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Tarp nušautųjų yra Brazilijos 
prezidento giminaitis ir pre
zidento žmonos pusbrolis

Paroda prailginta prašant kon- 
cesionieriams. Prašoma pa
likti parodą ir kitiems me
tams

Jungt.
plaukti į Kubą. Viršuj kertėj — laivo kapitonas Coeman svei 
kiną atvykusį Ė laivą marinų komanduotojo Įeit. pulk. Potts.

Valstijų marinai lipa j karo laivą Wyoming, kad juo

CHICAGO. — Hovvard W 
DUncan, buvęs kąsieriaUs pagel- 
bininkas Northern ' ’•< * -
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Chinija ir Japonija 
veda derybas dėl 

karo paliaubos

AVIACIJOS DIENA 
SCRANTONE

SCRANTON, Pa., spalių 17 d. 
—Šios kolonijos lietuviai ren
gia didelę aviacijos dieną, su
sipažinimui su ’lakunu James 
Janušausku, šio mėnesio 29 
dieną,sekmadienį.

Paimta tam tiksli MAS- 
COW AIRPORT, kuris randa
si Mascow, Pa., miestelyje, už 
dešimties mylių nuo Scrantono. 
Vieta labai patogi skraidymui. 
Laukiama didelės minios žmo
nių, nes susiinteresavimas ant
ru tnanzatlantiniu skridimu yra 
nepaprastas tarpe vietinių gy
ventojų .

Lakūnas James buvo atšilau-

PARYŽIUS, sp. 17.— Franci- 
jos premjeras Daladier šiandie 
atstovų bute atsakė Vokietijos 
diktatoriui Hitleriui pareikalau
damas, kad Vokietija pasiaiš
kintų kodėl ji pasitraukė iš nu
siginklavimo konfeerncijos:

“Kodėl, Jei Vokietija yra pri
rengusi 811 naikinti visą ginkla
vimąsi, ji pasitraukė iš kon
ferencijos, kitom et mes jau bu
vom paruošę planą?” klausė 
Hitlerio Deladien

Atsakydamas 
siūlymą daryti 
dier atsakė:

“Mes nesame 
mams, bet mes
kad nematyti darbų.

“Jei kas nori susitarimo, tai 
kam pradėti nutraukimu? Ko
dėl nepriimti teisingo nusi
ginklavimo plano?

“Jeigu* Vokietija yra prisi
rengusi sunaikinti savo ginklus 
iki paskutinio šautuvo ir pas
kutinio kulkosvaidžio, tai kodėl 
nepriimti plano, kuris užtik
rina tikslų nusiginklavimą?”

Kartu Daladięr .prigrumpjo:
“Franci j a yra pasirengusi 

duoti pavyzdį šaltumo ir ramu
mo, tuo labiau, kad ji žino, jog 
ji gali apginti savo teritoriją 
ir savo laisvę”.

Šis Daladier atsakymas Vo
kietijai buvo pareikštas svars
tant biudžetą. Savo kalboj Da- 
ladier pariekalavo, kad parla
mentas k negreičiausia priimtų 
valdžios finansinį bilių ir su
balansuotų biudžetą, nes kitaip 
Francija nebegaus paskolų ir 
negalės išsilaikyti ant aukso 
pagrindo. Taipgi pareiškė, kad 
parlamentas turi pakelti mo
kesnius 8,000,000,000 frankų, 
arba ant tiek sumažinti išlai
das—arta pasiieškoti naujo ka
bineto.

Atstovų butas 479 balsų prieš 
120 sutiko k negreičiausia svars
tyti finansų bilių.
Europa nustebinta Amerikos 

nusitarimu nedalyvauti 
Europos kivirčiuose

GENEVA, sp. 17. —Ameri
kos delegacijos pareiškimas nu
siginklavimo konferencijai, kad 
Amerika nesimaišys į Europos 
politinius kivirčius ir todėl ne
dalyvaus jokiuose diplomati
niuose pasitarimuose dėl tęsimo 
nusiginklavimo derybų, nuste
bino visą Europą. Nužiūrima, 
kad tokią politiką padiktavo 
pats prezidentas Rooseevltas.

Labiausia yra nustebinta 
Francija, kuri tikėjosi, kad 
Amerika parems jos politiką. 
Anglija mažiau nustebinta, nes 
ji tikėjosi, kad Amerika pasi-
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trauks atėjus pavojaus valan
dai.

Vokietija irgi yra labai susi
rūpinusi. Ji tikėjosi ,kad Ame
rika parems jos reikalavimą 
ginklų lygybės, kaip jau* kartą 
tą padarė. Bet labiau ją rū
pina tai, kad dabar nebus kas 
suvaldytų Franciją ir 
kurios gali pritaikinti 
das, jei pamatytų, kad 
ja rengiasi ginkluotis.

Tik viena Italija galbūt yra 
patenkinta Amerikos pasitrau
kimu, nes Italijai dabar bus 
progos kaišioti savo keturių 
valstybių sutartį.

Tauttj sąjunga irgi jaučiasi 
apsivylus. Ji tikėjosi, kad 
Amerika glaudžiau kooperuos, o 
dabar ėmė ir pasitraukė iš Eu
ropos kivirčių ir tai tuo laiku, 
kada sąjunga yra suklupusi.

Anglija kaltina Vokietiją
LONDONAS, sp. 17. — Ang

lijos užsienio reikalų ministeris 
Sir John Simon savo kalboj 
apkaltnio Vokietiją už dabarti
nę labai įtemptą padėtį Euro
poj ,nes ji, Vokietija; savo pa
sitraukimu iš nusiginklavimo 
konferencijos ir tautų sąjungos 
Įpastatė pavojun, o • gal ir vi
siškai suardė nusiginklavimo 
konfeemciją. <•

Nuteisė kalėjimai! du 
nacius, kurie su

mušė amerikieti
BERLYNAN, sp. 17. — Du 

naciai, kurie sumušė amerikie
tį Ronald Velz iš Meriden, 
Conn., liko nuteisti 6 mėne
siams kalėjiman kiekvienas. 
Tuo naciai nori pasirodyti, kad 
jie pildo Amerikos reikalavimą 
bausti tuos, kurie užpuldinėja 
amerikiečius.

Pirks bedarbiams 
kviečius, jautieną 

ir sviestą
WASHINGTON, sp. 17. — 

Šelpimo administracija nutarė 
pirkti daug kviečių ir v/ž $15,- 
000,000 jautienos ir sviesto, kad 
juos paskui išdalinti šelpia
miems bedarbiams. Vėliau gal 
bus perkami ir kiaušiniai.

Tais pirkimais valdžia tikisi 
sumažinti ūkio produktų per
viršį.

Nušovė žymų Vokie 
tijos socialistų

Chicagos pasaulinė 
paroda prailginta 
iki lapkričio 12 d.

CHICAGO. — Pasaulinės pa
rodos Century of ^rogress ma- 
nažeris maj. Lenox R. Lohr 
paskelbė, kad pasauline paro
da, kuri tupėjo užsidaryti spa
lio 31 d., tapo prailginta 12 die
nų—iki lapkričio 12 d. vidur
nakčio. ‘ *'i , j*. ’ • 4* M

Prailginimas padarytas pra
šant parodos restorantininkams 
ir koncesionieriams. Bet jau ir 
pirmiau biiyo pareikšta d|tigybė 
pageidaviinų, kad; parodė butų 
prailginta. Tarp stojusių • už 
parodos prailginimą buvo ir 
meras Kelly ,kuris kartu yra 
ir pietinės miesto dalies parkų 
komisionierių pirmininkas. O 
žeme, ant kurios paroda yra į- 
rengta kaip tik ir priklauso pie
tinės miesto dalies parkams.

Taipgi reiškiamas pageidavi
mas, kad paroda tęstųsi ir ki
tus metus. Tą pasiūlymą da
bar svarsto parodos valdyba ir 
jei ras galimybės parodą pra
ilginti, tai galbūt Chicago tu
rės parodą ir ateinančiais me
tais. Valdyba mano prašyti 
chicagiečius išpirkti iškalno 
1,000,000 įžAngos bilietų, kad ga
lima butų parodą išlaikyti tvar
koj per žiemą ir tada, jei pasi
seks pašalinti visas legališkas 
kliūtis, paroda bus tęsiama ir 
kitais metais. Parodą išlaikyti 
dabar kainuotų daug mažiau, 
nes jau viskas yra įrengta ir 
nebereikėtų statyti naujų tro
besių.

Einstein Amerikoje
' NEW YORK, sp. 17. —Gar
sus mokslininkas prof. Albert 
Einstein šiandie laivu Westcrn- 
land atplaukė į New Yorką. 
Uuoste laivą pasitiko valtis, ku
ri pasiėmė mokslinirfką ir išsi
vežė, kad apsilenkti su minia 
prieplaukoj.

Einstein profesoriaus naują- 
jame Augštesnio Mokslo Insti
tute, Princeton,, N. Y., skiria*- 
mame baigusiems universite
tus. Instituto direktorius Dr. 
Flexner sakosi norėjęs, kad Ein
stein pervažiuotų New Yorką 
be jokių sutrukdymų, kad ga
lėtų tuojaus pasinerti moksli
niuose darbuose.

Kartu su Einsteih atvyko jo 
žmona ir Dr. Walter Mayer iš 
Vienuos, kuris bus pagelbinin- 
#ų institute. ,.5, ;■
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Argentinos pasienio 
sargyba nušovė ke- 
turius braziliečius

Dar 10 žmonių areš 
tuota už suktybes 

rinkimuose

620,000 darbininkų 
sugryžo į darbų 
pereitą mėnesį

SHANGHAI, sp. 17. —Chi
nija ir Japonija jau pradėjo 
derybas dėl papildymo sąlygų 
pirmiau sutartos karo paliau
bos. Tik apie šias derybas ma
žai kas žinoma, nes dabar vi
sų dome yra atkreiptą į Euro
pos krizį.

Pereitą gegužės mėn. su
tartoji Chinijos-Japonijos mū
šių paliauba šiaurinėje Chini- 
joje buvo tik laikinio pobūdžio 
ir derybos dėl praplėtimo tos 
paliaubos turėjo prasidėti vė
liau. Tos derybos dabar ir ei
na.

Jei šios derybos bus sekmin-l^ęg Scrantone prieš pusantros 
gos, tai, manoma, jas seks ki-■ savaitės laiko, bet jis čia būvu 
tos daug platesnes politinės ir ubai trumpai> nes skubinosi į 
ekonominės derybos, kurios bus , kitas* kolonijas. Dabar visi lau- 
laikoma Tokio mieste, Japonijoj, i nekantriai spalių 29 die-

Kiek numatoma, japonai su1-Į kada jisai atskris savo 
tinka atsitraukti iki Ghinijos jgktuvu ir parodys “štukų” ore.

te

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

Nepastovus, galbūt lietus; 
maža permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:05, leidžiasi 5:- 
06.

BERLYNAS, sp. 17. — Pasie
nio policija nušovė socialistą 
Otto Eggerstedt, karo vetera
ną, buvusį Altona-Wandsbeok 
policijos prezidentą ir reichsta
go narį nuo 1921.

Eggerstedt buvo uždarytas 
Kapendorf koncentracjios sto
vykloj, bet iš jos pabėgo. Išsi
slapstęs per naktį miške, jis 
auštant bandė pabėgti į Holan- 
diją, bet buvo pasienio sargy 
bos užkluptas ir nušautas. \

CHICAGO.—Vakar tapo areš
tuoti septyni vyrai ir trys mo
terys, buvę rinkimų klerkai ir 
teisėjai 22 warde laike kentes- 
tinių rinkimų i tarp Heller ir 
Hasten municipalio teisėjo vie
tai. Suimtieji yra kaltinami, 

papildę suktybių skai- 
rinkimuose paduotus

1 "i1 -■ . ................

PARYŽIUS, sp. 17. — šian
die p<> ilgos ligos pasimirė ba
ritonas Maurice Renaud, per 7 
metus dainavęs Nęw Yorko Me
tropolitan .operoj. Jis buvo r "3 
•riii amžiaus.

SANTO TOME, Argentinoj, 
sp. 17.—Argentinos ir Brazili
jos valdžių atstovai tyrinėja 
nušovimą čia keturių braziliečių.

Tie braziliečiai liko nušauti 
Argentinos pasienio sargybos, 
kada jie motorinėj valty Ura- 
gUay upe plaukė iš Brazilijos 
į Argentiną.

Nušauti: Ari Vargas, Brazi 
lijos prezidento Vargas artimas 
giminaitis; Abdon Motta, pre
zidento Vargas žmonos pusbro
lis; valties savininkas ir vairi
ninkas.

Sargyba teisinasi šovusi ma
nydama, kad plaukiantieji val
timi siekiasi išliuosuoti kali
nius, kurie tapo suimti už iš
vogimą Brazilijos politinio pa
bėgėlio pulk. Juan Garcia Cun- 
ha.

Argentinos valdžia per Bra
zilijos ambasadorių Buenos Ai
res išreiškė Brazilijos valdžiai 
didelį apgailavimą dėl šio įvy
kio.

WASHINGTON, sp. 17. — 
Darbo departamento statistikų 
biuras paskelbė, kad pereitą 
rugsėjo mėnesį 17 industrijų 
ir biznių grupių samdėsi 620,- 
000 darbininkų daugiau, negu 
rugpiučio mėn. 200,000 tų dar
bininkų gavo darbo dirbtuvėse, 
o kiti gavo darbo, prie įvairių Į 
biznio įstaigų. s

Prie sezoninių kenavimo dar-! 
bų darbą gavo 70,000 darbinin
kų. Namų statyba suėmė apie 
20/000 darbininkų. ' .

Algų išmokėjimai pereitą mė
nesį žymiai padidėjo. Tas padi
dėjimas siekia apie $10,000,000 
į savaitę ir dabar, spėjama, al
gomis išmokama po $64,000,-* 
000 j savaitę daugiau, negu 
buvo išmokama kove mėn

Šios skaitlinės dar neparodo 
tikrojo bedarbės mažėjimo, nes 
jos apima tik dalį industrijų, 
kuriose dirba apie 20,000,000 
darbininkų, kuomet visoje šalyj 
yra apie 49,000,000 darbininkų. 
Apie kitas industrijas darbo 
statistika neturi jokių žinių.

Biuras sako, kad viešieji dar
bai taip lėtai vystosi ir tiek 
mažai ikišiol samdosi darbinin
kų, kad jie jokios žymės į be
darbes mažėjimą nedaro.

tinka
Didžiosios Sienos, jei chiniečių 
kariuomenė nebandys užimti 
paliuosuotos teritorijos.

Tokio gi derybos eis dėl 
Ghinijos-Japonijos muitų, at
šaukimo chiniečių boikoto japo
nų prekėms ir dėl Manchukuo 
“nepriklausomybės”. Manoma, 
kad japonai bent šiuo laiku ne
reikalaus, kad Ghinija pripa
žintų Manchukuo.

Trys žmonės užmušti 
garvežiui sudaužius 

automobilių
CHICAGO.—Vakar trys žmo

nės, gryštantys iš Chicagos pa
saulinės parodos, liko užmušti 
ir viena moteris gal mirtinai 
sužeista, Soo linijos garvežiui 
North Avė., kryžkelėj, Melrose 
Park pakrašty užgavus ir su
daužius jų automobilių.

Nelaime įvyko prie pat pa
vieto parodos lauko ir važiavu
sieji per augštą lauko tvorą 
galbūt neužmatė ateinančio 
garvežio.

Manoma, kad užmuštieji yra 
G. W. Roop, jo žmona ir jų 
anūkas, iš Fort Lupton, Colo. 
Sužeistoji moteris yra galbūt 
jų marti, motina užmuštojo 
vaiko.

Simui grįžus iš kalėji 
mo iš džiaugsmo mi

rė motina '

National Life Co. 
paskirtas receiveris

Prisipažino išeikvo 
jęs $132,000

Indiana 
Public Service Co., iš Hammon- 
do, vakar prisistatė Lake pa
vieto teisėjui Murray iš Crown 
Point įr prisipažino išeikvojęs 
$132,000 kompanijos pinigų, 
kuriuos jis praleido arklių lenk- 
tynėms.

‘SHICAGO. — Reikalaujant 
valstijos apdraudos departa
mentui ir sutinkant patiems di-| 
rektoriams, teismas vakar pa
skyrė receiverį National Life 
Insurance Co., senaiusiai gy
vasties a'pdraUdos kompanijai 
Chicago j e. Jos turtas siekia 
$54,000,000. Išrašytoji apdrau- 
da siekia $228,000,000.

Receiveriu paskirtas P. J. 
Lucey, buvęs Illinois generali
nis prokuroras. Receiveris pa
skirtas todėl, kad žymiai su
mažėjo kompanijos valdomo 
turto vertė. 

.• .... ....... ■
MARSEILLĘS, Francijoj, sp. 

17.—Pasažierinis laivas City of 
Paris, plaukęs iš Liverpool į 
Marseilles, su 200 pasažierių 
užvažiavo ant seklumos Rhone 
žiotyse. Jura yra labai aud- 
ringa ir laivas yra dideliame 
pavojuje. Jį gelbėti išplaukę du 
laivai;

Šakių Naumiestis stato
- D-rui Vincui Kudirkai 

paminklų

UKMERGĖ.—Ukmergėj gyV. 
F. Grudanavičienė (M. Bažny
čios g. 16) visuomet būdavo 
liūdna, vengdavo žmonių, nes 
jos vienintėlis sunūs Aleksand
ras net nuo 1921 mt. buvo Kau
no s. d. kalėjime. Surinkus ke
letą litų eidavo jį aplankyti. 
Iškalėjęs 12 mt., Aleksandras, 
rugsėjo 23 U grįžo namo. Mo
tina laiminga, linksma ir visą 
dieną dainuoja (ji 77 pit. amž.) 
Tačiau' tokio didelio džiaugs
mo jos'širdis neišlaikė. Ir kitą 
dieną, t. y. sekmadienį saky
dama sunui—atnešk gitarą, pa- 
silinksminsim—staiga mirė: tru
ko širdis.

Prieš keletą metų vietos in
teligentų tarpe kilo sumany 
mas pastatyti Naumiestyje 
D-ro Vinco Kudirkos garbei 
paminklą, šiam tikslui 1925 
metais buvo įkurta D-ro Vinco 
Kudirkos paminklui statyti 
draugija. Draugijos priešaky
je,—jos pirmininku gan ilgai 
buvo daugiausia joje dirbusi 
D-ras M. Skirgailienė, dabar p. 
Z. Skirgaila. <

Iš narių mokesčių, visuome
nės aukų, koncertų, vakarų ir 
kitų pramogų surinkta virš 
8,800 litų lėšų. Už" šiuos pini
gus jau padirbta, daįl. skulpto
rius V. Grybo, graži V. Ku
dirkos figūra, o taip pat pra
dėtas ir pats paminklo staty
mo darbas. Paminklas su pa
statu • bus beveik 9 metrų au
kščio. Jis atvaizduos patį D-rą 
Vincą Kudirką, iškėlusį deši
niąją raną, apačioje gaudžias 
“Varpas” Kelkite! kelkite! ke!- 
kitę!.. Kituose šonuose Tautos 
Himnas ir “Maniemsiems”.

Paminklui medžiaga ir skulp- 
toriaus darbas, neskaitant skve
ro, kainuos apie 8,000 litų. 
Skverui ir jo galutinam sutvar
kymui, matyti, lėšų pritruks, 
šiam reikalui paminklo funda
toriams teks dar gerokai pa
sidarbuota

Paminklas statomas prieš na
melį, kuriame ilgą laiką Dr-as 
V. Kudirka gyveno. Rugsėjo 
mėn. 8 dieną buvo pašventintas 
kertinis akmuo, o už kokio 
menesio laiko, manoma, bus 
galutinai baigtas ir pats pa
minklas.

Pabėgo iš daboklės žinomas 
vagis V. Vaitkevičius. Jis buvo 
Telšiuose areštuotas ir perduo
tas Alsėdžių policijai pravesti 
tardymą. Pažymėtina, kad jis 
prieš kiek laiko buvo areštuotas 
Palangoje ir iš ten pabėgo.

1739

Tiktai Doleriais
Siančiant 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.
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bar mes galime savo darbo

X

natūrai

blausi aa tlfeslaa yra savo at-

*

Atsiminkite
Šiuos

Paveikslus
Kuomet Pirksite Aspirin

■J

Anglijos skautai svečiuose pas 
Lietuvos skautus Palangoje

dttffeb d a ilgiausiai prisidėjo 
draugai Paura, Kemėža ir ki-

Įmeskite Bayer At- 
pirtn T abietką į 
stiklą vandens

linijos 
pavai- 
ir
o

su išsirikiavusiais
Vėliau prezidentas
pasakė skautams

lietuviškoje Brooklyne.
— Sek r.

KRAFT
American Cheeše 

(packagod, pasfeuriied)'

has full, 
flavorl

VftMybai fripėtfte daitottia Štai httdėP 1929 tiL tarp
visokių betcikrilittgą įhriHtrtų kai kufitj draugų kilo šumd- 
bei užrtifetimų, kurie jokiais nyittdd Stiktrrfi lietuvių darbi?,

Tfli ninku- silsififctiiji^ td|lfr ga-

ĮVAIRIOS ŽINIOS Iš KLAIPĖDOS 
PADANGES

j * iiubtif ... >luti* . r 111 .... .....t
Rašė A. KASAPblNA^

Užsieninius svečius pasitiko 
vietos šviesuomenė, d taip pat 
iš Palangos atvykę Lietuvos 
skautai. Po pasisveikinimo ce
remonijų Lietuvos ir Anglijos 
Skautai kartu sėdo į autobu
sus ir išvykb į Palangą, Skriti- 
tų įkūrėją ir jų šefą# lordą 
Baden-Powell, Palangoje pasi
tiko miesto burmistras Dr. J. 
Šliupas ir skautų garbės sar
gyba prie gf džidt papuoštų 
vartų. IŠ Čia skautų šefas bu
vo nulydėtas į Palangos ku
rortą. Tuo pačiu laiku Lietu
vos skautai pajūryje rengėsi 
pasitikti garbingą svečią.

IŠ Klaipėdos , atvykę anglų 
skautai susirinko į pajūrį pa
sižiūrėti Lietuvos skautų pa
rodos — rikiuotės. Po kiek 
laiko į pftrodą atvyko prezi-

šią metų rugpiučio 17 d. įvy
ko visos Lietuvos skautų bei 
skaučių suvažiavimas. Iš visų 
Lietuvos miestų# miestelių bėi 
kaimų suvažiavo skautai į isto
rišką Palangos miestelj. Gra
žiame pi.tšų ir eglių miške, prie 
pat jaros kranto, jie Ištiesė sa
vo palapines. Visur apie stovy 
klą matėsi įvairių įvairiausią 
braižinių žemėje bei kitokių 
ženklų iš akmenų ir augme* 
nų. Tai parodo# jog Lietuvos 
skautai buvo tinkamai prisi
rengę pasitikti savo vienmin
čius draugus iš užjūrio, — An
glijos jaunimą.

Anglijoj- skautai atplaukė į 
rugpiučio 17 d. prieš!

pietus laivu “Calgarfe’*. Ka-ldenfas A. Smetona kartu su 
dnngi tas laivas buvo labai di-!lordu Badett-PdweII. Pravažia- 
delis. tai jir negalėjo įplaukti.vo jie pro stovyklą, pasisvei- 
į uostą ir pasiliko kiek toliau Įkibdami 
nuo kranto. Miesto laivukaris skautais.
visi 650 skautą buvo atgabeni- Smetona 
ti į krantą. Naujojo uosto kalbą. Kalbėjo jis daugiausiai 
krantas buvo išpuoštas žalti- apie garbingą svečią, lordą 
mynais, o vartuose plevėsavo ’ 
Lietuvos ir Anglijos vėliavos. 
Prie kranto susirinko labai 
daug publikos. Pulko orkes
tras grojo įvairius maršus ir 
lietuviškas melodijas. Į uostą 
buvo suvažiavę daug gražią 
ir gana talpių autobusų.

■MiuuiniuH ■ 
Jie Parodo Kodėl 

Tikras
BAYER ASPIRIN 

yra žinomas kaipo Greičiau
sia ir Saugi Pagelba nuo 

Skausmo
I DVI SEKUNDAS, DABOKIT 

ANT SUSTOJIMO 
Tikra Bayer Aspirin Tabletka 

Išsiskirsto ir Pradeda Savo 
Darbą.

Kaip ji pasiekia 
stiklo dugną jt jau 
išsiskirsto

Tas kras
atsitinka
tuose stikluose

atsitinka jdsų skilvyje.
t rc.tesnė Pagalba Da

bar Nuo Skausmo
š.s paveikslas viršui išaiškina pa- 

. prasta badu, priežastį kodėl TIK
RAS BAYĖR ASPlfclN yra skai
tomas žinoma, Greičiausia ir Sau
gi Pagalba sustabdymui skausmo.

, Pastebėkite kaip Bayer Aspirin 
Tabletka pradeda išsiskirstyti į 
dvi sekundas po Ui, kaip ji susi
duria su drėgnumu—jūsų skilvy
je, atsitinka tas pats, kaip kad jus 
matote virinė stikle.

Todėl, Bayer Aspirin Tabler- 
ka "tuojaus sulaiko” ir bjatrriau- 
sį galvos skaudėjimą ar neufitis 
j keletą minačrą .po priėmimui.

Neužmirškite, apie tai, kai už
eis skausmas. BAYER atneš grei
tą pagalba, kurios jtjs taip stoti- 
te. Ir SAUGŲ Palengvirtma taip
gi. Tikras BAYER ASPIRIN 
nėra kenksmingas širdžiai.

Todėl — visuomet sakykite — 
"Bayer Aępirin," kuomet pirksit#. 
Tuomi jus busite tikri gauti 
Gįreit)' palengvinta? ir Saugumą . 
iš tikrosios Bayer rųšies. t ?

i a. m . -o

Baden-Povvell, kuris yra pla
čiai pagarsėjęs visame pasau
lyje kaipo skautų įkūrėjas.

Trumpai kalbėjo fr Badcn- 
PowelL Jis stebėjosi, kad Lie
tuva, kuri buvo skaudžiai ka
ro nuteriofa, tdip greitai spė
jo atsigriebti. Lietuva šian
dien, sakė jis, žengia smar
kiai pirmyn ir žengia tikruo
ju keliu. Kiekvienos tautos pa
reiga yra rūpintis savo jauni
mu ir tinkamai jį auklėti. Iš 
susirinkusių skautų galima 
spręsti, jog jaunimo auklėji
mo srityje Lietuva jau daug 
yra nuveikusi.

Po to skautai ntittatikė į 
stovyklą, kurt buvo įrengta 
prie “Birutes’* kalno. Ta vie
ta tikrai puikiai atrodė ir bu
vo gražiai išpuošta. Čį^ An- 
glfjoš skautams buVo priruo
šti pietus^ laike kurią groju 
gttsdrą orkestras. Visi kartu 
valgė ir linksminosi.

Po pietų, apie 4 valandą# 
Anglijos skautai autobusais 
grįžo atgal į Klaipėdą, čia jie 
susėdo į laivą ir tuoj išplau
kė į Rygą aplankyti musų kai
mynus latvius.

Anglijos skautų atsilanky
mas paliko labai malonų į- 
spudį. Teko pastebėti vieną 
senyvą žmogų, kuris buvo la
bai susijaudinęs. Kaip čia se
nai, kalbėjo jis, mus ruskis 
valdė. Mes buvome prislėgti 
ir niekas nieko apie mus ne
žinojo. Dabar jau pradedame 
prasimušti į pasaulį. Musų 
sportininkai važinėjasi po į- 
vairias valstybes ir garsina 
Lietuvos vardą. O štai dabar 
susilaukėme ir svečių iš galin
gos britų imperijos.

» » a 
Klaipėdos Krašto Darbininkų 
ir Amalninkų Susivienijimo 
bei Klaipėdos mišrių užsiėmi

mų skyriaus narių susi
rinkimas

Sekmadienį, rugpjūčių 27 d., 
vok. šaulių sodo verandos pa
talpoje įvyko Klaipėdos lietu
vių organizuotų darbininkų 
susirinkimas. Iš kalno buvo 
pranešta# jog susirinkimas pra
sidės 9 vai. ryto. Tačiau pa
sirodė didelė punktuališkumo 
stoj^a: paskirtu laiku iš miš
rių užsiėmimų skyriaus visai 
mažai narių, teatvyko. Ir vS-* 
liau jų neperdaugiausiaii tesu
sirinko. Tai tikrai nemalonus 
reiškinys,- kad darbininkai sa
vo reikalais nesirūpina.

Nors gerokai buvo susivė
linta, bet susirinkimas vis- 
vien įvyka.. Jį atidarė skyriaus 
pirmininkpę, drg/) Kuršaitis. 
Pirmiausiai buvo perskaityta 
susirinkimo dienotvarkė, kuri 
be Jokių giiičų tapo priimta. 
Einama prie revizijos komisi- 
Jos raporto# kurį išduoda tos 
romisfjoė pirmininkas Grigas. 

Raportas raštiškas. Skyriaus 
Vi • i

bei užmetimų, fcuffe 
faktais nėra *1
kelia tik Visai beprasmius girt* 
čus. ....... ................. , ---------  __ —

R&botftioja ir drg. Paura, ti. datig reikėją dirbti,< bet da-
kuris buvo centro įgaliotas 
peržiūrėti revizijos komisijos vaisiais pasklŠiadgt’te Susivie-
darbą. Jiš praneša, jog iždo 
stovis esąs tvarkoje ir knygos 
yra gerai vedamos. O krii dėl 
revizijos pirmininko įtarinėji
mų, tai jiė bettifi jdkio pa
grindo, Dalykas buvęs tokiai 
žiemos laiku Direktorija kai 
kuriems bedarbiams pasiūlė 
dirbti laukuose prie karbolių 
kasimo. Tie bedarbiai neturė
jo batų ir kreipėsi į skyriaus 
valdybą suteikti jiems pasko
lą batams įsigyti, žadėdami tą 
paskolą grąžinti prie pirmos 
progos. Žinoma#, valdybai tie
siog nebuvo galima tos rąšies 
paskolą bedarbiams nesuteik
ti. Daugelis atsiteisė# bet kai 
kurie dar ir ligi Šiol paskolos 
negrąžino. Bet dėliai* to juk 
negalima kaltinti ir šmeižti 
valdybą.

Susirinkusieji sutiko, jog 
valdyba pasielgė teisingai ir 
daromi jai priekaištai neturi 
jokio pagrindo.

Nespėjo susirinkimas likvi
duoti tą reikalą, kaip iškilo 
naujas nesusipratimas. Seime
lio narys Pranaitis prasitarė, 
kad centro valdyba raštinin
kui Laukžemiui dovanojusi 
kiek pinigų, kuriuos jis išeik
vojęs ar pametęs.

į tą užmetimą atsakė rei
kalų vedėjas Šukys, pabrėžda
mas, kad tame valdybos susi
rinkime, kur buvo svarstoma 
Laukžemio reikalas, dalyvavo 
ir pats Pranaitis, tuo laiku bu
vęs valdybos narys. Valdyba 
padariusi nutarimą, kad Lauk
žemiui butų priskaityta 160 
litų už pasidarbavimą. Po tuo 
nutarimu pasirašęs ir pats Pra
naitis. Todėl tas reikalas jau 
padėtas į archyvą ir jo nebe-

Pranaitis bando pasiaiškin
ti, jog jam bilViiši pakušta pro
tokolų kn^ga ir jiš padėjęs sa
vo parašą, Visai Hėpėfškaitęs, 
kris ten buvo patašyta. Susi
rinkusieji nariai pradėjo juok
tis. Vienas pastebėjo, krid Pra
naitis turi savo odų krautuvę, 
— tad nejaugi jis ir savo pri
vatinį biznį taip jau “neatsar
giai” veda: padeda savo var
dą ant bile popieriaus, kokis 
jam yra paduodamas? Žino
ma, tokių dalykų jis nedaro. 
Todėl ir jo pasiaiškinimas yra 
ne tik nevykęs, bet ir juokin
gas.

Pranaitis dėliai to labai už
sigavo ir, užsimovęs kepurę, 
demonstratyviai apleido susi-

Tą nesusipratimą likvida
vus, centro valdybos pirminin
kas Gluožnitis padarė platų 
prahešinią apie organizacijos 
darbuotę. Prieš keturis metus, 
sakė jis, organizacijai teko ei
ti kryžiaus keliais^ Pirmieji or
ganizatoriai turėjo {laug viso
kių nemalonumų pergyventi. 
BtiVo darotnos pastangos su
siartinti su vokiškai kalbrin- 
čiais darbininkais, kad ben
dromis jėgomis kovoti už sa
vo būklės pagerinimą. Tačiau 
iš to nieko neišėjo^ Vokiškai 
kalbantys darbininkai į lietiP 
vius nekreipė jokio dėmesio 
ir su jais visai nesiskaitė. 
Jiems visai nebuvo svarbu 
tarp darbininkų palaikyti vie
nybę, — siekė jie tik vieno da
lyko, kad jiems butų geriau.

Tiek vokiečių buržuazija, 
tiek vokiečių darbini nitai prie 
IdekVieftos progos sfeligčsi lie
tuviui išnaudoti. Tai' faktai, 
kdrių' niekas begali užginti. 
Gluožaitis pfisiiiiinė savo jau* 
Ras dienas. Jau tuo laiku, pa
reiškė jis, vokiečiai su panie
ka žiūrėdavo į lietuvninkus. 
Lietuvos 
mažai dirbo*, kad su KlaipėdOs 
Vokiečių socialdemokratais su
daryti bendrą frontą prieš iš- 
briudotojusj Bet ir tos pastan
gos riedhvėr tinkamų rėzulta; 
tų> Vokiečiui arogantiškumas 
beleido darbininkams sušiar-

nijimas sustiprėjo ir pasidarė 
įtakingas. Jam poslsekė iš cen
tro valdžios i&gaiitf he vienam 
bedarbiui pašalpą. Pagelbą 
hiėš teikėme rtė tik lietuviamši 
bet ir vokiečiams* Kadangi kai 
kufie musą OFįaiiižiaeijos mt- 
figi buvo if seimelio atstotai# 
lai jie pagelbėdavo bedarbiams 
iš Magistfato išgauti SOčtfltę 
apdifaudą afba hutą. Musą 
biuras buvo atidatas viHems# 
— prašančio pagelbos niekas 
neklausė# kokios jis yra tau
tybės.

Stisivienijimas to nusistaty
mo tetikusi if dabar. Jo svaf- 

,pad^ 
ti visiems dafbifHhkaiiįlfi ku
riems tik yra reikalinga pa
gelba.

Klaipėdos krašte beveik vi
suose vokiečių dvaruose ran
dasi musų organizacijos na
rių. Per paskutinius seimelio 
rinkinius mes pravedėme sa
vo atstovus. Seimelio posėd
žiuose jau dalyvauja penki 
musų atstovai, kurie daugu
moje atvejų remia musų rei
kalus.

Beveik visose Klaipėdos pra
monės įstaigose mes turime 
nemažai savo narių. Tad jei
gu mes ir ateityje taip ener
gingai veiksime, tai tikrai nu
stelbsime vokiškai kalbančius 
darbiniųkiią. Juo labiau, kad 
mes jau tiifline savo organą, 
“Darbininkų Balsą”, kuris žy
miai palengvina organizacijos 
darbą varyti pirmyn.

I ’ '

•Susivienijimas smarkiai dir
ba sporto ir kultūros srityse. 
Jau turime darbininkų chorą, 
orkestrą, dramos skyrių, spor
to sekciją# knygyną ir t. t. 
Knygyne randasi apie 100 drg. 
Kemėžos knygų; prisiunčiama 
taip pat įvairių laikraščių# ku
riuos nariai/gali skaityti, žie
mos metu rengiama' vakarė
liai, paskaitos įvairiomis te
momis bei pamokos.

Baigdamas savo pranešimą, 
Gluožaitis ragino visus laiky
tis vienybės. Vienybė ir soli- 
dariškumas, sakė jis, ypač yra 
reikalinga dabartiniu momen
tu, kuomet Vokietijoje įsiga
lėjo hitlerizmas. Tas hitleriz- 
inas daro įtakos ir Klaipėdos 
vokiečiams. Net profesinės vo
kiečių darbininkų sąjungos 
pradeda užsikrėsti, — darosi 
palankios Hitleriui. Todėl lie
tuviai darbininkai privalo dar 
su didesniu pasiryžimu orga
nizuotis ir kovoti už savo ir 
visų darbininkų reikalus.

Susivienijimo visuotinas na
rių suvažiavimas įvyks spalių 
mėnesį.

tišką ąfekių parduoda ir šiais 
teiikatfS Jttm sek&sk ŽiriOma# ir 
Me ^itmgbs nariams arba kad

lirtta krefptis prie p. L Ambra
ziejaus, o jau jis kiekvieriam 

‘patarimų siltOš. Mių žodžių 
.rašytojas gali nuo savęs pra
nešti, kad nuo p. J. Ambrazie
jaus kiekvienas pramonininkas 
gali urmo kainomis gauti Lie
tuvos prekešl saldainius, > me
dų, grybus ir kitus dalykus, 
kuriuos p. Ambraziejus impor- 
•tuojįlū
; Nutarta j Agentų Sąjungą 
st/hrauteti Visus lietuvius agen
tui# neg dar kai kur jų yra, 
kuria nėra nariais Agentų Są
jungos, Pasirodo, jog koopera 
ėijoj’ veikiant if darbuojantis 
galima daug geriau viSus rei- 

sutvarkyti ir geresnius 
biznyje rezultettufc turėti.

Nutarta# jog Agentą Sąjun
ga turėtą Amerikos Lietuvių 
Ekonominiame’ Centre 
stovybą# svarbiausia turizmo 
į Lietuvą if Lietuvos reikalais. 
Išrinkta du atstovai.

Nutarta kita metinė konfe
rencija turėti New YOrke ir

kad galėtų suvažiuoti visi na
riai# tai Agentų Sąjungos val
dyba suteiks iš iždo palengvi
nimų (komiso).

Valdyba kitiems metams iš 
rinkta daugiausia iš buv. vai 
dybos narių.

Kaip pirmiau, taip ir šiais 
metais kai kurios laivų 
Sąjungos narius-agentus 
šino užkandžiais: švedų 
kiečių linijos ant laivų,
glai (Cunard) valgykloje ir

Iš Laivakorčių Agen 
tų Sąjungos suva

žiavimo
Spalių 11 ir 12 dd. įvyko 

Brooklyn, N. Y., Ągentų drau
gijos metinis suvažiavimas. Da
lyvavo apie 12 agentų. Pakol 
suvažiavimo protokolas bus pa
skelbtas, tai šiuo tarpti tik 
trumpai galifria pranešti# jog 
suvažiavimas ėjo gyvai, drau
gingai.

Plačiai apkalbėta Klaipėdos 
rėmimo reikalai ir tie visi lai
vų išplaukimai, kurie eis tie
kiai į Klaipėdą arba su perse- 
dymu iš laivo į laivą plaukian
čių į Klaipėdą.

, Nutarta keliolika oficialiu 
ekskursijų j Lietuvą it viena 
ankstybesnė prieš Velykas (Ve
lykinė ekskursija). Kalbėta il
gai importo1^7 eksportą, reika
lais. įimportoL^iMWf'yM 
riai Agentų Sąjungos ’ gali tiz-* 
siimti ir tw reikalu’ kreiptis 
prie Sąjuųgps p®. L Aahbra- 
žįejąus# o jau jis i tuo reikalu? 
pagelbės. k S^Mhgofc pre* 
zidentas jau BMCr 1920 mėtų 
užsiima importu ir daug, lietu-

SERGANTIEJI!
Pasitarki! su Dr. Ross, dykai, 
apiė savo ligą ar silpnumą.

Vfliausi k gerianri 
gydymai išgydymui 
įvairių kraujo ligų, 
reumatizmo, inks
tų, pūslės, urina- 
rių ir visų užkre
čiamųjų ligų. Tai
pgi speciali gydy- 

1L mąi sugrąžininlui 
► energijos ir stipru

mo be laiko nu
stipusiems asme
nims ir lytiniai 
silpniems vyrams.

Sergantys žmonis yra kviečiami 
ateiti dėl sveikatai naudingų informa
cijų, kurios bus suteiktos dykai be 
jokių pareigų.

.Dr. Ross kainos yra žemos ir vi
siems prieinamos. Galima susitarti dėl 
lengvų iimokėjimų; kad kiekvienam 
duoti progos išsigydyti.

DR. B. M. ROSS 
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearborn Street 
kampas Monroe Street, Chieago, III. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
5 p. m. Nedėliotais 10 a. m. iki 12 
vai. Panedėliais, Seredomis ir Suba- 
tortis hurt 10 d. m. iki 8 p. m. 
Ofisas 30 metą tame pačiame name.

VO- 
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dar
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Hat/ My Boy!'z
bu FRANCIS WALLACE
J AUTHOR. OF "HUDDLE"

#■ ■ !■ I < !T

SYNOPSIS
Thomas Jefferson Randolph . . . 

nOw a great fbotball prdspect at 
famous Thorndyke University . . « 
was born of humblė parents, Mom 
and Pop, in a little Middle West 
factory town where he won early 
renown as a brilliant hlgh school 
back, so much so that the great 
eastern college had lared him to its 
swanky halls. He’s back home on 
Christmas vUcUtion in freshrrian 
yeat and his študied efforts to irt- 
prove his family’s manrters already 
ha ve čaušed anOther row betwcen 
Poįi atld Urtele Loiiie. . . .

. CHAPTER THIRTEEN
Things went alofig more ąuietly 

after that. Tommy didh't coriie 
home for Easter vacątion because 
ii tW far atfay būt said nė 
wūs going ta the home of a rith 
friendz Mom sent his laundry b6x
to Sčfiool artyhoW vdih somė easter 
cėrtdy; and Pėp, who had saved up 
hiff penny-ante winnings, put a five- 
dollar bill in with the laundry.

1 Afte* thdt Mom caught him lookihg 
on the mantle' eVery night when he 
came home from work būt there 
VtaS no letter. Mom felt sotry for 
him and said Tommy was prob- 
ably busy with examinations.

“Šure,” Pop said, “he has to go 
through a lot of that red tapė.”

Būt Pop got his five dollars’ 
worth of bragging about how mųch 
it cost to sehd a boy through such 
an expensive school. Mom told him 
to keep his mouth shut about that 
as Tommy had told them not to 
mention it at all about how his way 
was paid. It was all right, he said, 
except that people wouldn’t under- 
stand. Mom didn’t understand, 
either; and when Mrs. Johnson 
asked one day, and the other woni- 
ert perked their ears up, how ex- 
pensive it mušt be, Mom just slid 
over the ąuestion without answer- 
ing it and said that she supposed 
it would be worth it when Tommy 
got out of school and took one of 
the fine jobs that would be offered 
him.

“What kind of jobs, Mis’ Ran- 
dolf>h?“ Mrs. Johnson asked.

“Oh, all kindš/’ Mom said airily, 
“birds of a feather flock together 
and when Tommy gets ready he’ll 
take the. šame kind of a job the 
millionaires do,”

“Thąt’ll be pretty soft for you/’ 
Mfs\ Flannigan said.

“I suppose,” Mom answered, 
“y’see,. Tommy is always talking 
about the fine things he’s going to 
buy me when he gets rich.”

And Tommy was; he wfts going 
to buy her a new brick home up on 
Ceciaf Heights, a tourlng car, a 
washing machine, an electrlc swe6p- 
er and U' radio.

Mrs. Johnson tumed to Mrs. 
FarrelL “AričT what is your Jpie 
going fu buy yotf, Mis' Farrell?”

“My Joier-’ said Mrs. Farrell, 
‘Mon!f go around blowing his

“Sortd peopje/’ Mom ahswered, 
“don’t hąvę a bųgle to blow.”

Mrs. Fkfrell hatt no ahsVrėr to 
that, būt fiibkėd up her bašket and 
left, thę store. And Mrs. Johnson 
said to MOm: “You gi ve it to her 
rightU-thtft littttf butnp on a- log of 
hers wjll nęver aniount to a row of 
pinS. I asked my man what a 
cheipist was and do you kno^y v>hat 
he told me? He said a chbrpist was 
just a high-toned name for a' f.ellpw 
who tests bootleg whisky.” J ‘

Whėrt Tommy earte home for the 
Bbm'mer vacation thė whole town 
knew about it in lesi than‘ no time; 
nevrė' t^aVbldd- ufp‘ and down Circle 
Street. Ha was in the pool room 
which also had aJunch counter in 
ftdht aiid ydtf c<Wtd ^alk along the

Back

A’ >//
from college on vacation, Tofttmy proved a sartorial sensation in 

his Thorndyke sport togs.
sidewalk and see inside. Looking 
inside one could se6 Tommy in 
therė talking to a crowd around 
him. Mrs. Johnson and Mrs. Far- 
rell happened to be on their way 
back from paying the gas bill cash 
so they could get the ten per cent 
discount.

“My landa,” Mrs. Johnson said, 
“look at him!”

“Mušt be gettin’ childish,” Mrs. 
Farrell said, “I see he’s wearin’ 
short pantai again.”

Tommy was attired in long, white 
linen knickers, a sleeveless gray 
sweater, white shirt, white stock- 
ings and black and white shoes.

“What kind of a getup is that, 
anyhow ? ”

Mrs. Farrell guessėd it mušt be 
that golf they had over to Smith- 
ville at the country club. Mrs. Far
rell always rėad the Society Page 
and kept a fairly accurate account 
of the going-on throughout .the 
county.

“That golf,” shė explained, “is 
a bag of foolishness. Wheh we had 
the distriet convention over to the 
Country Club I saw them playing 
it. Thefe ain*t no sense to it at all, 
Mis’ Johnson. Just a lot of big men 
in getups likę his’n trying to knock 
a little white bąli around.”

“Why do they do it?”
. “Landts sakes, don’t ask me. If it 
was up to me I'd say they was all 
erazy as bedbugs. Ain’t that just 
the kind of flddlesticks that Tommy 
Randolph would put his time in 
on?”

MrS. Johnson tiodded. “And I sup- 
posė she’ll say it’s all right.”

“Huh!” Mrs. Farrell sniffed, 
“šhe’ll say that it’š what all the 
millionaires do. I’m tellin’ yod, Mis’ 
Johnson, he won’t be worth powder 
to blow him up and ifll be nobody’s 
fault būt hęr’s. You see.”

“A'nything he does is perfect,” 
Mrs. Johnson confirmed.

That afterh'oon at the-stote Mrš. 
Johnson put it up to Mom beforė 
all the other women.

“t* see,” she said, “that your 
Tommy is back.”

“Ves,” Mom said prOudly.
“That was some fancy getup he

had on,” Mrs. Johnson continued. 
“Quite a dude, I’d say.” -

“Yes,” Mrs. Flannigan added, “I 
heard about it—all lit up likę a 
church, my husband said. Some 
sport you got in the family, Mis* 
Randolph.”

Mom took her time. “Yes,” she 
said, “būt of course when in Rome 
you mušt do likę the Romans do, 
you know.” I

Mrs. Flannigan and Mrs. John- , 
son and Mrs. Farrell all looked at » 
each other, wondering what this 
talk was. |

“Yes,” Mrs. Johnson said, laugh- 
ing a little, “you’do; only what’s ( 
Rome got to do with it, Mis’ Ran- , 
dolph?”

Mom explained grandly. “You 
see Tommy has been invited to 
play golf over at the Smithville 
Country Club; and nhturally he 
has to dress likę they do.” <

Mrs. Flannigan nodded. Mom 
went oh: “A body don’t have to be 
small town all his life just because 
everyoody else is.”

Mort ordered her pork chops as 
though hotiiing Hfld happened. 
Mrs. Farrell couM not keep štili, 
thdllgh, shė had to say what was 
on hėr mlhd.

“I sūppose,” shę said, “the tovfrn 
ain’t . big enough for him any more 

suppoSė hfeV too fdt thė 
peoflė he was brcrugfct op vrtlh.”

Mom smiled sweetly. “Oh no, Mif 
Yarrell, it ittft’t tltat af all, I aįh’t 
saying Tortfny ir arty bettėr than 

^bpur Joie or“ Mis’ Flannigan’s 
Myrtle just because he goes to 
school with the millionaires—*only 
ypu sėd he has to go arotrhd with 
them; he cah*t turn them dowh just 
because they vvąren’t born and 
brought up here.”

“That’s true,” Mrš. Johnson 
nodded. 1

“Of cohrsehe’s gobto bė gulte a 
dresser since he went away al- 
thohgfh did hava
real nice taste,” Mom continued# 
“būt H’s likę I say—when yoų fly 
tfitH fine birds ydW mušt wear fina 
plumė&”

Dhtributed oy King FrAture* Syndicate, Imu
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a success.

Komiteto 
, — jam

I ABI PUSI, NEW 
YORKAS—KAUNAS, 

TRECIA KLASE

KALĖDOS
SENOJ TĖVYNĖJ

Mintis apie Kalėdas beabejo sukelia sma
gius atsiminimus ir pagimdo norą švęsti 
šias šventes su giminėmis ir draugais se
nojoj tėvynėj. Prisijungkite prie musų 
personaliai vadovaujamų ekskursijų. 
Specialus išplaukimai iš New Yorko:

Lietuvių Aero Kliubas prieš 
aviacijos dieną garsino, kad 
merginos su andarokais ir pa
rašiutais šoks iš orlaivio. Ar 
tai neįdomu?

Tačiau taip nešoko. Jei aš 
turėčiau’ $25,000, tai pasaky
čiau ir kodėl.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

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- 
vargsite, sučėdysite sveikatų ir pinigus. Pamislykite: po 95 cen 
tus į savaitę mašina pati per save išsimokės.

ily well-represented 
chorus...

BUDRIKO KRAUTUVES duodami lietuviški radio programai:
NEDALIOMIS: 8 vai. ryte ir 1:00 vai. po pietų, W. C. F. L., 970 Kilocvctes.
KETVERGAIS: 7:30 vai. vakare, W. H. F. C. 1420 Kilocycles.

Tai žinant, visai nenuostabu, 
kad komunistai daro pasivaikš
čiojimus prieš NRA. Jiems vi
sai nesvarbu, kad NRA sutei
kia darbininkams progos orga
nizuotis. Jiems rupi tik viską 
ardyti. Matomai, jų galvas ne
turi “čėso” mislyti, nes kas 
nors juos verčia kur nors, kaip 
nors ir ką nors daryti. Na, ir 
jie storavojasi, 
liausius dalykus

Senatorius Hugo Black iš Alabama (kairėj), pirmininkas 
senato komiteto, kuris .tyrinėja laivų pašto kontraktus ir sub
sidijas laivams, kamantinėja E. U. Nevins, iždininką Export 
Steamship Corp., kuri gavo $18,000,000 vertės pašto kontrak
tų. Liudijimai parodė, kad daugely atsitikimų už nugabenimą 
vieno svaro pašto siuntinių kompanija gavo po $66,000.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louia Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

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

Ar jus žinote, kas yra revo
liucija?
' Jeigu ne, tai aš galiu jums 
“revoliucijos” sukėlimui patiek
ti receptą. Išsikepkite lašinių 
ir apipilkite juos šaltu vande
niu, o paskui suvalgykite. Ta
da tikrai pilve įvyks didžiair- 
sia betvarkė ir galva nebebus 
reikalinga, kadangi ji perdaug

Lašt Sunday afternoon (the 
8th) five of Pirmyn’s fair 
beauties visited the Oriental 
Theatre at the World’s Fair. 
After a half-hour of entertain- 
ment (?) they left. Were their 
faces red !

NOTE: If any of you want

ations lift faces, we mean they 
replace them. Which sentence 
give up. .

— Jacųues Grandmesnil.
is just as ambiguous, būt vre

That
Frank J
was good for what ails us. It 
raised Brooks’ spirits, anyway. 
After that we will certainly do 
our best to 
Club affair

steigta 1906
West 47th St

(arti Wood St.)

There were four Bruno’s at 
the party. We can remember 
the day when almost every- 
body in the chorus thought 
Bruno was the name of a fancy 
Italian dish... Tony, of hand- 
clasp raspberry fame was em- 
barrased when a giri pointed 
out at least three outaces of 
powder on his coat lapei... Mr,s. 
Grybas should certainly be 
congratulated for that potatoe 
salad... And thanks for the 
hospitality, Mrs. Grybas... When 
is the next one?...

Ali of which, we are told, 
has something to do with the 
noght of Vilna Day. Wonder 
how “D. P.” knew the man was 
soft... (Note fourth sentence.)

$54.50
$74.50
$37.50

THOR MOGLIS (prosavojimoji mašina), perkant skalbyklą, 
$19.50

Su kiekviena skalbykla, duodama dykai muilas ir elektrikinis 
prosas.

With horns blasting 
breaks sųueeking three 
stop. Ali occifpants get out and 
bravely ascend the stairs of a 
beautiful home. One of the 
group pounds on the door. A 
soft man’s voice asks, “Who’s 
there?” One asks, “Is Stella 
home?” “No,” replies the soft 
voice.

Ali the fellows leave slowly 
while Stella is looking out of 
the window and grinning.

ALBERT BALLIN Gruodžio 9
ST. LOUIS .......... Gruodžio 12

Puikus Susisiekimas Traukiniais 
Iš Hamburgo į Lietuvą.

sočiai sea-
Thc first

Antram Tranzatlantinio Skri
dimo Komitetui kažko trūksta 
Tiesa, jo darbo pasėkos laba 
geros: žmonių pritarimas dide
lis, pinigai plaukia, 
sąstatas labai margas 
priklauso visokių pažiūrų žmo
nės, bet jis visgi party viškas 
ir tiek. Ot, ten reikalingas po
nas Jurgėla, tada tai viskas bu
tų “rait”.

Aš betinu lietuvišką penktu
ką, kad ji^ čia nebūtų nuskriau
stas.

cipating. By the way, that Lith- 
u’anian speech Brooks uses has 
been given by him a number 
of times, and you might be un- 
fortunate enough' to hear it 
again.

Coining expressions seems to 
be a popular pastime now. The 
best is 
Walulfs. 
gassin* me!

HAMBURG-AMERICAN LINE
177 N. Michigan Avė., Chicago^^^

Lašt week saw the beginning 
of Pirmyn’s greatest contest. 
What had started out to be a 
search for the chorus* most 
popular giri ai|d noisiest boy 
was converted into a contest 
for both sexes in every virtue 
and vice that could be disclose.1 
pu’blicly. The contest will close 
Oct. 28—there’s plenty of time 
to see Cleo and make your 
votes. The leaders so far are:

Most Popular: F. Jakavi- 
tius, H. Blauzdis

Noisiest: Brooks, Wanetta 
Best Dresscd: F. Pūkis,

H. Blauzdis, Wanetta
Best

vičius, 
Most

Milda
Sweetest Smile

vičius, Anicetta S.

Sunday the chorus is 
a new picture taken. 
body is asked to attend re- 
hearsal Friday and get the de- 
tails. The pictu’re of Pirmyn 
i n circulation right now is 
about three years old and ir 
three years any organization 
changes a lot of faces. No, 
silly, we don’t mean organiz-

Atrodo, kad 
unija susilaukė 
Mat, nieko nėra amžino, — jo
kia valdžia ant svieto. Taip ir 
čia. Sutvarkyti dalykus taip, 
kad visi gyvieji nariai butų 
pakavoti ir pomirtinėmis nau
dotųsi nėra galima. Todėl ten
ka susipešti 
rie juk irgi 
retų užimti 
Pasakykite,

Ir ta kova, kuri dabar pasi 
reiškė dženitorių unijoje, vei 
kiaušiai eina ne dėl darbinin 
kų labo bei gerovės.

— Gvaizdikas.

Vasara jau pasibaigė. Visi 
vasaros parengimai ir pasilink
sminimai pasiliovė. Tad, kaip 
ir kiekvienais metais, visi grįž
ta į svetaines ir rengia taip 
vadinamus žieminius parengi
mus, kad publika turėtų pro
gos gražiai pasilinksminti ir 
smagiąi laiką praleisti.

Mes ųetuviai socialistai taip 
pat sumanėme patiekti publi
kai ką nors įdomaus ir nepa
prasto šį sezoną. Musų draugų 
ir simpatizatorių buvo labiau
siai pageidaujama vaidinimas. 
Todėl ir buvo nuspręsta suvai
dinti veikalas “Audra giedro
je”. Kiek teko patirti, musų 
komitetas ir artistai deda vi
sas pastangas, kad parengimas 
butų sėkmingas.

Bet vien to neužtenka: mes 
paprasti nariai taip pat turime 
prie to darbo prisidėti ir pa 
gelbėti komitetai viską tinka
mai sutvarkyti. Tuo reikalu są
jungos centralinė kuopa šau
kia susirinkimą, kuris įvyks 
penktadienį, spalių 20 d., 8 vai. 
vakaro, “Naujienų” name, 1739 
S. Halsted st. Visi nariai pri
valote atvykti į susirinkimą su 
naudingais ir gerais sumany
mais. Parengimo pasisekimas 
ar nepasisekimas priklausys 
nuo musų pačių. Jeigu mes 
dirbsinje kaip reikia, tai pasi
sekimas bus užtikrintas.

— A. K. Sargas.

bunni, the curly-headed tenor 
is one wise guy. He’s letting 
everybody try out his new pipe. 
It’s new and he wants it broken 
in... Amelia R. was missing. 
They tell us the reason is 
“dancing lessons”... Joe Gura’s 
dad was pfesent, tho. He be- 
lieves in having the Gura fam-

was some
gavę us Friday

attributed to
It is “Quit.
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Reikia Smarkiau 
Veikti

Pirmyn’s indoor 
son has started. 
affair was Wanetia’s birthday 
party, Saturday. Many of the 
chorus were present, and every
body had a wonderful time. An 
impromptu program was given. 
with V. Beliajus and Bertha 
K., dancers, Helen Vespender. 
soprano, Whitney, baritone, and

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo,’odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugel) metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

minters on some Oriental 
dances, refer to H. C. B. /

Qu tvers.
Lil Stupar acųuired a beauti 

fi.’l nickname when she went 
on the Sky Ride recently. Guess 
what? It’s “Quivers”!

And ask Anicetta if she štili 
likęs the Fair violinists?

Mary G. likęs “Life”.
H. C. B.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

JOS. F. SUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted Street Boulevard 4705 ir 8167

NOPt?. HO 
OU THL MAH 
CAStA V4E. GOV 
HAVF THF- FOR.CE. J 

ovA iv y] 
< novų

T0WN OF LAKE
PAStRENDUOKITE 
baksą musų Safety 
D e p o s i t Voltuose 
$2.50 j metus 

(Plūs taksos).
MES SIUNČIAM PI
NIGUS Europon per 
radio, kabeliu arba 
money orderiu, žemos 
ITVtOS 
nuo’ UGNIES, Auto 
ir nuo vėtros apdrau- 
da mėnesiniais išmo
kėjimais.
DOKUMENTUS eg- 
zaminuojam, sutartis 
dėl prailginimo mor- 
gičių prirengiam, ko- 
lektuojame nuošim
čius.
MOKĖKITE ČIA vandens M- 
las ir taksų bitas, mes išmai
nome jūsų čekius.
Lietuvis p. SEDEMKA patarnaus 

jums. z .

Vacek&Company
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NEDARBO MAŽĖJIMAS

Federalinis darbo departamentas praneša, kad per 
rugsėjo mėnesj sugrįžo į darbą 620,000 darbininkų, pa
didindami dirbančiųjų skaičių daugiau kaip 3 nuošim- 
v • •ciais.

Nuo šių metų kovo mėnesio iki dabar bedarbių 
skaičius sumažėjo, anot darbo sekretoriaus p-lės Per- 
kins, 2,700,000. šitie sekretoriaus apskaičiavimai yra 
paremti žiniomis, kurias darbo departamentas surin
ko apie 17 pramonių.

Amerikos Darbe Federacijos suvažiavime buvo pa
skelbta, kad nuo kovo mėnesio iki pradžios spalių 3,000,- 
000 buvusiųjų bedarbių gavo darbą, ši skaitlinė nedaug 
skiriasi nuo darbo departamento skaitlinės.

Todėl reikia manyti, kad nedarbas Jungtinėse Val
stijose tikrai eina mažyn. Jo mažėjimas gana lėtas, bet 
pastovus. Iš to galima padaryti išvadą, kad ekonominė 
depresija šioje šalyje palengva praeina.

Tačiau reikia neužmiršti, kad ims dar gana daug 
laiko, iki sugrįš j pramonę visa bedarbių armija. Šių 
metų pradžioje Amerikoje buvo apie 14 milionų bedar
bių. Jeigu apie 3 milionai bedarbių jau turi darbą, tai 
pasilieka dar 11 milionų bedarbių.

Jeigu kas šeši mėnesiai bedarbių skaičius mažės 
trimis milionais, tai reikės laukti dar beveik dvejus 
metus, iki nedarbas išnyks visai.

Tačiau yra klausimas, ar toks gerėjimas, koks bu
vo pastebėtas per paskutinį pusmeti, galės ilgai tęstis? 
Yra daug faktų, kurie rodo, kad Amerikos ekonominė 
sistema, net ir būdama geriausiame stovyje, vargiai 
gali suvartoti visas darbo jėgas, kurias ši Šalis turi. 
Didžiausia kliūtis tam yra mašinų vartojimas ir masi
nės gamybos metodai, kurie šiandie yra įvesti stam
biojoje pramonėje.

Kita kliūtis tai — stoka rinkų užsieniuose Amerikos 
prekėms. Didžiosios šalys, kurios pirmiaus pirkdavo 
daug Amerikos prekių, yra labai nusilpusios finansiš
kai; kai kurios jų (Italija ir Vokietija) yra kuone vi
sai subankrotavusios.

Po pasaulio karo Amerika toms šalims skolindavo 
pinigus, o jos tais paskolintais pinigais pirkdavo Ame
rikos prekes. Dabar joms daugiau kreditų duoti nebe
galima, nes jos ir senųjų skolų nestengia atmokėti;

Todėl sunku pramatyti, kokiomis priemonėmis 
Amerikos pramonė gali būti pakelta iki to laipsnio, kad 
joje galėtų rasti užsiėmimą visi tie milionai darbinin
kų, kurie šiandie neturi darbo. Tam reikia žymiai pa
keisti ekonominę santvarką, — visų pirma griežtu dar
bo valandų sutrumpinimu.

Ar tai bus pasiekta per NRA? Klausimas!
—t----------------------

ESTONIJA PAKEITĖ KONSTITUCIJĄ

Referendumo keliu Estonijos balsuotojai pakeitė 
respublikos konstituciją tąja prasme, kad prezidentas 
dabar bus renkamas visuotinu balsavimu; seimo atsto
vų skaičius bus sumažintas per pusę; ministerių kabi
netą ski«s prezidentas, o ne seimas. Už šituos pakeiti
mus balsavo 411,000. piliečių, o prieš — 160,000.

Įdomus reiškinys yra tas, kad visos stambiosios po
litinės partijos kartu su dabartiniu prezidentu ir mi
nisterių kabinetu buvo priešingos konstitucijos keiti- 

. mui, ir vistiek daugiau kaip du trečdaliu balsuotojų 
pasisakė už keitimą.

- Iš to yra aišku, kad Estonijos žmonės nori stipres
nės vykdomos valdžios. Ta tendencija vienoje arba ki
toje formoje šiandie reiškiasi beveik visoje Europoje.

Estonijos valdžia iki šiol buvo visai pfiklausoma 
nuo seimo. Atskiro prezidento ji neturėjo; prezidentas 
buvo kartu ir ministerių pirmininkas (kaip Airijoje). 
Jį ir kabineto narius rinkdavo seimas.

| Šita tvarka yra gera tuo, kad prezidentas negali 
pasiimti sau daugiau galios, negu kad jaių suteikia

I žmonių išrinkti atstovai, ir iš jo pusės nėra pavojaus, 
kad jisai su armijos pagelba padarys valstybėje per
versmų.

Bet, antra vertus, tokia vyriausybė yra silpna, nes 
| seimas visą laiką gali trukdyti jos veikimą. Tai ypač 

sudaro keblumų, kuomet seimas susideda iš daug par-
JHk • r •

Užsisakymo kainai
Chicago je — paštu:

Metams ___________   $8.00
Pusei metų .....----- ------ ............ 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mBneriams 1.50
Vienam mėnesiui.75

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paltu:

Metams------------ ....____ ___  $7.00
Pusei metų ....... w...................... 8.50
Trims mėnesiaihs •*••••*»•••••••••••• 1 •75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui  _____ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ___ ____ _____ _____ $8.00
Pusei metų ______ _—__ 4.00
Trims mėnesiams •••••••••»•••*•••••• 2a50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

tijų, kurios nuolatos tarp savęs • tąsosi, nestengdamos 
viena kitos nugalėti.

Praktika parodys, ar naujoji tvarka bus sekmiip 
gesnė.

Apžvalga
PASAKOS BOLŠEVIKIŠ

KIEMS VAIKAMS.

gynėjus- 
Bolševikai

Per daugelį metų Rusijos 
mokyklose buvo draudžiama 
vaikams skaityti knygas, ku
rios yra mėgiamos kitų šalių 
mokyklose. Bolševikiški švie
tėjai reikalavo, kad vaikai so
vietų Rusijoje skaitytų tiktai 
“marksistinio” turinio knygas, 
t. y. tokias, kurios garbina 
diktatorišką valdžią, išjuokia 
“buržujus”, piešia didvyriais 
“proletarų tėvynės” 
kareivius ir t. t, 
ypač griežtai buvo nusistatę 
prieš pasakas apie užburtas 
pilis, užkerėtas karalaites ir 
stebuklingas dvasias, kurios 
daro gerą ir blogą žmonėms, 
nes tokių raštų skaitymas, jų 
supratimų, auklėja vaikuose 
palinkimą į prietarus.

Bet neseniai Rusijos komu
nistų partija įvedė stambią at
mainą vaikų švietimo siste
moje. Partijos entro komitetas 
paskelbė ilgą sąrašą “klasines 
vaikų literatūros”, kurią jisai 
liepia laikyti mokyklų biblio
tekose. į tą sąrašą įeina ir 
“Robinson Crusoe”, kurį pir
miau bolševikai laikė “impe- 
rialistiško” švietmio įrankiu; 
įeina taip pat daug kitų kny
gų, vartojamų svetimų šalių 
knygynėliuose. Be to, yra pa
skirta komisija, kuri parinks 
tinkamas sovietų vaikams An
dersono ir Grinimo pasakas.

Taigi, galų gale, įr bolševi
kai ėmė suprasti, kad vaikus 
šviesti negalima vįen tik “le
ninizmo teziais” ir panašia 
partine literatūra. Bolševizmo 
visas progresas susideda iš to, 
kad jisai savo teorijas meta 
lauk ir grįžta prie to, ką jisai 
pirmiaus niekino,

PAVOJINGA AUSTRIJOS SO
CIALISTŲ PADĖTIS.

Austrijai grasina hitlerizmo 
pavojus. Bet tuo pačiu laiku, 
kai dabartinė jos valdžia, su 
premjeru Dollfuss’u priešaky
je, ginasi nuo Hitlerio, ji vi
duryje šalies stiprina “nami
nio darbo” fašizmą. Ji susidė
jo su fašistuojančia “heim- 
whr”, kuri praeityje yra kelis 
kartus bandžiusi padaryti kra
šte ginkluotą perversmą ir 
sunaikint socialdemokratinę 
Vienos administraciją.

Todėl Austrijos darbininkų 
padėtis dabar yra labai kebli. 
Jeigu jie sukiltų prieš Dollfus- 
s’ą, tai pasinaudotų proga hit
lerininkai, ir Austrijoje butų 
įsteigta tokia pat žiauri tero
ristinė diktatūra, kaip ir Vo
kietijoje. Jeigu jie Dollfuss’o 
politikai nesipriešins, tai Aus
trijoje ilgainiui įsigalės savasis 
fašizmas, 
sutrempti

Būdama 
padėtyje, 
mokratų 
prastą konvenciją Vienoje ir 
svarstė, kokios jį turi laikytis 
taktikos. Kaip praneša paskiau-' 
sios (telegramos, socialdemokra-> 
tų suvažiavimas po ilgų disku
sijų nutarė pasirinkti “mažes
nio pikto” kelią, t. y, kovoti 
prieš hitlerizmą, stengiantis 
vengti susikirtimų su Dollfuss’o 
valdžia.

Socialdemokratų vadai parei
kalavo, kad kancleris Dollfuss 
leistų jiems dalyvauti krašto 
sienų gynime nuo Vokietijos 
rudmarškinių. Suvažiavimo pri
imtoje rezoliucijoje sakoma:

“Mes norime padėti Aust
rijai atsiginti nuo rudųjų 
barbarų, kadangi mes žino
me, jogei jiems įsiveržus mes 
pirmiausia nukeųtėtume.” 
šį Austrijos socialistų poli

cija yra, bfe abdjortėB, teisinga; 

kuris taip pat gali 
darbininkų teises.

šitokioje keblioje 
Austrijos socialde- 

partija laikė nepa-

Dabartinėse apystovose jiems 
nėra kitokios išeities, kaip to
leruoti valdžią, kuri yra atža- 
gareiyiška, bet nėra tokia bar
bariška, kaip Hitlerio valdžia.

Reikia čia pridurti, kad Aust
rijos socialdemokratai yra, gal 
būt, kairiausia socialistinė par
tija visame socialistiniame In
ternacionale. Tačiau ir jai teko 
priimti toleravimo taktiką, pa- 
našią į tą, kokią vartojo Vo
kietijos socialdemokratai. Taigi 
yra klaida manyti, kad Vokieti
jos socialdemokratai pralaimė
jo dėl savo “dešinumo”.

Galima dar čia priminti, kad 
kitosė šalyse organizuoti dar
bininkai vartojo labąi revoliu
cingą taktiką, o betgi fašizmas 
tenai laimėjo pergalę ' daug 
anksčiau. Sakysime, Italijoje: 
darbininkai fenai buvo tiek 
revoliucingi, kad pradėjo imti 

- ■ .p.......... .................... -------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Robert Louis Slevenson. Veęlė A. Kartanas

Turtų Sala
(Tąsa)

/

Aš mečiau žinksnį artyn.
“Ai’ šis stalas mano bičiu

liui, Vincui?”, jis paklausė, 
lyg pasityčiodamas.

Aš pasisakiau nežinąs jo 
bičiulio Vinco; ir tas buvo pa
taisytas asmeniui esančiam 
musų namuose, kurį mes va
dinom kapitonu.

"Gerai,” tarė jis, “mano bi
čiulį greičiausia ir vadintų- 
mėt kapitonu. Jo vienas skruo 
stas yra perkirstas ir jis mėg
sta paūžti, ypač prie gėrimų, 
tas mano bičiulis Vincas. Pa
sakysime, lyg pasiginčijimui, 
jog tavo kapitono skruostas 
yra perkirstas — ir jeigu tu 
nori, tas skruostas yra deši
nysis. E, tai jau ir išpasako
jau! Taigi, ar šis mano bičiu
lis randasi šiame name?”

Aš jam pasakiau, kad jis 
išėjo pasivaikščioti.

“į katrą pusę, sūneli? 
į katrą pusę jis nuėjo?”

O kai aš pasakiau ir paro
džiau uolą, iš katros pusės 
galima buvo tikėtis jį grįžtant; 
ir kaip greitai ir atsakiau ke
letą kitų klausimų, “E”, jis 
tarė, “šis bus neblogesnis už 
gėrimą, mano draugui Vin
cui.”

Jo veido išraiška, tariant 
tuos žodžius, .buvo visai ne
maloni, bet aš pasilikau prie 
savo nuomonės, kad svečias 
klydo, nors jis ir butų manęs, 
ką jis sake. Bet tai nebuvo 
mano reikalas, aš pamaniau; 
o prięg tam, nelengva buvo ir 
žinoti, kaip čia pasielgus. Sve
čias neatsitraukė nuo durų, 
būdamas viduje ir besižval
gydamas už kerčios, kaip ka
te laukdama pelės. Sykį aš 
pats buvau išėjęs ant Iželio, 
bet jis tuojau pasišaukė ma
ne atgal, o kai aš ant syk ne
paklausiau, ka4 patenkinus 
jį, baisiausia permaina pasi
rodė ant jo pageltusio veido 
ir jis grasindamas įsakė man 
eiti vidun, bjauriausiai užkei- 
kęsj dėl ko aš net sudrebė
jau, Man sugrįžus, jis vėl at
simainė ir buvo to paties bu
do, kaip ir anksčiau ir lyg 
pajuokdamas ar pykdamas, 
lengvai uždavė į mano petį ir 
pasakė, kad aš esąs geras vai
kas ir kad jis mėgstąs mane. 
“Aš pats turiu sūnų,” , jis ta
rė, “taip panašus į tave, lyg 
jus būtumėt atskelti iš tos 
pačios kaladės1 ir jis yra visas 
rnanb Širdies džiaugsmas. Bet 
dįdelis reikalas vaikams, tai 
disciplina, sunau discipli
ną. Klausyk, jeigu tu butum 
buvęs ant laivo šalę Vipco, 
tau pereiktų Įauktb dviejų pa* 
tmijittrij — ne tau. Vinco

į savo rankas dirbtuves, vyda
mi lauk jų savininkus. Tačiau, 
kai tik tasai judėjimas susmu
ko, tai kraštą užliejo fašizmo 
bartga. Vengrijoje darbininkai 
buvo “revoliucingesni” ir už 
Italijos: jie buvo visą valdžią 
paėmę | savo rankas ir pa
skelbę “sovietų” tvarką; bet 
tai pasibaigė žiauria admirolo 
Torthy diktatūra.

Taigi vadinamas "kairumus” 
arba “revoliucingumas” visai 
perą garantija prieš fašizmą; 
priešingai, tas "kairumas” ne
retai paruošia fašizmui dirvą.

kur 
smul- 
blęką 
kapi-

Fašizmas laimi tenai, 
ūkininkai įr nusigyvenusi 
kįoji buržuazija padaro 
su armįja ir stambiuoju 
talu. Prieš šitą kombinaciją
darbininkų klasė negali atsilai
kyti. Ir Austrijoje ji neatsilai
kys, jeigu kapitalistai, smulkio
ji miesčioni ja, ūkininkai ir mL 
litaristai susijungs ir Užsima
nys panaikinti demokratinę 
tvarką. t

—— 

niekados nebuvo toks būdas, 
nęi tų, kurie darbavos ant laL 
vo £ale jo. Ir štai, iš tikro, 
mano bičiulis Vįncas, žiūroną 
pasispjaudęs ranka, Dieve 
laimink jo širdį, iš tikro, tai 
jis pats. Tu ir aš grįšime į 
seklyčią, sunau, ir užlysimę 
už durų įr suteiksime Vincui 
tai, ko jis visai nesitikėjo — 
Dieve palaimink jo seną šir
dį, dar sykį sakau.”

Tai sakydamas, atbulas 
traukėsi sykiu su manim 
seklyčią ir pastūmė mane 
kampą, užpakaly savęs, taip 
kad mudu buvome' paslėpti at
viromis durimis. Aš buvau la
bai sumišęs bei nusigandęs, 
jus galite įsivaizduoti, o kai 
aš tikrai patėmijau, kad ma
no svečias pąts buvo nusigan
dęs, tai aš dar labiau bijojau. 
Jis paliuosavo kardo rankeną 
ir išjudino iš makšties; ir visą 
laiką mums belaukiant jis vis 
ryjo, lyg jausdamas gerklėje 
kokį nepraryjamą kąsnį.

Pagaliau įžengė ir kapito-

jis

1

SUDEGINIMAS TEOSOFŲ VADO DR. ANNIE BESANT

Viso pasaulio teosofų vadas, Dr. Annie Besant, ilgus me
tus. gyveno Indijoj. Mirdama ji išreiškė pageidavimą, kad jos 
kūnas butų sudegintas einant indusų apeigomis. Tas pageida
vimas liko išpildytas ir jos kūnas liko sudegintas ant laužo 
Adyar miestely, Madras provincijoj, Indijoj. Paveiksle matyt 
deginamas ant laužo jos kūnas. Teosofijos sekėjų yra ir tarp 
lietuvių, žymiausias lietuvių teosofas yra rašytojas ir (Prusą 
Lietuvos veikėjas Vydūnas,.

nas, trenkė duris ir nepažvel
gęs nei į dešinę, nei į kairę, 
nužygiavo 
tiesiai prie

skersai kambario 
jo laukiančių pus-

tarė ^svečias, bal- 
aš manau, buvo

“Vincai”, 
su, kuris, 
dirbtinai pakeltas, kad paro
dyti drąsumą bei didumą. Ka
pitonas apsisuko ant kulnų ir 
tuoj aus buvo priešaky mus; 
nei mažiausio ženklo rudumo 
nebebuvo matyti jo veide, net 
ir jo nosis jau buvo mėlyna; 
jis buvo panašus į žmogų, ku
ris staiga pamato šmėklą ar
ba piktąją dvasią, ar ką blo
gesnį, jeigu galima įsivaiz
duoti bent ką blogesnį; ir, 
duodu savo garbės žodį, man 
labai pagailo jo, kai aš pama
čiau jį momentaliai pasida
riusiu taip senu bei sergan
čiu.

“Nusiramink, Vincai, tu pa
žįsti mane; tu pažįsti senąjį 
laivo bendrą, Vincai, be abe
jonės,” tarė svečias.

Kapitonas, lyg žioptelėjo 
kaž kaip.

“Juodasis šuo!”, tarė jis.
.......................u.,..',-. "r.'ss-z., .į.. ...------------------------------- ---------------- --------------------------- ~ 1

DAR ILGAI BUS JAUČIAMAS TO LAVONO DVOKIMAS
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“O kas kitas, kad ne jis,” 
atšovė pastarasis, kiek drą
siau. “Juodasis šuo, kaip ir 
visados, atėjo pamatyti savo 
seną laivo draugą Vincą ‘Ad- 
miral Benbow* užeigoje. E, 
Vincai, Vincai, mes abu esam 
visko matę nuo pražudymo 
šių mano dviejų nagų” jis pa
reiškė, pakėlęs sužalotą ran
ką.

“O dabar, klausyk,” tarė 
kapitonas. “Tu jau pasigavai 
mane; ir štai aš esu čia pat. 
Gerai, tai ir prie reikalo: ko 
tu nori?”

“Žinoma, tavęs, Vincai,” at
sake Juodasis Šuo. “Tavo tie
sa, Vincai. Aš imsiu stiklelį 
romo nuo šio brangaus vaiko, 
kurį aš taip pamėgau; ir mes 
atsisėsime, jeigu tau patinka, 
ir draugiškai pasikalbėsime, 
kaip seni laivo draugai.”

(Bus daugiau)

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

įIMllį!
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicago Spirit of 
“I WILL”

The hope of tomorrow is the 
yotith of todhy. The great need 
today for the individu’al is to 
build up his mental resources 
i n order to successfully meet 
the fundamentai problema of 
living. EduCation is the one 
thing that will give the youth 
of todfty the opportunity of 
tomorrow. For the first time 
i n their lives yourtg people have 
f eit the seciyity of the home 
shaken. They are meeting the 
condition bravely būt they 
want to stndy and will do any- 
thing if it can be found.

Our city destined because of 
the location to be the foremost 
in the world certainly will not 
turn a deaf ear to their own 
Chicago boys and girls. The 
Youth represents Confidence 
and Courage. The Adult re
presents Ch^racters and Cap
ital. United' they rcpresenr 
Chicago. Proud City of De- 
stiny.

How will they meet? The 
medium to blend these forces 
has been beautifully worked 
out in a plan by a capable, re- 
sourceful woman, Dean A. A. 
Andcrson, President of Chicago 
Law School, 14 East Monroe 
St., Chicago, III. which she has 
named a Revolving Scholarship 
Fund. The youth are not ask- 
ing for charity i n the usual 
sence of tlie yord, they are 
willing to sign notes and will 
proudly pay back the šame.

Could an investment of a 
little money pay so large a re-

turn as the hėlpinfc to motild 
a splendid man or wonian, ed- 
ucated with your assistance. We 
ask you to co-operate in this 
more than vvorthy cause. Dean 
Anderson will be happy to have 
you call at the School any 
afternooti or evening or at 
your reųuest send a represent- 
ative to your home with fili!, 
details of thd plan. The need i 
is now. The problem is here. 
Will you answer to the Spirit 
of Chicago “I.WILL”?

Jeigu chicagiečiai iš
pirks iš kalno 1,000,000 
įžangos tikietų, tai pa
saulinė paroda bus pra
tęsta dar vieniems me

tams
— - -t - m *

Pasaulio parodos pratesimas 
priklauso nuo Chicagos gyven
tojų. Jeigu jie nori parodą, tu
rėti dar ir kitais metais, tai 
turi iš kalno nupirkti 1,000,000 
įžangos tikietų. Prie tokios iš
vados priėjo pasaulio parodos 
viršininkai.

Jei tas sumanymas ras pri
tarimo, tai tikietai bus parda
vinėjami nupigintomis kaino
mis, — už 10 tikietų reikės 
mokėti tik keturis dolerius.

Pavieto poliemonai ne
gauna žįlffų, tad kolek- 
tuoja pinigus iš auto

mobilistų
Chicagiečiai gana dažnai tu

ri nesmagumų su pavieto poli
cija, kurios pareiga yra tvar
kyti trafiką.

Kodėl pavieto policija dažnai 
be jokio reikalo kabinėjasi prie 
automobilistų? Į tą klausimą 
kelių policijos viršininkas at
sako sekamai: girdi, nuo liepos 
1 d. poliemonai dar negavo al
gos; prie tokių apystovų jie 
tiesiog negalėtų gyventi, jeigu 
kartas nuo karto “nepakratytų” 
automobilistus.

JUOZAPAS SMAILIS
Persiskyrė su Šiuo * pasauliu 

spalio 1J d., 5:30 vai. vak, 
1933 m., sulaukęs pusės am
žiaus; gimęs Lietuvoj, Griška- 
budžio parap., šakiu apskr. 
Pušauskelbj kaime. _. 
išgyveno 2o metų, 
deliame nuliudime dvi dukte
ris Stellą ir Adella ir daug ki
tų giminių, o Lietuvoj brolius, 
seserij ir gimines. kūnas pa
šarvotas randasi 4212 South 
Maptewood Avė.

Laidotuvės j vyks seredoj, 
spalio 18 d., 1 vai. po piet iŠ 
namij bus nulydėtas j Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Juozapo Smailio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame.
Dukterys ir Gimines.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. J. Bagdonas, telefo? 
nas Republic 3100; p. A n na 
Kasper rūpinasi laidotuvėmis.

y apruu .< 
Amerikoj 

Paliko di-

Mokyklų taryba tikisi 
gauti $10,000,000 

paskolos
Chicagos mokyklų taryba de

da pastangas, kad gavus iš fe- 
deralės valdžios $10,000,000 pa
skolos. Manoma, kad ta pasko
la bus gauta. Pinigai bus su
naudoti baigimui statyti mo
kykloms trobesių.

Bus pasamdyta 200 ■  o
William J. Bogan, mokyklų 

prievaizda, pareiškė, jog trum
poje ateityje bus pasamdyta 
200 mokytojų, kurie turės mo
kyti suaugusius. Tai busią su
rišta su federalės valdžios ame- 
rikonizacijos planu. Vėliau, ga
limas daiktas, kad mokytojų 
skaičius bus padidintas ligi 700.

Tiems instruktoriams bus 
mokama ne daugiau, kaip $15 
per savaitę.

SALOMĖJA KAZINSKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

vyra Aleksandra ir sūnų Jo
ną ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
6734 So. Artesian Av.

Laidotuvės ivyks penktadienį 
spalio 20 dienų, 8:30 vai. ryto 
iš namų i Gimimo Pan. šven
čiausios parapijos bažnyčių, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės siela, o iš 
ten bus nulydėta i Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Salomėjos Kazins- 
i kiehės giminės, draugai ir pa-4 

ž j šlami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdo liekame,
Vyras, Sunug ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
borius J. J. Bagdonas, Tel. 
Republic 3100. /

tėvo

Pagavo plėšiką

po-

i

Joseph Bandzera, 13325 Bur- 
ley avė., ne tik pateko į polici
jos rankas, 
mušti, 
pavogti 
užklupo 
plieno
Įvyko susirėmimas, 
tapo ant žemės permuštas ir 
surištas. Darbininkai pašaukė 
policiją. Vagis tuo tarpu atsi-

.i, .r ro ži.’i’

Itaifttaiii

k

Nudistams nepakanka 
vien tik šypsenos

Chicagos nudistai, kurie turi 
Savo stovyklą Kentland, Ind., 
turės dėvėti drabužius. Tokį 
patvarkymą padarė to mieste
lių tėisėjas Sammons.

Apylinkės f armėnai pradėjo 
skųstis, kad nudistai daro gė
dą. Dažnai visai nuogos mote
rys ateina pas farmerius pirkti 
maisto produktų. Tai esą nepa-. 
kėnčiama. '

Tačiau Chicagos advokatas 
Knapp, kuriam priklauso sto
vykla, pareiškė, jo& sekamą 
sekmadienį nudistai vėl ten su
sirinks it nedėVėš jokių dra
bužių.

Kažin, kaip į itai pažiūrės tei
sėjas, kuris liepė nudistams dė
vėti drabužius?

peikėjo ir pasileido bėgti su 
surištomis rankomis. Tačiau 
pasprukti jam nepasisekė: po- 
licmonas jį pasivijo ir vėl per
bloškė ant žemės. Policijos da
boklėje Bandzera prisipažino, 
kad kartą jam jau įtekę “paku- 
tavoti” Joliet kalėjime 
liavimą.

150 baigę žydų 
klas

Policija sulaikė Menke ir lie
pė jam “papusti”. Iš kvapo ji 
nusprendė, kad Menkei 
sveikiau pailsėti policijos 
boklėje.

bus
da-

už vagi-l Apiplėšė grosernės 
manadžerį

IrtokV- ^rys apiplėšo Jack
Richmond (3185 Leland avė.), 

Jgrosernės manadžerį, prie
n „ j Westerri ir Shubert. Atėmė išGrand|jo $300.

Amerikos t)arbo Federacijos 
prezidentas William Green ati
daro 53-čią metinę Federacijos 
konvenciją Washiiigton, D. C.

Milionai dolerių bus iš
mokėta užsidariusių 
batikų depozitoriams
William L. O’Connelt gene* 

ralis valstijos bankų resyveris, 
pareiškė, jog dar prieš Kalė
das Chicagos užsidariusią b&n- 
kų depozitoriai gaus dalį savo 
indelių. Pirmiausiai bus išmo
kama iš tų bankui kurie užsi
darė dar tik šihis metais. Fi
nansų Rekonstrukcijos Korpo
racija tiems bankams suteiks 
paskolą.

Šelpiamų skaičius su
mažėjo, bet išlaidos 

padidėjo
Atrodo, kad Cook paviete 

darbai pradeda eiti geryn. Bė
giu rugsėjo mėnesio 10,569 šei
mos nebeėmė pašalpų, kadangi 
tų šeimų nariai pradėjo dirbti. 
Viso per tą mėnesį buvo šelpia
ma 117,405 šeimos. Betgi ne
žiūrint to, kad šelpiamųjų skai
čius žymiai sumažėjo, vienok 
šelpimo išlaidos padidėjo net 
ant $535,753. Išlaidų padidėji
mas vyriausiai pareina nuo gy
venimo reikmenų pabrangimo.

Banditai pašovė 
licmoną

tPolicmonas Adam Hąrast iš 
Cicero turėjo susirėmimą šti 
dviem banditais, kurie bandė 
apiplėšti spulką adresu 4029- 
W. 30 st. Įvyko susišaudymas. 
Padarinyje poliemonas Harast 
liko sunkiai sužėistaš. Banditai 
pabėgo.

Vaikas persišovė 
revolveriu

' P-ia Walbčrg, 1306 93 st.,
paguldė savo trijų metų vaiką 
įt tėvo lovą, o pati nuėjo į vir
tuvę. Kuriam laikui praėjus, 
pasigirdo šūvis. Motina įbėgo 
į kambarį ir rado savo sūnų 
persišovusį; Matomai, vaikas po 
pagalve surado (tėvo revolverį 
ir pradėjo žaisti. Revolveris 
netikėtai išsišovė.

Vaikas tuoj liko nugabentas 
į ligoninę; Jo padėtis kritinga.

Kova dar tik prasidėjo
♦T'7 ’' “

Citizens Savė Our School ko
mitetas sako, jog kova prieš 
Chicagos mokyklų tarybą dar 
tik prasidėjo. Busią dedama 
visos pastangos, kad užkirsti 
kelias politikieriams,) kurie bai
gia krikdyti viešąsias mokyk
las.

ANTANAS STAKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Paliko didelime nuliudime 2 
seseris Eva ir švogerį Juozapą 
Dočkus, Julijoną ir švogerį An
taną ir sesers sūnų Antaną Šal
čiukus ir giminės Amerikoj, o 
Lietuvoj 2 brolius Kazimierą ir 
Juozapą, 2 brolienes ir gimines.

Kulias pašarvotas, randasi 
Masalskio koplyčioj, 3307 Au- 
burn Avė.

Laidotuvės ivyks ketvirtadie* 
nį 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 bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kai 
pines.

Visi a. a. Antano Statkausko 
giminės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse, ir suteikti 
jam paskutini ’ patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Sėsetys, švogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra-. 
borius A. Masalskis, .Telefonas 
Boulevard 4189. •

/Pereitą sekmadienį
Opera salėje įvyko ceremonijos
žydų mokyklas baigusiems nio-Įai į., „ <T ..
kiniams. Pradžios ir aukštesnes oKeJblmal Naujienose 
mokyklas baigė 150 mokinių. dėlto,
Viši jie gavo diplomus. kad ^či»s Naujienos 

___  yra naudingos.
Dėl kvapo pateko į bėdą j uetuviai įtektoji

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos
Nariai.Rudolph Menke, 5609 Drexel 

avė., kuris 1924 m. atvyko iš 
Vokietijos, pasiryžo surasti sa
vo bosą, dženitorių Charley 
Ranna, 
Skaitąs, 
go apie 
labiau
Menke dėl atsargos pasiėmė ir 
revolverį.

ir suvesti su juo są- 
Mat, Ranna kažką blo- 
jį pasakęs. Kad bosas 
su juo skaitytųsi, tai

Lietuvės Akušeres 
Mrs. ANĖLIA K. JARUSH' 

Physical Therapy 
& Midwife 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone 

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

rfį.Mtata'iSr i i’ i ii.... .. .....................  ■

Grabotiai________
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tiirįu automobilius visokiems reika- 
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

A. L Davidonis, Mik
4910 So. Michigan Avenue

Tel.
VALANDOS:

nuo 
nuo

Kenwood 5107

bet dar gavo ir 
Iš sandėlio jis bandė 
kelias dėžes muilo. Jį 
nusikaltimo vietoje du 
liejyklos darbininkai. 

Bandzera

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiad 

Moderniška koplyčia dykai.
668 IV. 18l/j St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.
f -,ii7,'.'|-'.7.n- ,-,)<1i','; „|T.Į.-.fi .r,r.," ■)|Į„ihiiįW 

SIMON > MNS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Tėti Usathi 337/
Tel., Yards 1829

DR. & SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akli! 
Ištaiso. 1 t

Ofisas it.. Akitiiit, Dirbtuvė
756 West 35th St.

k-UMpar Halštėd St. _ 
Valandos npd 10—-4, nuo 6 iki 8 

NėdČlibinis TO iki 12 vai. ryfo
- ... ■ v

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
įstaiga CHICAGOJU

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

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

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys kbįilyČids stt 
vargonais DYKAI dėl šermenij.

Nuliudimo valandoje, pašaukite) š!q |staig&

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ CtRABORIUS 

4605-67 SO?* HERMITAGE AVE.
Visi Telefonai YARDS 1741—1742 • ILU t

Lietoviaf Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę it patogesnę viet$

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais ftuo 10 iki 13 

Phone Boulevard 8483
— ........ . . ............ ... ........... i ......įi ■

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASII
756 W. 35th St 

(G». of 35tb 8 Hahud St,.>' 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St

(Coi. of 35th B Haleted 8U.) 
Gyvenimo vieta 6004 S. Talman Avė.

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

Ofieo tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
. DENTISTAS

4143 Archer Avenue

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

apatt Iventadienio it ketvirtadienio.

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 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig sutarties.
CHICAGO. ILL.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

kampas 67 th ir Altesian Avė.
Telefonas GrovehilI 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milsvaukęe Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

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.

Dr. Suzana Slakis
•h

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

Natrių Tel. Hyde Park 3395 
Vai, — 9 —12 ryto, Antradieniais 
Kčtvttgais 4 —8 vak. Trečiadieniais

» Šetądieniais sulig sutartie*.

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas b 
akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. lUth St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Patk 6755 ar Central 7464

ir 
ir

Ita «39I DR. V. A. ŠIMKUS
A» MASALSKIS

Musą Patatrisvihiat lai- 
dbtttvėše if kokiame rd~ 
kale višUodlet dsti šąži- 
rtirigaš if riėferailgaar td- 
dėl. kad aettitittiė iš
laidą džlaikymui skytitį, 

3307 Aubutri Avė. 
CfiiCAGO, ILL. 

r r/ -i. • <
Tėti Lafayette , 3572 Į au _ # #
J. Liukvičiuą Gydytojas ir Chirurgas
BALSAMUOTOJAS [ 4645 s> ASHLAND A VE.

Patarnauja Ctiicagdjf |Ofhd ridi: Nuh 2 iki 4 if nu* 6 iki 8 
^^BdUkvard’^78?^ 

utuo ieiu Douievara /ozu
4093 ARCHER AV. Nam,< Prospect 1930

. .............. . x .. | - - -------------------- --------------------------------------------------------

Phonė Cahal 6132.

.. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 

vaL. Nedaliomis ntio 10 iki 12 
3343 Sotith Halsted St. 

Tel. Botilevard 1401 
‘tau

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Mauriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
JyaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 

' Į Vakaro. NedėL nuo 10 iki 12 v. dieną 
•Į Phone Midway 28809

M.

J. ZOLP 
GRABORIUS 

1616 West 46th St. 
Te). Eonlė«ard 5>203 if.8M3

Tėt Clttrd 37^4: 
' .. .lii'te m

Lachavich ir Simus 
LlETtlVia GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
TeL Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 25rd PI., Chiėago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct, Cicero, UI.
TėL Cicero 5027

Dr. Strikol’is
Telefonas Yards 0994

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
Rėz. Tėlephone Plaza 3200

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

. Valandos: 1—3 ir 7—8 
-1 ISeredomb ir nedėliomis pagal sutartį
Koplyčia dykai Į Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTI!
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
rirti 31st Street

Valandos: 10—1! V«l. ryto, 2—4, 
7—9 vai. vak. Nedėlioihis iš šventa- 

niais 10—12 dieną.
............—i . i i—,,

Advokatai

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj ValindbJ Palinkite Mane 

2506 63rd St.
Tib RBPUBLIČ 3100

2109 k 859 J, ' 

s Petkai 
borius

DYKAI
15th St
ILL>

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 ,W. Madison St.

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

Namų telefonas Brunsvick 0597

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS:

127 N.Deatbotn 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.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo H EtitOpot ir vii praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 Ą. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieriiais it ketvirta

dieniais pagal sUtitarimą.

3385 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD JljS'

ĮįĮlIt.rf..-.... ..  .. ................. . ..........................

Tel. Republic 0098

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3008 W. 59 St
Valandos: Kuo 2 iki 5 vai. dieną 

nuo 7 iki 8 v.il. vak.

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel, Boulevard 2800 

Rer. 6515 So. Rockuiell St. 
Tel. Republie 9723 y -- ......

ir

JMK B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

108 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660: Valandos 0—6 

W. Side: 2201 W. 22 St. (Cermafr Rd) 
PanedSUo, Seredos ir PBtaydte. rak. 6 Iki • 

Tdsfoaas Caaal 8183
Namai: 6459 S. Rockvrell Street 

ūtarnlako.<]6įwjo jrtabatoįfflA. 7 Iki 4

r*.



Trečiadienis, spalių 18, 1933

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš Simono Daukanto
Draugystes Veikimo

giausiai dabar veikia~šie asme
nys: A. Vilkas, K. Demereckis, 
A. Zalatoris, T. Janulis, P. 
Kellys ir J. Racevice. Padėki
te jiems dirbti, kad vakaras bu
tų kuo sėkmingiausias 
pat tėmykite kas 
jienas”, kur tilps 
nešimai draugijos

Taip 
dieną “Nau- 
svarbųs pra- 
nariams.

Rengia iškilmingą vakarą Marųuette Manot
gimimo 

(Daukan- 
1793 m.) 

metais
Visi lietuviai

Simano Daukanto 
dienos paminėjimui 
tas gimė spalių 23 d. 
draugija kiekvienais 
rengia vakarą,
žino, kati Simonas Daukantas 
buvo vienas žymiausių musų 
istorikų. Dėl lietuvių tautos jis 
labai daug pasidarbavo. Jo is
toriški raštai dar ir šiandien 
tebetuvi didelę vertę.

štai kodėl ir musų draugi
ja, kuri yra pasivadinusi jo 
vardu, kiekvienais metais mi
ni jo gimimo dieną tam tik
rais parengimais. Šiais metais 
draugijos parengimas bus ypač 
reikšmingas. Tai bus ne tik 
musų istoriko paminėjimas, bet 
tuo pačiu laiku ir 40 metų draiU- 
gijos gyvavimo sukaktuvės. 
Mat, dalykas toks, kad Simano 
Daukanto Draugija susikūrė 
lapkričio 12 <1. 1893 m. Vadi
mui, sukanka 40 metų nuo to 
’aiko, kaip draugija . gyvuoja. 
Tai pusėtinai ilgas laikas. 

K

Draugijos vakaras įvyks spa
lių 29 d. Chicagos Lietuvių Au- 
(Jitorijoje, 3133 S. Halsted st. 
Pradžia 6:30 vai. vakaro. Bus 
suvaidinta “Naktis Pabaltijo** 
Pakrantėje”.

Kas neturite tam vakarui ti- 
kietų, tai malonėkite juos įsi
gyti pas rengimo komisijos na
rius arba valdybą. Kaip žinią, 
yra padarytas nutarimas, kad 
nariai, kurie pasidarbuos drau
gijos labui, tikietus gaus dy
kai. Pasimatykite su komisijos 
nariais dėl gavimo tikietų. Dau-

Apiplėšė D. Pacevičiaus namus

grosemę. 
Brighton 
ir namai 
grįžo šil

Spalių 15 d., 6:30 vai. vaka
ro, vagiliai įsilaužė per užpa
kalinį langą į D. Pacevičiaus 
namu*s, 2614 W. 69 st., ir, pa
sigrobę 50 dolerių pinigais ir 
169 dolerius čekiais, pabėgo.

Gal butų ir daugiau skriau
dos padarę, jeigu tuo laiku ne
būtų sugrįžęs Pacevičių sūnūs. 
Ponai Pacevičiai tame pat na
me laiko bučernę ir 
Jie buvo išvažiavę į 
Parką pasisvečiuoti 
paliko tušti. Tačiau
nūs ir pasibeldė į duris. Ka
dangi niekas neatsiliepė, tai jis 
pasišalino. Vagiliai, matomai, 
išsigando ir tuoj paspruko su 
grobiu, — pinigais ir čekiais.

Sekamą dieną, t. y. spalių 
16 d., vienas vagiilų tapo su
imtas. Jis baftdė išsimainyti pa
vogtą čekį ir pakliuvo polici
jai į rankas. Kiek žinoma, va
giliai yra visai jauni berniu
kai (apie 18 metų amžiaus) ir 
apylinkės gyventojai.-

P-as D. Pacevičius yra se
nas “Naujienų” skaitytojas ir 
rėmėjas.

— Senas Petras.

RADIO
Pasiklausius Budriko krau

tuvės radio programų praeitą 
sekmadienį, 15 spalių, turiu pa
sakyti, kad Budriko programai

darosi geresni ir gražesni. Nors 
dabar jau buvo jų tik du, vie
toje buvusių trijų, bet jie bu
vo ilgesni ir gražesni.

8 vai. ryto — gražute rinki
nėlis rekordinių lietuviškų me- 
liodijų. G,i 1-mą valandą po pie
tų — geriausi Chicagos lietu
vių žvaigždės: gerb. artistas 
Babravičius, vargon. p. Sauris, 
musų žymus baritonas Stasys 
Rimkus, 
Sereika, 
girdėjo, 
padėkoti 
Budrikui
programų surengimą ir patie
kimą.

Sprendžiant iš to sekmadie
nio, patartina kiekvienam lie
tuviui pasiklausyti Budriko 
krautuvės ketvirtadienio radio 
programo, 7:80 vai. vakaro, 
W. H. F. C. Tai, be abejones, 
bus ko pasiklausyti.

— Muz'kantasu

ir armonistas Jonas 
Kas tik tą programą 
visi gėrėjosi. Tenka 

musų biznieriui p. 
i.’ž tokių šaunų radio

Progress Furniture 
Krautuvė Tęs Pirmą 

Rudenini Išpar
davimą

tuvė daro gražią biznio apy
vartą ir kasdieną čia lankan
čių kostumerių skaičius spar
čiai dauginas ir, galima sprę
sti, kad jie visi yra pilnai pa
tenkinti, nes krautuve ir pre
kės gražios, platus pasirinki
mas, mažos kainos, vedėjai ir 
visa eilė čia dirbančių darbinin
kų yra patyrę, mandagus ir 
žvalus. Todėl gražu* ir girtina 
mums chikagiečiams turėtį pa
našių lietuviškų krautuvių/ 
kaip kad yra Progress Fur
niture Co. krautuvė ant Bridge- 
porto po adresu 3224 South 
Halsted Street.

Rado $57,000; gavo $100 
atlyginimo

Ireųe Haynes, kuri dirba res
torane kaipo kasierė, užvakar 
North Western stoty j pakėlė 
nuo žemės didelį konvertą. Kai 
ji pažiurėjo į vidų, tai net jos 
akys aptemo. Ten buvo lais
vės bonų ir kitų vertybės po
pierių už $57,000.

Haynes tuoj nusiskubino pas 
policijos kapitoną, kad pagel
bėti jai surasti tų bonų savi
ninką. Ilgai ieškoti nereikėjo.

Pasirodė, jog bonus pametė 
Margaret Delaney, 18 E. Elm 
st.

Irene Haynes gavo šimtą do
lerių radybų už sugrąžinimą 
bonų.

Furniture & Fixtures 
Raicandai-itahui •

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

Trys medžiotojai nu
kentėjo

Atsidarė laukinių ančių me
džiojimo sezonas. Ir štai jau 
trys medžiotojai liko pašauti. 
Visi jie yrą chieagiečiai. Vie
nas jų, Louis Turėk iš Cicero, 
netyčia liko kito medžiotojo 
pašautas^ Jis gal neteks kojos.

PRANEŠIMAI
l!” S. S. Chicagos Centralinės kuo

pos susirinkimas tsibug penktadie- 
lyje, spalio 20 d., 7:80 vai. vak., 
Naujienų name. Nariai ir norintie- 
, ie tapti nariais malonėkite atsilanky- 
i ir draugus paraginti ateiti. Ran

dasi daug svarbių reikalų aptarimui.
Kviečia Valdyba.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING 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. SELEMONAVIČIA

50,4 W. 33rd St., Chicago, 
Prie Normąl St.

Phone Vistory 3486

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
bą. Kiek vėliau ir turto gausiu. 
Mergina ar buvusi moteris atsišau
kite. katra vargingai gyvenate. Aš 
gyvenu ne Chicagoje. Rašykite 

Box 36 
1739 So. Halsted St.

Chicaago, III.

III

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Help Wanted—-Malė 
parbinĮnką 

ALAUS pardavėjai kurie pardavi
nėtų i restauracijas ir tavern. Ėmi
mas sąskaiton ir liberališkas komi- 
šenas vyrams kurie gali atnešti biz
ni. 5211 Prairie Avė.

Kur bus pardavinėja 
ma degtinė

Kas skaito laikraščiui ir kas 
klauso lietuviškus radio progra 
mus, žino, kad šiomis dienomis 
lietuvių krautuvėje, Progress 
Furniture Co., eina didis rude
ninis išpardavimas. Kaip iš 
skelbimų, .taip ir į vietą atsi
lankę žmonės randa, kad čia 
yra labai gera proga nusipirk
ti visokiausių namams reikme
nų ku’o mažiausiomis kaino
mis.

Progress Furniture krautu
vė nors nesenai įsikūrė, bet sa
vo vedėjų darbštumu“ ir suge
bėjimu čia lankantiems pateik
ti geresnes prekes teisingomis 
kainomis su mandagiu patar
navimu pasivijo ir senesnes pa
našias krautuves. Pasišnekėjus 
su vedėjais, J. Kaladinsku ir 
J. Romanu, patyriau, kad krau-

Nėra mažiausios abejonės, 
kad prohibicija neužilgo bus 
atšaukta. Kas tada? Kur pilie
čiai galės nusipirkti ligi šiol 
uždraustą vaisių?

Dėliai to Chicagos miesto po
nai turi nemažai galvosūkio. 
Sakoma, kad miesto taryba yra 
linkusi degtinės pardavinėjimą 
pavesti saliunams. Tačiau sa- 
liunai turėsią būti tinkamai 
sutvarkyti, kad jie nebūtų to
kie “baisus”, kaip pirma.

Atvyksta Henri Bar
busse

šios savaitės pabaigoje j Chi- 
cagą atvyks Henri Barbusse, 
garsus francuzų rašytojas. Vie
name savo romanų jis ypač 
ryškiai apraše karo baiseny
bes. *

Nuo Peršalimų Kratinėje
Viena* skubu* badas sulaužymui per* 

šalimo krutinėję, tai geras iiattrynima* 
su ANCHOR Pain-Expelleriu visos 
t rūtinis ir po to apdengiant krutinę 

u flaneliniu ar vilnoniu audeklu. Šito
kį* gydymasis paiiuosuoja susikimšimą 
krutinėję visokių glitumų ir skreplių.

Neapleiskite peršalimu* krutinėję, ne* 
dažnai jie priveda prie pavojingų ligų, 
kaip plaučių uždegimas, inftaenza, gri- 
pa* tr kt. Tuojau* {Mitrinkite Pain- 
Kxpelleriu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutč*. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

PAIN-EXPELLER
Prisirašykite j musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

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

—O—

—o—
GERAS per visus metus parda

vėjo darbas, patyrimą turintis gaus 
pirmenybę, nors nebūtinai reikalin
ga. Ekpensai garantuoti, turi kalbėti 
angliškai. Atsišaukite prieš 10 v. 
ryto. 1339 W. 63rd St., 1658 W. 
47th St. 4212 Archer Avė.

MOKINAME
Anglų Kalbos
Lietuvių Kalbos
Laiškų Rašymo
Mašinėle Rašyti
Prekybos Teisių
Abelnos Istorijos

MOKSLO LAIKAS:
Nųp 9 iš ryto iki 3 po jnetų, ir nuo 

7 iki 9 vai. vakaro.
Amerikos Lietuvių 

Mokykla
3106 S. Halsted St., Chicago, III.

Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Pilietystės 
Gramatikos 
Etimologijos

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
•023 S. Halsted St.

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

REIKALINGAS kriaučius patyręs 
savo darbe.

748 W. 35 St.

Help Wanted—Female

PATYRUSI mergaitė prie namų 
darbo, virti nereikes, kūdikių nėra, 
geri namai. Mrs. B. Kanter, 1641 
Humboldt Blvd.

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus ir pristatau 
anglis už pigiausias kainas: Black Band 
$7.50; Hacking $8.00; Millers Creek 
$9.75. Palaukit LAFayette 8980.

,J. OKSAS 
2649 West 43rd Street

CLASSIFIEDADS
‘—

Business Service
D1?”??^PatA^ąyiinas, _ _ _

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams 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 
1 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryte 
iki piet. {žymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 ‘ 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 mm

REIKALINGA jauna mergaitė prie 
abelno namu darbo, trumpos valan
dos. Mrs. P. D. Smith, 4912 N. 
Central Park Avė.

REIKALINGA mergina namų dar
bui su pragyvenimo kambariu ar be 
kambario. Klauskite j Mr. Brager, 
3359 So. Halsted St.

For Rent
PASIRENDUOJA Storas su saliu- 

no fikčeriais. 1715 W. 46 St. taip
gi štorelis 4601 So. Hermitage Avė 
Tinkamas dėl bile kokio biznio. At
sišaukite John Kamelski, 4601 So. 
Hermitage. Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

pareiškiame 
kaipo musų teisingu įsitikinimu* 
jog tabakai vartojami Chešter- 
fiefd cigaretuose yra puikesnes 
rųšies—ir todėl geresnio skonio- 
negu kituose cigaretuoše tos 
pačios kainos.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

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

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

PARSIDUODA bučerne ir groser- 
nė, biznis išdirbtas per daug metų, 
pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos. 1158 W. 59 St.

Td. YWS 3408

VICTOR BAGDONAS
Perkraustome ant vietos 

Nuvežam? ir j tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Haisted St. Chicago.

Educational 
Mokyklos

PUSE bučernės ir grosernės už 
dyką geriausioj vietoj ant South 
Sidės. kampinis štors, nėra kompe- 
ticijos, tiktai $850, nes savininkas 
turi eiti ant farmos. Su mainais ne- 
atsišaukit, 4357 Wentworth Avė.

......... . L S ' —-.......... ........
Real Estate For Sale

_ Namai-Žemė Pardavimui
PARDUOSIU namą ar mainysiu 

ant biznio Nama§ naujas, bunga- 
low, naujos mados.

4650 So. Western Avė.

m

Liggett & Myers Tobacco Company
PAMOKOS dėl pilietybes 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 

_____ Telefoną Boulevrd 2800

PARDAVIMUI namas su bučerne 
labai pigiai, geroj vietoj Brighton 
Parke. 'Puriu greitai paleisti, nes 
du bizniu negaliu laikyti, arba mai
nysiu ant privatiško namo.

J. P. ROYAL BLUE STORE 
2942 W. Pershing Rd.

Financial
Finansai-Paskolos

SKONIS
REIKALINGA $1000 ant 1-mo 

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

31 E. 101 St.

PARDAVIMUI gražus namelis 9 
metų senumo už $1900, biskj 
kėjus. o likusius vėliaus. čia 
bininkai geriau pragyvena ne 
mieste susigrūdime. Aplinkui 

į 60 dirbtuvių, gatvekaris vienas 
įkas iki 63čios.

5713 W. 64th Place

imo- 
dar- 
kaip 
apie 
blo-

JUS LAUKIATE?
Kodėl jums nepaskelbti tą liuosą kamba
rį butą, garadžių? 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 iemos.

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.

PASAUKITE

kuris yra LENGVESNIS 
kuris yra GERESNIS

įįft




