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Prezidentas šaukia pasi
tarimui plieno magnatus

Pasitaripiai dėl tai 
kos kasyklose pra

sidės šiandie

Angliakasių savitar 
pio kova bus laiki

nai nutraukta
Nori išrišti nesutikimus pieno 

kompanijų valdomose anglių 
kasyklose, kur padėtis nuo
latos blogėjanti

Nesutikimus tarp abiejų unijų 
spręs Washingtone. Mūšiai 
Harrisburge apsistojo atvy
kus valstijos milicijai

WASHINGTON, sp. 6. — 
Prezidentas Rooseveltas po pa
sitarimo su industriniu admi
nistratorium Johnson ir Penn- 
sylvanijos gubernatorium Pin- 
chot, pašaukė atvykti į Baltą
jį Namą plieno magnatus — 
buvusį N. Y. gubernatorių Mil- 
ler, kuris dabar yra plieno ir 
geležies instituto galva, Char
les M. Schwab iš Bethlehem 
Steel Co ir Myron Taylor iš 
United States Steel Corp.

Jie yra, prašomi atvykti į 
Baltąjį Namą rytoj (t. y. šian
die) 11:30 vai. ryte, kad pasi
tarti sU prezidentu, dėl padėties 
plieno kompanijų valdomose 
anglių kasyklose, kur anglia
kasiai vis dar tebestreikuoja. 
Galbūt bus paliesta ir padėtis 
pačiose geležies liejiklose, kur 
irgi prasideda dideli darbininkų 
streikai.

Prezidentas $r< ~susirtil>inęs 
ilgu angliakasių stryku- ir to
dėl pats bandys išrišti ginčą su 
plieno kompanijomis, kurios 
valdo tas kasyklas.

Gubernatorius Pinchot sako, 
kad padėtis kasyklose nuolatos 
blogėja ir ginčas dėl unijos pri
pažinimo reikalauja greito iš
sprendimo.

ti. Ir kai vakar kompanija tre
kais iš kitur atsigabeno anglia
kasius tai vietos gyventojai 
juos puolė, Atvežtieji anglia
kasiai ir mušeikos, palikę tre
kus, nubėgo į kasyklą. Prieky 
trokų važiavo šarvuotas mu
šeikų automobilius, bet ir ta- 
sis liko pamestas. Prasidėjo 
kasyklos apgulimas ir šaudi- 
masis, kuriame 19 žmonių liko 
sužeista. Tą mūšį sustabdė tik 
at-zykusi milicija.

Tuo pAčiu laiku Springfielde 
ėjo derybos tarp abiejų u4nijų 
atstovų, gubernaftolriaus Hor- 
ner ir NRA atstovo Richberg. 
Pasitarimuose prie jokio pla
tesnio susitarimo neprieita, 
vien liko sutarta, kad abi pu
sės laikinai paliaus savitarpinę 
kovą ir kad Richberg visą da
lyką pristatys -industriniam ad
ministratoriui Johnson ir dar
bo tarybos pirm. , senatoriui 
Wagner.

Naujoji unija reikalauja, kad 
butų pripažinta atstovybes tei
sė ir mažumai.

£**■

Mergina pašauta su
sirėmime su plėšikais

CHICAGO. — Miss Yvonne 
Collins, 22 m., dainininkė ali
nėj, 2329 Cottage Grove Avė., 
liko gal mirtinai pašauta poli
cijos susirėmime su plėšikais, 
kurie buvo užpuolę alinę. Vie
nas plėšikų liko suimtas, kiti 
trys gi pabėgo su grobiu, pa
likę savo vogtą atftomobilių.

Apsaugos stovis Ka- 
talonijoj

Indiana išgėrė 4,993, 
047 galionus alaus
INDIANAPOLIS, Ind., sp. 6. 

—Indiana valstija per šešis mė
nesius išgėrė 4,993,047 galio
nus alaufe, už kuriuos valstija 
gavo specialius taksus.

Degtinės, kurios galima gau
ti su daktarų receptais, išger
ta 171,168 paintės.

Vyno taksų gauta tik už 1,- 
717 painČių. Bet kartu išleis
ta 3,584,777 statinės molto.

Taksų už alų ir kitus gėri
mus valstija gavo $1,473,602.

Vaikas nusižudė, kad 
nereikėtų dirbti

HOLLYWOOD, Cal., sp. 6.— 
L'ouis Kastor, Jr., 15 m., nusi
šovė, kad pasiliuosuoti nuo na
mų darbo, kurį uždiflodavo jam 
tėvai.

CHICAGO.— šeši šautuvais 
ginkluoti plėšikai vakar užpuo
lė Checker Cab Co. vyriausią 
raštinę, 1401 W. Jackson Blvd., 
ir pastvėrė $4,000.

NEW YORK, sp. 6. — J. K. 
O’Meara padarė 46 apsiverti
mus ore sklandytuve ir tuo ne
statė naują pasaulinį rekordą.

MADRIDAS, Ispanijoj, sp. 9. 
—Susirūpinęs dėl žinių apie 
gręsiantį generalinį elektrom 
darbininkų streiką Katalonijoj, 
Ispanijos prezidentas Zamora 
paskelbė visoj Katalonijoj Su
švelnintą apsaugos stovį, kuris 
leidžia vidaus reikalų ministe- 
riui uždrausti viešite susirinki
mus ir dalinimą lapelių, 
gi areštuoti negeistinus 
nes.

taip- 
žmo-

HARRISBURG, III., sp. 6.— 
Atvykusi valstijos milicija su
stabdė kruviną kovą tarp ang
liakasių —dėl naujosios, Pro
gressive Miners ir senosios 
United Mine Workers ifnijų. 
Milicininkai nuvijo nuo Pea- 
body kasyklos pikietavusius 
naujosios unijos narius ir iš
leido iš kasyklos ten dirbusius 
angliakasius ir mušeikas, susi-1
rėmime si* kuriais vakar ilko UUDernatOHUS UZ(la- 
sužeista 19 žmonių. įrg peabody kasyklą

Kasykla 
ryta, bet 
kad rytoj 
pradėti ją operuoti importuo- Luždaryti Peabody kasyklą No 
tais angliakasiais. -

Į miestą tapo sutraukta še- unijų,
šios milicijos kuopos, kurios Prie tos kasyklos vakar liko 
dabar patruliuoja visą apielin- sužeista 19 žmonių. Šiandie ka-1 
kę. sykla buvo uždaryta ir todėl

jokių sumišimų prie jos nebu- HASTING, Anglijoj, sp. 6.—
Del ko kilo kova Bet kasykla ketino atsida- Metinė Anglijos Darbo parti-

Pastaruoju laiku kova tarp ryti rytoj, kas galėjo iššaukti j0s konvenciją, kurioj dalyvau- 
senosios ir naujosios unijų bu- naujus sumišimus ir galbūt 3a l»000 delegatų, atstovaujan- 
vo lig ir apsistojusi, naują jai naują kraujo praliejimą. Kad lys 8,000,0000 darbininkų, ati- 
unijai išaiškinus anglių kodek- to neprileisti, gubernatorius į- 
są taip, kad angliakasiai gali Į sakė kasyklą uždaryti, 
priklausyti prie tokios unjos, 
prie kokios jie nori ir kad sam
dytojas išrink tufe angliakasių 
atstovus turi pripažinti.

Šioj apielinkėj visi angliaka
siai priklauso naująjai unijai. 
Bet čia yra ir Peabody kasyk
lų, kurios visą laiką ėjo sn 
senąja unija. Kai kasyklos 
pradėjo rengtis atsidaryti, tai 
jos nesutiko priimti į darbą 
naujosios unijos angliakasių, 
remdamosi 10*0, kad jos turin
čios 
nąja 
sios 
tis. 
sios 
nija paskelbė, kad ji atsigaben
sianti angliakasius iš kitų pa
vietų, nors ir ant vietos yra 
užtektinai bedarbių, kurie pir
miau dirbo tose kasyklose. 
Naujosios unijos nariai tai pa
skaitė už laužymą kodekso ir 
pasiryžo atėjūnams p.'tsipriešin-

Suėmė politikierių
CHICAGO.— Federalinė val

džia suėmė John (“Boss”) Mc- 
Laughlin, buvusį valstijos le- , 
gislaturos narį ir West Sidės 
gembleriavimo urvų savininką. 
Jis tapo suimtas sąryšy su 
apiplėšimu pašto vežimų per
eitais metais prie Clark ir 
Adams gatvių, nes pas jį ras
ta tuo laiku pavogtų laisvės 
paskolos ir kitų vertingų bonų.

Del to paties plėšimo yra 
kaltinamas ir vakar nusižudęs 
Lebensberger.

Rooseveltas gelbės 
medvilnės farmerius

su savo 
žmona ir penkiais jauniausiais vaikais. Viso jie turi net 30 
vaikų. Jauniausias vaikas yra tk 6 mėnesių amžiaus.

John T. Nalls iš Rectortown, Va., 80 metų senis,

šiandie stovi uždą- -----------
kompanija skelbia, HARRISBURG, III., sp. 6.—

ji vėl bandysianti | Gubernatorius Horner įsake
uždaryti jreauvuy Rašymą ru>. i a j • • i '< •
43 iki bus išpręstas ginčas tarp j Anglį JOS darbininkai

boikotuos Vokieti
jos prekes

Geležinkeliai nupigi 
no pasažierių važ

mos kainas
CHICAGO.—Vakariniai gele

žinkeliai nupigino nuo 15 iki 
50 nuoš. važmos kaina^ paša- 
žieriamsį .Pradedant .'nuo (gruo- ,Į <; (CHlCAGO,

WASHINGTON, sp. 6. —Pre
zidentas Rooseveltas įsakė su
kurti $3,000,000 korporaciją, 
kurios pareiga bus stabilizuoti 
m^ivilnės (boVelnos) kainas.

/• t ,

Korporacija gaus paskolą iš Re
konstrukcijos Finansų Korp. ir 
paskui skolins farmeriams po 
10c ant svaro medvilnės.

Latvių socialdemokratų 
sporto kliubas už

darytas

padarę kontraktą su se- 
unija ir todėl tik seno- 

unijos narius gali samdy- 
0 kadangi čia nėra seno- 
unijos narių, tai kompa-

ATEINANTI PIRMADIENĮ

Spalio Devinta
7:30 vai. vak

įdavė pagarbą žUvusiems laike 
nazių teroro Vokietijos darbi
ninkams ir tuoj po vienbalsiai 

Mjričmė .,dvi fašizmą ir hiŲenz- 
j mą pasmerkiančias rezoliuci
jas. , •
■ Pirmoji rezoliucija, paliečian- 

j ti vien Vokietiją, paskelbia 
boikotą Vokietijos prekių ir 

TOKIO, sp. 6. — Buvęs Ja- prižada, kad Anglijos darbinin- 
ponijos ambasadorius Amerikai kai nepirks jokių Vokietijoje 
Ishii, kuris dabar sugryžo iš gamintų prekių. Taipjau pri- 
ekonominėS- konferencijos Lon- žada, kad Anglijos, darbininkai 
done, iškėlė klausimą apie Ja- gelbės Vokietijos politinius 
ponijos užmezgimą draugiškų tremtinius ir siūlo jiems prie- 
ryšių su Jungt. Valstijoms. glaudą Anglijoje. Taipjau rei- 

Pasikalbėjime, kurį laikraščiai kaiauja, kad tautų sąjunga ne
išspausdino žymiausioj vietoj, leistų Vokietijai laužyti sutar- 
jis sako, kad likęs nustebintas Į tj ir apgintų žydų ir kitų Vo- 

tei-

S i ui o Japonijos
Amerikos arbi
tracijos sutartį

tuo, kad japonai kalba apie 
karą su Amerika. Jo pastabos 
yra didelis smūgis Japonijos 
džingoistams.

Jis siūlo, kad Japonija pa
darytų arbitracijos sutartį su 
Jungt. Valstijomis. Tokia su
tartis užtikrintų taiką -dabar, 
kada džingoistai žvangina gink
lais ir kursto karą. Del tos 
sutarties jis pasitarsiąs su* už
sienio reikalų ministeriu Hiro- 
ta ir premieru Saito.

kietijos tautinių mažumų 
sės.

Pasikorė miške

Vakar Daniel Woods (Bever- 
ly miške), prie 87 ir Western 
gatvių, namely rastas pasiko
ręs nežinomas žmogus, apie 60 
m. amžiaus. Jo kišeniuje rasta 
24c ir raktai, bet nesurasta jo
kių indentifikacijos žymių.

Mencken pasitraukė 
cury”

iš “Mer

Chicagos Lietuvių Auditorijoj
įvyks

Vilniaus Minėjimas
ir

Pinuos Tranzatlantinio Skridimo Į 
Prakalbos

dalyvaujant lakūnui Juozui R. James-Janušauskui ir Am. Liet. 
Tranzatlantinio Skridimo Sąjungos Valdybai.

Dalyvaus Chicagos Lietuvių Choras v “Pirmyn”, daininin
kas S. Rimkus, vaikų draugijėlė “Gelių Darželis” su dainomis 
ir šokiais ir visa eilė žymiausių kalbėtojų* >

yisi kviečiami dalyvauti šiose svarbiose prakalbose.

NEW YORK, sp. 
sus rašytojas Henry 
ken, per 10 metų 
didelį ir rimtą žurnalą “Mer- 
cury”, nuo pat pradžios kai 
tas žurnalas pradėjo eiti, da
bar iš to žurnalo redakcijos pa
sitraukė. Jis norys* pašvęsti 
visą laiką rašymui knygų ir 
laikraštiniam darbui.

“Mercury” leidėjas sako, kąd 
žurnalas ir toliau eisiąs ta pa
čia kryptimi. Bet naujas jo 
redaktorius dar nepaskelbtas.

6. —Gar- 
L. Menc- 
redagavęs

CHIOAGO.—- P-lė Dorothy 
Sheeder, 20 m., 2441 E. 93 St., 
užsimušė nukritusi nuo kalno 
Starved Rock parke, kur ji bu
vo nuvykusi pamatyti gražių 
vaizdų.

LOS ALGELES, Cal., sp. 5. 
—Iš tyrų atėjo didelių karščių 
banga. Vietomis Californijoj 
karštis siekia 104 laipsnius au- 
gščiauf zero .

«ĮWĮi*

AMSTERDAM, Holandijoj, 
sp. 6.—Laikraščio konteste deb 
geriausio aprašymo sekmadie 
nio prietikių, laimėjo trys žo
džiai: “Ji ištarė taip”. Auto
riuj šių žodžių gaus apie $30.

<

'r

... Edgar,JLebens-
džio 1 ’ d. dabartinė kaina 3.6c berger, savininkas garsaus 225 
už mylią bus nupiginta iki 3c kliubo, 225 E. Superior St. ir 
už mylią j vieną pusę iki 2.5c valdęs daugelį gembleriavimo 
už “round trip”, ir iki 2c pa- urvų kartu su jau seniau ne
prastais dieniniais vagonais. šautuoju Ted Newberry, vakar]

Tai yra pirmas n Spiginimas nusižudė savo namuose 1258 
nuo 1921 m. ,Lake Shore Drive. Jo tėvas bu

vo tortingas degtindaris dar 
prieš prohibicijos laikus.

Nusižudėlis buvo valdžios 
kaltinamas dėl pašto vežimų iš
plėšimo.

WAiSHINGTON, sp. 6. —Pra-1 -----------------
šanl pirmininkui, senatoriui H0LLYW00D, Cal., sp. 5.—- 
Wagner iš New Yorko, prezi- Sanitarijoj Sunlaud, Cal., pasi
deri tas Rooseveltas padidino na- mirė nuo džiovos buvusi garsi 
cionalę darbo tarybą iki 11 na- krutamu jų paveikslų aktorė 
rių, paskirdmas 4 naujus na- Renee Adorėe, kuri dėl Hgos, 
irus—du samdytojus, vieną uiti- per keletą pastarųjų metų pe- 
jos atstovą ir katalikų univer- bevaidino.
siteto profesorių. Tos tarybos 
pareiga yra taikinti iškilančius 
nesusipratimufe tarp darbinin
kų ir samdytojų.

Padidino nacionalę 
darbo tarybą

Buvęs šęrifas nuteistas kalėji 
man

MAUSTON, 
Buvęs Juneau 
Lyall Wright 
nuo 15 iki 30
už dalyvavimą apiplėšime New 
Lisbon State banko.

Wis., sp. 6, — 
pavieto šerifas 
liko nuteistas 
metų kalėj iman

PARYŽIUS, sp. 6.— šiandie 
čia pasimirė gen. Nikolai Ju- 
denič, 71 m., kuris laike karo 
vadovavo. rufeų kariuomenei 
Kaukaze* o po karo vadovavo 
baltgvardiečiams Pabalti jos kra
štuose,) ypač Estijoj.

RYGA. —Rugsėjo 5 d. Ry
gos apygardos teismas paskel
bė sprendimą dėl socialdemo- 

| kratų darbininkų sporto sąjum 
gos - uždarymo, Ąygajrdos teis
mo sprendimu socialdemokratų 
sporto sąjungai laikinai uždrau
džiama veikti, kol bus išspręs
tas prokuratūros pasiūlymas 
šią organizaciją visiškai už
drausti. Pasak laikraščių, teis
mas savo sprendime vadovavosi 
konstatavimu, kad darbininkų 
sporto sąjunga lavinosi kariš
kai ir rinko žinias apie kariuo
menę.

Darbininkų sporto sąjungos 
vadas Bruno Kalninš pareiškė, 
kad rugsėjo 8 d. socialdemo 
kratų partija ir profesinės są
jungos surengs penkis protes
to mitingus. Rugsėjo 9 d. mi
tingai bus surengti visuose di
desniuose Latvijos miestuose. 
Buvo sušauktas nepaprastas so
cialdemokratų partijos centrą 
lihio komiteto posėdis pasitar
ti dėl padėties. Bruno Kalninš 
pareiškė, kad socialdemokratų 
seimo frakcija paaštrins savo 
opoziciją dabartinei vyriausybei.

SUDEGĖ MAŽA MERGAITĖ

BROWNSVILLE, Tex., sp. 6. 
—Pakilusi Rio Grimde upė už
liejo du trečdalius Meksikos 
miesto Matamoros, skersai upe 
nuo Brownsville. Meras šau
kiasi Meksikos sostinės pagel- 
bos. < •

BERLYNAS, sp. 6.— Prūsi
jos “švietimo” ministeris įsa
kė panaikinti garsaus muziko 
Mendelssohn kambarį Prūsijos 
knygyne. Orkestrai irgi ne
begroja šio garsaus kompozi- 
toraius kurinių, nes, mat, jis 
buvo žydąš. t

„ CHICAGO.—Cook pavieto li
goninėj pasimirė 5 metų Betty 
Berg, 4635 S. Francisco Avė., 
kuri pirmadieny skaudžiai ap
degė, užsidegus jos drabužiams 
žaidžiant arti ugniakuro.

, VIENNA, Austrijoj, sp. 6.— 
Princas Rudolph, anūkas kara
liaus Franz Josef,. liko mirti
nai Sužeistas automobilio ne
laimėj. Jis dirbo Amerikos alie
jaus kompanijai.

NfcW YORK, sp. 6. — Dvi 
suaugusios “Siamese” dvynu
kės, Violet ir Daisy H ii ton iš 
San Antonio, Tex., kurios va
žinėja po teatrus, šiandie siA 
gnyžo iš Anglijos ir paskelbė, 
kad abi jos apsivesiančios at
einančiais metais.

FranLONDONAS, sp. 6, 
euzų lakūnai Assolant ir Lefeb- 
re, kurie skrido iš Alžiro į Sia
mą, kad nustatyti tolumo re
kordą, ipo 36 vai. skridimo nu
sileido Karachi, Indijoj, tolu
mo rekordo nepasiekę.

'• Chicagai Ir anieliuket tedera 
lis oro biurą* Lai dienai tyafta 
Jauja:

Giedra ir biskį šalčiau.
Saulė teka 5:52, leidžiasi 5:- 

24. ■

MADRIDAS, sp. 5. —Prezi- 
dento Zamora kviečiamas, ban
dyti sudaryti kabinetą apsiėmė 
Sanchez Roman, vienas iš tur
tingiausių Ispanijos advokatų.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
-Tiktai Doleriais

Siunčiant mažiau, kaip $100.00 nereikia jokių afidavitų. 
Siunčiant daugiau 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. IIALSTED ST. Tel. Canal 8500
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Streikai vlečiasi

mingai surengti aviacijo 
ną,. bet Ir darbuotis 
tranzatlantihio skridimo
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mano kelionės įspūdžių 
Jungtinėse Valstijose

tik panelei Stasei Raden pasi
sekė paskraidyti.

Atrodo, kad Amerikos lie
tuviai nuoširdžiai remia J. R. 
Janušausko sumanymą baigti 
S. Dariaus ir Girėno pradėtą 
žygį, kuris visai netoli Lietu
vos taip tragingai pasibaigė.

Linkėtina p. Januauskui ge
ri a ūso pasisekimo tą sumany
mą įvykdyti

Spalių 15 d. delroitiečiai 
gie Lietuvių Aviacijos 
na. — Tranzatlantiniu

south IARGEST 
\VEST

Pasauline paroda ir aviacijos 
diena

Į LIETUVĄ
Reguliarus Išplauk
Kelionė

“UNITED STATES
“FREDRftlK VIII"

Mom gradually became accus- 
tomed to, being pointed out as the 
mother of tbe high school football 
Staf. She even grew to enjoy it be
cause it- gavę her a feeling of su- 
perforityover the other neighbor 
ladies Vdlich she needed badly. 
Left alone, Mom was a peaceable 
piąrsonj'but since Tommy had be- 
come so important around town 
some of the other women had tried 
to say thlngs about him and Mom 
needed a coat of armor to' flght 
them back.

Detroito lietuviai dės visas 
pastangas, kad sekamą vasa
rą lakūnas Juozas R. James- 
Janušauskas galėtip skristi į 
Lietuvą ir tuo budu užbaigti 
Dariaus-Girėno pradėtą kelio
nę. Kai tik Ghicagoje pradė
jo organizuotis komitetas ant
rojo tranzatlantinio skridinio 
rėmimui, delroitiečiai tuoj 
pritarė tam sumanymui ir 
pradėjo dirbti.

Darbas, galima sakyti, da-

mother had tended to that and she 
was a good woman būt very stern 
and proud and had many times 
sent Mom scooting for nothing at 
all when she had been a little giri 
around the place. Then Old Charlie 
had died sudden and Charlie had 
to give so much of his time to the 
business that the little giri didn’t 
have as much of a father, either as 
she should. She had everything, of 
Course, būt she didn’t have a 
mother’s love and a giri needed 
that more than a boy.

Somte said she was spoiled with 
this-and-that; būt Mom couldn’t 
see it in her and she wouldn’t have 
cared if she did; there were worse 
things in the world than a little 
spoiling for a child. And whenever 
Mom saw Dorothy she always saw 
the day her sweet little mother had 
stopped to make a fuss over Tpm- 
my. The giri had her mother’s eyes, 
pretty and melting, likę the sun on 
the moming dew when the fog had 
not quite left the air; and there was 
that šame little bit of sadness about 
them that always made Mom want 
to take the little giri to her and 
hold her real tight.

Of course she pever had. Now 
and then she met Dorothy in a 
store or on the Street būt she al- 
ways just smiled and so dic 
Dorothy. Mom couldn’t tell Dorothy 
that, in her mind, she was likę her 
own daug*hter because of what the 
girl’s-mother had told her that day; 
and not even Pop ever knew how 
much Mom had wanted a little giri 
herself.

And now here was Tommy tak- 
ing Dorothy to a dance. Somehow 
Mom Celt that up in h e a v e n 
Dorothy’s mother was nodding anc 
smiling to her; būt Mom couldn’t 
hclp būt wonder xvhat the prouc 
old Grandmother would say.

4179-85 Archer Avė. 4 cor. Richmond St.
, . . • Tel. LAFayctte 3171

2536-40 W. 63rd St. cor. Mapiėrrood Ate.
Tel. HEMlock 8400

Chicago, III.

SYNOPSIS
Tommy Randolph, future football 

hero, was “always different” even 
as a baby. Born in a tiny Middle 
West factory town, he was the de- 
light of his humble parents, Mom 
and Pop. The latter, a durabie 
Democrat, wanted to name the boy 
William Jennings Bryan, būt Unele 
Louie, another indubitable Demo
crat, prevailed in having the infant 
christened Thomas Jefferson. Stur- 
dy little Tommy paid no attention 
to strange baby carriage oglers 
until Ole, Liže, feared and aged 
colored woman, peered likę a witch 
at him one day; he smiled, and 
Mom was amazed when the cack- 
ling crone put "a good wish” on 
him. . . . As Tommy grew, he was 
štili “different,” running away from 
a boy’s job in the glassworks where 
Pop and his brother, Pete, worked. 
Tommy connected with the local 
News Office and then shocked Pop 
by declaring he intended going to 
high school where he soon 'won 
renown about tovrn at “the foot- 
ball”, much to Mom’s amazed plea- 
sure. She meets Charlie Whitney, 
millionaire factory owner, as she is 
shopping downtown one afternoon. 
He greets her most cordially and 
praises her athletic son while be- 
wildered neighbors look on. Later 
Tommy teito Mom that he’s taking 
Dot Whitney, the millionaire’s 
daughter, to a school dance. Mom 
recalls pleasant memories of the 
august Whitney family....

GALIMA ĮSIGYTI

MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS
Visų Gerųjų Išdirbysčių

mes labai dažnai ir į 
važiuoti sutarėm visi 
Visi giminės susėdę 
pripildėm autobusą.
j u į parodą, į Lietuvių Dieną, 
bet pirm visko — manau — 
pamatysiu, gengr.terių, vagių 
ir visokiais neramumais pa
garsėjusį didmiestį Chicagą. 
Matote, tuomet aš jaučiausi 
esanti tarpe dviejų kraštutinu
mų, būtent: tarpe ramybės ir 
didelio chaoso. Kartą pana
šiai išsireiškė vienas torontie-

visur 
Ir tai vis 
Janušaus-

FREDĘRICK BROS.
Boulevard 2538 ' ~ 811 W. 31th St, Chicago

NEDAUGI AUS KAIP 4% ALKOHOLIO
Ęėl Jūsų patogumo

Išdirbėjai Sodos, .Ginger AVįb ir Mineralinių Vandenų.
Tėl. Lafayettą 3273 2841 W. 40th St., Chicago, III
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mas pas strėikieritis geras.
Kiekvieną rytą apie 9 vai. 

netoli dirbtuvės yfa laikomi 
masiniai streikierių mitingai. 
Streikierių komiteto bei uni
jos vadai daro pranešimus. 
Masiniuose mitinguose strei- 
kieriai pakilusiu upu dainuo
ja revoliucknjiškas dainas. 
Tos dainos daro labai gilų 
įspūdį ir parodo darbininkų 
pasiryžimą kovoti.

Nuo savęs ’ kviečiu visus 
Murray Body darbininkus lai
kytis vienybės,1 nes nuo to žy
miame laipsnyje priklauso 
musų laimėjimas^ — V. G.

Buvau be galo linksma, kad 
galėsiu Lietuvių Dienoje daly
vauti.. Ant rytojaus, t. y. sek
madienį, kėlėme anksti, nes 
autobusas turėjo atvažiuoti 8 
vai. ryto. Mano tetulė, ir jos 
duktė ir žentas Steponavičiai 
turi bendrą, didelį kelių lotų 
daržą tik du atskirus, bet vie
nodus namus ir todėl viename 

gyvenant matydavo-

Murray Corporation of 
America, kuri paprastai yra 
žinoma kaipo Mttrrtty Body 
COr, jau kelios dienos kaip lu-

arba

Extra Pale Alaus

lis mokytojas; jis pa^kū, 
jog Chicago yra pasaulinių 
skandalų sostinė, o Toronto, 
— taikos ir ramybės -sostinė.

Taigi, kaip matote, aš beveik 
su neramiai tvaksančia 
mi važiavau į tą šumnų 
tą, tad labiau, jog mus 
damas dėdė persergėjo, 
neužmirštumėme savo pinigi
nes saugiai laikyti. Vienok 
Chicagoje nieks manęs nenu
skriaudė. Gerai sakoma: nc- 
taip velnias baisus, kaip jį ma
lė vo j a. (Bus daugiau)

Sulaukęs savo moters iš Lie
tuvos, rugsėjo 23 d. nutariau 
aplankyti Chicagos pasaulinę 
parodą, o ant rytojaus daly
vauti aviacijos dienoje. V. 
Jasiunas, Ant. Masilionis'ir aš 
su žmona nuvykome į Chica
go ir sustojome? pas ponus Pet
rulius. Vėliau visi kartu ap
lankėme pasaulinę parodą. 
Ten turėjome progos pamatyt 
ti įvairių įvairiausių įdomy
bių bei keistenybių. Per pas
kutinį šimtmetį, pasaulis pada
rė tikrai didelį^progresą. Pat 
rodo j e išbuvome ligi vėlaus 
vakaro. Grįžųpję; pas ponus 
Petrulius ir ten apsinAkvojo-t

Sekmadienį, rugsėjo 24 d.> 
susi telefoną vau su Jos. Radeii. 
Nutarėme dalyvauti Lietuvių 
Aviacijos Dienoje. Neilgai tru
kus atvyko Jos' ’Raden, suor
ganizavęs net tris automobi
lius. Apie 1 vai. po pietų jau 
visi buvome Fordo aviacijoj 
lauke. , Išvydome tikrai neti
kėtą dalyką: ilgiausios auto
mobilių eilės stovėjo lauke, o 
žmonių buvo suvažiavę tūks
tančiai. Vėliau jų dar dau
giau privažiavo.1 IŠ komitefė 
narių teko girdėsi, jog dalyvar 
vo keliolika tūkstančių žmo-

Automobilių pramonėje 
streikai vis labiau ir labiau 
plečiasi. Jau daugiau nei 
šimtas “tool and die° fabrikų

RADIOS 
1934 Metų Mados 

STEWAM H ARNER 
ATWATER KENT 
R. C. A. VICTOR 
MAJESTIC 
CROSLEY 
ZENITH 
SPARTON 
PHILCO

Lietuvių Aviacijos Diena. 
Programas jau pilnai sutvar
kytas: dalyvaus pats lakūnas 
Juozas R. James-Janušauskas, 
Bill Maycock, pagarsėjęs Ame
rikos lakūnas, ir Leonard Flo, 
Janušausko mokyklos drau
gas, kuris yra plačiai žino
mas aviacijos rateliuose 
to, dar bus daugiau lakūnų ir 
parašiutų šokėjas 
tikras teatras ore.

Po pusryčių apie 10 vai. ry
to mes turėjome didelį siurp
rizą. Dėdienė su dukrele El- 
za vistik atvažiavo iš West 
Frankfort; dėdė negalėjo pa- 
siliuosuoti iš darbo. Man bu
vo be galo malonu susipažinti 
su dar nematytais giminėmis. 
Kaip (dėdienė, taip ir jos 16 
metų dukrelė paliko 
išdildomai 
apie savę. 
išauginti išmintingą 
kuri, tikiuosi, bus tėvams vi
sa paguoda, o musų visiems 
giminėms Elza yra tikra paži
ba. Ji yra gera mokinė ir šią 
žiemą žada baigti aukštesnią
ją mokyklą.

Rengiamės važiuoti i pasauli* 
nę parodą

Liepos 15 d. buvau pasiry
žusi nuovažiuoti į Chicago ir 
atsilankyti į Lietuvių Sociali
stų Sąjungos suvažiavimą. 
Vienok blogas mano kojų sto
vis išblaškė mano sumany
mą ir jau buvau benustojanti 
vilties, jog galėsiu vykti į 
Lietuvių Dieną, nes į jokius 
batus kojos įauti negalėjau. 
Mano giminės nemažiau už 
manę tuo reikalu rūpinosi ir 
jie priėjo išvadą, jog žut-but 
turime gaut tokius batus, su 
kuriais galėčiau į parodą va
žiuoti. Suieškojo -didžiausius^ 
kdkitfs turėjo, kantaplius, lie
pė į juos įsiaut, sėdome į au
tą. Steponaitienė nuvežė į 
miesto centrą ir dabar pradė
jome eiti nuo krautuvės į 
krautuvę, kol pagaliau gavau 
tokius žemuš sandalius, su ku
riais laisvai galėjau vaikščio
ti, nes skaudamų vietų visai 
nekliudė.

MALT TONIC—EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Išplaukimų Rodyklė dėl 1934 metų 
Laivakorčių Kainos ir kitas reika
lingas nformacijas suteiks jums 

vietiniai Agentai arba

SCANDINAVIAN 
AMERICAN LINE
130 N. La Šalie Street, 

CHICAGO, 1LL.

mus
s uju- r i nestislpratimų štt darbiniu
apie kais* Sustreikavo darbiniu-

ren 
Die 
skri 

dimu lietuviai yra labai su 
sidomėję.

. ___  was Tommy taking Dorothy Whitncy, daughter of
town’s wealthiest and most powerful Citizen, to a dance.CHAPTER FIVE

Then Charlie had gone off to col- 
lege and Mom had lošt track of 
him until the wedding. She had 
been married two years and al- 
ready had Pete whep the papers 
had all the fuss about Charlie Whit- 
ney’s getting married to some giri 
over east. Everybody was dying to 
see her and when Charlie brought 
her home Mom used to make ex- 
cuses to go by the big house just 
to get a look at her. She was a 
pretty little thing with awful 
fancy clothes that made her look 
tikę one of those French dolls; būt 
she mušt have been delicate be
cause it wasn’t long until she went 
into a decline and people said the 
place didn’t agree with her. She 
was awful nice, too, and once when 
Mom was pushing Tommy along in 
his new buggy she stopped Mom 
and excused herself and made a 
big fuss over Tommy, particular 
over the way he looked back at her 
the šame brave way he did a; 
everybody.

Mrs. Charlie was so friendly that 
Mom told her about the good wish 
the old witch had put pn the boy; 
and Mrs. Charlie was real inter- 
ested and said she wished some* 
body would put a good wish on her, 
too; and then she broke right down 
and told Mom she had just come 
from the doctor’s; and Mom was 
the first one to know būt uhe kep ; 
it to herself because Mom was not 
the kind to run all over the Street 
with something likę that.

Sure enough, the poor thing had 
passed away when the baby was 
born. Everybody in town was sorry 
for poor Charlie and the motherless 
little giri. Mom had a cry alPto 
herself because she knew all the 
poor sweet giri had had to go 
through; and Mom had known ai 
along she wasn’t long for this 
vvorld. It waa bad enough for any- 
body, Mom thought, būt giria likę 
that should never be made to have 
babies although Mom was never 
one to question God’s will. Būt she 
cpuldn’t help būt wonder why it 
ai that a sweet little mother likę 

t, with everything in the vrorld, 
’ had to go, ^w)iije’? otlier, people who 
» didn’t deserte children, had them 

one after the other andupaid no 
more attention to them thap 'the 
cate—and yet they grew up big and 
strong.

Little Dorothy had had a good 
brtoging * • up becauso <

PeoplesFiirniitireCo.Krauiiivėse
ČIA RODOMA

imsi ~ Patogi 
Žemos Kainos.

Spalių 21
Lapkr. 9
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Komitetan įeina Dr. liko streikų paliesta* žodžiu, 
Detroitas skęsta streikų ban-

Milwaukee. Kai programas 
prasidėjo, tai tie lakūnai pa
sirodė labai įspūdingai/' Jie 
pe (ik nardė po orą, kaip ko
kie paukščiai, bet ir prabilo į 
milžinišką minią.

Dideliu trijų motorų lėktu
vu buvo važinėjami žmonės. 
TačlaU norinčių paskraidyti 
atsirado tiek daug, jog sunku 
buvo pritilpti* Iš musų būrio

.....   ■ ■ ■ ■ Ui ii i į ..—n*. ........ ■■■■  ,      

rengimu
J. J. Jonikaltis, p. Steponau
kas, adv. J. Uvick ir kiti. Ko- goję. Darbininkai sukruto or- 
mitetas ne tik stengsis pasek-’ganizuotis ir kovoti Už savo 

s die- būklės pagerinimą/ 
toliau 

natl-

Išparduodam Visus Radios Kaipo 
Krautuvių Sempelius.
Vertės ......... ........... po $Q

’22'.5O
*39.00
65.00

Imame senus radios į mainus ant naujų, duodame 
gerą nuolaidą.

Kur tik nepasįsuksi, 
lietuviškai kalba, 
apie lakūnus J. R 
ką ir leitenantą F. Vitkų iš kieme

National Airportas randasi 
prie Plymouth Road ir Middle 
Beit Road. Visi Detroito lietu
viai būtinai dalyvaukite toje 
nepaprastoje pramogoje ir pa
matykite, kaip p. Juozas Ja
nušauskas darys ore visokius 
triukus.

Reikia dar pridurti, jog jau 
bar jau sutvarkytas. Spalių 15 yra susidaręs komitetas, kuris 
d. National Airporte įvyks rūpinasi aviacijos dienos su

prašykite savo groserninko arbą aptiekoriaus, jeigu jiė negali 
suteikti, tuomet pašaukite ' . -

sniffing at Tom every chance she 
got; and Mom paid her back by 
saying, in Butcher BroWn’s shop, 
before three or four other ladies 
who would carry it, that she always 
was willing to give credit to people 
who got ahead and wasn’t one to be 
always running down somebody; 
then she asked Mrs. Farrell how 
her Joje was getting along in school 
because Tommy had said Joie 
good at books.

“Indeed he is,” Mrs. Farrell 
positively. “He led his class 
months hand-runnjn’.”

“Uh-huh,” Mom said sweetly, 
“that’s nice he’s good at books. Of 
course, everybody can’t play foot
ball.”

Mrs. Farrell bought a two- 
pound sack of sugar—she always 
figured everything down to the lašt 
penny because they said her man 
had the first dollar he over made— 
and said: “Of course not. Anybody 
who happens to be big as a horse 
can play football; būt it takes 
brains to be good at books.”

Mom was ready for that. She 
watched the other neighbor ladies 
snickering behind their aprons as 
they poked at cabbage heads and 
picked over the tomatoes. She waa 
ready for them because she had 
heard what Mrs. Farell was going 
around saying.

So Mom smiled, frieridly-Jike, and 
said: “Give me another one of them 
dandy steaks, Butcher. Tommy likęs 
them. That boy is growing right 
out from under our noses.”

“He’s strong as a butcher's son/’ 
Butcher Browri answored. “He looks 
likę J did when I vYas his age/’

“Yes, Tommy mušt have hearty 
vittles. I don’t know what heTl do 
when he goes away to coltege.0

Mom said it just likę she was 
asking for a peck of potatoes. The 
other women dropped what they 
were doing (all except Mrs. Farrell 
who pretepded to be examining a 
tray of sausage>. '•

“Is Tommy going to college?” 
Mrs. Johnson asked.

“Oh,' yes, he’s had offers from 
lots of them and just trying to 
make up his’mind. I guess that’ll 
be all, Butcher. 1’11 just take them 
all with me; although it does make 
a beavy load. when you have> Uo 
many big, strapping men-folks to 
cook for.” . ...... v
i (To Be ContĮnuod)' - t ;

Charlie’s She knew that Mrs. Farrell was DistrFbuted^y’K^^^^ Ine

Bendrai imant, pas 
tarp lietuvių yra didelis 
dimas. Visi tik ir kalba 
busimą aviacijos dieną bei kai, kurie dirba prie įrankių 
apie p. Janušauską, kuris čia Streikas, kas dieną darosi gy- Marija F. Jokitbynienė 

^trumpam laikui buvo sustojęs.1 vesnis, kadangi prie jo prisi-
Atrodo, jog pritarimas tranz-’deda vis daugiau ir daugiau 
atlantiniam skridimui yra di- darbininkų. Pikietuotojų eilės 
delis. Todėl galima tikėtis, • irgi, didėja* Ūpas fr solidaru- 
jog aviacijos diena bus pasek 
minga. — N
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Tūkstančiai Musų Kostumeriųžen

norinčiom tapti pi

kad

Marąuette Park

Marąuette Manor

tįUNE^
Brighton Park

ragą

Garsinkitės “N-noseBrighton Park
Apvogė lietuvių restoranų

Virtuvės Pečiai

Virtuvės Šildyto jai
Linksmas vakarėlis
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Linija

Mat

Krau

THE GEEVUM GIRLS

visos kviečiami daly 
smagiai praleisti ke

49.00 
*13.50
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NORTHWESTERN 
Stove Repair Co.

Keturios Dideles 
tu ves Chicagoje

Taipgi mes priimsime 
jūsų senus rakandus į 
mainus ant naujų.

Reikia manyti, kad lietuviai 
savo taUtietj biznierių rems. 
Juo labiau, kad pas p. Vilimą 
jie gaus kuo geriausį patarna

vimą, o taip pat, reikalui esant, 
galės visai nemokamai patirti 
apie savo automobilių stovį.

—Reporteris.

Tai yra patogiausia ir 
didžiausia krautuve 

Bridgeporte,

Tarp Chicagoš 
Lietuvių

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 w. ROOSEVELT ROAD
arti S t. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietau* ir druikoi vanos. 
iwimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtie moterims 
jeredomie iki 7 ▼. ▼.

Sugrįžo iš atostogų Kastan 
tas Čepulis.

Nedaug kas težinojo, 
čia pat, Chicagoje, grynai 
tuviškoje šeimynoje gyvena ta
lentinga ir gerai išsilavinusi 
dainininkė, kuri susyk nuste
bino muzikos kritikus. Tai 
ponia Bronė Drangelienė-Ber- 
notaičiutė. Apie jos lavinimąsi 
dainavime ir muzikoje, apie 
jos talentą ir gabumus neži
nojo net tie, kurie pažinojo ją 
per keletą metų. Ji visuomet 
tyli, paslaptinga; niekam nesi
gyrė, niekur nesireklamavo, tik

662 W. Roosevelt Rd.
312 West 63rd Street
2323 Milwaukee Avė.
3209 East 92nd Street.

CHICAGO, ILL.
Monroe 6600.

NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

galvot ikautmat, skausmui nuga- 
‘jai. Jeigu kiti at

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 

nuo 11 ryto iki 1 vai. 
Tel. Crawford 5573

Musų kolonija susilaukė nau
jų lietuvių biznierių. Būtent, 
ant kampo.63rd ir Talman av. 
(2634-6 W. 63rd st.) lietuviai 
atidarė puikią modernišką ga
zolino ir grizavimo stotį, ku
riai ditota vardas “63rd and 
Talman Service Station”. Sto
tis jau dabar yra pilnai įreng
ta ir pasekmingai varo biznį, 
užlaikoma yra Phillips 66 pro
duktai.

Kad atitiktų kievienam 
reikalui.

3003—3039 So. Halsted St. Chicago,
Tel. Victory 1272 — Tel. Victory 1273

mokėsi, tobulinosi ir susyk už
ėmė vadovaujančią rolę opero
je! Tai surprizas ir didelė re
tenybė !

Pirmas ponios Drangelienės 
debiutas buvo pereitą šeštadie
nį Goodman Teatre. Ji daina
vo ir lošė Dona Anną, Mozarto 
operoje “Don Giovanni”. Tai 
veikalas labai turtingas gra
žiomis arijomis ir muzika, bei 
sunkus tinkamai išpildyti net 
gerai patyrusioms artistams. 
Sako, kad deliai veikalo sunku
mo ir stokos gyvumo operų 
direktoriai retai kada jį stato. 
Šį sykį “Don Giovanni” buvo 
anglų kalboj ir žymiai sudra- 
matizuotas. Atrodo, kad ope
ros direktorius parinko šį vei
kalą tikslu padaryti kvotimus 
artistams; išbandyti jų jėgas, 
talentus ir gabumus, kaip dai
navime, taip ir lošime.

Ponia Drangelienė šiuos kvo
timus geriausia išlaikė. Jos 
balsas, dikcija ir interpretavi 
mas veikalo dvasios darė gilų 
įspūdį—įspūdį kokį tik pirma
eiliai artistai sugeba padaryti. 
Operos direktorius, kuris pa
skyrė poniai Drangelienei svar
biausią rolę, matyt irgi tinka
mai įvertino jos gabumus.

Ponia Drangelienė dar dai
niaus šeštadienio vakare,.7 tą 
pačią operą ir tam pačiam te
atre. Pradžia 8 vai.

—J. šmotelis.

Gali jums pasakyti, 
kad pas mus jus galite 
nusipirkti įvairius ra
kandus pigiau, dėlto, 
kad mes turime nuosa
vą dirbtuvę.

Spalių 24
Spalio 31 

...Lapkr. 29 
Gruodžio 9

Sugrįžo iš atostogų Kastan
tas Čepulis, sūnūs pp. Čepu
lių, senų Brighton Parko biz
nierių, kurie užlaiko bučernę 
ir grosernę adresu 3503 South 
California avenue.

Atostogavo jis vakarinėse 
valstijose, po kurias važinėjo 
motocikliu ir padarė keletą 
tūkstančių mylių kelionės.

Kastantas Čepulis yra mok-

Stoties vedėjas yra kontrak- 
torius Juozas Vilimas/, kuris 
praeityje per ilgus metus dif- 
bo kaipo automobilių mechani
kas. Ir štai dabar jis yra pa
siryžęs savo tautiečius aprūpin
ti ne tik gazolinu4 ir aliejum, 
bet ir suteikti dykai reikiamų 
patarimų apie automobilius. 
Vadinasi, duos dvejopą patar
navimą: aprūpins gazolinu ir 
suteiks teisingą patarimą, jei 
kas su automobiliu nebus tvar
koje.

YOURcYto 
Night and Moraing to keep 
thetn Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care** 
or **Eye Beauty” Book

Murinę Co.,Dept.H.S.,9E.OhioSt.,Chk«<o

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS 
Speciališkai gydo ligų pilvo, plaučių, inkstų'ir pūslės, užnuodijamą krau 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, l * 
roję, kosėjimą, gerklės skardėjimą ir paslaptingas lig; 
L- \ ‘ - ............ . ' . J _
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių, 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis 
4200 West 26 St. kamoat Keeler Avė.

AND I GUAPĄNTEE MY •
—l-Ote MONEY PEFUNDED!-THATS..ME!

Lietuvių Moterų Piliečių Ly
ga kviečia lietuvių visuomenę 
atsilankyti į smagų Bunco 
Party, kuris įvyks šeštadienį, 
spalių 7 d., Sandaros - svet., 
814 West 33rd St., 7:30 vai. v. 
Įžanga 25 centai.

Bus gražių dovanėlių su-

WRlHfUREV£
3222-24-26 South 

Halsted Street 
Chicago, III.

J. Kaledinskas, J. Romanas, 
Vedėjai.

buodame gražius ir įdo
mius Lietuviškus radio pro- 
gramus kas ketvergę 
vakare iš stoties W.S.B.C 
1210 kilocycles

Išdirbėjai ir distributo- 
riai pataisymui dalių, 
kurios tinka visiems 
Pečiams ir Boileriams.

Kastas Žilinskas, Transat
lantinio skridimo narys, ati
darė labai gražią užeigą, 2622 
West 69th St., prie So. Tal
man avė.

Spalių 7 dieną rengia iškil
mingą atidarymą.

Užkandžiai ir pasilinksmi
nimai dykai. — Reporteris.

Lietuvė amerikonu 
operoje gerai 

pasižymėjo

Adresu 4180 Rrcher avė. p. 
Valentą laiko valgyklą. Penkta
dienio rytą, kada savininkai at
ėjo į valgyklą, tai rado, kad 
iš nakties ją aplankė neprašyti 
svečiai-vagiliai.

Piktadariai įsibriovė į val
gyklą per užpakalinį langą iš 
alėjos.

Nuostolių valgykloj padaryta 
apie $80.00. Išnešta radio, ci
garai, kramtomoji guma ir ki
tokie daiktai.—Kaimynai.

Carr Bros. Wrecking Co 
’ • . - ■ ■ . •

Antrų Rankų Budavojimui Medžiaga
NAUJI IR VARTOTI MEDŽIAI STATYBAI

sleivis. Jis aplankė eilę valsti
jų, kaip New Mexico, Arizoną, 
Galifornią, Nevadą, Utah ir 
kitas, Atostogose Kastantui 
nerūpėjo kokios sporto žais* 
mes. Jis dėmėjosi gamtos rei
škiniais, kaip liekanomis 
nų negyvų suakmenėjusių 
džių, kalnais, nepaprasto 
rūmo medžiais, vulkanų 
klais ir tt.

Jaunas moksleivis yra labai 
patenkintas savo kelione, 
šiais metais jis pradeda lan
kyti Armour Institute of Te
chnology.

Yra malonu, kad vis dau
giau lietuvių tėvų supranta 
reikalą leisti savo vaikus į au
kštesnes mokyklas, nes ateity 
vaikai bus dėkingi tėvams už 
suteiktą jiems gerą profesiją.

— Senas Petras.

“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS’1 
Greita kelionė į Lietuvą per Švediją.

Laivai išplaukia iš New Yorko 
Pier 97, gale 57tb St. 

—o— 
KUNGSHOLM .................

DROTTNINGHOLM .....
♦) DROTTNINGHOLM 
♦) GRIPSHOLM.............
♦) Kalėdų Ekskursija į Lietuvą

Dideli, balti it gulbės laivai. Erdvus 
ir gerai ventiliuoti kambariai. Kelionėje: 
judomi paveikslai, koncertai ir šokiai. 
Keliaujant “Baltuoju švedų * Laivynu”, 
kelionė būna pertrumpa. 

—o—
Kreipkite! į vietinį agentą, arba*.

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Micbigao Avė., Chicago, III.

JUS KENČIATE!
Motina Helena, didi gydytoja, sako: 
Nežiūrint kaip jus nekentėturnete! Jums 
dabar galima pagelbėti į 3 dienas, išva
lant jūsų kraują, Motinos Helenos it 
Dr Šimanskis Herb-Nu-Toniku arba ki
tais gamtos gydymo Žolių Vaistais. Tūk
stančiai išgydytų šaukia ir rašo dėl iš
mėginimo ir prisiunčia 25c. Pasitari
mas dykai nuo naminio treatmentų pa
tarėjo. Kalbame jūsų kalba arba eg- 
zaminiacija. S. M. S. Herb Institute, 
1869 No. Dmen Avė., Chicago, valan
dos 11 iki 7 v. vak. Nedėldieniais iki 
2:00 po piet.

' ‘ Jljs Galite SutaUpy^$|Q»(JQ 
PAMATYKITE MUS PIRMIAU Dėl Siutų, Top- 

FjyTr kautų, ©verkautų. Visi grynų Vilnų. Garantuoti.
Dirbtuvės Kainomis. 2-jų porų kelnių Siutai dėl vyrų, jaunų 
Vyrų ...............................$18.50 iki $28.50.
Berniukams 2-jų porų Kelnių Siutai ....... $8.75 iki $14.50

! SUSTOKITE IR NUSIPIRKITE
Mes turime didelį naują dirbtuvės fstaką visose spalvose ir visų šaižų Rude- 

1.; kepurių 95c ir virš.. Marškinių 95c ir virs, 
ir virš. Kąkralaiščių 2 už $1.00. škarpetkų 4 poros

ninių Skrybėlių $2.95 ir virš.; kepurių 95c ir virš.. Marškinių 95 c ir virs, 
Apatinių rūbų $1.00 ’ • - — - ■ —• ' "

B. 1 PETKA’S
, 4171 ARCHER AVENUE

Chicago Faetory Distriburor of Style Man Clothes Skyrius,

SOUNDS
MaV I INQUUeE H0W YOU

THE R ES A MAN AT THE DOO^ WHO SAYS 
HE CAN KILL EVERY FLY IN THE HOUSE 
--------------------- 1 IN LESSTHAN EIVEF“~ 

gMk /MINUTES!]

ŠTAI MUSŲ NEKURIE BARGENAI
2 šmotų seklyčios setas vertės $69.00, 4 

tik už -. ...... 39.00
2 šmotų Mohair seklyčios

setas, vertės $95.00 $^Q 00
(Turėtumėt pasiskubinti pirkti, nes 

šių setų nedaug beliko)
Skalbimui mašinos $QQ <

.. ;...  • O □.□U
Importuoti karpetai iš Francijos, visur 
parduodami po $85.00, pas mus tik po 
LOVA, SPRINGSAI IR MATRACAS

W1SSIG
Specialistas ii 

Rusijos

S. C L
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMAVOTOJAI

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

Chicago, III. Cicero, Iii.
2314 West 23rd Place 1439 S. 49th Court
Telefonas Canal 2515-2516 Telefonas Cicero 5927

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame ka:<

Juozas Vilimas atidarė naują 
gazolino stotį

aukotų L. Mot. Pil. Lygos na
rių ir užkandžių. Visiems at
silankiusiems bus smaili pra
leisti keletas valandėlių su 
šios lygos narėmis, nes bus 
šio meto veikimo sezono pra
džia. Taipgi bus pranešta ko
kie žingsniai padaryta gavi
mui gatvės Dariaus ir Girėno 
vardu. Be to, bus pranešta ko
kiais vakarais bus teikiamos 
pamokos 
lietėmis.

Visi ir 
vauti ir 
lotą valandėlių.

Kviečia Rengimo Komisija

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

2310 W. ROOSEVELT ROAD

Naujos puikios plieninės 
Lovos, vertės $6.50, po

*3.95
Gvarantuoti Coil Lovų 
Springsai, verti $10.00, po

*4.95
45 svarų baltos vatos 
rasai, verti $8.50, po

*4.49
Naujos, tvirtos ir gražios 
vatinės Kaldros, vertės 
$3.50, po

*1.95
Pilnos mieros dubeltavi
Blanketai, verti .$3.00 po

*1.79
Matykite Tuo jaus.

Bargenai
ANT 

LOVŲ, 
SPRINGSU, 
MATRASU, 

KALDRU IR 
BLANKETU



Madagaskaras
DIKTATORIAI PASIMATYS

VOKIETIJOS DARBININKŲ APGYNIMUI

nusispiove ir

KAS Iš TO SUSIARTINIMO IŠEIS?

Noriu

PROHIBICININKAMS SPRUNKA VADELĖS Iš RANKŲ

uropos ir

kad
šlaku©

Azijos f oi

paroda, žilale-
Išstatys kiek

$8.00 
4.00

vertus, lenkiu pilsuds 
diena iš dienos skelb

PASAULIO DIDMIESČIŲ 
VARDAI LIETUVOJE

•o-io 
600

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

pirmyn 
būklėj e

presuos 
padėtyje, negu 
darbininkai. Di 
finansinę pagel

Prie 1

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St. Chicago, 
W. Telefonu Ganai 8500.

Kėdainių 
ir Baisogalos 
rašo Kauno

ten, avi- 
taigi... kaip 
— naminiai

Kas iš 
naminis amatininkas?...

“Paryžiai yra šiose vieto
se: 1-mas Panevėžio ap. Su
bačiaus valsčiuje, 2-ras to 
pat ap. Smilgių valsč., 3-čias 
Kauno ap. Jonavos valsč.,
4- tas Kauno ap. Lapių valsč.,
5- <tas ir 6-tas yra 
ap. Ariogalos 
valsčiuose”, - 
dienraštis.
Apsčiai vietovardžių Lietuva 

pasiskolino iš Rušijos ir Len
kijos (pavyzdžiui, Lietuvoje 
yra penkios Varšu vėlės ir vie
na Krokuvėlė), bet ji yra pa
ėmusi vardų net iš Azijos ir 
kitų pasaulio kraštų. (Pavyz
džiui, Kražiuose yra Kinų dva
ras, o apie Jėzną 
verkas. Viepas Kauno priemies
tis vadinasi Brazilija; Ukmer

o- Pa
vis,

Lenkijos diktatorius Pilsudskis rengiasi neilgai 
trukus pasimatyti su Rusijos diktatorium Stalinu (žiur, 
Apžvalgą). Kaip girdėt, šitą pasimatymą sumanė Sta
linas. Koks jo tikslas?

Vyriausias tikslas, be abejonės, yra susitarti dėl 
atsigynimo nuo vokiško militarizmo, kuriam šiandie 
vadovauja despotiška “nacių” valdžia. Tikslas pagirti
nas, tačiau yra abejotini keliai, kuriais rengiamasi j jį

ir orga- 
tam tikslui “bendrų 
š imperialistinių val-

Antra 
kininkai 
davo rusų bolševizmo pavojin
gumų ir didžiausias Varšuvos 
pasigyrimas buvo tas, kad Pil
sudskio vadovaujama Lenkija 
apgynusi Vakarų Europą nuo 
sovietų barbarizmo:

Tačiau dabar “proletariato 
vadas” Stalinas jau nori pasi
matyti su lenkų šliachtos va
duotoju Pilsudskiu!

Šitų dviejų diktatorių susi
draugavimų jau buvo galima 
pastebėti pereitų vasarų, kuo
met bolševikų žurnalistas Kari 
Padek buvo pakviestas į sve
čius Varšuvon, kur jam iškė
lė bankietų Pilsudskio laikraš
čių redaktoriai. Stalinas, beje, 
davė Pilsudskiui dovanų, pa
siųsdamas jam senosios rusų 
policijos rekordus apie Pilsuds
kį iš tų laikų, kada dabartinis 
Lenkijos diktatorius . -buvo re
voliucionierius. Paskui, sovietų 
valdžia užkvietė Pilsudskį 
Maskvon dalyvauti Rusijos re
voliucijos sukaktuvių šventėje 
(ar Pilsudskis tų kvietimų pri
ėmė, nežinia).

Atrodo, kad tuodu diktatorių 
lyg koks magnitas traukia vie
nų prie antro.

ges apskrityje’ yra Egipto kai
mas, o greta jo Jeruzoljmo kai
mas; Zarasų aps. yra Madeiros 
kaimas, o Utenos ap. Daugalių 
valsčiuje

Tokiu budu Lietuvos kaimie
tis; pasikinkęs kumelkų, gali 
“apvažiu©tV* visų pasaulį, ne
išvažiuodamas iši Lietuvos; že
mės. (.

taip pat ir “apie kitą ką” 
Todėl, kad ne be reikalo tas

Išrinktas buvo senis Naza-. 
ras Petrovas, žmogus matęsi 
pasaulio, ir patikėtinas.... Su
rinko nuo žmonių dešimts ru
blių ir pasiuntė Nazarą Į- mie-

Artinosi vakaras. Nazaras 
nutarė pernakvoti, o rytoj sp 
-pirbiąja šviesa
Buvo likusios kelios valandos 
laiko, kurio nebuvo? kur dėti. 
Todėl, Nazaras ir sumanė pa
žiūrėti, kas tai per dalykas — 
paroda?... *

Nuėjo Nazaras iki didžiules 
miesto 
aukšti 
šiai su 
šunėse

Amerikiečiams dažnai būna 
nuostabu sutinkant Jungtinėse 
Valstijose įvairių 
Azijos miestų vardus. Bet į šią 
šalį per ilgus laikus keliavo 
žmonės iš visų pasaulio kam
pų ir, čia apsigyvenę, jie davė 
miestams vardus tų vietų, iš 
kurių buvo atvykę; Daug nuo
stabiau yra tai, kad svetimų 
šalių didmiesčių vardų užtinka
ma Lietuvoje.

Štai, “L. Žinios” rašo. 
Lietuvoje yra net šeši Pary
žiai, du Londonai, yra Peter
burgas, yra Minskas, yra Smo
lenskas, Maskva, Krymas, yra 
Konstantinopolis, yra net pen
ki Kaukazai, ir t. t.

Tuos vardus turi kaimai, 
vienkiemiai, dvarai ir folvar-

—Ar patys namie bus?
—Kas?
—Gubernatorius 1...
-O kų?
—Reikia paplepėti! — su

raukęs žilus antakius, atsakė 
Nazaras.

Kaip neprotestavo polici
ninkas, Nazaras pasiekė savo 
ir gavo asmenišką pasimaty
mų... Pasikalbėjimas buvo 
trumpas^ aiškus, toks, kurio 
negalima kitaip išaiškinti...

Pasirodė, uriadninkas sakė I ' . .teisybę, kad visa tai taip ir 
kad laukti nei blogo, nei gero 
netenka...

aikštės, kame matėsi 
gražus parodos trobe- 
plevėsuojančiomis vir- 
veliavomis...
(Bus- daugiau)

noamam =w>aag==*

Viršuj,: bulgarai komunistai Blagoi Semiono v Popov (kai
rėj) ir Georgi Dimitrov, du iš penkių teisiamų Leipzigc,. Vo
kietijoj, už Vokietijos reichstago rūmų padegimų. Apačioj: 
prokuroras Wemer, kuris iš puspročio holando van der Lubbe 
išgavo prisipažinimų, kad tai buk jis padegė reichstago rumus. 
Užsienis gi gerai žino,, kad rumus sudegino ne komunistai, bet 
patys naziai, vadovaujant reichstago pirmininkui ir Prūsijos 
.premjerui Goering;

Amerikos Darbo Federhcijos prezidentas Wm. 
Green pareiškė, kad Federacijos konvencija priimsianti 
stiprią protesto rezoliuciją prieš Hitlerio valdžią, kuri 
pasmaugė laisvas darbininkų sąjungas Vokietijoje. To
kia pat prasme kalbėjo ir Britanijos unijų delegatas 
James Rowan.

Bet kalbų ir rezoliucijų nepakanka. Nežiūrint de- 
Amerikos darbininkai vistiek yra geresnėje 

hitlerizmo letena prislėgti Vokietijos 
rbo Federacija turėtų organizuoti jiems

Toks susiartinimas, koks pastaruoju laiku reiškiasi 
tarpe Maskvos ir Varšuvos, veda beveik neišvengiamai 
prie sąjungos tarpe tų dviejų valdžių. Sąjunga, kuri 
yra steigiama tikslu atsiginti nuo ginkluoto priešo, tu
ri irgi būt paremta ginklu.

Prieš pasaulio karą ginklo sąjunga jungė carišką 
Rusiją su Franci ja ir Anglija. Ji buvo atkreipta prieš 
Vokietiją, kuri savo keliu buvo sudariusi sąjungą su 
Austro-Vengrija ir Italija. Karo metu italai persimetė 
į priešingą pusę, bet Vokietijai ir Austro-Vengrijai pa
sisekė pakreipti savo pusėn Turkiją ir Bulgariją. Tuo 
budu dvi didelės valstybių grupės stovėjo viena prieš 
antrą ir, atėjus karui, jiedvi grūmėsi ant žut-but per 
ketverius su viršum metus, kuone privesdamos visą ci
vilizuotą pasaulį prie bankroto ir suirimo.

Iš karo sąjungų kyla karas!
Kada Rusijos bolševikai dabar daro žinksnius su

sijungti su Lenkija ir Francija, tai iš to ateičiai 
grasina karo pavojus.

Prieš dešimtį metų sovietų atstovai Genevoje 
vo padarę Rapallo mieste (netoli Genevos, Šveicarijoje) 
slaptą sutartį su Vokietija. Tai buvo karo sutartis. Tie
sioginiu budu ji karo neiššaukė, nes ir rusai, ir vokie
čiai tuo laiku dar buvo labai silpni ir negalėjo kariautu 
Bet ji be galo sustiprino militarizmą Europoje. Bolše
vikų valdžios sąjunga su Vokietija tikrumoje buvo jos 
sąjunga su “reichswehr’u” (Vokietijos armija). Vokie
tijos armijos generalinio štabo karininkai buvo nuolati
niai Rusijos lankytojai. Jie Rusijoje steigė kanuolių ir 
nuodingų dujų dirbtuves, ir slaptais keliais tie karo 
pabūklai buvo gabenami iš sovietų. žemės į Vokietiją. 
Vokietijos socialistų spauda daug kartų kėlė aikštėn 
faktus apie tą slaptą Vokietijos ginklavimąsi su Rusi
jos bolševikų pagelba.

Šiandie militarizmas Vokietijoje triumfuoja, ir da
bar patys bolševikai bijo to smako, kurį jie per dešimtį 
metų padėjo užauginti. Jie dabar puola į glėbį Franci- 
jos militarizmui ir Pilsudskiui. Tęsiama, vadinasi, tas 
pats karo žaidimas, tik su kitais partneriais. Ar tai to
kia turi būt proletarinės valdžios politika?

■ ' ■

Tie bolševizmo manevrai nelemia nieko gero pasau- 
lio taikai.

Anglijos darbiečių laikraštis 
“Daily Herald” praneša, kad 
artimoje ateityje įvyksiąs len
kų {Pilsudskio ir rusų Stalino 
pasimatymas. Esą, tas klausi
mas jau išspręstas. Abudu “va
dai” svarstysią įvairius svar
bius užsienių politikos klausi
mus. Pasimatymo iniciatyva iš
ėjusi iš Maskvos.

Tai įdomi žinia. Kas butų 
galėjęs prieš kokius metus lai
ko manyti, kad toks diktatorių 
pasimatymas įvyks? Juk atro
dė, kad juodu vienas antram 
mirtini priešai. Bolševikų spau
da per metų metus piešė Len
kijos maršalą, kaipo baisiausią 
imperialistišką grobuonį, Apie 
Pilsudskį buvo rašoma, kad 
jisai visą laiką galvojąs apie 
naują intervencijos karą prieš 
“proletariato tėvynę1 
nizuojąs 
frontą”

ogos tenka dar pastebėti, kad Ameri
kos darbininkų unijos turėtij įstoti į Tarptautini Dar
bininkų Unijų Sąryšį. Tuo budu butų bent dalinai už
kišta spraga, kuri pasidarė unijų internacionale, “na
ciams” sutriuškinus Vokietijos profesines sąjungas. 
Amerikos Darbo Federacija iš unijų internacionalo pa
sitraukė dar Gomperso laikais, 
tinis darbininkų unijų sąryšis atrodė to laiko Federa
cijos vadams esąs “perkairus”. Bet paskutinių kelių 
metų patyrimas turėjo Amerikos unijistus įtikinti, kad 
darbininkų klasė gali iškovoti geresnę ateitį, tiktai eida
ma tuo keliu, kurį rodė unijų internacionalas ir tarp
tautinis socializmas.

Užsisakymo kaina:
Chicagoję — paštu:

NIetams
Pusei metu .........................
Trims mėnesiams __ ........
Dviem mėnesiams .............
Vienam mėnesiui____ __

Chicago j per išnešiotojus:
Viena kopija ...... ..............
Savaitei
Mėnesiui ______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metama — $7.00
Pusei metu 50
Trims mėnesiams ____  1.75
Dviem mėnesiams__ _______  1.25
Vienam mėnesiui . ........... 73

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ................
Pusei metu .........
Trims menesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUIIEHOS
The Lithuanian Daily Newa 

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

1739 South Halsted Street 
Telepbone Canal 8500

Editor Ę. GRIGAITIS

Nazarai užsidėjo ant pečių 
maišiuką, prisirišo prie laz
dos; naginaites, atsisveikino su 
vieno kaimo, gyventojais ir, 
pasimeldęs, atsisukęs į Dievo 
namą, išėjo....

X—Laimingai!...
i. —-Pasistenk!....

—Stengsimės... Viešpats įpib- 
laširdingas...
‘ žjaj»gus jis buvo sumanus, 
mieste buvo buvęs keletą kar
tų, todėl Na^ąrui neteko klai
džioti čia, kaijr miške.

; Pernakvojęs nakvynės na
me, Nazaras nusiprausė, susi
šukavo, pasimeldė ir nuėjo 
pas vyresnybę. Nazaras pasi
ekėją tik pačiai, “pirmai vy
resnybei”, — todėl jis šovė 

’Hesiai pas gubernatorių. .
‘ —Tii kiir lendi? — sutiko jį 
'prie didžiojo įėjimo durų po-

—Nėra, tamstos, jaurybė,
daugiau.

—Nieko... vienas 
tasis!...

—Na, vieno neverta ir skai
tyti... Neverta, — tyliai paste
bėjo uriadninkas ir balsiai 
pridėjo:

—Tai štai, apie visą virš’ 
minėtą aš jums ir pareiškiu 
žiniai ir vadovavimuisi... Dąu-< 
giau nieko I GAlitįe išsisvaikš- 
čioti!... |

Ir, dar kartą grieštai virši
ninkiškai apžvelgęs minią, u- 
riadninkas nuėjo į trobą, o 
pakalnės kaimo, gyventojai vis 
dar tebestovėjo kažin kaip su
stingę... Jų tarpe kilo staiga 
neįsivaizduojama suirutė; vi
si ėmė kalbėti kartu... Kai ku
rie taip sau rėkė, į nieką ne
sikreipdami, kiti spėjo jau su
siginčyti ir susibarti...

—Pakaks? triukšmauti?... Pa
sakyta —į išsiskirstyti, l^-^pįk- 
tai suriko uriadnirikas! pro a’ti- 
darytą langą....

Minią ėmė skirstytis, keiks- 
nodama...

Visą dieną Pąkąlnės kaimo 
gyventojui ię ginči
josi apie tai, ar suteiks pers-

• (Tąsa))
Skatymas pasibaigę, o pa

kalnes kairiio gyventojai sto
vėjo tylėdami, su išsižiojusio
mis burnomis, ir valgė akimis 
uriadninką.,. Nieko iš to po- 
pierio jie nesuprato; suprato 
tik atskirus, žodžius ir išsirei
škimus: “žemės ūkis”, “ra
guočiai,” “pagerintos javų vei
slės”, “nauda”, “apdovanoji
mai.”

—Ar supratote? — riktelėjo* 
uriadninkas.

Visi tylėjo. Vieni kasėsi pa-- 
kaušius, kiti patenkinti šypso
josi ir glostė savo barzdas,, 
treti — stovėjo žiūrėdami į 
žemę.

—Ar supratote? Na tu, pli
kagalvi?... Ar supratai?...

’ —Ką gi mes... Kaip žmonės..., 
žmonių paklausk L.

—Bet tu ar supratai?...
—Ar aš?... žinoma supra

tau... Tik ką gi aš?... Kitų 
klausk I... 

X

Uriadninkas 
ėmė aiškinti:

—Atidaroma 
teniai velniai., 
vieną tau daiktą: mašiną, gal 
viją, sėklas^ rugius 
zas... ir kitą ką., 
įsakyta...' Dabar 
amatininkai... Hm 
jūsų
Išeik pirmyn !>..

Visi stovėjo tylėdami, pa
sižiūrėdami vienas į kitą.

—Tu, šlakuoti, juk tuo dar
bu užsiimi? — paklausė, pa
galiau, vienas i$ kaimiečių sa 
vo kaimyno, movęs jam kum 
Štimi po šoriu.4

—Ar aš?... .«
—Tu krūmus: sodinai?...
—Išsodinau tikrai.

sodelį užveisti...'*
Šlakuotasis išėjo 

bet atsistojo tokioje 
lyg stovėjo pasiruošęs ir esant 
mažiausiam pavojui ruošėsi 
smukti į minią.

—Dar kas? Ar yra? Išeiki-* 
te!... — komandavo uriadnin- 
kas.

Bet daugiau niekas neišėjo.
—Ar tu naminis amatnin- 

kas? — paklausė uriadninkas 
plakuotojo.

Truputį žaidžiu;.,
, —Kuo? r

—Krūmeliu* mėgsltu sodelį 
•noriu užvesti...

Uriadninkas susiraukė...
į —0 daugiau ar nieko nė-

Subscription Rates: 
$8.00 per year in Canada 
1100 per year outeide ož Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
3ty per copy____________________

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L under the act of 
March 8rd 1879.

V I T A R Ė.

Kaip Buvo Ruošiamos 
Parodos “Prie Ruskio”... 

(Pagal rašytojo, Eugenijaus Čirikovo apibraižą “Progresas”)
f I ......................... .. ■■I»W||*1’

katytas popierių nuostolį žmo
nėms, ar nereikia skaityti 
kaip pagerinimą.

Mironas, iš žodžių uriadnin- 
ko, į kurį siuntė jį “visuome
nė”, paaiškino, kad jokio blo
gumo nuo popierio nebus,, 
kaip nebus ir jokių pagerini
mų; paaiškino, kad; “visa tai 
tik' taip, reiškia viena prokla
macija, ir daugiau nieko, — 
liepta paskelbti ir viskas čia!» 

Bet seniai manė sau, kad* 
Čia kąžįn kas netajp, į jų ži
las galvąs įlindo neaiškus įta
rimas... Seniai urzgė ir nepa
tenkinti spjaudėsi į šalį,:

—Popietis... Tu suprask jį% 
tą popierį,. štai kas! Kam> 
nors juk prisiųstas... Juk ne
veltui?...

—Tas teisybe... Kam veltui 
popierį teršti?*!./. Taip, pat į- 
sakytą paskelbei... 0f jeigu įsa
kyta, reiškią yra jame, popie
tyje^ kas? nors...

s Priėjo iki? tei kad ir* pa>te Mi
ronas. ėmė , abejoti ir įtarti* 
kad: uriadninkas “kį nors ne- 
(taip?*.,, 
, Praėjo- apie menesis, 
kalne* kaimo gyventojai 
dar negalėjo nusiraminti.,

Tuo tarpu, Truščobinske bu-, 
vo atidaryta paroda ir į Pa
kalnės kaimą ėmė ateiti apie 
ją neaiškios kalbos., Važinė ju
si į miestą moteris, prikalbėjo- 
namie visą krūvą nebūtų dar 
lykų, kurie galutinai sumaišą 
Pakalnės kaimo gyventojus; 
Vėl ėmė kalbėti apie tai, kad 
reikia neprąžiopsoti pagerįni- 
mą, kad įsakyta: paskelbti,^ 
reiškia yra tąm priežastis, 
kad veltui neterš >, popieriaus 
.ir t. t. < , y, ■

Pakalnės kaimo J gyventoj ai, 
nutarė pasiųsti į miestą ėji
ką, pavedę jam ištirti reikalą 
kaip reikia, išklausinėti vy
resnybės, kas ir kaip, kur reiš
kia prašymą paduoti, apie sė
klas ir kur apie galvijus;, ka
me gauti apdovanojimą, o liciniukas

NH£SQ^a ii
y 1 *■ ■ ■ ,



program

Lietuves Akuše

kctvir
statau^

Graboriai

BECKER

kuris esti

Buvęs turčius teisme

PADėKAVONė

Advokatai

.aaitiiijn,

Jeigu didžiuojamės dailumu ir jtau-

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

Ofiso Tel. Boulevard 591) 
Rez. Tel

Bruno 
story 

in a litinio

Visi telefonai: RErUBtlC 8&0 
(MetUfaiioSu ftrputuo pačiu varju)

Nori alaus stiklams 
mierą nustatyti

756 W. 35th St.
(Cor. of 35th B Halsted Sts.) 

Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30
Nedėldieniai* pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUĘ 
Telefonas Virginia 0036

32,835 mokinių vakari 
nėse mokyklose

Kontroliuos pieno bizni 
Chicagoj ir apielinkėje

tuvėse ir kitokiuose smulk
menų bizniuose nepakilo tiek, 
jog galima butų tatai skaityti 
reikmenų kalifų kilimo pHe- 
žastiffii;

kad abclnai darbininkų al
gos nepakilo liek, jogei gale- 
tų atsverti reikmenų pabran
gimą; 1

ir kad pagalios padėtis tų 
darbininkų, kurie dirba nepil
nų laikų arba kurie priversti 
imti pašalpų iŠ miesto, šiandie 
yra sunkesni, nei kada pir
miau.

Tokia, pasak raporto mėrui 
Hoanui, esanti padėtis Milw'au- 
kee mieste. Ne geresnė, be 
abejonės, padėtis pasirodytų ir 
Chicagoj, jei kas padarytų 
nuodugnų tyrinėjimų. Nušauta alinės bafr 

tenderis

Legionierių konvencija 
pasibaigė

Keturi banditai jsibriovė į 
Steve Czacherske, 75 metų, na
mus adresu 3216 So. Morgan 
st. Kankinimu savininko ir jo 
žmonos piktadariai sužinojo, 
kur seniai laikė pinigus. IPasi- 
šlavę $900 senių sutaupų plė
šikai pasišalino. Pirm trejeto 
mėtų iš tos pačios poros pikta
dariai yra atėmę dar $1,200.

Chicagos savaitė Pašau 
linėj Parodoj

Ketina imti pelnagau 
das už keteros

DR. A. L. YUŠKA
2422 IV. Marųuette Rd. 

kampas 67th it Artesian, Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, se rėdo mis po pietų it 

nedeliomis pagal susitarimu.

Victory 2343

Trys plėšikai padarė hol- 
dapų drabužių krautuvėj ad
resu 1209 So. Jefferson St., ir 
išsinešė 50 porų rūbų ir 30 
ploščių vertės $750. Matyti, 
kad tie plėšikai rimtai rūpina
si ateinančių žiemų pasitikti 
Šiltai. Bet štai kas keista: 
kalbama vieta randasi gaivioj 
biznio apielinkėj, o visgi ban
ditai apsidirbo lengvai. Ne 
kažin koks kreditas Chilagos 
policijai.

Apiplėšė namų, Brid 
geporte

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Afhland Avt.
i Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rocktvell St. 
Tel. Republic 9723

Opening of Youth 
Club

L. U. C. NOTICE
There will be a radio party 

Sunday evening, October 8th, 
at Merchandise Mart at 8:45. 
The number of tickets is limit- 
ed. Phone in your reservations 
Palisade 1367.

Secretary A. Kairia.

žiemai pasi 
'tikti

will be free. / 
will štart at 7:30

- Jacqu.es Grandmesnil

Seniausi Lietuvių Graboriai Chicagoje 
Eudeikiaus ypattfkas patarnavimas yra- patenkinęs tūkstantius beveik 30 

metų, 
varomą 
pUmu laidotuvėšė,

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos

su elektra, parodančią mažiausiai 
j m°J 

i. Kreivos akys atitaisb- 
Valandos nuo 10 iki 8 v. Kedelio- 

pagal sutarti. Akinių kainos per pu- 
. - ~ka»P buvo pirmiaus.

DRtfgely atseikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė 

RhoneBoukvard 7589

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdų gyslas

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

Tel. Boulevard 1401

biznio 
taryba 

priežiū
roj. Jei bus keliamos kainos 
perkant pienų iš farmerių ar 
mušamos kostumeriams, tai 
taryba dėsianti pastangas, kad 
kainų keitimąsi paliestų lygiai 
visus užinteresuotuosius.

Tel. Victcry 4088
- Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 
Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 

kaip $75.00

Pavlavičia Undertaking 
Company 

Inkorporuota 
HENRY 

(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Phone Boulevard ' 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturinie iš
laidų užlaikymui skyrių.

3307 Aubufn Avė.
. CHICAGO, ILL.

Ret. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Menkas suraminimas 
darbininkams ,

K. P. G U G1S
ADVOKATAS 

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

Telefonai Central 4410-4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek

vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

prieš, taikos šalininkus (pack 
fistus), komunistus, nusigink
lavimo šalininkus, visus šios 
šalies priešus ir t. t.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukęt Avenue 

Valandos: 12 iki 2 it 6 iki 8 P. ML 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti.

PanedSUo. Sarodc

BMrnMfeo. Ketvirto b* «.X
TeMiau »«00

Dabartiniu laiku nagrinėja
ma byla Ernesto J. Stevenso, 
kurio vardu yra žinomas Cfii- 
cagos didysis viešbutis. Ste- 
vens kaltinamas išeikvojimu 
$1,600,(XX) Illinois Life Insu
rance kompanijos pinigų.

Kaip lengva buvo, palyginti 
visai nesenai, gauti pinigų ver
teivoms liudija parodymai tei
sme akauntanto Hornoffo. 
Pasak Hornoffo, Stevenso vie
šbutis buvęs vertas 1928, 30 it 
31 metais truputį daugiau, nei 
$14,534,919. Tačiau prieš šių 
sumų, pasiremiant viešbučio 
pajamomis, tapo išleista bo- 
nų suma $21,000,000. Reiškia, 
skuto publikų bile tik galėjo 
surasti tokių, kurie leidosi 
skusti.

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy

' ® Midwife
j H 6109 South Atbany

Avenue
Phoneį , Hemlock 9252

’ ■ Patarnauja prie gim-
namuose ar li-

Son‘n®se’ duodu ma-
I ssa8e» eleetrie treat-

) merit ir magnetic
b lankėta ir t. t.

nSfiHEm Moterims ir mergi-
ĮĮĮ noma patarimai do-

<• • • ■ vanai.

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangu*.

718 W. 18th St
Tel. Monro. 3377

Sophie Leščayskienė
kuri mirė rugsėjo 27 d. 1933 m. ir palaidota tapo spalio 
2 d., o dabar ilsisi šv. Kazimiero kapinėse, užminai nuti
lus it negalėdama atsidėkavoti tiems, kurie suteikė jai pa
skutinį patarnavimų ir palydėjo jų i tų neišvengiamų'am
žinybes vietų.

Mes atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimų iš 
musų tarpo, reiškiame giliausių padėkų dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms ir suteikusiems vainikus draugams. 
Dėkavojame musų dvasiškam tėvui didžiai gerbiamam 
pralotui M. L. Krušai, klebonams kun. H. Vaičiūnui, kun. 
Ig. AlbaviČiui, kun. šiauliškiui ir kun. Petrauskiui, kurie 
atlaikė įspūdingas pamaldas už jos sielų} dėkavojame gra- 
boriui S. P. Mažeikiu!, kuris savu geru ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo jų j amžinastj, o mums pa
lengvino perkąsti nuliūdimų ir rūpesčius, dėkavojame Lie
tuvos konsului A. Kalvaičiui ir jo žmonai, Dr. A. L. Da- 
VidoniUi už širdingų prižiūrėjimų, gerb. kun. J. V. Skrip- 
kui, Šv. Kazimiero sesutėm, draugystėm Šv. K. A. R., Mo
terų Sų jungai, šv. Onos ir Womans Foresters. Šv. Mišių 
apautojams, taipgi Vihtenfe savo giininėms ir artimiems 
draugams už jų nuoširdžių užuojautų suteiktų nubudimo 
valandoj, ir pagalios dėkavojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; o Tu, musų mylima mamyte, ilsė
kis Šaltoj žemėje ir lauk musų pas Tave ateinant, o mes 
Tave savo maldose neužmiršime. Didžiai nubudę Jūsų pa
likti: Juozapas Leščauskas mylimas vyras, Jadvyga ir

Sophie dukterys, Juozapas sūnūs.

National fteccrvery Adminis 
tralion 
n s gan pelnagaUdas 
reiškimų išleido 
gaivinti, administratorius Hugh 
Sj Johnson.

Pasak Johnsono, kai kurių 
pramonių verteivos, pasinau
dodami NRA, pradėjo kelti sa
vo produktams kainas daug 
ankčiau negu apystovos patei
sina. Tūlų reikmenų kainos 
buvusios pakeltos net Jkl 175 
nuoimčių vos kelioms valan
doms praslinkus po to, kai 
šioms pramonėms tapo pasi- 
raSytas NRA kodeksas.

Kad suvaldyti pelnagaudas 
dabar federalė vyriausybė pra
dės tyrimų pefnagaudų Žygių 
savo atstovo A. D. Whiteside 
priežiūroj.

NBA ketina imti 
Tokį pa- 

pramonei

Milwaukee miesto meras D. 
Hoan paskyrė koniisiją ištirti 
gyvenimo reikmenų kainų ir 
darbininkų algų kįlinia ryšy 
su NRA. Pasirodė, kaip ko
misijos raportas sako, ve kas: 

kad pastaruoju laiku reik
menų kainos kįlo vis aukščiau 
ir nepaliaujamai;
' kad farmerių dalis šiame 
kįlime yra visai pienka;

Kad darbininkų algos krau-

32,835 mokinių užsiregistra 
vo Chicagos vakarinėms ano 
kyklonis lankyti šį mokslo se 
zonų.

Valandfa: nuo 16 ryto iki 2 po pietq 
ii nuo 6 iki 8 vgkare 

Sventadieniaia nuo 16 iki 12 
Phone Boulevard 8483

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart ioentadienio it ketvirtadienio.

Tel. Cicero j 724. Koplyčia dykai

Tonight, Srtttirday, the se- 
Venth, the LithUaUiaP Youtli 
Club will have its grand ope
ning at the Ūniversal Club, 33 
and Halsted St. Ali are in-

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
OfiM.s 4645 S. ASHLAND AVB.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir ttuo 6 iki 8 
Vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optonietrically Akių Spetialistas 
Palengvins akią ‘

priežastini: galvos skaudčjinšo, svaigimo 
akių apterfrimd, nėrvuotumo, skaudamą 
akių karšti, atitaisai trumparegystę ir to- 
lirėgystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikiinuose, egzaminavimas daro- 
iiias su \ elėktra, T ----- c .—
klaidas.1 Špecialė /acyda atkreipia m į 
kyklos vaikus 
mos. 
mis 
sę pigiaus

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: 1

Seredomis ir nedeliomis pagal sutartj 
Rezidencija 6631 So. California Avė. 

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS — 

Gerai lietuviams žinomas per 35 mi
tas kaipo patyręs gydytojai chirurgas U 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todui X-Ray it kitokio* elektros prie
taisu*.

Ofisą* ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan SL 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hgde Patk 6755 dr CeriUal 7464

vited and tlie youtli is urged 
to join.

The evehing will consist of 
entertainment and refresh- 
ments. After Mr. A. Kartanas’ 
opening specch the program 
is to be a varied one. and will 
consist of Aldona Ambrozas 
and her ancient Lithuanian 
musical instrument, the “Kan- 
kliai”; Helen Vespender, sing- 
er; Vera Stradomskis, pianist; 
thė youngsters’ group, the 
Lithuanian Ballet; Vytautas 
Beliajus and Michele Gambo- 
ni, dancers; Bruno Brooks 
Will rėlate the story of his 
trip to Lithuahia 
rous vein. B. Matijošaitis will 

I act as Master of Ceremonies.
Come one, come all! Get 

acųuainted \yith the Lithua- 
niaii Youth Club. Admission

I. J. ZOLP 
GRABORIU3 

1646 Wesf 46th St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

Artimoj ateity, numatomo, 
įeis galion nauji patvarkymai 
reguliuojantys pieno biznį Chi-* 
cagoj ir apielinkėj*

Tie patvarkymai reguliuos 
ateity daug aštriau, nei iki 
šiol, pieno supirkimų iš far- 
micrių ir jo pardavimų kostu
meriams Chicagos metropolio 
plote, kuris apims 100 
tanių mylių.

Busianti sudaryta 
reguliacijai špecialė 
artimoj vyriausybės

Chicagos Pasaulinėj Paro
doj duodama įvairių įvairiau-1 
šių programų, ruošiama nacio- 
nalčs skirtingų tautų dienos, 
parengiama atskirų šalies val
stijų paruošimai.

Dabar gi, nuo 6 iki 12 d. 
spalių m., parodoj eina ofici
ali “Chicagos Savaitė”. “Chi
cagos Savaitės” laiku bus inL 
nima ir vaizduojama miesto 
istorija, jo pergyventos bėdos, 
jo kilimas, progresas. Patar
tina chicagiečiams atlankyti 
parodų šių savaitę.

Chicagų pasiekė naujas baj 
lionas, kuriuo leitenantas' ko- 
mandierius T. A. W. Settle 
planuoja pakilti į dausas. Tas 
žygis ‘ norima*^atlikti ‘ ateinan
čių savaitę. ?

Chicagos miesto advokatas 
Sexton parašė priedų prie pa
tvarkymų nusakančių parda
vinėjimų alaus miesto ribose, 
šiuo priedu miesto advokatas 
nori įvesti į saliunus stiklines 
— Šteinus 
užrašyta kiek įtalpos jos turi. 
Esu, alaus gerėjai turi žinoti 
kiek jie gauna gėrimėlio — aš-* 
tUonias, dešimtį ar dvyliką 
uncijų.

Td. Yards 1820

DR. G. SERNER
fMBSSBbh-' Pritaiko Akiniu* 

Kreiva* Aki* 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.. 

kzmf>a* Halsted St 
i nuo

rd. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOtOJAS 
Patarnauja i Chicagoj* 

ir ąpiėfinkėje.
Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

1092 ARCHER AV.

CSKASM
ŽINIOS

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKEUS
750 W. 35th St

(Cor. of 35th B Halrted Sts.) 
Gyveninio vieta 6004 S. Talman Avė.

Tel. Republic 3093
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9.

Nedėldieniais ragai sutarti.

nuo 6 iki 8 
ryto 
f Įi'iiTIliIiinu

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.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augŠČiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 13th St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELL A
DENTISTAS

6558 So. Western Avenue
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. 

Nedeliomis sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.

Naujas balionas stratos 
feron skristi

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

JOHN B. BORDEN 
Lietuva advokatas 

105 W. Monroe SQ prie Clark 
Telefoną* Stata 7660: vaUndo* 0—B

W. Sldef2201 W. 22 St. (Cermik R d) ---- a.---- fp pstnyfil0(I fl Ud » 
«* (Mmal.

H Street vilt. 7 1M ■

Ofiso: Tel. Victory 6893 
KėZ. Tel. Drezel 9191 

DR. A. A. ROTH 
Rusas Gydytoja* Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriikų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St 
Kampas 3 ist Street

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. t. 
Nedeliomis ir šventadieniais 10—12

KAZIMIERAS ŽALIUS
i .i • »

Persiskyrė, su šiuo , pasauliu 
spalio 5 dieną 1933 m., sulau
kęs 44 metų amžiaus, gimfs Tau
ragės apskr.. Kviedarnių parap., 
Guvainių kaime.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paiiko dideliame nubudime se 

strys Marijoną. Oną ir Zofiją. 3 
švogerius W. Pančekauską ir Wm. 
Judickis. Jonas Ladyga. ir jų šei- 
minas ir brolį Juozapą, pusbrolius 
ir pusseserės ir giminės.

* Kūnas pašarvotas randasi 4013 
W. Marrison St. Tel. Kedzie 
0106.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
spalio 9 dieną. 2:00 vai. po piet 
iš koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a, a. Kazimiero Žalius 
giminės. draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse if suteikti jam 
paskatinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame.
Seserys, S Vegeriai, Jų
Šeimynos, Brolis, Pusseserės, 
Pusbroliai ir Giminės.'

Laidotuvėse patarnaują grabo- 
rius J. F. Eudeikis. Tel. Yards 
1741.

Nežinomi piktadariai nušovė 
Joseph Pawlowski (Jack Jack- 
son), 85 metų, alinėj adresu 
5125 W. 29 st., kur jis tarnavo 
kaip barteilderiš. Alinė priklau
so tūlam Waltefiui Braila. 

........ ...

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA chicagoje

J. F. EUDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia, turi 
daugiausia šermenų, todėl gali pigiau patarnauti.

J. F. EtJDEIKIS yra vienatimis lietuvių grabbrius, kuris 
turi įrengęs grabų dirbtuvę.

Puikiausios, moderniškai įrengtos - trys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl šermeim/ 

■ ■ _ ■ • J. . v ■

Nuliūdimo valandoje, pašaukite šių įstaigų.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

’ DIDYSISI OFISAS / ■ 
460547 SO. HERMITAGE AVĖ.

Vit> TMotM tARDS 1741—1742 CHICAGO, ILL.

Telefonas Yard* 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lam*. Kaina prieinama.

3319 Aubufn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Graborius 
Koplyčia t>YKAr 
30 Wt 15th St 

CiČERČ. ILL.

Dr. Suzana Slakis
Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligų 
4145 Archer Avenue
Ofiso Tel. Lafayette 7337 

Namų Tel. Hyde Park 3395
Vai. — 9 —12 ryto, Antradieniais ir 
Ketvergais 4 —8 vak. Trečiadieniais it 

šetadieniais sulig sutarties.

Telefonas Yard* 0094

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telepboh4 Plzzz 3200

i yra- patenkinęs tuįcstan^ius beveik 30
- Viehrntėlit Lietuvis Grat>6this vartdjatttfe riibdefftišlią, elektros 
karaboną si/ Šėdinėm duflm.

pdfšaūkite

RĖPUĖLIC Š340,;ir pėrsrtilęripkke.
•’ i t f ’ (V į -

Juozapas Eudeikis ir Tėvas

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnadja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

'darbų busite Užganėdinti. 
TeL Canal 251 $ arba 2516 

2314 Wf 23rd PŲ Chicago 
SKYltfUb:

1439 S. 49 Ct., Cicero, UI. 
T«l. Cicero 5927

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Ltuddoj. Valandoj Pašaukite Man*

2506 West 63rd St
Tel, RBPUBLIO 3100 !

t,-.;.... .Mai.iMii.iiii i "... rl4.iil..Ua.nHi.a.~-

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliad j erdveinę ir patogesnį Vietą

TheEngiishColumn

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grjfo U 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 
Tel. BOULBVARD 9199

Tel. Republic 0098

DR. A. X MANIKAS 
GYDYTOJAS ift CHIRURGAS

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West Town Statė Bank Bldg. 
2400 W. Madison St.

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

Namų telefonas Brunswick 0597

šiomis dienomis Chicagoj lai
kyta Amerikos Legiono kon
vencija. Ryšy su ja ir pašau-* 
linės parodos proga Chicagon 
suvažiavo apie 120,000 legionie
rių iš visų šalies kampų.

Naujam terminui Legionu 
viršila- tapo išrinktas Ėdward 
A. Hayės, .advokatas iš De- 
catur, III.

Konvencija priėmė eilę rezo- . ;
iiucijų, tarp kitko atkreiptų V,Ne*Hoj#i4 10 iki 12 vai. 

-■ - ■ --- v .. r-Cf a-f. Į-., ............ ■■■■■■■ ..

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ava., 2 hAos 

CHICAGO, ILL. 
specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS*

Nuo 10 iki 12 vai ryte, nuo i iii 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 11 f. diedą 

Phone Midtfay 2880

Jacqu.es


Spalio 9 d. bukite visi Lietuvių Auditorijoj RADIO

yra 
atgauti savo sostinę 
ar vėliau.
pasiryžimu vadovau- 
rengiama Vilniaus mi-

dangės, įveikia paukščių takus.
Ir jų tarpe yra James-Janu- 

šauskas—lietuvis.
Bukite Lietuvių Auditorijoj 

pirmadienį, 7:30 vai. vakaro. 
Pamatysite jį arčiau*, išgirsite 
jo kalbą apie patyrimus 
skrajojimo, jo planus apie 
kimą į Lietuvą.—Senis.

iš
lė-

Spalių mėn. 9 dieną lenkai 
užgrobė Vilnių. Spalių 9-ta 
mums šiandie yra gailesčio die
na, kad Lietuva neteko savo 
sostinės.

Ji tačiau* yra kartu ir diena 
pareiškimo, kad lietuviai neiš
sižadės Vilniaus; kad jie 
pasiryžę 
ankščiau

Šituo 
jantis ir 
nėjimas.

Visi lietuviai, veik be išim
ties, nežiūrint kokių politinių 
ar religinių įsitikinimų jie bu
tų, trokšta Vilniaus Lietuvai. 
Todėl ir Vilniaus minėjimo pa- 
rengiman, kuris įvyksta atei
nantį pirmadienį Lietuvių Au
ditorijoj, privalėtų rinktis visi.

Nes juo didesnės minios su
sirenka, tuo įtekmingesnis jų 
balsas esti, tuo tvirtesnės jos 
pačios jaučiasi. O dvasios tvir
tumas lietuviams Vilniaus va
davimui yra reikalingas.

Taigi dar kartą—visi bukite 
Lietuvių Auditorijoj spalių m. 
9 dieną!

Be to, Vilniaus minėjimas 
šiemet yra sujungtas su Trans
atlantinio Skridimo Lietuvių 
Komiteto prakalbomis.

Neminėsiu čia kitų kalbėtojų 
Pasakysiu, kad vieno tik la
kūno Jsmes-Janušausko kalbos 
pasiklausyti verta susirinkti di
džiausiai miniai.

Jis ruošiasi ateinantį pava
sarį skristi per Atlantiką. Jau 
ne vienas drąsuolis žuvo mė
gindamas tą žygį atlikti. Ne 
vienas drąsuolis žuvo pasirin
kęs vieškeliais dausas. Bet žu
vusių vietas užima kiti ir vis 
didesniu pasisekimu raižo pa-

Crosley 
RADIO
ŠTAI JŪSŲ PROGA!

Crosley DUAL FOUR

19.50
Crosley DUAL FIVE

23.95
Crosley

DUAL SEVEN

*37.50
Lengvais 

Išmokėjimais
Tokiomis kainomis, jau 
apsimoka nei vienam 
viui būti be radio.

NBA

H/i. DOOOOPAflT

ne- 
lietu-

Jos. F. Sudrik,»
3417-21 S. Halsted St

CHICAGO, nx.
Telefonai: Boulevard 4705 ir 

Boulevard 8167

Jos. F. Budriko krautuvės 
duodami lietuviški radio 
programai:
NEDALIOMIS: WCFL, 970 1U

8 vai. ryte ir 1:00 po piet. 
WAAP, 920 K., IrtO v.p.p. 

KE T VERGAIS: WHFC, 1420 K-,

Socialistų Jaunuo 
menes masinis 

mitingas
Tarptautinės Socialistų Jau

nuomenės savaitė baigiasi sek
madienį, spalių mėn. 8 d.

Tos savaitės užduotis yra su
jungti socialistų jaunuomenę 
visose šalyse kovai už teisybę, 
gyvenimo užtikrinimą ir laisvę.

Chicagoj Socialistų jaunuo
menės savaitė pasibaigs didžiu
liu masiniu susirinkimu ir pra
kalbomis Chicago Commons 
salėj, 955 West Grand Avė., 
7:30 vai. vakaro.

Kviečiami visi atsilankyti j tą 
mitingą.

Roselando apielinkėj
Naujo modelio gatvėkaris 

yra budavojamas Pullmano ša- 
pose. Tas gatvėkaris operuo
jamas gatvėse nedarysiąs prak
tiškai triukšmo.

Naujo modelio gatvėkaris pa- 
buiĮavbbi užsakyta Chicagos 
gatvekarių kompanijai.

Kitą betriukšmį gatvėkarį 
būdavo j a J. A. Brill kompanija 
Philadelphijoj.

Klausimas, kuTios kompanijos 
modelis pasirodys praktiškes
nis ir pigesnis.

Tie du naujų gatvekarių mo
deliai budavojama sulig įsaky
mu teisėjo Wilkersono, kurio 
žinion pateko Chicagos gatvė- 
carių kompanijos resyverystė.

Fenger mokyklos auklėtinių 
skaičius šiemet padidėjo. Da
bar mokyklą lankyti užsiregis
travo 4,212 mokinių. Padidinta 
ir mokytojų štabas nuo 108 iki 
120.

Kaip šiandie įvyksta 
vės p-lės B. Vitarčiutės, 
110 pi. 
kas iš 
Charles 
gelston

vestu-

Macu- 
su p.

(dukters p-nios
Argos, Ind.), 
Buchartz, 10548 . Eg- 

ave.

Praėjusį antradienį laikyta 
Roselando apielinkės taksų mo
kėtojų asociacijos mitingas 
Kalbėtojai pareiškė, kad reika
lingas esąs pilnas valymas po
litikos buveinių taip Illinois 
valstijoj, kaip Chicagoj.

Be kitų kalbėjo Dr. Carl 
Thompson, Public Ownership 
League of America vedėjas. 
Jisai pareiškė, kad Ameriką 
šiandie valdo viešųjų įmonių 
(public Utilities) interesai ir 
privedė daug pavyzdžių savo 
pareiškimui paremti .

Susirinkimas paskyrė komi
tetą, kurio užduotis bus rūpin
tis, kad tinkami asmenys taptų 
parinkti kaip kandidatai įvai
riems ofisams busimuose rinki
muose.

Susivienijusios italų draugi
jos rengiasi iškilmingam para
dui ir ceremonijoms spalių 12- 
tą Columbb, Amerikos atradė
jo, dienai paminėti.

Rytoj vėl bus trys puikus 
lietuvių t radio programai, ku
riuos duos Jos. F. Budriko 
radio ir rakandų krautuvė, 
adresu 3417 So. Halsted St. 
Chicagoje. Pirmas programas 
bus 8 vai. ryte iš stoties W. 
C. F. L. su rinktina reproduk
cija gražių dainų ir muzikos; 
antras programas bus 1 vai. 
po pietų taipgi iš WCFL sto
ties. šiame progranre daly
vaus Lietuvos Operos artistas 
Juozas Babravičius, žymiau- 
sis lietuvių dainininkas; taip
gi bus Makalų šeimyna, Tre
čias Budriko programas bus 
1:30 iš stoties WAAF, 920 kil. 
Čia vėl turėsite malonumą pa
sigerėti rinktina reprodukci
ja musų gražiųjų liaudies 
dainų, taipgi operos kuriniais. 
Pastebėtina, kad Juozo Bud
riko krautuvė, be gražių ra
dio programų, pasižymi savo 
prekių žemomis kainomis bei 
įvairiu pasirinkimu ir todėl 
yra visų plačiai remiama. Aš.

Rytoj, sekmadieny, kaip lai? 
krodis rodys arti 11 valandos 
dieną, atsukite savo radio 
priimtuvą ir suraskitestotį 
WGES, 1360 kilocycles. Iš šios 
stoties oro bangomis bus lei; 
džiamas Radio Kliubo links
mas programas, šiame pro- 
grame bus įrekorduota daug 
gražios muzikos, dainų, žinių, 
pranešimų apie biznio įstaigas 
ir parengimus.

Prohibicijos išsižada net 
metodistų bažnyčios
Ketvirtadienį, spalių m. 5 

d., metodistų bažnyčių Chica
gos apskrity turėjo konferen
ciją. Ji įvyko Joliete.

Metodisitų bažnyčių vadai iki 
šiol buvo vieni tvirčiausių pro-

PRANEŠIMAI

KATOIENOS, Ufflraga, HL
hibicijos įstatymą rėmėjai.

šioje betgi ;konferencijoje jie 
nutarė neberemti organizacijų 
susitverusių prohibicijai palai
kyti. Metodistų bažnyčios, bent 
Chicagos apskrity, skleisian- 
čios tik agitaciją, kad sulaikyti hSeAsedan! ____________ „
Žmones nuo gerifnų, įrodineda-: dėl priverstas esmi paaukoti mano be- 
____ ------------- ------ -- veik naują karą. Beveik visai jo ne-

Automobiles 
GRAHAM 1931 MODELIO DE 

> Man reikia cash ir to-

For Rent

mos jų pragaištingumą

PRANEŠIMAS
Parduodu gerus į Electric Cleaners 

kuriais karpetų sejus gerai išvalysite 
su Chlorine Crystals gesu setus ir dra
bužius nuo kandžių apsaugosite ir kito
kius ligų perus išnaikinsite. Atvažiuo
kite, pamatykite, o jeigu neturite laiko, 
atvažiuoti, tai parašykite laišką pažy
mėkite savo adresą, o aš atvažiuosi ir 
išrodysiu vėliausios} mados mašiną. O 
jeigu turite seną arba sugedusią dulkių 
valytoją, tai aš išmainysiu ant naujos 
arba pataisysiu. .

Laikrodėlius taip^pat taisau ir naujus 
parduodu. , . z j ’

Jeigu kai ko reikės, prašau užeiti pas 
mane, o jeigu negalite ateiti, tai duokite 
žinoti per laišką, 6 a» pristatysiu visko.

Mano adresas •

Anton Kązaitis 
3450 So. Halsted St. , 

CHICAGO, ILL. > ,

su 
ir

PAKVIETIMAS
UŽKVIEČIU GERBIAMĄ PUBLIKĄ 

ATSILANKYTI Į ATIDARYMĄ 
. ALUDĖS

šeštadieny, Spalio 7
UŽKANDŽIAI VELTUI

Kastas Žilinskas
2622 W; 69įh St.

Prie. So. Talman Avė.
> G. ’ ■■ ' 

_______-__ s—.__ :_________________

OKSAS EYPRESS
(raustau Rakandus, Pįanus ir pristatau 

anglis už pigiausiai kalnas: Black 'Band 
$7.50; Hacking $8.00; Millers Creek 
!>9.75. Pašaukit LAFayttte 8980.

J. OKSAS 
2649 West ,43rd Street

......................... i oi e .. ........................................ . ■ -i ■ i

Little Star Cleąiiers 
& Dyers

švalome ir blokuoją^ Moterų ir Vyrų 
skrybėlės kaip; Aaujas.

VALOME,, PROSINAME IR PATAI
SOME VISOKIOS RŪŠIES MOTERŲ 

IR VYRŲ RUBUS,
Valome Kailinius Kautus, Glazuojame 
ir Įsiuvame Naują | Pamušalą. Visas 

Darbas Garantuojamas.
Išprosiname •JtfriVs:1, Belaukiant. 

Privatiškas * ApslrVagiipo Kambarys 

3328 So: Halsted St.

šeštadienis, spalių 7, 1^33

Turi šešius 
Karas yra

vartojau, yra kaip naujas.
dratinius ratus, gerus tairus.
tokime pat stovyje, kaip dieną kuomet 
iėjo iš dirbtuvės.
tai $225. 1004 North Kedzie Avė 
2nd Apt.

Paaukosiu už tik-

ANT RENDOS 4 kambariai' dėl ma
žos šeimynos be vaikų. šviesus, švarus 
ir apšildomi tarpe dviejų tuščių lotų 
ir pusė bloko nuo didelės Majestic Ra
dio dirbtuvės. Labai daug žmonių* čia 
dirba. Pageidaujama lietuvys.*, Atsi
šaukite A. M. 2130 N. Austin Avė.

3 KAMBARIŲ flatas rendon, apšil
dytas dėl suaugusių, gaidžius, nebran
giai. 3519 So. Francisco Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA cigarų, saldainių it 
kitų mažmožių krautuvė, pragyvenimui 
kambariai prie vietos.

35OQ So. Union Avė.

PARAVIMUI Gazoline Station , Brid- 
geporte, gera apielinkė, ant bizniavęs 
gatves, 5 metų lysas, pigiai. Rašykite į 
Naujienas, Box 33, 1739 So. Halsted 
Street.

—O—
PEERLESS MAŽAS PASKIAUSIO 

1932 MODELIO SEDAN. Važiavau 
juo labai mažai, yra kaip naujas. Ori- 
ginalikas gražus pališas, nėra jokios žy
mės, sunkus tairai -— kaip nauji, turi
te pamatyti, kad įvertinti. Kainavo 
man virš 
paaukausiu 
Winchester 
2nd Fiat.

RENDON 5 kambariai su maudyne, 
$16. — $1.8.00.

1161 W. 18 St.,

PARSIDUODA valgykla, išdirbtas 
biznis perdaug metę. Noriu greitai par
duoti, pirkėjas gali savo kainą padaryti.

3517 So. Halsted St.

Furnished Rooms
........  . Kainavo I RENDON fornišiuotas, apšildytas 

SL950. Man reikia cash kambarys* dėl l.arba 2 ypatų. 5542 S. 
už tiktai $300. 4832 North Talman Avė. Tel. Hemlock 4243. 
'Avė., arti Lawrence Avė. .. _______ , -

IŠSIRENDUOJA gražus frontinis 
miegamas kambarys su visais patogu
mais, galima matyti visuomet. 3338 S. 
Emerald Avė., 3 aukštas. Boulevard 

. - . .8143.
PARSIDUODA 4 durų Pontiac se- 

dan, mažai vartotas. Parduosiu pigiai 
ar mainysiu ant mažesnio karo. 

71Č0 So. Talman Avė. RENDAI kambarys vaikinui prie ne-< 
vedusios moteries — galima valgį pa
sigaminti arba pagaminam. Pigiai. 

LA SALLE 1930 SPORT SEDAN 13201 Auburn Avė., (3 lubos front).
•f į I to—to—-to—

Našlė priversta paaukauti savo karą.
Su 6 dratiniais ratais, trunk Rock, tyli FRONTINIS ruimas vyrams, gali 
transmisija ir daugelis extras. Karas va.!8l ,ncra va,kų’ 55 00
buvo stdrage beveik metus laiko ir yra Į uiėnesim. 3118 So. Lowe Avė.
taip naujas, kaip dieną kuomet ji nu- ----------------------- V
sipirkau. Tairai kaip nauji. Kainavo RENDON kambarys, geras patama- 
$3000, paaukausiu už $250. vimas. Matykite janitorių A. Seter,

' 2939: West Walton Street |731 W> J8 St*

. 2 lubos .....l....i. J........ .......—i"........  . -i———i!S!S
■........ •.... .. ........... , Personai

Business Service _______ AžESJULlfe-----------
________ PAIEŠKAU merginos arba našlės dėl 

NAMŲ SAVININKŲ ATYDA1_________________________________________ ’

* * *1 I * to. M stina, kad butų bizniška arba taip
vinmkams reikale nesusipratimų su ren- amokyta. KaJ kiek suprastų prie 
daumnkais. Maža narinė mokestis. Exper- kaį ir neturtinga, kad tik teisin. 
tų patarimas visos* namų savininkų b ‘ jr išmintinga. Aš esu vaikinas vi. 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky. dūrinio amžiaus, senas biznierius ir šiuo 
nų. Atdara Maędien nuo vai. ryto iki biku tufiu gcrą šteitaV4 darbą. Nort. 
, ,va.' šventadieniais nuo 10 ryte Lja0 greitu laiku susipažinti, rašykit į 

iki piet. Įžymus namai origmaho ir vit NaujicnaSr Box 31> 1739 s. Halsted 
matelio namų savininkų biuro Chicagoje. gt Chicago, III.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC ----- -------------------------------------------------------------
Inkorporuotas PAIEŠKAU Alexandro Lapinsko,

1642 West Division St. pats atsišaukite arba žinanti apie jį ma-
'Tel. Armitage 2951-2952 lonėkite pranešti. Marcelė Lapinskas,

Męs esame jau Šiuo adresu virš 40 metų | 2547 S. Halsted St., Chicago, III.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už jūsų 
>ačių kainą. Mes taipgi taisome rynas, 
*down spots” ir visokį blekės darbą. 

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
*3216 So. Halsted St.

T*k Victory ^9 65
—— - - -- . . ■ ■ .1 ■ ■ ... ■—■■■■ ■ -....to

Partnere Wanted

kuri
Gei- 
kiek 
biz-

PAIEŠKAU pusininko į bučernės ir 
grosernės biznį su nedaug pinigų, arba 
parduosiu biznį labai pigiai. Atsišaukit 
1943 W. Cermak Rd. Prospect 3328.

PARSIDUODA aludę su penkiais pa
gyvenimai kambariais, karšto vandens 
šiluma, renda nebrangi. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

5613 So. Racine Avė.

Farms For Sale" 
Vikiai Pardavimui 

WWU**mf*^*M"*^^<*w**iwwiw***^**»^»>w^^w*w*«***^w*>*ww>ww*^ww

PARDAVIMUI 10 akerių farma su 
gyvuliais, 3 ruimų namas, 2 porčiai, 
barni, viŠtininkas, 1 karo garadžius, 1 
arklys, 2 karves, 3 kiaulės, žąsų, vištų, 
ančių ir 'balandžiai. Vs akerio grep- 
sų, 6 aviliai bičių, 60 mylių nuo Chi
cagos, 1 m zyliot pno vieškelio. La
bai pigiai.

JOHN RAMPSCH . .
Box 48, Graceville, III.

Galite matyti savininką nuo 6—8 
vai. vak.

6648 Washtenaw Avė. 
Tel. Grovehill 1954 

1-mos lubos
• v, -GI v• <<;. .'—o—
PARDAVIMUI 80 akerių geros že

mės su trioboms. 30 mylių nuo Cbi- 
cagos, labai"' pigiai. P. Kum pi k, Route 
No. 2. Plainfield, III.

PARSIDUODA gera farma 60 ak
rų netoli Chicagos su ar be stako. Kam 
butų reikalinga, prašau atsiliepti laišku 
ar ypatiškai adresu M. Ponkauski, Road 
2, Box 15", Orland Park, III.

2 FLATŲ r- 6—6 kambariai medi
nis namas ant išmainymo. Noriu mai
nyti ant sent*’ namo. Agentai neatsi
šaukite. 7135 So. Rockįveli St.

AR ŽINOTE KAD 
Ramova Gardens yra patogiausia vieta 

;; Parių, vestuvių, 
bankietų ir draugiškų vakarėlių. Kreip
kitės 
Yards 6383.

S, L. A. 129 kp. susirinkimas 
spalio 8 d. 1933, 1:30 vai. po 
G. Chernausko svet., 1900 S. Union 
Avė. Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes turime daug svarbių reikalų dėl ap
tarimo. Valdyba. :

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Mo
terų Pašelpinio Kliubo mėnesinis susirin- 
cimas įvyks nedėlioj, spalio 8, 1933, 
^awler Hali, 3929 W. Madison St. 
1 vai, po piet. Visi malonėsite būtinai 
atsilankyti. Sekretorius*

Tautiškų Lietuvių Seserų Draugystes 
narės tėrpykite, kad praeitą sekmadienį 
susirinkime buvo nutarta rengti šokį 
Shemet svet., (buvusio Lukšto) Ram
ias 15 St. ir 49 Avė. subator, lapkričio 
4 dieną. Įžanga 25c. Užkandžiai už 
dyką. Nepamirškite narės kviesti savo 
draugus ir stengtis tiktetus parduoti.

J. P.

del visokių parengimų.

3508 So. Halsted St., Tel

įvyks 
pietų

Chicagos Lietuvių Auditorijos Korp. 
Direktorių ir Draugijų Atstovų susi
rinkimas įvyks pirmadieny, spalio 9 
1933 Auditorijos svet., 3133 S. Halsted 
St. 8 vai. vakare. Taipgi kviečiama Gold 
Bonsų Komitetą ir Draugijų, Kliubų, 
Valdybas, kad dalyvautų šiame susirinki, 
me, nes yra daug svarbių dalykų aptar
ti. Todėl kas turi įdėjęs savo turtą į 
Chicagos Lietuvių Auditorijos Korp. 
turi būtinai dalyvauti šiame susirinkime 
ir sužinoti kaip korporacija stovi.

Direktorių Valdyba.

Padaryta holdapas šeštadienį, 
savaite laiko atgal, Phil Ro- 
senbergo alinėj, prie 119 ir 
State gatvių, šeši banditai at
ėmė iš paties Rosenbergo $315, 
o iš jo kostumerių apie $150.

Richard De Vries, 36 metų, 
11831 So. La Šalie St., ugnė- 
gesis, rasta užtroškęs gazu au- 
tmobily savo namų garaže.

Įvyko vestuvės p-lės Ann 
Grudžius, 9244 Calumet avė., iš 
N. Ignelzi, 518 East 90 St 
dliubas jaunai' porai duota pra
ėjusiu savaitę šeštadienį.

— Koeelandietis.

Lietuvių; Gasolino 
Stdtis 

ųžv ARlpYTA 
63rd' irT Talman 

' ServiceStafion

Tel. -Yards 3408 v 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos.
Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTO  JAS 
3358 So, Halsted St. Chicago, III.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

DUOKITE man gerą aludės biznį 
aš duosiu jums gera bizniavą lotą ant 
71 ir Mozart St. Tel. Armitage 7178.

Iš DVIEJŲ viena aludė išsimaino 
ant troko nemažesnio 1 % tono. Box 
32, 1739 So. Halsted St.

i į ..„„„..to..— . ■ N—. l- .........   ■!

TURIU pirmus mokamus mortgičius. 
mainysiu ant bungalow xąrba nedidelio 
bizniavo namo- Marųuette Park apie
linkėj.'702z So. Artešian Avė., 2 lu-

.j ' ...

i( Real Estate For Sale
Namų<-$gm6 Pardavimui   

r?
Užlaikom Phillips 66 Products, - gri- 

zuojame visokius automobilius

Juozas Vilimas,
Vedėjas

Tel. Republic 1701

2636 W. 63rd St.

„CTiACEBANKERS

DRAPERY AND UPHOLSTERING 
SERVICE CO. M. A. Laberdin, sav. 
Langams užlaidos, taipgi valome bran
kas ir langams užlaidas. 6821 South 
Weltern Avė. Prospect 5730, Chica
go, III. j

■ ■’ j-

Financial
Finansat-Paskolos

IEŠKAU c eųuity- (virš morgičiaus( 
ant bųngaloiv arba flat buildingo už 
išmokėtą lotą ir $50Q, Priduokite in
formacijų, Rašykite į Naujienas, 
Box 30, 11739 So. Halsted St., Chica
go, III. . ” .

PARSIDUODA MODERNIŠKAS 
SALIUNAS. Viskas naujausios mados, 
4 kambariai prie vietos, priežastį patir
site ant vietos. Atsišaukite 2346 W. 
69 St. (arti Western Avė.).

BARGENĄS $2b00, 2 augštų 6 ir 6 
kambariai, ant Canalport Ave„ lengvais 
išmokėjimas.* Pašaukite Hyde Park 
7958.

ALAUS TAVERN parsiduoda pigiai.
1605 So. Harding Avė. 

Tel. Craivford 7128

PARSIDUODA RESTAURACIJA 
SU ALUM. 4 kambariai prie vietos. 
Priežastį patirsite atsišaukite 1435 So. 
Sangomon St., (netoli New Market).

PARDAVIMUI ruiming house. lunch- 
ruimis ir aludė geroj vietdj. pigiai, iš 
priežasties kito bizniaus.

1600 So. Prairie Avė.

, PARDUODU arba išmainau į pro- 
pertį Amerikoj hotelį Kaune, geriau
sioj vietoj, naujai moderniškiausiai pas
tatytas ant kampo prieš Kauno stoties. ' 
Sužinoti pas atvažiavusį savininką, ku
ris bus Chicagoje iki October 10.

. POCIUS
1724 W. 47 St..
4. Chicago, III.

Telefonas Boulevard 5807 
» f ■ 

PARDUpSIU 7 flatų namą ar mai
nysiu ant mažesnio namo, ar farrftos 
arti Chicagps, 1307 W. 69 St.

APKSO MAINA
Pardavėjai dėl Chicagos ir apielinkių 

miestelių pardavinėti tiesiog dėl whole- 
sale manufaktorių, iš dirbtuvės tiesiog 
kostumeriams paskubusiais Hollywood 
Pasaulinės Parodos skraistės dėl mote* 
rų ir vyrų. Pradėkite šiandien, pada
rykite $J5 iki $65 į dieną. Niekas ik 
šiol Amerikoje neparsidavė taip lengvai 
ir greitai. Išgraibys kaip karštus bly
nus, greičiau parduodamas produktas 
nuo to laiko kaip išrastas garlaivis. Par
davėjai, agentai ir distributoriai; taipg 
tie, kurie turi karus, dėl šteito ir kaun- 
tės teritorijos. CALIFORNIA MFG. CO, 
SALES DEPT. kambarys 487-99, 222 
W. Adams St. r

REAL ESTATE
Biznis pamatubtas teisingumu 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIUKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ.1 AGENTŪRA
’ 2 ■ ‘V S I t W 1 ’

.. Prisirašykite | -musų spulką

TEL. LAFAYETTB 1083

2608 West, 47th St.,
- '

““—P^ter Conrad
I , Fotdgrafnojtt Jutų na- 

mųofe arba studijoj
6023 S. Halsted St.

(Jansett Stud.)
Rcs. 730 W. 62nd St.

- . i" '<------J Te|. Engiewood 5840,

Furniture & Fixtures
Rakandai-! taisai

to. " — ^to — — toto.

BARO PIKČERIAI padirbama su
lig užsakymu pigiai; cash arba išmo
kėjimais; taipgi stalai, krėslai ir zasla- 
nai. 4704-6 So. Halsted St.

PARDAVIMUI ALAUS TAVERN 
ir lunch. . Gera apielinkė, parsiduoda 
dėl nesutikimų šeimynoje, pigiai. 424 
W. 18 St. Tel, Canal 9653.

2 90 AKERIŲ. 50 akerių tankaus 
miško likusi ariamos žemeės. 40 ake
rių arti miesto ' prie ; gero kHio. 30 
akerių geros Žemės pilnai įrengtos. Par-' 
duosime už jūsų kainą arba mainysime. 
Tiktai $500 įmokėti.

1126 N. Mozart St..
• 3 lubos

PARDAVIMUI gasiniai radijatoriai 
tinkami apšildymui bile krautuvės—vi
sai pigiai. Kreipkitės “Aušros” Knygy
nas, 3653 So. Halsted St.

PARSIDUODA aludė visą ar pusę biz
nis išdirbtas per šešius metus, priežastis 
vienom moterims persunku.

, 10744 So. Michigan Ąve. v

PARDAVIMUI grosernė ir kendžių 
štoras, pigiai. 5404 Princeton Avė. 
Tel. Boulevard 1282.

PARSlbŪObA tris pooltėblį; 
ir vienas biliardo stalas, pigiai. 335 
So. Halsted St., 2 lubos iš užpakalio.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai~ ~ — — — —— — — — -to to. to- to. -to -to -to to. to — to- -to -to .

PARDUODAME užmirštas skrybėles 
_" ’l“ 4 - ” > Skrybėlės buvo
vertos nuo $3.00 iki $10.00.

3328 So. Halsted St.

DELICATESSEN, grosemė, cigarų, 
kendžių ir mokykloms reikmenų krau
tuvė, gera apielinkė, 4 pagyvenimui 
kambariai, garažas, pigi renda. Pigiai 
greitam pardavimui. •

6009 So. May St.
------------------------------ T—-----—

MARŲUETTE PARK
Mainysiu medinį modemišką namą 

1 % aukšto ant 2 šeimynų ir maža 
skola.

Kas ką turite; $2000 vertės į morgi- 
čių, lotus. «farmas arba priimsiu pusi
ninką. Esu nevedęs, pusės amžiaus vyr 
ras nesu gri norius.

‘G 6602 S. Fairfield Avė.
5 u.t.2 Inbos

.......to,..„..to,.to..............   .i ,, i„į■■

PARDAVIMUI mūrinis bungalow. 6 
kambarių, garu apšildomi, J. -jų karų 
garažas. Parduosiu už “caęh" arba mai
nysiu į automobilių arba'grosernę. Savi
ninkas, 8041^ 8o. Wood St.

po 50c iki $1.25.

HEMORROIDAI
DABAR GREIT PAGYDOMI be skau
smo, peilio, deginimo, išlikimo iš. darbo 
arba ligoninės ekspensų. Tūkstančiai 
išgydyta. Ateikite dėl specialio pasiuliji- 
rao $5.00. Egzaminacija ir 1 treatmen- 
tas Dykai be atsakomybės. Pasitarkite 
dėl apmokėjimo; lengvos išlygos, mokė
kite už kiekvieną treatmentą, jokio mo. 
kesčic iki nebusite užganėdinti. Klini
kos kainomis, garantuotos. Vartojame 
jūsų kalbą. Ateikite .arba rašykite de 
dykai knygutės. Dr. Simanskią. Speciali
stas. 1869 N. Damen Avė., Chicago. Vai. 
U iki 7 v. vak. Nedėlioj iki 2 v. p, p. 
Pasiklausykite musų Lietuviškos Radio 
Valandos WSBC Pirmadieny 9 v. vak.
Nam 10»7.33i

Ang
West Virginia Poco- 

hontas Mine Run $6.65
Specialiai tik F savaitei iki 
Spalio 15 dienos. Pirną negu 
N. R. A. patVarkimas įeis ga
liom Garantuotos ir > pilno <• ? > r *’ ?svarumo. 1 -

u ReguliarS kairia $7.65
\ Telefoniiokitė

LAFayėtte 5717
B. GRIGAS,

* :<

Miscellaneous
įvairus

SVEDERIUS padarome ant užsaki
nio, valome ir pataisome.

1161 W. 18 St.

For Rent
RENDON 6 kambarių flatas, garu 

šildomas, janitoriaus patarnavimas, nau
jai išdekoruotas, renda $30 mėnesiui.

• 3252 Ogden Avė.

( SĄSIRENbUDJA 4 kambarių kam 
pinis flatas su maudynėmis, renda $11 

, 3603 So. Union Tve.

RENDON 3 ruimai garu apšildomi, 
elektra- už dyką, maudynė. Tinkama 
įaunavedžiamt arba vaikinams. 3144 W. 
Marųuette Rd. Pręspect 8088.

^tototo.toto—to—tototo.—Mtoto.lito, ■to——!■■■.■»>1 .toliu, i n H.H l . ......——».

PASIRENDUOJA grosernė ir bučer- 
nė sų fi^eriais, 3. gyvenimo, kambariai,!

Wholesale Anglių Agentūra.Re”d* ”0 00
z: • - ii. /

' .■ .Gi i - ■'■'■2 A', • ■ '

KO JTJS LAUKIATE?
Kodėl jums nepaskelbti tą lįuosą kamba
rį, butą, garadiių? Jūsų senas pečius, ra
kandai, boileriai ir kiti dalykai gali kam 
nors būti reikalingi—o jus galite ui juos 
pelnyti keletą dolerių. Skelbimai Naujie
nose neša geriausius rezultatus. Skelbimų 
kainos dabar labai žemos.

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.

PASAUKITE



NAUJIENOS, UETsaga, HV 
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Spalio 9 d. bukite visi Lietuvių Auditorijoj RADIO
Spalių mėn. 9 dieną lenkai 

užgrobė Vilnių. Spalių 9-ta 
mums šiandie yra gailesčio die
na, kad Lietuva neteko savo 
sostinės.

Ji tačiau* yra kartu ir diena 
pareiškimo, kad lietuviai neiš
sižadės Vilniaus; kad jie yra 
pasiryžę atgauti savo sostinę 
ankščiau ar vėliau.

šituo pasiryžimu vadovau
jantis ir rengiama Vilniaus mi
nėjimas.

Visi lietuviai, veik be išim
ties, nežiūrint kokių politinių 
ar religinių įsitikinimų jie bu
tų, trokšta Vilniaus Lietuvai. 
Todėl ir Vilniaus minėjimo pa- 
rengiman, kuris įvyksta atei
nanti pirmadienį Lietuvių Au
ditorijoj, privalėtų rinktis visi.

Nes juo didesnės minios su
sirenka, tuo jtekmingesnis jų 
balsas esti, tuo tvirtesnės jos 
pačios jaučiasi. O dvasios tvir
tumas lietuviams Vilniaus va
davimui yra reikalingas.

Taigi dar kartą—visi bukite 
Lietuvių Auditorijoj spalių m. 
9 dieną!

Be to, Vilniaus minėjimas 
šiemet yra sujungtas su Trans
atlantinio Skridimo Lietuvių 
Komiteto prakalbomis.

Neminėsiu čia kitų kalbėtojų 
Pasakysiu, kad vieno tik la- 
ki.‘no James-JanuŠausko kalbos 
pasiklausyti verta susirinkti di
džiausiai miniai.

Jis ruošiasi ateinantį pava
sarį skristi per Atlantiką. Jau 
ne vienas drąsuolis žuvo mė
gindamas tą žygį atlikti. Ne 
vienas drąsuolis žuvo pasirin
kęs vieškeliais dausas. Bet žu
vusių vietas užima kiti ir vis 
didesniu pasisekimu raižo pa-

James-Janu-

Auditorijoj 
vai. vakaro.

dangės, įveikia paukščių takus.
Ir jų tarpe yra 

šauskas—lietuvis.
Bukite Lietuvių 

pirmadienį, 7:30
Pamatysite jį arčiau4, išgirsite 
jo kalbą apie patyrimus 
skrajojimo, jo planus apie 
kimą į Lietuvą.—Senis.

iš 
lė-

Socialistų Jaunuo 
menės masinis 

mitingas
Tarptautinės Socialistų Jau

nuomenės savaitė baigiasi sek
madienį, spalių mėn. 8 d.

Tos savaitės užduotis yra su 
jimgti socialistų jaunuomenę 
visose šalyse kovai už teisybę, 
gyvenimo užtikrinimą ir laisvę.

Chicagoj Socialistų jaunuo
menės savaitė pasibaigs didžiu
liu masiniu susirinkimu ir pra
kalbomis Chicago Commons 
salėj, 955 West Grand Avė., 
7:30 vai. vakaro.

Kviečiami visi atsilankyti j tą 
mitingą.

Rytoj vėl bus trys puikus 
lietuvių . radio programai, ku
riuos duos Jos. F. Budriko 
radio ir rakandų krautuvė, 
adresu 3417 So. Halsted St. 
Chicagoje. Pirmas programas 
bus 8 vai. ryte iš stoties W. 
C. F. L. su rinktina reproduk
cija gražių dainų ir muzikos; 
antras programas bus 1 vai. 
po pietų taipgi iš WCFL sto
ties. Šiame programe daly
vaus Lietuvos Operos artistas 
Juozas Babravičius, žymiau- 
sis lietuvių dainininkas; taip
gi bus Makalų šeimyna. Tre
čias Budriko programas bus 
1:30 iš stoties WAAF, 920 kil. 
Čia vėl turėsite malonumą pa
sigerėti rinktina reprodukci
ja musų gražiųjų liaudies 
dainų, taipgi operos kuriniais. 
Pastebėtina, kad Juozo Bud
riko krautuvė, be gražių ra
dio programų, pasižymi savo 
prekių žemomis kainomis, bei 
įvairiu pasirinkimu ir todėl 
yra visų plačiai remiama. A.š.

hibicijos įstatymą rėmėjai.
šioje betgi .konferencijoje jie 

nutarė neberemti organizacijų 
susitvėrusių prohibicijai palai
kyti. Metodistų bažnyčios, bent 
Chicagos apskrity, sueisian
čios tik agitaciją, kad sulaikyti 
žmones nuo gėrimų, įrodinėda- 
mos jų pragaištingumą

PRANEŠIMAS

Roselando apielinkė j

For Rent Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Automobiles
VWWWWW******^.

GRAHAM 1931 MODELIO DE 
LUKE SEDAN. Man reikia cash ir to- 

I dėl priverstas esmi paaukoti mano be
veik naują karą. Beveik visai jo ne
vartojau, yra kaip naujas. Turi šešius 
dratinius ratus, gerus tairus. Karas yra 
tokime pat stovyje, kaip dieną kuomet 
iėjo iŠ dirbtuvės. Paaukosiu už tik
tai $225. 1004 North Kedzie Avė,, 
2nd Apt.-

Parduodu gerus| Electric Cleaners 
kuriais karpetų se|us gerai išvalysite 
su Chlorine Crystals gesu setus ir dra- 
južiUs nuo kandžių apsaugosite ir kito
kius ligų perus išnaikinsite. Atvažiuo
kite, pamatykite, o jeigu neturite laiko, 
atvažiuoti, tai parašykite laišką pažy
mėkite savo adresa, o aš atvažiuosi ir 
išrodysiu vėliausios} mados mašiną. O 
jeigu turite seną arba sugedusią dulkių 
valytoją, tai aš išmainysiu ant naujos 
arba pataisysiu. , ,

Laikrodėlius taipjpat taisau ir naujus 
parduodu. .

Jeigu kai ko reikės, prašau užeiti pas 
mane, o jeigu negalite ateiti, tai duokite 
žinoti per laišką; '6 pristatysiu visko.

Mano adresas •

AntoiįKazaitis 
3450 So. Halsted St. , 

CHICAGO. ILL. . .

su
ir

—o—
PEERLESS MAŽAS PASKIAUSIO 

1932 MODELIO SEDAN. Važiavau 
juo labai mažai, yra kaip naujas. Ori- 
ginalikas gražus pališas, nėra jokios žy
mės. sunkus tairai — kaip nauji, turi
te pamatyti, kad įvertinti, 
man virš 
paaukausiu 
Winchester 
2nd Fiat.

Kainavo 
$1.950. Man reikia cash 
už tiktai $300. 4832 North 
'Avė., arti Lawrence Avė.

ANT RENDOS 4 kambariai' dėl ma- 
•. :os šeimynos be vaikų. šviesus, švarus 
r apšildomi tarpe dviejų tuščių lotų 
ir pusė bloko nuo didelės Majestic Ra
dio dirbtuvės. Labai daug žmonių Čia 
dirba. Pageidaujama lietu vys. j Atsi
šaukite A. M. 2130 N. Austin* Avė.

3 KAMBARIŲ flatas rendon, apšil
dytas dėl suaugusių, gaidžius, nebran
giai. 3519 So. Francisco Avė.

RENDON 5 kambariai su maudyne, 
$16. — $1.8.00.

1161 W. 18 St.,

Furnished Rooms
RENDON fornišiuotas, apšildytas 

cambarys* dėl l.arba 2 ypatų. 5542 S. 
Talman Avė. Tel. Hemlock 4243.

PARSIDUODA cigarų, saldainių ir 
kitų mažmožių krautuvė, pragyvenimui 
kambariai prie vietos.

350Q So. Union Avė.

PARAVIMUI Gazoline Station , Brid- 
geporte, gera apielinkė, ant bizniavęs 
gatves, 5 metų lysas, pigiai. Rašykite į 
Naujienas, Box 33, 1739 So. Halsted 
Street,

PARSIDUODA valgykla, išdirbtas 
biznis perdaug metų. Noriu greitai par
duoti, pirkėjas gali savo kainą padaryti.

3517 So. Halsted St.

PARSIDUODA aludė su penkiais pa
gyvenimui kambariais, karšto vandens 
Šiluma, renda nebrangi. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

5613 So. Racine Avė.

Crosley 
RADIO
ŠTAI JŪSŲ PROGA!

Crosley DUAL FOUR
19.50

Crosley DUAL FIVE
23.95
Crosley

DUAL SEVEN
37.50
Lengvais

Išmokėjimais
Tokiomis kainomis, jau 
apsimoka nei vienam 
viui būti be radio.

NRA

M/a DOotrt»PAOr

ne- 
lietu-

M F. Budrikę
3417-21 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
Telefonai: Boulevard 4705 ir 

Boulevard 8167

Jos. F. Budriko krautuvės 
duodami lietuviški radio 
programai:
NEDALIOMIS: WCFL, 970 K., 

8 vai. ryte ir 1:00 po piet.
WAAF, 920 K., IrtO v.p.p.

KE T VERGAIS: WHFC, 1420

Naujo modelio gatvėkaris 
yra budavojamas Pullmano ša- 
pose. Tas gatvėkaris operuo
jamas gatvėse nedarysiąs prak
tiškai triukšmo.

Naujo modelio gatvėkaris pa- 
bucĮavbti užsakyta Chicagos 
gatvekarių kompanijai.

Kitą betriukšmj gatvėkarj 
budavoja J. A. Brill kompanija 
Philadelphijdj.

Klausimas, kurios kompanijos 
modelis pasirodys praktiškes
nis ir pigesnis.

Tie du naujų gatvekarių mo
deliai budavojama sulig įsaky
mu teisėjo Wilkersono, kurio 
žinion pateko Chicagos gatvė- 
karių kompanijos resyverystė.

Fenger mokyklos auklėtinių 
skaičius šiemet padidėjo. Da
bar mokyklą lankyti užsiregis
travo 4,212 mokinių. Padidinta 
ir mokytojų štabas nuo 108 iki 
120.

Kaip šiandie įvyksta 
vės p-lės B. Vitarčiutės, 
110 pi. 
kas iš 
Charles 
gelston

vestu-

(dukters p-nios
Argos, Ind.), 
Buchartz, 10548 ,Eg- 

ave.

Macu- 
su p.

Praėjusį antradieni laikyta 
Roselando apielinkės taksų mo
kėtojų asociacijos mitingas 
Kalbėtojai pareiškė, kad reika
lingas esąs pilnas valymas po
litikos buveinių taip Illinois 
valstijoj, kaip Chicagoj.

Be kitų kalbėjo Dr. Carl 
Thompson, Public Ownership 
League of America vedėjas. 
Jisai pareiškė, kad Ameriką 
šiandie valdo viešųjų jmonių 
(public Utilities) interesai ir 
privedė daug pavyzdžių savo 
pareiškimui paremti .

Susirinkimas paskyrė komi
tetą, kurio užduotis bus rūpin
tis, kad tinkami asmenys taptų 
parinkti kaip kandidatai įvai
riems ofisams busimuose rinki
muose.

Susivienijusios italų draugi
jos rengiasi iškilmingam para
dui ir ceremonijoms spalių 12- 
tą Columbb, Amerikos atradė
jo, dienai paminėti.

Padaryta holdapas šeštadienį, 
savaitė laiko atgal, Phil Ro- 
senbergo alinėj, prie 119 ir 
State gatvių, šeši banditai at
ėmė iš paties Rosenbergo $815, 
o iš jo kostumerių apie $150.

Rytoj, sekmadieny, kaip lai
krodis rodys arti 11 valandos 
dieną, atsukite savo radio 
priimtuvą ir suraskiteu stotį 
WGES, 1360 kilocycles. Iš šios 
stoties oro bangomis bus lei; 
džiamas Radio Kliubo links
mas programas. Šiame pro- 
grame bus įrekorduota daug 
gražios muzikos, dainų, žinių, 
pranešimų apie biznio įstaigas 
ir parengimus.

Prohibicijos išsižada net 
metodistų bažnyčios

........................... t..... . ....................... ........ .......................

PAKVIETIMAS
UŽKVIEČIU GOBIAMĄ PUBLIKĄ 

ATSILANKYTŲ j ATIDARYMĄ 
, . ALUDĖS

šeštadieny, Spalio 7 
UŽKANDŽIAI VELTUI 

Kastas Žilinskas
2622 69th St.

• Prie. So. Talman Avė. > ( 
.< ‘ ’ ■

. /  ■■, 11, =:

OKSAS EKPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus ir pristatau 
anglis už pigiauliaV kainas: Black > Band 
$7.50; Hacking $8.00; Millers Creek 
$9.75, Pašaukit LAFayette 8980.

J. OK S A S 
2649 West 43rd Street

Ketvirtadienį, spalių m. 5 
d., metodistų bažnyčių Chica
gos apskrity turėjo konferen
ciją. Ji jvyko Joliete.

Metodistų bažnyčių vadai iki 
šiol buvo vieni tvirčiausių pro-

PRANEŠIMAI
AR ŽINOTE KAD 

Ramova Gardens yra patogiausia 
dėl visokių parengimų.

vieta 
Parių, vestuvių, 

bankietų it draugiškų vakarėlių. Kreip
kitės 
Yards 6383.

5. L. A. 129 kp. susirinkimas 
spalio 8 d. 1933, 1:30 vai. po

3508 So. Halsted St., Tel

įvyks 
pietų 

G. Chernausko svet., 1900 S. Union 
Avė. Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes turime daug svarbių reikalų dėl ap
tarimo. Valdyba. į

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Mo
terų Pašelpinio Kliubo mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, spalio 8, 1933, 
-awler Hali, 3929 W. Madison St. 
1 vai. po piet. Visi malonėsite būtinai 
atsilankyti. Sekretorius*

Tautiškų Lietuvių Seserų Draugystes 
narės tčmykite, kad praeitą sekmadienį 
susirinkime buvo nutarta rengti šokį 
Shemet svet., (buvusio Lukšto) kam
pas 15 St. ir 49 Avė. subator, lapkričio 
4 dieną. Įžanga 25 c. Užkandžiai už 
dyką. Nepamirškite narės kviesti savo 
draugus ir stengtis tikietus parduoti.

J. P.

Chicagos Lietuvių Auditorijos Korp. 
Direktorių ir Draugijų Atstovų susi
rinkimas įvyks pirmadieny, spalio 9 
1933 Auditorijos svet.r 3133 S. Halsted 
St. 8 vai. vakare. Taipgi kviečiama Gold 
Bonsų Komitetą ir Draugijų, Kliubų. 
Valdybas, kad dalyvautų šiame susirinki
me, nes yra daug svarbių dalykų aptar
ti. Todėl kas turi idčjęs savo turtą j 
Chicagos Lietuvių Auditorijos Korp. 
turi būtinai dalyvauti šiame susirinkime 
ir sužinoti kaip korporacija stovi.

Direktorių Valdyba. '

APKSO MAINA
Pardavėjai dėl Chicagos ir apielinkių 

miestelių pardavinėti tiesiog dėl whole- 
sale manufaktorių, iš dirbtuvės tiesiog 
kostumeriams paskilbusiais Hollywood 
Pasaulinės Parodos skraistės dėl mote
rų ir vyrų. Pradėkite šiandien, pada- 
rykite $J5 iki $65 į dieną. Niekas iki 
šiol Amerikoje neparsidavė taip lengvai 
ir greitai. Išgraibys kaip karštus bly
nus, greičiau parduodamas produktas 
nuo to laiko kaip išrastas garlaivis. Par
davėjai, agentai ir distributoriai; taipgi 
tie, kurie turi karus, dėl šteito ir kaun- 
tės teritorijos. CALIFORNIA MFG. CO. 
SALES DEPT. kambarys 487-99, 222 
W. Adams St. t •

Riehard De Vries, 86 metų, 
11881 So. La Šalie St., ugnė- 
gesis, rasta užtroškęs gazu au- 
tmobily savo namų garaže.

Įvyko vestuvės p-lės Ann 
Grudžius, 9244 Calumet avė., iš 
N. Ignelzi, 518 East 90 St. 
šliubas jaunai* porai duota pra 
ėjusiu savaitę Sėštadienj.

Hosdandietis.

Little Star Cleaners 
& Dyers

Išvalome ir blokuojloJC Moterų ir Vyrų 
skrybėlės * kaip, tiaujas.

VALOME, PROSINAME IR PATAI
SOME VISOKIOS RŪŠIES MOTERŲ 

IR VYRŲ RUBUS,
Valome Kailinius Kautus, Glazuojame 
ir Įsiuvame Naują | Pamušalą. Visas 

Darbas Garantuojamas. 
Išprosiname Jifrti's b Belaukiant.

Privatiškas Apsirtfcgimo Kambarys
, i C : ».31; t •< ■>:< <

3328 So: Halsted St.
■ ti -r J • t

Lietuvių^Gasolino - 
Stbtis 

UŽVARDYTA 

63rd- ir ^Talman 
! ; Service Station

Užlaikom Phillips 66 Products,
- i - • ./a! —44 — 9 - _ • x  .

Juozas Vilimas, 
Vedėjas 

Tel. Republic 1701 

2636 W. 63rd St.

«*

. ... r 8“
zuojame visokius automobilius

y. VH •

MORTGAGt BAMKERS

REALĘSTATE
Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE, NOfARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ^ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų Ipolitą

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West, 47th St.,
_____ —

Pęter Conrad
Fotdgrafuoju jutų na

muose arba studijoj
8033 S. Halsted St.

(Janien Stud.)
Rei. .730 W. 62nd St.
TeĮ.. Englevood 5840

t.

HEMORROIDAI
DABAR GREIT PAGYDOMI be skau
smo, peilio, deginimo, išlikimo iš. darbo 
arba ligoninės ekspensų. Tūkstančiai 
išgydyta. Ateikite dėl specialio pasiuliji- 
mo $5.00. Egzamlnacija ir 1 treatmen- 
tas Dykai be atsakomybės. Pasitarkite 
dėl apmokėjimo; lengvos išlygos, mokė
kite vž kiekvieną treatmentą, jokio mo. 
kesčic iki nebusite užganėdinti. Klini
kos kainomis, garantuotos. Vartojame 
jūsų kalbą. Ateikite arba rašykite de 
dykai knygutės. Dr. Simanskią. Speciali
stas. 1869 N. Damen A ve., Chicago. Vai. 
II iki 7 v. vak. Nedėlioj iki 2 v, p. p, 
Pasiklausykite musų Lietuviškos Radio 
Valandos WSBC Pirmadieny 9 v. vak.

••Natų 10>7»33i ...................   —

Augi i s
West Virginia Poco- 

hontas Mine Run $6.65
Specialiai tik I* savaitei iki 
Spalio 15 dienos. PirirĮ negu 
N. R. A. patyhrkimas įeis ga- 
lion. 
svarumo. ' ' -

4 ReguliarS kaina $7.65 
v Telefonuokitė

LAFayėtte 5717
B. GRIGAS,

I

IŠSIRENDUOJA gražus frontinis 
miegamas kambarys su visais patogu
mais, galima matyti visuomet. 3338 S. 
Emerald Avė., 3 aukštas. Boulevard 
8143.

. Fanus For Sale
rikiai Pardavimuiy f ■

PARSIDUODA 4 durų Pontiac se- 
dan, mažai vartotas. Parduosiu pigiai 
ar mainysiu ant mažesnio karo.

7100 So. Talman Avė.

LA SALLE 1930 SPORT SEDAN, *
Našlė priversta paaukauti savo karą. 

Su 6 dratiniais ratais, trunk Rock, tyli 
transmisija ir i daugelis extras. Karas 
buvo stdrage beveik metus laįko ir yra 
taip nauja;, kaip dieną kuomet ji nu
sipirkau. Tairai kaip nauji. Kainavo 
$3000, paaukausiu už $250.

2939 West Walton Street
■ ; 2 lubos

Business Service 
Biznio Patarnavima*

NAMŲ SAVININKŲ ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa 
vininkama reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų ii 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. Šventadieniais nuo 10 rytr 
iki piet. Įžymus namai originalio ir vi« 
nintelio namų savininkų biuro Chicagoj^.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 Wesc Division St.
'Tel. Armitąge 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi taisome rynas, 
“down spots” ir visokį blekės darbą.

BRIDGĖPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 
pt Victory ^965

Tel. .Yardi 3408 \ 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTO JAS 
3358 So. Halsted St. Chicago, 111.

DRAPĖRY AND UPHOLSTERING 
SERVICE CO. M. A. Laberdin, sav. 
Langams užlaidos, taipgi valome' firan- 
kas ir langams užlaidas. 6821 South 
JVeltėrn Avė. Prospect 5730, Chica- 
gb, III.' j ;

Financial
Finansai-Paskolos

IEŠKAU < eųuity. (virš morgičiaus( 
ant bųngalow arba flat buildingo už 
išmokėtą lotą ir $50Q, Priduokite in
formacijų, Rašykite į Naujienas, 
Box 30, 11739 So. Halsted St., Chica
go, III. . ' ..

Furiiiture & Fixtures 
Kakandai-Įtaiaai

BARO PIKČERIAI padirbama su
lig užsakymu pigiai; cash arba išmo
kėjimais; taipgi stalai, krėslai ir zasla- 
nai. 4704-6 So. Halsted St.

PARDAVIMUI gasiniai radijatoriai 
tinkami apšildymui bile krautuvės—vi
sai pigiai. Kreipkitės “Aušros” Knygy
nas, 3653 So. Halsted St.

PARSIt)ŪOt)A tris pooltebhai 
ir vienas biliardo stalas, pigiai. 3358 
So. Halsted St., 2 lubos iš užpakalio.

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

PARDUODAME užmirštas skrybėles 
po 50c iki $1.25. Skrybėlės buvo 
Verias nuo $3.00 iki $10.00.

3328 So. Halsted St.

Miscellaneous
. įvairus

SVEDERJUS padarome anę užsaki
nio, valome ir pataisome.

1161 W. 18 St.
‘ . ■ ■

For Rent
RENDON 6 kambarių flatas, garu 

Šildomas, j'anitoriaus patarnavimas, nau
jai išdekoruotas, renda $30 mėnesiui.

• 3252 Ogden Avė.

į PĄSIRENDUPJA 4 kambarių kam
pinis flatas su maudynėmis, renda $11, 

t 3603 So. Union Tve.

RENDON 3 ruimai garu apšildomi, 
elektra- už dyką, maudynė. Tinkama 
Jaunavedžiam* arba vaikinams. 3144 W. 
Marųuette Rd. Prospect 8088.

RENDAI kambarys vaikinui prie ne<> 
vedusios moteries — galima valgį pa
sigaminti arba pagaminam. Pigiai. 
3201 Auburn Avė., (3 lubos front).

FRONTINIS ruimas vyrams, gali 
valgį pasigaminti — nėra vaikų, $5.00 
mėnesiui. 3118 So. Lowe Avė.

RENDON kambarys, geras patarna
vimas. Matykite janitorių A. Seter, 
731 W. 18 St.

•f

Personai

PARDAVIMUI 10 akerių farma su 
gyvuliais, 3 ruimų namas, 2 porčiai, 
barnė, vištininkas, 1 karo garadžius, 1 
arklys, 2 karves, 3 kiaulės, žąsų, vištų, 
ančių ir balandžiai. % akerio grep- 
sų, 6 aviliai bičių, 60 mylių nuo Chi
cagos, 114 jaylioa puo vieškelio. La
bai pigiai.

JOHN RAMPSCH 
Box 48, Graceville, III.

Galite matyti savininką nuo 6—8 
vak.

6648 Washtenaw Avė. 
Tel. Grovehill 1954 

1-mos lubos

vai.

PAIEšKAU merginos arba našlės dėl 
apsivedimo. Vidutinio amžiaus, kuri 
mylėtų ramų ir linksmą gyvenimą. Gei
stina, kad butų bizniška arba taip kiek 
pamokyta. Kad kiek suprastų prie biz
nį, kad ir neturtinga, kad tik teisin
ga ir išmintinga. Aš esu vaikinas vi
dutinio amžiaus, senas biznierius ir šiuo 
laiku turiu gerą šteitavą darbą. Norė
čiau greitu laiku susipažinti, rašykit į 
Naujienas. Box 31, 173J) S. Halsted 
St., Chicago, III.

PAIEŠKAU Alexandro Lapinsko, 
pats atsišaukite arba žinanti apie jį ma
lonėkite pranešti. Marcelė Lapinskas, 
2547 S. Halsted St„ Cbicago, III.

Partners Wanted

PAIEŠKAU pusininko į bučernes ir 
grosernės biznį su nedaug pinigų, arba 
parduosiu biznį labai pigiai. Atsišaukit 
1943 W. Cermak Rd. Prospect 3328.

 j*/'; . ,A

Business Chancea

DUOKITE man gerą aludes biznį 
aš duosiu jums gera bizniavą lotą ant 
71 ir Mozart St. Tel. Armitąge 7178.

PARSIDUODA MODERNIŠKAS 
SALIUNAS. Viskas naujausios mados, 
4 kambariai prie vietos, priežastį patir
site ant vietos. Atsišaukite 2346 W. 
69 St. (arti Western Avė.).

ALAUS TAVERN parsiduoda pigiai.
1605 So. Hardine Avė. 

Tel. Crawford 7128

PARSIDUODA RESTAURACIJA 
SU ALUM. 4 kambariai prie vietos. 
Priežastį patirsite atsišaukite 1435 So. 
Sangomon St., (netoli New Matket).

PARDAVIMUI ruiming house, lunch- 
ruimis ir aludė geroj vietoj, pigiai, iš 
priežasties kito bizniaus.

1600 So. Prairie Avė.

PARDAVIMUI ALAUS TAVERN 
ir lunch. Gera apielinkė, parsiduoda 
dėl nesutikimų šeimynoje, pigiai. 424 
W. 18 St. Tel, Canal 9653.

PARSIDUODA aludė visą ar pusę biz
nis išdirbtas per šešius metus, priežastis 
vienom moterims persųnku.

10744 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI grosėrnė ir kendžių 
Storas, pigiai. 5404 Princeton Avė. 
Tel. Boulevard 1282.

DELICATESSEN, grosemė, cigarų, 
kendžių ir mokykloms reikmenų krau
tuvė, gera apielinkė, 4 pagyvenimui 
kambariai, garažas, pigi renda. Pigiai 
greitam pardavimui. %

6009 So. May St.

' —o—
PARDAVIMUI 80 akerių geros že

mės su trioBoms. 30 mylių nuo Chi
cagos, labai"' pigiai. F. Kumpik, Route 
No. 2, Plainfield, III.

PARSIDUODA gera farma 60 ak
rų netoli Chicagos su ar be stako. Kam 
butų reikalinga, prašau atsiliepti laišku 
ar ypatiškai adresu M. Ponkauski, Road 
2. Box 15*. Orland Park, III.

Exchange—Mainai
2- FLATŲ |— 6—6 kambariai medi

nis namas ant išmainymo. Noriu mai
nyti ant seno’ namo. Agentai neatsi
šaukite. 7135 So. Rockwell St.

Iš DVIEJŲ viena aludė išsimaino 
ant troko nemažesnio 1% tono. Box 
32, 1739 So. Halsted St.

TURIU pirmus mokamus mortgičius. 
mainysiu ant bungalow xąrha nedidelio 
bizniavo namo. Marųuette Park apie
linkėj.‘7022 So. Artesian Avė., 2 lu- 
bos. ‘

Reaį Estate For Sale
NamUŽemS Pardavimui

BARGENAS $2000, 2 augštų 6 ir 6 
kambariai, ant Canalport Avė* lengvais 
išmokėjimas. • Pašaukite Hyde Park 
7958.

, PARDUODU arba išmainau į pro- 
pertį Amerikoj hotelį Kaune, geriau
sioj vietoj, naujai moderniškiausiai pas
tatytas ant kampo prieš Kauno stoties. 
Sužinoti pas atvažiavusį savininką, ku
ris bus Ghicagoje iki October 10.

< POCIUS
1724 W. 47 St., 
« Chicago, III.

Telefonas Boulevard 5807
■ > •• • •.  •

riau-

PARDUOSIU 7 flatų namą ar mai
nysiu ant mažesnio namo, ar farmos 
arti Chicagps, 1307 W. 69 St.

90 AKERIŲ. 50 akerių tankaus 
miško likusi ariamos žemeės. 40 ake- 
rių> arti miesto ’ prie ; gero kelio. 30 
akerių geros Žemės pilnai įrengtos. Par-' 
duosime už jūsų kaiųą arba mainysime. 
Tiktai $500 įmokėti.

• 1126 N. Mozart St., 
3 lubos

MARQUETTE PARK
Mainysiu medinį modernišką namą 

1 % aukšto ant 2 šeimynų ir maža 
skola.

Kas ką turite $2000 vertės į morgi- 
čių, lotus, »farmas arba priimsiu pusi
ninką. Esu nevedęs, pusės amžiaus vyr 
ras nesu grinorius. *

6602 S. Fairfield Avė.
' < u,t.2 lubos

PARDAVIMUI mūrinis bungalow, 6 
kambarių, garu apšildomi, £-jų karų 
garažas. Parduosiu už “caąh” arba mai
nysiu į automobilių arba'grosernę. Savi
ninkas, 8041% So. Wood St.

I

• i

■ PAS1RENDU0JA grosėrnė ir bučer- 
nė su fi^eriais, 3. gyvenimo, kambaria

Wholesale Anglių Agentūra....ITfaįete^ffso6?^’ R—a $30

Garantuotos ir
v • ■■

A-v "vA.




