuimis, apšildomas, su vi
sais patogumais, galima matyti visuo
met. 3334 So. Lowe Avė., 2ros lubos 
frontas. Tel. Boulevard 8143.

MARŲPETTE PARKE šviesus, šil
tas, švarus kambarys dėl vieno ar dvie
jų, vaikinam ar merginom, ar vedusiai 
porai, galima vartoti virtuvė.

Prospect 4202

RENDON frontinis kambarys, švarus, 
apšildomas, su visais įrengimais, bėgan
tis šiltas ir šaltas vanduo, vienam at 
dviem, taipogi pavieniams miegami kam
bariai. 1507 No. Irving Avė.

NUOMAI apšildomas kambarys prie 
mažos šeimynos pavieniui ar porai, ga
lima vartoti virtuvė.

3332 So. Emerald Avė.

PASIRENDUOJA puikus kambarys 
su vėliausiais parankumais, vedusiai po
rai, merginai ar vaikinui.

, Tel. Hemlock 0391

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU fotografo Stankaus, ku
ris turėjo studiją prie 32 ant Halsted 
gatvių. Rašykite: 1739 So. Halsted 
St; Box 1500.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALAUJA partnerio, vyro arba 
moteries, prie suvimo. Turiu didelį
kriaučių storą.

4356 So. Mozart St.*

REIKALINGAS partneris į restauran- 
to biznį. Biznis išdirbtas per daug 
metų, patyrimas nnereikalingas. Pri
imsiu su mažu įmokėjimu. Atsišaukite 
į Naujienas, 1739 So. Halsted St., 
Box 1500.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

ŠTAI YRA JŪSŲ PROGA PADA
RYTI PINIGŲ

PONIOS ir PANELĖS išmokite da
ryti kvietkas, kurios ne tik išrodo, bet ir 
jaučiasi kaip gyvos. Mokinimas už dyką. 
Jus galite parduoti' kvietkas su pelnu. 
Joms rinka visuomet atsiras. Neatidelio- 
kite; ateikite tuojaus.

REALISTIC FLOWER STUDIO
9 W. Washington St., 2ros lubos

PAIEŠKAU merginos už gaspadinę 
arba moteries našlės, nuo 35 iki 45 
metų amžiaus, turiu 2 vaiku, puiku 
gyvenimą. Prašau , atsišaukti per laiš
ką.

ANTANAS NAVOKAS 
3428 U St., 

So. Omaha, Neb.

REIKIA patyrusių skudurų sortuo- 
tojų. Economy Rag W Paper Co., 
1560 N. Sheffield Avė.
____ i------- - -------i.*UL -

Telefonuokite tarp 9 ryto ir 6 
klauskite Frank.

Tel. Pullman 10132

SIUVĖJA lietuvį moteris. Siuva vė
liausios mados naujas suknes ir taiso 
senus. 1154 W. 88 St. Cedercrest 3082.

Business Chances
Paidavimui Bizniai

PARDAVIMUI Cleaning ir Dyeing 
įstaiga. Gera apielinkė, nebrangiai. 

859 W. 73 St .
—O—

NORIU pirkti bei renduoti grosernę 
— cigar štotį — neskiriant apielinkės. 
Turi būt ruimai gyvenimui. Praneškite 
"Aušra”, Tel. Yards 4754.

PARDAVIMUI arba mainymui gro
sernė su namu, biznis išdirbtas per 8 
metus. 2638 W> 71 St.

—O—

REIKALINGA vidutinio amžiaus 
moteris kalbanti angliškai ir lietuviškai 
prie pardavinėjimo. 11135 S. Michigan 
Avė., atsišaukite pirmadieny vakare tarp 
7 ir 8.

PARDAVIMUI grosernė su tĮmis 

pragyvenimui kambariais, biznis gerai 
išdirbtas, savininkė apleidžia miestą.

4612 So. Wells St.

KAS turite parduoti ar renduoti 
grosery ir delicatessen su pagyvenimo 
kambariais. Praneškite

5234 S. Campbell Avė.

Fanas For Sale
irklai Pardavimui

TURIU paaukauti 120 akerių labai 
geros dirbamos žemes Wisconsine $5.00 
už akerį. Savininkas gyvena Chicagoje, 
labai reikia cash.

Telefonuokite Ravenšwood 9756

FARMAS
Mainykite savo prapertes ant gerų 

farmų Michigan valstijoj, turiu visokių 
farmų, ant mainymo ir pardavimo. At
rašykite man ką turite mainyti. Kokios 
farmos norite ir kiek skolos turite ant 
savo prapertes ir teipogi jeigu turite Lie
tuvoj žemės arba kokią dalį aš tamstos 
farmą Lietuvoj galiu išmainyti ant gerų 
farmų Michigan Valstijoj.

JOHN J. Y0WAISH, 
1624 Elizabeth Avė. N. ,W. 
Grand Rapids, Michigan.

Exchange--Mainai
NEPRALEISK PROGOS

Mainysiu ant bile kokios nuosavybės, 
kas turite pridėt pinigų. Musų namas 
trijų aukštų stipro muro, garu šildo
mas, šiltas vanduo, maudynės, viskas 
įrengta geriausiai. Visam name yra 
40 kambarių įrengta fomišiuoti apart- 
metnai, rendos neša $400. Morgičiai 
ant penkių metų . Nesirūpinkite su dar
bu, darbas namie ir gerą turėsite gyve
nimą. ‘ Priežastis patirsite ant vietos. 
Rašykite ar telefonuokite. Savininkas

Yards 2951 
A. G., 

4506 S. Emerald Avė., Chicago

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimo!

DIDELIS BARGENAS
Biednam žmogui 3 lotai ir 

namelis. Randas ant 61 ir 
Kolin Avė., savininkas 43091/2 
W. 63 St., F. Ridlauskas, Tel.

Apie vienuoliktą valandą nak
tį, šv. Kryžiaus ligonini pašau
kė policiją ir pranešė, kad ke
turi jauni vyrai slankioja apie 
ligoninę, nori įsibrauti į vidų 
ir matomai, pasiplėšti.

Į vietą nusiųstas policijos au
tomobilis rado keiturius jaunus 
vaikinus, Antaną Miškelį, 21 me
tų, William Kalik, 21 m., W. 
Yugį, 23 m., ir Tarną Sapit, 23 
m. Visi buvo suimti prie 69- 
tos ir California ir nugabenti 
į policijos stotį. Tai įvyko apie 
vienuoliktą valandą naktį, spa
lių 26 d.

Policija tačiau nemano, kad 
jie rengėsi įsibrauti į ligoninę. 
Visi buvo įsigėrę , ir tik skan- 
dalija, stumdėsi ir daužę viens 
kitam antausius, o apie įsi
brovimą nei negalvoję.

TheEnglishColumn

A Birthday Party
One burning candle in the 

middle of a large birthday cake I 
That marks the first unniver- 
sary of the Lithuanian Univer- 
sity Club. It is one year now 
that the students have been 
organized. Many things have 
happened in that first year. 
Some pleasant, some unpleasant, 
būt as a whole, the students 
have gained recognition from 
all of the Lithuanian people. 
The year has been very suc- 
cessful.

To usher in the second year,
■

Rk Peter Conrad
A Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj
■ 6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St. 

CThk Tel. Englewbod 5840

Automobiles
PASTEBĖTINA proga 

Grahaml931 vėlyvas Sedanas, 
rai yra kaip naujas karas, 
žiuotas tiktai 6,000 mylių.
1 ' ... " . A J''/..”'“

bilių už didelį paaukojimą, būtinai atei
kite ir pamatykite šį mano karą, kuris 
yra mano išvažiuotas labai rūpestingai ir 
išrodo .dabar kaip visiškai naujas. Aš 
turiu tuojaus sukelti pinigų ir paaukosiu 
jį už tiktai $300, Namie visą dieną 
nedėlioj. 2020 North Spaulding Avė., 
2nd flat.

Tik- 
Mano išva- 

Jeigu jus 
kada norėjote pirkti pastebėtiną automo-
• t.i v .. t... ••__

kitę ir pamatykite šį mano karą, kuris

išrodo .dabar kaip visiškai naujas.

jį už tiktai $300, Namie visą dieną

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai, pilnas įrengimas arba skyrium. Ra
dio, pigiai. 4510 W. 61st St.

Patent Attorney
Patentai

PATENTU advokatas kooperuos su 
išradėjais patentavimc finansavime ir su
radime 
mams.

rinkų praktiškiems išradi*

H. SANDERS, 
536 So. Clark'St

For Rent

Atnaujinam Matrasus
Nauji užvalkalai ..1................. ... $2.50

padaromi į vieną dieną.

A & C Better Bedding
906 No. Western Avė.
Tel Humboldt 4766

J. MACKIEWICH 
Mortgage. Banker 
2324 S. Leavitt St. 

Phone Canal 1678

Mes Mokame Cash
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS

L. KAUFMAN & CO.
134 No. LaSalle St. 

Kambary® 610 
... hlibiimi Imi iii

' •
MifeOjĮjfeAiS

GYVENIMO PROGA

La Šalie De Luxe vėliausio 1911 Se
danas. Reikalas pinigų priverčia mane 
paaukoti šį gražiausi karą. Atsargiai 
išvažiuotas tik kelis tūkstančius mylių 
ir yra tiek pat getą®, kaip dieną išė
jęs iš dirbtuvės. Originalus gražus, už
baigimas be jokios dėmės. šeši kuo- 
geriaust tairai. Paaukosiu jį tiktai už 
$450. Kainavo man nesenai $2,750. 
Atsišaukime bile laiku nedėlioj. 815 
North Oakley Blvd., 2nd flat.
T

LINCOLN LA BARON SEDAN

i Aš esu priverstas paaukoti šį paste
bėtiną karą, kad sukelti pinigų. Kai
navo man virš $3,750. t Beveik jo ne
vartojau ir jis tikrai kaip naujas. T. ‘. 
yra puikiausias karas, kokį pinigas gal 
pirkti. Priimsiu $300, jeigu pirksite 
tuojaus. Atsišaukite nedėlioj. 2431 
North Albany Avė., Ist flat.

PACKARD ^VĖLIAUSIŠ 1930 DE 

t LUXE PHAETON
Yra absoliučiai kaip naujas, 

las pinigų verčia mane jį parduoti, 
ginalis geriausias baigimas. 6 beveik 
visiškai nauji tairai. Priimsiu $350. 
3525 Grenshaw St., 3rd flat.

RENDON 4 kambarių flatas $7.0$ 
į mėnesį. Pageidaujama lietuvius. 

615 W. 51 St.

Saukite
ROOSEVELT

8500

RENDON 6 kambarių flatas, 2 lu
bos, kampinis namas. Renda $25.00, 
randasi 4401 So. Campbell ,Ave. Savi
ninkui telefonuokite Boulevard 2151.
.................................   Ą.,.-. n.. -....-..... ........  

1 '•
RENDON 5 kambarių flatas, išren- 

duosiu labai pigiai lietuviam®.. 2218 W. 
23 St. 1 lubos.

IŠSIRENDUOJA 5 ruimų flatas, 
gražioj vietoj* blokas nuo karų linijos. 
Pigi rerida 1154 W. 88th St.

Tai

Reika
Ori

PASIRENDUOJA ruimai 4, 5. 6, 
kambarių —Bridgeporte, Renda $10,. 
$14, $15, $16 — su maudyne. 3603 
Union Avė. Teb Yards 2414.
............    —«»——■ I II, ...........I.............     '

MARQUETTE PARKE
Pasirenduoja 5 kambarių flatas, garu 

apšildomais,' “ galima' gyventi 2 šeimy 
noms, 3 bedruimiai, labai gražioj vietoj, 
ant 2 lubų, netoli nuo parko !" *- 
kyklų. Renda $35.00.

T6842 S. Rockwell St,1 
TeU Republick 9097

ir mo-

Dėl Specialių 
Skelbimų Kainų

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

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

PREKES.SAVO BIZNIUS

SKELBIMAI “NAUJIENOSE” 
VISUOMET NEŠA NAUDOS!




