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Nusiginklavimo konieren 
Gija nutraukta

Pasmerkė Vokietiją ir nutraukė posėdžius 
10 dienų. Amerika nesimaišys į 

konferencijos atgaivinimą

9

GENEVA, sp. 16.—Nusigink
lavimo konferencijos generali
nė komisija, priėmusi atsaky
mą Vokietijai, kuriame Vokie
tija pasmerkiama už pasitrau
kimą iš nusiginklavimo konfc- 
rnecijos ir kad jos priekaištai 
konferencijai yra labai šlubuo
jantys, nutarė išsiskirstyti 10 
dienų ir susirinks tik spalio 
26 d.

Susirinkimas buvo tik tuščias 
gestas, kadangi viskas iškalno 
buvo sutarta, bet į jį suėjo vi
si žymiausi diplomatai ir dele
gatai. Pirmininkas Arthur 
Henderson perskaitė atsakymą 
Vokietijai, kuris jau pirmiau 
buvo užgirtas “steering” komi
teto.

Užsidarant niekas nepareiškė 
jokio optimizmo, išėmus vien 
Hendersoną, kurks uždarydamas 
posėdį pridpTė:

“Aš tikiuos, kad jus sugry- 
šite prisiruošę pasirašyti nusi
ginklavimo sutartį”

Iš šio pareiškimo spėjama, 
kad yra vilties, jog valstybės 
privatiniuose pasitarimuose ma
no prieiti prie visus patenki
nančio susitarimo,'-prie ~ kurio 
gal pasiseks pritraukti ir Vo
kietiją.

Vokietijos delegatai susirin
kime nedalyvavo.

Kad konferencija visai nepa
iro, tai tik dėka Amerikos de
legatui Norman Davis, kuris 
maldavo steering komitetą, kad 
butų padaryta tiktai trumpa 
pertrauka pasitarimams tarp 
valdžių. Jis taipgi stojo už 
švelnesnį ' nusistatymą linkui 
Vokietijas todėl ir nota Berly
nui išėjo gana švelni.
Amerika paliks pačiai Europai 

spręsti
WASHINGTON, sp. 16. —, 

Prezidento Roosevelto adminis
tracija nutarė palikti pačioms 
Europos valstybėms spręsti ar 
bufc ir toliau dedamos pastan
gos eiti prie nusiginklavimo ir 
Amerika nebus atstovaujama 
jokiose šią savaitę įvykstančio
se konferencijose.
Kaip didžiosios valstybės žiuri 

į Vokietijos pasitraukimą
GENEVA, sp. 16. —Didžio

sios valstybės, išrodo, sekamai 
žiuri į krizį, kurį iššaukė Vo
kietijos pasitraukimas iš tau
tų sąjungos ir nusiginklavimo 
konferencijos: z

Francija—Padėtis yra labai 
pavojinga. Vokietija tebėra 
surišta Versallės sutarties. At
viras laužymas sutarties gali 
privesti prie ekonominių ir mi- 
litarinių pabaudų. Todėl nusi
ginklavimo konferencija turi 
tęstis kokioj nors formoj, kad

ir pasitarimams tarp visų vals
tybių. Galbūt pasiseks priruoš
ti teisingą sutartį, prie kurios 
galės prisidėti ir Vokietija, jei 
ji permainytų savo nusistaty
mą.

Anglija—Padėtis yra pavojin
ga ir komplikuota. Negalima 
daryti skubaus sprendimo. Vi
sos valdžias turėtų apsigalvoti, 
o ir Vokietijai turi būti duo
tas laikas apgalvoti visas ga
limas pasėkas dėl jos žygio.

Jei kitos valstybės greitai su
sitartų dėl sutarties, tai ir Au- 
glija prisidėtų. Bet jei pastan
gos padaryti tokią sutartį pri
verstų prie naujų kivirčių tarp 
kitų šalių, tai padėtis pasidary
tų dar blogesnė, negu dabar 
yra. Geriausias dalykas šiuo 
laiku yra laukti ir elgtis atsar
giai.

Italija—Nėra prasmės tęsti 
konferenciją. Tokis žingsnis 
tik dar labiau atstumtų Vokie
tiją. šitokią padėtį Mussolini 
numatė pirmiau ir todėl jis pa
siūlė keturių valstybių sutartį. 
Dabar reikia pradėti keturių ar 
penkių, valstybių c^ery^as, bet 
;įk po Vokietijos plebiscito 
apkr. 12 d., nes prieš tą laiką 
Vokietija negalės dalyvauti de
rybose.

Jungt. Valstijos— Nusigink
lavimo konferencija turi būti 
išgelbėta, jei galima: Tečiaus 
dabartinis krizis yra daugiau
sia europiejiškas ir todėl turi 
būti rišamas pačių europiečių.
Šerai nupuolė; doleris pakilo

CHICAGO. — Pasklidus ži
nioms dėl galimo naujo karo 
Europoj, vakar visose biržose 
ėmė smarkiai pulti Šerai. Smar
kai nupuolė ir grudų kainos.

Aukso kainos irgi ėmė pulti, 
o doleris ėmė smarkiai kilti.

Vokietija dar nepra
nešė tautų sąjungai 
apie pasitraukimą
GENEVA, sp. 16.—Vokietija 

dar nėra oficialiai pranešusi 
tautų sąjungos sekretoriui apie 
savo pasitraukimą iš tautų są
jungos. Dabar kalbama, kad 
Vokietija ir visai nesitrauks iš 
tautų sąjungos. Italija daran
ti dideles pastangas, kad pri
kalbinti Hitlerį nesitraukti iš 
tautų sąjungos ir nedaryti to
kio žingsnio ,kurio jis vėliau 
negalėtų atitaisyti.

Traukinys užmušė 
bininką

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:
x Giedra; nedidele permaina 
temperatūroje.
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Peabody Coal Co. kasykla No. 43, prie Harrisburg, III., prie kurios įvyko susirėmimas tarp 
vietos angliakasių ir kompanijos atvežtų iš kitur senosios unijos narių ir mušeikų dirbti ka? 

sykloj. Susirėmime 16 žmonių liko sužeista.

Plėšikų nužudytas 
Šakynos klebonas

dar-

KLAIPSDA.— Buv. geležin
kelių tarnautojas Jonas Džiū
va, 28 metų, amžiaus, puolė po 
traukiniu, einančiu į Kretingą. 
Traukinys nupiovė jam galvą. 
Manoma, kad Džiūva žudėsi dėl 
to, kad buvo atleistas iš tar
nybos.

ŠAKYNA, Šiaulių apskri
ties. ’ — Plėšikai kelbonijon 
atėjo pusėj aštuntos. Kle
bonas Bardžius su gaspadine 
Koste Juchnevičiūte vakarienia
vo.

Plėšikai pareikalavo gultis. 
Juchnevičiūtė tuojau atsigulė 
ant grindų, klebonas nepaklau
sė. Plėšikai surišo Juchnevičiū
tei rankas ir kai ji pradėjus 
rėkti, apkūlė, kad tylėtų, o kle
boną išsiyedė kitan kambarin, 
kur pareikalavo paduoti pini
gus. Kunigui pasisakius, kad 
pinigų neturįs, plėšikai iššovė į 
ubas, kad. pagązdintų. Kai kle
bonas po; to bėgęį, plėšjlcąi iš
šovė jam j tarpųpetj iš užpa
kalio ir užmušė vietoj.

Atlikę savo baisų darbą, plė
šikai ėmė ieškoti pinigų. Vis
ką kambariuose išvertė, paėmė 
Juchnevičiūtei priklausiusius 
100 auksinių rusų rublių, jos 
pat keliasdešimts litų, klebono 
du revolveriu, vyno, konjako 
ir pinigų, tačiau kiek pinigų 
paėmė—dar nenustatytą, bet 
manoma, kad nedaug, nes esą 
klebonas negalėjęs daug pini
gų turėti—mėgdavęs esą daug 
išleisti, o be to, šelpęs dvi mo
kslus einančias savo giminai
tes.

Kai susiradę, plėšikai atrišo 
Juchnevičiūtei kojas ir rankas, 
ir liepė rankšlutoščiu nuvalyti 
visus daiktus, kuriuos jie buvo 
palietį savo rankomis. Piktada
riai, matyt, ne be nusimany
mo apie daiktoskopiją. '

Nužudytasis kun. Bardžius 
turėjo 60 metų amžiaus.

Plėšikai išeidami iš kleboni
jos. tarpdury susitikę berną, ku
ris manydamas, kad tai šiaip 
piliečiai, dar paklausęs, ar na
mie klebonas, tie atsakę, kad 
namie ir pasišalinę.

Bernas, radęs užmuštą kle
boną, tuojau nubėgęs pas zak
ristijoną, kuris ėmęs skambinti 
visais varpais. Subėgę žmo
nės, bet plėšikai dingę; pasi
slėpti nesunku buvę, nes aplink 
Šakyną miškai. ,

Kriminalinė policija paskyrė 
1,000 litų premiją, kas suteiks 
žinių, kuriomis remiantis plėši
kus bus galima suimti. Plėšikai 
abu jauni vyrai, vienas buvo 
apsiavęs naginėmis, antras pus
bačiais.

Apvogė Skaisgirio kleboną
Aną dieną Skaisgirio, Ukm. 

apsk. klebonijon įsibrovė va
gys jr apvogė kleboną J. ču- 
berskį, paimdami įvairių daiktų 
ir avalinės. Pinigų nerado.

Apiplėšė policiją
AUBUBN, Įnd., sp. 16. — 

Trys plėšikai užpuolė policijos 
stotį, du policistus uždarė ka- 
lėjiman ir išsinešė visus poli
cijos stoty rastus ginklus: kul
kosvaidį, 7 šautuvus, kelis re
volverius ir daug amunicijos.

Rusija esanti prisi 
rengusį karui su 

Japonija
Stiprina savą pozicijai toli

muose rytuose, delei galimo 
Rusijos-JaponijOs kiro

PEIPING, Chinijoj, sp. 16. 
^rRusųA.pranešėjas, kuris yra 
įnarys sovietų Rusijos ambasa
dos, pareiškė, kad Rusija su
stiprino savo pozicijas tolimuo
se rytuose, kad prisirengti 
prie karo su Japonija.

Jis taipgi sakosi pranešęs sa
vo valdžiai, kad chiniečių ke
leivių pasakojimais, trys Rusi
jos aeroplanai per tris valan
das žvalgėsi virš Jehol ir nu
skrido atgal į šiaurę tik japo
nams pradėjus šaudyti juos iš 
lėktuvams apšaudyti kulkosvai
džių.

Kalbėdamas dėl žinių, kad 
Rusija koncentruoja savo ka
riuomenę Manžurijos pasienyj, 
jis pareiškė:

“Nėra paslaptis, kad sovietu 
Rusija žymiai sustiprino savo 
apsigynimo pozicijas tolimuose 
rytuose.

“Ištikus karui, sovietų ka - 
riuomenė kaip puolime; taip ir 
apsigynime parodys siurprizų, 
ypač aviacijoj ir apsigynime 
vandenyse ir sausumoj 
vostoko apygardoj”.

Vladi

Didžiausia knyga 
pasaulyje

Aviacijos Diena Detroite
Pasisekė

Detroito Lietuvių Aviacijos Dienoje daly 
vavo pusantro tūkstančio žmonių

DETROIT, Mich., sp. 16 (Te
legrama. “Naujienoms”).—Lie
tuvių Aviacijos Diena vhkar, 
spalio 15 d., pradėjo dideliu 
pasisekimu. Dalyvavo lakūnas 
Juozas R. James-Janušauskas, 
kuris ruošiasi ateinantį pava
sarį skristi iš Amerikos į Lie
tuvą, parašiutų šokėjas ir kiti 
lakūnai.

Publikos į Lietuvių Aviacijos 
Dieną, kai dėl Detroito, atsilan
kė labai daug^— virš pusantro 
tūkstančio žmonių ir visi labai

NEW YORK, sp. 16.— šian
die tapo “nudengta” didžiausia 
knyga pasaulyje, 7 pėdų 6 co
lių per 7 pėdas 3 colius per 
3 pėdas 6 colius ■ ir sverianti 
vieną toną. Tai peticija už pa
saulinę taiką.

Ji bus per porą savaičių ro
doma New Yorke, paskui bus 
atvežta į Chicago. Vėliau bus 
nuvežta į Londoną, Paryžių ir 
Genevą, kur bus įteikta nusi
ginklavimo konferencijai, 
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Del nacių riaušių 
Austrija uždarė vi

sus universitetus

Pasikorė Telšių žydų 
mokytojų seminarijos 

* direktorius

Del na-

UŽ'
ša-

pa-

VIENNA, sp. 16. 
cių studentų sukeltų'riaušių ir 
išsprogdinimo Universitetuose 
dūmų bombų, valdžia įsakė 
daryti universitetus visoje 
lyje.

Riaušės kilo vienu ir tuo
čiu laiku Vienuos, Innsbruck, 
Graz ir Loeben universitetuose. 
Smarkių susirėmimų su polici
ja įvyko prie Viennos universi
teto, kur daug studentų areš
tuota ir sužeista.

TELŠIAI.—Rugsėjo 26 d. apie 
12 valandą savo namuose Kal
no gatvėj pasikorė Telšių žydų 
mokytojų seminarijos dir. Šu
tomas šochotas, 30 metų am
žiaus. Nusižudymo priežastis 
dar neišaiškinta. Velionis buvo 
vedęs ir pasiturįs žmogus.

Prezidentas kviečia 
remti privatinę 

labdarybę

INDIANAPOLIS, Ind., sp. 16. 
—60 m. moteris pašimirfi.Jr 8 
Žmonės sunkiai susirgo užval
gę nuodingų grybų, kurių jie 
patys prisirinko miške. nes j kalėj imo.o •

? iV/ 'v •' k ‘1,

Nubaustas “Žibinto” re
daktorius

TELŠIAI. —Klaipėdos kraš
to karo komendantas už kores
pondenciją “Tai garbina” 7‘ nr. 
inubaudė (atsakomąjį ‘-žibinto” 
redaktorių Vaclovą Gedvilą 800 
litų pabaudos arba vieną mė-

entuziastiškai pasitiko lakūną 
James-Janušauską. Visi prita
ria jo žygiui—skristi į Lietuvą, 
kad užbaigti žuvusiųjų didvy
rių Dariaus ir Girėno kelionę.

Lakūnas James-Janušauskas 
antradienio rytą išskrenda į 
Pittsburghą, kad sutvarkyti 
programą ten rengiamos Lietu
vių Aviacijos Dienos.

Sekama Lietuvių Aviacijos 
Diena įvyks Philadelphia, Pa., 
ateinantį sekmadienj, spalio 22 
dieną.

WASHINGTON, sp. 16. - 
Prezidentas Rooseveltas vakar 
kalbėjo per radio, kviesdamas 
visus šalies gyventojus paremti 
privatinę labdarybę ir pagelbė
ti sukelti kiek galima daugiau 
šia pinigų bedarbių šelpimui at
einančią žiemą. Prezidento kal
ba pradėjo keturių savaičių va
jų visoje šalyje visų labdary-, 
bių, kad sukelti pinigų ateinan
čios žiemos darbui.

i Prezidentas pareiškė, kad vie
na valdžia visų bedarbių su
šelpti negali, todėl tame darbe 
pagelbon turi ateiti visi gy
ventojai ir aukomis prisidėti 
prie to darbo.

W. Va. geležies lie 
jiklos streikas 

sutaikintas

i Jl no i^ij

Laukiąs teismo ku- i Ii kruvini 
nigas rastas 

nužudytas
SHREVERPOltT, La., sp. 16. 

—Dr. Ėustis L. Thompson, pir
miau gyvenęs Dalias, Tex., bet 
pąstaruoju laiku kunigavęs vie
tos Christian bažnyčioje, rastas 
nužudytas prie labai misteriškų 
aplinkybių. Jis šią savaitę tu
rėjo stoti teisman už siunti
nėjimą paštu nepadorių laiškų. |

Jis rastas negyvas savo au- 
tomobiliuje, kuris stovėjo prie 
miško. Kaip spėjama, jis bu
vo nušautas prieš tris dienas, 
šalę jo gulėjo npujas revolve
ris. Taipgi automobily buvo 
išmėtyti bylos rekordai.

" < ?........ *..................... .....................................

7 MEXIC0 CITY, sp. 16.—Ka- 
ro ministerijos rekordai rodo, 
kad Meksikos armijoj ant kas 
dviejų kareivių yra vienas ka- 
rininkas-leitenantas.

Meksika turi 49,781 kareivį, 
21,750 leitenantų ir 398 gene
rolų, neskaitant daugybės kitų 
augštesnių karininkų—pulkinin
kų, kapitonų ir k 

—ai.
B0WLING GREEN, O., ap. 

16.T-—Gjryštant nąmo iš futbolo 
žaidimo, trys high schoo) mo
kiniai liko užmušti-automobilių 

. kolizijoj.
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Valdžia gelbės likvi 
duoti visus užsida

riusius bankus
Bus teikiama Dnanslnė pagel- 

ba likviduoti užsidariusius 
per pereitus 3 metus ban
kus

WASHINGTON, sp. 16. — 
Nacionalės darbo tarybos pir
mininkas senatorius Wagner pa
skelbė, kad streikas Weirton, 
Wa. Va. geležies liejiklose tapo 
sUlaikintafe ir darbininkai tuo
jaus sugryš į darbą.

Prie tų liejiklų įvyko jau’ke- 
i susirėmimai, kom

panijos mušeikoms ir polilijai 
puolus streikuojančius darbi
ninkus.

WASHINGTON, sp. 16.—Fe
deralinė valdžia pagelbės lik
viduoti visus nacionalius ir 
valstijų bankus, kurie užsidarė 
per pereitus tris depresijos me
tus, o ne vien tuos, kurie užsi 
darė po sausio 1 d. š. m., kaip 
buvo manyta išpradžių.

Darbas bankų likvidavimui 
jau pradėtas. Likvidavimo ko
mitetas jau sudarytas. Jis veiks 
per Rekonstrukcijos Finansų 
Korp. Taipgi bus sudaryti ko 
mitetai visuose dvylikoje fede- 
ralinių distriktų.

Pirmiausia bus likviduojami 
šiemet užsidarę bankai. Kad 
praliuosuoti jų turtą, kad jie 
tuojaus galėtų atmokėti savo 
depozitoriams pusę pinigų, bus 
išleistas apie bilionas dol.

Paskui panašiu būdu bus lik
viduoti ir visi kiti uždarytieji 
bankai. Tam dalykui reikės 
išleisti ir kitą bilioną dol.

Peiliu nudurė žmogų

CLARKSVILLE, Tenn., sp. 
16.— Lakūnas Murray ir ap- 
tiekininkas Lyle, užsimušė šok
dami ir užsidegusio ore lėktu
vo. Murray parašiutas neatsi
darė, o Lyle visai neturėjo pa
rašiuto.

NEVADA, Mo., sp. 16. - 
John Jonės šuniui automobilis 
pervažiavo koją. Jonės pama
tęs Arthur Knapp automobilių 
priėjo prie jo ir* paklausė, ar 
jis suvažinėjo jo šunį. Knapp 
atsakė, kad jis pervažiavęs ne
žinia keno šunį. Knapp liko nu
šautas vietoj, < 
areštuotas.

PANEVĖŽYS.—Rūgs. 25 d 
17 vai. Ukmergės gatvėj, ties 
Tilto gatve prisigėręs pilietis A. 
Lukšys (iš Kulbių kaimo, Pa
nevėžio vai.) susitiko Panevė
žio miesto gyv. J. Ardiškevi- 
čių ir dėl menkų ginčų perdūrė 
jam krutinę. Sužeistas dar į- 
bėgo pas daktarą Mačiulį, kuris 
jam padarė pirmąją pagalbą, 
bet nuvežtas -ligoninėn tuojau 
mirė.

Lukšys nesenai grįžęs iš 
Amerikos, pasak giminių, turįs 
50 metų amžiaus ir nuo senų 

o Jonės tapo j laikų buvęs narsus peštyniau-
tojas.

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. HALSTED ST. Tel. CąnaI 850C
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už Informael.

Tą pačių dieną, 2 wl.pt> pie
tų įvyko -NRA apvaikšČiojimas 
arba parądas. Viso miesto biz
nio Įstaigos buvo Uždarytos 12 
VAI. Viėti ritės spaudos apakait- 
lidviniU parade dalyvavo 40į000.

29.50 
gražių spalvų

67.50 
pilnai parce-

28.50

tkammui nuga 
Jeiga kiti n<

Kapitonai 
Pasauliniame kih

$125.00 Tikro 
Seklyčiom

liką, kvapą užėmus, žiiirėjo į 
tuos jo šposus. Kitas įspūdin
gas proginio • numeris buvo 
šokimas iš aeroplano para
šiutu; jį atliko vietinis profe- 
sionalis parašiuto šokėjas.

buvo ima- 
ir per vi- 
pasažierių 

pelno, 
nes

■ ---------—------*-------

hat/MyBoy!
bu FRANCIS WALLACE 
J AUTHGR. OI“ "HUb  DLE"

Towards the end of the vrication 
Torrimy began to change some, 
Mom thought. Maybe it was the 
long hours at the parties and get- 
ting up late in the day a.od all that 
—Pop and Pete toerė both groųchy 
when they toorkėd nights and šlept 
duys—būt he got sort of touchy, 
and began to snap and criticize. 
The first thing Iro štarted on toaa 
the worst; hę aųked Pop why hę 
couldn’t wear hi» shoęs sometimes 
in the house inst«Ad of ril waya go- 
iifg arounti in criipet slippers; then 
h« sat watching Onele Louie eating 
toith his kriife one nlght ht suppėr 
and asked him ifhe waBh’t afraid 
hr'd ęut hia own tonsils out; and 
U’icle Louie got huffy and said hė 
h?d used that knifp a long time and 
nCfrer čut himsėlf; JJncle Louie toaė 
tonchy rinyhow these days beėatase 
he thou-jht they didn’t want him 
and because he uaid* he had given 
up hia bed to Toramy in the middle 
of tointer. ThėnMom criught Tom. 
m? looking at her dust cap one 
mnmtng tohilę'she .toas toorking; 
brit he didn’t hrivtot^Jrtly^n^thing 
because she took it^off; she knew 
it didn’t look pretty but it kept her 
f-rvm washing herhair and washing 
Her hair altoays gavę her a cold.

She didn’t mind these things 
though because it was plain to see 
Tomniy toris trytag to improve him- 
seH andtheąr, tdo. Mom knew this

Šiandie, spalių 15 d., įvyko 
Lietuvių Aviacijos Diena, da
lyvaujant lakūnui . Juozui R. 
James-JanuŠauskui, kuris atei
nančiais metais škris per At- 
lantiką Lietuvon. Nors bitvo 
trumpas laikas išgarsinimui ir 
šis sekmadienis buvo nfepartm- 
kus detroitiečiams, kadangi ke
letas draugijų tą dienų laiko 
savo mitingus, bet žmonių pri
sirinko į National Airport di
delė minia.

Svarbiausią programo dalį at
liko lakūnas James, rodydamas 
visokius stebuklus ore: versda; 
masis su savo mašina aukštai 
padangėse per galvą, lėkdamas 
kojomis aukštyn, ir t. t. Pub-

Oras, kaip 
labai gražus, 
matyt dnug 
karšto rtOrb 
tranzatlantinį

PASARGA—Šios įprekės parsiduoda labai greitai. Todėl melskime ked paskubę 
fumėt atsilankyti į Pebpifes krautuves pakol dar geriausi pirkiniai nėra išdrikti.

2536-40 W. 63rd St
Prie Maplewood Avė.

ŠUširihkUšibje IpdMkojfe btl- 
Vb girdėt pašitflktlhllnb ltiib, 
Rad viėhtts Vietinis 'kUriigtts 
btthdė šUtkttbirti ŽHlrittes 'httb 
ėjimo į avikdijos dieną. Jį su
kurstė Chidkgos Marijonų ‘br-į 
gdnhs įšalto, kad 'ir ’t&ėgFanlb-1 
mis Mūrijimai varę priešingą 
agitaciją). Bet su tokia politi
ka jie toli nenuvažiuos.

Reikia pastebėti, kad šiame 
parengime dalyvavo daug di
desnis skaičius Žmonių, negu 
Dariaus-Girėnb ‘riVfadjbs dieno-, 
je. Mat, šiandie ptiblika ddbiau! 
tuo inte^ėsriojttsi.

Aviačijbs 'lauke širiarkitii HieIN 
bavosi ^ėh^imo komitetas Ir 
visa eilė Vyrų 'ir motbd^ 
jusiu jam į pageibą. Advdkdtus 
Uvick gabiai aiškino T^bgvam^ 
ir pasUkė 'jadt^ittš ip^kdlbriš; 
lietuvių ‘ii* ttiiįlų dalbomis ipbtį 
garsiakalbį. Žodžiu, dėttbitiČČiai; 
paliko šia aviacijos diena 'labai, 
patenkiriti

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROO3EVELT
arti St. Louis Avė. Tel. Kcdzie 8902 

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
svvimtning pool.

Rusilka ir rurkiika pirtis moterimi

Mados Standard pada 
Radios

Mohair
Setai po

ir Valgo-

*39.50
ir $49.50

$80.00 Naujos Mados puikus Sekly
čiom Setai po ........... 50

%
$30.00 Vertės Naujausio piešimo, Vėl- 
vėt Kaurai 9x12 pėdų $4 A OJE

$65.00 Naujos 
rymo Puikus

Prie dabartinio išpardavimo šios krautuvės rengėsi per daug mėnesių laiko, pirk
damos prekes kuomet jos buvo mažiausios depresijos laikuose. Kad dabar kiekvie
nas atsilankęs į Pcoples krautuves be jokios abejonės Čia ras nepalyginamas pre 
kių vertybes! ir didžiatisiris bargenus CliicagOs mieste!

laimimus -su entuaiaamu sto
ja už surengimą Clevelande 
Lietuvių Aviacijos Dienos la
kūnui Jr. R. James^JanUšauskui.

Spalių 10 d. Lietuvių Svetai
nėje įv^kb dMugi-
jbs susirinkimas. Be kitų or- 
ganizačijos .t^eiUalų, svarstyta 
ir aviacijos dienos surengimas. 
J suširnikimą fetsllankė p. Jj 
Armėnas ir išdavė sbtopožici-' 
ją, ‘kad ^Ktilturos*’ 'draugija 
pasiimtų iriičiatyvą surengime 
Lietuvių Aviacijos Dienos Cle- 
velande ir tuo pačiu prisidėtų 
įprie parėmimo ^antrojo tranz^ 
ttGuiitiHio -'Skridimo.

Susiritikiinafe didžiausiu 
entužiazmu priėmė liidpbžiciją 
ir tuoj ant vlėtos išrinko Hu 
delegii|u, britent, pdę A. Iva- 
nauskitiftų ir p. E. Malavecką. 
Delegatų pareiga bus dalyvauti 
uKuiturosb driržėlio susirinkime 
ir ten pakalti aviacijos dienos 
rehgimo klausimą.

Kadangi prie Lietuvių 'kiiltun 
ros Darželio priklauso beveik 
visos Clevelando lietuvių orga
nizacijos, tai bUs bandoma vi
sas tas organizacijas įtraukti į 
darbą ir bendromis jėgomis 
rengti aviacijos dieną. Kada vi
si dirbs, ‘tai ir pasisekimas bus 
užtikrintas.

Spalių 19 d. ‘‘Kultūros” drau
gija rengia °card panty” ir šo
kius Dariaus-Girėno paminklo 
pastatymo, naudai.

Kas gali pasakyti, kad Cleve
lando jaunimas nėra veiklus? 
Faktas yra tas, kad jis jau da
bar yra toliz pralenkęs senuo
sius “politikierius” ir smarkiai 
veikia lietuvių labui. Jeigu kas 
bandys jaUniiųui pakišti koją, 
tas skaudžiai nusivils. Jauni
mas yra griežtai, nusitaręs be 
jokio politikavimu įremti bend
rus lietuvių reikalus., Ir nėra 
abejonės, kad. jis-toje Srityje 
daug galės nuveikti.

D- Narys.

SYNOPSIS
Bora of hnnible parents, Moih 

and Pop, in a tiny Middle West 
faetory town. Tommy Rando! ph. 
“alvays differertt frt)m other chil- 
dren”, becdmes a high school fbot- 
ball seifsation both to the delight 
and diBdain df his faifd-#6flUng 
family. Big universitles are bidding 
for him with the chances favoring 
Thorndyke, a "millionaires’ college” 
in the Ėdat. Tommy is graduated 
from high school as a town hero 
and beeomes a freshman at Thorh- 
dyke. Ris mbther Is secretly 
alarmed over tack of news from 
him, though reassured by DdrOthy 
Whitney, his giri friend and daugh- 
ter of the local millionaire, that 
Mom should not worry about Tom
my .. . “he’s not lonesome 
while he’s with himself.*’ . . .

CLARENCE A.O’BRIEN 
Reglstered Patent Attorrtsy 

v 43-Ą įiduVlty givInii « 

. Bftfck paHillilg

(Direotly aerosa atręęt h-ojn Pfttttht Office! 
WA8BiNGTW.lp.^.

although thėte were lots of States 
and Aggies "and . Michigans ‘and 
NOrthwestdms and orte br 'two 
Wellingtons and No.tre Damęs. And 
the name of Jbšetfh Fartėll toris 
hardly ever there.

“I never sėe Jble’s name at any 
of the parties,” Mrs. Johnson said 
at the store one aftemoon Just be- 
fore New Year’s.

“No,” Mrs. Farrell said, “Joie 
ain’t the kind to run around and 
waste his time that toriy.”

Mom looked at IKrs. Johnsdn and 
Mrs. Johnson looked at Mom. And 
Butcher Brown himself čut in, while 
he was weighing Mbm’s hieat: “I 
think it’s good for young ones to 
have a good time; you should’ve 
seen me when I was young.”

“I always believed in it too,” Mrs. 
Johnson said, “I was always a great 
dancėr, 0nce I toon a ptfže at thd 
White Lily Club bąli By dandng h 
Waftz with a glass 
hęrid ar J'-------

‘‘Joiė
Mrs. Farrell ėaid.

“My lands,” M r b . Johnson 
laūghed, “ain’t to'e gbt enough In
surance men in this town already?”

“Don’t worry,” Mrs. Farrell said, 
“Joie’s going to be a ėhemlst.”

“Oh, yes?” Mrs. Flannigan said. 
Everybody was impressed būt it 
took Mrs. Oswald to say: “Is that 
as big as being a football plhyer?”

“Huh,” Mrs. Johnson sniffed, 
“you never saw a chemist’s pieture 
in the paper, did you?”

“What,” asked Mrs. Farrell, 
“does a pieture in the paper prove ? 
They put crooks’ pietures in the 
papers too.”

“Yes,” Mom said, “būt Coolidge 
and the Prince of Wales and 
Charlie Chaplin ahvays have tbeiFs 
in—they can’t help it just because 
the crooks get their’s in, too.”

On their way home Mrs. Johnson 
asked Mom: “What is a chemist, 
anyhow?”

“It’s something about a drug 
store»” Mom said.

Mrs. Johnson sniffed again. 
“That’s nothihg to brag about. 
Look at the long hours they got to 
work—and the small pay. I bet my 
man ahd ybUr man make biggėr 
money.”

That uight Mom told Pop about 
it. He laughed. “A chemist, huh? 
That’s a laugh. Why Jake Donag- 
hUe is a chemist over at the mill— 
all he does is do some things with 
the Iron every two hours and then 
go to sleep uniil they bring some 
mofe.”

JąuniUtta tjtftuztaMItliL ipfftti- 
‘i-|a 'tthtiW ttttHSdtlatrtlHMIn 
skridimui; planuojama 
rerijoftį riVfttcijjfe RlfetUL

tyčia, pasitaikė 
Publikoje 'buvo 
ėntUžlažtrio ir 
tfafbmti Mitrą 

skridimą. Dviem 
rietoplrinkls žmonės 
fui pasivažinėjimui, 
šą programo laiką 
netruko. Gražaus 
būt, davė ir bufetas 
buvo labai “bilsy”.

betgi 
nes aerodro

įvažiavi 
negalima su

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ’n NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spetibiikii gydo iig.ta pilVto. pliučią, irikstY} ir phi!8i, džntlodijinią 'kria- 
jo, btos, ligaj. WriW«ržiW,, gaitbi ’tkatiimni
rojė, kodjimą, gerklei ikar dėjimą it paslaptingai ligai, 
galėjo jus išgyti, ateikite ėia it persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelj metų ir išgydė tūkstančiai ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėiiomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
,4.200 West 26 St. kampai Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

NEPALYGINAMOS PREKIŲ VERTYBES
, SIŪLOMA

* ■ ' < 1

PEOPLES FURNITURE C0. KRAUTUVĖSE

18-TANI METINIAME IŠPARDAVIME

GHICAGO, ILLINOIS

4179-83 Archer Avė
, Prie Riclnnond St.

$55.00 Naujos Mados 
iiudti Virtuvėm Ge
miniai pečiai ...............
$45.00 Lrib’ai griažųs ir tvirtai padary
ti 5-kių dalių break- $£ AĮ ftį 
faet Sėtai po ... ..............
$35.00 pilnai parceliuoti Naujos Ma
dos Virtuvės mieros $«f 
Šaldytuvai po .............. |
$75.00 Standard padarymo naujas 
Thor, Bee Vac, One "IjE
Minute drab. plovyklės ■ V
$30.00 Pilnas lovos. įrengimas graži 
lova Coil Springsai ir $«| 
Matrasas, viskas už |
$20.00 Gvarantuoti gražus tvirti Spri- 
ngsiniai matrasai ....... $Q

$8.50 Felt Base Kaurai,, gražių spalvų 
9x12 pėdų didžio  ...... $^į
$1^.50 Garantuoti, dubeltavlj Coil lo
vų Springsai ............  $g

$6.50 Maišytų Vihjų dubeltavi Blan- 
ketai 72x84 didžio, viso- $^J "JFCI 
kių spalvų ........................ . f

, $7.50 Kukniniai Stalai, Pilnos mieros 
Į* parceluotu $dĮJ

27x54 labai gražių spalvų Velvet 
Kaurai tik po ............... $ng

| Kukniniai tvirtus krėslai A6.

•f wat< 
never abi irihg it. 

workfrig toith 1

. Tai bhvo didžiausias paradas, 
fkokis Wyomib#o klonyj yra

$hgliU lkottttHmijOs dar vis 
nepasirašo NRA kodekso. POrą 
šrivaiiių atgdl ‘Clfen Alden Coal 
kompanijos , prezidentas p-as 
W. W. Inglis pareiškė spaudai, 
kad yra laiko su pasirašymu 
NRA kodekso, nes angliakasiai 
tūli kontraktą ir dabar dirba 
8 vai. ir geriau uždirba, negu 
kitose • industrijose. Teisybė, 
ariglidkasiai turi kontraktą, 
bet bėda ‘ta, kad kompanijos 
nepildo jo.

šiandie daU£ angliakasių, 
dirbą 8 valandas, neuždirba nei 
po du doleriu per dieną. Be to, 
yra 'dar anįiiakasyklų, uždary
tų nuo gegužės mėnesio ir vis 
neatsidaro, Kaip yra sakoma, 
sotbs alkano -hėšupranta. '

Arijąįiialoisys.

Rugsėjo 26 d. 8 Vai. Vakaro 
įvyko socialistų prakalbos 
Workmen’s Girelė Hali. Nors 
man neteko prakalbose daly
vauti dėl tūlų . priežasčių, bet 
remiantis vietinėj anglų spau
dos pranešimais', dalyvavo 400 
socialistų ir jiems pritariančios 
publikos. .

Prakalbų tikslas buvo prisi
rengimas prie lapkričio miesto 
ir kauritės rinkimų. Vyriausias 
kalbėtojas buvo Darlington 
Hoops iš Reading, 'Penu., val
stijos legisiaturos narys, kuris 
eina pareigas nuo 1930 m'. Be 
to, kalbėjo vietiniai socialistų 
kandidatai į miešto ir kadntės 
vietas:! - Paul Winter, Ainos 
Ayėrs, Rev. J. -B. Dobson ir 
Fred Gendral. Kaip atrodo, šio 
rudens rinkimams socialistai 
rengiasi nejuokais.

NRA paradas

wissig
Specialistas ii 

Rusijos

CHAPTER TWELVB
Mom laughed at hersąjf latįr-f^jį 

having all those foolish feart*4^P 
when Tommy eame home at Chriat- 
mas he waa bigger and stronger 
and handsomer and braver than 
ever. He actuilly piėked her up and 
hugged her and he was so big Mom 
felt kind of embarrassed, as though 
he were a strange man. He made 
a big fuss over Pop and Pete and 
seemed awful glad to get home. 
Mom had worked all night to get 
his old room ready because Uncle 
Louie hadn’t left until the lašt min
ute and even then he had acted as 
though he were being imposed 
upon; and he left a lot of work be
cause he wasn’t at all neat as peo- 
ple might think from them white 
shirts and ties he wore.

Tommy ate just as much as ever, 
even more, and was full of life and 
of telling them about everything 
over east; and for once Pop and 
Uncle Louie, who štili came in for 
a good many meals, kept štili and 
let him talk although Mom knew 
they were just listening so they 
could carry it all downtown later 
and repeat it. Pop loafed at the 
garage, mainly, and Uncle Louie at 
the city building, so they didn’t 
cross each other much; būt Mom 
could see Pop was beginning to get 
■ick of Uncle Louie, partlcularly 
when he began to take all the credit 
around town for Tommy going to 
college.

"Why, J even named the boy,” 
Mom heard he was telling. She 
hoped that woqldn’t get back to 
Pop’s ears.

The old huštle-būstle was about 
the house again and Mom toas kept 
busy at this and that būt there was 
something satisfied inside her 
again; something calm ahd c6n- 
tented. And she drank up etery- 
thing Tommy said about Thorndyke 
and things oter edst. He hadn’t 
been to New York yet būt he said 
New York would be nothing.

Every day at noon, when he got 
up, Mom toas entraneėd. While he 
was eating and reading the moni- 
hng paper she would ask him about 
this and that and he talked very 
fxeely and told her many amažing 
things. And tohen Mom toeftt te the 
store that aftemoon she always 
told the nelghbor ladies. Mrs. Far-i 
reil trled to edge in somė things 
about her Joie at State būt sh^ 
didh’t get very far because Štate 
was notbing new and Joie didn’t do 
anything to talk about anjfhow.

“Of course,” <“ * 
Farrell one day, 
play football.”

“K’s a good thing they can’t,” 
Mrs. Johnson said, smiling at Mom 
and Mrs. Farrell both. Mom wasn’t 
unite sure what she meant. Mrs. 
Johpsnn was two-faced, too.

'Būt even Mrs." Farrell listened 
hard tohen Mom told them about 
the parties. Tommy was invited to 
the best hoitaes in toton and in the 
papers the next day, on the society 
page, it aiways said, “Thomas Ran- 
dolph of Thorndyke.” And thėre 
toero noothir Thorndyke men there

KORESPONDENCIJOS
V.-..-.. > --------- J

because when they went to church 
on Sunday he helped her very nice 
and held her arm and all that al
though she felt kind of foolish ahd 
didn’t need ahy help ris she walked 
that aisle every SUnddy in the year. 
And outside the church when Mrs. 
Johnson said helio to them, Tommy 
actually bowed from his waist 
down, likę a German soldier in the 
movies, Cousin Emffly said. Mrs. 
Johnson was real impressed and 
told it rili ovėr toton; and when 
she sato Mom again she told her 
that the young giria all over were 
just erazy about Tommy’s neto 
manners and that he treated them 
just likę they were on the stage.

So Mom didn’t really mind little 
thirigs he cbtrečtėd her bh. Lika 
he told her not to be saying “hėllo” 
to everybody.

“Nobody says helio over east,” 
he salti. "They all sdy ‘hdto-dtfty^u- 
do?,” .r , '■ ‘■f’..
2 šo the jie^t ttme;Xom' b'anįį inįo 
įButčher Brown’s store “ana urie 
neighbor ladies špoke to her she 
said: “Ho\v do you do i ”

They looked at hbr kind of fiiriny 
būt hbbody said anythihg about it 
—until she went out. Then She saw 
them all start edging together likę 
they did when they started to talk 
about somebody who was gone, 
when they couldn’t hold it in riny 
longer. ,

Mom didn’t care if they talked 
about her for that. It was the prop- 
er thing to say; and it was high 
time all of them were learning 
right manners, too.

And Mom was careftjl, after that, 
and listened to all tho new way of 
talking Tommy had, and tried to 
keep down trouble between him 
and Pop and Uncle LouiS because 
they didn’t take to godd mrinners 
so easy and were sėt in their ways. 
There was quite a rovr when Tom
my told the two of thėin not to talk 
so loud, that they could be heard/ 
up to the corner, and that nobody 
cared what either tfne of them 
thought anyhow. Pop was fit to be 
tied, then, and Uncle Louie just 
grabbed his hat and cyercoat ahd 
walked out toith his ftfelings hlirt.

So, when Tommy toent back to 
college, Mom misSed Him a lot 
again, būt she had to adtyit it was 
moite peacefui, becaufife it toris hard 
to teach old dogs new trieks. She 
had kihd of Mped Vhcle Loiife toris 
šo mad he toould>?t come’ back 
again to Ii ve; būt Tommy had no 
sooher got oh the tJ.’riin ihąn he toris 
in—-in fact, .4! om foUhd 1 him thėre 
in Tommy’s teiim rilready tohen-ęhė 
came back from the train; ahd he 
even sulkėd liKft he had been put 
out of his own. home būt was try- 
ing to be patieet about it.

Pop toas hiad tohėn he saw him 
back; ahd the turo df th'ėih, hri^ing 
raw tempera, soon jawing at 
each other. Mom. upstairs clėaning 
up the rhom Toihrny hriti left, heard 
them. Then tilto almost had to 
laugh< for Pop y»id:

“ęrilt irėilihg hke k sfėk fc6w— 
people coh hear you all the toriy'to, 
the cornc?.”

Unclo Louie nafd: “Your son 
takes his bad rerinhers from yt>u.”

“He ruiftht do worse ahd take 
after you/'£op hh8wered.

U ncle1 Letai ė* tėtfrt his hat ahd lėft 
again btit Mom left the light burn- 
ing in ihe hall imd the daor uri- 
locke'd And, šute uhpugh, he cąme 
back around midnf^ht ’lah'd toent 
softly wp tn bruL Morta toent :to 
sleep, then, gl»v) he was in. It 
wasn’t pirite Trik to Pop, ‘hriving 
him thėto, būt then the - pudr feli'Oto 
was old now and had no home and 
no tirirte'&ccėyt #,'p6Uticfrin. Mom 
couldn’t? hetlj) toonxP.».'ing4how dfflfer- 
ent Uncle Louie’* life might have 
been ii h? had only been a Re- 
publican becriuSn they alvvays 
seemed to be in officeC.
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RADIO
PRO-

Dovanos!! Dovanos!!

Iš Jaunimo Dr-jos
© 1033. The P G L & C Co.

Vardas

Adreaan

Miestas

Svarumas ir Sveikata

v

THOR Model 1 ..

$2.49

’f£i ‘^97 49c 99'-1- 29'

Parengimas Įvyks spalių 29 
G. Krenčiaus svetainėje

Peoples 
minėda

dasi anr Harrison ir Paulina.
Privažiuoti galima patogiai.

—Rep.

Kūdikiams 
ČEBATUKAI 
Geriausia rū
šis dėl kūdi
kių yra Mo- 
ther Natiire 
čebatukai tvir
ti sunkiam dė
vėjimui.

Telef. No,

PONIUTĖS! ŽIŪRĖKITE 
SKRYBĖLAIČIŲ SPECIAL 

Velvets Felts Crepes

Moterims
SVEDERIAI

Siurprizų pa
siutimas, ku
ris užims ju
siu kvapą!

ŠIANDIE BUS ĮDOMUS IR 
GRAŽUS RADIO 

GRAMAS

98
Šiltu Pamuša
lu ir Pamuša
lų Tarpeliuose

THE PEOPLES GAS LIGHT AND 
COKK COMPANY 

Telefoną., W*ba»h 0000
122 S. Mlehlgan Avė., Chlraro, III. 

Praftau man prisiųsti jūsų knygutę 
apie “Gasteam Radiators.“

Moterims ir
Merginoms _______

ČEBATUKAI šilkinės ar Vil- 
Suedes, Kids, 
Blizganti Spi- 
ke ir Cuban 
Užkulniui ver
tės iki $3.00

Merginoms 
DRESĖS

nonės. Metinis 
Bargenas sun
ku sumušti, 

Vertės iki 
$2.50

CH1CAC
• ECONOMY

Boulevard 4705 ir 81671751

Garsinkitės NAUJIENOSE,

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuves bankai

BUDRIKO KRAUTUVES duodami lietuviški'radio programai:
NEDfiLIOMIS: .8 vai. ryte ir t:00 vai. po pietų, W. C, F. L., 970 Kilocycles.
JCETVERGAIS': 7:80 vai. vakare, W. H. F. C. 1420 Kilocycles.

511 SOUTH PAULINA ST.
• „ B*twe«a Harrfoon and CenarM* Sta.

RSarshflAId °U' and Street Care to Door
Atdara Kasdien 8 ryto iki 6 v., Ketvirtadienio ir šeštadienio vakarai! iki 8:30

ėst 47th St 
(arti Wood St.> , 
■ .....I ........................................t...... .. ........ UI , »0»»

EXTRA SPECIALI
MEGSTOS KEPURAITĖS — 
kaip tik kas reikia! Naujausi 
Styliai, nujoviškai

nwMP Im

’ 'X-

NAUJIENAS, CfifcOB, UI.
■——2—-J——'--------------------------- -----------" 

Tarp Ghicagoa 
Lietuvių

Šalaputris jau prisi
rengęs Joniškiečių 

Kliubo vakarui

Tam tikruose atsitikimuose 
žmonės paprastai sako: “Ką jis 
žino tas šalaputris”? Tačiau 
nedaug kas tegalėtų pasakyti, 
kokį vaidmenį šalaputris vaidi
na žmonių gyvenime. Todėl 
pasinaudokite proga ir atsilan
kykite į joniškiečių parengimą, 
kuris įvyks spalių 29 d. G. Kren 
čiaus svetainėje. Ten jus pa
matysite šalaputrį, taip sakant,

Kodėl Kūdikiams 
Refikalingas Skys- 
tas Liuosuotojas

Laikiną pagalbą. kurią kūdikiai gauna 
nuo synt«tiskų ir į įprotį vedančių liuo- 
suotojų apsunkina vidurius ir tankiai 
įrituoja inkstus. Tinkamai prirengtas 
skystas liuosuotojas lengvai ir naturališ- 
kai iivalo vidurius. Nėra jokių ne
malonumų laike išėjimo arba silpnumo 
paskui. Jums nereikės duoti “dvigubą 
kiekį” diena arba dvi vėliaus.

Ar užkietėjimas vidurių pas kūdi
kius gali būt pataisytas? “Taip”, sako 
daugelis motinų, kurios pasiekė išmin
tingo gydytojaus patarimą. 1. Pasirink 
gerą skystą liuosuotoją. 2. Duok 
jo tiek, kiek systema reikalauja. 3. Po 
truputį sumažink dožą iki viduriai ne
pradės veikti naturališkai be jokios pa
galbos.

Užgirtas skystas liuosuotojas (toks, 
kuris plačiai yra vartojamas dėl kūdi
kių) yra Dr. CaldweH’s Syrup Pepsin. 
Veikimas šio švelnaus liuosuotojo ne
ša geriausią pagelbą kūdikiams ir su
augusiems taipgi.

■ Jūsų vaistininkas užlaiko t)r. HCald- 
*dl’s Syrup Pepsin. Narys N. R. A.

pilniausioje šviesoje ir patirsi' 
te, kas jis, iš tiesų, yra.

Turiu pasakyti, jog šalaput- 
ris nėra vienas,— jis turi nu
mylėtinę Kunigundą, pagelbi- 
ninką Baliakiną ir akušerę Al
vydą. O prie visos tos kompa
nijos prisideda ir klumpių ap- 
tiekorius.

Dėdė Vaitiekūnas režisieriau- 
ja komedijai ir pats vaidina 
svarbiausių rolę. Jis praneša, 
jog dar reikės dviejų, repetici
jų scenoje, ir tada jau viskas 
bus tvarkoje ir prirengta loši
mui.

Koncertinė programo dalis
Jau buvo minėta tai, kas da

lyvaus muzikaliu programo iš
pildyme. Dabar malonu bus 
pranešti, jog prisidėjo ir dar 
viena dainininkė, būtent, Ona 
Pužauskaitė, kuri pirmų kartų 
dainuos joniškiečių parengime. 
Taip pat žada atvykti Grinorius 
su labai įdomiu* monologu. Bus 
ir kitokių pamarginimų. Visi 
rengkitės į šį nepaprastų Jo 
niškiečių Kliubo vakarą.—R. š.

Ponios ir Panelės! Perskaity
kite Chicago Mail Order skel
bimą šios dienos laikraščio lai
doje. Jame pastebėsite neįkai
nuojamus bargenus. Tie bar- 
genai tai retenybė,—todėl atsi
lankykite ir nusipirkit kas jums 
geriausiai tinka. Pasirinkimas 
yra didelis! Tokio didelio ir 
nuostabaus išpardavimo, kaip 
kad šis Manadžeriaus išparda
vimas, jus dar nesate matę. At
silankykite į šį didelį išpar
davimą—jisai prasideda šiandie 
ir tęsis visą savaitę. Kaip bu
site krautuvėj, neužmirškite pa
simatyti su Manadžerium. Pa
sakykite jam “helio” ir pra
neškite, kad skaitėte jo skelbi 
mą Šios dienos laidoje— jisai 
jums duos gražių dovanėlę. Ne
užmirškite tai padaryti. Chica
go Mail Order Krautuvė ran-

1 ........................ ,T

Draugija rengs “Holloween” 
vakarėlį tiktai nariams. Jauni
mas, neturinti ką veikti, kvie
čiamas atsilankyti ir susipažin
ti su šia gri?pe. Jeigu patiks, 
tai galėsite įstoti.

šį vakarą, kaip ir kiekvieną 
savaitę, B. Matijošaitis duos 
paskaitų iš Lietuvos istorijos. 
Pereitą sayaitę jis kalbėjo apie 
Algirdo ir Kęstučio valdžią, ir 
truputį apie Jogailą, šio vaka 
ro tema—Lietuvos susijungi
mas su Lenkija.—Murza.

GARINE ŠILUMA
PARENDAVOJIMUI

Dėl Namų, Ofisų arba Krautuvių - dėl Atskiro 
Kambario arba dėl Viso Jūsų Buildingo

Chicagos West Sidės politi
kierius John J. “Boss” Mc- 
Laughlin, buvęs valstijos legis- 
laturos narys, kuris yra apkal
tintas sųryšy su išplėšimu pe
reitų metų pabaigoj pašto siun
tinių vertės $250,000. Jis ap
kaltintas po to, kai pas jį ras- 
ita iš tų siuntinių išplėštų bonų.(

Teko patirti, kad 
Furniture krautuvės, 
mos Metines Sukaktuves, ren
gia specialiai gražų ir įdomų 
radio programų, kuris įvyks 
šiandie, 7-tų vai. vakare iš sto
ties WGiES, 1360 kilocycles. 
Dainuos operos dainininkė, po
nia H. Bartush, panelė O. Ske- 
veriutė, garsusis Peoples Ra
dio kvartetas, duetas ir kiti; 
bus specialiai graži muzika. 
Kalbės Dr. Rakauskas, juok- 
dys klausytojus “čalis Kepurė”, 
bus visokių svarbių ir įdomių 
pranešimų ir visokių kitokių 
įdomybių. Todėl nepamirškite 
užstatyti savo radios.

This is the Gasteam 
radiator — each one 
an independent 
steam heating unit.

GAZU-DEGĄ gariniai radiatoriai dabar
būt įtaisyti jūsų namuose, ofisuose ar krau-ll 

tuvėse labai liberališku parendavojimo planu.al 
Dabar ant galo savininkai ir rendauninkai gali 11 
pamėginti gazo šilumą buildinguose, kur nėrall 
centralinės apšildymo ' systemos—arba “taiki- Oi 
nam vartojimui” tose buildingo dalyse, kur cen- Jį 
tralinis apšildymo plantas neduoda malonios ši- ’J 
lumos. Musų naujai iliustruotoj knygutėj pilnai ’ 
viskas aprašyta taipgi paduota tikros apšildimo 
kainos.

Radiatoriai 
aptarnauja

IBuildingus su centraliniu ap
šildymui plentu.

ZBuildingus su centnaliniu ap
šildymui plentu dėl to “šalto 
kambario”.

Prisiųskite kuponą — sužinokite 
kaip lengva parenduoti garo SU- 
lumą.

gali «per žiemą kainuos jums taip nedaug. Gazogarų “1 radiatoriai yra paprasti vartoti. Tik pasukite 
[rankena ir uždegkite. Be abejo lengviaus negu 
Į prižiūrėti senovišką pečių. Jus gaunate daug 
■ šilumos—'kada tik ją norite—Irur ją norite. 
Kiekvienas radiatorius yra savistovia apšildymo 
plentas. Šimtas tūkstančių dabar ji vartoja.
| Greit įtaisomas.
Susipažinkite ir sužinokite viską apie Gazogarų 
radiatorius ir musų liberališką parendavojimo 
planą. Jie greit įtaisomi, kada Ir kur jus norite. 
Dabar šiandien—prisiųskite mums ši kuponą 
reikalaudami, iliustruotos knygutės.

šį vakarą įvyksta savaitinis 
susirinkimas Jaunimo Draugi
jos p-lės Dambrauskaitės na< 
me, 817 W. 34 St. Jaunimas 
kviečiamas atsilankyti.

Draugija atsidūrė dvi sa
vaitės atgal. Ji sparčiai auga. 
Susirinkimai laikomi kas savai
tę, o po sifsirinkimų nariai su
sidaro pamargintus programus. 
šiems programams Draugija 
turi daug talento, —tai jie vi
sad gražus. Narių tarpe yra 
p-lė Ambrozaitė, p-lė Vespen- 
deraitė, 'Stradomskaitė, V. Be- 
liajus ir dar keletas talentingų 
šokėjų. - . •»

Tai yra Manedžeriaus Savaitės Outletas Musų Dideliame

METINIAME IŠPARDAVIME
EIKIVA!! TIKRAS BARGENĮJ JUBILIEJUS! ‘

IŠPARDAVIMAS PRASIDĖS ANTRADIENY, 9 v. 
iš ryto ir tęsis Visą Savaitę.

Didžiausias bargenų piknikas jums kada nors prisėjo dalyvauti!... šiame sen
sacingame Manadžeriaus Išpardavime, Atsiveskite savo draugus. Parodykime 

jiems TIKRAS SUTAUPĄS!

TIKROS SUTAUPOS!
Taupykite Dabar ant Naujų

Rudeninių
’ Moterims ir Merginoms

KAUTŲ

4
'99 Ekonomi- f ” 

jos Outleto ^8 I
Kainos 1 ■

Turtingais I .J
Kailiais M
Padabinti :

mhTT
Vertės iki $25.00

Tegul niekas nesulaiko jus nuo atsilankymo į šį 
pastebėtiną Manadžeriaus Išpardavimą. Didžiausia 
Bargenų šventė kada buvus. Atsiveskite visus savo 
draugus. Taupykite dolerius, dešimtukus ir centus 
per šį dideli Jubiliejų! Ateikite anksti.

2,000 NAUJŲ DRESIŲ
Fiat Krepų, kombinacijų. Nėra visų šaižų kiekvie
name styliuje, bet turime tinkamą stylių dėl kiek
vienos. Vertės iki $7.98, Manadžeriaus Metinė 

Kaina ...................................................................... .

TIKRAI LINKSMA 
PARĖ DEL VISOS 
ŠEIMOS. DYKAI 
DOVANOS NUO 

MANADŽERIAUS 
ĮVERTINIMUI JŪ
SŲ NUOLATINIO 

ATSILANKYMO.
ATSIVESKITE SA
VO DRAUGUS. 
KIEKVIENAS ŠIR

DINGAI KVIEČIA
MAS!

Įsivaizduokite. Puikios visai nau
jos Skrybėlės, paskutinės minu
tės pasirinkimas naujausių Ru
deninių spalvų, didelio ir ma- 
žaus saizo, Phesant efektų,.Kepi 
Viršūnės, Drapuoti Turbanai, tik 
ką išrfakiuoti Šiąjn dideliam Ma
nadžeriaus Išpardavimui. Atei 
krte anksti! Ver-
tės iki $2.95. Per hUA 
į, išpardavimą ....

Teko girdėti praeito ketvir
tadienio Progress Furniture 
Kompanijos Radio programas 
iš stoties WSBC., 1210 kilo
cycles. Labai mane džiugina, 
kad tarp lietuvių gali atsiras
ti tokie talentai, kaip Litdvi- 
kas Tenzie,- kuris turi puikų 
prigimtą baritoną ir kurio dai
navimas man labai patiko, ži
noma, dalyvavo ir programo ve
dėjas, Jonas Romanas, kurį 
aš esu daug kartų girdėjęs dai
nuojant. Apie jį nėra kas daug 
ir sakyti, nes visiems yra ma
lonu pasiklausyti jo puikiai iš
lavintą baisuj

Taigi garbė lietuviams turė
ti tokią puikią įstaigą, kaip 
Progress Furniture krautuvė, 
ku4ri sugeba duoti tokius gra
žius programas,? jais gali pasi
gerėti ir svetimtaučiai.

Ačiuodamas Progress Furni
ture krautuvei, lauksiu daugiau 
panašių programų. .

—Klausytojas.

EXTRA!
FLANNELET- 
TE NAKTI- 
NAI MARŠ
KINIAI—sut- 

prizu pasiuliji- 
mas. Nepra
leiskite jį! 1

TOWN OF LAKE 
PASIRENDUOKIEE 
baksą musų Safety 
Deposit Voltuose 
$2.50 į metus

(Plūs taksos).
MES SIUNČIAM PI
NIGUS Europon per 
radio, kabeliu arba 
money orderiu, žemos 

nuo’ UGNIES, . Auto 
ir nuo vėtros apdrau- 
da mėnesiniais išmo
kėjimais.
DOKUMENTUS eg- 
zaminuojam, sutartis 
dėl prailginimo mor- 
gičių prirengiam, kę- 
lektuojame nuošim
čius.
MOKĖKITE ČIA vandens Ki
tas, ir taksų bitas, mes išmai- 
nome jūsų čekius. X 
Lietuvis p. SEDEMKA patarnaus 

jums.

Vacek&Oompany

Be jokių {mokėjimų
Mes įtaisysime vieną ar daugiau Gazogarų ra
diatorius be vieno cento įmokėjimų. Vieną syk 
į menesį laiku kuomet šiluma vartojama- (septy- 
nius žieminius mėnesius) jus mokate tik mažą 
už parendavojima kainą—taip mažai kaip $1.00 
už vieną radiatorių. Ji įskaitoma i sąskaitą kaip 
mokate už gazą, kurį vartojate. Pasinaudokite 
šiuo pasiulijimu. Prašalinkite netvarką ir rū
pesčius kuriuos, suteikia užkurimas pečiaus, ve
žimas anglių ir išvalymas pelenų. Gazo šiluma

THE PEOPLES GAS 
LIGHT and COKE CO.

122 South Michigan Avė. ©

Su nauja THOR Skalbykla Jums bus malonu plauti Jūsų drapanas. 
Taip išplautos drapanos būna baltesnės ir ilgiau tvers, nes plau
nant namie niekas neprapuola. Su nauja THOR mašina Jus nepa- 
vargsįte, sučėdysitę sveikatų ir pinigus. Pamislykite: po 95 cen
tus į savaitę mašina pati per save išsimokės.

•■■■■' V ' ' ' ' )

THOR Model 21
I

THOR Model 35
$54.50
574.50
5S7.50

THOR MOGLIS (prosavojimoji: mašina), perkant skalbyklą,
519.50

Su kiekviena skalbykla, duodama dykai muilas ir elektrikinis 
prosas.



AMERIKOS GERIAUSI AMATORIAI LAKŪNAI

meitė-
O

HITLERIO BLOGAS?

BILIŪNAS DOLERIŲ UŽDARYTIEMS BANKAMS

Spaudos Darbtai ta pa

JUODA'I-RAUDONA MEILĖ

FRANCUOS SOCIALISTAI 
ĖfelS NAŪJ<Ą LAIKRAŠTI'

Kortelės- 
Programus' 
Tikietus*

Vizitinės kortelės . 
Vėstū-vėmž Laiške# 
Sūžifedtlotuvėms- 
kortelės

pradėšiant Taylor,

Vieną popietį atsilankė paš Livessey ap‘ mano motina užkąsti, pb

VIS “VALOSI

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

ktjv As esu nte vien tik gydy- tbjris'; aš ešii' magistras; taipogi; ir, jeigu* riš* pagausiu bent kvapą1 pašfekiVridhnų pririš taVė,- kad1 ii* už tokį' ririritandtL gūtaąi- kaip šį vakarą1,' aš pa<- sibtėrtgfciu- šUgdUtf tave ir pdL ,šalinti1 iš čiril Edi* širiM prikta^ b6S; užtėrika- tūri.“

Bilaš -
Biznio Kdi'teleš- 
Laiškui i¥'-koncertus
Plakatus •

Amerikos kom-partija praneša, kad ji išmetė iš savo tarpo vieną sėniriusiųjų savo narių, Louis J. Braverman’ą. Išmetė už tai, kad jisai, būdamas vienos unijos centro sekretorium NevV Yofke, Atsišakos kovoti “su kapitalistais ir su AnteH- kbs Bdrbo‘ Fedriracljbs padaužomis (?)*“.Senus savo nririus ir ttaijis- ,tus komunistai šluoja Ikriky o jų viėtoje priima tokius;- kiltie apie darbininkų’ judėjimą nieko nenusimarib: ’ t

Sovietų valdžia pastaruoju laiku labai uoliai dar
buojasi, darydama* “draugingumo” ir “nepuolimo” su
tartis su įvairiomis valstybėmis. Su kai kuriomis ji da
ro ir karo' sutartis. z

Štai Europos spauda rašo, kad rugsėjo pradžioje 
iš Maskvos buvo pasiųsta karinė misija Italijon* Tą 
raudonosios arinijos atstovybę Mussolinio karo minis
terija priėmė labai svetingai. Bolševikų karininkams 
paskui buvo surengtas iškilmingas išleistuvių bankie- 
tas, kuriame vienas fašistų generolas savo prakalboje 
pareiškė, kad

. “linkui Raudonosios armijos Italijos armija turi 
gilesnį, negu vien tik profesinį jausmą”, ir kad “tas 
jausmas bus dar labiau sustiprintas rezultate pak
to (sutarties), padaryto tarpe sovietų ir Italijos.” 
Kokį gi paktą padarė Italijos Mussolini su Rusijos 

Stalinu, atsilankius raudonosios armijos misijai į Ry
mą? Aišku, kad ne kitokį, tik karišką.

Tos kariškos sutarties turinio neskelbia nei sovietų 
valdžia, nei fašistų valdžia. Vadinasi, sutartis yra slap-

KAS SVARBIAU: LAŠINIAI 
AR PROTAS?

WilBam Eelfcer iŠ Ne\V Yorko ir Mrs. Cecil W. Kenyon1 iš AVdbdri, MAss., kurie rungtynėse Nėw Yorke laimėjb geriausių Amerikos rriatorių lakūnų vardą. Be trofėjų* jie laimėjb dhr ‘$5,000'pinigini prizą;

taip, kanki

' pasireikšti (sporuta), bei ; dvasiai pasireikšti — kliudo ma! Gana tos komedijos — perkūniškai šaukiu... Lietu voj privalo atsirasti vieta ii dvasios žmogui! Pirmose mu sų gyvenimo eilėse lių gamybos spekuliantų ‘elitas’! Paskutinėse eilėse — dvasinės gamybos ‘elitas’.“Ilgiau nepakenčiama musų krašto įsivyravusi chamo pAhieka dVašibs gamybai pa- sišventusiems Lietuvos kanki niaih's niamš.;.’Taip “perkūniškai“ rašyti ga-I Ii tiktai labai nusivylęs ir labai supykus žmogus.Prof. Herbačiauskis, teikia' atsiminti; pitmiaus’ karštai re--j mė “tautišką erą“. Dabar jisai, j kaip buvo Lietuvos spaudoje pranešta, kėtiiiąs išvAžiUoti (ar jau* išvažiavo)^ profėšofiauti ji Varšuvą.

Jam tik vieną sykį tebuvo bent kas pasipriešinęs, o tas atsitiko beveik prieš galą, kai mano vargšas tėvas jau visai buvo bupuolęs ir greitai aplbii Jo šį pasaulį, jau gan vėlai, mus gydytojas žiūrėti ligonį; ddvė jam kibli tam jis nuėjo į seklyčią parūkyti pypkę, laukdamas saVo arklio iš artimo’ ūkio, nes paS mus nebuvo nuosavos arkly- dės prie senosios- “Benbow” užeigos. Aš pasekiau jį į seklyčią ir atsimenu kontrastą tarp švarališ, budraus gydyto* jo, kurio plaukai buvo išbarstyti baltais, kaip sniegas; milteliais, akys juodbs, žerė- jančios, būdas malonus, pasL rodęs jam bevedant reikalhš su nedrąsiais provincijos gyventojais; o svarbiausia, tai pasirodymas jo budo turint* reikalą su luo musų jurų valkata, sėdinčiu; kaip baidyklė, pufvinu, sudribusiu, išpurtusiu, gan* smarkiai prisigėrusiu romo* ir lai$ad$ib rankai ant 'stalo. Staiga jis — trpilSHąs

Pranešama; kad FraiicijOS socialistą* dienraščio “Le Popu* Įkiro” admimst‘fa(oriUš Gom- pferė-M’orėl' iš tos vietos pasitraukė iV rengiasi leisti Paryžiuje kitą! Ikikraštį. Redakcija susidėsianti iš grupės vadovaujančių “dešiniąją“ socialistų: Renaudel, Marųuėt, Deat ir Montagnort.Šita grupė sUdaro opoziciją Fr'aribijbš socialistų partijos vadovybei, kuri yra “kairi“. Juodasis Šuo pasirodo it vėl 
pražuha., NeUžiTgO' po* tam atsitiko pirmas misteriškas įvykis,- ku* ris’, pagaliau, pašalino kapitoną ndo irius; kad’ ir nė nrio jo reikalų, kaip jus pamatysite. BuVo labai šalta žiema, ilgos, kiėtbš šalnos; smarkios viesulus; taip, kad iš pradžių jau buvo aišku, jog mano vargšui

“Pasaulio revoliucijos vadai” tuo budu daro karia 
kas slapta# sutarti# su Italijo# fašizmu! Už tai Musso 
lihio generolai Reiškia “filius jausmus” Stalino riMįto 
nagai artnijtri! r

\ Rekonstrukcijos Finansų korporacija paskolins vie
ną bilioną dolerių užsidariusiems nacionaliniems ir val
stijų bankams, kad jie galėtų atmokėti bent dalį pini
gų depozitoriams. Tų užsidariusiųjų bankų yra visame 
krašte keletas tūkstančių.

Bilionas dolerių, išmokėtas depozitoriams, žymiai 
atgaivintų biznį, nes žmonės, gavę tuos pinigus, galėtų 
daugiau pirkti. x

Valdžia, kuri tą planą paskelbė pereitą sekmadie
nį, sako, kad pinigai iš Rekonstrukcijos Finansų korpo
racijos bus skolinami bankams iki 50% jų turto. Bet 
jeigu užsidariusio banko turtas susideda iš beverčių 
popierų, tai jisai, žinoma, jokios paskolos negaus.

Chicagoje yra, tur būt, didžiausias skaičius užsida
riusių bankų. Retas kuris jų yra iki šiol išmokėjęs kiek 
stambesnį nuošimtį1 savo depozitoriams. Kai kurie dar 
neišmokėjo nė cento: Jųi resyveriai aiškinasi, kad bonus 
ir morgičius, kuriui pirkimui buvo išleisti depozitorių 
pinigai, dabar dėl depresijos, esą, negalima parduoti. 
Federalinė valdžia’ dabar kaip tik ir nori tokiems ban
kams padėti; Ji sutinka tas asekuracijas (securities) iš 
bankų paimti’ ir duoti jiems “cash”, o kada laikai pa
gerės, valdžia jas išparduos.

Tačiau yra faktas, kad' ne vienas bankas, prieš už
sidarant, visas geresniąsias savo vertybes buvo jau iš
leidęs, ir jo spintose paliko tik nieko nevertas šlamštas; 
Tokių bankų depozitoriai negaus aukščiaus minėtojo 
biliono dolerių nė pauostyti.

“A*F jąš į mane kalbate?”, tarų gVdytbja^, o* Kai lĮickšas, dąr sykį užkeikęs, a'sakė, kfld taip, tai “dš štai ką turiu tūri pasakyti; kad jeigu tu nepa- lidUMi- gėręs* rohib, pasaulin neužilgo pasiįiuosuos nuo labai purvino* niekšo!” buvo gydy-

t (Tąsa)Visą laiką, praleistą pas mus, kapitonas visai nepakei- tė savo apsirengimų; tik nusipirkdavo nuo keliaujančio pardavėjo kojinių. Nupuolus vienam gaidukui nuo jo skrybėlės, nuo pat tos dienos jis leido kaboti jam žemyn, nors tas suteikdavo jam daug nesmagumo, kai Vėjas paplisdavo. Aš atsiinenU1 išvaizdą jo žipono, kurį jis pdts lopydavo savo kambaryje ant aukšto, kuris; ant galo, Beliko lopas ant lopo; Jis nei rašydavo, nei gaudavo laiškų; ir jis su nieku daūgiair nesikalbėdavo, kaip tik su sdVcr kaimynais ir su tais tik tada; Uadh jau būdavo prisigėręs romo; Jo didžiulės jurėiViškok dėžės niekas iš musų nebtivb matęs atidarant.

ties sulaukti pavasario: Kasdieną jis silpnėjo? todėl iUUUo iribtlriU iri aš prižiUrėjom* visą’ užeigą; ir mes buvom gan užimti, • nesirūpindami nei apie iriusų nemalonų svečią.Buvo tai viena sausio menesio rytą, labai’ anksti — smarkiai pašaltos — visas pajūris buvo apkibtas širma' šalna, švelnios vilnys laižė pajūrio uolas, saulė buvo dar visai žemai, vos siekė kalvų viršūnes ir spindėjo toli į juras. Kapitonas atsikėlė anksčiau, negu paprastai ir ėjo į pajūrio kopas, jo kardui besisupant* į viSaS pusės iŠ po seno, mėlyno, žipOUO skvėrrių, žalvario žiūronu po ranka, o rkrybėlS arit ViršUgal'vio. Aš atsimenu', kaip jo kvapas kabojo ofe, lyg dbriTai, jam nueinant, o paškUtiriTs jo balsas, kurį* aš girdėjau; kai jis nuėjo už didėlės ublos, tai garsiai' ištartas pasityčiojimas, lyg jo mintis vis dar tebebuvo užimta- gydytojo’ Livcscy neigimu*.Gerai, motina bUVO ant aukšto, prie tėvo; aš gi taisiau Stalą' pusryčiams, mariydh- ihas, kad- kapitonas sugrįš, kai sėklyČios durys atisitiiafė if įė- jb žmogus, kurio aš niekad liebuvaU- metęs. Jis buvo išblyškęs, pageltęs sutvėrimus, Be dviejų pirštų kairiosdš rUh- kos; ir, norą jis nešiojo kardą, jis mažai buvo panašus į žmogų, kufis, britų' mėfj'ęs muštynes.- AŠ visados laikiau savo akis išplėtęs;- ka‘d? patėmyčiau jurų keleivius, viena koja, ar abiem, bėf, aš* atsimenu? šis buvo man- nesuprantamas. Jis nebuvo’ prihašus* į jūreivį; bet, vifgi, jis tuVėjo bent kiek jūrų patyrimo.Aš priklausiau5 ko’ jis norėjo,- ir jiri dtsake, kad ribrėjęs romo; bet man išeinant atnešti; ko jis pagčidavo; jis’ atsisėdo ant stalo ir pasišaukė mane atgal. Aš staptelėjau kur buvęs, laikydamas servetėlę rankoje.. dEįk še, n *šuneli,” tarė jis« “Prieik arčiau.“(Bus daugiau)

fitaugUoms Kons1»tuc®M
Miisty špecfalyMv Facferom jas ant speciatio užsakyfno 
taip fei# jos vedamu šU‘ š)5ecWW linijom ir liėtųviš- 
kaisafitgalViaM

— pradėjo dūduoti savo amžiną5 dairią: >(“Penkiolika vyrų ant numirėlio' dėžės —Jo^-hO-ho, ir butelis romo!Gerkit, o velnias pasirūpino kitais1 —Jo hb-ho; ir butelis roriio!“Iš pradžių aš maniau, kad “numirėlio dėžė ti jo didžiulė dėžė ant aukšto, prieškambaryje, ir ta mintis buvo susipimts mano slogučiuose su tuo viena koja jurų keldiyiu. Bet ligi šiam laikui mes Visi' jau buvom paliovę į* domautis jo daina; tą vakarą ji buvo nauja niekam daugiau, kaip gydytojui Livesey, o jam, aš patėmijaii, dairia nesudarė malonaus įspūdžio, nes jis momentaliai ir gan piktai •žvilgterėjo, pirrii pasakojimą senam daržininkui, apie i dUOlę reumatu sergaritiems; Tuo pačiu laiku; kapitonas laipsniškai darėsi budresnis įš savo paties muzikos, paga^ iiau pliaukštelėjęs delnu į stalą tuo mmris getai žinoiriri būdu; feiŠkiaričiri; kad visi Į Suitiltų; Tuojaris visų balšai intilb, išskiriant’ gydytojd iivešey; šis tęsė savo kalbą isai nieko neatbodamasj aip ir pirma, kalbėdamas iškiai bei mandagiai ir Sipariai rižtfaUkdamąš pypkę pd iekvieno rir, pofoš žodžiui tapitbnriš įspyrė akiš į jį kai |<urį laiką ir vėl pliaukštelėjo delnu* įz stalą; dar smarkinu* pažvelgs f gydytoją ir, pagaliau, biriufai žemu balsu užkeikė: “Viši, čia esantieji, nudilkite!“

dytojo* arklys prie durų ir jis iŠVažiaVO^ o kapitoną# buW ramus tų vakarą ir daug- vakarų' ateityje.

Nors Vokietijos valdžios atstovas šeštadienį viešai' 
pareiškė, kad Vokietija traukinsi iš Tautų Sąjungos^ 
bet iki vakar dienos Tautų Sąjunga dūr nebuvo gavusi* 
oficialio pranešimo apie Vokietijos pasitraukimą. Tš to* 
daugelis diplomatų Genevoje sprendžia; kad t aš Goeb*- 
bels’o (Hitlerio atstovo) pareiškimas greičiausia buvo 
tik blofas.

“Nacių” delegatai atsisakė tolinus dalyvauti ir 
tarptautinėje* nusiginklavimo konferencijoje. Konferen
cijos vedėjai tačiau to hitlerininkų žygio nenusigando. 
Jie pasiuntė Berlynui trumpą ir griežtą notą, kurioje 
sakoma, kad vokiečių pasiteisinimai dėl pasitraukimo' 
iš nusiginklavimo kohferfencijbs yra be Vertės. Konfe
rencija tuo tarpu“ pertraukta* iki spalių 26 dienos, duo^ 
dant Vokietijos valdžiai laiko apsisVarstyti.

Jei Hitleris ir toliaus “varinės ožius”, tai didžiorii- 
sioms valstybėms teks imtis prieš jį griežtų priemonių, 
šituo klausimu tarpe Francijos, Anglijos ir Amerikos 
viešpatauja sutarimas. O “nacių” valdžia draugų, galia
ma sakyti, neturi.

Ufelaakynio kahur
Chicagoje — paštu:

Metame •• • *•»••••••••••••••••••«••• •••• $8.00 
Pusei metų ••••••••«•••4.00 
Trims mėnesiams     2.00 
Dviem mSneriams___________  1.50
Vienam mfinesiui .....„j........,.* .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija---------- -------—8c
Savaitei ................. y. ■ ■. 18c
Mėnesiui ------------------------------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams............. .........  $7.00
Pusei metų —---------------------------8.50
Trims mėnesiams —1.75 
Dviem mėnesiams -- -------------  1.25
Vienam mėnesiui ..............................75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams --------------
Pusei metų ••••••••••I
Trinia mėnesiams-
Pinigas iriikia šių

Orderiu kartu su1 i

Prof. Hbrbačiauskis laikraštyje “Narijoji RbiriuVa” piktinasi, kad' Lietuvoje teikiama Visokia priorima' “bekonų” ga- riiinimbi, bet slopinartia- žmbnių dvasia. Jisai rdšO:“Kas- nori turėti teisę moralizuoti savo tautą,. tas privalo būti riioralus! Senos kartbš pikiai, pasidhriušieji musų ‘didvyriai’ to nesuprato ir visiškai savo autoritetus* kompromitavo! JeigU tu paits prasikaltėlis, riridrjsk kolioti prasikaltėlį!..“Ilgiau nepakChčiania pa- ; dėtis Lietuvoje: kunui leista

psiikbriias. JiS prišoko ant1 kojų, išsitraukė ir pasiėmė jūreivišką;- Su rankena; peilį ir taikys darnūs į gydytoją, gąsdino prfc smeigsiąs jį prie sienos.O gydytojas nei nepasijudino. Jis kalbėjo taip pat, kaip !pihhU, pbt saVO petį ir nepakeisdamas balso; gana garsiai; kad: visas kambarys gir- įdėtų; Bet visiškai’ raibiai ir nei' kiek nesusijriudinęs1:-“Jeigu tu riOįšidėši tą peilį’ tučtuojaus; aš prižadu ir duodu saVo* garbės žbdį; jbg tu busi’ pakartas po šokdino* teisėjų pOsedžio.”Tada sekė žValgymos- lenktynės tarp jų- dviejų; Bet kapitonas greitai pasidavė, įsidėjo savo ginklą ir atsisėdo savo vietoje, dundėdamlas,- kaip išplaktas šuo.“O dabar, pone“, tęsė gydytojas, “kai'jau aš žinau, kad- randasi toks bičiulis mano apskrityje, tu gali žinoti, jog aš saugosiu tave dieną ir na'-* tėviri tėbliVo vfSdi mažUF vii
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ŽINIOS
Iš Henry Fordo dirb 

tuvės
Priešinasi NHA kodekso 

ėmimui.
pri-

Amerikos sostinė randasi ne 
AVashingtone, D. C., bet Dear- 
born, Mich., ir todėl nenori 
skaitytis su prezidento Roosc- 
velto ereliu. Jis yra užsispyręs 
po senovei spausti darbinin
kus ir kiek galima juos la
biau išnaudoti.

Mėlynas erelis pakenkė 
bizniui. >

Kada Washingtono vyriau
sybe išleido NRA kodeksų 
toniobilių pramonei, tai 
nas tik Fordas atsisakė jį 
sirašyti, pareikšdamas,
jis žino, kaip favo biznį tvar-

au- 
vie- 
pa- 
jog

Henry Fordo automobilių 
dirbtuve randasi prie 126-tos 
ir Torrence avė. Chicagos 
darbininkams ji yra plačiai 
žinoma. Kam tik teko ten dir
bti, tai gerai žii\o, jog darbi
ninkai pas Fordų yra labiau 
spaudžiami, negu kitose dirb
tuvėse.

Matomai, Fordas mano, jog

Bet štai tuoj po to jo biznis 
ėtne mažėti. Sakysime, riig-

M
at- 

lui- 
Ke- 
at-

Detroito
NRA ko-

dirbtuve-

30 metų, 
nubudime 
sūnų Jo-

randasi

SALOMĖJA KAZINSKIENfi
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 16 dieną, 12:00 valan
dą dienos 1933 m., sulaukus 
60 metų, amžiaus, gimus Lietu
voj Kaveckio mieste, Panevė
žio apskr.

Amerikoj išgyveno
Paliko dideliame 

vyrą Aleksandrą ir 
ną ir giminės.

Kūnas pašarvotas,
6734 So. Artesian Av.

Laidotuvės įvyks penktadienį 
spalio 20 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų į Gimimo Pan. šven
čiausios parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Salomėjos Kazins- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sunug ir Gimines.

laidotuvėse patarnauja gra
borius J. J. Bagdonas, Tel. 
Republic 3100.

dirbtuvėje dirbo 2,700 darbi
ninkų ir per dienų išleisdavo 
apie 350 automobilių. Pasi
priešinimas kodeksui pagim
dė neramumus. Sustreikavo 
darbininkai Ncwark, N. 
Fordo dirbtuvėje. Tas pat 
sitiko ir kitur. Tuo pačiu 
ku sumažėjo užsakymai, 
lių valstijų gubernatoriai
virai pasisakė, jog jie valstijų 
reikalams iš Fordo automobi
lių nepirks tol, kol 
magnatas nepriims 
dekso.

Sakoma, Chicagos
je buvo paduotas užsakymas 
padaryti automobilių policijos 
skvadams. Darbas jau buvęs 
pradėtas ir tokių automobilių 
padaryta 68. Bet kai tik prasi
dėjo nesusipratimai su NRA, 
lai užsakymaš likęs atšauktas.

Atleidžia darbininkus kas 
savaitę.

Cbicagos Fordo skyrius pra
dėjo darbininkus atleidinėti 
dar rugsėjo mėnesį. Darbinin
kams buvo sakoma, jog lai 
daroma tik laikinai. Girdi 
už poros savaičių jie vėl bu
sią pašaukti į darbų. Tuo pa
čiu laiku iš kitų šaltinių ėjo 
gandai, jog tai Fordo pasimo- 
jimas sutriuškinti radikališ- 
kesnius darbininkus, kad jie

ANTANAS PAULAUSKIS 
Persiskyrė SU šiuo pasaul 

spalio 14 dieną, 11:55 valandą 
naktį 1933 m., sulaukęs 44 me
tu amžiaus/ gimęs Telšių ap., 
Plungės par., Delpšių. kaime.

Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nuliudimo 

moterį Domicėlė po tėvais Gus
taitė, dukterį Domicėlę ir sūnų Į 
Antaną, broli Kazimierą, pusse- 
serę, pusbrolį ir giminės, o 
Lietuvoj 2 seseris Barborą ii 
Domicėlę ir brolį Povilą.

Kūnas pašarvotas, randasi < 
612 Sheridan Avė., Dolton, III. 
Tel. Dolton 695-W.

Laidotuvės įvyks trečiadieny 
spalio 18 dieną, 8:00 vak ryto 
iš namu i Viso šventų parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Paulauskio 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- ' 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ii 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Dtfktė, Sūnūs, Brolis, 
Pusseserė, Pusbrolis ir Giminės 

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis, Tel. 
Yards 1741.

ANTANAS STAKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ■ 

spalio 15 diena, 9 valandą vak. 
1933 m., sulaukęs 43 metų am J 
žiaus, gimęs Lietuvoj, Kauno 
ap., Saradžiaus parap., Padu- ■ 
bose kaimo.

Paliko didelime nuliūdime 2 
seseris Eva ir švogerj Juozapą 
Dočkus, Julijoną ir švogerj An
taną ir sesers sūnų Antaną Sal- ‘ 
dūkūs ir giminės Amerikoj, o 
Lietuvoj 2 brolius Kazimierą ir 
Juozapą, 2 brolienes ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Masalskio koplyčioj, 3307 Au- j 
burn Avė. ,

laidotuvės Įvyks ketvirtadie? • 
nj spalio 19 dieną, 8 vai. iš ry, 
to iš koplyčios i šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi- ♦ 
bus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten biis nu
lydėtas i šv. Kazimiero ka-. 
pines.

Visi a. a. Antano StatkAiiško 4 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Seserys, švogeriai ir Giininės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

NAUJIENOS,' Chicago, fll. _

P&INC 
SERG&

te

iiiiitin.fagia

jo Chicagųje. Reporteriams ji 
pareiškė, jog jaučiasi gerai tik 
tada, kai dirba, O atostogų lai
ku ji, esą, tik dar labiau pa- 
vargstantj.

Tfiiies ligoninės įtiattiiai 
turės progos pamaty

ti pasaulio parodą
..-Į-,..........

Susidittė komitetas ŠU tpašto 
Vbf’šihiiiku fenest J. Ktfuet- 
gen ►pHcšrikytje, kuris stengsis 
stikėlti piuigų dėl iltines ligoni
nės 'įnamių. Toje ‘ligoninėje 
randasi !karo veteranai, kurie 
dėl žaizdų ar <įvairių ligų tapo 
paliegėliui. Jų ijpriskaitoma ligi 
jenkių šittitų. Spalių 28 d. 
tiems invalidams bus suteikta 
proga aplankyti pasaulio paro
dų. Išlaidas padengs, susidaręs 
komitetas.

Užmiršo, kur paliko 
automobilių

“Netikiu”, pareiškė policijos 
seržantas, “kad kas butų galė
jęs tos rųšies automobilių vog
ti.”

Lietuviai Daktarai 

DR. MARGERIO 
PRANEŠIMAS

i, w KraAKFsr
teisybę saku. Neužilgo p-ia Vose ... . , ., , . , Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietą
telefonavo, kaa J03 automobl-| ir nuo 6 iki 8 vakare 

liūs atsirado. Dalykas, mat, ?00 13
buvęs ftokis: ji palikusi auto
mobilių gatvėje ir užmirštisi tų 
vietų.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedeb’omis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rėz. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
7S6 W. SSlh St 

(Cor- of 35th B Halsted Su.) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St

_ . (Cor. of 35th « Halsted Su.)
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos Gyvenimo vieta 6004 S. Talman Avė.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Lietuviaū Daktarai
Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

SAMULI/ Ikts Mary*
Nesenai gruzinų princas Sergei Mdivani pareikalavo 

skirų nuo savo žmonos, garsios operos dainininkės Mary 
Cormick, įtardamas jų palaikius perdaug artimus ryšius su 
buvusiu Chicagos visuomenės aptarnavimo įmonių magnatu 
Samuel Insull, kuris dabar yra pasislėpęs Graikijoj. Ji atsakė, 
kad tariamasis princas yra aršiausias pasaulyje “gigolo”, o ir 
visa Mdivani šeimyna tik prie turtingų amerikiečių 'taikosi, kad 
iš jų gauti pinigų. Pats Sergei yra išprašęs iš Insulto $35,000. 
Sergei pirmiau buvo vedęs aktorę Pota Negri. Kiti jo broliai 
irgi yra vedę turtingas amerikietes. ,

kartais nesumanytų iššaukti 
§treikų, kaip tai atsitiko Ne- 
warke.

Tačiau vėliau paaiškėjo, jog 
tas atleidimas nieko bendro 
neturi su darbininkų judėji
mu. Juo tolyn, tuo vis daugiau 
darbininkų buvo. atleidžiama. 
Ir štai šiandien iš 3,000 darbi
ninkų bepasiliko tik 800. Pir
ma, kaip buvo, minėta, per 
dienų buvo padaroma 350 au
tomobilių, — dabar jų bepa
daroma tik 108.

Na, o reikia žinoti, jog Chi
cagos Fordo dirbtuvė dabarti
niu laiku išpildo užsakymus 
ir kitų kelių dirbtuvių, kurios 
tapo uždarytos. Ir visgi nežiū
rint į lai, darbai labai suma
žėjo. — Senas Petras.

Treniruoja 100 naujų 
policmonu

šiandien 100 jaunų vyrų 
pradės treniruotis poliemonų 
pareigomis eiti. Jie ne tik 
fiziškai treniruosis, bet ir tu-

per- 
Mc-

Lucy Vose iš Evanslono nu
vyko į policijos stotį ir prane
šė, kad tapo pavogtas jos senas 
elektros varomas automobilius.

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUgH 

Physical Therapy 
8 Midwife 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
mėnt ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do
vanai.

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

Tel. > Kenvvood 5107
VALANDOS:

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

apart foentddiėnio ir ketvirtadienio.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

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

Tel. Lafayettc 4146 
VALANDOS:

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

rėš išmokti viskų, kas polic- 
mohlli reikalinga žinoti.

- -- ....--- ---
Graboriai

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

Laukinės antys rado 
prieglaudą Lincoln 

parke 
—iU--—

Tūkstančiai laukinių ančių 
dabar skrenda į pietus. Dide
lis jų būrys mutupė pasilsėti 
Lincoln parke. Jų ten ne tik 
niekas nekliudo, bet dar duo
dama joms maisto.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tūrių automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
. » CHICAGO, ILL.

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

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliotais pagal susitarimą.

1145 M ii iv auk te Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P, M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti.

Dressler, Chicagoje

J. F. KADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 it augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 IV. 18th St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

Pagarsėjusi kino aktorė
Dressler trumpam laikui sUšto- SIMON M. SKUDAS

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėlidmis 10 iki 12 vai. ryto

■Mfal.ll.ih.Ift

*

LIETUVIŲ GRABORIUS 
DIDYSIS OFISAS _ ‘

4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.
Viii tMtoiM ■YARDS 1741^-1743 CHtCAGO. ILL.

SS

Tel

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje.

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER ĄV.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Rėikale meldžiame atsišaukti, o musą 

darbu busite užganėdinti '
Tėl. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:*

1439 S. 49 Ct., Cicero, UI.
Tel. Cicero 5927

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA chicagoje

J. F. EUDEIKIO graborių jstaiga yra seniausia, turi 
daugiausia Šermenų, todSl gali pigiau patarnauti. .

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
turi įrengęs grabų dirbtuvę.

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl šermenų.

Nubudimo valandoje, pašaukite šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musą Patarnavimas lai- 
. dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet ešti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidą užlaikymui Skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

—■ ............. į MfM iih—„i ■ .—i

I. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46th St
Tfel. Boplevard 5203 ir 8413

1327 So. 49th Ct.
Cicero 3724. Koplyčia dykai

DR. HERZMAN
— 13 RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me- 
....... .......................... , . . .. .___________i tus kaipo patyrus gydytojas chirurgas U

• akušeris.
RH. 6600 South Attenan Avenue. Gydo staigias ir chroniškas ligas Vyrą, 

Phone Prospect 6659 motetą ir vaiką pagal naujausius me-
—rJe todus X-Ray ir kitokius elektros prie-
DR. P. Z. ZALATORIS taisos.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1ft,_ c,

1821 So. Haleted Street l l^tb A Morgan St.
z-ujr- Ai'iri iri I Valandos: nuo 10—12 pietą irCHICAGO, ILL. | nQQ 6 i|u 7j30 „aiaro.

--------------- -------------------------------- ----- --------f" Tel. Canal 3110
Tlr mintie Rezidencijos telefonai171 • DUZtCllkl UldiUa Hyde Park 6755 ar Central 74«4

Gydytoja Vaiką ir Moterą Ligų —*............. . ...... . ........................... .

414S Archer Avenue DR< CHARLES SEGAL
Namų TeV Hyd,FPark 3395 P“k,ilOBls*S ““**

Vai. — 9 —12 ryto, Antradieniais ir r > t, j .Ketvergai, 4 —8 vak. Tridieniais ir 4729 {!?•' 1 tab°‘
ŠKadieniai, sulig sutarti.,. | ,pECIALETAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietą ir nuo 7 iki 8:39 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

DU V. A. ŠIMKUS
.. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ..
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai.. Nekėliomis nu<i 10 iki 12 
3343* South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401

Bl Molis
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. 'Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namą Tėh: Prospect 1930

.......... --"r r-.... - . - ■ - - r-

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nėdėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. Cblifornia Avė.

Telefonas Republic 7868

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 IV. Maditon St.

VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 
Tbl. Seeley 7330 /

i Namų telefonas Brunswick 059 7

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South ^AMand Avnut 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 19 iki 12
Rez. TelephoUe Plaza 3200

Ofiso Tėl. Vfctory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišką, Vyrišką, Vaiką ir visą 
chronišką ligą

Ofisas 3192 So. Halsted St. 
arti Slst Street

Valandos: 10—-11 vai. ryto, 2—4, 
7—9 vai. vak. Nedaliomis iš šventu

mais 10—12 dieną.

Advokatai

MIESTO OFISAS:
127 N. Deatborn St.,Rootne 1431-1434 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Haleted Street 

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

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

CICERO, ILL,

—U

/. ;■ :■

i-' » L

W.Sidet£m‘ W. StMCertnak Rd)
PanaMUo.1 Ser»do»-<r yttay&o, *ak. 3 Iki F

' i. V.U.> a.i,^,, »t,l,l į,*<|,1

——7! -- ■■■ V ■ ■ T . .. ■ 3

Seniausi tjetuvią Graboriai Chicagoje 
Eudeikiaus apatiškas ipąUrąatiįnas yra Ipatėnkirifs Ctukstančlus bevdk 30’ 
metų. — Vienintelis Lietuvis Graborius 'vartojąntis ntodemišką, elektros 
varomą, karaboną su šoninėm'durim. — Jeigu.‘didžiuojatės dailumu ir tau
pumu laidotuvėse, — Užšaukite

REPUBLIC 8340, įr- perririkriiįMte^

tapas Eudeikis ir Te
5340 So. Kedzie Avė.

W telefonai: REPUBLIC 8340 
(Netprime sąryšių au firma tucųpačitt vardu)

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 West 63fd St 
T«l. REPUBLIC 3100

....... < ' ■ '!<.,>.!>■ naftini

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus
Graborius s 

KOPLYČIA PYKAI 
4830 West 15th St

DK. C. KASPUTIS
dentistas

Grįžo U Earopot ir vii -praktikuoja 
tinojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
; "oi. •'Botn.HVAHb itn

DR. £ Tl&iAS

Valandos: Nuo 2 iki 5 vai. dieną ir 
. nuo 7 iki 8 v. d. vak.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

>4631 South Athland Avė.
TtL Boulevard 2800 

Ris. 6515 6o. RočAutfi St. 
Td. RtpuMic 9723

k i i ftm. ■ nu .iio—nm hmiij—i . u»

JOHN B. B0RDEN 
UBTUVIS ADVOKATAS

PanadSlo. "I 
‘Namai: ~RocWen Streef

Uternlako, Ketverto ir Bubėtos 7 iki t 
TeUioMa BeputUe D30Č
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PRANEŠIMAI
Mini 18-tas metines sukaktuver

viršum

Roseland
Visokios žinios

Kojinių krautuvė

viena
apie

Kaltina valdininkus

MADOS MADOSMADOS Darbininkų Reikia

CLASSIFIEDADS
A3257 A2S99

JUS LAUKIATE?

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.
per krutinę

PASAUKITE

kuo 
išlai

te ko' 
rinkit

Ivanauskas ir Dobra 
Pastarasis tapo išvež

visuomeniniams darbams. Tie 
valdininkai tik poli tikau j a ir 
nesirūpina sutvarkymu viešųjų 
darbų programo.

REIKALAUJU kriaučiaus, kad bu
tu patyręs prie naujo ir seno darbo. 
2415 W. Marųuette Road. Telefonas 
Hemlock 6296.

REAL ESTATE
• * Bizni* pamatuota* teisingumu 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Seniausia ir didžiau 
šia lietuvių korpora 
eija Peoples Furni 

ture Company

Furniture & Fixtures 
Rakandai-įtaisai

BARO PIKČERIAI padirbama su
lig užsakymu pigiai; cash arba iš
mokėjimais; taipgi stalai, krėslai ir 
zaslanai, 4704-6 So. Halsted St.

atrodo kaip apsiaustai ir pilnai 
rankovės grįžta. Jos tinka mo-

20,000,000 
žmonių aplankė pa 

šaulio parodų

sau
sipirkti geriausį materijolų

PAIESKAU brolio Antano Bužo, 
iš Lietuvos paeina iš kaimo Pavytes, 
PaneThunės valsč., Kauno apskričio 
Jis pats ar kas žino malonėkite pra
nešti, Box 40. 1739 S. Halsted St.

ALAUS pardavėjai kurie pardavi
nėtu j restauracijas ir tave'rn. Ėmi
mas sąskaiton ir liberališkas komi- 
šenas vyrams kurie gali atnešti biz
ni. 5211 Prairie Avė.

$1000 ant 1-mo 
> 

Kas turit

REIKALINGAS kriaučius. darbas 
ant visados. 2635 W. 39 Place, ne
toli Archer Avė,

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė, biznis išdirbtas per daug metų, 
biznis randasi Marųųette Mannor, 
Naujienos, 1739 So. Halsted St, 
Box 38.

turės pasi

Petėr Conrad* .
Fotografuoju jutų na

muose arba studijoj 
•023 S. Halsted St

(Jansen Srud.) 
Re*. >30 W. 62nd St.

‘ Tel. EnglewOod 5840

Business Service
_____ Biznio Pate~navima»

AR JŪSŲ STOGAS KaAUKaSF

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

BRIDGEPORt ROOFING CO.
3216 So. Halsted St.
Tei. Victory 4965

darbuojasi dėl per-
konstitucijos, kuri

isijai ateinančiame .susi
3, —Korespondentai.'

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Du chicagiečiai, John Ledin 
ir Oscar Magnusson, išvyko 
automobiliu j Wisconsinų žu
vauti. Grįžtant namo, jų auto
mobilių smarkiai užgavo trau
kinys ir abu liko užmušti vie
toje/ <

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N a u j i e n o s e.

Kodėl jums nepaskelbti tą Kuosą kamba
rį, butą, garadiių? Jūsų senas pečius, ra
kandai, boileriai ir kiti dalykai gali kam 
nors būti reikalingi—<> jus galite už juos 
pelnyti keletą dolerių. Skelbimai Naujie
nose neša geriausius rezultatus. Skelbimų 
kainos dabar labai Žemos.

PARDUOSIU namų ar mainysiu 
ant biznio Namag naujas, bunga- 
low, naujos / mados.

4650 So. Western Avė.

North West Lietuvių Moterų 
Kliubo susirinkimas įvyks antradenj 
spalio 17 1933 m. p. Bočiunų bute,

517 Irving Avė., 8 v. v. Narės ma- 
onėkite laiku atsilankyti į susirin- 
dmą. Nut. rašt. Drulienė.

^Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui moteriš
kės. Esu našlys/ turiu 7 metų sūnų. 
E*u, 34 metų, vidutinio ūgio. Tu
riu gražius fornišius, ir štedavą dar
bų. Kiek vėliau ir turto gausiu 
Mergina ar buvusi moteris atsišau
kite. katra vargingai gyvenate. Ai 
gyvenu ne Chicagoje. Rašykite

Box 36 
1739 So. Halsted St. 

Chicaago, III.

Komisija 
tvarkymo 
bus svarstoma priešmetiniame 
susirinkime. Jeigu kuris rturi 
gerų sumanymų dėl pertvarky-

PririraJykitt j musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 Wešt 47th St

Vakar anksti rytų pavieto 
kalėjime įtapo įvykdyta mirties 
bausmė. Elektros kėdėj e mirė 
Ross King; kuris prieš kiek lai
ko nužudė poliemonų Harry 
Redlich.

Paulina Gutauskas atidarė 
specialiai dėl moterų ir mergi
nų pančiakų (kojikių) krautu
vę, kur labai pigiai bus galima 
pančiakas nusipirkti.

Krautuvė randasi ant Wood- 
man svetainės viršaite, 3251 
Lime St. —T. ' •

siroclo, kad einant sykiu su 
šia įstaiga yra saugiau ir pro
tingiau.

Peopies Furniture Co. užlaiko 
dvi erdves krautuves ,taipgi iš
dirbinėje geresnės rųšies ra
kandu*/. Krautuvės randasi po 
adresais 2536-40 W. 63rd St. 
ir 4179-85 Archer Avė. Krau
tuvių svarbiausi biznio vedė
jai yra J. Nakrošis, M. T Ke
žas ir J. A. Krukas; departamen
tų vedėjai yra S. Krukas, A. 
Lapenas, D. žemaitis ir kiti. To 
dėl kas reikalaujate ką nors pa
sipirkti, patėmykite šių /krau
tuvių skelbimų šios dienos 
“Naujienose’’ antrame puslapy.

Buvo plačiai kalbama 
surengimų baliaus šį sezonų. 
Nariai, pamatę puošiamų Bal
čiūno svetainę, nori pamėginti 
surengti balių. Dauguma narių 
pasisakė prieš, pamatuodami, 
kad nebus jokių pasekmių iš 
baliaus. Sumanymas buvo at
mestas. Reiškia, reikės laukti 
geresnių laikų. Iš tikrųjų, vie
nam Susivienijimui rengti ba
lius šiokiais laikais pasidarytų 
nuostolių. Jeigu jau rengti, tai 
reikėtų bent kelioms draugi
joms susidėti ir surengti, tada 
nepasidarytų nuostolių, nors ir 
pelno vargu butų. Tačiau galė
tume pasigarsinti, kiek draugi
jų esama šioje kolonijoje.

Draugijoms rengiant kokių 
pramogų tenka labiau rizikoti,

Policmono žudeika mirė 
elektros kedėje

Chicagos Darbo Federacija 
kaltina valstijos, pavietų ir 
miestų valdininkus dėliai to, 
jog ligi šiol iš federalės val
džios nebuvo išgauta pinigai

Serga 
va Iškiš, 
tas į psichiatrinę ligoninę. Sun
ku bus pasiųsti ir lankytojus iš 
Susivienijimo 
tenkinti jeigu kas iš giminių, 
pažįstamų ar šiaip liuosnoriai 
jį aplankys. Tokiais laikais na
riai toli važiuoti nenori, 
met prisieina daryti sau

a chicagiečiai žuvo 
begrįždami iš Wis- 

consino

Educational 
Mokyklos

PAMOKOS dėl pilietybės popierų 
bus laikomos kas ketvirtadienį (ket
verto) vakarais 7:30 valandą, per 
dešimtis- savaičių pradedant Spalio 
(October) 19tą. 1933 metais. Prašo
me užsiregistruoti.

JOSEPH J. GRISK, 
4631 S. Ashland Avenue 
Telefone Boulevrd 2800

. Til. 3408

VICTOR BAGDONAS 
Perkrattstotae ant vietos 

Nuvežami ir į tolesni** vieta* 
Supakavimas. Storage, Crating 

Persiuntimai
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ AS
3358 So. Halsted St. Cbicago. III.

OKSAS EXPRESS
(raustau Rakandus, Pianus ir pristatau 

anglis už pigiausias kainas: Black Band 
$7.50; Hacking $8.00; Millers Creek 
S9.75. Palaukit LAFayette 8980.

J. OKSAS 
2649 West 43rd Street

Žios dvi suknelės tai naujausias padarinys. Jos 
tinka išėjimui ant gatvės. Pastebėkite, kad senobiškos mados 
terims todėl, kad padaro jas laibutėm išrodant. O kas nenori gražiai išrodyti? Pasisiūdinkite 

tokias sukneles. Laiko daug neužims, o naud<>i» W be' galo daug. Dabar pigiai galima nu- 
tai kodėl nepaminti? F ’

Svarbesnieji delegatai Anglijos-Jungt. Valstijų derybose 
dėl karo skolų. Iš kairės į dešinę: Sir Frederick Leith-Ross, 
galva Anglijos delegacijos; Dean Acheson, Jungt. Valstijų iždo 
sekretoriaus pagclbininkas ir Sir Ronald Lindsay, Anglijos 
ambasadorius Washingtone. i " Jį

Berkwood viešbutyje įvyko 
nelaimė. J. C. Figg, 55 metų 
amžiaus akaunteris, matomai, 
norėjo pasižiūrėti, kada nusi
leis keltuvas (elevatorius). sJis 
įkišo galvų J keltuvo angų, bet 
kaip tik tuo laiku keltuvas nu
sileido ir sutriuškino jį.

Apsivedė
p. Aleksas Romanas, gyvenan
tis acjresu 5563 So. JDamen 
Avė., apsivedė su p-le Auna 
Malakauskai te, 2918 S. Union 
Avė. Jaunavedžiai ėmė civilį 
šlubų Spalio 16 d. 1933. Jie 
apsigyvens adresu 2918 South 
Union Avė.

Linkėtina jaunavedžiams 
ihksmaus ir laimingo sugyve

nimo per ilgus metus.

Viršuj vaizduojama i.ucky Strike 
cigaretų skelbimo vaizdas, kuris 
dabar išstatytas visuose Amerikos 
Jungtinių Valstybių cigare.ų parda
vėjų krautuvių languose. Vienas 
pažymėtinas patraukiančio vaizdo 
dalykas, tai splavotos laivo būrės; 
jų rausva spalva labai ryškiai ski
riasi nuo spolvotų jūrių, kurių pa
viršium laivas plaukia.

jūsų Lucky Strike cjgaretanib. 
Pavyzdžiui, tik viduriniai augalo 
lapai tenaudojami — ne gruoblėti 
viršutiniai ar šiurkštūs apatiniai 
lapai. Ir, žinoma, jūsų Lucky Strike 
dar pagruzdinti dėl geresnio skonio, 
dėl gerklės apsaugos. Rezultate šio 
rūpestingo apdirbimo jūs negalite 
atskirti vieną Lucky nuo kito. Jie 
visuomet drūti ir pilnai prikimšti, 
visuomet lengvi ir švelnūs. Kiek
vienas žingsnis gaminime Lucky 
Strike yra žingsniu prie vienodumo. 
Tam tikslui naudojama net virš 
šešiosdešimts i v a i r į ų patikrinimo 
instrumentų.

Lucky Strike cigaretuose jūs 
visuomet rasite puikiausi tabaką, 
puikiausi apdirbimą, ir dėl to jūs 
patirsite, jog Luckieš visuomet 
patenkina. Dėl šios priežaties, lepūs 
rūkytojai, ' pasirinko sau Lucky 
Strike cigaretą, “nuo pradžios iki 
galui.”

iliariškos Europos valstybėse jau 
'keletą metų, ypatingai su Vidurže
mio* j^rių ir Brittany pakraščių 
(jūrt
Am ■ _r . v. ,___ -
pradėta plačiai naudoti ant mažų 
laivų tik dabar. Europoje įvairias
palvės būtis populiariškos, tačiau 
dabar Jau ir Amerikoje Jų pasirodo 
įvairiausiomis spalvomis lygiai kaip 
ir spalvų kombinacijomis.

"Nuo pradžios iki galui” gaminimo 
proceso, didžiausia atsarga teikiama

Pereitų penktadienį Strumi
los svetainėje įvyko Kliubų ir 
Draugijų Susivienijimo susi
rinkimas. Narių susirinko vidu
tiniškai.

(Vardas ir pavardė) 
•' ’ ' ' *? ' • .’V :.

(Adresas) v

Sekmadienį pasaulinę parodų 
aplankė 325,080 žmonių. Tai 
rekordas, šių vasarų tik vienų 
kartų buvo daugiau žmonių su
sirinkę pasižiūrėti parodos. Tas 
faktas, kad paroda eina prie 
pabaigos, matomai, akstiną 
žmones lankyti jų.

Ligi šiol jau 20,000,000 su 
viyšum žmonių aplankė parodų.

----------------------------

Viešbučio keltuvas už
mušė žjnogų

THE BRIDGEPORT 
KN1TTING SHOP

Neriam plonus ir storus vil
nonius svederius dėl vyrų, mo
terų, merginų ir vaikų. .

Neriam vilnones pančiakas 
dėl moterų ir vyrų. Taisom 
senus svederius.

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVICIA

504 W. 33rd St., Chicago, III 
Prie Normai St.

Phone Vistory 3486

Iš įvairių pranešimų girdėti, 
kad Peoples Furniture Co., kai
po didžiausia ir seniausia lietu
vių korporacija, šiomis dieno
mis mini 18-tas metines sukak
tuves. Tuo tikslu yra skelbia
ma specialis išpardavimas vi
sokių namams reikmenų už su
mažintas kainas. Mat, kompa
nijos paprotys yra, kad per pa
našių sukaktuvių išpardavimus 
turi būti pamiršta uždarbiai, 
kurie yra pasidalinama su* at
vykstančiais į išpardavimų kos- 
tumeriais.

Kaip jau Chicagos lietuviams 
yra žinoma, Peoples Furniture 
Co. tapo suorganizuota ir pa
laikoma ne vien dėl pelno, bet 
ir dėl patarnavimo lietuviams, 
kai jiems reikalinga įsigyti vi
sokių namams reikmenų. Todėl 
ir šios įstaigos gyvavimo pa
sisekimas priklauso, 
kad čia nėra privatinis biznis, 
—bet visų, dėl visų, kurie tik 
myli šias krautuves lankyti; o 
antra, kad šių krautuvių vedė
jai yra darbštus, nuoširdus ir 
teisingi žmonės. Todėl lankan
tieji kostumeriai be jokio užvy- 
dėjimo turi pilnų pasitikėjimų 
įstaigos teisingam patarnavi
mui. Peoples Furniture Co.' ne 
tik stengiasi aprūpinti ir pada
ryti lietuvių namus patoges
nius gyvenimui, bet lygiai' dar
buojasi ir lietuvių apšvietos ir 
labdarybės reikaluose. ( šiuo 
žvilgsniu Peoples Furniture 
krautuvės prisideda kaip mora
liai, taip ir materialiai viso
kiuose lietuvių svarbiausiuose 
reikaluose. Todėl neklysta tie 
lietuviai, kurie remia šių įstai
gų, nes ankščiau* ar vėliau pa-, negu pavieniam žmogui. Pavie

ni žmonės neatboja, ar bus mo konstitucijos,, tai pridųbki 
nuostolių, ar ne, — jie varo 
savo biznį ir tiek. Pavyzdžiui, 
buvo keletu žmonių, kurie dėl 
neturto ėjo į “bred lainę” val
gyti. Ten jiems vienodas mais-. 
tas nusibodo valgyti. Tai vie
nas jų kvitino valgyklų, užsi
dėjo karčiamų ir, sakoma, kad 
neprastai varo biznį. Žmogus, 
kad ir turi pinigų, nenori pirk
ti geresnį maistų. Mat, reikia 
pinigus taupyti blogais laikais. 
Savo pinigus nori taupyti, bet 
jeigu reikėtų taupyti kitų už
dirbtus pinigus, tai butų kitas 
klausimas.

.Norint gauti vienų ar dauginus viršnu? 
rodytų pavyzdžių, prašome iškirpti paduotų 
blankutę Ir jų išpildžius prisiųsti arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti mierų ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę ir ad
resų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 centų. 
Galima pasiųsti pinigus arba pašto žėritŽ- 
lelius, kartu su užsakymu. Laiškią reikia 
adresuoti: Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Financial 
Finan sa i-Paskolos

REIKALINGA
Mortgečio ant $10.000 vertės namo 
ant Western ir 73 gat. 
malonėkite pranešti.

31 E. 101 St.

t **4 ’ '

(Miestas ir valstija^

Business Service 
Bizpio Patamayima*

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Masą biuras suteiks patarimus namą sa
vininkams reikale nesusipratimą su ren- 
dauninkais. Maža narine mokesti*. Exper- 
tą patarimas visose namų savininkų ii 
rendauninkų reikalais. Mfs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. (žymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chicagofi.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas

s 1642 We*t Division St. i 
Tel. Armitage 2951-2952

M{* uame jau šiuo adresu viri 40 metą

i£xchange—Mamai
MAINYSIU bizniavą mūrinį 5-6 

kambariu garu apšildomi ant South 
Sidės, 535 W. Garfited Blvd.

Real Estate For Sale <

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI 2 krėslų barbemė, 
biznis geras . Renda nebrangi, garu 
šildomas. Pigiai. 801 W. 74 St.

<Įrių ir Brittany pakraščių 
įklri*. Autoritetai sako, kad 
ikoje spalvotos laivų būrės

ivų tik dabar. Europoje įvairias

i




