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Hindenburgas dėl 
kanclerio tarsis su 

partijų vadais

—u*—-

Nunuodijęs žmoną ku 
nigas išvežtas ka

lėjimai!

Chicago, Iii., šeštadienis, Lapkritis-November 19 d., 1932 -
No. 274

Hitleris net aeroplanu atskrido 
j Berlyną reikalauti sau Vo
kietijos kanclerystės

Berlynas, lapkr. 18. — Prezi
dentas von Hindenburg pakvie
tė veik visų reichstago partijų 
vadovus pasitarti su juo apie 
paskyrimą Vokietijai naujo 
kanclerio, vieton rezignavusio 
von Papeno. Fašistų vadas Uit 
leris net aeroplanu atskirdo į 
Berlyną iš Miuncheno reikalau
ti sau kanclerystės. Bet abejo
jama, kad tektų jam kanclerys- 
tė, nes kitos partijos vargiai 
norės su juo bendradarbiauti.

Muskogee, Okla., lapkr. 18.— 
Kun. Stephen Althea Berrie, 
kuris tapo jjii teis tas visam am
žiui kalėjiman už nunuodijimą 
savo pirmos žmonos, kad apsi
vesti su jauna biblijos mokyto 
toj a, šiandie tapo išvežtas j 
McAlister valstijos kalėjimą.

Hoover dėl karo sko 
lų tarsis su Roosevel 

tu šį antradienį
Paskui prezidentas tarsis su 

kongreso vadais. Prezidentų 
pasitarime dalyvaus du pa- 
gelbininkai

Demokratai skun
džiasi už suktybes 
Penna. rinkimuos

Jie sako, kad republikonai susu
ko balsus ir todėl jie laimėjo. 
Kontestuos senatorių ir elek- 
torius

Dujų bombomis iš
vaikė Springfieldo 
kasyk, pikietuotojus
Bet nežiūrint policijos nuožmaus 

puolimo pikietuotojų ,tik 35 
angliakasiai sugryžo į darbą

Springfeild, III., lapkr. 18. — 
Keli šimtai streikuojančių ang
liakasių, kurie pikietavo Pea- 
body Coal Co. ('orą kasyklą, li
ko išvakiyti šerifo pagelbininką 
ir valstijos policijos, kurie puo
lė pikietuotojus ne tik lazdomis 
mušti, bet ir mėtė į juos nuo
dingų ašarinių dują bombas.

Streikieriai; 'kurie* priklauso 
prie naujosios angliakasių uni
jos, Progressive Miners of Ame
rica ir kovoja už tos unijos pri
pažinimą, tapo išvaikyti ir dau
gelis jų skaudžiai sumušti. 
Tarp sumuštųjų yra ir veiklus 
naujosios unijos organizatorius 
Dan McGill.

Pikietuotojus policija išvaikė 
dar prieš kasyklos atidarymą, 
kad atidaryti netrukdomą kelią 
norintiems eiti dirbti toje ka
sykloje. Tečiaus nežiūrint to
kių didelių policijos pastangų, į 
kasyklą atėjo dirbti tiktai 35 
nariai senosios angliakasių uni
jos, United Mine Workers of 
Am.

Tyfas Kuboje, 168 
žmones mirė

Tyfas siaučia uragano 
kintoj Kubos daly

sunai-

Washington, lapkr. 18. —At
stovų buto komiteto, kuris ty
rinėja Pennsylvanijos rinki
mus, advokatas S. Davis Wilson 
sako, jog esą paduota komite
tui užtektinai įrodymų, kad vi
sus 36 Pennsylvanijos elektori- 
nius balsus atiduoti demokratui 
Rooseveltui ir duoti demokra
tams vieną senatorių.

Wilsonas sako, jog naujas 
balsų skaitymas parodys užtek
tinai nelegalių balsų už prezi
dentą Hooverį, kad jis valsti
ją pralaimėtų ir ji nueitų Roo- 
sevelto eilėn. Jis sako, kad bu
sianti užvesta byla neleisti bal
suoti Pennsylvanijos elekto- 
riams.

Nors Hooveris laimėjo valsti 
ją 165,000 balsų didžiumą, Wil 
son sako, kad jo paskirti tyri
nėtojai susekę vien tik vienoj 
Philadelpjhijoj 40,000 neteisė
tai už Hooverį paduotų balsų.

Wilsonas taipgi paskelbė, kad 
bus kontestuotas ir republikono 
senatoriaus James J. Davis iš
rinkimas.

Nuo 25c iki $1 už balsą
Philadelphia, lapkr. 18. —At

stovų buto komitetui, kuris ty
rinėja Pennsylvanijos rinkimus, 
buvo liudijama, kad viename 
Philadelphijos warde buvo mo
kama pinigais nuo 25c iki $1 
už kiekvieną balsą. Tokių nu
pirktų balsų buvę apie 200. Tuos 
pinigus mokėjo valstijos legisla- 
turos narys Clinton O. Sovvers.

Pasak liudytojų, buvo ir ki
tokių suktybių. Baliotai buvo 
žymimi visai nesiklausiant bal 
suotojų, vietomis rinkimų tei
sėjai buvo visiškai girti, kitur 
rekordai sumaišyti ir t.t.

Washington, lapkr. 18. — Iš
rinktasis prezidentas Franklin 
D. Roosevelt telefonavo prezi
dentui Herbert Hoover, kad jis 
ateinantį antradienį, 3:30 vai. 
po piet, atvyks į Washingtoną 
pasitarti su prezidentu ir dėl 
karo skolų, sulig paties prez. 
Hooverio pakvietimu.

Pasitarimas bus privatiškas, 
bet visgi ne dviejų asmenų, ka
dangi kaip Hooveris, taip ii 
Rooseveltas turės po vieną pa- 
gelbininką-liudytoją. Prez. Hoo
veris turės už pagelbininką iždo 
sekretorių Mills, o Rooseveltas 
pasikvietė už patarėją Columbia 
universiteto prof. Raymond Mo- 
ley.

Pasitarime galbūt bus palies
ti ir kiti svarbus ir reikalingi 
skubaus veikimo politiniai ir 
ekonominiai klausimai.

Ant rytojaus po šio pasitari
mo, prezidentas Hooveris sko
lų klausimu tarsis su senato ir 
atstovų buto vadais—po 3 re- 
publikonus ir demokratus iš 
kiekvieno buto finansų komite
to.

Šiandie pirmą kartą po kelių 
mėnesių pertraukos susirinkimą 
atlaikė ministerių kabinetas, 
dalyvaujant visoms sekreto
riams. Susirinkime buvo svars
tomi karo skolų ir kiti šalies 
klausimai.

Apie karo skolas dabar tiek 
daug svarstoma todėl, kad Ang
lija, Francija ir Belgija paprašė 
sumažinti karo skolas ir atidėti 
mokėjimą tos skolų dalies, kuri 
turėtų būti sumokėta gruodžio 
15 d. Jos prašo skubaus atsa
kymo.

“Bado maršuotojų” 
reikalavimai Roo- 

seveltui

Havana, lapkr. 18. — 
baisioji pasekmė didelių 
mių, ėmė siausti uragano su- 
naikintoj Kubos dalyje, ypač 
Camaguey provincijoj. Vakar 
nuo tyfo mirė 168 žmonės ir 
600 žmonių susirgo. Beveik vi
sas geriamas vanduo yra už
krėstas. Ligoninės ir gydyto
jai nespėja teikti pagelbos ser
gantiems. Daugelis ligonių gu- 
1 igatvėse. Iš visur siunčiami 
nuliekami daktarai ir slaugės.

Tyfas, 
nelai- Nuplakė sugautą 

aludėj vaikinuką

Halifax, N. S., Kanadoj, lapk. 
18.—Keturi žmonės liko užmuš
ti sugriuvus 4 augštų mūriniam 
namui.

Vancouver, B. C., Kanadoje, 
lapkr. 18. —Generalinio, proku
roro Pooley įsakymu, viešai ta
po nuplaktas jaunas vaikinukas, 
kuris tapo sugautas aludėje ge
riant alų. Jo draugas užsimo
kėjo pabaudą iš išsigelbėjo nuo 
plakimo. Nuplaktojo vaikinuko 
tėvai yra bedarbiai, pabaudos 
negalėjo sumokėti ir todėl vai
kinukas tapo nuplaktas aikštėje 
prie miesto salės. Prokuroras 
skelbia, kad jis taip bauąiąs vi
sus nepilnamečius, kurie bus 
sugauti lankant aludes.

Albany, N. Y., lapkr. 18. — 
Šiandie pas išrinktąjį prezidentą 
Rooseveltą apsilankė “bado 
maršuotojų” (komunistų) dele
gacija ir įteikė jam sekamus 
reikalavimus: . ,

Kad jis paprašytų prezidentę 
Hooverį atsiimti paraginimą su
silaikyti nuo maršavimų.

Kad sušauktų specialj legisla- 
turos posėdį paskirti $10,000,000 
bedarbių maitinimui.

Kad visur atidarytų ginkluo- 
tuves-armories priglausti mar- 
šuotojus.

Kad maršuotojams suteiktų 
valstijos trokus, gasoliną, mais
tą ir blanketus.

Įsakyti policijai, kad jie nie
kur maršuotojų nekliudytų.

Rooseveltas atsakė, kad jis 
dar nėra prezidentas, o tik 
New Yorko gubernatorius ir j 
federalinę valdžią kištis negali.

Metė bombų unijos su 
sirinkiman

^ORHSJi
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir galbūt lietus 
ar sniegas ir šalčiau į vakarą.

Saulė teka 6:42, leidžiasi 4:-

Užsimokėjo už sudegi 
ninią ir nusižudė

New York, lapkr. 18. Har- 
ry W. Holly, 59 m., Brooklyno 
fabrikantas, atėjo j Mąspeth, 
Queens, krematoriją, užsimokė
jo Už kūno sudeginimą ir įėjęs 
j kitą krematorijos kambarį— 
nusišovė. ... _ ................. v
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Mrs. James Roosevelt, išrink
tojo prezidento Franklin Delano 
Roosevelt mitina.

Latvija švenčia 14 
metų nepriklauso- 
myW sukaktuves,-

Iškilmėse dalyvauja visa 
baltija

Pa

Ryga, lapkr. Į8. — Latvija 
šiandie šventė 14 metų nepri
klausomybės sukaktuves. į Vi
suose miestuose įvyko , dideles 
iškilmės, o Rygoje iškilmėse da
lyvavo ir svetinių šalių diplo
matai. i

Latvijos kaimynai —Estija, 
Lietuva ir Lenkija šurengė iš
kilmes savo sostinėse.

Franci ja kuria kvie 
čių tarybą

Paryžius, lapkr. 18. — Fran
ci jos atstovų butas 165 balsų 
didžiuma nutarė sukurti kviečių 
tarybą, kuri supirkinėtų kvie 
čius ir stvertųsi visų kitų prie
monių pakelti kviečių kainas 
iki ateinančios piutčs. Ji galbūt 
taipgi nustatys ir duonos kai
nas, kurios butų suderintos su 
dabartine kviečių kaina.

Taryba sukurta farmeriams 
reikaalujant, kad kas nors bu
tų darpma pakelti kviečių kai: 
nas. Herriot valdžia išpradžių 
tam priešinosi, bet, socialistams 
reikalaujant, turėjo nusileisti.

Panašią farmų. tarybą yra 
turėjusi ir Amerika, kuri val
džios supirkinėjimais kviečių 
turėjo pakeiti grudų kainas. Bet 
iš tos tarybos darbo nieko neiš
ėjo ir nors ji supirko labai daug 
kviečių, vistiek kainų nepakėlė.

y

Chicago.--IŠ pravažiuojančio 
automobilio liko įmestą bomba j 
ledo išvežiotojų unijos susirin
kimą 639 S. Ashland. Avė. Su
sirinkimas liko nutrauktas

... ....................................  ii ■uiti,

Londonas, lapkr. 18. — Pir
mas nacionalės valdžios parla
mentas šiandie užbaigė savo po
sėdžius ir antras parlamentas 
susirinks atenantį antradienį 
tęsti neužbaigtus darbus.

Francija nepritaria 
Anglijos nusigink

lavimo pienui
Prancūzų spauda aštriai kriti 

kuoja anglų patiektą Genevai 
savo nusiginklavimo pieną

Paryžius, lapkr. 18. — Fran- 
cijos spauda labai neprielankiai 
pasitiko Anglijos nusiginklavi 
ino pieną, kurį Genevoje įteikė 
valstybėms Anglijos užsienio 
reikalų ministeris John Sihon.

Prancūzams anglų pienas ne
patinka tuo, kad nesiūlo Fran- 
cijai jokių ypatingtį saugumo 
garantijų, bet yra taikomas 
vienodai visoms valstybėms. 
Liberalų organas stačiai pareiš
kia, kad be ypatingų Francija! 
saugumo garantijų jokis nusi
ginklavimas yra negalimas.

Anglų gi spauda neprielan
kiai pasitiko Fra nei jos nusi
ginklavimo pieną, kaip tuščią 
ir nieko gero nežadantį.

Dabar nusiginklavimo konfe
rencija turi tris pienus: Hoo- 
verio, Franci jos ir Anglijos.

Penki Farmer-Labor 
nariai išrinkti 

kongresam
Washington, lapkr. 18. —Ga- 

lutinai paaiškėjo ateinančio 
kongreso rinkimų daviniai, net 
ir tose valstijose, kur rinkimai 
buvo taip lygus, kad per ilgą 
l^iką nebuvo žinoma kas tikrai 
yra išrinkta. Tarp* tekių valš-’ 
tijų buvo ir Minnesota. Paaiš
kėjus ten rinkimų daviniams, 
pasirodo, kad iš Minnesota vals
tijos į atstovų butą praėjo pen
ki Farmer-Labor partijos nariai. 
Senate irgi yra. pasilikęs vie
nas Farmer-Labor senatorius iš 
Minnesota.

Ateinančio 73-čio kongreso, 
kuris susirinks reguliariam po
sėdžiui tiktai už metų laiko, 
būtent gruodžio 5 d., 1933 m., 
jei nebus ankščiau prezidento 
sušauktas nepaprastam posė
džiui, sąstatas bus sekamas:

Atstovų butas: demokratų— 
314, pepublikonų—116, Farmer- 
Labor—5. Viso 435 nariai.

Senatas: demokratų—59, re- 
publikonų—36, Farmer-Labor— 
1. Viso 96.

Taigi abejuose kongreso bu
tuose demokratai bus didelėje 
didžiumoje.

Moteris sumušė savo 
vyro rekordą

Lietuvos Naujienos
Klaipėdos lietuvių žy 

giai dėl lietuviškos 
mokyklos

Religinio fanatizmo 
auka

Klaipėda.—Spalių 22 d. lietu
vių susirinkimo išrinkta komisi
ja jau įteikė krašto pirmininkui 
rezoliucijas mokyklų reikalu. 
Komisija, j kurią, kaip žinoma, 
įeina' dr. Didžys, Bruvelaitis ir 
Kybrancas, įteikdama rezoliuci 
jas gubernatoriui ir direktori
jos pirmininkui, plačiai nušvie
tė mokyklų padėtį ir nurodė da
romas lietuviams skriaudas.

Gubernatorius ketino su tuo 
klausimu plačiai susipažinti ir 
padaryti viską, kad ateity ne
teisingumai švietimo srity bu
tų pašalinti. Direktorijos pir
mininkas išklausęs komisiją, pa
reiškė, kad direktroijos veiks
mai esą teisėti ir jokių išvadų 
iš jam įteiktos rezoliucijos da
ryti neketina.

Bandė nusinuodyti Nu 
rokų depozitorė

Žydė pasipjovė peiliu todėl, kad 
jos duktė nori ištekėti už 
kataliko

Šiauliai.—Spalių 18 d. Šiau
liuose, Tilžės g. 182 nr. mėgi
no nusinuodyti Norukų indėli
ninke Julė Krikščiiunienė 40 
metų amžiaus.

Jos vyras paprastas kirpėjas. 
Krikščiūnienė buvo labai taupi 
ir iš vyro uždarbio sutaupė 
21,000 litų, kuriuos padėjo Nu- 
rokų bankan. Pernai ji ragino 
savo vyrą pasiimti. pinigus iš 
banko, bet tas vis vilkino. Įvy
kus banko krachui, Krikščiūnie
nė pasidarė nenormali ir dažnai 
minėjo Nurokus. Kartais ji 
prikalbėdavo visokių nesąmo
nių. Sykį ji paėmusi ir kirpyk
los skustuvą norėjo pasipiauti, 
bet neužteko drąsos.

Spalių 18 d. paėmusi sublimi- 
to skiedinio jį išgėrė, ir tuoj 
buvo nugabenta ligoninėn, kur 
ji visai pamišo. Ligoninėje ji 
draskėsi, šaukė ir kada jos 
niekas nesaugojo iššoko vien
marškinė pro langą i? bėgo gat
ve. Bet Višinskio gatvėje ji 
sulaikyta ir atgal atgabenta li
goninė.

' Kaip teko girdėti, kad Šiau
liuose ir daugiau Nurokų indė
lininkų pamišo.

Akmuo išdaužė aki
šiomis dienomis Viekšnių 

valsč. Kaupėnų km. darbininkui 
Margiui korkuojant akmeny j 
piltą paraką, sprogo ir jam su
žeidė veidą, išdaužė akį ir pra- 
kirto galvos kiaušą.

Cape Town, Pietų Afrikoj 
lapkr. 18.
son, viena išskridusi iš Londo
no, atskrido į čia, sumušdama 
savo vyro, J. A. Mollison, grei
tumo rekordą 10 vai. ir 22 min. 
Jos vyras atskrido iš Anglijos 
j Oapetown į 4 dienas, 17 vai. 
ir 19 min. Ji gi tą pačią 6,250 
mylių kelionę padarė į 4 dienas, 
6 vai. ir 55 min., padariusi tik 
4 sustojimus. Kelionė per visą 
Afriką yra labai pavojinga ir 
jei reikėtų netikėtai nusileisti, 
lengvai gali ištikti katastrofa.

Ją Cape Towne pasitiko jos 
vyras ir tūkstančiai žmonių, ku
rie laukė jos visą naktį. Ji yra 
pasižymėjusi aviatorė ir jau ne 
kartą viena yra atlikusi labai 
tolimas ir pavojingas keliones. 
Ji yrą viena iš Anglijos nuskri
dusi | Australiją ir iš ten J Ja- 

prisipažino nužudęs savo.dėdįeT poniją. Josios vyras yra taipgi 
nę ir dėdę Charles E. Moore, žymus aviatorius, perskridęs 
liko nuteistas nužudymui ęlek- šiaurinį Atlantiką iŠ rytų į va-

Trys medžiotojai nu
šauti j vieną dieną

Duluth, Minn., lapkr. 18. — 
Trys briedžių mędžiotojai liko 
nušauti šiandie bemedžiojant 
Šioje apielinkėje.

*' i ' !
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tros kedėje. karus.

Lakūne Amy John

Kaunas.—Spalio 17 d. apie 
13 vai. žydų kapuose rasta pei
liu pasipiovusi stambi Panevė
žio prekybininkė Mera Rezni- 
kovičienė 50 m. amžiaus. Ata
tinkamose vietose pasiteiravus 
sužinota sekančios smulkmenos.

Pernai miręs Reznikovičius, 
savo žmonai Merai paliko kri
zės paliestą didelę manufaktū
ros sandėlj-krautuvę, ir dviejų 
aukštų Laisvės aikštėj 
34 nr. esantį viešbutį. Kiek blo 
giau tvarkomi sandėlio ir vieš
bučio reikalai dar daugiau pa 
šlijo, per ką viešbutis ir sande* 
lys tapo aprašyti. Reznikovi- 
čienė turi dvi dukteris, viena 
jų randasi Rygoj, kita studente 
r—Kaune, ši paskutiniu laiku 
rengusis susituokti su daktaro 
D. sunumi. Žydai tam labai 
priešinęsis ir M. Reznikovičie- 
nei darę įvairius priekaištus. 
Nepakęsdama įvairių priekaištų 
ir sunkumų spaudžiama savo 
mirtimi ryžosi visko atsipalai
duoti. 17 dieną rytą Reznikovi- 
čienė buvusi labai nervuota, na 
miškiai jautę kažką negero at
sitiksią^ ir ją sekę. Vėliau 
Rezpikovičienė aprimo, užsidarė 
kambaryje ir prašė jos netruk
dyti, nes porinti kie^ pasilsėti 
10 vai. kaip visados ji išėjo tur- * 
gun ir daugiau jau nebegrįžo; 
Žydų kapinėse sargas matęs ją 
po kapus vaikščiojančią, tačiau 
manęs, kad atėjusi kapų aplan 
kyti. Vėliau matęs ją sėdinčią 
ir nejudančią, priėjęs arčiau ra
dęs paplūdusią kraujuose, tačiau 
dar- gyvą. Prie kojų gulėjo 
kruvinas peilis ir mažas raštu- 
kas, kuriame prašo dėl jos mir
ties nieko nekaltinti, nes žudo 
si dėl augančios šeimyninės tra
gedijos.

Reznikovičienė skubiai nuvež1 
ta žydų ligoninėn, bet manoma, 
kad nebepagys.

Jau 4,026 vagonai run
kelių nuvežta i fabrikų

Ligi spalių mėn. 24 d. gele
žinkeliais runkelių į cukraus 
fabriką pervežta iš viso 4.026 
vagonai (pernai iš viso buvo 
pervežta tik 3.348 vagonai). Ir 
Vis dar pilnu tempu eina run
kelių pervežimas.

TIK ŠEŠIOS SAVAITĖS BELIKO
IKI

dr jus jau pasiuntėte savo 
Dovaną Lietuvon?

Svarbiau ir patogiau yra pasiųsti pinigų, negu 
kokį siuntinį.
Atsilankykite į Naujienas, kurios už ma
tą atlyginimą pasiųs jūsų dovaną ir KARTU 
DUOS JUMS GRAŽŲ PASVEIKINIMO LAIŠ
KELĮ DYKAI. Laiškelį galėsite pasiųsti 
Lietuvon.

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 
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8VBNTĄDIBNIAIS NUO 9 IKI I VAL.
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Lietuvon Vikingų Keliais
Rašo Dr. C. Kasputis

atsako man

maloniai

užklausia manęs

kindergarden

•••. *

Atvesime prie jūsų durų

ponios

KALAKUTASDYKA

kad panašiai pa- 
kitais iš Ameri-

nagrinėjimai geresnei pažinčiai 
užsibaigia.

Indiana Egg . 
Indiana Lump 
Indiana Nut ..

Geriausios rųšies Pocahontas 
Lump, su pristatymu, tonui

Pocahontas main run, 4 tonai 
ar daugiau, tonui ..........

nėnoroms turėsite ta 
letima tam žmogui. O

Čia rasite 
geriausio 
kiekvienu 
daugiaus.

Dar jauna inteligen- 
kulturinga moteris, 

kad iš "dalies r frhputį 
lošti ; 4^

Kalakutas arba Trumpųjų Bangų 
RADIO DYKAI!

pus-
v • zin-
Ant

kasinėjimais Apuolėje, netoli 
Skuodo, Žemaitijoje. Pakalba
me truputį su p. kapitonu apie 
visokius dalykus. Prisimenu, 
kad dar rusų laikais p. Stulpi
nas buvo vienas jauniausių ir 
gabiausių laivyno kapitonų. Ji
sai tada valdė vienų didžiųjų 
laivų, kursuojančių tarp Lie- 
pojaus ir New Yorko. Primenu 
jam apie tai ir pridedu, kad 
labai džiaugiuosi, kad šiandien 
Lietuva jam suteikė tokių tin
kamą ir atsakomingą vietų. Ji
sai man dėkoja už komplimen-

L1ETUVIV PROGRAMAI 
WCFL 970 kil. Lietuvių Valanda Nedaliomis nuo 1 iki 

2 vai. po pietų.
WHFC 1420 kil. Ketvergais, Pradžia 7:30 vakare.

10 Tūbų SILVER 
MARSHALL

Overkautai, kurie iššaukia palyginimų 
—tik sykį žvilgterėjus galima pasakyti, 
kad jie yra verti du kart musų kainos. 
Išbandyto mtaterjolo, kuris devėsis ilgų 
laikų. Absoliutiškai didžiausis pasirin
kimas stylių ir modelių Chicagoje. 
Tai yra sensacingiausios vertybės 
pasiūlytos per 10 metų. #

Niekuomet”, 
Diena drėgna ir labai 
Kam aš turiu gyvas 
— priduriu brolienei.

japonišką 1615 
gracioziškų “kniksų” 
ransų ir beveik be, dvasios per
traukimo vokiškai pasakoja, 
kad jos vardas Inge, kad jinai 
Nikos draugė ir, kad jinai no
ri susipažinti su dėde, kuris 
atvažiavo iš Ąpierikos. “Ja- 
wohl, jawohl”M4 taipj taip pa
kartoju aš ištiekdamas jai ran
kų ir atmoku tokiu pat pasi
lenkimu. Atbėga ir Niką. Mer
gaitės atmosferų permaino ir

Vyrų 
Overkautai

“Grynų vilnų ir yardo 
platumo.” Rankomis siu
tų overieautų, moderniš
kų už tiktai $20. Išėji
mui overkautų su akso
minius kalnieriais, ulster 
materiola vilnuotų spor. 
tui kautų; kiekvienas 
yra vertas bevelk du 
kart tiek. VERTĖS $36.

jusij pinigai bus grąžinami? i Garsinkitės Naujienose

man 
nas, 
nas.

tinėn. Tenai vienas valdininkų 
užklausia, kų aš turiu. Atsa
kau, kad, be man kelionei rei
kalingų daiktų, turiu tėvui do
vanų, kurios susideda iš dvie
jų apatinių vilnonių garnitu- 
rų ir 99-nių amerikoniškų ci- 
garotų. “Ačiū 
valdininkas ir priklijuoja ant 
bagažo korteles, kad peržiūrė
ta. Matyt, kad Lietuvos mui
tinė, taip sakant, pro pirštus 
žiuri j Amerikos lietuvių daik
tus. Tėmijau, 
sielgta ir su 
kos keleiviais

mano 
švarių, 

baltų, lininių kelnių pora, šva
rus, balti marškiniai; teisybė, 
be kaklaryšio. Ant kojų, rodo
si, elegantiški sporto batai. Ke
purė taip pat balta lininė. Ame
rikoje, ypatingai golfo aikštėje, 
mano toks kostiumas butų ne 
tik ;visai korektingas, bet net

k '| Overkautai
| “EKONOMIJA” yra sla- 
$ pyžodis kurį tauta dabar 

vartoja. Buk ekonomiš- 
ku ir tuo pačiu laiku 

;j smagus. Investuok ir ge- 
\ rai ištodyk už mažų pi- 
5 nigų. Pilnas pasirinki- 
? mas naujausių stylių, 

modelių ir materjolų
VERTĖS $20

aylor Coal Co
2426 So. Halsted St.

Phone CANAL 5059

Po pusryčių Lietuvos pasie
nio policijos valdininkai per
žiūri musų pasus. Smagu ma
tyti ir kalbėti pirmų sykį gyve
nime su oficialiais neprigulmin- 
gos Lietuvos atstovais, žmonės 
gražus, mandagus ir jų unifor
mos su skoniu. Atlikus forma
lumus, sutinku brolį, kuris ma
nęs jau laukia su “taxi”. Pa-

3417-21 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 8167—4705

per daug františkas-puošnus. 
Kaipo nekaltai įžeistas, aukš
tai pakelia savo galvų ir rei
kalauju pasiaiškinimo. Brolie
nė taktingai pradeda man aiš
kinti, kad Čia gatvėmis vaikš
čioti taip nepriimta. Turiu nors 
švarkų užsivilkti 
sakau, 
karšta 
kepti ?
Galų gale prieiname prie kom
promiso. Uždedu kaklaryšį ir 
tuo dapildau savo kostiumų. 
Brolienė nors ne visai paten
kinta, bet visgi sutinka su ma
nim eiti.

(Bus daugiau)

$25 ir $30 
Vyru 

OverKautai

Pirma diena Lietuvoje
Man besiskutant, kajuton at

bėga vienas laivo patarnauto
jų ir praneša, kad uosto kapi
tonas nori mane matyti. Po 
perkūnų, mąstau sau, kame 
čia dalykas! Kodėl jisai nori 
mane matyti? Pirma, jį, rodosi, 
ypatiškai nepažįstu; 
jau netoks svarbus

miegoti.
Eikite 

to vieno ______ ______ „ ____  _____„„
hinis tik Vienų dolerj. Priiminėkite tabletka* 
per dvidešimt* 
Veužganėdintas,

Etiketas ir kompromisas
Apie antrų valandų brolienė 

kviečia mane \eiti- su ja ban- 
kan pasitikti brolį. Mielai pa
kvietimų priimu ir laukiu. Lau
kia ir jinai. Laukiu ir aš. Ka
me dalykas? Eiva, sakau. 
“Kaip, ar jus taip ir eisite ne- 
apsirėdę?
nedrąsiai brolienė. Nusigandau. 
Iš tikrųjų, ateina man mintin, 
gal būti, kad aš iš didelio su
sijaudinimo dar užmiršau kel
nes užsimauti^ žiuriu 
kelnės apmautos, —

KOLSTER International

•49.50

buvo svarbesni bž, etiketų; ir brolienės ir mano viens antro 
fasoną. Tiesa, keletą sykių bu- 
vaus priverstas net paimti laz
dutę vienon rankon, o kįton 
pirštines ir net uždėti kamL 
zelką (bruslotą), kurios Ame
rikoje niekados nudėviu, nežiū
rint kad diena pasitaikė labai 
karšta.

Mums su broliene besišneku
čiuojant, teisingiau, 
ir visai nekaltai vienas kitą 
žodžiais benagrinėjant, atbėga 
vikri, labai daili mergaite. Ot, 
tikra japoniška 1615. Padaro 

reve-
Einame

Baisiai lija. Lietuva verkia su
tikdama vieną savo paklydusių 
sūnų.

Po kokių dešimties kelionės 
minučių vingiuotomis Klaipėdos 
gatvėmis “taxi” atveža mus 
namo. Sutinka mus Niką, ma
no brolio duktei Smagi, gyva 
kokių šešių metų mergšė. Ma
lonu klausytis jos gražų ir tai- 
syklišką lietuvišką čiulbėjimų. 
Mat, jau lanko lietuvių mokyk- 

vaikų 
darželį. Man viskas labai žin
geidi!. Viską atidžiai tėmiju, 
todėl kad čia Lietuva. Pirma, 
butas padaro gerą, įspūdį ir vi
sai moderniškas. Yra elektros 
šviesa, vonia ir visokie paran
kamai, kaip ir Amerikoje. Bal
dai stilingi. Namų atmosfera 
jauki ir su skoniu.

Man su broliu bekalbant, tė
miju, kad valgomame kamba
ry brolienė su tarnaite, ruošia 
ir puošia stalą, kaip kokiam 
bankietui. Nors, aš jau po 
ryčių, visgi, greičiau dėl 
geidumo, sutinku valgyti, 
stalo visokių gardumynų, 
kavos, tai vis Lietuvos produk
tai. Ragauju kokią tai skanių 
rūkytą žuvį ir ungurį. Klaipė
da garsinga savo žuvimis ir 
unguriais. Brolis skubina į 
banką tarnybon. Paliekame su 
broliene 
tiška ir 
Tėmiju, 
mėgsta 
rolę. Tai jau tokia Europoje, 
ypatingai Lietuvoje, mada ar
ba, kaip ten sakoma, fasonas. 
Iš dalies tas jiems tenai pritin
ka. Jų psichologija, išauklėji
mas, teisingiau, dar neseniai 
musų buvusių valdovų pamėg
džiojimas, yra skirtingi nuo 
musų čia Amerikoje. Sena, se
na Europa, kaip tu kitą sykį 
juokinga, bet ir žingeidi ir ma
loni savo visokiais mažmožiais, 
kuriems čia priduodama taip 
daug svarbos, — mąstau sau 
bekalbėdamas su broliene.

Pradžioje maniau būti ir elg
tis, kaip europietis. Visgi kita
dos prisieidavo man trintis la
bai polišuotoje draugijoje. Tu
riu prisipažinti, kad kai ku
rios Europos manieros man 
visgi patinka, žmogų, taip sa
kant, švelnina ir bovija. nors 
kitą sykį iš jų norėtųsi net 
garsiai pasijuokti, bet "ša”, 
mes dabar esame jau Lietuvo
je ir čia etiketas to nedalei- 
džia. Nežinau kam ir kodėl Lie
tuvoje iš pirmos dienos ryšyj 
su apsiėjimu pasidariau koks 
tai “revolte”. Kūno ir sielos 
komfortas ir natūralumas man

antra, aš 
žmogus, 

kad uosto kapitonas privalėtų 
mane sutikti. Pasiskubinu ir 
išeinu. Sutinku simpatingą ci
viliai apsirėdžiusį žmogų. Jisai 

persistato. Tai p. Stulpi- 
Klaipėdos uosto kapito- 

‘Kuo prasikaltau,” — už
kalbinu kapitonų. Maloniai šyp
sodamas atsako, kad turi man 
laiškutį nuo generolo Nagevi
čiaus, kuri man paduoda. Laiš
ke generolas apgailestauja, kad 
negalįs manęs sutikti. Esąs 
labai užimtas archeologiškais tarnautojai bagažą nuneša mui

CROSLEY MIDGET
radio M <1 "y E
tiktai ........... I Wi i 9

AR ESATE NERANGUS 
—•PAVARGĘS?

NUGA-TONE, yra gydytojau* nroHkiipcija 
prirengta atgaivinti, sutvirtinti juaų abelna 
fizinj *tov|. NUGA-TONE stimuliuoja ape
titu. Jus jausite* tvirtesniu: geriau* galSeite 

pa* mivo vaistininką ir nusipirki- 
ineneHio treatmentą, kuri* kainuo*

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu. nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku. jeigu gali taip 
1 ' padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Uatertae, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs iitikro Šveičia nedrasky- 
damas dantų emalis — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo ii- 
riitas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Phannacal Co, Saint 
Lori«> U. S. A.

DYKAI
20 Svarų Maisto 

M (mare h ir Y ach t Club 
Išdirbysčių.

puikiausi pasirinkimu 
Maisto DYKAI su 
pirkiniu už $15. ar

$6.00
$6.50
$6.00

Anglių kainos pakils. Užtat pirkite dabar, sutaupysite 
pinigų.

ANGLYS
Išpardavimas per 3 Dienas Tiktai

NEWYORKO I

HUJMMS KEKIA8

S, S. “DROTTNINGHOLM”
Išplaukta iš Ncw Yorko 

GRUODŽIO 2, 1932 M. 
Ekskursijos palydovas p. VL P.

Muiinskas. Švedų Amerįfios Linijos, 
1 Centro raštinės Amerikoje, Lietuvių 

Skyriaus vedėju. Jis stengsis pa* 
daryti kelionę pilną įdomybių, apie 
kuri) visiems bus malonu prisimin
ti. Gauk brošiūrėles: “Bendros In
formacijos Kelionėje į Klaipėdą” ir 
“Kalėdų Ekskursija.“ Gaunamos pas 
agęptus arba:

Swądish Ainericąn Line
181 N, Michigan Avė. Chicagp.IIL

KALĖDŲ EKSKURSIJA

I LIETUVA
Rengia Lit. Laiv. Agentų 

Sąjunga Amerikoje.

•VEDŲ AMERIKOS 
UNIJA

■■ • -v O t"*
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Brighton Park

’19.50

1932

Bridgeportas

Chicagos ekranas
nu-

APSIŽIŪRĖKITE

w.iršt

kiti setai nuo $1.50 iki $60.

Radio valanda

lietuvių baletas

-

GARO IRPEOPLES
FURNITURECŪ

’ A'

Garsinkites “N-nose

$į| banks

M 
M

M
K 
H
H

H
M 
H

Jie ncpasiganė- 
kad suvaidinus 
vieno akto ko 
Atvažiavo”, bet 

ir talkininkus

ypatai.

10 m-t

21 metų Jonas Mačiukunas, 
McNaughton, Wis., gyvento
jas žuvo nuo šautuvo kulkos; 
palaidotas pirmadieni

Balaban & Katz teatruose 
pigintos kainos

šiandien atvežkite savo vaikus į 
Gage Park svetainę, 55th St. 
ir S. Western Avė., 1 vai. po 
pietų ir įrašykite | Chicagos 
Lietuvių Baleto Mokyklą

Programe dalyvaus Pr. Jakavi- 
čius, K. Pažerskis; vakaras 
įvyks Strumilos salėj

Pranas Jakavičius, kuris dai
nuos Roselando L. S. M. Rate
lio vakarėlyje, lapkr. 20 d., Stru
milos svetainėje.

Lietuvos Dukterų Draugija 
rengia vakarienę

šmotu
Ta-

M
H
H

*1 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M

SPECIALIAI

SARGINAI
SIŪLOMA TIK PRIEŠ

Padėkavonės 
DIENI

v n

$5.00 vertės 32-jų dalių di- 
šių setai tik $

$75.00 vertės naujausios ma
dos gesintai EA
pečiai tik wVbWV
kiti nuo $25.00 iki $80.00

$1.25 vertes dideliai Alumi- 
num Rosteriai
tik .......... ........ . 59C

kiti nuo 50c iki $3.00

nauji Console

29.50
kiti radios nuo $5.00 iki 

$200.00

\wjrWeS 
Night and Morning to keep 
thamClean, Clear and Healthy 

WrUe for Frea ftEye Care” 
cr **Eye Beauty” Book

M«Am C*,DeK n. S-S B. OhU St..Chiraf»

■4

h
K

'■■.'/r

KARSTO VANDENS 
Apšildymo 
Systėmos

•“*kl
‘j Ibi

. •v 
• 1 ,

$40.00 vertės, 1933 metų ma
dos radio, 
gauna police 
calls įik
$80.00 vertės
radios 7 tūbų 
dabar tik ....

iŠ

p. Z nLs Ii

$90.00 vertės - 2-jų 
mohair, Moąuette arba 
pestry Seklyčiai setai

33.00
kiti nuo $20.00 iki $198.00

Lengvus Išmokėjimai
Pagal reikalavimą

2536-40 W. 63rd St
Kampas Maplewood 

Tel. Hcmlock 84 uO 

4177-83 Archer Avė.
Kampas* Richmond 

Tel. Lafayette 3171 
Chicago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ryt Roselando L. S 
M. Ratelis stato “Dė

dė Atvažiavo”

Pagalios ir sulaukėm seniai 
laukiamo L.S.M. Ratelio vaka
ro, kuris įvyks rytoj, lapkr. 20 
d. Strumilos svetainėje. Rate- 
liečiai nuo seniai rengėsi šiam 
vakarui ir sakoma, kad jau ge
rai prisirengę, 
dino vien tuo, 
labai juokingą 
mediją “Dėdė 
dar pasikvietė
solistus, K. Pažerską ir P. Ja- 
kavičių, kurie išpildys koncerti
nę programo dalį. Apie juos 
nėra reikalo kalbėti, nes yra 
gerai žinomi visiems chieagie- 
čiams.

šokiams griež G. Steponavi
čiaus orchestras, tai Roselande 
nepriprasta turėti tokią gerą šo
kių orchestrą, kurį myli ne vien 
jaunimas, bet ir senesnieji.

Įžanga sena
Reikia pasakyti, kad ra telie

čia! nepamiršo depresijos, įžan
gą padarė pigią, tik 25c ypatai. 
Tikiu, kad niekas nedarys jo
kių užmetimų rateliui apie no
rą pasipinigauti.

Kadangi pašelpinės draugijos 
nerengia jokių parengimų dėl 
blogų laikų, Ratelis, kaipo dai
lės draugija, pasitikėdama ro- 
selandiečių ir kitų kolonijų lie
tuvių parama, rengia šį vaka
rą su labai prieinama įžanga, 
nepaisydama, kad ir bus nuo
stolių. Vienintelis tikslas yra 
turėti gražų parengimą nors ii 
blogiausiais t laikais.—Untanas.

Chicagos Lietuvių 
Baleto Mokykla

Pastebėjote, kad šią savaitę 
per “Naujienas” raginame lie
tuvius tėvus, kad jie savo vai 
kus atvežtų j šią mokyklą ir 
suteiktų jiems progos išmokti 
gražių grupinių šokių.

Reikia atsiminti, kad baleto 
šokių tarpe lietuvių kaip ir nė
ra. O parengimų lietuviai ren
gia labai daug. Kad papuošus 
lietuvių viešus parengimus ba- 
lėto šokiais, 
reikalingas.

Ši mokykla tam ir yra suor
ganizuota, kad prirengus lietu
vių jaunimą prie papuėšimo lie
tuvių viešųjų vakarų.

Beto, dar ir patiems tėvams

Statendam ♦ Rotterdam 
Vole adam + Veendam 

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdamą ar Boulogne- 
Sur-Mer. Puikiausi įrengimai ir pa
tarnavimas TURISTINĖJ KLESpJ 
(buvusioj antroj klesoj) it moderni- 
nėj Trečioj Klesoj.

Didelis kainų nupiginimas 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

Holland-America Line 
40 N. Dearbom St., Chicago

Petras VVolteraitis
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS

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

Lafayette 1329
4357 8o. Wasbtenaw Avė. 

kampas 44 ir Washtenaw

bus didelis džiaugsmas ir už 
siganėdinimas, kada jie matys 
savo vaikus gražiai šokant sce
noje.

Kas tik galite, prašome ryloj 
į Gage Parką.

—Mokyklos Valdyba.

Chicagiečiai nelai 
mingai žuvusio lie 
tuvio laidotuvėse

Chicagiečiai pp. Nckrashiat, 
Misevičienė ir Kiškuvienė daly
vavo Rhinelandery įvykusiose 
Jono Mačiukuno laidotuvėse. 
Jonas Mačiukunas, jaunas 20 
metų vyras, gyvenąs tėvo ūky, 
McNaughton, Wisc., žuvo nuo 
šautuvo kulkos penktadienį, lap
kričio 11 d. Įsėdęs su tėvu į 
automobilį išvažiavo į miškus. 
Išlipant iš automobilio šautuvas 
netikėtai iššovė ir kulka kiau
rai pervėrė Jono galvą. Vietoje 
mirė.

Kaimynai, kurie Joną pažino
jo, jį labai mėgo ir kartu su 
tėvais apgailestavo tragingą ir 
netikėtą mirtį. Jis buvo labai 
gabus vaikinas ir visų apylinkės 
gyventojų laikomas pagarboje. 
Kartu su tėvais tie patys kai
mynai lydėjo velionį į kapus ir 
su ašaromis akyse pasakė jam 
paskutinį sudiev, prie duobės, 
Rhirielander kapinėse. Laidotu
vės įvyko pirmadienį, lapkričio 
14 d.

Chicagiečiai dalyvavę laidotu
vėse grįžo Chicagon penktadie 
nį.—N.

Ryt American Lithuanian Citi- 
zens Club susirinkimas

mos dovanos už geriausius šo
kius.

Lietuvos Dukterį] Draugija 
yra laisva ir visi progresyviai 
žmones turėtų ją paremti. Va
karienes pelnas eis bedarbių 
sušelpimui.—Senas Petras.

metų, šis susirinkimas bus 
svarbus ir tuo, kad tarp kitų 
valdybos bei komisijos raportų, 
bus patiekta, atskaita iš praei
to kliubo vakaro, kuris įvyko 
spalių 29 d.

Kadangi komisija ir valdyba 
daug darbavosi vakaro suren
gimui, tai iš atskaitos sužinosi
me kokios to darbo pasekmės, 
svarbiausiai, kiek padaryta pel
no.—A. J. S.

American Lithuanian Citizens 
Club susirinkimas įvyks sek
madienį, lapkričio 20-tą d. K. 
Gramonto svetainėje, 4535 So. 
Rockwell str. Pradžia susirinki
mo lygiai pirmą vai po pietų. 
Nariai ptašomi atvykti su savo* 
draugais, vyrai moterys, mergi
nos, kurie sutiks prisirašyti prie 
kliubo. Amžius, nuo 16 iki 45

kieno soprano, Stasys Rimkus 
baritonas, Jonas Čepaitis teno
ras ir Budriko radio orchestras. 
Nepraleiskite šio programo. Te
ko nugirsti, kad Budriko krau
tuvė iki Padėkavonės dienai ra
dio arba rakandų pirkėjams 
duos dykai didelį gyvą kalaku- 

arba kokią kitą dovaną.—Z.

Lapkričio 20 d., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje, 3133 S. Hal
sted Street, Lietuvos Dukterų 
Draugija rengia vakarienę 10 
metų organizacijos gyvavimo 
sukaktuvėms paminėti.

šioje vakarienėje bus duoda-

BAZARAS
Įvyks SUBATOJ, 

LAPKRIČIO-NOV.
nuo 8 vai. vakaro ir NEDĖLIOJ,
LAPKRIČIO-NOV. 20, 1932

1 valandą po pietų.
Turiu prirengęs dėl atsilankiusių 
svečių daug kalakutų, ančių, žąsų, 
vištų ir paršiukų. Bus gera muzika 
ir ŠOKIAI.

Važiuokit Archer Avė. 8 Berry 
Road, Lemom, III. o paskui Road 
N 2. Nuo Oak daržo mylia ir pusė.

Bus lauke amerikoniška vėliava 
Kviečia JUOZAPAS KRIVICKAS.

19, 1932

BALIUS SU IŠLAIMĖJIMAIS
RENGIA S. L. A. 179 KUOPA 

šeštadienyj, Lapkričio-Nov. 19 d., 1932 
Chernausko Svetainėj, 1900 So. Union Avė.

Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 25c.

Bus puiki muzika, gros lietuviškus ir angliškus šokius. Atsilankę 
pasišoksite taip kaip Lietuvoj kaimo vakaruškose.

Kviečia visus atsilankyt KOMITETAS.

šią savaitę Chicagos kinoma- 
tografų bendrovė Batybąir & 
Katz numažino įžangos kainas 
visuose didžiuose teatruos mies
to centre ir “Tivoli” ir “Up- 
town”.

Kiek laiko atgal bendrovė nu
mažino kainas mažesniuose te
atruose ir tokiu budu, kaip sa
ko prezidentas J. Balaban, “į 
kinomatografų lankytojų kiše- 
nius grįž $115,000 kas mėnesį”.

Teatrų savininkai tikisi su
traukti daugiau publikos, kuri 
paskutiniu laiku pradėjo mažė
ti.—M.

Ryt, iš stoties WGFL, nuo 1 
iki 2 vai. po pietų girdėsime lie
tuvių dainų ir muzikos radio 
programą, kurį duos Jos. F. 
Budriko radio ir rakandų krau
tuve, 3417 S. Halsted St. -

Dalyvaus ponia Anelė Zabu-

Keturkampis, Sekei 
jinis, karštu vande 
niu apšildymui boi 
kris taip žemaiTcaip 
Extra už padangalą

■
H

■

u. s
t COVIRH-f.K Nl
> DtPOMTARY

Šaltis Krūtinėj 
Pasiduoda Geram

Senam Terpentinui
Jel(tu jus pagalinate Raiti krūtinėj, ne

manykite apie naujus gydymo metodus. Jų»i 
sutaupysite laiko ir nesmagumu vartojant 
tn sena žinoma gyduole, kuri niekuomet 
neapvils jus ir atnefi tikra palengvinimą. 
Atskilkite ant terpentino, dėlto, kad Jisai 
sulaužo užsikimfiima Jusi) dūsavimo tūbo
se, geriaus negu byle koks kitas vaistas pa
sauly.

Bot terpentinas turi būt grynas, ir 
Jisai turi būt tinkamai sumaižytas su oint- 
mentu iŠ mentolio ir kamparo. Toki tinka
ma miAtnJ Jus kaip tik ir gaunate kada 
vartojate Turpo Vaporizing' Ointment: vais
tai nuo Rnieio kuriuos vartoja tūkstančiai 
Šeimynų per .30 metų.

Kaip tik jus jaučiate, kad pagavote Raiti 
krutinflj, ifitrinkte krutinę su Turpo Vapo
rizing Ointmentu ir atsilsėkite per nakt|. 
IR ryto atsikėlę liekuosite mums už musu 
patarimą* B< t bukite tikri ir klauskite savo 
vaistininko Turpo Vaporizing Ointment, ir 
gaukite tą ki> reikalausite. Gražinsime pi
nigus, jeigu busite neužganCdinti.

TAUTIŠKOS PARAPIJOS
BALIUS

Įvyks ,

Nedėlioję,
Lapkr.-Nov. 20 1932

PARAPIJOS SVETAINĖJ 
3 501 South Union Avė. 
Pradžia 7 vah vakare.

Įžanga 25c ypatai 
Kviečia L. T. P. KOMITETAS.

TIKTAI PENKIOS 
SAVAITES BELIKO

Ar Jus jau Pasiuntėte Savo 
Dovanų Lietuvon?

Musų Pinigų Siuntimo Skyrius siūlo 
jums žemas pasiuntimo kainas, saugų 

ir greita priįtatyma jūsų giminėms senoj tėvynėj.
mes Siunčiame rį . ■ .

, TELEGRAMAS 
RADIOGRAMAS 
PERLAIDAS 
DRAFTUS

LITAIS ARBA U. S. DOLERIAIS.
Matykite p. Stungį, Vedėją Foreign Exchange Skyriaus.

TBROVERS■ I NATIONAL BANK JLV TRUSTtfSAMNGSBANK
Halsted at 42nd St.

Bankinės valandos: kasdien 9 ryto—3 v. v., Seredoj
9 ryto -.8 v. v., Subatoj 9 ryto—2 vai. po piet.

Radi atartai, augštiar 
žemi 3, 4, 5, 6 ar7 A
tūbų styliaus dezainų ■ M T1
per ketvirtainią pė- W 11
d4 . ..........................

Apskriti Boileriai 
Apskriti, sekcijiniai 
Boileriai dėl karšto .
vandens > apšildymo 
taip žemai kaip ....

DYKAI! PATYRUSIŲ INŽINIERIŲ PATARNAVIMAS DYKAI!
šaukite CALUMET 5200 dėl Musą Ekspertą Inžinierių Duoti Jums Pilną Apkainavi- 

mą Byle Patogiu , Tamstai Laiku.

Sųuare Deal PLUMBING & HEATING Supply House
1725 So. STATE ST. '
f Sekmadieniais iki 1 valandai.

CALUMET 5200—Chicago,III.
MBS KALBAME LIETUVIŠKAI

VAKARIENĖ IR BALIUS
10 Metų Jubiliejus.

Rengia Draugija LIETUVOS DUKTERŲ

Sekmadieny, Lapkričio-Nov. 20, 
Chicagos Lietuviu Auditorijoj

Pradžia 6 vai. vakaro. Įžanga 50c
Šiame baliuje bus apdovanotos narės išbuvusios draugijoj

Muzika net iš Kauno — grieš lietuviškus ir amerikoniškus šokius. Cku- 
ni vakarienė ir laimėjimas dovanų. Norinčios prisirašyti prie draugijos n.- 
senesnės kaip 3 5 metų įstojimas nemokamas. Visus širdingai kriečia,

RENGIMO KOMITETAS.

LINKSMAS VAKARAS!
Rengia Draugija “PALAIMINTOS LIETUVOS”

Programas susidės iš KONCERTO, PERSTATYMO 
ir ŠOKIŲ. Įvyksta

Nedėlioj, LAPKRIČIO 20 d., 1932
Chic. Lietuvių ‘ Auditorijoj

3133 South Halsted Street.
Pradžia 7 valandą vakaro 

vyrai iki 40 metų ąmžiaus bus priimti draugijon 
'i

visus skaitlingai ^dalyvauti, įžanga 50c asmeniui.
RENGĖJAI.

Šiame vakare sveiki 
be įstojimo mokesčio.

1 Širdingai kviečiame visus skaitlingai dalyvauti, 
Proga kiekvienam dalyvaujančiam laimėti dovanas.

TEATRAS IR KONCERTAS) w

* BR. LIUDKEVIČ1US 
Vaidins Dėdės Rolę.

— Rengia — 

L. S. M. RATELIS

Nedėlioj,

Lapkičio-Nov.20
1 9 3 2

Strumilo Svetainėj
158 E. 107th St., Roselande M

Stato- scenoje vieno akto komediją

‘Dėdė Atvažiavo’
Bus Koncertinė dalis—dainuos solo 
p. K. Pa ž ars kas ir iš operetės su
dainuos p. P. JAKAVIČIUS. 
Akompanuos G. Steponavičius.

Pradžia 6:30 vai. v 
Įžanga 25 centai

ŠOKIAMS GROS

Steponavičiaus 
Orkestras

M

M
M 
M

M

M ________________ ■ ____________ ' ________________________________________________________________________ I*

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos,
swimming pool.

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

WISSIG
Specialistas ii L 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISĖDĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 

■' dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nno 10 ryto iki 1 vat 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573
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Naujienos einą kasdien. iisHriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- «•

BALSAI PO DOLERĮ

TERORO SKAITLINĖSMMU limo III ■ll'TII

Apžvalga r

bur-

pur-

ne-

*

CUNDENSED

MilkNAGIONALIAI IR VIETINIAI RINKIMAI

KELIONĖS

tamstos

t

v. ■S

A-.,

ATSIRADO KLIŪČIŲ 
SUSIJUNGIMUI

TAUTIŠKI KUNIGAI 
GALĖSIĄ VESTI

labai 
kyla 
Bro-

117,238;
1930 m.

18c 
75c

146,520;
1930 m.<

369,707.

sa- 
vel 
da- 
iro-

- 138,131; 1927 b 
1928 m. -
— 137,705;

• Ik sSs u** i

jau- 
dva-

Augščiausioje Prie- 
kurių “runija” Ga- 
yra suspenduota 2

Entered as Seeond Class Matter 
March 7th 1914 ai the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March Srd 1878;

tų santykių
Lie-

lUVaTsC

Subscription Kates:
.00 per year fa Canada
.00 per year outaide of Chicago
.00 per year fa Chicago

1925 m. —- 11,853
— 9,688; 1927 m. - 
1928 m. -
— 140,854;
1931 m. —

abiejų organizacijų 
bus išvaikyti visi maištininkai 
ir pasiliks jose vieni tik šimto 
nuošimčių stalincai, tai “susi
jungimas” įvyks pats savaime.

' ' .

bet tik ar ji bus sekmifigar?fbjė,1 &vAjojfc Damboje, 
Vargiai rasis daug nęrinčių-yįįjijoje; Belgijoje, Sveiearijojė,

MOTINOS!
Ar Jus buodate Savo Kūdi

kiai Tinkamą Maistą
Kiekvienais metais reguliarė ma< 
ža rarmija silpnų, nedamaitintų 
kūdikių yra pagelba Eagle Brand 
paverčiama į tvirtus, sveikus vai
kus. Išbandžiusios vieną kūdikio 
maistą po kito, jų motinos paty
rė apie vieną iš seniausių ir ge
riausių maistų. Ir vėl, dėlei jo 
didesnio suvirškinimo, Eagle 
Brand buvo sėkmingas. Per sep
tynios dešimt penkis metus mo
tinos nuolatos mums rašo apie 
panašius atsitikimus.

Jis yra indorsuotas ir reko
menduojamas visos šalies gydy
tojų delei jo augštos kokybės Ir 
vienodumo.
DYKAI— Pastebėtina Kūdikių 

Knygelė!
Jeigu jūsų kūdikis neina svaruman. 
kaip turėtų eiti, pasitarkite su savo 
gydytoja apie Eagle Brand. Išsisiųs- 
dinkite ’ nemokam? knygelę. Nauja 
laida “Baby’s Wdfare” — stebėtinai 
pagelbinga knygelė apie kūdikių prie
žiūra ir maitinima.

88.00 
4.00 
e.oo 
1.50

.75

Austrijoje, Rurhanijoje, tat’vi'- 
- joje, Lietuvoje, ^Vengrijoje ir 

duug’elyje. kitų Euroįios šalių. 
■

Vincas Žilionis.

Kaip aš Virtau Valkatą 
(Kai kas « šiandieninio Lietuvos gyvenimo)

NAUJIENOS
The LitAmufan Daily Newa 

Pnbliahed Daily Except Shinday __ 
Tha Lithuaman News Pub. CoM Ine.

1789 South Hatoted Street 
Tetaptame Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS |.- - . ................ Į — -■

Uiataahymo kata*]
Chicagoje — patini

Metami ------  ---------
Pusei metų
Trims mėnesiams ——
Dviem mėnesiam -----
Viešam mintate! - I ,

Chicagoj per iineiiotojuai
Viena kopija -----
Savaitei ....................
Mineliui ------- r - r-

Suvienytosa Valstijose, ns Chicagoj, 
vaitą:

Matams ......     87.00
Pusei meti ...........  —■ 8.50
Trims mSnasiams   —.... 1.75 
Dviem mSnesiams     1.25 
Vienam minėsiu!  .......... .75

Lietuvon ir kitur uisieniuosa 
^Atpiginta)

Metams .... ......................   , „ 88.00
Pusei metų ........... ... „...  4;00
Trims mineslams _________  2.50
Pinigus reikia siisti palto Money

Orderiu kartu au užsakymu.

Pennsylvanijos legislaturos komisija tyrinėjo bal
suotojų papirkinėjimus ir kitokias suktybes lapkričio 
8 dienos rinkimuose. Tyrinėjimui prasidėjus, tuo jaus 
keletas liudininkų papasakojo, kaip tam tikri kandida
tai dalino pinigus balsuotojams. Vienas negras, vardu 
Thomas Hilton, liudijo, kad republikonų 
valstijos legislaturą, Clinton O. Sowers, 
200 balsuotojų, duodamas kiekvienam jų 
iki dolerio.

Kitas liudininkas, moteris, pripažino,

kandidatas j 
papirko bent 
nuo kvoterio

kad į balsa
vimo vietą buvo atgabentas net “cash register”. Kan
didato agentai parašydavę kryžiukus j balsuotojo ba- 
iiotą, o paskui šaukdavę jį prie registerio atsiimti už- 
mokesnj. Matyt, biznis tenai ėjo sulig taisykle “Cash 
and Carry”, kaip grosernėje.

Prie šitokios tvarkos, kandidatas, “investavęs” ge
rą sumą pinigų į politiką, gali visuomet laimėti; o pa
tekus į valdišką vietą yra progų pasišienauti, taip kad 
“investuoti” pinigai sugrįžta atgal su nuošimčiais.

Nemalonumas yra tiktai tas, kad tokių politikierių 
priešai kartais juos tame “garbingame” darbe sučium
pa ir kyla skandalas.

AMERIKOS ATSTOVAS GENEVOS 
KONFERENCIJOJE

Pasaulio nusiginklavimo konferencijoje, kuri vėl 
yra susirinkusi Genevoje, Jungtines Valstijas atstovau
ja Norman H. Davis. Jį paskyrė republikonas preziden
tas su pritarimu republikono valstybės sekretoriaus, 
bet jisai pats yra demokratas. Mr. Davis buvo valsty
bės sekretoriaus padėjėjas nabašninko Wilsono kabi
nete.

Iš tokio paskyrimo galima spręsti, kad tarptauti
nėje politikoje prezidentas Hooveris demokratais pasi
tikėjo ne mažiau, kaip savo partijos žmonėmis. Todėl 
reikia manyti, kad toje srityje nedaug kas tepasikeis, 
kuomet Hooverio vietą užims Rooseveltas. Jei bus ko
kių atmainų, tai ne dėlto, kad jų norės demokratų par
tija, bet dėlto, kad jų reikalaus aplinkybės.

Pats faktas, kad Amerika dalyvauja tarptautinėje 
nusiginklavimo konferencijoje, rodo, kad tradicinė re
publikonų politika nėra sutaikoma su šios šalies inte
resais. Republikonai norėjo, kad Jungtinės Valstijos 
laikytųsi nuošaliai nuo vigo pasaulio, paliekant Europą 
tvarkytis kaip ji geriausiai išmano. Bet kas iš to išėjo? 
Išėjo tas, kad per dešimtį su viršum metų Europa ne
stengė atsteigti taiką, suiro finansiškai ir dabar negali 
atmokėti Amerikai skolų. Ar šitie dalykai gali Ame
rikai nerūpėti?

Jeigu pasaulio karo metu Jungtinės Valstijos pa
dėjo Europai peštis, tai jos pareiga buvo padėti jai ir 
taikytis. Delegacijos paskyrimas į Genevos konferenci
ją liudija, kad ir Hooverio administracija buvo privers-, 
ta šitą paprastą tiesą pripažinti.

juo daugiau balsų socialistai gauna. Mažiausia balsų 
socialistai gauna, renkant prezidentą; , šiek-tiek dau
giau — senato ir kongreso rinkimuose; dar daugiau — 
renkant valstijos legislaturą, ir daugiausia -* miestų 
rinkimuose. Tai yra natūralu: socialistai da yra per- 
silpni pravesti savo žmogų į vyriausią Šalies urėdą, ir 
daugelis žmonių, net ir pritariančių jiems, už juos ne
balsuoja, įsivaizduodami, kad tai bus “bereikalingai 
numestas balsas”. Bet kur yra vilties socialistų kandi
datui laimėti, tenai atsiranda daug norinčių už jį bal
suoti. Todėl jau dąug metų Milwaukee miestas turi 
socialistą merą, ir visoje eilėje kitų miestų socialistai 
praveda savo atstovus į miestų tarybas arba kartais 
net užkariauja visą administraciją (kaip kad buvo 
Readinge).

Kol Amerikoje nėra susiorganizavusi masinė dar
bininkų partija, socialistai turėtų ir sukoncentruoti sa
vo jėgas miestų politikoje, -— juo labiau, kad miestų 
valdžias apvalyti nuo demokratiškos ir republikoniš- 
kos korupcijos yra šiandie opiausias reikalas Ameri
koje.

1931 m. buvo keletas politiš
ko pobūdžio bylų su mirties 
sprendimais, rodos, tik Lenki
joje (prieš ukrainiečius) ir 
Italijoje, Bet tai juk nesuda
ro 91 tūkstančio pasmerkimų 
mirčiai! .

Per nurodytą septynerių me
tų laikotarpį nuolatinis politiš
kų valdžios priešų galabijimas 
ėjo, iš visų Europos valstybių, 
tik sovietų Rusijoje. Ir jeigu

■ . , I II »| II II .—SI ■ ■■ I! I    

“mopras” arba jo lietuviškoji 
atžala butų pabandę suskaity
ti, kiek valstiečių ir kitokių 
darbo žmonių išskerdė bolševi
kų žvalgyba ir jų “revoliuci
niai tribunolai*’, tai jie, gal būt, 
iš tiesų butų gavę skaičius, 
panašius | tuos, kurie yra pa
skelbti jų brošiūroje. Dabar gi 
atrodo, kad tas jų neva “infor
macinis” leidinys tai — gry
niausias humbugas.

LDS centro valdybos suva
žiavime pirmininkas Mizara ra
portavo apie vienybę su APLA 
ir pasakė:

“kad tuo tarpu yra kliūčių 
iš Insurance departamento.”
Kokios tos kliūtys, pirminin

kas nepaaiškino. LDS organas 
“Tiesa” irgi nepraneša nieko 
aiškesnio. O tuo tarpu klausi
mas yra gana svarbus ir or
ganizacijos nariai, rodos, turė
tų būt »painformuoti.

Bet vietoje informuoti na
rius, tų abiejų organizacijų 
viršininkai “malšina kramuolą” 
savo organizacijose. “Darbinin
kiškam” susivienijime, kurį val
do Mizara su Jeskevičiute, ta
po suspenduota 120 kuopos 
valdyba; vėliaus suspendavi
mas tapo nuo daugumos val
dybos nuimtas, bet dar palik
tas po bausme ’tfftobos pirmi
ninkas. O 
glaudo j e, 
siunukas, 
kuopa.

Kai iš

Lietuvos komunistai, pasiva
dinę “raudonąja pagelba”, iš
leido brošiūrėlę apie “kruviną
jį buržuazijos” terorą. Jame 
paduodama neva statistiškos 
Žinios apie areštus, sužeidimus 
ir sumušimus, užmušimus ir 
nukankinimus, mirties spren
dimus ir nubaudimus kalėji
mu, įvykusius per paskutinius 
septynerius metus visame 
žuaziniame pasaulyje.

Paduodamos skaitlinės 
didelės, ir jas peržiūrint 
abejonė, ar jos teisingos,
šiura nenurodo tikrųjų jų šal
tinių, tik pastebi labai neaiš
kiai, kad jos “paimtos iš in
formacinės spaudos”, 
spauda? Gal būt, kad 
partijų leidiniai. Bet 
dinius nieku bildu

Kokia ta 
tai kom
iuos lei- 
negalima

laikyti informaciniais. Visa 
komunistų spauda yra leidžia
ma tik propagandos tikslais). Ji 
labai vienpusiška ir klaidinan
ti, nes joje visuomet išpučia
ma priešingos pusės blogumai 
ir savosios pusės gerumai. Ir 
ne tik tai. Komunistų spauda 
dažnai faktus tsųmoningai iš
kreipia, stengdamasi oponen
tus diskredituoti, o saviškius 
išaukštinti.

Minėtoje brošiūrėlėje mėgi
nama skaitlinėmis parodyti, 
kaip “baltasis ^teroras” metai 
po metų augąs;’’ 1925 m. esą 
buvę suareštuota visose bur
žuazinėse šalyse 59,573 asmens; 
1926 m. 
103,370; 
1929 m.
— 306,744; 1931 m___  360,-
491. Taip pat paduodama ta
riami “užmuštų ir nukankintų” 
skaičiai 
1926 m 
66,080;
1929 m 
295,906:

Paskui seka “nuteisimai nu
žudyt” (tai, matyt, mirties 
sprendimai), būtent: 1925 m.

385; 1927
11,688; 1928 m. — 23,- 

- 14,625; 1930 
90,842; 1931 m. — 91,-

vis dėlto mano sieloj buvo jau
smas, kuris mane vertė būti 
aukščiau visų šių Sąšlavų, šito 
purvino melo. Man buvo gaila 
šių žmonių... Juk jie žmonės, 
tos pat medžiagos kaip ir aš*. 
Jie mirtingi, visa praeis — ta
sai trumpas gyvenimas... Ir 
štai dabar jie mane tyčia žu
do, stumia gilyn. Kokia mize
rija! Ar jie mato savo aklu
mą? Ar jie žino ką daro?... 
Galvoju apie tą, kuris kentė 
ant kryžiaus ir kuris ištarė: 
“Atleisk jiems, tėve, nes jie 
nežino ką daro!..” Nors netikė
jau Kristaus dievybe, bet kaip 
puikiai šiuo momentu aš 
čiau šio dorovės genijaus 
sios tobulumą!..

Ar aš galėjau gintis —
vinti savo rankas į mėšlą? Juk 
tai puvenos, nuo ko reikia už
sisukti. Ne many tada dar bu
vo perdaug užsilikę žmogiškos 
ambicijos ir garbės jausmo! 
Nusprendžiau boikotuoti, 
žiūrint, kas iš to bus.

Ir kai teisėjas pakartojo 
vo pasiūlymą, aš atsakiau 
tuo pačiu žodžiu, tik jau 
bar daug garsiau ir gilia 
nija:

—Nieko...— o po pauzos prie 
to dar pridėjau: — ponai!..

Po kiek laiko — įsakymas 
atsistoti. Teisėjas skaitė spren
dimą. —

Mane nuteisė trims mėne
siais kalėjimo.

Tuoj po sprendimo suspigo 
moteris. Dirstelėjęs per petį į 
tą pusę, pamačiau inspektorių 
ir kelis žmones, kurie buvo 
suspitę gelbėti. Buvo apalpusi 
Zuzana... Mano jausmai ir min
tys buvo užmigę. Viską ma
čiau, kaip per sapną, tartum 
ir aš pats negyvenčiau, o žiū
rėčiau į kažkokį scenos vaidi
nimą. Buvo momentas, kada 
žmogus nepažįsti savęs, aplin
kumos, kada viskas taip sve
tima ir nauja, lyg vienu mo
mentu butum iš pagrindų pa
sikeitęs ir suradęs visai. kitą 
pasaulį. Aš stovėjau vis dar 
prie teismo stalo, nieko nenu- 
spręsdamas veikti. Tik kai pa
mačiau prie manęs prisiartinu
sį policininką, atsiminiau, kur 
esąs ir kad turiu kartu su juo 
eiti.

Socialistų kandidatas į New Yorko miesto merus 
(mąyorus), Morris Hilląuit, gavo 248,425 balsus. Tiek 
balsų dar socialistai tame mieste niekuomet nebuvo 
gavę. Net kapitalistinė spauda sako, kad tai esąs “sen
sacingas” balsų skaičius.

Bet socialistų kandidatas į Jungtinių Valstijų pre
zidentus, Norman Thomas, tą pačią dieną New Yorko 
mieste gavo tik 120,000, t. y. mąžiau kaip pusę to, ką 
gavo Hillųuitas. Tai pareina ne nuo to, kad Thomas 
butų mažiau populerus kandidatas už Hillųuitą.

Panašių skirtumų matome ir Reading, Pa., balsa
vimuose. Tenai nebuvo šį kartą renkoma miesto admi
nistracija. Bet socialistai statė savo kandidatus į val
stijos legislaturą ir į kongresą. Du socialistų kandida- 
tai į legislaturą gavo tik savo distriktuose daugiaus, 
kaip 11,000 balsų (ir abudu tapo išrinkti). Bet balsavi
muose į federalinį kongresą iš visos kauntės," kurioje 
randasi Readingo miestas, už socialistą paduota 19,500 
balsų; o prezidento rinkimuose Norman Thomas gavo 
toje kauntėje 15,234 balsus.

Iš to matome, kad juo mažesnis valdžios vienetas,

Newarko mieste “tautinė lie
tuvių katalikų bažnyčia”, ku
riai vadovauja buvęs čikagietis 
Geniotis, laikė savo suvažiavi
mą arba “sinodų” iš 16 asme
nų, kurių tarpe buvo dvasiškų 
ir nedvasiškų žmonių. Tenai 
buvo plačiai diskusuota kunigų 
celibato (uždraudimo vesti) 
klausimas, ir visais balsais nu
tarta: i

“Celibatas neatitinka gam
tos nuostatams ir neigiamai 
atsiliepia į tautinį šeimos 
auklėjimą. Ir kadangi Kris
taus apaštalai, neišskiriant 
net Šv. Petro, buvo vedę, o 
taipgi ir katalikų bažnyčios 
dvasininkai, išskiriant gal tik 
lietuvių R. K. dvasininkus, 
yra vedę, tai L. T. K. Baž
nyčios sinodo suvažiavimas 
vienbalsiai užgiria, kad Tau
tines Bažnyčios dvasininkai 
gali būti vedę.’*
Todėl naujai iSventintam ku

nigui Liūtui, kuris pirma buvo 
“šliuptarnis”, o dabar pradėjo 
skelbti “vierą šventą”, nebus 
jokių klinčių kunigauti.

Sinoodas nutarė, kad mišias 
laikyti t reikia lietuviška kalba, 
o išpažintį atlikti — viešai. 
Tai bus naujenybė -) liotuviamfir

viešai pasakoti savo griekiis,-* 
negut pirma bus duodama kiek 
vienam gera porcija “mišiau 

’lio

— 477; 1926 m. — 
m 
266; 1929 m 
m. 
548

Pasibaisėtinoj skaitlines, ar 
ne? Į jas žiūrint, žmogų turi 
perimti šiurpuliai, liet gaila, 
kad to leidinio autoriai ar au
torius nenurodo, kas jasias su
rinko’. Ir taipgį jie nepaaiški
na, kuriose šalyse šita šiurpu
linga skerdynė ėjo. Imkime, 
pavyzdžiui 1931 mete. Komu
nistiški “tarptautinės pagel- 
bos” atstovai toje brošiuroje 
sako, kad pernai metais buvę 
išnešta prieš “darbininkus ir 
valstiečius” buržuazinėse Šaly
se 91,548 mirties sprendimai! 
Kur tatai įvyko? Nebuvo gir
dėti, kad politiškose bylose bu
tų buvęs pernai* pasmerktas

(Tęsinys)
6

Inspektoriaus žodis:
—Gerbiamas teisėjau. Neno

rėčiau didinti savo pasakojimu 
kaltinamojo nusižengimo. Ta
čiau mano padėtis neleidžia 
man tylėti. Kaip iš bylos pa
rodymų matyti, Sidavičius te 
rėjo prieš tai gerai sugalvotą 
planą mane užpulti. Motyvai, 
kurie vertė jį tai daryti — 
aiškus jau ir iš jo paties pri
sipažinimo, kad jis buvęs ma
no pastangomis be jokios prie
žasties iškeltas iš mokyklos 
(ko tikrenybėj visai nebuvo, ir 
jo iškėlimu aš visiškai nekal
tas : Ministerija mokytoj us 
skiria ir kelia). Vadinasi, jis 
norėjo man atkeršinti už ta
riamą mano jam padarytą 
skriaudą! Jo pasiteisinimai šir
dies dalykais, būtent, kad jis 
gynęs tik savo mylimosios gar
bę — neturi jokio pagrindo. 
Tai tik gudrus triukas, grynas 
prasimanymas savo kailiui ap
saugoti! Liudininkė, kuri vie
na pati geriau apie save žino 
negu kas kitas
buvimų visiškai paneigė.
ka tik viena: aš buvau šio 
žmogaus pikto keršto auka!... 
Norėdamas būti nuoširdus, aš 
turiu teismui pažymėti dar 
vieną svarbių ^ priežastį, n kuri 
privedė Sidavičių prie užpuo
limo. Esu valstybiškai nusista
tęs žmogus ir iš savo gryniau
sio įsitikinimo stengiuosi skie
pyti žmonėse vienybės jausmą, 
vadovaudamas kelioms organi
zacijoms. Nesigirdamas turiu 
pažymėti, kad mano asmeny 
yra trys įvairių organizacijų- 
sųjungų pirmininkai. Todėl kai
tinamasis Sidavičius puolė ma
ne ne tik kaip valdininką-in- 
spektorių, bet daugiau kaip vi
suomenės darbuotojų. Nes jis 
matė, kad mano veikimas ir 
įtaka turi žmonėse gerų vai
sių. šito kaltinamasis Sidavi
čius, kaip priešvalstybiškai nu
sistatęs gaivalas, negalėjo pa
kęsti ir sumanė prieš mane 
pasikėsinti, šitais svarbiausia 
sumetimais ir tikslais vadova
vosi jis, įsibraudamas pro už
darytas duris pas mokytoją, 
matyt jau iš anksto ištyręs, 
kad aš ten esu. Tai yra ne tik 
užpuolimas ant einančio parei
gas valdininko, bet dargi pik
tas žestas prieš dabartinę tvar
ką. ir ramybę.

Ne mano dalykas^ ponas tei
sėjau, nurodinėti bausmę, te 
čiau aš turiu pabrėžti, kad pa
našus faktai labai blogai veikia 
visuomenę ir duoda progos ir 
ateity tokiems įvykiams pasi
kartoti. Reikėtų apsaugoti, kad 
butų užtikrinta ramybė ei
nantiems pareigas valdininkams 
ir visuomenės darbuotojams. To 
reikalauja teisingumas ir pe
dagogiška drausme, kuri visu 
griežtumu smerkia blogus mo
kytojo pavyzdžius.

Inspektorius išsitraukė nosi
nę ir apsišluostė prakaitą.g .. ..1

Pirmas dienas kalėjime pra
leidau baisiose kančiose. Dide
lis nervų sukrėtimas man 
trukdė miegoti. Pabusdavau 
per naktį kelis kartus ir taip 
ilgas valandas tunodavau pri
spaustas' tamsių minčių, besi
klausydamas kurčios kalėjimo 
tylos. Kartais girdėdavau vaik
ščiojant koridorium sargybinį 
arba sužvangant geležinę spy
nų. Kieta buvo gulėti, kieta 
sieloje, kietos sienos, kietas ir 
aštrus kvapas.

(Bus daugiau)
v

KULTŪRA No. 10. Nau
jas įdomus numeris. Kaina 
45c. Galima gauti Naujie
nose.

(Per Kopchbagen?) laivu FREDERIK VIII iš New Yorko 

? ' GRUODŽIO 9 d.
R Ciifcagos Specialiu Traukiniu 

GRUODŽIO 8 yaĮ ryto 
SPECIALUS PASILINKSMINIMAI LAIKE KELIO! 

VISOSE KLASĖSE.

Scandiflavian American Line
• . • 1 • Autorizuoti Atstovai

“NAUJIENOS” 
»0. HrfsteU St.. Chicago. Hl. . Tel. ROOSEVELT «500

S1E BORDEN COMPANY, Dept. FE-12
0 Madleon Avė., New York, N. Y.
Meldžiu prisiųsti man dykai kopija nau

jo* "Baby's WeHare.”
Vardas..
Adresas
Miestas.

KALĖDŲ 
EKSKURSIJA 

LIETUVON!
Važiuos iki KLAIPĖDOS

M

Tuo aš ir baigiau savo žo- 
pridūrė'jis po kiek lai* 

foi mesdamas' į mane pilną pa
niekos ir karališko išdidumo 
žvilgsnį; • 
f —Kaltinamasis, 
p&skUtiuis žodis# kaip su 
plaktuku iškalė man teisėjas.

Jaučiau savo padėjimo sun
kumų. Man margo akyse. Bet 
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvis nuteistas 99 
metams į kalėjimą

21 metų vyrukas Petras Bal- 
čiulis turės praleisti visą 
amžių kamaroje už krautu
vininko nužudymą.

gatvę. Tuo budu manė sunai
kinti įrodymus. Bet pasirodė, 
kad skardinėje, vietoje penkių 

’ galionų aliejaus, buvo kokie 
Į trys.

Įvairių apgavikų rasta tarp 
seno aukso supirkėjų. Jie, kai 
kuriais atvejais naudojasi ne
tiksliomis svarstyklėmis. Skel
biasi, moka aukštas kainas, bet 
vėliau pasinaudoja iš kliento.

Saugokitės apgavingų biznie
rių.—J. G.

Lietuvis Petras Balčiulis, 21 
metų amžiaus, vakar teisėjo 
Phillip Sulivan nuteistas vi
sam amžiui į kalėjimą. Kartu 
su> juo nuteistas ir kitas kalti
ninkas Francis (“Angle Face”) 
Croty, 20 metų.

Rugsėjo 13 d., jie įsiveržė į 
Ernesto Krampert mėsos krau
tuvę, 5956 South Halsted St. 
Kuomet jie griebė pinigus nuo 
kasierės, Edvardas Kirsch, bu
feris, mėgino pastoti jiems 
kelią, be*, vagiliai paleido į jį 
du šuvius. Vienas suvis su
žeidė bučerį, o kitas mirtinai 
sužeidė savininką Krampert. 
Balčiulis j u draugu pasipelnė 
$114, bet buvo tuojau sugauti. 
Dabar praleis visą amžių už 
grotų.

Nepaprasta lietuvių 
šeimyna švenčia 
aukso sukaktuves

Chicagiečiai Ona ir Mikas Ro- 
zakai bene vienintelė lietu
vių šeimyna Amerikoje susi
laukti tokio jubiliejaus.

ir ku-

įsitiki

Policijos pašautas 
lietuvis Jurgis 

Jurkus
Mėgino ištrukti iš policijos 

spąstų: priklausė prie auto
mobilių vagių gaujos.

Bridewell kalėjimo ligoni
nėje guli lietuvis Jurgis Jur
kus, pašautas į koją. Jis pri
klausė prie automobilių vagių 
gaujos, ir mėgino paspruk*!, 
kuomet policija užtaisė gaujai 
spąstus.

buvo suimti 57 ir Englcjvood 
Avė., kur buvo jų lizdas. Ten 
jų tykojo policija.

Persergsti lietuvius 
apie suktus parda- 

. vėjus Chicagoje
City Sealer Green praneša, kad 

gazolino stotys ir seno aukso 
supirkėjai apgaudinėja žmo
nes

Chicagos City Sealer J. Green 
pradėjo tyrinėti įvairių biznie
rių teisingumą ir tarp kito ko, 
rado, kad gazolino stotys kurios 
skelbia “didelius bargenus”, į- 
vairiais budais apgaudinėja au
tomobilistus.

Kaip pavyzdį mini kelias žy
delių gazolino stotis Crawford 
Avė., apylinkėje, (1139 ir 4407 
Cravvford Avė.) kurios pardavi
nėjo 5 galionus aliejaus už $1,- 
79. Miesto valdininkui staigia; 
užklupus stotis, savininkai skar
dines apvertė, išliedami aliejų j

PADĖKAVONĖ '

Susilaukę 12 anūkų ir 4rių 
anūkų įpėdinius, lietuviai pp. 
Ona ir Mikas Rozakai, 3029 W. 
38th S*reet, rytoj švęs auksi
nes vestuvių sukaktuves. Pp. 
Rozakai turbut yra vienintelė 
lietuvių šeimyna Amerikoje, 
kuri susilaukė tokios laimės.

Z?į// įvyksta iškilmės
Iškilmės įvyks sekmadienio 

rytą, 10:30 valandą ryto Lietu
vių Liuteronų bažnyčioje, prie 
22-*.ros ir Irving gatvių, kur 
vienas Rozakų sūnus Jonas, 
yra kunigas. Jis atliks visas 
ceremonijas ir po penkiasde
šimts metų protarpio, vėl su
riš *,ėvą ir motiną mazgu, ku
ris juos rišo per paskutinį 
pusamžį* Po apeigų bažny
čioje, Liuteronų salėje, tuo pa
čiu adresu įvyks iškilmingas 
balius.
Rozakienė 75 metų amžiaus 

Rozakas 71 m.
Jubiliatė Ona Rozaikienė yra 

75 metų amžiaus, o Mikas Ro
zakas — 71 metų. Amerikon 
atvyko 1890 melais ir apsigy
veno CollirisyiUe, Illipųįs^ ię 
ten",vi*enūoliką metų atgal, at
vyko į Chicagą, kur per visus 
tuos metus, išgyveno be per
traukos.
Apsivedė Jurbarke 1882 mct.

Apsivedė Lietuvoje, Jurbar
ko bažnyčioje lapkričio 20 d., 
1882 metais. Susilaukė ketu
rių vaikų, dukters Elzbietos 
Bendikienės, sūnaus Jono, ku
ris yra liuteronų kunigas, 
Petro, kuris dabar inžinie- 
riauja Detroit, Michigan, ir 
Jurgio. Jurgis konduktoriau  j a 
Chicago Surface Lines gatve- 
karių linijai.

Pp. Rozakai turėjo laimės 
susilaukti 12 anūkų, kurių keli 
jau yra vedę ir turi keturius 
kūdikius. Jubiliatai gali tik 
džiaugtis tokia šeimynėle!
O. ir M. Rozakai jaučiasi labai 

laimingi
Nors sulaukęs 71 melų, Mit 

kas Rozakas — gyvas, sveikas 
ir *oli gražu nerodo priprastų

MARIJONA ŽALIENĖ 
(po tėvais Jučaitė)

Mirė lapkričio 1 I dieną, o po 
gedulingų pamaldų Šv. Jurgio B 
par. bažnyčioje palaidota šv. Ka
zimiero kapinėse, lapkričio 15, 
1932.

šiuomi reiškiame gilios'padė
kos žodžius kunigams pralotu! M. I 
L. Krušni. šaulinskui ir Petraus- B 
kiui, už gedulingas pamaldas. To- B 
liau dėkavojame visiems giminėms*. B 
kaimynams ir draugams už lanky
mą pašarvotos velionės namie, pa- B 
reikštus mums užuojautos žo
džius. už šv. Mišias. gėles ir* B 
grabnešiams. Dar dėkojame vi- ■ 
siems dalyvavusiems gedulingose B 
pamaldose bažnyčioje ir lydėju- ■ 
siema į kapines.

Pagalios reiškiame širdingą pa* 
dėką graboriui A. Masalskiui už B 
sumanų ir rūpestingą patarnavimą ; B 
ir tvarku laidotuvių surengimą.'

O tau, musų mylima moteris B 
ir motinėlė, po ilgų kančių Šiame B. 
pasaulyje, lai suteikia Gailestingas

šeimyną.

Oi

JOKIMAS BAUŽA

Persiskyrė su šiuo pasauliu lap
kričio 16 dieną. 1:00 valandą po 
pietų 1932 m., sulaukęs 44 me
tų amžiaus, gimęs Batakių parap.* 
Laukininkų kaimas, Tauragės ap. 
Amerikoj išgyveno 22 metus.

Paliko dideliame nuliūdime mo
terį Jievą, brolį Pranciškų U. S. 
kariuomenė, švogerį Juozapą Lato- 
žą ir Švogerką Antaniną, o Lietu
voj 2 brolius Joną ir Juozapą.

Kūnas pašarvotas randasi 4545 
So. Honore St.

Laidotuvės įvyks panedėlyj lap
kričio 21 dieną,. 8 vai. ryto iš 
namų į švento Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin* 
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Jokimo Baužos gi
mines, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai, kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paskų- 

' tini* patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Moterie, Svogeris, Švogetha 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
I rius Zolp, Tel. Boulevard 5203.

[Acme-P. A. Photo]

^P-lė Anne Brancato, 20 m., 
iš Philadelphia, pirmoji mote
ris demokrate patekusi* į Penn- 
sylvanijos. legislaturų. Jai, lai
mėti gelbėjo du jos jaunikiai.

gilaus amžiaus žymių. Links
mas, ypatingai dabartiniu lai
ku, sulaukęs taip nepaprastų 
sukaktuvių, ir dar tebeužsiima 
darbu. Yra kurpiumi. Jubi
liatė Ona Rozakienė jaučiasi 
nepaprastai laiminga. Iš sa
vo pusės tegalima palinkėti 
pp. Onai ir Mikui Rozakams 
sulaukti kitų, žemčiuginių su
kaktuvių!

ULietuviai bėginėję 
po miškus pliki, 
kaip beždžionės”

“Tik kai lietuviškas karalius ve
dė lenkišką karalaitę”,, lietu
viai tapę žmonėmis; lenkų 
neapykantos ir tamsumo pa
vyzdys

.IR.,»..«■ m i m u ii,.......HM....... .................   iiiiikh.i . ............

vien ,kad lietuviai nebėgiojo 
pliki po miškus ir nevalgė vie
nas kitą, bet nėra jokie lenkų 
broliai ar giminaičiai.

Ir lietuviams reikia nusiste
bėti lenkų kunigėliais ir “pismo- 
mis”, kurie lietuvius piešia to
kiomis ryškiomis neapykantos ir 
viduramžiško tamsumo spalvo
mis.

Lietuviai Gydytojai___

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

sikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phonę Boulevard 8483

“Lenkai ir lietuviai, dabar 
gyvena kaip geriausi draugąį, 
vienas nuo kito nesiskiria. Vi
si; lietuviai kalba lenki^kaL 
džiaugiasi, kad jų karalius ve* 
de lenkišką karalaitę ir dabar 
nori, kad. Pilsudskis vestų, lie
tuvišką! karalaitę ir butų- Lie
tuvos karalium.”
“Taip sako jų ‘pismos’ 

nigėliai”
Lenkės kalbėjo giliai

nusios, kad taip ištikro yra, nes 
taip jų kunigėlis ir taip jų 
‘pismos” sako. “Juk mes Town 
of Lake turime kliubą”, įrodi
nėjo savo žodžių teisingumą, bu
vusios poznančikės ir krakuvie- 
tės, “prie to kliubo priklauso 
ir lietuvės moterys ir lenkės”.
“Lietuviai valgę vienas kitą”

Besiklausydama tų tvirtini
mų ir pasakojimų, kad prieš 
“lietuviško karaliaus ir lenkiš
kos karalaitės vestuves”— lie
tuviai bėginėję po miškus pli
ki, gyvenę kaip beždžionės, val
gę žalią mėsą ir netgi, vienas 
kitą ir tik “lenkiškka karalaite” 
lietuvius apšvietė ir išmokino 
dėvėti rubus. United Charities 
darbuotoji stebėjosi ir nenorė
jo netikėta savo ausim. Norė
dama. patikrinti- tų* pasakų tei
singumą, kreipėsi prie lietuvių.

Nustebo, išgirdusi, jog

DOUBLE 
ACTING
IfpBAKING
iVVpowder
Pastebėkite puikią teS- 

lą . . . kaip piragai 
taikosi Švieži.

SAMUSKt
FOROVER 2?

4OYEARS
"ISounces forC
MILLlOfcSOF POUNDS USED 

B Y OUR COVERHMENT

Graboriai

DENTISTAS 
dnkais, Kttvergais ir Subatomis 
IV. Marguette Rd. arti Wsetern Av

Pbone Hemlock 7828 
ėliais, Seredomie lt Pėtnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS 

ižo iš Europos ir vii praktikuoja 
senojoj vietoj.

ALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M.
9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadie

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
T«L BOULEVARD 919«

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

2400 W. Madison St.
ai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8! vak. 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

“Kai lietuviškas karalius ve
dė lenkišką karalaitę, lietuviai 
ir lenkai paliko broliais, pasa- 
<ojo Town of Lake lenkes mo
teriškes labdaringos įstaigos 
United Charities of Chicago* 
darbuotojai, kuri lankė tas apy- 
inkes, aprūpindama bedarbių 
šeimynas.

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama t 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiausia 
įsikalė meldžiame atsišaukti, o» mus: 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2513 arba 2516 

2314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUS:

1439 S* Court, Cicero, III
Tel. Cicero 5927

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTO
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tek, Roosevelt 7532 •

Phone Boulevard 4 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl. kad: neturime iš
laidų užlaikymui sky- . 
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

LEONARD EZERSKI 
ir M. A. EZERSKI 

GRABORIAI
Musų mandagiu ir nuoširdžiu patarnavi

mu busite užganėdinti.
Off., Boulevard 9277 

4603 S. Marshfield Avė. 
6607 S. Maplecvood Avė.

I. J. Z()L1>
Graborius Chicagoj;

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So* 49th Ct

Telefonas 
Cicero 3724

SIŲSKITE GĖLES TELEGRAMA

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatėm į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel.Boulevard 7314

■ i, i ir- 'I'** '»!' 1 . 1 .......1 1.... . ■' ...... ........*

Seniausia ir Didžiausia
■> .

GRABORIII ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su ^avo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno į musų 
(staigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | 
namus ir atveš į musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
j tai, ar jus ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatimis lietuvių graborius, kuris 
- teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa

tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
Šermenų, Pašaukite EŲpĘIKI pirm nęgy kreipsitės kMię 
kitur.

EyyGSnio
■ ■; jusų gRaboriūs' ■ *'■ w i

■ • : ■ * : f "i i - i • i ■ - . i 1 <DidytbCif^ . .

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1T41 ię 1.74?.

t.

1 ti'l ' 'ii

Lietuves Akušerės

Antonina Shusho
Akušerka

16 metų prakti 
kuoja Chicagoj Ii 
goninėsę ir priva 

tiškai.
Atidžiai patarnauj 

prie gimdymo.
Pasitarimo valandc 
nuo 7 iki 9 v. vai 

102 W. 72 gatvė 
Telefonas 

Raddiffc 2740

ekiu Gydytojai

DR. VAITUSH, OPI
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTi

Palengvins akių įtempimą, kuris < 
priežastimi galvos skąudėjimo, svaigi: 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudai 
akių karštį, nuima kataraktą, atsita 
trumparegystę ir tolkegystę* Priren 
teisingai akinius. Visuose atsitikimu* 
egzaminavimas daromas su elektra, pai 
dančią mažiausias klaidas. Speciali atj 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Vai: 
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pa 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigia 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys at 
taisomos1 be akinių. Kainos p 

giau kaip pirmiau.
47X2 South Ashland Avė

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
I^TUVIS AKIŲ SPECIALI&TA 

Patyrimą* 
P* Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th

kampa , St.
Valandos: nuo lO-r<4, nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 1%

Lietuviai Gydytojai 
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas 
4180 Archer Avenue.
RV 'T—■ * ■■ "» ' . ........ ....... . ■■

Pbone Boulevard 70<2

DR. C Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
•tti 47th. Street

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marguette Road 

Valandos! 9—12, 7—9, Antradieni it 
Ketvirtadieni vakarais pagal susitarimą.

» Įvairus Gydytojai

DR.HERZMAN
— Iš RUSIJOS — 

P Gerai lietuviams žinomas pet 25 me
tus; kaipo patyręs gydytojas chirurgas h 
akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
| 1025. W. 18rb St., netoli Morgan St. 

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

TtL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

L L. Davidonis, M.D
910 So. Michigan Avenue |

Tel. Kenwood 5107
ALANDOS:

nuo 9 iki ii valandai ryte: . • *
nuo 6 iki- 8 valandai vakare. LDR, CHARITES SEGAL 

apart'. Šventadienio ir ketvirtadienio

Pbone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: 1— ir 7—8 
edomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
gide nei ja 6628 So. Richtnond Street

Telefonas Republic 7868
—............ ............. ............................. . ............f....... .I... I l.l.lll. W I I. , ....... . .....................

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

Tel. Lafayette 7650

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

Tel. Ganai 0402 
CHICAGO.

Ofiąoj ir Rez. Tek Boulevard 5913;

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

Cor. of 35tb « Halsted Sts) 
ifiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso ir Rez* Tel. Boulevard 5914

DR. SAIKELIS
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7*-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo wvo <>Gse patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343. South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Siakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialisti

4145: Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 -vai vakare. Utarninkais ir 
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDB PARK 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virgiuia 0036

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS

4729 South Ashland Avė., 2 labos 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS! 
Nuo 10 iki 12 vat ryte, nuo 2 iki 4 
vaL po pietų ir nuo 7 iki &:30 vai. 
vakaro .Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vat Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 3200

Ręz. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So, Halsted Street 

CHICAGO; ILL.

DR.MT. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IB OBIBUBGAB 

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė., 

Ofiso valandos nuo 8 iki 4 Ir nuo e Iki 
8 vai. vak. NedUiomis pagal sutarti 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

....... ................. t.................. .............. . ..... .....—...........................................

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Westeen Aveniu 

Tek Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11. vebadąi ryto 
nuo, 6 iki 9. valandai vakąro

Ofiso: TeL Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR.A.A.R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir venerilkų ligų

3102 So? Halsted St
kampas 31st StreetVatinio—U ’v. ryto. 2—4, 7—9v.v.

Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

DR. A. L. YUSKA
2422 W. Marguette Rd. 

kampas 67.th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

Valandoą nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
it 7-9 po pietų,' seredoms po pietų ir 

nedėliotus pagal susitarimą, 
........................... “i11 .......      '

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro

484 cic^M o1 4ill^**

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 TU. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai 
4145 Archer Avė. Tek Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

John Kuehinskas 
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St. 

Telefonu Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

JOHN B. BORHEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St. 
Room 1005 

'Telefonas State 7660: Valandos 9-5 
' Vakare:

6459 S. RockweU St
Telefonas Republic 9600: Valandos 7-9

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
T ei. Boulevard 2800 

Rm. 6515 So. Rockmell St.
Tek Republic 9723

ADVOKATAS
52 E. 107tb St.—prie Michigan Avą. 

Tel. Pullman 5950—6377
4600 So. Wood St»—Ketverge vak..

Tel. Lafayette 6393 |
160 N. LaSalle St. — pagal autartl

William C. MitcheD
LIETUVIS ADVOKATAS

? 2656 West 69 Street
Telephone Hemlock 1323 

Valandoj: 9 ryto iki 9 vakaro
NediUomii pAgal
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Reikalauja iš kun. Oriškos 
$15000; patrauktas teisman
Bylą prieš Nekalto Prasidėjimo P. Šv. baž 

nyčios kleboną padavė Bruno Lau
raitis, buvęs Cicero vargonininkas

Lauraitis kitoje byloj skundžia žmoną Stellą ir 
reikalauja divorso

Bruno A. Lauraitis, buvęs 
vargonininkas Cicero lietuvių 
bažnyčioje patraukė kun. An
taną Brišką, Nekalčiausio Pra
sidėjimo Panelės švenčiausios 
bažnyčios, Brighton Park, 
kleboną j teismą ir reikalauja 
$15,000 atlyginimo už jam pa
darytus nuostolius. Kokie tie 
nuostoliai ir kuo kunigas Briš- 
ka prasikalto, kaltintojas ne
nurodė. Jo advokatas 
J. Cooney atsisakė 
faktus, kuomet buvo 
tas kame dalykas.
Skundas paduotas s palių 31 d.

Skundas prieš Brišką buvo 
paduotas į teismą spalių 31 
d. Jame reikalaujama pri- 
siegdintųjų suolo (jury) bylos 
svarstymui prieš Cook apskri
čio Circuit teismo teisėją, 
Trude.

Richard 
paduoti 

užklaus-

Kitoje byloje reikalauja 
diuorso

Kiek laiko prieš tai, spalių 
mėnesio pradžioje Bruno Lau
raitis padavė j Circuit teisiną 
kitą bylą prieš savo žmo
ną Stellą Romanskaitę — 
Lauraitienę, reikalaudamas di
vorso.

Kaltinamajame akte, kurį 
Lauraičio advokatas R. J.

MADOS MADOS

3256

3256—škotiško materijolo suknelė, 
apačia iš juodojo atlaso arba sunkesnio 
šilko. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20 
taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vien* ar daugiau 
viršnurodyt* pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduot* blankute arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mier* ir aiškiai parašyti savo var
dų, pavardę ir adres*. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St, Chicago. DL

NAUJIENOS Patiem Dept
1789 S. Halsted St, Chicago.
Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No.
Mieros .. per kratine

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir valstija) 
i—...... —

Vakaro programą išpildys K. cijos viršininko pagelbininko 
Sabonis su savo artistų grupe. Alcock.
Bus duodamos dovanos tiems Policija dabar ieško puoliko, 
nariams, kurie neėmė pašalpos Jiio įtaria jauną pamišėlį James 
per 10 ir 20 metų ir priimanti Varecha, 17 m., 2015 W. 52 St., 
nauji nariai, nuo 18 iki 35 mė-' ja-’ pasižymėjusį piktadarybe- 
tų be įstojimo mokesčio. • Bus mis. Policijai įsakyta prie ma- 
įvairių laimėjimų.

Draugijos nariai ir draugai'jis skaitomas pavojingu pamišė* 
raginami vakarėlyje dalyvauti.

Busiu ir Aš.

Policija dabnr ieško puoliko.

žuvusio pasipriešinimo šauti, nes

liu. lieškoma jo net ir kitose 
valstijose.

CLASSIFIED ADVT.
Financial

j--------

JIEŠKAU $6500 paskolos pirmam 
morgičiui ant $20.000.00 biznio pra- 
pertės. E. K. 3732 W. 63rd St.

Chicagos policija ieš
ko nuožmaus plėšiko

Cooney įteikė teismui, sako
ma, kad B. Lauraitis vedė Ro
manskaitę 1917 metais, vasa
rio 7 d. Per visus metus gy
venę santaikoje, bet rugsėjo 1 
d., 1932 m. jis sužinojęs fak
tus apie savo žmonos neištiki
mybę ir todėl su ja persisky
rė (tą pačią dieną).
Lauraitienę — dainininke 

talikų rateliuose
Bylos svarstymas nusitęsė 

kurį laiką. Svarstymas ėjo 
prieš teisėją Finnegan ir už-

Nušovė vieną žmogų, paskui už
puolė kitą porą, apipiešė ir 
mergaitę išgėdino

Chicago.—Visa Chicagos po
licija stropiai ieško jauno plė
šiko žmogžudžio, kuris užvakar 
vakare užpuolė ir nušovė Frank 
Jordan, 38 m., 6239 S. Win- 
chester Avė., kai jis sėdėjo au
tomobily prie 63 ir Lincoln gat
vių su p-le Emma Dahnke, 25 
m., 162 W. 74 St. ir tarėsi į 
kurį teatrą važiuoti. Jiems be
sitariant jaunas plėšikas atida
rė automobilio duris ir atsta
tė revolverį. Jordan bandė iš 

, , , ,v. , .. . šokti iš automobilio, bet plėši-
yakar, lapkričio d., jis pn- ^as paieįęĮo §uvius ir Jordo-

ka

teisė B. Lauraitį mokėti žmo
nai laikiną alimoniją, 14 dole
rių į savaitę, ir apmokėti ad
vokato išlaidas, sumoje $50. 
Lauraitienės advokatai yra 
firma Coburn, Kearny & 
Coburn.

Prieš rugsėjo 1 d., Lauraitis 
gyveno adresu 10631 S. May 
Street, Washington Heights, 
bet persiskyręs, persikėle gy
venti į kitą miesto dalį. Žmo
na Stellą Lauraitienę gyvena 
tuo pačiu adresu ir dabar. Ji 
yra žinoma katalikii rateliuo
se, kaipo dainininke. . Bruno 
Lauraitis, savo laiku vargo
nininkavęs, dabar užsiima ap- 
draudos pardavinėjimu ir dir
ba Metropolitan Insurance 
Čompany. Esąs pasekmingas 
ši anie biznyje .

pusvalandžio tas 
užpuolė James 

6006 S. Kol-

priešIeško liudininkų bylai 
kun. Brišką 

Ar turi ryšį kunigo 
kos patraukimas į teismą ir 
reikalavimas $15,000 už nuo
stolius su šia byla nežinia. Ei- 
veno, Washington Heights, pas 
kai kuriuos lietuvius kaimynus 
dalyką galima pasakyti, kad 
apylinkėje, kur Lauraičiai gy
veno, Washington Heights, pas 
kai kuriuos letuvius kaimynus 
atsilankė Lauraičio advokatas 
iš ieškojo liudininkų, kurie tu
ri kompromituojančių faktų. 
Vienas tų 
tuvis A. 
krautuvę 
raičių.

Briš-

liudininkų, yra lie- 
Jokuntas, užlaikąs 
netoliese nuo

Bridgeportas

La u-

Dr. Al. K. S. Mąrgerio naujoje 
vietoje

Aplankius Dr. Al. K. S. Mar- 
gerio naują ofisą, kuris randa
si adresu, 3325 S. Halsted St., 
teko pastebėti, kad ji yra d-aug 
patogesnė ir geresnė, o pats 
ofisas erdvingas ir šviesus.

Visi daktaro pacientai ir 
draugai neužmirškite naujo ant
rašo.—Senas Petras.

Draugystė Palaimiu 
tos Lietuvos rengia 

vakarą

ną ant vietos nukovė. Po to 
plėšikas nubėgo j tarpgatvj ir 
dingo tamsoje.

Už kokio 
pats plėšikas
Guisinger, 20 m 
mar Avė., kai tasis sėdėjo au« 
tomobily su p-le Lillian Henry, 
20 m., prie pastarosios namų, 
5720 S. Lincoln St. čia irgi 
tą patį padarė: prasivėrė au
tomobilio duris ir atstatė re
volverį. Bet čią jis pats įsilipo 
į automobilį ir liepė važiuoti 
prie 57 ir Hamiltoų gatvių, kur 
yra tušti laukai, čia abu jau
nuoliai liko apiplėšti. Be to plė
šikas Guisingeriui užrišo akis, 
surišo rankas ir įgrūdo į “rum
be” sėdynę, o mergaitę išgėdi
no. Paskui juos nuvežė neto 
Ii jaunuolio namų ir jį paleido, 
o mergaitę atsivežė į jos apie- 
linkę, vėl ją išgėdino ir po to 
skubiai pėščias pabėgo. Jis jiems 
prisipažino nuošvęs kitą žmogų 
ir jiems tuo pačiu grūmojo, jei 
ir jie jam priešinsis. Užpulto
ji mergaitė yra giminaitė poli-
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MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač Amerikoj. 
Mokytis reikia ir Senesnierhs žmonėms ne
tik jaunuoliams. Geriausia lietuvių moky
kla visoj Chicagoj yra Amerikos Lietuvių 
Mokykla. čih 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, vra senas 1^ daug prityręs, kuris 
gražiai ir visiems suprantamai dėsto 
mokslo dalykus ir .kiekvieną labai pa
tenkina. Dabar, prasidėjus mokslo me
tams, pats geriausiai laikas pradėti mo
kytis. Ateikite ir įsirašykite šiandien. 
MOKSLO VALANDOS { Nuo 9 “ 
ryto iki 3 po pietų ir nuo 7 iki 
vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St

J. WELICHKA 
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

PEKRAUSTYTOJAS 
CHICAGOJE

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

REPUBLIC 3713—3691 
6725 So. ROCKWELL ST. 

Chicago, III.

Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos

“Aušros” Knygyne prasidėjo didelis 
knygų ir gintarų išpardavimas — visos 
prekės parduodamos už pusę kainos. Šim
ui skirtingų knygų visokiausio turinio: 
teatralio, muzikalio, apysakų, istorijų, 
vadovėlių, žodynų, ‘daktariškų, moksli
nių, orakulų ir mųnų, 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. Gyvenanti 
Chicagoj malonėkite,, pribūti asmeniškai 
pasipirkimui sau reikalingų knygų bei 
gintarų, o toliau gyvenanti nuo Chica
gos i 
darni 5 centų štampą 
■'... ' ‘ 
iki 6 vai. vakare, šeštadieniais iki 8 vai.

2-rai valandai po piet. 
atsilankymo . .j,

“Aušros” Knygynas
, 3653 So. Halsted St.,

Chicago, III.
___________ Tel. Yards 4754__________

RAVIOLI

AR JUS TURITE STAKA ARBA 
BONUS KURIE NUSTOJO 

SAVO VERTĖS
Jeigu taip, mums bus malonu su 

Tamsta pasikalbėti ir paaiškinti kaip jus 
galėtumėte atgauti dalį nuostolių. At
silankykite ypatiškai. Klauskite p. Roth.

A. A. LEWIS AND COMPANY 
208 W. Washington Street 

3 lubos

Business Service
_ Bl^

STOGDENGYSTfi
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

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

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

Kedzie 8463 — 
Naktinis Telefonas Columbus 7741

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA eleetris shoe repai r 
shop. Geroj vietoj, 4 kambariai. Pi
gi renda. Jeigu norite išmokinsime 
amato, atsišaukite 610 W. 47th St.

GROSERNĖ ir saldainių krautuvė. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant au- 
tomobiliaus. 4456 So. Wa$htenaw Avė.

iš 
9

ir

reikalaukite;, katalogo prisiųs- 
j persiuntimui. 

Knygynas atdaras kaięlie 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 .

Chicago Mail Order 
Outlet

Šimtai moterų Šiandien ap
lankys Chicago Mail Order Oul- 
let, 511 S. Paulina Street pasi
naudoti bargenais. šis sandėlis 
siūlo gražius moterų coatus, su 
kailiniais kalnieriais ir ranko
vėmis už nepaprastai žemą kai
ną, $4.98. Kitur tokie coatai 
parsiduoda už $15,00. Pirkėjos 
raginamos pasinaudoti šia ne
paprasta proga.;—Ad.

PRANEŠIMAI
Draugijos Lietuvos Dukterų mėnesinis 

susirinkimas įvyks šiandie, lapkričio 19 
d., paprastoj svetainėj, 7 vai. vak. ren
giama vakarienė bus nedėlioj. lapkričio 
20 d. Visos narės malonėkite daly
vauti, nes tai musų užduotis pagerbti 
draugiją ir narės kurios išbuvo drau
gijoj 10 metų nesirgusios ir neėmė pa
šalpos. Neparduotus tikietus ir pinigus 
malonėkite sugrąžinti ant susirinkimo, 
arba laike baliaus.

Rast. A. Dudonienė.

KAS SAVO TA VORĄ PEIKIA TĄ 
IŠ TURGAUS VARO

Visi Anglių Yardų savininkai giria 
savo anglis, bet klausimas yra, ar visi 
žmonės gauna geras anglis? Daugu
ma perka Black Band, bet ar jie gauna 
Black Band?

Kiekvienas Yardas parduoda Black 
Band, bet dauguma gauna Illinois angt* 
lis, vietoj Black Band. Jeigu norite ge
rų anglių, kreipkitės į musų kompaniją, 
tai geresnių Black Band anglių nenore-, 
site. Kaina tik $8.50" už toną.

CRANE COAL CO.
* 5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402Bl . . —........... ..-
KAM REIKALINGI PINIGAI IR TIE,

KURIE TURI PINIGUS
Perkam Lietuvos Laisvės Bonus, mokam cash: $40 už $50 ir $80 už $100. 

Parduodam pirmus morgičius nešančius 6 nuųšimtį.
Taipgi galite nusipirkti Lietuvos Laisvės Bonų nuo $50 iki kelioliką šimtų, 

nešančių 5 nuošimtį. z
Turime REAL ESTATE ir Apdraudos Departamentus. Parduodam farmas, na

mus. lotus, biznius. Padarom notas dėl praŠalinimo rendauninkų, kurie nemoka 
rendos. Registruotas Notaras. Experto patarimas finansų ir nejudinamo turto rei
kalais, suteikiama dykai. / >

J. NAMON FINANCE CO.
REAL ESTATE, BONOS AND MORTGAGE INV. 

6755 So. Westem Aven

Įvyksta lapkr. 20 d. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj

Draugystė Palaimintos Lietu
vos rengia vakarą su įvairiais 
pamarginimais Chicagos Lietu
vių Auditorijoje, lapkričio 20 d.

Tel. Groveh’ll 1638, Chicago, III

STEKAI - CHOPS - 
SPAGHETTI 

BIZNIERIAMS LUNČIUS

RILLj
B. W. KORSAK, Sav. 

1516-18 WEST GRAND AVĖ. 
arti Ashland

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj
6023 S. Halsted St

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

k Tel. Englewood. 5840

PRANEŠIMAS '
Bonų savininkai ant nuosavybės, ku
ri randasi. 332—342 So. Cicero Avė. 
prašomi atsišaukti dėl nuošimčių.

S. ROSENTHAL 
336 So. Cicero Avė.

J. MACKIEWICH 
Mortgage Banker 
2324 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678

CLASSIHED ADS
p ■ iwiwmi iibiĮRwiv^

i

Financial
Finansai-Pagkolos

GERIAUSIA CASH KAINA UŽ 
MORGIČIUS, BONPSUS ir deposit 
certifikatus. 134 No. LaSalle St. Kam
barys 316. , Atdara vakarais.

PASKOLINSIM NUO ?50.00 
IKI $300.00

už 2% nuošimčio ir lengvais išmok?- 
Be jokio komiso.

S. OSGOOD ,
1134 N. West«rn Avenue

Tel. Armitąge 1199

Peoples National Bank Paskolos No. 
69J2 R ant najno South West Corner 
'62 ir Čhaplain Avė, ir . kuriu kuponai 
baigiasi Nov. 15th kreipkitės p 

ADV. C. J. GRABLOWS1 
1757 W. 47,th St. 

nuo 7 iki 8 vai. Vakare 
Tel. Yąjdą 6430 

■ ' 
'.H-. ,

S

Rądios
1932 PHILCO Hi-Boy Consolo 

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

Patent Attorney
Patentai

PATENTŲ advokatas kooperuos su 
išradėjais patentavime finansavime ir su
radime rinkų praktiškiems 
mams patarimas dykai.

H. SANDERS, 
536 So. Clark St

išradi-

SUKOLEKTUOJAM PINIGUS
Užvilktas rendas. visokios bilos, no

tas, concfactus, bandsus, mortgičius. 
nuošimčius, judmentus ir darbininkų 
algas. Sukolektuojam už mažą atlygi
nimą, netik Cbicagoj, bet ir visur ki
tur, arba išperkame visokius “claims”. 
NEREIKĖS NIEKO MOKĖTI, JEIGU 
NEBUS IŠKOLEKTUOTA ARBA SU
TAIKYTA.

Turinti bile kokį keblumą su pri- 
mokėjimais arba atnaujinimais mortgi- 
čių, visada apsimoka pamatyti mus, nes 
mes galime tamstai sutaupyti daug pini
gų ir laiko.

Kreipkitės ypatiškai arba laišku. 
CHICAGO COLLECTION BUREAU 

1039 W. 69 Street 
Chicago, Illinois

REpTAURANTAS, išdirbtas biznis, 
gera apielinkė, 2 mokyklos. Parduosiu 
pigiai, išvažiuoju Lietuvon. Nevada 
6065, klauskite Joe.

Exchange—Mainai
MAINYSIU medinį namą 1 ’/& augš- 

to su visais įrengimais arba parduosiu 
pigiai, kas ką turit, $3,000 vertės, be 
morgičių. 6602 So. Fairfield Avė. 
2 lubos.

Poultry

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

F o r Re n t
ANT RENDOS 4 kambarių 

pečium šildomas, pigi renda.
2434 W. 69 St. 

Tel. Republic 6749 
....o

flatas

ANT RENDOS 2 po 5 kambarius 
vienas pečium šildomas, kitas vandeniu. 
Matykite po 5 vai. vak.

' 2506 W. 69 St.

Automobile^
PARDAVIMUI pigiai Chevrolet 1927 

J. YARUSH, 
33’03 So. Morgan St.

4 KAMBARIŲ flatas pečium apšildo
mas — vana, elektriką.

5945 So. Loomis Blvd.

RETA PROGA
Auburn 1931 Custom Sedan. Ka

dangi man reikia pinigų, turiu tuojau 
jį parduoti, Vartojau jį tiktai nedė- 
iiomis. Karo negalima atskirti nuo nau
jo. Originalis gražus baigimas ir geri 
tairai. Reikia pamatyti, kad įvertinti. 
Paaukosiu jį už $200. Atsišaukite ne
dėlioj, 2020 North Spaulding Avė., 
2nd flat.

VEDUS pora už prižiūrėjimą namų 
arba pečiaus ieško flato. 55 3 7 Indiana 
Avė. Drexel 3689.

PASIRENDUOJA penki kambariai 
su maudyne $16.00, keturi kambariai 
už $10.00. 3121 So. Morgan St.

Furnished. Rooms

Real Estate For Sale
Namai-žemtPardavimui

LAIKAI JAU GERĖJA
Geras alus greit sugrįš.
Geriausis ”, laikas įsigyti bizniui arba 

gyvenimui namą.
Biznio mtaro namas su groserne. ant 

privatiškos gatvės. Parduosime tik už 
$3900, įmokėt $1500.

Storas 5 kamb., užpakalyje ir 2 fialai 
viršuj. Gera vieta bizniui. Morcgečius 
tik $2200. Mainysime į 2 flatų muro 
namą Marųuette arba Brighton Parke.

Biznio muro naujas namas, gera vie
ta, ir mažas mortgečius. Mainysime į 
2 flatų Marųuette Parke.

Gaso stotis, lotas 125x220 ir 5 
kam. muro bungalow. Receiveris par
duota tik už $7000, įmokėt $1500, ar
ba daugiaus . Randasi ant Western Avė.

2 flatų geras namas ir 2 karų muro 
garažas.
Bankas parduoda tik už $5300, įmo
kėt kas kiek gali.

Automobilis “Stutz” geram padėjime 
ir gražiai atrodo. Mainysime į išmo
kėtus lotus.

Mes atstovaujame, reciverius ir mort- 
gečių firmas, tad turime gerų bargenų 
įvairaus didžio namų už pusę kainos.

Kreipkitės pas
K. J. MACKE « CO. 

(Mačiukas)
6812 S. Western Avė. 

Tel. Prospect 3140

Randasi Marųuette Parke.

—o RENDAI kambarys dėl vaikino $7.00 
į mėnesį. Gali pasidaryti valgyti. 3253 
So. Halsted St. 3 užp. i

LASALLE VĖLIAUSIO 1930 MO
DELIO DE LUXE SEDANAS

Turiu paaukoti praktiškai naują 
LaSALLE. Važinėjau juo labai mažai 
ir jis yra absoliučiai kaip dieną išėjęs 
iš dirbtuvės. Kainavo man virš $2,450 
naujas. Paaukosiu jį tiktai už $275. 
2431 North Spaulding Avė., 2nd flat.

PASIRENDUOJA kambarys, apšildo
mas, vienam arba dviem vaikinams, ne
toli streetkar linijos.

6239 So. Sacramento Avė.

PARDAVIMUI 2 po 4 kambarius 
mediniai namai. Bargenas, 4534 Co. 
Washtenaw Avė. Tel. Lafayette 7566. 

......... o

NASH TWIN (IGN1T1ON 1930 DE 
LUXE ,SEDAN ;

Yra absoliučiai kaip naujas. Rei
kalas pinigų verčia mane jį parduoti. 
Originalis geriausias baigimas. 5 beveik 
visiškai nauji tairai. Priimsiu $250. 
1141 N. Ridgeway Avė., 2nd flat.

RENDON kambarys, šviesus, apšildo
mas, vyrams arba vedusiai porai. 7019 
So. Rockwell St. Hemlock 2621.

IŠSIRENDUOJA furnišiuotas kam
barys, vienam arba dviem vaikinam, su 
ar be valgio, garadžius. 6515 South 
Talman Avė. Hemlock 6344.

PARDUOSIU arba parenducs^u 5 
kambarių namą ir 6 lotai, galima lai
kyti karvė arba paukščių, atsišaukite pas 
savininką. 1021 W. 60 St. Telefonas 
Englewood 2116.

Furniture & Fixtures 
- -

KAS TURITE parduoti combination 
pečių. Taipgi parduosiu šildomą pe
čių, kietoms anglims. 6834 S. Talman 
Avė. Pašaukite Prospect 1161.

KAMBARYS ant rendos prie mažos 
šeimynos. Karšto vahdenio. šildomas, 
yra telefonas. 4517 So. Rockwell St. 
1-mos lubos.

PASIRENDUOJA kambarys karštu 
vandeniu šildomas, telefonas ir visi kiti 
parankumai, $2.00 savaitė. 818 W. 18 
St. Canal 0229.

VARTOTA skalbimui mašina, par
duosiu pigiai.

2508 S. Kedzie Avė.
RENDON fornišiuotas ’ kambarys, 

karštas vanduo, garų apšildomas. A. 
Seter, 731 W. 18 St., 3 lubos.

PARDAVIMUI fikčeriąt dėl grosernės 
arba kendžių storo. Mainysiu ant ma
šinos. 724 W. 14 Place.

Business Chances
Paidavimui Bizniai

i BARGENAI

Dabar yra >geriausis laikas pirkti nuo
savybę, nes jau pigiau nebus.

štai keletas bargenų:
5 kambarių murinu. 6 metų 

bungalow, Brighton Parke, už 
išmokėjimais.

2 pagyvenimų naujas, po 6 
rius, 
Parko.
rr- būti parduotas už $9,500. 
įmokėti tiktai $1,500.

6 pagyvenimų medinis namas ant 
cementinio pamato,* Bridgeporte, už 
$4,500.

Pardavimui groserne ir delicatessen, 
geri fikturiai su dideliu staku.

Biznis išdirbtas per 12 metų, įplau
kų apie $1.000 į mėnesį, 
ir pigi renda. 
dvigubai.

J. SINKUS 8 COMPANY 
1039 West 69 Street

senumo
$2,500,

kamba- 
murinis namas, arti Marųuette 

Kainavo $16,000, o dabar tu- 
Reikia

Gera vieta
Kaina $1,200. Verta

Help Wanted—Malė
____ Darbininkų Reikia

REIKALINGAS kriaučiUs, kad gale- 
tų šapoj būti vienas.

816 W. 19 St.

PARDAVIMUI bučerrfė ir groserne 
arba norinti galit rendavot, pigi renda. 
Commodore 2499.

--------------•-------------------- ----------------------------- - ' ■
• ' ;... . ............ • " ~

PARDUOSIU bučernę ir grosernę su 
namu arba atskirai, arba kas ką turit 
mainyt. 6001 So. Carpenter St.

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis na
mas 6—4. kambarių flatai. Kaina
$3,500. 1625 So. Jefferson St. <

PARSIDUODA bizniavęs kampas, su 
bizniu arba be biznio.

„Lafayette 8780

Help Wanted—Male-Female

KASDIE mokėsiu lietuviškai kalban
tiems vyrams ir moterims, patyrimo ne
reikia.
9:30 ryto iki 7 
kambarys 706, 134 No. LaSalle St

Atsišaukite pirmadieny nuo 
Edward H. Devore

Business Service
‘ Biznio Patarnavimas_______

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendaunjnkais. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos, 1932 
metų. Metine narystes mokestis 
DYKAI. Expertų patarimas visose namų
savininkų ir rendauninkų reikalais su* 
teikiame dykai. Męs neturime skyriųteikiame dykai.
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. Įžymus namai originalio ir vienio* 
telio namų savininkų biuro Cbicagoje. 
LANDLORDS BURBAU OP CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMA) 
NEATĖJUS 

Musų darbas padaromas ekspertų.
........................................ ‘ J — 

Šviesą, it pataisome 
Darbo apkainavimas D1

taipgi dirbame blekorių darbą 
rinas, oro f 
ir t. t. .

BR1DGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Mes 
stogų 
pečius

NES PIGIAU 
... $1.50 
... $4.50 

$2.00 
.. $20.00 
... $10.00 
. $12.00 

$ 12.00 
ORANGE BUS LINES 

209 North Clark St.
Te!. Dearborn 9765. Chicago .

VAŽIUOKITE BUŠU 
St. Louis .......

Kansas City 
Detroit ..................

'< Los Angeles ....... 
i> New York ............

Philadelphia ........
Washington, D.

@ trumpam laikui
rxxxxzxmxxxx»nxxxxxxxxxxxxxixiixxz

ŠIO SKYRIAUS SKELBIMU KAINOS 
TAIP NUPIGINTOS, KAD JUS 
NUSISTEBESITE.

Už mažą pinigą jus galite pasiskelbti ir 
padaryti gerą biznį.

Saukite

ROOSEVELT

8500

arba musu atstovas galės ypatiškai jus atlankyti




