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Kubos revoliucinė 
valdžia pasitraukė

Amerikos jurininkai išsodinti Kuboj. Kad 
neprileisti intervencijos, pasi

traukė revoliucinė junta
HAVANA, rūgs. 8. — Kad 

neprileisti ginkluotos Jungt. 
Valstijų intervencijos, Kirbos 
revoliucine junta nutarė pasi
traukti ir užleisti savo vietą 
“koncentracijos kabinetui su 
laikine valdžia priekyje”.

Jungt. Valstių laivyno sek
retorius Swanson šiandie krui- 
žėriu Indianapolis buvo atplau
kęs į Havaną, bet iš laivo ne
išlipo ir už poros valandų krui- 
zeris vėl išplaukė nežinia kur.

Tečiaus Jungt. Valstijų juri
ninkai vistiek buvo išsodinti 
dviejuose Kubos uostuose. Re
voliucinė junta įsakė kariuome-

miestus, pagyrė kubiečiirs už 
išlaikymą geros tvarkas ir su- 
gryžo j savo laivus.

Amerikos jurininkai busią iš
sodinti ir Havanoj, kad galėtų 
apžiūrėti sostinės tvarką.

Revoliucinė junta dėjo visas 
pastangas, kad išvengt interven
cijos ir tuo tikslu birvo reorga
nizuota armijos vadovybė..

Buvo taipjau pasiūlyta suda
ryti kabinetą iš visų partijų, 
sugrąžinant valdžion laikinį 
prezidentą dės Cespedes. Te
čiaus tą pasiūlymą studentai 
atmetė.

(ši žinia labai neaiškiai pra-

Chicago, III., šeštadienis, Rugsėjo-September 9 d., 1933

Rumunijos karalius Karolis buk rengiasi apsivesti su savo meiluže Magda Lupcscu, dėl kurios 
jis buvo kartą atsižadėjęs sosto ir pabėgęs nuo savo pačios princesos Helen. Rumuniją tada 
valdė jo sūnūs princas Michael. Karolis dar prieš apsivesiant su princesa Helen buvo vedęs 

žydelkaitę Zizi Lambrino, bet su ja vėliau išsiskyrė.

Streikuoja 40,000 šil
ko darbininkų

Prie streiko kviečiami prisidėti ir 20 000 
šilko darbininkų pietinėse valstijose

PATERSON, N. J., rūgs. 8. t Streikieriai kovoja už augš- 
—Generalinis šilko ir rayono tesnes algas ir protestuoja 
darbininkų streikas jau prasidė- prieš industrinę administraciją,
jo. šioje apielinkėje streikuo
ja jau 40,000 darbininkų.
' United Textile Workers uni
ja išleido atsišaukimą į 20,000 
šilko darbininkų pietinėse vals
tijose, kviečiantį ir juos prisi
dėti prie generalinio streiko 
ir kooperuoti su jau streikuo
jančiais darbininkais.

kuri neparuošė kodekso šilko 
darbininkams ir jiems dabar 
tenka dirbti sulig medvilnės 
audinyčių kodeksu, kuris nu- 

i stato perdaug žemas algas, vi
sai nepriimtinas šilko darbi
ninkams, kurių uždarbis ir pir
miau buvo daug augštesnis, 
kadangi ir darbas yra atsako- 
mingesnis.

Lietuvos Naujienos
nei ir laivynui nekliudyti Ame
rikos jurininkų išsodinimui, 
bet suteikti jiems visas progas 
apžiūrėti miestus ir parodyti 
jiems, kad nėra mažiausio pa
vojaus amerikiečių gyvastims ir 
turtui.

Amerikos jurininkai buvo iš
sodinti Santiago uoste ir Pines 
saloj. Jie pervažiavo per

neša apie revoliucinės juntos 
valdžios pasitraukimą. Kas yra 
“tas koncentracijos kabinetas 
su laikine valdžia priekyje”, ži
nia nepasako. Gal tai reiškia 
sugrąžinimą valdžias dės Ces 
pėdės, apie ką jau pirmiau 
vo svarstoma. Kokis bus 
“koncentracijos kabinetas” 
aiškės vėliau).

bu
tas 
pa-

11 Vokietijos komu 
nistų pasmerkta 

mirčiai
EXTRA

BERLYNAS, rs. 8. —11 ko
munistų liko nuteisti nužudy
mui už tai, kad buk jie nužu
dę du nazių smogikus.

Jiems bute nukirstos galvas.

Pakartas klebonijoj 
Westvillės neprikl- 
kunigas Mikalauskas

Susidūrė gatveka
riai; daug žmonių 

sužeista

Vokiečiai verčia Lietu
vos piliečius važiuoti 

per Lenkiją
Ties Čekiške Duby
soj prigėrė 3 žmonės

du

Tvrines skundus 
prieš augštas gaso 

kainas Chicago je
Kaltina, kad gaso vartotojai su^ 

mokia $11,000,000 į metus už 
nesunaudotą gasą

CHICAGO.—Illinois prekybos 
komisijos pirmininkas Lind- 
heimer paskelbė, kad komisi
ja padarys Vieširs tyrimus 
skundų prieš augštas gaso kai
nas Chicagoje. Prekybos ko
misija kontroliuoja visuomenės 
aptarnavimo įmones ir jos par
eiga yra nustatyti teisingas 
gaso ir elektros kainas.

Komisija sujudo vienam laik
raščiui paskelbus, kad Chicagos 
gyventojai kasmet sumoka 
$11,000,000 Už gasą, kurio ji? 
nesuvartoja. Tas laikraštis 
buvo pasisamdęs inžinierius, 
kurie ištyrė, kad gaso kompa
nija nenustatė kaip reikiant 
krosnių kada buvo įvestas nau
jasis gasas (kada, prie dirb
tinio gaso buvo pradėtas mai
šyti pigus natūralia gasas), 
nors ji tą turėjo padaryti. Del 
nenįstatymo krosnių ir delei 
dabar vartojamų krosnių ne
tinkamumo naujam gasui, jos 
suvartoja kartais iki puses dau
giau gaso, negu reikėtų, kad 
duoti tiek šilumos, kiek duoda 
tos krosnys. Delei to gyvento
jai turi mokėti iki 50 nuoš. 
daugiau už gasą, negu jie pri
valėtų, jeigu krosnys butų tin
kamai nustatytos, pritaikytos 
naujam gasui ir gaso be reika
lo neeikvotų. Todėl gaso kom
panija visai nesiskundžia sun
kiais ialkais, nors gaso suvar
tojimas komerciniams tiks-

lams yra žymiai sumažėjęs: tą 
nuostolį padengia kiti gaso 
vartotojai, bereikalingai suvar
todami daugiau gaso, negu rei
kia ir iš to negaudami naudos.

Miesto ir valstijos komisijos 
tečiaus tuo nesirūpino ir apie 

neužsimindavo iki neįsi- 
laikraščiai.
komisijos pakalbės, pa- 
ant gaso kompanijos ir

tai nė 
maišė

Bet 
rugos
vėl viskas aprims, o gyvento
jai ir toliau mokės nuolat di
dėjančias sąskaitas už nesu
naudotą gasą.

Dar du žmogžudžiai 
nuteisti

----------- ,
Policisto užmušėjas pasmerk

tas mirčiai, o jo draugas nu
teistas 199 metams kalėji- 
man

Trys žuvo skrendant 
autogyro per ežerų

Pakartas prieš tris dienas, bet 
tik vakar rastas lavonas

Chicagai ir apielinkei Tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana- 
iauja: ;

Apsiniaukę ir biskj vėsiau.
Saulė teka 6:23, leidžiasi 7:- 

12.

CHICAGO.—Užpereitą naktį 
jury pasmerkė mirčiai Ross 
King, kitaip Kenneth ’Smith, 29 
m., kuris nušovė policistą Red- 
lich liepos 8 d. Jo draugas John 
Bongiorno, 30 m., kuris daly
vavo tame pačiame plėšime, li
ko nuteistas 199 metams kalė
jimam

Dabar Chicagoje jau keturi 
žmogžudžiai yra pasmerkti 
mirčiai ir tik laukia teismo 
nuosprendžio įvykinimo. Pir
mieji trys paskirti nužudymui 
spalio 13 d.

King ir Bongiorno užpuolė 
Compton Adv. agentūrą, 9 S. 
Kedzie Avė. Plėšimą pastebėjo 
moteris ir pašaukė policistą 
Redlich. Bongiorno tapo suim
tas nusikaltimo vietoj, bet 
King paspruko per langą. Te- 
čiaus King sugryžo per prieki
nes duris ir kad. išliuosuoti sa
vo draugą, policistą iš užpaka
lio vietoj nušovė. M Tečiaus pa
bėgti nepasisekė, nes juos su
imta už kelių valandų.

CHICAGO.—Laivams ir lėk
tuvams įsakyta daboti, ar ne
pastebės plūduriuojančių pieti
nėj . Michigan ežero, daly laužų 
autogyro lėktuvo, kuris pra
puolė trečiadieny, skrendant iŠ 
South Bend, Ind., į Chicago.

Autogyro lėktuvu skrido 
Manning, pasaulio čempionas 
šokime parašiutu, jo draugė 
p-lė Majenta Gerard, 22 m. iš 
River Forest ir' lakūnas Cari 
Otto. Jie viešėjo pas Vincent 
Bendix, automobilių ir aeropla
nų reikmenų išdirbėją ir gryžo

Chicago į oro pašto šventę 
Grant parke. Spėjama, kad jie 
paėmė tiesų kelią per ežerą, o 
kadangi oras buvo vėjuotas, tai 
jie galėjo pritrukti gasolino ir 
nukrito ežeran. Neturėdamas 
sparnų autogyro negali pludu- 
riuoti, jei bent jį laikytų pa
viršiuj tuščias gasolino bakas.

(Specialiai “Naujienoms”)
WESTVILLE, 111., rūgs. 8.— 

šiandie savo klebonijoj rastas 
pakartas vietos lietuvių nepri
klausomųjų kataliku klebonas 
kun. Mikalauskas. Kaip spėja
ma jis buvo pakartas prieš tris 
dienas^ bet tik šiandie suras
tas jo lavonas.

Kaip pasakojama, savaitę at
gal jis buvęs Chicagoj. Sugrį
žęs radęs pakartą savo šunelį. 
Kartu buvo ir raštelis, kad jei 
jis, kun. Mikalauskas, neaplei- 
siąs Westvillės, tai ir jis susi
lauksiąs tokio pat likimo.

Dabar eina tyrinėjimai šios 
paslaptingos žmogžudystės.

CHICAGO.—Vakar ryte 
gatvekariai, Clark ir Lawrence 
gatvių, bandė greičiau perva
žiuoti kryžkelę—prie geltono
sios šviesos. Ir vienas jų ki
tam įvažiavo i šoną.

Abu gatvekariai nušoko nuo 
bėgių ir tapo gerokai apdaužy
ti. Abu buvo pilni važiuojan
čių į dilrbą žmonių. 20 žmo
nių liko sunkiai sužeisti, kad 
reikėjo gabenti juos ligoninėn. 
Keli desėtkai žmonių liko su
žeisti lengviau — ar tai su
trenkti, iar sukapoti . stiklų. 
Jiems ant vietos buvo suteik
ta pirmoji pagelba.

Šveicarijoj pasimirė 
Irako karalius 

Feisal

Rezignavo Ispanijos 
kabinetas

MADRIDAS, Ispanijoj, rūgs. 
8.—Spaudžiamas opozicijos ele
mentų, kuriems vadovauja Ale- 
jandro LerroUx, radikalų par
tijos vadas, šiandie rezignavo 
premiero Manuel Azana kabi
netas. Opozicija tvirtina, kad 
dabartinis cortes (seimas) ne- 
beišreiškiąs žmonių valios.

BURLINGTON, Vt., r. 8. — 
A lite užgesino gaisrą ir išgelbė 
jo nuo sunaikinimo čia visą 
bloką. Gaisras kilo restorano 
rūsy ir buų persimetęs j visą 
didelį namą, bet karštis su- 
tarpino pervadas iš alaus sta
tinių, alus pasiliejo ir gaisrą 
užgesino.

EUGENE, Ore., r. 8. —Vie
nas vilkas įsibriovė į Bristovv 
pievas Williamette nacionaliame 
miške ir papiovė 35 avis. Kada 
avių dieta nusibodo, jis papio
vė ir suėdė tas avis saugojusį 
šunį.

KATOWICE, Lenkijoj, r. 8, 
—Trys žmonės liko užmušti į- 
vairiose nelaimėse kasykloje.

Kasykloje ties Bendzin liko, 
užgriauti penki angliakasiai. 
Mažai yra vilties, kad juos pa
siseks išimti gyvus.

Vis dar nėra žinių 
apie du baliunus 

CHICAGO^—Vis dar negau- 
narna jokių žinių apie Good
year ir Lenkijos baliunus, kurie 
išskrido pereitą šeštadienį iš 
Chicagos tarptautinėse baliunų 
lenktynėse.

Tai iš vienur, tai iš kitur 
ateina žinių, kad buk matę ba
liui! us, bet tas žinias patvirtin
ti nepasisekė. Ypač kad tos 
žinios ateina iš labai skirtingų 
apielinkių, toli nup tų baliunų 
skridimo kryptjes.

Iš Sudbury, Ont., atėjo ne
patvirtinta žinia, kad nežino
mas baliunas prapuolė laike 
audros toje apielinkėje. Baliu
nas prapuolęs trenkus perkū
nui.

Del Goodyear baliunistų ne
jaučiama didelio susirūpinimo, 
nes jie buvo gerai įsirengę. Jie 
pasiėmė šautuvus, daug amu
nicijos, meškeres, maisto ir gu
mines valtis, taip kad jie gali 
gyventi labai ilgą laiką, jei 
tektų nusileisti ir dideliuose 
miškuose.

Kas kita yra su lenkais. Jie 
buvo pasiryžę laimėti lenkty
nes ir nieko su savim nesiėmė, 
kad tik neapsunkinti baliuną. 
Jiems nusileidus kur miškuose, 
toli nuo gyvenamųjų vietų, tik
rai butų didelis vargas, o gal 
net gali reikšti bado mirtį.

BERN, Šveicarijoj, rs. 8. — 
Berno hotely nuo širdies ligos 
šiandie pasimirė Irako karalius 
Feisal, 48 m. amžiaus.

Irak yra nedidelė valstybė 
Arabijoj, Mažojoj Azijoj, su- 
sikurUsi jau po karo. Pasta
ruoju laiku joje buvo smarkios 
assyrų krikščionių skerdynės. 
Feisal gi buvo atvažiavę į Švei
cariją gydytis ir pasigydęs ma
ne tuojaus gryšti namo.

LONDONAS, r. 8. —Iš Bag
dado gauta žinių, kad Feisal 
sunūs Ghazi, jo tėvui mirus, ta
po apvainikuotas Irako kara
lium.

KAUNAS.—Vokiečių pasiun
tinybėj Kaune pastebėtinas 
keistas reiškinys: Lietuvos pi
liečiams prašant vizų—vieniems 
taikomos vienos, kitiems kitos 
taisyklės. Vienji—daugiausiai 
žydai— turi užpildyti visokias 
ankietas, kiti nuo to atleidžia
mi. Daug kam vizas atsako.

Dar keisčiau yra tai, kąd 
statoma kliūčių net ir gaunant 
tranzitines 'vizas 
klausinėjama visokius dalykus 
ir neretai taip kad atsisakoma 
vizuoti pasus. Tai privertė ne
maža Lietuvos piliečių važiuoti 
i Vakarus ne pro Eitkūnus ii 
Pagėgius, bet pro Rygą ir pas
kui pro Lenkiją.

Kauno teisininkai nurodo, 
kad jeigu tikrai duodant vizas 
Kaune butų taikomas “aiškus 
paragrafas” Lietuvos piliečiams 
tai prieštarautų tarp tautinei 
teisei ir tarptautiniams įpro
čiams.

Be to, prigėrė du arkliai veži
me pakinkyti. Vieną lavoną 
vanduo nunešė net ligi Ve
liuonos.

— smulkiai

BIRŽAI.— Biržų valsčiuje 
sudegė tūlos Krisukienės visas 
ūkis su gyvuliais. Be to, po 
griuvėsiais rasta pusiau apde
gusi negyva pati Krisukėnienė.

Krisukėnienė turėjo 16 h. 
ukj, bet labai skurdžiai gyve
no, nes buvo nepilnaprotė ir 
giminių neturėjusi. Kaimynai 
pasakoja, kad turėdavo papro
tį uždegti namų kampe laužą ir 
šildytis. Tad manoma, kad ii 
dėl tokios priežasties ir kilo 
gaisras, nes liudininkų parody
mais, ugnis pirma buvo išsi
plėtusi namų viduje.

Gangsteriai puolė 
unijos raštinę; 
vienas nušautas

5CHICAGO.— Vakar apie 
vai. po piet, trys Houhy gangs
teriai puolė Chicago Teamsters 
and 
639 
buk 
ka.
Toughy gangsteris, James Trik- 
ble, 40 m„ liko nušautas.

Chauffeur unijos raštinę,
S. Ashland Avė., kurią 
valdo kita gangsterių šai- 

Ištikusianie susirėmime

KAUNAS. — šiomis dienomis 
pasienio sargybinis ties Višty 
čiu pastebėjo kontrabandininką, 
kuris iš- vokiečių pusės nešė 
kontrabandą. Pareikalavus su
stotu 'kontrabandininkas pra
dėjęs bėgti. Jis liko peršautas. 
Pasirodė, kad kontrabandinin
kas buvo Vištyčio vai., Linkių 
kaimo gyventojas Jonas čup 
rinskas.

KAUNAS. — Rugpiučio mėn. 
pabaigoj tęsiantis didelėms liū
tims labai užtvino upės.

Rugpiučio 24 d. ryto metą 
Vili^udų km., Čekiškės vals
čiaus gyventojas M. Digrys, ži- 
ii®fno Wflė?lo*p. ■ Digrio bro- '*■ 
lis; su žmona išvažiavo į ant
roj pusėj Dubysos esantį šalia 
Čekiškės malūną; vežėju buvo 
berniukas. Per Dubysą Digriai 
pervažiavo per brastą. Tačiau 
per dieną ir ligi 10 vai. vak., 
kada p. p. Digriai grįžo namo, 
Dubysa jau buvo ištvinus. Ga
li būti, kad esant tamsiai nak
čiai, Digriai gerai nė nematė 
kaip Dubysa yra ištvinus. Ir 
jie įvažiavo. Niekas nematė pa
ties nelaimės momento, bet ma
noma, kad vežimas buvo sro
vės ūmai pagautas ir apvers
tas.

Vežimui nugrimzdus ir už- 
kliuvus, negalėjo išplaukti nei 
žmonės, nei arkliai ir prigėrė.

Digrio ir berno lavonai rasti 
Dubysos vagoj ten pat, o Dir- 
gienė buvo nunešta į Nemuną 
ir šeštadienį vandenio išplauta 
j krantą ties Veliuona.

Šiandieną Čekiškėj negailes
tingos Dubysos aukos laidoja
mas. M. Digrys po Didž. karo 
grįžo iš Amerikos ir ties Čekiš
ke nusipirko stambų ūkį. 
žuvo eidamas 38 metus 
žiaus.
' Digriai paliko du vaikus
laičius: vieną 8 metų, o antrą 

metų amžiaus.

Jis 
atri

naš-

3

TOKIO, rs. 7. —Korėjos ty- 
fune žuvo 49 žmonės, jų tarpe 
21 atletas, kurie važiavo mo
torine valčia Hachiro ežere. 
Vėjas apvertė valtį ir visi jie 
žuvo.

BUTLER, Mo., r. 8.—Pulk. 
Hyler, konfederatų veteranas, 
atšventė 89 m. gimtadienį su
rengdamas pietus savo busian
tiems grabnešiams, kuriuos jis 
jau pasirinko, ir jų žmonoms.

EAST ST. LOUIS, III., r. 8.‘ 
—Iš federalinio trobesio pabė
go penki kaliniai.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Tiktai Doleriais

Siunčiant mažiau, kaip $100.00 nereikia jokių afidavitų. 
Siunčiant daiigiau kaip $100.00, reikės pažymėti prie
žastį dėl kurios pinigai siunčiami.

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

NAUJIENOS'
1739 SO. HALSTED ST. Tel Canal 850C
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KORESPONDENCIJOS
>>/E DO OUR PaRTc. Ąjgr Ą

Didžiausi
RUGSĖJO MĖNESIO

BARBENAI
HANAIIAN

;tandi>E'£

•JOHNSTON 15.

GILBERT IS.

gražios ir

nuo $12.50 iki $58.00

■ I ■■ ■* *-■ * IGeresni Laikai Ateina!
Bet buvo bankų, kurie nesireklamąvo ir buvo stiprus

Musų bankas

Toronto. Kanada

NARYS FEDĘRAL RESERVE SYSTEM

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

IAM.
UGHES

Naujos 
tvirtos

pąsazierius 
skrendant

3222-24-26 South 
Halsted Street 

Chicagp,. III.

PEOPLES 
FBRNITURE 00

ls.

PROGRESS
FURNITl'RE C0.

žmones su tikru išsiilgimu jų laukia. Pastaroji depresija visu? laike 
prispaudus. Daugelis nukentėjo nito to, kad savo sųtaupoms pasirinko 
silpnus bankus, kurie tik pasigyrimais buvo paremti.

u iki 12 
ir Suba

iki 8 p. m.

PROGRESS
FURNITURE C0.

Sutarimą ir tojdėl Bąnką 
valandos pasifoąnys: .

Remdami prez. Roosevelt’o 
p J aną,, mes. pasirašėme

Svečiuose pas ponus Glebus

šeštadienis, rūgs

Duodame gražius ir įdo
mius Lietuviškus radio pro- 
gramus kas ketvergą, 9:30 
vakare iš stoties W.S.B.C., 
1210 kilocycles.

Kasdien nuo 9 valandos ryto iki 3 valandai po piet;. 
Ketvirtadienių vakarais nuo 6:30 iki 8:30 vai,. vakaro, 
šęštiadįęyniai^.nuo 9 valandos ryto iki 1 valandai po pietoj.

Lietuvių Muzik.
DLK. Gedimino 

Jurgio Liet. Paš. 
, Pašelp. Kliubo, 

, SLA. 135 kp. 
Lietuvos Duk-

z Pirmįaus Toronto komunis
tai visuomet ubagaudavo tik
tai nuo* darbininkų* bet kuo
met tų kišenės visiškai ištuš
tėjo, tai savo pozicijas nukrei
pė biskį toliaus. Kiek laiko 
atgal lietuvių tarpe buvo gerai 
pasižymėjusi, šioje srity tūla

-J Lw/ja

HOKeti 50ę M 
rauti rer< dantį 

_ eterine Tootb Puto, 
tubaa paraiduoda oi 

. valo ir apaaoao dao- 
Be to galite zutaųpinU 

pfritinaltea ar ką kit<:

J. Kaledinskas, J. Romanas 
Vedėjai.

Naujos Mados Radios 
nuo $9.50 iki $100.00

Miegamų ir Valgomų Kam
barių SETAI
nuo $19.50 iki: $95.00

Šildomi ir Gcsiniai Pečiai 
nuo $19.75 iki $97.50

Naujiem Fronto k 
Užpakalio.
Gonkain

Namu Iškėlimui Ir 
PerkSUinųl, 

įtaisymui Stoglan
gių. Kambariu ar 
ril/»U Apaęt^utu 

Namu 
I’aHtogėee

Gazolino - Ir Tepalo 
Statlon

Tankam Ir Keliam
Asbestu, Asfalto

Plytomis ar 
Sklndellals

ApmuSImnt Senu

Gražios Plieninės Lovos 
nuo $2.95 iki $15.00

C6Rolinb
M A M P AT E

New
J..HB5RIDES rw|

S i u 1 y ją. Mažiausias 
Kainas ant Visokiu 
Namams Reikmenų. 
PIRKITE ČIA DA
BAR IR TAURINKI

TE PINIGUS!

Tai yra patogiausia ir did 
žiausia krautuvė Bridgepor

RĘAĘITIS YRA GERIAUSIA REKOMENDACIJA
bu‘7o vienas iš pirmųjų atsidaryti po žinomos “Bankų šventės.”

UŽEIKITE — BUSIME LAIMINGI JUMS PATARNAUTI,

Refrigeratoriai ir Ledaunės 
nuo $9.50 iki $99.00

Gražus Seklyčiom SETAI 
nuo $24.50 iki $98.00

NRĄ
MVĮBZRį.

Oficialis užkvietimas Lietu
vių Tautiško Pašelpinio Kliu
bo, šv. Jurgio, šv. Kazimiero 
ir Šv. Andriejaus parapijų, 
Liet. Republikonų Kliubo, 
1011 Fairmount Aye., Liet. Pa
šelpinio Kliubo, 658 N. 11 St., 
Liet. Pašelp. Kliubo, 2854 
Winton St., Liet. Repub. PaŠ.. 
Kliubo, 3391 Edgemont St., 
Liet. Pil. Pašelp. Kliubo, 3146 
Richmond St 
Svetainės ir 
Kliubo, Šv.
D-jos, Liet, 
4647 Mokose St 
ALTS. 42 kp., 
terų Pašelp. D-stę

Puikus Matrasai 
nuo $4.50 iki $30.00

“Naujienų” Redakcijai, 
1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Gerbiamieji:
Dėl “Naujienose” įlipusios 
respondencijos, buk tūlas 
tuvis, “Europos” 
matęs “Lituąnicą 
per Atlantiką, teiravąusi pas 
Norlh; German Lloyd ir iš jų 
gauta? atsakymas iš 25 Aug.,

Buy gioves with what 
it savęs

Nfir* reikalo 
daugiau. k[ 
košele. "

—■ dideli •
25c. J
»8, ui*kuriuo»’ galite nnzlpirk- 
n plrlttnaltee ar ką kitą. 
Lambert Pbarmaoa) Op.

■.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

Dabar jų įamžinimui Ameri
kos lietuviai pradeda rinkti 
aukas jų PAMINKLO. STATY
MUI. Philadelphijos lietuvių 
kolionija, kaip pasirodė didi 
rėmėja transatlantinio musų 
lakūnų skridimo, taip ji ir da
bar pradeda darbuotis jų pą-; 
minklo pastatymui. Tam tik
slui yra rengiama lietuvių ma
sinis išvažiavimas — PIKNI
KAS rugsėjo 17 d. VYTAUTO 
PARKE, kur kviečiame ju?ų 
garbingą organizaciją in-cor- 
pore dalyvauti. Taigi bent šį 
kartą, broliai, pasirodykite.

Kviečia V V. SANJUNGOS 
KOMITETAS: Dr. E. G. Kli-

baltus šiušus eina gatve nosis 
užrietę ir jąų žmogaus nebe
pažįsta. Tai tau ir komunis-. 
tai. Gatavi patys padvėsti 
bedirbdami, bet kad tik dau
giau dolerių į savo kišenes 
prisikimšti. Na, o kaip su be
darbiais? Na juos bala... pa
mano širdy musų draugučiai. 
Jeigu kas užsimena apie pasi
ni ok’ymą, tai pripasakoja ne
būtų dalykų, ypač labai striu
ke Malinauskas, kad tik jo al
gelė nęs.upiaželų. Mąt, abudu 
su žmona “vargšai” dirba, o 
nei vaikų, nei buto užlaikyt 
didelio nereikia, ,— tai kaip 
jų^-sau manot — beda ir tiek... 
Dar porą, metelių ir Malinau
skai važiuos į Lietuvą centro 
pirkti. /

mas, A, Tvaranavičia, A. Gar? 
liauskas, Z. Jankauskas, S 
Masickas, J. Streleckas, J. V 
Grinius, J. Ivanauskas, J. Mas- 
lauskas, P. Bingilas, B. Sarse- 
vičia, P. K. Keršis, Alez. Uršin- 
kas, A. Tamulevičių, M. Man- 
kelevičia, S. Puteikis, Kaz 
Slivinas, Vladas Baranauskas 
F» Mockus, Kaz. Valys, S. Ur
bonas, P. Biržis, A. Valipšis 
B. Tautkus, N. Dailyda,

Z. Jankauskas, rast.

4179-85 Archer Avė, 
Te!. Lafayette 3171

2536-40 W. 63rd St.
Tel. Hemlock 8400

CHICAGO, ILL.

ĘROLJAI LIETUVIAI:
Jie mus nesu vylė, tad mes 

jų ir nęąpvil^įiąft. DĄĘJĄUS- 
GIRLNO tragiška, nuilisl netoli 
Lietuvos sienų, sujudino kiek
vieną lietuvį ir lietuvę. Rautla 
jų artimi giminės, pažystami* 
draugai; rauda jų. Amerikos 
lietuviai, rauda jų vi?ą Lietu
va, o platusis pasaulis sudėjo 
per spaudą jiems ant jųjų ka
po laurų vainiku?. Ir jie to 
užsitarnavo.

Kaip mes gyvi esame, nema
tėme ir neskaitėme niekados 
pasaulinėj spaudoj tiek daug 
apie lietuvius, apie musų la
kūnų garbingą, bet tragišką 
mirtį. Gyvenantiems, lietu
viam? mu?ų lakiniai paliko di
delę garbe. Ar už iškeltą lie
tuvių vardo pasaulio akyse 
DARIUStGIRĖNAS. neužsitar
navo nuo musų juos tinkamai 
įamžinti?

Mes šaukiame jus. prisidėti 
prie jų skridimo per Atlanti- 
ką. Ar jus prisidėjote prie to 
darbo? Jūsų garbingą drau
gija žino. Jei neprjsidėjole, 
mes už tai nerustaujame. Ga
limybė buvo turėti visokių 
abejojimų, ar musų lakūnai 
tikrai skris ar mus nesuvils; 
ar jie mažu tik pasipinigaus 
ir vėl kur dings. Dabar, jiem 
didvyriškai mirus, TIKIM, 
KAD JIE MUS. NESUVYLĖ. 
Už jų tokį pasiryžimą, ir, gyva
sties paaukojimą aųgštiems 
tikslams, mes jus ir (Aurime at
minti. >

kad tai buvo vokiečių pašto 
orlaivis, o ne “Lituąnicą.” 

Su tikra pagarba,
P. Žadeikis, 

Lietuvos Generalinis
Konsulas.

DROTTNINGHOLM .... 
KUNGSHOLM ...............
DROTTNINGHOLM . ..
*) DROTTNINGHOLM .... Nov. 29
*) GRIPSHOLM ................... : Dec. 9
♦) Kalėdų Ekskursija į Lietuvą

Dideli, balti it gulbės laivai. Erdvus 
ir gerai ventiliuoti kambariai. Kelionėje: 
judomi paveikslai, koncertai ir šokiai. 
Keliaujant ‘‘Baltuoju. Švedų, Laivynu", 
keliopė būna pertrumpa.

Kreipkitės į vietinį agentų, arba;

SWEDISH AMERICAN UNE 
181 N. Michigari Avė.. Cbicago, III.

L I ELT U V O N
Rrgųliąįiški Išplaukimai — 
Patogi Kelionė, — 
Žemos Kainos
Dįį infmFtnflfiitį, kreipkitės, 
į į J Agentus j flrbų į

AMERICAN LINE
, ■’ ‘ -s- ■ ‘"'.i ■> ■;

130 N. LA SĄLLE.ST., 
Chicago, UI.

Naujos mados parlor setai, 
tvirtus gražus, patogus, pa
sirinkimas mohair, šilk ra- 
von, velvct ar tapestry, ver
ti nuo $90.00 iki $125.00, 
dabar tiktai $ 49.50

*67.50
Lengvus, išmokėjimai pri
taikoma pagal reikalavimą.

A tsilankykite tuo jaus!

Gensevičienč (G.ensevičius sa
kysi, kądi jįs buvo nuo dąrfeo 
Federacijos Steig. Seime atsto
vu?),, Bet vargas jai, — visai 
netikėtai a|ya^iayo iš Sask. 
provincijos Petre Matulaityte, 
kuri nusistačius visus suby- 
tyti. Jau pastaroji nesitenki
ną lietuviais, bet eina stačiai 
skeTsai ir išilgai gatves ii; mal
dauja išmąldojs. Pažymėtina, 
kad tos mergeles tetutė labai 
dievobaiminga moteris ir ret
karčiais pasiteiraują, ar jos se
serėčiai lanko bažnyčią ir t. t. 
Vargše moteris nežino, kad 
jos giminaitė vaikšto po To
ronto miestą ubagaudama dėl 
komunistų labo.

Lietuvoje gyvendama Matu
laitytė labai artimus santy
kius turėjo su žvalgybinin
kais ir karininkais, net jos 
tikri broliai (socialdemokra
tai) vengdavo jos, kad neįku- 
slų žvalgybininkams. Buvę 
federentai žvalgybininkų, tai 
štai koki lipai sudaro komu
nistų liogerį. į.

Tie žmonės yra ne tik uba
gai, kurie landžioja po gat
ves ir namus, bet jie yra ir 
dvasios tikri ubagai.

r

Labai smagiai praleidome 
šventes — “Ląbor Day” — pas 
Racine gyventojus, ponus 
Glebus, kur susirinkęs nema
žas būrelis draugų ir pažįsta
mų. J. M, Globas, 1831 Liiv 
den Avė., yra senas vietos gy
ventojas ir turi gražius savo 
namelius, o taip pat augina 
gražią šeimynėlę iš trijų duk
terų ir vieno sūnaus.

Iš Chicagos atvyk p senas 
Glebų draugas M, Kąrčauskąs 
su šeima ir A. Plukiai, iš 
Rockford, C. Ivanauskas su 
žmona ir jų sunu? Charles 
taip pat su jauna žmona. Iš 
vietinių dalyvavo racinicti? A. 
Wasiliauskas su šeima. Jis 
turi anglių išvažinejimo ir ra
kandų perkraustymo 
Tai senas naujįenįetis.

Vi?i susirinkusieji 
smagiai laiką praleido 
gardžių valgių ir gėrimų 
gins

PACiFIO; EMPEROEtHlROHITO

Ęuvęs. Australjjos premieras. W.. Hughes sako,; kad karas IPacifiko vandenyne yra neišvengtinas. 
Londonę žinios tvirtina, kąd. Jąppnij.a slaptą, statosi karo laivus ir juos slepia paslėptose ba
zėse “vartojimui ateityje”. Jungt. Valstijų laivyno komanduotojas admirolas Standley skelbia, 
kad Amerikos laivynas ir toliau pasiliks Pacifike, prie Philipinų salų. Japonija tuo yra nepa
tenkinta ir sako, kad tąi yra Amerikos nepasitikėjimas. Tuo tarpu Japonija siekiasi kiek ga
lint stipriau įsitvirtinti Pacifike. Iš tautų sąjungos ji gavo mandatą ant buvusių Vokietijos 
salų ir tuo įvarė kylį itarp dviejų svarbiausių Amerikos kolonijų — Philipinų ir Hawaii salų, 
taipgi apsupo Amerikos salą Guam, kaip parodo šis žemėlapis.

'IJygliuota” unija

Nesenei Toronte susiorgani
zavo suknelių prosytojų uni
ja, Butų labai geras ir pagir
tinas dalykas, kad žmonės or
ganizuojasi į unijas, bet visa 
beda tame, kad tie neva uni- 
jistai apsitveria labai aštriai 
dygįįąta tvora ir nieko nei ar
tyn neprisileidžia. Vyručiai, 
nebūkit toki pavyduoliai! Ar 
jus neatsimenat, kaip pora me
tų atgal šliąužiojotc prieš Čiu- 
rinską be kepurių, kad tik 
tas priimtų jus mokytis pro- 
syti. O ką dabar jų? darot? 
Pravedėt tokius nutarimus, 
kad -'nepriimti n$ vieno mo
kintis”. *

Patys dėka Čiurinsko išmo
kot prosyti, užsidirbote kelis 
centus, tad nepavydėkit ir ki
tiems. Bet kur tau 
preseriai dirba kiti ligi 10-11 
vai. nakties ir uždirba ligi 40 
dol. Užsimovę plačias kelnes.

"BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS’1 
Greita kelionė j Lietuvą per Švediją 

Laivai išplaukia iš New Yorko 
Pier 97, gale 5 7tb,St.

PERMOOELUIOKIT 
DABAR!

NIEKAS NEPADARYS PIGIAU
MKS Nl’ĖCIAUZVOa^MRH: 

Naujiem BeUmen- 
’ tam 

Naujiem Medžio Ir 
Plytų Frontam 

prie zenų Namų 
Statymui (vairių 

Paramsčių 
Konkryto Plytų 

Pamatams 
Pertaisymam Viso
kių Ru£lu Gonk'l 
Apdengimui, Va< 

sarnamlam 
Naujiem Stogam 

Naujam Plumblng 
Apmušimui Gonkų 

SkindeUals 
Vario ir Bronzos 

Krautuvių.
STATYBAIta,nMEDMO AB

Visokio Didžio. KaiiiotJ P^gal^Suta*||.V 
APSKAIČIAVIMAI DYKAI 1 Iki 10 Metų 
Hmokijimas. Darbas NEPRALENKIAMAS

J. PONDELIK, Jr.
CONSTRUCTION CO.

Vyriausias Ofisas

5213 West 22nd St.
Telefonąl-Tęllocknell 4?2O; Cicero 2655

mados
Standard padarymo, 
garantuotos drabu

žių plovyklos, vertės $70.00, 
dabar tiktai už

•37.50AR NESVEIKAS?: 
Pasitarki! su Dr. Ross, dykai,; 
apie savo ligą ar silpnumą. < 

Vėliausi ir geriausi < 
: gydymai išgydymui i

įvairių kraujo ligų,1 
L reumatizmo, inkš-'
l IreL *9’ Puslės» urina-'

r’9 *r v’s9 u^re* 
Ta‘- 

W Pg* sPcc’ali gydy-
• V sugrąžinimui

V energijos ir stipyu-
mo Ke laiko nu- 
silpusiems asme- 
nims ir lytiniai 
silpniems vyrams.

Sergantys žmonės yra kviečiami 
ateiti dcl sveikatai naudingų informa
cijų, kurios bus suteiktos dykai be 

'jokių pareigų. 
, Dr. Ross kainos yra žemos ir vi
siems prieinamos. Galima susitarti dėl 
Jengvų išmokėjimų, kad kiekvienam 
'nesveikam žmogui duoti progos išsi- 
' gydyti ir tapti sveiku.

DR, Be M. ROSS 
; UŽTIKIMAS SPECIALISTAS
> 35 South Dearborn Street
J kampas Monroe Street, Chicago, III. 
t Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
'Prįėinimę kąinb. 50.6 dėl vyrų ir 508
* dėl moterų. Valandos: 10 
'5 p. m. Nedėliomis 10 a. 
(val. Papedėliais, Seredomis
> tomis nuo
> Ofisas 30 metų tame pačiame name.

» MAR5HAU.
s E \ ls- Pakelkit namo vertę ir patogumų moder

niška KAUSTO VANDENS ar GARO Ap
šildymo SiHtcma — ankščiauaioB rųftiea 
boileriai, geriaUHiaH maleriolaH, tobulas 
itainymo darbas ir pilnas našumas ga
rantuota.

PIRKITE DABAR! PIRM KAINU 
PAKILIMO!

Lengvi Ifimolrfjiinai, jei Norima

2118-32 S. STATE ST. 
Victory 2454 .

Gaukite Musų Apskaičiavimų šiandie.

labai 
prįe 
Vąl- 

pagąmino p-ia Glebienė 
su savo jaunomis dukrelėmis 
ir visus maloniai vaišino. Ne
atsiliko nei p. Glėbas, — jis 
vajšinp sava svetelius^ su švier 
žiu “SchliU” alučiu ir kitais 
gėrimais.

Bendrai imant,, vį?j ląbai 
smagiai laiką pyąjeidome ir 
viešėjome ligi 7 vai. vakaro. 
Na, o pę tq reikėjo skirtis, 
kadangi i ant rytojaus. įpus vėl 
ląukę 4ąiį>a?, T^.dėb, atąisveii 
kįnępje ir išsisKi.rptėjmę sayo 
keliais,.

— Senatį Kpiptypas.

is LjNI

■/T,..... :



šeštadienis, nigs. 9, 1933
„ —...................■■■■!, , ■ Ą

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pirmadieni,r engia 
bankieta Jack Shar- •r 

key pagerbimui
Jis įvyks Midland Athletic Club;

Sharkey dalyvaus su žmona

Pirmadienį būrelis vietiniu 
lietuvių rengia bankietą ir šo
kius pagerbimui lietuvio kumš
tininko, buvusio pasaulinio 
čempiono, Jack Sharkey, Mid
land Athletic Clube, 172 West 
Adams Street.

Jack Sharkey prižadėjo at
vykti į bankietą kartu su žmo
na, Mrs. Dorothy Sharkey ir 
savo treenfiais ir draugais. Po 
bankieto ir kalbų įvyks šokiai, 
kuriuose, tikima, dalyvaus 
daug jaimimo.

Rengėjai kviečia visus lietu
vius sporto mėgėjus į bankietą 
atvykti ir susipažinti su žy
miuoju lietuviu kumštininku. 
Bilietų kaina, bankietui ir šo
kiams—$1.25, o vien šokiams— 
50 centų.

Važiavo pas dakta
rą; sunkiai sužeista 
nelaimėje, kelyje

muose, todėl kiekvienam yra 
malonu pasiklausyti gražių 
radio programų.

štai ir ryt dieną chicagicčiai 
ir kitų miestų lietuviai turės 
progos išgirsti net tris lietu
vių dainų ir muzikos radio 
programus, kuriuos duoda 
Jos. F. Budriko radio ir ra
kandų krautuve, adresu 3417 
So. Halsted St. Chicagoje.

Pirmas programas bus an
ksti iš rvto 8 vai. iš stoties 
WCFL. taipgi ir 1 vai. po pie
tų iš tos pat stoties, o trečias 
—lygiai 1:30 po pietų iš W. 
A. A. F. stoties, 920 kil.

Apart dainų, kuriomis Bud
riko duodamieji programai 
pasižymi bus suteikta dar 
daug naudingų pranešimų, 
todėl patartina visiems pasi
klausyti. —Harmonistas.

Atsiliepimai apie Radio Kliu
bo sekmadienių programus, iš 
stoties WGES, 11 vai. prieš 
pietus.

A. Žymontui:
Gerbiamasis: — Nors ir 

suvėluotai, bet reiškiame šir- 
dingiausį padėkos žodį Žy- 
itiontui už tokį šaunų radio 
programą pereitą sekmadienį. 

; Širdingiausiai ačiū p. Bab
ravičiui už tokį malonų ir 
jausmingą padainavimą. Taip 
girdėti dainuojant p. Babravi
čių, tai tikras malonumas ir 
sielos maistas suaugusiam ir 
vaikui. Štai, kad ir musų du
krelė, būdama nepilnų ketu
rių metų, kaip tik išgirsta dai
nuojant p. Babravičių, tai 
klausos su tokia atyda, kaip 
suaugęs žmogus. O kaip iš
girsta dainuojant “Karvelėli

Mėlynasis,” taip susigraudina, 
kad pradeda verkti.

Malonu, kad ir dar palinks
mins mus p. Babravičius savo

stebėtinai gražiu dainavimu. 
Viso labo, 
—J. S. Petkas,

Chicago, III

KELIOS DIENOS BELIKO

Apvirtus automobiliui nukentė
jo nortshsidietė p. Striupienė

Automobilio nelaimėje, kuri 
įvyko kuomet ji važiavo pas 
gydytoją, užvakar sunkiai buvo 
sužeista northsidietė p. Striu
pienė, 3636 North avenue.

Nelaimė įvyko prie kampo 
Archer ir Western gatvių kam-

SKALBYKLOS
THOR, MAYTAG, 
APEX, PRIMA, 
VVESTINGHOUSE, 
EASY WASHER
Budriko krautuvė užpirko 
daugybę mašinų kol 
nebuvo aukštos, ir 
parduoda už žemas

kainos 
dabar 

kainas.

skalby-Naujos elektrikinės 
klos vertės
$75 po

Skalbyklos $60 
vertės po .....
Skalbyklos
vertės $90 po
GALIMA PIRKTI MOKANT 

PO $1 Į SAVAITĘ.

’39
•29

*49.50

Jos. F. Budrikę
3417-21 S. Halsted St.

CHICAGO. ILL.
Telefonai: Boulevard 4705 ir 

Boulevard 8167

Leidėjai Lietuviškų Radio 
Programų

Nedaliomis: 8 vai. ryto ir 1 vai. po 
pietų. W. C. F. L. 970 k. ir 1:30 
vaL po piet. W. A. A. F. 9:20 k. 

t———■■ nu i i m ■m—inai rfiurmii V

RYT IR VĖL DAINUOJA 
PER RADIO

JUOZAS BABRAVIČIUS, 
Operos Artistas

Primename, kad ryloj, rug
sėjo 10 dienų, Juozas Babra
vičius, Operos Artistas ir vėl 
dainuoja Radio Kliubo pro-

po. Sužeistosios sunitfs, Louis, 
buvo prie vairo. Važiavo į pie
tus Western gatve. Kuomet ji 
beveik pervežiavo Archer gat
vę, į jo Beo automobilį smar
kiai drožė kitas automobilis, 
prie kurio vairo buvo moteriš
kė. Reo apvirto, gerokai ap
sidaužydamas ir sužeisdamas 
jame buvusius keleivius. Kiek 
lengviau už p. Striupienę su
žeistas jos sūnūs.

įdomus lietuvio tipas 
Northsidėje ;turi 

gerą muziejų
Vienas iš ilgiausiai Northsidėje 

gyvenančių lietuvių

NORTIISIDE.—šiomis dieno
mis man teko susipažinti su į- 
domiu lietuviu, kuris savo tau
tiečiams tėra mažai žinomas, 
o ir tiems, kurį jį pažįsta — 
paslaptingas; Minimas asmuo 
yra tikras lietuvis, gyvenąs 
North Side per suvirs dvidešim
tį metų—tylus, ramus ir tipin
gas.

Jeigu pateksi į jo kambarius, 
pastebėsi ant sienos kabantį 
Lincolno ir jo šeimynos pavei

grame iš stoties WGES, 1360 
kilocycles, nuo 11 iki 11:30 v. 
prieš pietus, šį sekmadienį 
musų artistas tarpe kitų dai
nų, ketina sudainuoti vienų 
gražių arijų iš operos. Taigi, 
atėjus skirtam laikui, atsuki
te savo radio ir pasiklausyki
te šio puikaus programo.

kslą. Kito tokio paveikslo nie
kas negali niekur gauti. Pats 
paveikslas įdėtas į rėmus, pa
darytus iš ąžuolinių medžių, 
surinktų iš visų Chicagos par- 
kų.

O jeigu šis lietuvis atidarys 
savo saugiąją spintą, kurioje 
jis laiko savo “muziejų”, pama
tysi šimtus įvairių įdomių daik
tų, surinktų iš visų pasaulio 
pi?sių, kaip medalių, senovės 
pinigų, aukso ir kitų metalų— 
pasilikusių nuo buvusių Lietu
vos kunigaikščių ir didžiūnų 
laikų. Toliau, keletą knygų 
pašto ženklų, daug svarbių laiš
kų, tarp jų du Dariaus ir Gi
rėno laiškus, paveikslų^ etc.

Kada nors lietuviai ar kas 
kitas bus paveldėtoju to bran
gaus turto. Tik gaila, kad šis 
tautietis man uždraudė daug 
rašyti ir tai ti su sąlyga, kad 
jo pavardės neskelbsiu.

—K. čepukas.

RADIO11

BUDRIKO RADIO PROGRA
MAS.

Su vėsesniu oru didesnį lai
ką žmonės praleidžia savo na-

JUOZAPAS BUDRIKIS IR TĖVAS
G R A B ORIAI

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 
i( žemesnės kainos. Vienoj vietoj

5340 South Kedzie Avenue

THEGEEVUM'GIRLS.

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Prie Pasaulio Parodos

Broliai Lietuviai iš kitų, miestų, kurie atvažiavote pamatyti Pasaulio 
Parodos, prašome apsistoti pas mus, Mes turime vietos dėl jūsų mašinos 
dykai. Gausite gero, šalto alaus ir užkandžių ir pėsti galėsite nueiti į 
Pasaulio Parodą. Musų užeiga randasi priešais Pasaulio Parodos vartus.

Jeigu eisite į Parodą, neikite prošalį-— p. p. Julius Bakštis ir Walter 
Yanulevičius nori jus pasveikinti “Ant Sveikatos". Musų antrašas yra

1245 So. Michigan Avė.
Chicago, Illinois

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai ..........  75c
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium .............. 20c
32 pusi.

Nuosavybes Išsivystymas ..................................   50c
170 pusi.

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) .................  75c
264 pusi.

Moralybes Jšsivystymas ............................  50c
120 pusi. r-”

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi................ 50c
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo 

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago, III.

iš2 šmotų PARLOR SETAS padarytas i
gero tapestry ...........................................
3 ŠMOTŲ BEDROOM SETAS. riešuto
medžio ..................................
SKALBIMUI MAŠINOS po .............

i wli|

fe J*

Kad jus dar galite nusipirkti 
rakandus senomis kainomis, 
nes trumpoj ateityje turėsite 
mokėti daug brangiau.

Čia pažymėtos nekuriu pre
kių specialės kainos:

’39.50 
•49.50 
*39.50 
•12.50

City Furniture Co.
M. P. Javarauskas ir J. Bertulis, Savininkai

2310 W. ROOSEVELT ROAD

DULKIŲ VALYTOJAI po

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speciališkai gydo ligis 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 nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė.Tel. Crawford 5573

S. D. L. B. A. L.S. C. L.
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMAVOTOJAI

Pagraby kainos atatinka depresijos laikui,
Tolumas nedaro skirtumo,
Moderniškos koplyčios dykai,
Asmeniškas, mandagus, simpatiškas, patarnavimas.

Chicago, III. Cicero, III.
1439 S. 49th Court

Telefonas Cicero 5927
2314 West 23rd Place
Telefonas Canal 2515-2516

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos



NAtIJIENOS, Chicago, tll.
ŠEŠIŲ BALIUNŲ TARPTAUTINĖS LENKTYNĖS CHICAGOJE

e

8c 
18c 
75c

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
11L Telefonas Ganai 8500.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

Užsisakymo kainas
Chicago je — paštu:

Metams ••••.•••••..••.••..••■■m.....*.
Pusei metų ...... -...............
Trims mėnesiams ....------
Dviem mėnesiams .•••••••••••••
Vienam menesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 
Savaitei •■•••••••••••••••••••••e•••••••• 
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams __________ —_____  $7.00
Pusei metu ...........   8.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem mėnesiams ..............  1.25
Vienam mėnesiui .......... ............... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .................. -.............. $8.00
Pusei metų .................. .......... .. 4.00
Tyims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

naujienos
The Lithuanian Daily Newa 

Publlshed Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Tdephone Canal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy____________________

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Ilk under the act of 
March Srd 1879.
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NAMŲ STATYBOS SUMANYMAS
i i i

Iš Washingtono pranešama, kad federalinė valdžia 
ketina išleisti didelę sumą pinigų namų statymui, idant 
tuo budu butų atgaivinta statybos pramone ir bendrai 
pagreitintas ekonominis krašto atsteigimas. Preziden
tas Rooseveltas manąs, kad valdžia galėtų ne tik vy
kinti viešųjų statymo darbų — tiltų, upių užtvankų ir 
t. t. — projektus, bet taip pat, tiesioginiu arba netie
sioginiu budu, finansuoti privatinių gyvenamų namų 
statymą. Šituo tikslu ji arba duotų paskolas miestams 
ir privatinėms korporacijoms, arba pati steigtų korpo
racijas, kurios užsiimtų tuo darbu.

Sakoma, kad federalinė administracija rengiasi pa
daryti pirmą bandymą Washingtono mieste, įkurdama 
tenai valdžios kapitalu korporaciją, kuri. griaus bied- 
nuomenės kvartaluose senas lūšnas ir jų vietoje statys 
naujas, švarias rezidencijas žmonėms gyventi. Jeigu 
šis darbas pasirodys praktikoje sėkmingas, tai tuomet 
jisai bus vykinamas plačiu maštabu visoje šalyje. Pre
zidentas Rooseveltas ir vidaus reikalų sekretorius Ickes 
dedą daug vilčių šitam sumanymui. Jie tikjsi, kad pla
taus namų statymo programas gali ištraukti Ameriką 
iš depresijos panašiu - budu, kaip kad automobilių pra
monė atgynė Ameriką nuo ekonominio krizio po pa
saulio karo.

Šitoje idėjoje yra daug tiesos. “Naujienoms” teko 
jau seniai išreikšti tą nuomonę, kad su pagelba planin
gos statybos butų gal lengviausia pastatyti šį kraštą 
ant kojų ekonominiai.

Apžvalga

BĖGA Iš SOVIETŲ ROJAUS

“L. Žinios” rašo apie jauną 
lietuvį darbininką, kuris buvo 
iškeliavęs į sovietų Rusiją lai- 

ieškoti, bet sugrįžo iš te- 
skaudžiai nusivylęs, ir da
vei tarnauja pas ukinin- 
(Marijampolės apskrityje), 

kad bent gali

porą metų”, skaito- 
žinioje, “pas vieną 
tarnavo jaunas ap- 
vyrukas. Vyrukas

mes 
nai, 
bar 
ką
džiaugdamasis, 
sočiai pavalgyti.

“Prieš 
me toje 
ūkininką 
sišvietęs
vis svajojo apie SSSR, kad 
ten nuvyktų. ‘Prieš porą me
tų vyrukas ir išvyksta į 
SSSR.

“Šiomis dienomis tasai vy
rukas, suvargęs, išdžiuvęs, 
padaręs apie 200 kilometrų 
pėsčias vėl sugrįsta pas tą 
patį ūkininką ir džiaugiasi, 
kad Lietuvoje dirbant gali 
sočiai pavalgyti. Jis pasako
ja apie SSSR kaip ir kiti 
anksčiau iš SSSR sugrįžę 
darbininkai, — tai jo ištisos 
kalbos nėra reikalo dėti. 
Aišku jau ir tai, kad jei ko
munistų šaly butų radęs ne 
rojų, o tik pakenčiamą gy
venimą, nebūtų grįžęs.” 
Jeigu tas jaunas darbininkas 

butų Rusijoje gavęs kokio nors 
komisaru ko vietą, tai jam te
nai taip pat nebūtų buvę blo
ga. Komisarai Stalino karalys
tėje nebadauja.

INTERNACIONALAS KOVO 
JA PRIEŠ ĖAŠIZMĄ

Specialė Socialistinio Darbi
ninkų Internacionalo konferen
cija Paryžiuje pašventė dau
giausia laiko svarstymui socia
listų taktikos kovoje su fašiz
mu. Išnagrinėjus klausimą vi
sapusiškai, buvo priimta ilga 
rezoliucija (kurios tekstą pa
duodame kitoje vietoje), iš-

šeštadienis, rūgs- 9,- 1933

B
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LIETUVOS ŽINIOS

tinęs demokratijos vystosi 
Socialinę Demokratiją.
(Pabaiga sekamam numeryje)

KULTŪRA No* 4 tik ką 
gavome iš Lietuvos. Tai. ge
riausias ir įdomiausias žur
nalas. Kaina tik 45 c. Gali
ma gauti Naujienose.

Kaip
Jis nusileido Gonnecticut valstijoj, nu-

Kaip spėjama, jie nusileido kur nors

[Pereitą šeštadienį iš Chicagos pakilo šeši baliunai, kurie atstovauja penkias valstybes, lenktynėms už Bennett trofeją. 
manoma, toliausia nuskrido Jungt. Valstijų laivyno baliumi kom. Settle (kairėj).
skridęs apie 800 mylių. Apie du baliunus — Goodyear ir Lenkijos nėra jokių žinių.
Kanadoj, toli nuo gyvenamų vietų. Ir iki nebus sužinota kur jie nusileido, nebus žinoma kas tikrai laimėjo šiąs lenktynes.
Kom. Settle laimėjo ir pereitų metų lenktynes, nuskridęs iš Šveicarijos į okupuotąją Lenkiją, netoli Švenčionių.

nauda darbininkų klases atei
čiai, tai jau kitas klausimas. 
Atsiminkime, kad po komuna- 
rų skerdynes Franci j oje dar
bininkų judėjimas buvo apmi
ręs dvejetą dešimčių metų!

Krueger, Levinson ir kiti 
“kairieji” delegatai Internacio
nalo kongrese stoja labai griež
tai prieš “bendradarbiavimą su 
buržuazija”, t. y. prieš dalyva
vimą koalicinėse vyriausybėse.

Bet jiems tinkamai atsake de
legatas Anderson iš Danijos. 
Jisai pasakė: “Koalicijos klau
simo, kaipo praktikos dalyko, 
Amerikoje nėra. Štai dėlko 
Krueger gali sau jį niekinti. 
Bet kada Amerikos socialistai 
turės keturiasdešimt nuošimčių 
visų krašto balsų — taip, kaip 
mes kad turime Danijoje, tai 
jie galvos kitaip.” Kas, be abe
jonės, yra tiesa.

bąžnyčią, bet ir čia ta pati is
torija—sumokėk Kužių bažny
čiai 300 lt. ir kūdikis bus kri
kščionis. Važiuoja Kulnys j 
Šiaulius, bet ir čia tas pat. Ma
to žmogelis, kad neatsispirs 
prieš “Dievo galybę”, suskolina 
300 litų, sumoka mokesčius ir 
vaiką padarė krikščioniu.

Lietuva nutraukė su 
tartį dėl Klaipėdos 
evangelikų bažnyčios

KAUNAS, 25, VIII. Elta. — 
1925 m. liepos 31 d. sudarytas 
aktas-sutartis su evangelikų 
bažnyčios vyriausiąją taryba 
Berlyne dėl Klaipėdos krašto 
evangelikų bažnyčios šiomis die
nomis buvo iš Lietuvos pusės 
nutraukta. Tarp kitų priežas
čių šiam aktui nutraukti buvo 
ir ta, kad senprusių; unijos evan
gelikų bažnyčios teisinė padėtis 
iš esmės pakitėjo dėl šių metų 
liepos mėn. 11 d. priimtos vo
kiečių evangelikų bažnyčios 
konstitucijos ir dėl vokiečių vy- 
riausybės pavartotų priemonių, 
prieš šią konstituciją priimant.

cionalo daugumos nuomonę. Už 
ją balsavo 291 delegatas, prieš
— 18, ir susilaikė nuo balsavi
mo 22.

įdomu, kad Amerikos socia
listų delegacijos balsai suski
lo: 4 delegatai — Levinson, 
Felix, Krueger ir Senior — 
balsavo prieš (!), o kiti du — 
Jacob Panken ir Herman Kobbe
— už rezoliuciją. Mums atro
do, kad Levinson, Krueger ir 
kiti du jų draugai visai be rei
kalo išsišoko, balsuodami prieš 
kongreso rezoliuciją. Tenka, 
pastebėti, kad amerikiečiai so
cialistų Internacionalo kongre
suose ne kartą parodė savo ne
sugebėjimą orijentuotis tarp
tautinio socializmo judėjime. 
Mat, jie, už tūkstančių mylių 
gyvendami nuo Europos ir ne
turėdami pilnų informacijų 
apie sąlygas tose šalyse, kur 
socialistų veikimas yra labiau
sia išsivystęs, neretai spren
džia apie dalykus paviršutiniš
kai, kaip žiūrovai, sėdėdami to
limoje teatro galerijoje ir ne
labai aiškiai nusivokdami, kas 
dedasi scenoje. Jeigu kuris ar
tistas scenoje garsiai šaukia 
ir smarkiai gestikuliuoja, tai 
žiūrovai jam ploja.

Po hitleriško perversmo Vo
kietijoje, daugelis Amerikos so
cialistų reiškė nusivylimą, kad 
Vokietijos socialdemokratai 
“pasidavė be pasipriešinimo” 
(kad socialdemokratai p«r 14 
metų atkakliausiu budu kovoje 
su reakcija, iki išseko jų pajė
gos, dauguma užmiršo!). Ot, 
jeigu Vokietijos darbininkai 
butų šokę tuščiomis rankomis 
priešintis Hitlerio bandoms ir 
kariuomenei, ir “naciai” butų 
išekerdę kokį šimtą, kitą tūks
tančių socialdemokratų — pa
našiai, kaip 1871 m. po Pary
žiaus Komunos kritimo kad pa
sielgė Francijos buržuazija su 
beginkliais komunarais, — tuo
met butų buvę puiku. Butų bu
vusi įspūdingą drama, ir tie 
asmens, kurie Šiandie Vokieti
jos socialdemokratus kritikuo
ja, butu ploję jiems katutes. 
Bet ar. iš. to butų buvusi, kokia.

Tarptautinio Darbininkų Judėjimo Strate
gija ir Taika Fašistinės Reakcjos Laiku

(Rezoliucija, priimta Paryžiaus konferencijoje)

toks didelis rinoPasaulio krizis, 
ir aštrus krizis, kokio iki šiol 
dar nežinota, rodo, kad kapita
lizmas nebesugeba panaudoti 
tas gamybos jėgas, kurias ji
sai išvystė, ir aprūpinti darbi
ninkus jų darbo vaisiais. Jau 
tas faktas, kad jisai nestengia 
užtikrinti masėms žmonių ma
terialinių gyvenimo sąlygų, liu
dija, kad kapitalizmo žlugimas 
ir jo pakeitimas Socializmo 
santvarka jau pavirto istorine 
galimybe. (Pasaulio krizis jau 
pakeitė giliai kapitalistinės eko
nomijos struktūrą. Liberalinė 
ir individualistinė kapitalizmo 
evoliucijos stadija jau priėjo 
galą. Krizio spaudimu vis spar
čiau vystosi kontroliuojamas, 
organizuotas ir monopolizuotas 
kapitalizmas.

Antra vertus, bet taip pat to 
ekonominio krizio pasėkoje, de
mokratija tapo skaudžiai su
krėsta tose šalyse, kur ji dar 
nebuvo įleidusi gilių šaknų 
pirm karo. Vokietijoje stam
bieji kapitalistai ir žemval
džiai panaudojo nubiednejusiu 
vidurinės klasės apačių ir ūki
ninkų sielvartą tam, kad butų 
sutriuškinta darbininkų klasė 
ir pavergta visa Vokietijos 
liaudis po teroristinio despotiz
mo letena.

Naujosios valstybiniai kon
troliuojamos ir organizuotos 
ekonomijos formos gali paruoš
ti perėjimą iš kapitalizmo į 
Socializmą, bet tiktai tąja są
lyga, kad valdžia valstybėje 
bus žmonių rankose ir darbi
ninkai turės organizacijos lais
vę. Tačiau jeigu valstybė, ku
ri kontroliuoja ekonominę sis
temą yra tironija, kurios ne
kontroliuoja žmonės ir kurioje 
yra nuslopinta asmens ir orga
nizacijų laisve, tai tokia padė
tis veda į aršiausios rųšies ver
giją

Reikia pridurti, kad ekono-

reakcinius palinkimus į 
ekonominę izoliaciją, ir tuo bu
du suardė ekonominę pasaulio 
sistemą. Fašizmas -stengiasi su
jungti visas tautines jogas po 
tironiškos valdžios vadovybe 
prieš kitas tautas. Tatai didina 
pavojų pasaulio karo, kuris ga
lutinai pražudytų civilizaciją.

Socialistinis darbininkų kla
sės judėjimas yra vienintelė jė
ga, kuri gali parodyti kelią 
žmonijai į naują visuofnenės 
santvarką, kur bus pilnai su
naudojama. technikos progrese 
išvystytos gamybos jėgos, kur 
bus užtikrinta pastovi taika, 
paremta tautų lygybės princi
pu, kur bus apsaugota asme
ninė ir intelektualinė laisvę — 
tos gėrybes, kurios sudaro šių 
dienų civilizacijos pagrindą ir 
už kurias geriausieji žmonijos 
sūnus ir dukters aukojo savo 
gyvastis, vieni ant laužų Re
formacijos laikais, kiti despo
tiškų monarchijų Baslilijose, 
treti ant barikadų kitose poli
tinėse 

Nei 
varo 
krizis,
kurie iš to kyla, neprivalo at
imti drąsą darbininkų klasei. 
Ji privalo suprasti, kad tai yra 
ženklai socialinės evoliucijos, 
Kuriai yra lemta atvesti žmo
niją į Socializmo pergalę. Ki
tokios išeities juk nėra, nes jei
gu ne. Socializmas, tai bus pra
žūtis visam žmonijos progresui, 
žinodama tai, darbininkų kla
sė privalo dar labiau ištempti 
savo jėgas kovoje prieš kapi
talizmą, fašizmą ir karą.

Tose šalyse, kur fašizmas pa
ėmė viršų, diktatūrą gali nu
versti! tįktaį> žmoųių įsuksimas, 

revoliucijos J jėg(>s jNu
galės fašizmą, jos nepasiten
kins jo galybės sunaikinimu; 
jos sunaikins taip pat didžią
sias .< kapitalistų., ir žemvaldžių

minis krizis pavirino priešin- jėgas, kurips sudaro ekonomi- 
.gurnus tarpe- valstybių, sustipk .nį fašizmo pagyipdą Jos pa-

ties naujos visuomeninės san
tvarkos pagrindus, ant kurių 
jos įsteigs Socialistinę Demo
kratiją.

Tose šalyse, kur demokrati
ja laikosi, darbininkų klase pri
valo visomis pajėgomis ginti 
asmenines ir kolektyves lais
ves, taip pat kaip ir visuotiną 
balsavimą ir darbininkų sąjun
gų laisvę. Tose šalyse, kur de
mokratijai grasina pavojus, 
darbininkų klasė privalo viso
mis prieinamomis jai priemo
nėmis atremti fašizmo atakas. 
Bet darbininkų klasė niekuo
met neprivalo užmiršti, kad 
demokratija nesugebės išlaiky
ti savo įtakoje masių ir išgel
bėti jas nuo melagingos fa
šizmo demagogijos, jeigu ji ne
įrodys energingais veiksmais, 
kad ji gali apsaugoti jas nuo 
kapitalistiško išnaudojimo, ko
voti prieš nedarbą ir tuo budu 
paimti iniciatyvą tame judėji
me, kuris ruošia dirvą Socia
lizmo įvykinimui. Demokratija 
gali tiktai tuomet būti sėkmin
gai ginama, kuomet ji iš poli-

“Mokėk 300 lt — pa- 
krykštysiu vaiką*”

ŠIAULIAI. —Šiaulių ivalsč. 
Radvilių km. ūkininko R. KuL 
nio šeimoj gimė kūdikis. Kul
nys krikščionis, todėl ir savo 
vaikąi tokiu padaryti norėjo. 
Sukvietė Kulnys kuinus, pake
le krikštynas ir išvažiavo į 
Kufcįų bažnyčią krikštyti savo 
įpėdinį. Prieš keletą metų Ku
žiuose buvo pradėta statyti nau
ja bažnyčia, todėl visi ūkinin
kai bpvo apdėti mokesčiais, po 
15 lt. nuo hektaro. Kulnys tų 
mokesčių bažnyčiai statyti ne
norėjo mokėti, todėl klebonas 
jam pasakė: “Sumokėk 300 lt. 
—pakrikštyti vaiką”. Bet kur 
dabar šiais sunkiais laikais sup
rasti 300 lt., veža Kulnys savo 
kūdikį krikštyti į Gruzdžių

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščiu bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo, sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo deleii

KAIP PRALEIDŽIAMOS TOS NUO DARBO LIUOSOS VALANDOS

-j.
) i

revoliucijose.
skurdas masių, kurias
i sielvartą kapitalizmo 
nei politiški perversmai,

K 
hi
11 ■W V
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JUS KENČIATE

Klaidos Atitaisymas

Telefom

Advokatai

Lietuviai Daktarai

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE'

4 Balzekas Sofija
22 Raukus Jos

KALEINIKAS 
šiuo pasauliu rug- 
2:25 valandą po 

sulaukęs pusės am-

Netolimoje ateityje pradės juos 
demonstruoti; taipgi turi ka: 
tastrofos Soldine paveikslus

Full Pack V 
No Slack Fili

tai mano svetimtaučiams kalba 
nutruko ir visi stebėjos, kad to
kia maža, tauta, taip gerų dai 
nįuinkių-ką turi..

“Jack Sharkey” nu 
stebo, kuomet suti 
ko “Jack Sharkey’

G.Lukšis.gayo laku 
nų laidotuvių pavei 

kslus iš Lietuvos

Vienas iš jų didelis, kitas ma
žas; vienas lietuvis—kitas airis

Laiškas “N-nų 
dakcijai

Gal kai kam bus įdomu ži
noti kiek tame lenktynių lauke 
arklių randasi. Tame lauke bu
vo 21 arklydč. Į kiekvienų nuk
lydę galima sutalpinti po 40 
arklių. Vienok, paprastai, jos 
nebūna visai pilnos, šįmet ap
lamai imant, aukščiau minėtam 
lauke buvo apie 500 arklių.

CICERO 
lidžių Hawthorne arklių lenk
tynių lauke. Pažymėtina, kad 
minėtos arklidės taip sudegė, 
kad paliko tiktai pelenų krūvos 
ir taip urnai, kad ėmė tik kelias 
valandas. Man pravažiuojant 
septintadienį, apie 7-tą vai. va
kare, dar buvo sveikutėlęs, o 
pirmadienio rytmetį, apie 6-tą 
vai., kada nuvažiavau, tai ra
dau tiktai pelenus. /Yrklių nei 
vienas nesudegė, nes- lenktynės 
buvo užsibaigę ir beveik visi 
arkliai buvo išvežti.

Tarp Chicagos 
Lietuviii

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

jienų laidoje 7 d/ rugsėjo įvy
ko. kelios korektūros ^laidos. 
Turi būti taip: Nutarta išpil
dysi narių prašymus, ištyrus 
reikalingumą paskolos, ir 
Šauktis prie Centro, kad butų 
suteikia paskola apmokėjimui 
duoklių.

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

46J1 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockivoll, St« 
Td. Republjc 9723 l

Rusas Gydytojas Chirurgas 
Specialistas odos ligų it veneriikų ligų

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo «ayo. ofį?e patinusia?, išpurtusias 
blauzdų gyslas

Valandos nuo 1 iki 4 irnuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halstęd Street 

Tel.i Boulevard' 1401

Pasakoja, kadi svetimtaučiai 
gėrisi lietuvių radio progra- 
mais

Lietuvio įspūdžiai* iš 
Hawthorne arklidžių 

gaisro j etc.

West Towp State, Bank Bldg.
2400 W. Mądison S t.

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

Namų telefonas Brunswkk 0597

ŠAME PRICE^ 
AS42YEARSAG0 

25ounce* for.25<

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S.. ASHLAND AVĖ. 
" f

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal, sutarimų ' 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820..
Namų Tel.: Prospect 1930

Šie laiSkai yra Jo ii. Epjopęs 
Kam jie priklauso, tesrul nueina ’ 
variausiu vašta,. (Clark. ir Adam: 
gatvių) atsieti Rpfcfa klausti prii 
langelio, kur. padėta iškaba “Adver 
tised W*ndow” lobej nuo Adams gat- 
v«s, Trankant,, laiškp NUMERI, kąię 
kad šiame saraše nažvnr.gta.

PAD^KAVONĖ

Ofiso: Tel., Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

SIMON M; SKUDAS
GRABORIUS IR BALS AKUOTO JAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus, 

.718 W. 18th St
Tel. .Monęoe 3377

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Matpuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų,, seredomis po pietų ir 

nedėliomis pagal susitarimą.

šeštadienis, rūgs
Įvo tokią gražią, ir didelę žu
vytę. f

Ji atostogavo pas Kurilą. Jie 
yra labai svetingi žmonės ir 
turi patogią vietą atostogoms.

šįmet Wisconsin valstijoj 
buvo sausra ir bulvių Kurila 
į Chicagą. jau daug mažiau 
galės atvežti, negu kitais me
tais. —N ebrailoupar kietis.

Dudley Cates iš Chicago, bu
vęs • industrinio administrato
riaus pagelbininkas, kuris pa
sitraukė iš NRA administraci
jos, kadangi Johnson’ nepriė
mė jo projekto tuoj aus reorga
nizuoti Amerikos Darbo Fede-* 
raciją, iš amatinių unijų są
ryšio paverčiant ją į atsako- 
mingą prieš valdžią industrinę 
uniją. Johnson tokiam unijų 
reorganizavimui pritaria, bet 
nemano, kad tą galimą, butų 
padaryti tuoj aus, su viena die-

Phone CanaJ 6122,

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR, CHIRURGAS 
2201 We$t 22mL Street 

Valandos: 1—-3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
Rezidenciją 6631 So. Californią Avė.

Telefonas Republic 7868

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

J. J. BAGDONAS 
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 West 63rd St.
Tel REPUBLIC 3100 '

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

Tel. Ken,wood 5107 
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

, Kučinskas 20 centi 
Kaip atrodo, ta* L

Mrs. E. Krukas su šeima, šį
met atostogavo net 9 savaites 
Woodboro, Wis. Šią savaitę 
sugrįžo iš atostogų į Chicagą, 
namo prie kasdieninių darbų: 
Tai yra žmona J. Kruko, skel
bimų užyeizdos iš Peoples 
Furnįtiire .kompanijos^ Ręikia 
dar pažymėti, kad Myjs, E. 
Krukas yra akušerė ir gyvena 
adresu* 4120 So. Richmond 
Street.

Mrs. E. Krukas, beatostogau
dama Woodboro, Wis. atsižy
mėjo žūva vimu, Ji mėgsta žu
vauti ir visuomet sugaudavo 
daug žuvies. Bet... vieną sykį 
jai pasisekė ant meškerės su
gauti net 12 svarų žuvį vadi
namą Muscalange. Tai yra 
žuvis panaši į lydeką. Įsivaiz
duokite sau, kiek. Mrs. Krukas 
turėjo prakaituoti, kol ištrau
kė ant kranto tokią didelę žu
vį. Suprantama,, paskiau vi
siems buvo daug džiaugsmo, 
o vaikai net šęjcipęjp aplinkui 
pamatę, kadi jų> mama suga-

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave.t 2 labos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4* 
vai. po pietų ir nuę 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Neda, nuo 10 iki 12 v. dieną 

j • Phone Midway 2880-

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 

4830 West 15th St. 
CICERO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Sq. Hąlsted Strett 
CHICAGO, ILL.

LIETUVIŲ GRABORIUS.
DIDYSIS OFISAS .... ' ' ___

4605’07 SO. HERMITAGE AVĖ.
Viri TMopii YARDS 1741—1742 CHICAGO, ILL

Phone, Boplevard 4139 
A, MASALSKIS. 

Musų, Patąrnayiųias lai
dotuose ir, kokiame’ rei
kale, visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturint iš
laidų užlaikymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL?

DR. VAITUSH, OPT, 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
litegystę. Prirengia teisingai akinius. Vi? 
suose atsitikimuose egzaminavimas darų? 
mas su• elektra, parodančią, mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
(STAIGA CHICAGOJE

J. F. EUDEIKKL graborių įstaiga, yrą , M
daugiausia šermenų, todėl gali pigiau^ pątarnaųti.

J. F. EUDEIKIS yra vienatinių lietuvių, graborius, kuris

Puikiausios, moderųįąkaį, įrppgtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl šermenų.

valandoje, pašaukite šią jstaigą.

A A S L AKIS 
Advokatas

Miesto ofisas 77 W, Washington St, 
Room 905 Tel. Dearburų 7966r

Vajandęs: 9 ryto iki 4. po pietų.

BURNSIDE. — Korespon 
dencijojc iš Burnsidės, Nau

A. K, Rutkauskas, M.D. 
4442 South V/estern Aoenut 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Oną ir Elzbietą, dv 
E m ei i ją Grebliunas i 

žentą Joną, brolį, Do;
6 anukus ir giminės, < 
3 brolius, 2 seseris i

K. P. G UGI S
A D V O K . A T A. S 

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

Telefonai Central 4410-44J1 .
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Strett 

Tel. Boulevard 1310
Valandos: nąo- 6 iki 8:30 vai. kiekyj 

vieną vakarą, išskyrus ke t vergą, 
Nedalioj nuo 9 iki 12 ryto.

Nežiūrint nuo ko jiiHij kančioH paeina 
•— Joh daba*’ gĮili būti paleiurvintoH 1 5 dic- 
han. Juh paHakytdto, tai labai greitai, 
bot tai yra Kalimu padaryti ifivalius Juru krau
ją hu Motinos Helenos No. 1 Herb-Nu* 
Tonikų ir kitais Naturo Curo Žolių Vais
tais. Atsišaukite tuojaus, gaukite 5-kių 
dienų žolių Trcatnicntų Dykai, taipgi Egza- 
hilnaclja nuo Dr, Siniauskio. Specialisto, sū
naus Motinos Helenos, Didžiosios žolių 
Gydytojos. Atsilankykite arba rašykite — 
atsiųsi? te 25c dėl Naminio Išbandymo. 
S-M-S HEKBAL INSTITUTE, 1800 North 
Damon Ave„ Chicago, III, Valandos: 11 
iki 7 vai. vak. NedMdicnais iki 2 vai, po 
plot. Kalbame lietuviškai. N. 0-2-33.

pašarvotas randasi 3150 
Avė. Tel. Bo ule v arei

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez, Tel. Victory 2343

DR. BERfASH1
756 W. 35tli St.

(Cor. of 35tb. Halsttd Sts.) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30.

Nedėldieniais pagal sutarti

Svetimtaučiai gėrisi lietuvių 
radio programų

Kadangi aš turėjau reikalą 
lankytis per ištisas penkias sa
vaites Hawthorne arklių lenk
tynių lauko arklidėse, prade
dant 6-tą valandą rytmetį, tai 
galėjau daug ką patirti. Pavyz
džiui, trečiadienį, rugp. 30 d,, 
tarp 7-8 vai. ryto, beeidamas 
išgirdau, kad vienoj arklidėj 
lietuviškai kalba, bei dainuoją. 
Nudžiugau ir pamaniau, kad 
gal ir lietuviai sugavo arkliais 
atvažiavo į lenktynes. Priėjęs 
kambarėlį, suradau besiginči
jant kelius svetimtaučius, iš ku
rių ir man vienas btfvo pažįs
tamas. Pažįstamasis kaip be
matant užklausė manęs ir ne
galėtum pasakyti kokioj kalboj 
tas programas duodamas. “Su 
mielu noru”, aš jam atsakiau, 
“Tai mano tautiečių lietuvių 
kalboje”. “Lietuvių kalboje?” 
nustebo visi, “o mes manėme, 
kad ispanų”.

Taip mu‘ms besikalbant pro- 
gramo vedėjas pabaigė, praneši
mus, kaip iš viso pasaulio, taip 
ir vietinius, ir uždėjo rekordą 
paaiškindamas, kad padainuos 
solo tūla panelė (pavardės ne
pamenu). Nugi, kąi musų tąu-; 
tietė sąvo malonų balselį pra
dėjo lankstyt visokiais budais,

Jack Sharkey vakar nu4stebą 
ir pakrapštė pakaušį, pirm negu 
jis įtikėjo, kad jaunas, nedrą 
sus vyrukas, plunksnos, svorio 
kumštininkas, kuris jam buvo 
perstatytas, yra Jack Sharkey.

Incidentas įvyko vakar Traf- 
tou sporto salėj, kuT abu Shar 
key treniruojasi. Mažasis Jąęk 
Sharkey yra nedrąsus, “airišiu- 
kas” iš Minneapolis, Minu. Jis 
visuomet norėjo sutikti savo 
“didelį brolį” Jack Sharkey iš 
Bostono, lietuvį kumštininką.

Paprašė sąvo menądžeriaąs 
Shąrkey didžiojo pa- 
jį perstatyti. Jack 
Didysis, nustebo, pa
mažu j į Sharkey dide-

ir Jack. 
žįstamo, 
Sharkey, 
žiurėjo į

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Dar apie žinutę i& Lietuvos, 
kurioje buvo rašyta, kad žen
tas užmušė uošvį, u‘ž kraitį.

Ką tik gavau laiškelį iš Lie. 
tuvos, kad žmogžudžiai J. Lau- 
ciškis ir P. Kučinskas, kurie 
užmušė LivMviką šinskų, gyv-. 
Buividžių kaime, likosi be teis
mo paliuosuotį. Daktaras, ku. 
ris atvažiavo tik į antrą die
ną, pripažino, kad velionis L. 
Šinskas mirė nuo apopleksijos. 
Bet mačiusieji žinogžudystę ne
nusileidžia, nes jie padavę pra
šymą valstybės gynėjui, kad 
atsiųstų kitQ daktarą, kad per
žiūrėtų žymes kirčių, kurias 
padarė su basliais. J. Lauciškis 
turėjo baslį 40 centimetrų sto
rio, o 
metrų 
šinskaus lavonas priseis ir vėl 
iš žemės iškasti.—J. T.

Kampas 31 st Stręęt
Va!.,: 10——11 v. ryto, 2—4, 7-^-9. ▼. v 

Nedėliomis ir šveotadieniais 10—12

Fotografas G., Lukšis, šiomis 
dienomis gavo iš Lietuvos žu
vusių lakūnų, kap. Stepono Da
riaus ir Įeit. S. Girėno laidotu
vių paveikslus.

Filmas yra ilgas, ir parodo 
viską, nuo momento lakūnų la
vonai buvo atvežti į Kauną iki 
jų palaidojimo Kauno kapinių 
koplyčioje. Be to, Lukšis ga
vo filmus iš Soldino, “L1TUA- 
NICOS” katastrofos vietos, ku
riuos, kartu su laidotuvių fil
mais, greitu laiku pradės de
monstruoti.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cot. of 35th H Halsted Sts.) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

NedėldRnUh, r»gąl sutarti.

JUOZAPAS
Persiskyrė su 

sėjo 8 dieną, 
piet 193 3 m., 
žiaus. gimęs Kalvarijos apsk., Ru
daminos parap.. Rudeliu kaimo.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Papke dideliame nubudime mo~ 

terį Magdaleną po tėvais Svet- 
lauskaitę. 5 sūnūs Petrą, Jurgį, 
Joną, Domininką i£ Juozapą, dvi 
Marčias, 
dukteris 
Marijoną 
mininką. 
Lietuvoj 
giminės.

Kūnas 
Auburn 
3933.

Laidotuvės įvyks utarnyikje, 
rugsėjo 12 dieną. 8:00 vai. ryto 
iŠ namų. į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio šie* 
lą, o iš ten bus nulydėtas j Šv^ 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Kaleinikas 
giminės. draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti. jana 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei

kinimą. .4., .4
r •' į*a

Nubudę liekame.

Moteris, Sanai, Marčios, 
Dukterys, Žentas, Brolis, 
Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, Tel, Yatds 
1138.

Kfckvieną, vasarą, kas turi 
laiko ir daleidžia aplinkybės, 
taį stengiasi praleisti atosto
gas toliau nuo savo paprastų 
kasdieninių nąnių ir užsičmi-

Tel. Yards 1829

DR. G, SERNER 
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dithtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutarti.

Gerb. p. RedaRtorįau:
Prašau Tamstos neatsisaky

ti patalpinti Jūsų leidžiamam 
laikrašty, “Naujienose” sekan
čio turinio atvirą laišką.

Š. m. rugpiučio mėn. 26 d. 
“Naujienose” buvo patalpinta 
žinute, kurios vienas punktas 
taip skamba:

“Tiesiog skaudu darosi pri
siminus, kad Chicagoj randa
si ir tokių, kurie darė įvairias 
klintis.

“Daugiausiai tuo atžvilgiu 
pasitarnavo musų tautietis 
kap. P. Jurgela.”

Matomai Jūsų korespondeiiT 
tas manęs nesuprato, nes aš 
nesakiau, kad kap. Jurgela ar 
kas nors kitas butų trugdęs 
man darbą dirbti.

Su aukšta pagąrba,
Au. teiti P. Nakrošis.

Sugryžo iš atostogų 
Mrs. E. Krųkąs, sū
nūs Algirdas, ir dūk- 

tė Leverne
Telefonas Yacds 0994 

Dr. MAURICE KARN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez, Telepboue P1UA 32.00)

A.J.Manikas,
• * • r • ‘

M. D..
30.08 West 59tK St.

. Tel, ReRubh^D098t. .

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland. Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

: BRONISLAVA WOLBAS
kuri minė rugpiučio 31 dieną, 

Įį 1933 ir palaidota tapo rugsėjo 4, 
J o dabar ilsis šv. Kazimiero ka

pinėse, amžinai nutilus ir negalė
dama atsidėkavot tiems. kurie 
suteikė jai paskutinį patarnavimą 
ir palydėjo ją į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jos prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame gibausį padėką dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms it 
suteikusiems vainikus draugams,“ 
DGkavojame musų dvasiškam tė- 
vuj, Kun. Baltučiui kurs atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jos sietą; 
dėkavojame graboriut S. P. Ma
žeikai kuris savu geru ir manda- 

' giu patarnavimų garbingai nuly
dėjo ją į amžinastį, o mums pa
lengvino perkęsti nubudimą ir 
rūpesčius, dėkavojame grabnešiarųs. 

. šv. Mišių ir gėlių, aukautojams 
5 ir pagalios dėkavojame visiems 

dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylima mo
teris. motinėlė, sakome: ilsėkis 
šaltoj žemėje ir lauk mus ateinant 
pas save.

t Nubudę
Vyras ir Duktė.

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS.

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

........— .......... .............. i-'.'T'iĮei

lėmis akimis ir į pažįstamą, lyg 
klausdamas, “What’s the joke”. 
Kuomet jį įtikino, kad čia nėra 
jokio “joke”, Sharjkcy Didysis, 
smagiai paspaudė mažojo ran
ką pasakydamas, “ ‘Beciu”, esu 
geras kumštininkas, nes kas 
turi ‘Sharkey’ vardą, negali bū
ti blogas’ ”. Tikri, du broliai..

........■■'■——■—i...  r.1.......................... ■ ....... »

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįšo ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.

3335 So,. Halsted St 
T«L BOULEVARD 9199

................. . i ...............................   «i ii . ..........................     i ■■■*

DR. HERZMAN
— IS RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomai per 35 me
tus kaipo patyrte lydytojas chirurgas ii 
akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 TV. 18th SU netoli Morgan St 

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

Tel. Cinai; 3110 
Rezidencijos, telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

. W»l| I. 111 'II IW—■■ ■ KĮlMSumuųmeur—j—

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St. 
CANAL 2552

Valąndoj: Seredoj ir Pėtnyčioj 9 iki 6 
Panedėly, Utarninke, Ketverge irA 

Subatoj 9 iki 8.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KAUSZ 
1145 Miltvaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį.

■ mfri >■ "■i"* j»-V' p.
_  

Tel. Victory 4088 
Pieninis ir Ną^tinb Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00

Pavlavieia Undertaking 
Company 

Inkorporuota 
HENRY W, BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So, Halsted St 
CHICAGO, ILL.

TeL Lafa>’"" 3572ĮMra?- J..IaulėvjČius
EMU GRABORIUS. ir 

BALSAMUOTOJAS
ĮĮĮĮĮIjk Patąrnąuja Chicagoje 

« apylinkėje. 
Didelė, ir graži 
koplyčia dykai.

AKCHER AV.
į i f...... .

L IZ0LP
GRABORIUS

1646 West 46th St
Tel., Boulevard 5203 irt 8413 

1327 So. l9th Ct.
Cicero 3724. Koplyčia dykai 

——'■"UI') f «' 'J H- '■N-j,'1'1 ' r' 'ĮI imiHŲI II  „iii

Lachayicli ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale, meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PĮ., Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, I1L 
Tel.-Cicero 5927

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Graborius ir 
Balzamųotojas 

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu, autpMObUius visokiem? reika-r 

lams. Kainą pririnąw«.
3319 Auburn Avenue. 

CHICAGO, ILL.
.r.i. >— i.j ■ F Į ....  '""v V. y  L X'    "T

J. E RADZIUS 
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja, už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 IV. 18th St,. Tek Canal 6174 

* CHICAGO, ILL.

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH 

Physięąl Therąpy, 
Mid]y.ifę_

I 6109 South Albany 
Jg> Avenue 

Phone 
Hemlock 9252 

ji Patarnauja prie gim- 
j dymo namuose ar li- 
OĮIII gobinėse, duodu ma- 

I ssage, eketrie treat- 
ment ir magnetie 

'fcjbl B blankets ir t. c. 
H II BS Moterims ir mergi- 

gj noms patarimai do
vanai.

MILLIONS OF POUNDS USLO 
BY QU« GOVERNMENT

*



Laurai kur važiuoji?
kelius

cigarų. 
Gali ir

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite i musų (pulką 

TEL. LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St

PARDUOSIU ar mainysiu 
cigaretų krautuvę su namu, 
agentai atsišaukti.

1707 So. Halsted St.

PARSIDUODA duonos rautas, biz
nis išdirbtas per daugelį metų, parduo
siu pigiai, aš turiu kitą biznį.

4300 So. Wood St.

ALUDĖ parsiduoda, didelė transporta- 
cija, priežastį patirsite ant vietos. Box 
25, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

I ’

BARO PIKČERIAI padirbama sulig 
užsakymu pigiai: cash arba išmokėji
mais: taipgi stalai, krėslai ir zaslanai. 

4704-06 So. Halsted Str.

PIGIAI namas dėl išnuomavimo ar
ba parduosiu ant South Side, tinkamas 
dėl Tavem. Kreipkitės J. P. Ewald, 
840 W. 33 St. Yards 2790.

NORIU pirkti Elektrikinį šaldytuvą 
nedidelį, kas turite praneškite. Taipgi 
reikalingas lietuvis kuris supranta pa
taisyti. 1458 W. 15 St. Tel. Canal 
9719.

PIRMOS klasos Alaus Tavern, gera 
apielinkė, 4 pagyvenimui kambariai už
pakaly. Pigi renda. Partneriai nesu
tinka, parduosiu pigiai, 

6825 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė, biznis iš
dirbtas. Priežastį patirsite ant vietos.

3336 So. Lowe Avė.

REAL ESTATE
< . /

Biznit pamatuotai teisingumu

MlEGKAMBARIO, parlorio ir valgo
mojo kambarių setai, 3 kaurai, parduo
siu kartu arba skyrium, pigiai. 5489 
University Avė., arti 55 St.

PARDAVIMUI grosernės fikčeriai, 
pigiai.

2114 So. Halsted St.

Ką jis patyrė Sovietą Rusijoj i
F. Bulato
(Tęsinys)

■ I

Sekamą dieną
Iš pat ryto sekamą 

Maskvos krautuvės pradėjo 
puošt langus, išdėdamos juo
se mėsą, sviestą ir kitokius 
maisto produktus. Visose Ma
skvos kooperatyvų krautuvėse, 
‘torgsino* krautuvėse ir kolek
tyvų rinkoj išdėjo žemiausias 
kainas ant visų produktų. Į 
elektros zavodo valgyklas, 
kur susirinko apie 20,000 dar
bininkų ant pietų. Suvežė sta
lus, juos apdengė staltiesėm, 
junešė gėlių bukietus ir stalus 
apdėjo geriausios rūšies mais
tu.

“Tas įvykis tiesiog sujudino 
visus Maskvos gyventojus. 
Vieni kitus klausinėjo, kame 
to visko priežastis? Jie, neži
nodami tikrosios priežasties, 
manė, kad Leninas prisikėlė iš 
numirusių. Mieste kilo lyg ir 
sumišimas. Kurie dar turėjo 
pinigų bėgo pirkt į krautuves 
tų ‘bargenų*,’ o kurie neturėjo 
pinigų, laukė gal vėliau viską 
uždyką atiduos.

“Tačiau jų džiaugsmas it še
šėlis praslinko, nes krautuvi
ninkai tuo laiku aiškino, kad 
dar neatėjo laikas išpardavi
mo.

“Bet aiškioji priežastis tos 
demonstracijos buvo ta, kad 
laukia anglų delegacijos atva
žiuojant, kuri tą dieną 
vo apie 12 vai. tyrinėti, 
tų ekonominę būklę.

“Delegacija užtruko 
voj visą dieną ir sekamą die
ną rengėsi važiuoti į Penzo 
miestą. Tad nakties laiku Mas
kvos šulai tas gėles, maistą ir 
kitus svarbesnius dalykus iš
vežė į Penzą, kad ten pasitikti 
Anglų delegaciją ir parodyti, 
kad ne tik Maskvoj pilna viso
kių gerybių, ir darbinihkdi 
gyvena pertekliuje, bet ir 
Penzoje ir kiekvienam Rusi
jos mieste.

“Kadangi žymesni kitų vals
tijų atstovai nori aiškiau pa
tirti sovietų darbininkijos gy
venimo būklę, tai Stalino kla
pčiukams prisieina kaip kada 
ir stropiai dirbti, kad jie ne
susektų ir nepamatytų tikrą
jį darbininkų gyvenimo pavei
kslą.

Darbininkų alga.
“Kaip visur, taip ir Sovietų 

Rusijoj inžinierių, architektų, 
mechanikų ir kitokios profe
sijos specialistų algos didu
mas priklauso nuo jų gabumų 
ir kokį darbą atlieka. Vieni iš 
jų gauna po kelis šimtus rub
lių į mėnesį, kiti po 
tūkstančius ir tt.

“Bet mums svarbu žinoti, 
kokia yra alga darbininko į- 
vairiuose pramonės darbuose. 
Ir paprasto darbininko alga 
nėra lygi. Vieniems mokama 
daugiau, kitiems mažiau. Atsi
žvelgiant į darbo kokybę, pro
dukcijos svarbą, bei darbo 
sunkumą. Todėl šio klausimo 
mes nenagrinėsime nuodug
niai. Bet imant bendrai, že
miausia alga Sovietų Rusijoj 
yra 102 rub. į mėnesį. Tai al
ga paprasto darbininko. Alga 
mechaniko bei įrankių specia
listo siekia nuo 300 iki 500 rb.

Tad iš to galima spręsti, 
kad alga paprasto darbininko 
siekia nuo 102 iki 250 rublių, 
o iš to išeina, kad Sov. Rusijoj 
90 nuoš. darbininkų dirba 
150 rublių algą į mėnesį.

Maisto kooperatyvėj 
krautuvėj

“Kooperatyvės krautuvės 
torgzinas kolektyvų rinkas ir 
kooperatyvų valgyklos pri
klauso Sovietų vyriausybei, 
šiose krautuvėse ir rinkose, 
taip maisto, taip kitokių reik
menų kainos daug pigesnės 
negu juodojoj biržoj a* ‘talkuč- 
kose’ vagių traicės krautuvė' 
se ir viešose valgyklose.

Kooperatyvo krautuvėj

dieną

pribu- 
sovie-

Mask-

už

šeštadienis, rūgs. 9, 1983

maisto ir kitokias reikmenis 
tik tie darbininkai gali pirkti, 
kurie turi iš valdžios specia- 
les kortas.

“Tokioj krautuvėje parsi
duoda duona, bulvės etc. Mė
sos, sviesto, pieno, miltų nei 
kitokių daiktų čia visai nėra.

Torgsine krautuvė.
“Galima pirkti tiktai aukso 

pinigais, auksiniais žiedais ir 
kitokiais aukso daiktais, bei 
auksu paremta valuta.

Kaip aukščiau pažymėta, 
šioj krautuvėj gali pirkti mai
sto produktus bei kitokius 
reikmenis ir tie, kurie neturi 
vyriausybės leidimų, bet tik 
turi auksą.

“Vagių Iraicės” krautuvė
Si krautuvė Sovietų Rusijoj 

yra pagarsėjusi tuom, kad ji 
nieko neperka, tik parduoda 
viską išskiriant maistą. Krau
tuvė yra po vyriausybės kon
trole. Čia gali atnešt darbinin
kas savo paltą, siutą, marški
nius, kojines ar kitokį kokį 
dalyką su sąlyga, kad parda
vėjas jį parduos ir 
savininkui grąžins 
gų. Būna taip, kad 
tuvę suneša savo 
tie, kurie neturi

nį, kurio stiklas kainuoja 1.00 
rublis. Butelis, 2.50 kap. Bute
lis efektinės — 11.80 kap. žo
džiu sakant, geras ir stiprus 
skystimas, tik blogiausia tuo, 
kad neduoda nieko užsikąsti.

Pa pi rosų s pe kuli acija.
“Maskvoje ant kampų ran

dasi budukes, kur pardavinė
ja papirosus, cigarus ir taba
ką. Tam tikrai paskirtomis 
dienomis.

“Kadangi spekuliantai temi- 
ja tas dienas ir kaip tik par
davėjai atveža prekes, tai jis 
veik viską išperka ir tada 
Maskvos, piliečiai turi pirkt iš 
jų,—-jai nori rūkyti ir mokėti 
dvigubą kainą. Pirkdami 25 
pa p. 4.50 kap. 10 cigarų 25.00 
rub. 1 pakelis tabako (sania- 
korkos) 5.00 rub.

O jeigu neturi tiek pinigų, 
tai kaip kada prisieina ir la
bai trumpus galiukus susirin
kti nuo

PRANEŠIMAI
. Draugystė Lietuvos Vėliava Amerikoj 

No. 1 laikys savo mėnesinį susirinkimą, 
nedėldieny, rugsėjo 10 d., 1 valandą po 
pietų Antano Čėsnos svetainėj, 4501 S. 
Paulina St. Draugai ir draugės malo
nėsite atsilankyti, nes įvyks svarbus su
sirinkimas.

Automobiles Pianos
Dabulski, sekr.

18tos Apieįinkė. — S. L. A. 129 
kuopos susirinkimas įvyks rugsėjo 10 d., 
12 vai. dieną, 1900 S. Unioh Avė. 
paprastoj svetainėj. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti,, nes turim daug rei
kalų dėl aptarimo.. Valdyba.

MR. TONY & AGNĖS 
DEDONIS 

UŽLAIKO VAGYKLĄ 
MARKETUOSE

Chicacagos bučeriai, kurie patys at- 
į marketus visuomet užeina

Visi 
važiuoja 
pas pp. Dedonius pusryių pasivalgyti. 
jų valgyklą ir aludė randasi po antrašu

217 N. Peoria $t.
Gražios mergaitės suteiks lietuvišką 

pataravimą jums.

Kodėl

gatves.
Šou. Busi jos žmonės 

badauja?
aukščiau minėjau,

1S- 
šie,

medžiagos 
dalį pini- 
į tą krau- 
skudurus 

užtektinai
pinigų pragyventi su savo šei
mynoms. Ir tie, kuriems 
duoda “vilko bilietus”, 
neturėdami maisto, pinigų nei
darbo, pavagia bet kokį daly
ką, nuneša į tą krautuvę ir 
palieka. Už parduotą daiktą 
jam grąžina dalį pinigų. Ka
dangi vienas vogtą daiktą nu
neša, kitas parduoda, o tre
čias vogtą daiktą nuperka, tai 
tos rųšies krautuves buvo 
pramintos “vagių traicės” 
krautuvėms.

Kolektyvų rinka.
Kolektyvų rinkoj gali pirkti 

visi be vyriausybės leidimo, 
bet tik turi rublių. Čia duo
nos nėra. Jautienos mėsos 
skaras kainuoja 15 rublių. 1 
svaras lašinių 32 rub., 1 svar. 
bulvių 1.25 kap. 1 sv. cukraus 
18 rub., 1-nas obuolys 1.00 rb., 
sv. sviesto 15 rub., 1 litras pie
no 13 rublių.
Maskovska narodnaja Pi f unija

“Tai yra valgykla, kur ne
klausinėja ar esi komunistų 
tikybos narys ir ar turi paliu
dymą iš vyriausybės, kad no
ri valgyti. Ar esi bolševizmo 
garbintojas, ar jų priešas, tei
singas ar didžiausias ‘kruk*— 
gali eit į vidų ir valgyti tą 
ką jie duoda, bet tik turi pi
nigų užsimokėti.

“Tai yra tiesiog vieša val
gykla, kur nevaržo tavo įsiti
kinimų nei principų, šioj itin 
valgykloj pusryčiams 2 kepti 
ar virti kiaušiniai 
8 rub. baltos kavos 
1 rub. ‘keksas* 4 ir 
didumo 1.75 kap.

“Pietums duoda
blogos sriubos, mėsos, duonos 
ir kitokių 
kainuoja 
Vakarienė

“Kaip 
pareiškė Grubas, “kad sovieti- 
joj 90 nuoš. darbininkų dir
ba už $150.00 rub. į mėnesį. 
Tas miestiečių didžiausias pa
jamas galima palyginti su jų 
išlaidomis. Kooperatyvėse 
krautuvėse ir rinkoje gali pir
kti tje, kurie turi vyriausy
bės leidimus. Ten už produk
tus moka žemiausias kainas.

Kadangi kooperatyvuose nė
ra daugiau nieko pirkti, kaip 
tik duona, cukrus, bulvės ir 
obuoliai, tai, jeigu tuom nepa
sitenkinant, norėtum kas rytą 
per menesį suvalgyti po porą 
kiaušinių, tai turėtum už juos 
sumokėti 224.00 rublius.

“Jeigu neužtenka iš algos 
nusipirkti ir po porą kiauši
nių į dieną, tai tuomet belieka 
maitintis tik su viena duona 
ir vandeniu. O mėsa, sviestas 
Menas ir kiti skanėsiai, palie
ta Sovietų valdonams: o sto
ri ‘sandvičiai’ jų sėbrams, 
kurie kitose valstybėse gyven
dami ‘murkia’ ir džiaugias pa
sakoja kitiems, kad Sovietų

GERI 
AUTOMOBILIAI

Grabam 6 cilinderių Coupe —$745. 
Grabam 8 cilinderių Coupe — $845. 
Continental 4 cilinderių Coupe —$355. 
Continental 6 cil. Coupe — $490. 
Continental 8 cilinderių Coupe —-$725. 
f. o. b. t

Continental automobiliai yra ekono
miškiausi važinėtis. Galima su vienu 
galionu gasolino važiuoti nuo 25 iki 
30 mylių.

Grabam automobiliai yra labai pato
gus, stiprus ir greiti. Tai yra moderniš- 
kiausi automobiliai markelė.

Augštos rųšies taisymo darbas pigio
mis kainomią. Patyręs mekanikas per 20 
metų. Karų peržiūrėjimas dykai.

GAGE PARK MOTOR 
. SALES

M. Senics, Sav.
K. Wainorius, Sales 

Manager
5625 So. Western Avė.

Tel. Prospect 5669

CRANE COAL CO 
5332 So. LONG AVK. Chleif.Ui.

TBU BKMI9MC = MO1

Visos anglių kompanijos pakėlėVisos anglių kompanijos pakele an> 
gilų kainas, taip augįįtai, kad žmonėms 
sunku beįpirkti, o CRANE COAL 
KOMPANIJA vietoj 'pakėlimo kainų dar 
nupigino. Kam teikia anglių, telefo> 
nuokit tuojaus, gausit apie vieną dolerį

(Bus daugiau)

Šįvakar SLA. 260 kp 
naktinis piknikas
šįvakar, Miliausko darže, j- 

vyks naktinis SLA. 260 kp. pik
nikas. Neturintys savo- automo
bilio susirinkit 8 v. v. prie 2515 
W. 69 St. Del platesnių žinių 
telefonuokit Hemlock 5825.

kainuoja 
puodukas

ne visai

skanėsių. Visa tai 
15 rub. — 20 
taip pat.”
Saliunai.

rub.

sumi- 
krau-

“Kaip matot, aš čia 
nėjau visas skirtingas 
tuves. Po to visko reikia pri
simint ir apie saliunus.

“Maskvoj ‘saliunų* yra ne
mažai, bet visgi ne tiek daug 
kiek Ciceroj. Ciceroj papras
tai randas po 3-4 ‘saliunus’ 
kiekviename bloke.

“Bet Maskvoj, tai 4-riose 
blokuose vienas, o kaip kur 
dar rečiau.

“Maskvos ‘saliunai* 
kur savo puošnumu, 
pralenkia ir Ciceros.

“Vieną, kad ten randas ir 
gėlių bukietai, grindys ir lan
gų stiklai Švarus. Be to stalai, 
kėdės ir kiti baldai jau nėra 
taip sukrypę, kaip musų gar 
bingojo Cicero ‘saliunuose.’

“Alus taipgi turi gerą sko

Nu, ar dar tu nežinai, kad 
u į pikniką. Juk girdėjai 
care, kaip garsino per Radio, 
<OCK, Distributing Co. rengią pikni
ką, nedėlioj rugsėjo (September) 10 d. 
1933, Joe Spaitis darže, Willow 
Springs, Illinois, prie Archer Road. O 
tu brolelį žinai, jog bus vienas geriau
sių piknikų iš visų šios vasaros pikni
kų, nes ten bus muzika iš Paryžiaus, 
dešros iš Latvijos ir rauginti agurkai iš 
Lietuvos ir kiti. visokie gardus užkan
džiai. Muzika ir užkandžiai- už .dyką. 
Ogi tas šaltas ir gardus alus Manhattan 
ir United States bravarnių darytas. Tai 
aš važiuoju ir jus važiuokit. Susitiksi
me su visais draugais taipgi pasitiksime 
Juozą Stravinską ir Petrą Krasauską, 

yra tos kompanijos bosai. Jų

Yards 0955
3336 Aubum Avė. 

Chicago, III.

aš važiuo- 
vakar va- 

jog HIGH

Peter Conrad
Fotografuoju juaų na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

ICLASSIFIED ADS
. -ir............................ '

jie Tel.

kaip 
grožiu

PILĖS DABAR 
IŠGYDOMOS

NASH 1933 MODELIO DE LUXE 
SEDAN. Man reikia cash ir todėl pri
verstas esmi paaukoti mano beveik nau- 
fa karą. Beveik visai jo nevartojau, 
yra kaip naujas. Turi šešius drątinius 
ratus, gerui tairus. Karas yra tokia
me pat stovyje, kaip dieną kuomet iš
ėjo iš dirbtuvės. Paaukosiu už tiktai 
$500. 4832 Nortb. Winchester Avė.,
2nd flat.

Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų ta 
vininkams reikale nesusipratimų su ren 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų ii 
tendauninkų reikalais. Męs neturime įky- 
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais ręio 10 ryte 
iki piet. Įžymus namai originalio ir vie 
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?
Mes padarome expertp darbą už jūsų 

>aČių kainą. Mes taipgi taisome rynas, 
“down spots” ir visokį blekės darbą. 

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

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkrauitome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietai 
Supakavimas. S to rage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ  AS 
3358 So. Halsted St. Chicago. III

ALUI IR KRAUTUVĖM ĮTAISOS 
20 Barų Formų Parodai

KAINOS ŽEMESNES, NEI MANOTE 
Visi ratavi ifirabenimul 

PRISTATOME VISUR
Valgyklom, groscrnBm, mSainGm, delikatesų 

saldainių, sausmenų krautuvėm, siuvyklom, 
hot dog parloriam.

Gariniai stalai,, budelės, stalai, krėslai, 
zaslanai.

Vartoti ir nauji. Užmokėjimas dalimis. 
CHAS, BENDER . CO..

008—614 N. Wells St. Phone Snperior 2301

SALES TAX-US 
išpildo 

VARKALA 
Auditorius

3241 So. Halsted St.
Tel. Victory 7188

■ """" 1 PMisjuii.iri.............. —

Furniture & Fixtures
__________ Rakan^

PRIVERSTAS urnai paaukoti visus 
rakandus: parlorio setą, miegruimio ir 
pusryčių setus, keturius puikius kaurus, 
iampas, vacum valytoją, paveikslus, 
vairias vertingas reikmenas. Parduosiu 

su dideliu nuostoliu, jei kas paims tuo- 
au.

6626 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai upright pia
nas, kaijp naujas, labai pigiai apleidžia
me miestą. 1649 Girard St. arti Nortb 
Avė.

Personai
Asmenų lefcko

PAIEŠKAU apsivedimui vaikino ar 
našlio, kuris mylėtų rimtą šeimyninį 
gyvenimą. Esu našlė moteris ir turiu 
aludės biznį, arba priimsiu į pusinin
kus.

Rašykite
Naujienos 
Box 24 

1739 So. Halsted St.

Partners Wanted
_________ Pusininkų Reikia_________

REIKALINGAS pusininkas, aludės, 
lunchroom ir fornished rooms biznyje. 
Su nedidelių įmokėjimu.

3517 S. Halsted St.

Help Wanted—Malė

REIKALINGAS senyvas žmogus 
dirbti restauracijoj.

3510 W. 63rd St.

REIKALINGA patyrusių vyrų prie 
beilavimo popieros atkarpų ir skudurų. 
Roosevelt Paper Stack Co., 1017 So. 
Fairfield Avė.

Help Wanted—Ėemale
______ Darbininkių^ Reikia

REIKALINGA gera, motiniška mote
ris pagelbėti prie virimo, valymo ir siu
vimo. Privatiška šeima, $3 savaitei, 
kambarys ir valgis. 5511 Wayne Avė.

REIKALINGA jauna mergaitė dėl 
abelno namų darbo, turi būt patyrus su 
kūdikiais. Nuosavas kambarys — 
maudynė. 
Shore dėl tinkamos mergaitės, 
tinis darbas. $25.00 — $30.00 
siui.

Nuosavas 
Puikus namai ant Nortb

Nuola- 
mėne-

Atsišaukite
SAGER 

53 W. Madison St. 
po 11 vai. ryto.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa, 1343 So. 49th Ct., Cicero, 
Illinois,

PARSIDUODA Saliunas, geriausia* 
kampas ant Bridgeporto, geras biznis, 
geram žmogui. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos.

STANLEY SHIMKUS 
809 W. 35th St.

DELICATESSEN ir 
ris,' taingi rūkyta mėsa, 
tam pardavimui.

1408 So. Union

mažas grose-
Pigiai grei-

Avė.

HOTELIS parsiduoda pigiai 23 rui
mai, $70.00 rendos į mėnesį, štymas 
prie rendos, geras žmogus gali gerą gy
venimą pasidaryti ir pinigų taipgi. 
651 W .Madison St. Tel. Haymarket 
2529.

CIGARŲ, kendžių ir šiaip 
smulkmenų su visais paranka
mais, 4 kambariai pagyveni
mui. Parduosiu pigiai. Tel. 
Yards 2414.

3603 S. Unioh Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

60 AKERŲ frontas ant Bass Lake, 
Ind. Pastebėtinas pirkinys gražus na
mai, pigiai.

30 akerų, pilnai įrengti, geras der
lius ir namai, 
$500.

Atsilankykite 
gu nupirksite.

kaina $1000, cash

ir pamatykite pirm ne-

A. WYROSKY. 
Ober, Ind.

REIKALINGA moteris ant ūkės, gali 
turėti ir kūdikį. 35.00 į mėnesį ir už
laikymas 1503 S. Harvey Avė., Bervyn, 
III.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGI vyrai ir moterys dai
nininkai į chorą ir solo dainavimui. Mr. 
karina, Pranno Production, 6 E. Lake

Street.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU ALUDĘ su namu, biz
nis išdirbtas per daug metų, vienai mo« 
terei persunku. 1238 W. 59 St.

Ėxchange—Mainai
MAINYSIU NAMĄ ANT FARMOS 

2 flatų mūrinis po 5 kambarius, ga
ru šildomas, 2 karų garadžius Mar
ųuette 
mylių

Parke ant geros farmos, 100 
ar toliau nuo Chicagos.

J. MOCKUS 
9510 W. Shore Drive 

Tel. Oak Lawn 238-M 
Oak Lawn, III.

20 MYLIŲ nuo Chicagos. 40 akrų 
farma ant cementinio Highway 45. 6 
kambarių namas, barnė ir daugiaus bu- 
dinkų, sodnas, žemė derlinga, juodže
mis — kaina $5500.

120 akrų farma Wis. 
gyvuliais ir mašinerijom, 
namo.

2 ‘flatų mūrinis namas 
mas, 2 * karų garadžius, 

Manor. Mainys 
namuko arba lotų.

CHAS ZEKAS, 
3647 Archer Avė.

su budinkais.
mainys ant

ųuette

garu apšildo- 
randasi Mar- 
ant mažesnio

MAINYSIU dvi flatį 4 ir 5 kamba
rių medinį namą ant mažo namelio ar 
be skolos rezidencijos lotą. Namelis ar 
lotas turi būti Brighton ar Marųuette 
Parke apielinkėje. Namas randasi pui
kioj vietoj, Brighton Parke. Cemen
tuotas beismantas. dviejų karų gara- 
džius, nedidelis ilgas ir lengvai moka
mas morgičius. 4012 So. Maplewood 
Avė. 2 lubos.

Real Estate For Sale
Namai-ŽemS Pardavimui

MES duodame paskolas nuo $100 
iki $300. Grąžinimas lengvais išmokė
jimais. Petrzilek Bros. & Co., Ine., 
1647 W. 47 St.

Automobiles_______
PACKARD PASKIAUSIO 1930 

MODELIO SEDAN. Važiavau juo 
labai mažai, yra kaip< naujas. Origi
nališkas gražus pališas; nėra jokios žy
mės, sunkus tairai -—kaip nauji, turi- 
tepamatyti, kad įvertinti. Kainavo 
man virš $2,850. Man reikia cash, 
paaukausiu už (iktai $250. 1004
North Kedzie, 2nd flat, netoli Augusta 
Blvd.

—O—

Financial
Finansai-Paskolos

MES PERKAM Real Estate bonus, 
morgičius ir Lietuvos Laisvės bonus. 
Klauskite: Mr. Ostap, 208 So. La 
Šalie St., Room* 1083, Minnich Bradley 
& Co., Ine.

PARSIDUODA VALGYKLA
Tarp didelių dirbtuvių tinkama vie

ta dėl aludės parsiduoda labai pigiai 
Galima pirkti lengvais išmokėjimais, ar
ba manysiu ant nedidelio namo.

920 S. Califomia Avė. 
Tel. Nevada 10053

Furnished Rooms

PARDAVIMUI BEER TAVERN, 
geroj, įvairių tautų apgyventoj apielin
kėj arba grosernę, vieną biznį turi par
duoti pigiai. Tel. Boulevard 2596.

PASIRENDUOJA kambarys dėl vai
kinų — su valgiu ar be valgio. 3128 
So; Emerald*Avė. (1 lubos).

NAŠLĖ parduoda cigarų, cigaretų, ice 
cream ir gėrimų krautuvę su namu. 

1609 So. Halsted St.

e UŽDIRBKITE PINIGŲ 
pirkdami dabar namus ir farmas, ge
resnės progos nebus dėl pirkėjų kaip 
yra dabar, mes dar turime bargenų; 
pavyzdžiui 2 flatai po 6 kamarius tik 
$1,150. Bungalow Marųuette Parke 
$4,600, $800 įmokėti, likusius ant 10 
metų. Turime namą dėl saliuno la
bai geroj vietoj, parduosime labai pi
giai. Turime daug bargenų visose 
miesto dalyse ir farmų visuose stei- 
tuose.

STANLEY SHIMKUS
809 W. 35th St.

Tel. Yards 4329-4330
RENDAI kambarys pigiai, prie ma

žos šeimynos 
tis. 3127 Emerald Avė. (3 
fronto).

leidžiam valgi garnin- 
lubos

Jn» galite dabar būti pagydoman 
be Joko akauamo I 
mo, ligonini arba lAllklmo Ifi darbo, už 
nedideli atlyginimą už vieą gydymą, arba 
mokykite už kiekvieną treatmentą. Gau
kite Kgzainl naelją Ir l Treatmentą dykai. 
Atsilankykite arba rąžykite, prlalųadinl 2Bo 
dėl Naminio lAbandymo, DR. ŠIMANSKIS, 
Speolaliataa, 1869 N. Damen Avev Chicago, 

Plr- 
val. 

plet.

1U. Valandos: 11 
madleny, Treėadleny, 
vak. NedCldleninh 
N. 9-9-33.

Be operacijos,
(greitai 
<le?lnl-

Iki 7 vai. vok. 
SeStadleny Iki 8 
Iki 2 vai. po

GARSTNKITĖS 
NAUJIENOSE

. WILLYS-KNIGHT, TIKRAS PAS
KIAUSIAS 1931 DE LUXE SEDAN. 
Visai kaip naujas ir puikus kaip tą 
dieną kuomet jį nupirkau. Tai yra 
geriausia ir ekonomiškiausia karas kurį 
kada nors tupėjau. Geriausis užbaigi
mas ir tairai. Priimsiu $250. —- 
931 — A-North Sacramento Blvd., 3r< 
flat. s

CADILLAC 1931 Sport modelis. 
Finansiškas padėjimas, nąšlę verčia pa
aukauti beveik naują karą su 6 drati- 
niais ratais. Syncromesh transmissija, 
saugojo stiklo langai, karštu vandenio 
heaterių, didelis tronkas. 
nauji. Važiuotas labai mažai. 1 
ras labai geram stovy. Visai kaip 
jas karas. Kainavo man $3500. 
reikia cash. Priimsiu $400. 

2930 West Wal«n St.
2 fhtas,

1 blokas į Norta*.pup Chicago

Tairai kaip 
MotOf 
• nau4 

Man

Avė.’

KAMBARYS ant rendos dėl vaikinų 
ar merginų, apšildomas su visais pato
gumais, gražioj apielinkėj, 1629 South 
49th Avė., 2-ras augštas, Cicero, III.

For Rent
FLATAS 4 kambarių, šviesus su 

maudynėmis, kampiniame name Bridge- 
porto apielinkėje, renda $12.00. Tel. 
Yards 2414.

ANT RENDOS gera vieta dėl road- 
auzės arba alinės arti šv. Kazimiero ka
pinių lllth St. Taipgi kambariai ir 
svetainė. Stanley Pliszka, 6524 Emerak 
Avė. Tel Wentworth 9344, arba 
Brunswick 0718.

RENPON 5 kambariai, Šviesus 
maudyne. Pigi renda. Brighton Par 
ke. 3934 So. Rockwell St. Lafayette 
5277. f 
ar—.....- ................ "■ ...... . .............. 1

RENDON didelis storas, kambariai 
užpakaly, garu 
Gudaičio 2453

apšildomas. Klauskite p

PASAULINĘ PARODA LANKYS 
DAUG LIETUVIU K KITU MIESTU!!!

Per yisą vasaros laiką lietuviai iš kitų miestų 
atvažiuos Chicagon atlankyti Pasaulinę Pa
rodą.
Daugelis jų apsistos čia ilgesniam laikui 
todėl jiems bus reikalinga vieta apsigyveni
mui.
Kodėl jums nepagarsinti tą liuosą kambarį, 
kurį jus nevartojate ir kuris gali jums atnešti 
keletą ekstra dolerių?
Padarykite tai šiandien — Jums tai kainuos 
labai mažai.
Pašaukite




