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Amerika ir Rusija Tarsis 
Del Pripažinimo

Prezidentas Rooseveltas pasiūlė Rusijai 
atsiųsti atstovą deryboms dėl pripažinimo 

Rusija siunčia Maksimą Litvinovą
WASHINGTON, sp. 20.—Pre

zidentas Rooseveltas paskelbė, 
kad jis padarė žingsnių, kurie 
ilgainiui gali privesti prie 
Jimgt. * Valstijų pripažinimo 
sovietų Rusijos.

Prezidentas paskelbė telegra
finius susižinojimus su Rusijos 
“prezidentu” • Michail Kalinin. 
Tuose susižinojimuose prezi
dentas Rooseveltas pasiūlė Ka
linimui prisiųstų į Ameriką Ru
sijos atstovą deryboms dėl iš
rišimo 
čiančių 
valdžia

I tą
kė, kad jis siunčia į Washing- 
toną Rusijos užsienio reikalų 
komisarą Maksimą M. Litvino- 
va. " v

Apsimainymas notomis tarp

niekurių abi šalis lie 
klausimų, jei sovietų 
to nori.
kvietimą Kalinin atsa-

šių dviejų valdžių dar nereiš
kia formalio Rusijos pripažini
mo, bet kad tik tapo padary
tas pirmas žingsnis toje link
mėje. Pirmas žingsnis po atvy
kimo į Wasfiingtoną Litvinovo 
galbūt bus abiejų šalių apsimai- 
nymas prekybos komisijomis.

Pats Rusijos formalis pripa
žinimas yra dar tolimas daly
kas, nes pirmiau dar turi burti 
išrišta daugelis ginčintinų klau
simų. Spėjama, kad Litvino- 
vas arba jau išplaukė, arba jau 
ruošiasi išplaukti į Ameriką.

Prezidntas reiškia pageidavi
mą, kad Litvinovas atvyktų 
kuogreičiausia. Ar Litvinovas, 
laike jo buvimo Jimgt. Valsti
jose, apsistos Baltąjame Name, 
ar kur kitur, tebėra neišspręs
ta.

Chicago, III., šeštadienis, Spalių-October 21 d., 1933
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Keturi nuteisti mir 
čiai už nužudymą 

dėl apdraudos
Apdraudė girtuoklį ir šešis 

kius jį žudė iki pasisekė 
žudyti

sy- 
nu-

Amerikos rudmarškinių —Khaki Shirts — vadas Art J. Smilh (kairėj), kuris buvo pabėgęs 
organizacijos pinigais, kai Philadelphijos policija užklupo jo raštinę. Dešinėj — rudmarškinių 
raštinėje konfiskuoti ginklai. Rudmarškiniai skelbėsi rengiąsi maršuoti į Washingtoną ir pa

skelbti prezidentą Roose veltą “Amerikos diktatorium”.

SU

IR CLEVELAND REN
GIA AVIACIJOS DIE

NA JANUŠAUSKUI

Nuvogė $5,000,000
Illinois valstijos 
gasolino taksų

Moterys eina pagel- 
bon Illinois progre- 
syv. angliakasiams

tas John L. Lewis, kuris sėdi 
Washingtone, išleido labai pik
tą pareiškimų prieš progresyvę 
angliakasių unijų, kuris anaip
tol neveda prie taikos tarp an
gliakasių.

Tiek taksų suvogė gasolino 
kompanijos ir įvairus gasoli
no butlegeriiai. Politikieriai 
gina tuos sukčius

5,000 moterų susirinko Spring- 
fielde, kad “apgiifti” sostinę 
iki bus išpildyti naujosios 
unijos reikalavimai

Vokietija formaliai 
pasitraukė iš tau

tų sąjungos
SPRING.FIELD, III., sp. 20. 

—Šiandie į Springfieldą atvyko 
apie 5,000 moterų iš naujosios 
unijos moterų pagelbinės or
ganizacijos, kad pagelbėti savo 
vyrams iškovoti teisę dirbti Il
linois kasyklose ir priklausyti 
tokiai unijai, kokią jie paty* 
pasirenka. Moteris pakvietė 
angliakasių moterų organizaci
jos pirmininkė Mrs. Agnės 
Burns Wieck iš Belleville.

Hitleris sako, kad tautų lyga 
yra “žydų ir marksistų foru
mas”

laiką — iki 
angliakasių

BERLYNAS, sp. 20. — Hit
leris paskelbė, kad Vokietija 
formaliai pasitraukė iš tautų 
sąjungos. Pasitraukė dėl dvie
jų priežasčių: viena, kad tautų 
sųjunga tapusi “žydų ir mark
sistų forumu” ir antra ,kad ji, 
talkininkų įsakyta, nepriėmė 
Vokietijos iš pat pradžių, kada 
sąjunga kūrėsi.

Tekstas Vokietijos praneši
mo tautų sąjungai dar nėra pa
skelbtas.

buvo šaukia

Ji sako, kad progresyvių an
gliakasių paskelbtoji vienos die
nos “šventė” (streikas) dabar 
tęsis neaprybotą 
valdžia patenkins 
reikalavimus.

Šiandie po piet
mas antras į čia atvykusių 10,- 
000 angliakasių susirinkimas 
Reservoir parke, delei dalies 
angliakasių grūmojimo pikio- 
tuoti dvi vietos Peabody ka
syklas, kurios neįsileidžia nau
jos unijos narių. Unijos vadai 
stengiasi tą pikietavimą su
stabdyti, nes tai gali pakenkti 
naujosios unijos reikalui. »

šiandie gubernatorius Hor- 
ner atlaikė konferenciją su 
abiejų unijų vadais, kuriame 
buk prieita prie susitarimo pa
liauti savitarpinę kovą. Tuogi 
tarpu bus kreiptųsi į industri
nę administraciją išaiškinti 
niekurius neaiškumižs jos pa
tiektame kodekse ir paaiškini
muose dėl unijos teisių.

Senosios gi unijos preziden-

Austrija įsakė poli 
cijai šaudyti nacių 

demonstrantus
VIENNA, sp. 20.

atkreipti žmonių domę į rim
tumą padėties, Dornbirn, Vor- 
ariberg distrikte, policijai įsa
kyta 
cjyti

Kad

be jokios atodairos šau 
nacių demonstrantus.

Du pašauti

O R R.&ites
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia lietus ir biskį šil
čiau.

Saulė teka 6:08, leidžiasi 5 - 
01
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CHICAGO.— Nuo rugpiučio 
mėn., 1929 m“., perkantys Illi
nois valstijoje gasoliną auto
mobilistai moka po 3c taksų už 
kiekvieną gasolino galionų. Tie 
tšksai turętų eiti kelių prave- 
dimui ir -jų taisyinui, o tjįjįsta- 
ruoju laiku—ir bedarbių Šelpi
mui, nes iš gasolino taksų turi 
būti atmokėti bedarbių šelpimo 
paskolos bonai.

Tečiaus pasirodo, kad valsti
ja gauna toli ne visus automo
bilistų sumokėtus gasolino tak
sus. Apie ketvirtadalis visų 
taksų būna nusukami įvairių 
sukčių ir gasolino butlegerių. 
Tik dalis gasolino taksų knygų 
liko peržiūrėta, bet jau matyt, 
kad tie sukčiai yra per visą lai
ką yra nusukę mažiausia $5,- 
000,000 surinktais taksais. Tie 
sukčiai yra proteguojami poli
tikierių ir jie nėra teisman 
traukiami. Daugiau to, dagi 
neprileidžiama peržiūrėti kny
gas, kad kas tų sukčių 
notų.

Dar užpernai buvo 
Cook & Co. auditoriai
rėti taksų mokėjimą. Jie tikė
josi darbą baigti į šešias savai
tes, bet finansų'departamentas 
tiek jų darbą trukdė, kad tas 
darbas truko virš metus lakio i* 
dar tebėra nebaigtas. Pagalios, 
auditoriai liko pašalinti, neva 
dėl lėšų stokos, nes jie buvo 
susekę daugybę suktybių. Tik 
dalį knygų peržiūrėję jie rado 
arti $2,000,000 nusUksų taksų. 
Jie patys mano, kad nusuktų 
taksų suma siekia toli virš 
$5,000,000. Nė vienas sukčių 
nėra nubaustas, nors juos vis 
žadama atiduoti teismui. ,Taip 
buvo prie buvusios gub. Em- 
mersono administracijos, taip 
yra ir prie dabartinio gub. Hor- 
ner.

Ryškų vaizdą kaip taksų suk
čiai veikia, duoda broliai Al- 
bert ir Max Johnson. Jie ati
darė urmo sandėlį Consumers 
Gas & Oil Co., 3711 S. Gali- 
fornia Avė. Kada jie prasisko
lino valdžiai $400,000 nesumb- 
kėtais taksais, tai jie “pabėgo”.

PATERSON, N. J., sp. 20.— 
Du žmonės liko pašauti ir sun
kiai sužeisti riaušėse, kurios 
kilo mušeikoms puolus strei
kuojančius šiaurinės New Jer- 
sey valst. šilko darbininkus. 
Vienas sužeistųjų veikiausia 
mirs.

SPRINGFIELD, III., sp. 20. 
—Augščiausias teismas dabar 
svarsto bankierių Bainų bylų, 
kurioj Bain, sužnus ir žentas bu
vo nuteisti kalėjiman už pri- 
ėminėjimą depozitų, kuomet 
bankai buo jau nebėišsimokan- 
tys. Teismas jau išklausė abie
jų pusių argumentus ir dabar 
svarsto nuosprendį z"

nesuzi-

paimti 
peržiu-

neužilgo toje pačioje vietoje 
atidarė Activė Oil Co., kurią 
vesti pastatė tūlą Block. Kada 
ir ši kompanija prisiskolino 
valdžiai $51,000, tai ji “bank 
rotavo”. Teismas uždraudė ju
dinti kompanijos turtą ir jos 
operuojamas virš 30 gasolino 
stočių. Tečiaus Johnšonai išsi
vežė visą judinamą turtą—raš
tinė įrengimus, trokus ir t.t. 
Taipgi patys operuoja gasolino 
stotis, o trokus pavedė 'kitoms 
savo kompanijoms. *•

Partnerių grupė vėl 
skelbia nacionali 

farmerių streiką

NEW YORK, sp. 20.—Bronx 
pavieto teismas nuteisė nužu
dymui elektros kėdėj keturius 
žmones už nužudymą Michael 
Malloy, kad gauti jo $1,294 ap
draudę. Nuteistieji yra gra- 
borius Pasqua, 24 m. vaisių 
pardavėjas Kriesberg, 29 m., 
bartenderis Murphy, 28 m. ir 
spikyzės savininkas Marino, 27 
m. žmogžudystė buvo papildy
ta didžiausiu nuožmumu.

Malloy, 40 m., buvo inžinie
rius, bet didelis girtuoklis. Vi
si keturi susitarė jį apdrausti 
ir numarinti jį mu’nšainu. No
rėjo apdrausti ant $5,000, bet 
kompanija nepriėmė ,nes Malloy 
nieko apie apdraudę nežinojo. 
Pagalios 
dviejose 
294.

Tada
mas. Jį girdė degtine kiek tik 
jis pajėgė gerti. Girdė jį ir me
diniu alkoholiu. Bet jis vis- 
tiek nemirė. Negelbėjo ir val
giai su 
Marino 
riais.

jį pasisekė apdrausti 
kompanijose ant $1,-

f
prasidėjo jo marini-

Didžiulės oro iškilmės įvyks 
Mayfield airporte, Thanksgi- 
ving Day, lapkričio 30 d.

spal. 
viena 
kolo-

Lietuvis užmuštas, 
kitas sužeistas au
tomobilio nelaime j

CHICAGO.—Joseph Galieski, 
55 m., 12942 Carondolet Avė., 
South Chicago, liko vietoj už
muštas, su juo gi važiavęs John 
Da.uksh, 45 m., sunkiai sužeis
tas, kai jų automobilius prie 
Avenue O' ir 125 St., South 
Chicagoje, nubėgo nuo kelio ir 
kelis sykius apsivertė griovyje.

F|ravažiuoj antys automobilių 
atvertė ir abu juos iš automo
bilio išėmė, bet Galieskis buvo 
jau miręs. Dauksh gi liko nu
gabentas į South Chicago li
goninę.

Apiplėšė pinigui} 
mainymo įstaigą

Streikas turi prasidėti šiandie 
vidurdieny ir farmeriai ne- 
pardavinėsių (Savo produktų, 
reikalaudami augštesnių kai
nų

sugrustomis blėkomis. 
ir užnuodytais oiste

nusiminė ir nutarė 
griežtesnių priemonių.

CHICAGO.—Vakar ryte ke
turi gerai pasirėdę jauni vyrai 
užpuolė Lincoln Sąuare Realty 
& Inv. Co., 4832 Lincoln Ave< 
ir pabėgo pastvėrę iš seifo apie 
$4,000. ,

Be real estate firma užsiim
davo ir pinigų ir čekių mainy
mu biznieriams, todėl visuomet 
laikė dideles pinigų sumas.

Kiti keturi plėšikai užpuolė 
gyrštančius iŠ banko Drake ko
telio pasiunitnius ir atėmė $3,- 
600.

ST. PAUL- Minn., sp. 20.-r- 
National Farmers Holiday 
Assn., kuri sakosi turinti 2,000,- 
000 narių. 24-se valstijose, vėl 
skelbia nacionalj farmerių strei • 
ką, kad tuo priversti pakelti 
ūkio produktų kainas.

Streikas turi prasidėti rytoj 
(t. y. šiandie) vidurdieny ir 
pet visą streiko laiką farmeriai 
turi susilaikyti nito gabenimo 
į marketus ūkio produktų.

Asociacija skelbdama farme
rių streiką paduoda daugybę 
nusiskundimų prieš administra
ciją ir sako, ūkininkai veltui iš
laukę kelis mėnesiui pagelbos, 
neteko pasitikėjimo dabartine 
adminisracija.

Prie streiko pirmas prisidėjo 
North Dakota gubernatorius 
Langer, kuris uždraudė išga
benti iš valstijos kviečius.

Ta pati asociacija jau ne pir
mą kartą skelbė panašius ūki
ninkų streikus, bet iš tų strei
kų nieko, neišėjo.

Ūkininkai vis dar skundžiasi 
vikio produktų pigumu, kuomet 
ūkio produktai nuo kovo mėn. 
pakilo jau 32 nuoš., tuo tarpu 
fabrikų gaminių kainos pakilo 
tik 11 nuoš. Nors pakilo kiek 
ir niekurių darbininkų algos, 
bet. ne tiek augštai, kiek paki
lo pragyvenimas.

šaika 
stvertis 
Nugirdę žiemos laiku išsivežė į 
laukus, išmetė ant kelio, kelius 
Sykius pertažiaVo ^utomobįįįų, 
'bet ’vistifek MaMy,nemirė. Ta
da apipylė jį vandeniu ir pali
ko parke sušalti. Jį rado pra
važiuojantis automobilistas, nu
vežė j ligoninę ir Malloy pasvei
ko.

Pagalios jie paėmė jam kam
barį ir tą gajų žmogų nutroš
kino gasu. Bet dabar ir patys 
už tą atsisės elektros kėdėj.

CLEVELAND, OHIO, 
20.—Ir Cleveland, Ohio, 
'š stambiausiųjų lietuvių 
nijų Jungtinėse Valstijose, ne
atsitikdama nuo kitų lietuviu 
apgyventų miestų jau darbuo
jasi Aviacijos Dienos surengi
mui lakūno Juozo R. Janušaus 
ko-James naudai, kuris ^kris į 
Lietuvų sekantį pavasarį.

Didžiulė oro • šventė įvyks 
Mayfield airporte, prie May
field Road ir Ford Road, arti
miausiame prie lietuvių apgy
ventos Clevelando dalies airpor
te. O data—THANKSGIVING 
DAY, lapkričio 30 d.

Be lakūno James-Janušausko, 
programe dalyvaus lakūnas K. 
R. Cole, Cole Aeronautical Ser
vice Corporation prezidentas ir 
lietuvis parašiutininkas, kuris 
žada nustebinti visus šokdamas 
iš aeroplano nakties laiku, vi
elas nušviestas įvariaspalvėmis 
šviesomis. Bus ir eilė kitų la
kūnų, kurie priklauso prie air- 
porto ir sutinka dalyvauti pro
grame.

O vakarų prieš Aviacijos Die
ną Lietuvių svetainėje, 6835 
E. Superior Avenue, yra ren- 
fciamųs /įdomios ir didelės pra
kalbos skridimo į Lietuvą se
kantį pavasarį reikalais, į ku
rias atsilankys lakūnas Janu
šauskas ir keli kiti žymus iš 
Chicagos atvykę ir v'etos kal
bėtojai. Įžangos į prakalbas ne
bus.

CHICAGIETIS—REPUBLI
KONŲ IŽDININKAS

KALTINA AMERIKIETĮ PA 
SISAVINUS CHINIE- 

ČIŲ PINIGUS

PEIPING, Chinijoj, sp. 19.— 
Reikalaujant Chinijos valdžiai, 
tapo areštuotas ir uždarytas 
Amerikos konsulo Tientsipe ka
lėjime amerikietis Bert Hali, 
karo veteranas, kuris ėjo Chini
jos valdžios aviacijos patarėjo 
pareigas. Chinijos valdžia) kal
tina, kad j f įdavusi jam pinigų 
ginklams pirkti, bet jis išsimai-

CHICAGO.—George F. Getz, 
199 Lake Shore Drive, turtin
gas anglių magnatas, tapo iš
rinktas republikonų nacionalio 
komiteto iždininku. Jo pareiga 
bus sukelti pinigus republikonų 
kampanijai laike ateinančių pre
zidentinių rinkimų.
■ ' • , ■ •. • ' '.....—........

HAVANA, Kuboj, sp. 19. — 
Greitosios pagelbos ligoninės 
darbininkai, išėmus slauges ir 
daktarus-^praktikantus, sustrei
kavo dėl suėmimo 12 darbinio 
kų, kaltinamų, už komitaistinj 
veikimą. Ligoninė veikia nor
maliai

Amerikos daktaras 
laimėjo Nobelio 

dovaną
STOCKHOLM, sp. 20.— No

belio dovana už pasižymėjimą 
medicinoje tapo paskirta 
Thomas Hunt Morgan* iš 
sadena, Cal. Dr. Morgan 
parašęs kelias knygas apie
veldėjimą, lytį ir embriologi
niais dalykais. * .

Dr.
Pa
yra 
pa-

LINDEN, Tex., sp. 20. —. 
Sherman Clayton, tamsus far- 
meris liko nuteistas 8 metams 
kalėjiman už prisidėjimą prie 
nužudymo savo invalidės duk
ters Bernice, 3 m. Jis buvo 
pasikvietęs du pamišėlius “mi
sionierius” ją gydyti. Jie rado, 
kad jis yra “velnio apsėsta”. 
Bevarydami “velnią” visi trys 
dukterį pasmaugė.

Gelbės svetimų šalių 
bonų savininkams
WASHINGTON, sp. 20. z— 

Valdžios pastangomis tapo su
organizuotas komitetas, kuris 
gelbės pirkusiems svetimų ša
lių bonus, kurie dabar nemo
ka nė sumos, nė nuošimčių. 
Tokių svetimų šalių bonų yra 
išparduota Amerikoje už $8,- 
000,000,000. Stambieji bankie- 
riai skolino kitoms šalims pi
nigus, o beverčius paskolos bo
nus, pasiėmę didelį pelnų, iš
pardavė Amerikos gyventojams.

Nusišovė matininkas 
Juknevičius

KAUNAS.—Nasutų k. Kap
čiamiesčio valsč., nusišovė že
mės tvarkymo' departamento 
matininkas Simas Juknevičii/s. 
Nasutų k. Juknevičius skirstė 
viensėdžiais. Nusišovė dėl dar 
nežinomos priežasties. Matinin
kas Juknevičius buvo darbštus, 
sumanus ir darbą 4 attikdavęs 
kuo geriausiai.

Nusižudžiusio matininko bro-
Towse, 70 lis Juozas Juknevičius taip pat 

jo sūnūs ir Kartas Jack- matininkas ir dirba Leipalingio 
' valsčjuje tame pat apskrity.

CARLINVILLĖ, III., i _ “ 
Trys žmonės liko užmušti trau
kiniui užgavus jų automobilių 
Užmušti farmeris 
m., 
son.

.<■

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. HALSTĘD ST

sp. 19.

Tel. CanaI 850(
i- /■'

>H? J

Ištikrųjų gi nebuvo pabėgę, nes I nė čekį ir ginklų nenupirko.
1 • ’ * * ’ /

> • ■.
*■ ■ • J



I

lt

i NAUJIENOS, Chicago. UI.

Lietuvon Vikingų Keliais
Kašo Dr. C. Kasputis. 
Kaip ir pagarsinimas.

visai nenkaitome. Tiesa, čia 
Amerikoje jų beveik kaip ir 
nesiranda.

Todėl čia ir norėčiau trupu
tį dėmesio atkreipti į vieną 
kapitališką veikalą, kuris ne
senai išėjo iš spaudos Klaipe- 

. . . . ../.ddje.menkai su savo tautos praeiti-, T() knyfta <ad}įasi >-Klalpg. 
nu, jos būkle, jos troškimais, rfoę proWc/ntt>.. _ jos 
jos pažanga susipa tinę vie- rjug yra p Volsonokas; išlei- 
nu žodžiu, is to atžvilgio esą-,jo knygą “Ryio B-vf” Klaipė- 
me palyginamai labai naivus, 
vaikiški ir suklaidinti.

Rodosi, visą musų apšvietą Klaipėdos kraštu
semiame tiktai iš laikraščių, atžvilgių
Mano manymu, musų laikrač- rakant, 
čių dauguma tai menkos, ver- zontą praplatinti, tai būtinai
tės kuriniai. Vieni jų tarnauja turėtų tą veikalą įsigyti,
vien tik visokioms partijoms,

Klaipėdą paliekant, norė
čiau dar keletą dalykų palies
ti. Mes lietuviai, ypatingai 
čia Amerikoje, esame labai

auto

doje. Kaina dešimt litų.
Kas norėtų nuodugniai su 

i iš visokių 
susipažinti ir, taip 

savo lietuvišką hori-

Ypatingai tai privalėtų pa
kili pletkams, o dar kiti pa- (|arytį musų taip vadinamieji
prastiems asmeniniam^ tiks
lams. Iš tokios literatūros, be 
abejonės, žmogus tikrai apsi
šviesti negali. Rinito turinio 
lietuviškų veikalų mes beveik vietose dar vokiečių laikais

(iermanizacijos liekanos
Klaipėdoje labai žymiose

buta dviejų paminklų. Vienas 
Wilhelmui “didžiajam” aikš
tėje prie Liepoj aus ir Liepų 
gatvių, o antras karalienei 
Luizai prie lipęs, nėtoli tilto.

Napoleono laikais, jam be
veik visą Vokietiją iižėfhus, 
Luizė slapstėsi Klaipėdos kra
šte. Ją tada saugojo ir' slėpė 
vietoi lietuvninkai, kurie visa
dos būdavo Prūsijos ištiki
mais ir “vieniais padonais.”,

Klaipėdą išvadavus, tikrai 
nežinau kas prancūzai, ar lie
tuviai tų paminklų stovylas 
nutraukė ir kur tai nugalabi
no. Liko tiktai tij paminklų 
granito pjedestalai. Tos lieka
nos į žiūrėtojus daro no ka
žin kokį įspūdį.

Išrodo, kad to krašto teisėti 
savininkai ar bijo, arba nedrį
sta pasauliui ir vietos lietu
viams parodyti savo tikrą ir 
teisėtą autoritetą.

Be lietuviškų parašų gatvė
se ir viešose "vietose, Lietuvos 
valstybės žymių Klaipėdoje 
beveik visai nesimato. Net ir 
pašto dėžutės, — ir tos be vy
ties ženklo.

Hat/ My Boy! "
bu FRANCIS WALLACE
J AUTHGR QF "HUDDLE"

SYNOPSIS
Thomas Jefferson Randolph . . . 

now a great football prospect at 
famous Thorndyke University . . . 
was boru of humble parents, Mom 
and Pop, in a little Middle West 
factory town where he won early 
renown as a brilliant high school 
back, so much so that the great 
eastern college had lured him to its 
swanky halls. Tommy came home 
for Christmas, spent much of the 
t i m e trying to polish household 
manners, did not return Easter, 
būt during his summer vacation he 
caused a most profound sensation 
throughout c r i t i c a 1 Athens by 
flashing on that burg the very lat- 
est in sport toga, white knickers, 
flannels. et ai. The neighbors are 
rather eaustie būt, as Mom explains 
it, “if you fly with fine birds you 
mušt wear fine feathers” referring 
to her boy’s “miliionaire college 
churns” . . . Tommy golfs during 
first h a 1 f of his vacation; then 
makes himself “as hard, as nails” 
laboring as a truck loader in the 
giassworks where his father and 
brother, Pete, work. Tommy štili 
goes with Dorothy Whitney, daugh- 
ter of the big factory owner būt 
he puzzlcs Mom by simply calling 
Dot “a good scout”.

in a foreign tongue. “Say,” he con- 
tinued, “does the old man get any 
good out of all them mail order 
ads he answers for his feet?”

“Not much, I’m afraid.”
“Tell him he’s not doing me any 

favor.”
Mom wouldn’t tell Pop, of course. 

Poor John didn’t mean anything 
and it would only get Pop started 
on civil Service and the govemment 
pension jobs and he’d even threaten 
to write to Washington to get sat- 
isfaction. And that would get Uncle 
Louie started on how nobody could 
ever get satisfaction from Wash- 
ington as long as the Republicans 
were in there and it would end up 
in another big row with every wom- 
an along the Street straining her 
ears.

B.ut Mom was glad the invitation 
had come and she sat looking at it, 
fingering the ųuality'of the paper. 
It Whs a sort of acttial proof she 
could hold in her own hands that 
her Tomrtiy was really doing all 
these big things and that it wasn’t 
just a nice dream and one of these 
days she would see him going out 
to the factory to work, year in and 
y e a r out, as Mom had always 
vvatched Pop and as Pete would al- 
ways do; although Pete was talk- 
ing about starting a garage of his 
own now.

And Pete had a giri — a plain 
kind of a giri he called Steve or 
Monkey or anything he thought of, 
and she called him Doggy because 
he always liked to have some kind 
of a dog around although they 
hadn’t had any at the house since 
Tiger was poisoned by some jealous 
person in the neighborhood; Mom 
had her idea būt she had never 
mentioned it to Pop because he 
swore he would take his hunting 
shotgun and shoot the one that did 
it if he ever found out.

Steve was a new giri in town and 
her father worked at one of the 
big garages and Steve seemed to 
know as much about automobiles 
as Pete. It was a funny way for a 
young couple to go courting, with 
their heads always under the hood 
of a car, būt štili Mom knew»it was 
a lot better for them to do that 
than run to dances and do a lot 
of drinking likę she heard some of 
the young ones were doing. Mom 
didn’t know what the world was 
ooming to, with the girls acting the 
way they did nowadays; būt she 
was thankful her boys hadn’t 
picked up with any of the fly-by- 
night running-gates.

She was a little worried at the 
way Mrs. Johnson’s Florrie waa 
throwing herseif at Tommy. She 
was a pert thing, all painted up, 
and Mom had to admit she was 
pretty in a bold way. She was a 
year older than Tommy and should 
be ashamed of herseif; and it made 
Mom boil the way Florrie sat over 
on her porch and made eyes at him.

Once in a while Tommy went 
over and talked to her; and one 
night Mom thought she hėa'rd him 
tell her goodnight kind of late; būt 
he was 4oo smart to get mixed up 
with a hussy who kept her fellows 
as late as two or three in the morn- 
ing with no light in the parlor, 
either. She was a disgrace to the 
neighborhood and Mrs. Johnson 
had better look after her own be- 
fore she took to minding other peo- 
ple’s children.

Mom hoped Tommy would take 
Dorothy to this ęountry Club 
dance. Something seemed wrong 
with them lately. Always before 
Tommy had gone over to Johnson’s 
to ūse. their telephone and Mom 
knew he was calling up Dorothy 
because he would always come back 
homę and dress, and later Mom 
would be apt to see them walking 
down to the movies or sometimes 
driving to Smithville where there 
were bigger shows and parties as

CHAPTER SIXTEEN
The word got around town that 

Thorndyke was going to play State 
in two years and it caused a lot of 
cKcitement because everybody knew 
about State and was erazy to see 
Tommy playing with snooty Thorn
dyke. So there was a lot of talk 
about it and people began to save 
up their money even though it was 
two years away. Mrs. Farrell men
tioned the game at the grocery 
store and hinted that Tommy would 
get plenty when he came to play 
State. Mom just laughed and said 
that Tommy wasn’t worried. Then 
Butcher Brown said:

“That’s the one game I’m going 
to see if I have to elose up shop.”

And Mom answered what she had 
heard Tommy tell Pop: “Why don’t 
you go over and see one of Tom
my’s big games?”

Butcher Brown laughed and 
looked at Mis. Farrell and all the 
other women looked at her and 
Mrs. Farrell said: “Some people 
are even getting so important they 
can high-hat their own statė, I see.’’

It got around town and a lot of 
the knockers said Tommy was get
ting too high-toned altogether, 
making eraeks likę that; būt Mom 
thought it was pretty eute.

Mom was vviping off the front 
windows. She had washed them just 
two days before būt a rain had 
come up and splattered them and 
the women along the Street never 
missed a thing. The mailman was 
coming along, poking along as 
usual, with his black dog, the one 
that always muddied up a clean 
porch, trailing back of him. Mom 
eould tell, three or fotir houses 
down, whether he had anything for 
her or not; būt with Tommy home 
lt didn’t make much difference any- 
how; if he had anything in his 
hand, likę as not it was one of the 
advertisements Pop was always an- 
swerjng about corn eures and How 
To Care For The Feet—and she 
didn’t see why he kept on sending 
for them because none of them did 
him any good.

The mailman handed her a emali 
envelope. “Here’s an invitation for 
the Country Club dance for Tom,” 
he' said.*

*Mom laughed. “How do you 
know, John?”

John laughed būt didn’t answer 
her ųuestion. “I wish they’d save 
them for some day when I haven’t 
got gaa cards—and look at these 
hunky papers.’' He showed her a 
ptack of folded newspapers printędlweU ąs the country club. Now he

didn’t secm to be going with 
Dorothy.

Mom had never had a fchone in 
as they had no ūse for one with 
Tommy away; būt she began to 
think up a good excuse to get one 
so Pop wouldn’t complain about 
wasting money on foolishnes al
though she knew he would be very 
proud when it was really in. Mom 
had an idea that it was when Tom
my went over to ūse their phone 
that Florrie Johnson began to get 
her clutches on him; and anyhow 
she didn’t want Mrs. Johnson to be 
knowing all of the family business 
because once she got hold of a 
thing it was as good as spread all 
over town; and it was impolite to 
go ūse a person’s phone and then 
talk double so they would know 
you were trying to keep them from 
heating what was going orf.

Mom hoped this invitation would 
be the means of bringing Dorothy 
and Tommy back together again; 
that night when he opened it, he 
read it and went into a kind of a 
brown study; and pretending that 
she did not know what was in the 
envelope, Mom said:

“I saw Dorothy down on Circle 
Street today.”

He špoke ąuiekly. “Did she say 
anything about me?”

“Well, you see I wasn’t talking 
to her; she just passed the time of 
day as she went by; būt she smiled 
real nice and looked very pretty.”

“Was she with anybody?”
Mom considered. “Well, now, I 

couldn’t just say as to that.”
“Do you mean there was a gang 

with her?”
“Well, there were a lot of young 

people around.”
“Did you see a skinny guy with 

a little mustache?”
“Well, now, maybe there was one 

likę that.” i

There hadn’t been one likę that; 
būt there were times when Mom 
felt that a little white lie didn’t do 
any harm.

Tommy’s jaw whitened a bit 
under its bum and tightened. Then 
he dashed out of the house without 
saying a word and went over to 
Johnson’s; and when he came back 
he was happy and lighthearted and 
bounding likę a puppy again and 
said: /

“Listen, Mom, want to do some
thing for me? 1’11 be working and 
Won’t have time and they’re al- 
ways elosed at night. Tomotrow 
will you phone Telling’s and have 
them make up a swell corsage foi 
Dot for next Wednesday? I’m tak« 
ing her to the Club dance.”

Then he went hurrying up the 
stairs and Mom knew he was go
ing to get dressed and haVe a date 
with Dorothy. When he went out 
whistling a half-hour later she was 
štili puzzling about the corsage; 
and all night it was the šame.

Mom wasn’t aure just what s 
corsage was; and she was ashamed 
to let Tommy know; he had trusted 
her to get it and she didn’t want 
to fail him' and she wanted to get 
a very nice one for Dorothy, the 
best there was without costing 
Tommy too much money. Of course 
Mom knew it was a bouųuet of 
flowers būt she didn’t know how 
big or how much or what kind or 
anything. It was a kind of custom 
in toWh for the boys to trust their 
mothers to order flowers fot their 
girls at graduation and times likę 
that, which wasn’t so hard because 
Telling’s just made up a lot and 
knew just what wąs wanted; būt 
a corsage for a Country Club dance 
was a great responsibility; and 
Mom didn’t want to do likę some 
mothers did and save money for 
their boys so that the bouąuets 
they bought were too cheap and 
the girls cried and it got all over 
town the next day, (

(To Be Contfnued)
Copyright, 1932, by Francis Wallace - 
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• Kds ddryti?
Mano iluomone, lietuviai tū

ri pasirūpinti, kad kuo nors 
užpildžius Holfetizollel’nij j liū
go pa’fiaikfntas žymes if pa
laikyti savo prestižą. Didžio
joje Lietūvojfe tloiitanOvtj juū- 
go nebeliko įjau nei pėdsakų.

DnlciskinYc, yicna’mė tų pje
destalų musų dailininkai ga
lėtų sutverti Klaipėdos kraištd 
atvadavimą ir prijungimą 
prie Lietuvos, nors Štai kaip: 
—dvi simboliškos moterys 
puola viena kitai į glėbį. Vie
na jų perstato Lietuvą, o kita 
jos dukrą arba f,ešerį, — Klai
pėdos kraštą.

Kitame tų pjedestalų butų 
galima perstatyti, daleiskime, 
ot, kad ir amžiną su vokie
čiais taiką. Dvi moterys — 
Lietuva ir Germanija paduo
da sau rankas ir prisaikina 
amžiną taiką, draugiškumą ir 
kaimynišką abiejų tautų ben- 
dradarbiaviūią. f

Tai butų ne tik tinkamas ir 
estetiškas Klaipėdos pagraži
nimas, bet ir kartu švelnintų 
ir Klaipėdos augančios gent- 
kartės jau&mus ir sielą, kurias 
kol kas dar vis yra nuodija
mos per visokius sugermani- 
zuotus Prūsijos emisarus.

Vienu žodžiu, kas nors to
kio turi būti padaryta iš tų 
paminklų liekanų. Kitaip tai 
atrodo, kad Lietuva Klaipėdo
je viešpatauja tiktai laikinai 
—ir tarsi vėl laukia jos buvu
siųjų grobikų. Kitaip, reiškia, 
Lietuva savimi nepasitiki.

Tiek to — dabar keliama
me Suvalkijon, kur, sako
ma, susibufė ir susispietė ga
biausias ir energingiausias vi
sos Lietuvos elementas. Gal 
tai tiesa — nežinau!

Šeštadienis, spalių 21, 1933

(“Open Road”).

61so)

Ponia (pžifnačlusi
• v v »-•» « • • ' * v •

JUOKAI

(“Kikeriki”, Vien).

spal-

padaras,

T

“Taip,

aš neda-

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

vietiniai Agentai arba

SCANDINAVIAN 
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Patdriiautąjas — kalbų ži/io- 
Uas.

’Pa't&rnautčjas kai kuriems 
pasažierianis atneša arbatos. 
Gffdžiu, su vienu subjektu ji
sai labai taisykliškai ir sklan 
džia'i kalbasi Vokiškai. Labai 
nusistebėjau, kad vėliau, prie 
manęs priėjus, puikiausia an
glų kalba ir tarme manęs už
klausė, ar nenoriu aš arbatos?

vuz-
Tikras lietu- 
I” — atsakė 

“Kur gi jus taip 
99

Ką nuims dane Suvalkija?
Senų senovėje kultūriniai 

tai augščiauųiai' stovėjo že
maičiai. Kada lietuviai dar 
gyveno akmenų .gadynės įran
kiais, žemaičiai tais laikais 
jau susidurdavo su vikingais. 
Nuo vikingų žemaičiai išmo
ko, vietoje akmens, vartoti 
bronzos, vario ir geležies įran
kius ir tokiu budu kultūriniai 
stovėjo nepalyginamai augš- 
čiau už augštaičius.

Žemaičiai taipųgi pirmieji 
pradėjo rašyti, ypatingai ma
žosios Lietuvos prbtėstonų ku
nigai.

Pas p. Stikliorių Klaipėdoje) 
teko man matyti originalui 
jo turtingoje ir t gražioje bib
liotekoje.

Visgi Suvalkijos augštaičiai 
paskutiniuose laikuose smar
kiai ėmėsi darbuotis ir lietu
vius kelti iš letargiško snau
dulio ir miego.

Užtenka paminėti Kudirkas, 
Basanavičius ir visą kitą eilę.1 

Tokiu budu suvalkiečių au- 
gštaičių tarmė tapo ir pasili
ko musų literaturįška kalba.

Miegamas vagonas.
Iš Klaipėdos paimu miega

mą vagoną. Nęatmenu kiek 
mokėjau, bet palyginamai la
bai mažai. *

Patarnautojas1 arba kaip 
mes čia vadiname porteris 
atveda ir parodo mano sky
rių ir lovą.

Tas vagonas tai savistovios 
ir naujos Lietuvos
Beveik nekuo neblogesnis už 
musų Pullmftnuš. Nckuriais 
atžvilgiais dar geresnis. Lo
vos padarytos ne išilgai vago-. 
no kaip pas mus Amerikoje, 
bet skersai. Tas miegantį žmo
gų.-ne taip krato ir duoda ga
limybę ramiau ir geriauų mie
goti.
x Viena vagono ^>usė padalin

ta į atskirus kainbarėlius ar-< 
ba “coupe”. į Kiekviename 
skyriuje keturios lovos. Dvi 
žemai ir dvi augštai. Prie lan-? 
go kilnojamas stalelis. Kori-; 
doris eina per kitą vagono' 
šoną arba pušę. Kainbarėliai; 
galima uždaryti. Tokiu budu, 
yra privatiškiiman. Vagonai, 
plieniniai, gražus ir paran
kus dideli ir visai niodčrniš-i 
,ki. . Vienu žodžiu, nieko už^ 
mesti negalnfįa.

Patajai ir antklodė labai

sako, jis negali gyventi be ma
nąs”.

‘^Palauk valandėlę”, tarė jo 
žmona, kuri paėmė klausiklį. 
“Čia buvo kalbėta į Etel (duk
terį0.

“Kokios jus tautos?” 
klausiau jį. 
vis iš Šūvaikijos! 
jisai man. 
puikiai išmokote kalbos? 
klausiu aš vėl.

Išpasakojo man, kad dari 
prieš karą jinai dirbo Vokie
tijoje, Rlieino provincijose, 
viešbučiuose kaipo patarnau
tojas. Vėliau tą patį darbą 
dirbo Londone, Anglijoje. Ka
rui užėjus, jisai buvo paim
tas anglų kariuomenėn,•kurio
je Visokiuose frontuose tar
navo iki karo galo.

Taigi, matote, visokie neda- 
kepėliai ir prasipolitikavę in
teligentai ir pusinteligentai 
nenusiminkite! Jei busite tin
kami ir sveiki, tai Lietuvoje 
galėsite dar gauti kaipo pa
tarnautojai miegamuosiuose 
vagonuose. . Bet turite dar 
pramokti nors truputį vokiš
kai ir franeuziškai.

Atsistoju koridoriuje prie 
atidaryto lango ir, cigaretus 
berūkydamas, žiūriu į naktinę 
Lietuvos gamtą — geriau į 
bėgančią pro mane tamsią 
Lietuvos panoramą. Pilnas, 
didelis, apskritas auksinis mė
nulis žemai horizonte sau šy
psosi ir, rodosi, niūniuoja ko
kią tai naktinę serenadą. Bė
gančio traukinio dundėjimas 
jam ritmiškai pritaria. Bėga 
pro mane tamsus Lietuvos 
miškų siluetai. Protarpiais 
ūkanuose kas tai lakstinėja, 
rodosi, lyg ir senovės laumės 
žaidžia, gaudydamos vieną 
kitą. Retkarčiais šen ir ten 
pasirodo žiburiai. Noriu mie
go, saldaus miego. Einu ?,avo 
skyriun.

(Buš dauginti)

“AŠ jaučiuosi labai sergąs 
ir esu gydytojo priežiūroje 
vėl — dabar dėl mano proto”.

“Bet tamsta eini pas gydyto
ją dėl kiekvieno menko nie
ko”. X

(“Luestige Blaetterr”, 
Berlin).

Vedęs vyras: “Mes vedę 
dešimts penkeri metai ir 
iiiomct neturėjome 
nuomonės visuomenėje iki pa
starosios savaitės, kai musų 
namas užsidegė ir mes abu 
norėjome išeiti per duris 
drauge”.

dvi- 
nic- 

blogOs

/‘Ar
Amerikos vaiką, 
<uno buvo juoda?”
/‘Kaip baisu — kdkios

vos buvo kita pusė?”
“Taip pat juoda”’.

(“Sondagsinissc Strix
Stockholm).

tamsta girdėjai 
kurio

apie 
pusė

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

Dėdė: “Tamstos vaikas 
skambina piano gerai pagal 
savo amžių”.

Motina: “Taip, kaimynai 
skundžiasi dėl jo pamokų ir 
jis todėl tris kartus daugiau 
skambina, kad jiems įsipyk- 
tų”. \

i . (“Die Muskete”, Wien).

“Ar išsiuntei mano laišką, 
meilute?”

“Taip, brangusis, aš laikiau 
jį savo rankoje ir įmečiau jį 
į pirmąją laiškams vietą”.

“Bet, brangioji, 
viau tau laiško”.

(“Gemuetliche Sachse”, 
Leipzig).

“Tamsta sakai, tamstos se
suo daro šypsenas; tai ji jumo-

“Ne; ji dirba grožia įstaigo
je”.

" (“Boston Transcript”).

Ligoninės pacientas (suvy
niotas apraišais, į kaimyną li
gonį gretimoje lovoje): “Ar 
tamsta manai, kad tamstos 
žmona ateis aplankyti tams
tos?”

Kaimynas ligonis: 
yra ligoninėje”.

Ligoninės pacientas: “Ką — 
judu abu vienu kartu?”

• Kaimynas ligonis: 
bet ji tą pradėjo”.

(“Karikaturen”,

Ponia (pamačiusi tarnaitę 
vaikščiojant Į ii žinomu, bet 
jau pasenusiu tenoru) : “Mina, 
kas buvo tas džentelmenas, su 
kuriuo tamsta buvai vakar?”

Tarnaitė: “Jis buvo mano 
brolis, ponia”.

Ponia: “Taip, jis buvo ma
no brolis prieš dešimtį metų”.

(“Der Wahre Jacob”,
Berlin).

Gydytojas pasikalbėjo tele
fonu. Kreipdamasi į 
žmoną, jis tarė: “Greitai, 
man mano tarbelę.

B

savo 
duok 

žmogus

SERGANTIEJI!
Pasitarki! sti Dr. Ross, dykai, 5 
apiė savo ligą ar silpnumą. < 

Vėliausi ir geriausi) 
, gydymai išgydymui! 

įvairių kraujo ligų. < 
reumatizmo, inkš- j 

' tų, piišlh, urina-^ 
rių ir, visų užlęre-' 
čiathųjų ligų. Tai
pgi speciali gydy
mai sugrąžinimui 
energijos ir stiprų-' 
mo be laiko nv-1 
silpusiems asme
nims ir lytiniai 
silpniems*, vyrams. < 

Sergantys žmonės, yra kvie&ami 
ateiti dėl sveikatai naudingų informa-' 
ėijų. kurios bus suteiktos dykai be' 
jokių pareigu. ,

Dr. Ross kainos yra žemos ir vi-, 
siims prieinamofs. Galima susitarti aėl( 
lengvų išmokėjimu, kad kiekvienam 
duoti progos išsigydyti.

Dėl pataisymo tinka
mos byle pečiui, Kro- 
snei arba boileriui da-

WCOOOURPART

PEOPLES 
FURNITURE 00 

KRAUTUVĖSE
DABAR EINA 

18-TAS METINIS 

IŠPARDAVIMAS
KAINOS 

NEGIRDĖTAI

SUMAŽINTOS

$30.00, 3-jų šmotų Pilnos 
Lovos įrengimas, lova, spri- 
ngsai ir matrasas. Dabar 
tik

fTt r"‘> i»

$45.00, 5-kių šmotų Gražus 
♦ir tvirti Breakfast Setai po

P
$80.00 Naujausios Mados 
Seklyčiom Sėtai—2 šmotai

EIK I 
NORTHWESTERN

Mes turime keturias 
krautuves Chicagoje 
ir galime patarnauti 
sulig jusiį reikalo tin
kama nebrangia kai
na.

$3.50 Puikios Vatinės Kald- 
rOs po ..........  $g Q
$8.50 Vatiniai Matrasai bile 
didžio .po .... 50

NORTHWESTERN 
Stove Repair Co
662 W. Roosevėlt Rd.

312 West 63rd St.
2323 Milwaukee Avė.
3209 East 92nd St.

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Monroe 6600

PEDPLES
MNITUBE CO
4179-85 Archer Avė

Tek Lafafette 3171

2536-40 W. G3rd SL
Tel. Hcnifock 8400

CHICAGO. ILL.



JOSEPH G. SHAMET’S TAVERN

Jūsų parankumui TELEFONUOKITE CICERO 3760^GotHtseus^^

Tūkstančiai Musų Kostumerių

virš

14 uncijų

Komisija

Mt. Greenwood MALT TONIC’O

Extra Pale Alaus

aukš
čiau

6002

LACH A WICZ IR SUMAI

3002

INCORPORATED

3417 S. HALSTED ST

Garsinkitės “N-nose

49.00
13.50

KAINA
TIK

Colonial 
l Radiato- 

.rltil

Telefonai—
BOUlevard 8167
BOUlevard 4705

Del žindamų moti
■ ; ' I

nų. Nei vienas ne
gali būti be

Erdvus 
Kelionėje: 
ir šokiai.

ligonines p-ia Darbo 
Walantiniene.

štai 
padarytas si 
reikalavimais 
Laboratories 
dards 
Philco 54C 
abiejų

Teatrališkas Kliu 
bas “Lietuva”

Didelis sujudimas 
pas Joniškiečius; va

karas nebetoli

Taipgi mes priimsime 
jūsų senus rakandus į 
mainus ant naujų.

Cicero, III.
1439 S. 49th Court 

Telefonas Cicero 5927

Tarp Chicagos 
Lietuvių

HELEN WITTIS BEER GARDEN
Užlaikome geriausios rųšies skanaus alaus. Stiklas 8 uncijų 

10c. SANDVIČIAI DYKAI. Helen Wittis ga
minta namie sriuba 10c. Taippat galima gauti visokios rū
šies užkandžių ir pasišokti prie Radio muzikos.

Geros rųšies šaltkošės kvorta 29c.; paintė — 15c. 
4469 ARCHER AVENUE.

Per eilę metų plačiai žinoma ištaiga 
1500 So. 49th Avė. S. W. Lukštą 

nuo dabar vadinsis

Remia tranzatlanti 
nį skridimą CICERO, ILLINOIS 

OFICIALIS PRANEŠIMASPrie antro tranzatlantinio 
skridimo rėmėjų prisidėjo, kiek
vienas su $2,00, dar šie asmens.

Juozas Misitfs
Geo. J. Stungis
Antanas Urnežis
Frank Vaičkus
Ignacas Dobrovolskis.

Auka iš Connecticut
SLA. 4-to Apskričio sekreto 

rius, p-lė Olga Ažunariutė, at
siuntė Amerikos Lietuvių Tranz
atlantinio Skridimo Sąjungai 
$12.00, kurktos paaukojo žino
mas SLA. darbuotojas, A. J. 
Viznis, j Lituanicos Antrosios 
fondą.

BRIDGEPORT MALT and HOPS
Krautuvė j naują, vietą pirm i aus buvo 3354 So. Htalsted St. 

Naujas Adresas yra:
3210 SO. HALSTED STREET

taippat užlaikome grosernę, lietuviškų sūrių, šviežių daržo^ 
vių ir kitų mažmožių yra didelis pasirinkimas už prieinamą 
kainą. Savininkai Broliai J. ir W. BREDELIAI.

vos. Visi yra 
šiems darbams, 
tikėtis labai gerų pasekmių.

Komisija mano, jog tam pat
riotiškam tikslui svetainę bus 
galima gauti dykai; taipgi ko
misija yra nutarusi pereiti per 
stambesnius biznierius, labiau
siai svetimtaučius, kurie tarp 
lietuvių gyvena, ir surinkti pri
zus. Darbas bus varomas kuo 
plačiausia vaga.

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

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Jos. F. Budriko krautuvės duodami lietuviški radio programai 
Nedėliomis: W. C. F. L. 970 K.. 8 vai. ryte ir 1 vai. po pietų. 
Ketvergais: W. H. F. C. 1420 K., 7:30 vai. vakarais.

J Gaukite Dykai Apskaitliavimą
2118 SOUTH STATE STREET DIDžIojl’'KRAUTUVE

Gerbiami mano draugai rėmėjai: Permainymas vardo užei 
gos nepakeičia, tik daugiaus patobulina. Svetainė įvai 
riems parengimams su visais patogumais.

Reikale savininkus rasite ant vietos.

savo draugais.
Prie progos priminsiu, kad 

dėl pagražinimo, ir padaugini
mo muzikos ir dainų progra- 
mo pasižadėjo dalyvauti kontr
alto p-lė Burduliutė. Taigi sek
madieny, spalių 29 d. G. Kren- 
čiaus svetainėj, 4600 S. Wood 
st., išgirsime gražių dainelių, 
taip pat ir lošimą su daug 
juokų

ANGLIES 
ŠILDYTOJAI

Karštas vanduo greit 
ir ekonomiškai. įtal
pa 100 galionų

$13.75

giamo vakaro įžangos bilietus 
(kaina tik 35c). štai. Jonas 
Gasparaitis jau "bunčių” bi
lietų išplatino ir pasiėmė iš 
komiteto daugiau sakydamas 
negrąžinsiąs atgal nei vieno. 
Tą patį pareiškė ir Viktorija 
Rimdžiuvienė, B. Barniškis ir 
kiti. Beikia pridurti, neatsi
lieka nuo platinimo bilietų ir 
lošėjai, taipgi ir dainininkai, 
kaip tai p-ia Baltienė, p-lė An 
Čiutė ir p. B. Vaitėkimas. Gau
ta žinia iš Garfieldparkiečių p. 
p. p. Stuparų,Garadauskų, kad 
baigia bilietus išplatinti ir daug 
iš jų kolonijos atvyksią j Jo
niškiečių vakarą. Brightonpar- 
kietė p. Gurskienė reikalauja, 
kad jai butų tuojau pristatyta 
daug bilietų. Marųuettepar- 
kietė p-ia Pilkienė prašo J. Gas- 
paraičio, kad jai tuzinas bilie
tų kuogreičiausiai butų pri
duotas. Jos dukterys Elena su 
Kristyna ir jos • tėveliai p.p. 
Lebrikai ir Butkai pasirengę 
atvykti j vakarą. Taipgi ren
giasi daug ir jaunimo dalyvau
ti šiame Joniškiečių Klubo va
kare, gal daugiausiai dėl to, 
kad Steponavičiaus orkestras 
grieš šokiams. Pasiskelbusieji 
biznieriai ir nebiznieriai vaka
ro programuose yra J. J. Bag
donas, P. Pluskus, Joseph Smil
gius, Edv. Chepulis, S. L. Ka- 
nušas, G. Krenčius, V. Bubelis, 
M. A. Miravickiai ir Ben. Motu
zas iš Wowners Grove, III. Jie 
visi yra Joniškiečių L. K. Klu
bo nariai ir geri rėmėjai. Pri
žadėjo atsilankyti į vakarą su

jatys įsi
galite gauti

KARŠTO VANDENS ARBA GARO BOILERIAI 
’ No. W52J (vidutinei 

bungalovv) .......
Asbestos IDangtls
Parsiduoda 3-jų 

pėdų ilgio 
•> * -inch... Te,

Be
X 4nch...lOc1

" 3!44nch...l2c]

Praeitame savo susirinkime 
Teatrališkas Kliubas “Lietuva” 
apsvarstė daug svarbių dalykų. 
Pirmiausiai buvo išklausytas 
komisijos raportas ir visi en
tuziastiškai pradėjo rengtis prie 
“Hollowe’en Party”, kuri įvyks 
spalių 28 d. visiems gerai žino
mų ponų Wm. J. Kareivų sve
tainėje, kuri paprastai vadina
ma Republican Hali, 4644 S. 
Paulina st. Be to, buvo labai 
plačiai svarstyta, kaip tinka
miausiai butų galima prisidėti 
prie sukėlimo finansų lakūnui 
James-Janušauskui. Pasirodė,jog 
daugiausiai pelno galimai su
kelti surengiant “Bunco Party”. 
Tam tikslui tapo išrinkta ko
misija iš sekamų narių: p-ios 
J. Perkauskienės, p-lės B. šui- 
pis, S. J neik, M. Laurinska 
(raštininkė), H. Brazausko ir 
vice-pirmininko Wm. J. Karei- 

patyrę pana- 
todėl galima

suomenė sį sumanymą parems, 
kadangi visas pelnas yra ski
riamas antro tranzatlantinio 
skridimo fondui.

Teatrališkas Kliubas “Lietu
va” visuomet pasirodo savo 
patriotiškumu. Pereitais me
tais kliubas gausiai prisidėjo 
prie parėmimo žuvusių didvyrių 
Dariau-Girėno fondo. Dabar jis 
irgi yra pasiryžęs dėti visas 
pastangas, kad naujai sumany
tas didvyriškas žygis kuo ge
riausiai pasisektų

Šiomis dienomis grįžo na
mo iš Englewood ligoninės

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus it draskos vanos.
jwimming pool.

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

Jis yra rekomen
duojamas per

l Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St, Chicago

NEDAUGI AUS KAIP 4% ALKOHOLIO
Dėl Jūsų patogumo pašaukit PIGEON BOTTLING W0RKS, 

Išdirbėjai Sodos, Ginger Ale if Mineralinių Vandenų.
Tel. Lafayette 3273 2841 W. 40th St., Chicago, III.

p-ia Barbora NValantinienė, 
kuriai buvo padaryta sunki 
operacija,

P-ia NValantinienė širdingai 
dėkoja daktarui už sėkmin
gos operacijos padarymą, o 
taip pat slaugei, kuri labai rū
pestingai ją prižiūrėjo per dvi 
savaiti. /

P-iai NValantinienei gulint 
ligoninėje, kas dieną apie de- 
sėtkas gerų draugų ją aplan
kydavo ir savo padrąsinimu 
jie padėdavo jai kovoti su li
ga. Ji taria kuo širdingiausį 
ačiū draugams už ^ užuojau
tą, o taip pat dėkoja tiems, 
kurie prisiuntė gėles.

Dabartiniu laiku p-ia NVa- 
lantinienė ilsisi savo namuo
se, 11116 S. NVhipple st.

—Žinantis,

Naujausi Lietuviški Rekordai tik po 65c 
Dariaus-Girėno Rekordas — 75c.

-Dariaus-Girėno Atminčiai. Dainuoja S. Rimkus. Baritonas. 
Ant antros pusės: Kareivėliai. S. Rimkus ir Elena Sadauskaitė, 
—duetas.

3000— Varpelis Vakas. ir 21 Metų Kalėjime. S. Rimkus ir Budriko 
Radio Akordionistai.

3001— Daktaro Daina ir Septynios Pačios. S. Rimkus ir Budriko Radio 
Akordionistai.
Meilės Karalaitis ir Keturi Ratai. K. Pažerskis ir Budriko 
Akordionistai.

3003—Liet. Radio Meliodijos ir Dzūkų Polka. Budriko Radio 
Akordionistai.

WISS1G,
Specialistas iš 

Rusijos

T0WN OF LAKE 
PASIRENDUOKITE 
baksą musų ’ Safety 
D e p o s i t Voltuose 
$2.50 į metus 

(Plūs taksos).
MES SIUNČIAM PI
NIGUS. Europon per 
radio, kabeliu arba 
money orderiu, žemos 
ro/tos
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 bi- 
las ir taksų bites, mes išmai
nome jūsų čekius.
Lietuvis p. SEDEMKA patarnaus 

jums.

Vacek&Gompany
Įsteigta 1905

1751 West 47th St 
(arti Wood St.)

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

39.00
2 šmotų Mohair seklyčios 

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

šių setų nedaug beliko)

Skalbimui mašinos $50 1
Importuoti karpetai iš Francijos, visur 
parduodami po $85.00, pas mus tik po 
LOVA, SPR1NGSAI IR MATRACAS

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

S. C. L
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMAVOTOJAI

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

I f i Chicago, IU. 11112 * 
2314 West 23rd Place 
Telefonas Canal 2515-2516

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvfu_nlaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas,/feumattzmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje^ kosėjimų, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite persitikrinkite
ką jis jums gali padaryti. Praktikubja_.jjgr-xt6ugeli metų ir^išgydė 
tukštančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kąsdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakarti 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St.____ Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

PIRKITE SAVO APŠILDIMO 
ĮTAISYMUS DABAR! 

Garu ir Karšto vandens Ap- 
šildimo Systemos dar galima 
nusipirkti žemiausiomis kai
nomis nebuvusiomis per dau
geli metų, šis apšildimo įtai
symas yra įrengiamas pilnai 
—nieko daugiaus nereikės pirkti. Arba, jeigu jus norėtumėte 
taisyti savo instaliaciją pamatykite mus—tulšis ir planus 
pas mus dykai

naujas Philco Radio— 
lig saugumo 
Underwriters 
Safety stan- 

Stebėtinas 1934 m. 
operuojasi ant 

alternating ir di- 
B rec* currenL įtaisytas aerial
■M 'įy j|Įb * —“ground” nereikia. Vien
■n y), — ‘ t’k sujungk su bile “plug,”

JEn *r pabaigta. Turi automatišr
ką volume control. Priima 
visus Police Calls ir dauge

lį mėgėjų ir aeroplanų short-wave žinučių. Taipgi re- 
gularius broadeast.

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

2310 W. ROOSEVELT ROAD

Kadangi Joniškiečių kliubo 
vakaras jau visai nebetoli, tai 
Joniškiečių darbuotojai su
bruzdo sparčiai platinti ren-

1J j I pėdų 38 
inch. 
aukšta u 

Žemiausios _ _____
Chicagoj kainos Apkain. už pėdų

ŠILDYMO I’LANTŲ fhdl
PATAISOMS 

Mes turime didžiausi pasirinki- __
I ma Chicagroje grėtų, durų, colis, .P1 

ir, pataisymui dalių dėl visokių O ju 
J furnasų, bolerių ię pečių —■ že- flugS, Į|M 

miausiomls kainomis. Taipgi vi- JĮRDTį
J šokiems radltatoriams pataisymui .'*•£3 Įffi 

dalis. <W

' Z Amerikoj 
Linija

1 ŠALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS’’ 

Greita kelionė j Lietuvą per Švediją.
Laivai išplaukia iš New Yorko 

Pier 97, gale 5Ztb St.
—■ o-—

KUNGSHOLM ....................... Spalių 24
DROTTNINGHOLM ........... Spalio 31
♦) DROTTNINGHOLM ....Lapkr, 29 
♦) GRIPSHOLM................. Gruodžio 9
♦) Kalėdų Ekskursija į Lietuvą

Dideli, balti it gulbės laivai 
ir gerai ventiliuoti kambariai, 
judomi paveikslai, koncertai 
Keliaujant “Baltuoju švedų 
kelionė būna pertrumpa.

—o—
Krtipkith į vittinį agentą, arba: 

SWEDISH AMERICAN LINE
181 N. Michigan Av«.. Chicago, III.

fl ISVISORATU*®
3fcoao TOS COHvAUM*
W MHIUHlNO 
1 OOOD Tt« HOMS
K MVTH
,®r£a?HS^

N

BBSSiMl

s M



Vertė A. Kari anas

ra-

U.ŽSUKTA •‘MAŠINA'
ATSAKOMYBĖ Už SKELBIMUS

su-

kurie numatę
jautėsi ne-

FAŠISTAI STEIGSIĄ “INTERNACIONALĄ”

T—*

aš sakau, neuž
tarė . gydytojas, “aš

Robert Louis Slcvenson.

Turtų Sala

‘m

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Exęept Sunday by 
The Lithuanian NewsįPub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Canal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rateaj

$8.00 per year in Chicagc
8c per copy ____

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
droji, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
|1L Telefonas Canal 8500.

Užsisakymo kainai
Chicagoje — paltu:

Metams ...__ _—
Pusei metų -------------------
Trims mėnesiams
Dviem mSneriams___ __

v Vienam mėnesiui______
Chicagoj per išnefiiotojus:

Viena kopija__________
Savaitei ------- ---------- ------
Mėnesiui ---------------------

Suvienytose Valstijose, ne CUcaipj, 
paltai

Metams-----------------------------$7.00
Pusei metu _____ —_______ 8.50
Trims mėnesiams_________  f.75
Dviem mėnesiams _________  1.25
Vienam mėnesiui __________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams __ _
Pusei metu ,
Trims mėnesiu* _________
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu pu užsakymu.

ILLINOIS ANGLIAKASIAI

NAUJIENOS, Chicago, UI.
■ JHJ?JH Jt'I'11-1.

šeštadienis, spalių 21, 1933

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

_ $8.00 
4.00 

.... 8.50

Konfliktas Illinois valstijos anglių kasyklose vėl 
paaštrėjo. Progresyvė angliakasių unija surengė milži
nišką demonstraciją Springfielde, reikalaudama, kad 
ji butų pripažinta, kaipo vienintelė teisėta angliakasių 
organizacija šioje valstijoje. Tos demonstracijos laiku 
kažin kas nušovė progresyvės unijos vadą Tnylorville 
apielinkėje, Melville Staple. Sakoma, kad šovikas esąs 
senosios United Mine Workers unijos narys.

Suprantama, kad ši begėdiška žmogžudystė dar la
biau supykins angliakasius, kurie jau kelinti metai ko
voja prieš bosus ir prieš Lewis’o mašiną angliakasių 
unijoje.

Šis konfliktas, kaip ir daugelis kitų, įvykusiu pir
miau, aiškiai liudija, kad milžiniška angliakasių dau
guma Illinois valstijoje eina su progresyve unija. Yra 
bergždžias dalykas bandyti juos smurtu priversti pasi
duoti Lewiso diktatūrai. Smurtas gali tiktai padidinti 
kraujo praliejimą. Kodėl tad Illinois valdžia nepadaro 
logiškos išvados iš aiškių faktų?

Gubernatorius Horner turėtų pasakyti Lewisui, 
kad jisai atsiimtų savo gangsterius iš Illinois valstijos 
ir paliktų progresyvę uniją ramybėje. Tada Illinois 
anglių kasyklose užviešpatautų taika ir angliakasiai 
miai stotų į darbą.

dar- 
jisai 

jeigu 
laik- 
tuks-

Vienas asmuo, gyvenąs Chicagos priemiestyje, 
manė pasipinigauti su pagelba skelbimų spaudoje, 
sai paskelbė viename dideliame Chicagos dienraštyje 
paieškąs zecerių, presmanų ir kitokių spaustuvės 
bininkų. Atsiliepusiems į tuos skelbimus žmonėms 
pasakė Įeisiąs laikraštį ir duosiąs jiems darbą, 
jie pirksią “stako” busimoje bendrovėje, kuri tą 
raštį leis. Tuo budu jisai išviliojo daugiau kaip 
tantj dolerių iš įvairių žmonių.

Šiomis dienomis valdžia tą apgaviką patraukė teis
mo atsakomybėn ir jisai gavo 6. mėnesius kalėjimo už 
pašto naudojimą apgavingiems tikslams. Teismas pa
sielgė visai teisingai, nubausdamas skelbėją, o ne laik
raštį, kuris jo skelbimus dėjo. Laikraštis, priimdamas 
skelbimą, daugumoje atsitikimų negali žinoti, ar tas, 
kas skelbiama, yra teisinga, ar ne. Jeigu laikraštis tu
rėtų apie kiekvieno skelbimo teisingumą daryti tyrinė
jimą, tai jisai negalėtų skelbimų priimti. Todėl atsako
mybė už skelbimo turinį puola ant to, kas skelbia, o ne 
ant to, kas skelbimą priima.

Kitaip yra, žinoma, tuose atsitikimuose, kur iš pa
čių skelbimo žodžių matyt, kad jisai yra nelegališkas. 
Tokių skelbimų laikraštis negali priimti, nenusidėda- 
mas įstatymams.

Apžvalga
JUODAS DARBAS

“rezoliuciją” 
ir prieš ant-

Brooklyne pereitą sekmadie
nį susirinko neva draugijų at
stovų mitingas, kurj sušaukė 
Dariaus-Girėno fondo komite
tas, kontroliuojamas klerikalų 
ir fašistų. Apie partinius kivir
čus .tame komitete jau buvo 
pranešimų spaudoje pirmiaus. 
šiame susirinkime to komiteto 
partyviškumas pasirodė dar ar
šesnėje formoje. Ažuot atlikę 
ką nors teigiamo Dariaus-Girė
no naudai, susirinkimo lyderiai 
pervarė žioplą 
prieš “Naujienas
rą tranzatlantinį skridimą.

Tą “rezoliuciją” pagamino du 
nabašninkės “Vienybės” paša
lintieji redaktoriai, Valaitis su 
Kljngą, ir vietinis “katalikiš
kos visuomenės” šulas tKrušin- 
skas. Pirmininkavo Ginkus. 
Tarpe kalbėtojų buvo ir .leite
nantas P. Nakrošis, kuris bai
siai trokšta įgyti liaurus, skris
damas per Atlantiką, bet ka
dangi pats neturi pakankamai 
patyrimo skraidyme, tai statė 
ultimatumus lakūnui James-Ja- 
nusąuakui. kad šis eitų ,su juo 
į “partnerius”.

Dėl jų |paikų prasimanymų, 
kad Transatlantinio Skridimo 
Sąjunga esanti suorganizuota 
“dėl biznio”, nėra, žinoma, jo
kio reikalo ginčytis. Bet paste
bėtini yra tai, kad Brooklyne 
taip pat, kaip ir kitose vietose, 
klerikalai, kuomet jie nori juo
dą darbą atlikti, tai pasikviečia 
fašistus.

kė trys grupes. Viena grupė 
> (Klingos-Ginkaus ir kitų) 
nori steigti savo laikraštį, 
kuris butų .šimtaprocentiniai 
tautiškąs, tariant smętoninis. 
Ta grupė už ‘Vienybės’ žu
vimą verčia visą bedą ant 
Str.um^kjo, Tysliavos, Ptau-I 
žos, bendrai ant visos ‘Vie
nybės’ administracijos, kuri 
bandė išgelbėti ‘Vienybę’ nuo 
pasekmių seno gaspadoriavi- 
mo.

“Kita dalis tautininkų lai
kosi vidurio, ,o dar kita da
ro pastangų atgaivinti ‘Vie
nybę’ kad ir kitokiu vardu, 
bet platesniu demokratiniu 
turiniu.

“Kaip kas pet spėja, kad 
Brooklyne gali su sykiu gim
ti net trys laikraščiai, todėl, 
kad katalikai taip put mano, 
kad dabar Brooklyne susida
rė dirva . katąliki^kam laik
raščiui.

“Pradžioj šios savaitės pla- 
* čiai kalbėta, .kad dar šią sa

vaitę pasirodys perorganizuo
ta ‘Vienybė’, kuri bus veda
ma priešfašisttinėje 'dvasio
je.”
Tose kalbose betgi negirdėti 

apie vieną dalyką, kuris turė
tų Luti svarbesnis steigiant 
laikraštį, negu “tąutininkystė”, 
“katalikyste”, ‘‘demokratybė” 
ar kitos srovės: negirdėti ąpįe 
laikraštininkus, kurie tą busįnąą 
ląikraštį (ąr. laikraščius) leįs 
ir redaguos.

Norinčių . turėti savo srovės 
laikraštį kiekvienoje didesnėje 
.kolonijoje .susiras nemaža. Ne 
tąįp jąu sunku susikolektuoti 
ir pinigų spaustuvės. įrankiams 

(uusipjrkti. Bet tai dar laikraš
čio nepadaro. Reikia manadžę- 
rio, kuris mokėtų laikraščio 
biznį vesti. Matėme, kiek “Vie-

nybe” perleido visokių mana- 
džerių, h’ nė vienu ,ji nebuvo 
patenkinta, nes iš tiesų var
giai bent vienas jų ir buvo 
tam darbui tinkamas.

Dar svarbiau laikraščiui tu
rėti kompetentišką redaktorių, 
kuris mokėtų padaryti laikraš
tį įdomiu publikai. Kiek šėpoj i 
“Vienybė” turėjo per paskuti
nius 25 metus redaktorių, tai, 
išimant p. Juozą Tysliavą, var
giai bent vienas jų nusimanė, 
kas tinka į laikraštį dėti, kas 
ne. J. O. Sirvydas, kuris ilgiau
siai vargino to leidinio skaity
tojus savo “editorialais”, nie
kuomet nebuvo išmokęs net 
vartoti žmonišką kalbą savo 
raštuose. Ot, iškoneveikti ką 
pors, srutų užpilti kam nors 
ant galvos, tai jisai buvo meis
teris.'

Jo įpėdiniai pasižymėjo taip 
pat daugiausia tiktai kitų žino
mų ,dergimu ir partinės pagie
žos skiepijimu skaitytojams; 
bet .kad skaitančioji publika 
nori■ bešališkų informacijų apie 
pasauli, kuriame ji .gyvena, to 
jie panorėjo arba negalėjo su4 
prasti. Ir skaitytojai ilgainiui 
pųo ,to laikraščio pabėgo.

Pas fašistus laikraštininkų 
nėra. O ar katalikai Brooklyne 
jų turi?

Steigti laikraštį be;-laikrašti* 
pinkų, —- tik tam, kad .kurios 
nors grupės partinė ambicija 
.butų patenkinta, ubus bereika
lingas išmetimas pinigų.

iPost Scijįptum. Vos parašius 
šį straipsnęlį, .■ atėjo naujas 
“Vienybės” numeris, ir jamč 
pranešama, kad “Vienybę” >to4 
liaus leidžia jos redakcijos, ad* 
ministracijos ir spaustuves dar
bininkai, kuriuos sutiko remti 
finansiškai “pritariančių žmo
nių grupė”.

limųjų: tėvų, brolių, sūnų ar 
draugų. Kiek išlieta ašarų, kiek 
širdies skaudėjimo, „kiek kan
čių. Ar tos padarytos žaizdos 
galėjo užgyti? Niekad! - Nors 
kartais žmogaus krūtinė ir di
džiausi vulkaną sudegina, pė
duodama jam išsiveržti į orą, 
vienok nekaltai mylimojo . pra
lietas kraujas neduoda niekad 
ramumo. Išmušus valandai, jo 
gyslose subanguoja keršto 
kraujas, automatiškai išsimuša 
į viršų ir žmogus lieka “žvėris”. 
Todėl Čia visai nėra nieko ste
bėtino, kad Kubos žmones at
mokėjo tironams sulig jų pa
daryta sąskaita.
Carlos Manuel Cespades valdžia 
išsilaikė vos tik tris savaites
.Kai laikinu prezidentu buvo 

paskirtas Cespedes, tai visi sto
rieji parazitai buvo juo paten
kinti. Labiausia akys nušvito

fabrikantams ir kitų pramonių 
.ąayjninkams. Nieko prieš netu
rėjo ir Amerikos kapitalistai. 
Už “O. K.” pasisąkė ir Dėdė 
Šamas, nes jau buvo nutarta 
Cespedes valdžią pripažinti tei
sėta; na, žinoma ir patvirtinti 
savo ’ kapitalistiška antspauda. 
Tik, gaila, kad pavėlavo ir su
teikti savo formalumų nebe
suspėjo. Iš to buvo labai aiš
ku, kad Cespedes buvo jų žmo
gus. Nors gal ir ne toks tiro
nas, kaip Machado, vienok dar
bininkams nieko daug nelėmė.

žinoma, po pasiuntimui Ma- 
chados šunims šėko piauti, iš 
pat pradžių pasirodė absoliutiš
ka laisvė. Tokio “libertado” 
Kubos žmonės jau senai bebu
vo turėję. Todėl jie dainavo 
pergalės dainas, linksminosi, 
kalbėjo apie viską, kritikavo,— 
na, ir kartu keikė buvusį dik
tatorių. (Bus daugiau)

TJ

Kraštutiniai tautininkai rengiasi steigta tarptauti
nę organizaciją.

Vienos spauda praneša, kad Italijos fašistai ketina 
organizuoti fašistišką Internacionalą. Jo tikslas busiąs 
suderinti visą šalių fašistų veikimą ir sutartinai kovoti 
prieš socializmo ir demokratybės idėjas.

i Jeigu šis sumanymas bus įvykintas, tai užgims 
“Ketvirtas Internacionalas”.

Ar jisai sustiprintų fašistus, tai klausimas. Yr(a 
faktas, kad įvairių šalių fašistai ir šiandie, formaliai 
neturėdami tarptautinės organizacijos, vieni antriems 
padeda. Jie tai daro dažniausia slaptai.

Įsikūrus fašistų Internacionalui, pasirodytų viešai, 
kas tam judėjimui pritaria ir jame dalyvauja.

Tačiau yra abejotina, ar tokia organizacija kiek 
ilgiau galėtų pasilaikyti. Fašistai yra pirmiausia nacio
nalistai (tautininkai). Jų propaganda susideda daugiau
sia iš tautų neapykantos skelbimo. Kaip gali vienos 
tautos fašistai, kurie niekina visas kitas tautas, būti žmonėms 
solidariški su kitų tąutų fašistais, kurie tą tautą nie
kiną?

Tarptautiniai fašistų kongresai butų teatras, ku
riame visos tautinės grupės plūstų viena kitą. Šiandie 
juk matome, kad net Austrijos fašistai negali nusikal
bėti siu Vokietijos fa^istais, nors jie yieųi ir antri yra 
vokiečiai.

Apie tą Brooklyne mituigą 
rašo ‘'Tėvynėje” vienais organi
zacijos atstovas, kuris, matyt, 
pasipiktino susirinkimo vienpu
siškumu. Jisai rašo:

“Kaslink paties susirinki
mo, reikia pasakyti, kad jis 
buvo pusėtinai netvarkiai 
vedamas ir vienaspalvis. Iš 
visos susirinkime galiojan
čios atmosferos matėsi, kad 
katalikiškai nusiteikę daly
viai ir vadai į šį susirinki
mą atėjo suorganizuoti ir jį 
vedė sulig jau iš anksto su-f 
darytos mašinos. Kai kurių 
katalikiškų organizacijų .at
stovybė matėsi perdidelė. 'Pa
vyzdžiui, net Vytauto spaus
tuvę atstovauti atsiųsta du 
atstovai. Kaip išrinkimas su
sirinkimo prezidiumo, taip ir 
komiteto bei komisijos, ma
tyt, buvo iš anksto suplanuo
tas. Ir visa tai mašininiu bu- 
jjlu pervesta. Dėlto buvo to
kių dalyvių, 
vienpusiškumą, 
patenkinti ir susirinkimą ap
leido dar nespėjus jam gerai' 
įpusėti.

Kai kurie buvo nepaten
kinti ; ir pirmąja ręzoliuci j a. 
Esą, kam kenkti tokiam dar
bus, kuris jau pradėtas?” 
Bet jie to darbo nesutruk

dys! Amerikos visuomenė šian
die nėra tokia tamsi, kad Kru- 
šinskas su Klinga galėtų ją už 
nosies vesti.

Brooklyne fašistų klika taiį 
nusigyveno, kad pražudė se
kliausiąjį Amerikos lietuvių 
laikraštį. Kitur tas fašistiškas 
gaivalas , irgi moko nereiškia? 
Tik i prisiplakdamas prie ųkoki^š 
nors kitos srovės, jisai dar gąui 
na progos iškišti savo snapą 
ir pasirodyti DPUhMkai.

O partiniai i.klerikalai .perą 
katalikiškos visuomenes .vadai. 
Savo fanatiškai kiaura Pppli$ki. 
jie gali imponuoti tiktai da
vatkoms, bet ne protaujantiems

“VIENYBEI” UŽSIDARIUS

Kaip Buvo Sunaikinta 
Machadoš Diktatūra

(Tąsa)
Revoliucija įsisiūbavo pilnoj 

pilgiežos tvankumoje

Nemalonus ręginys buvo, kai | 
prasidėjo kova, ;$y ,perrištais. 
Jie turėjo didespę $ąlį šarvuo
tų automobilių, /kuriąis siaus
dami po miestą bėrė kulkas, 
kaip pasiutę. Kad sustabdžius 
jų .dūkimą, nekurįpst vietose 
buvo užstatytos “žabangos” — 
ištemptos .skersai gatvių virvės. 
Kurie į jas įlėkė,

vienas iš musų galėtų padary
ti, o paprastai paleisti kulką į 
kaktą, tai butų tik vienas “šir
dies suraminimas’’.

i Reikia nepamiršti, Iiad per 
šiuos tironus žuvo labai daug 
gražios Kubos inteligentijos, tai 
buvo savo rųšies žiedai, ■ kurie 
ne tik savo kraštą, bet ir to
liau butų galėję pagražinti. Iš
tisos šeimynos neteko savo my- ne po ranka.

(Tąsa)

MKas man galvoj,” atkirto 
gydytojas. “Tai yra vardas 
jurų plėšiko, kurį man teko 
.pažinti, >o aš tave vadinu tuo 
vardu .vien tik už jo trum- 
puųią ir aš štai ką turiu tau 
pasakyti: vienas stiklelis ro
mo neužmuštų lavęš, het, jei
gu tu išgersi vieną, tu gersi 
ir dar vieną, ir dar vieną, o 
aš užstatau savo peruką, jeigu 
tu nenumirsi trumpu laiku— 
ar tu tą supranti? — numirsi, 
ir nueisi į savo vietą taip, 
kaip tas šventame rašte pa
minėtas žmogus. Eikš, dabar, 
pasistengk; nors sykį aš pagel
bėsiu tau nueit į lovą.”

Tarp musų dviejų, su dide
lėmis pastangomis, mums pa
sisekė užkelti jį laiptais ant 
aukšto ir paguldyti jį ant 
lovos, kur jo galva puolė ant 
pagalves, lyg jis butų apalpęs.
. “Taigi 
piiršk,”
dabar tyriu liuosą sąžinę — 
•romo vardas, — tai tau mir
tis.”

•Tą pasakęs jis nuėjo pažiū
rėti majio tėvą, pasiėmęs ma-

. “Tai niekis,”, jis pasakė 
po uždarymo durų. “Aš išlcid- 
žiau tiek daug kraujo, kad jis 
bus ramus geroką valandą; 
jis turėtų gulėti ramiai, ant 
vietos, kokią savaitę — tai 
yra geriausia jam ir tau; bet, 
dar 
mas

vienas kraujo papludi- 
užbaigtų jį.”

III.
Juodoji Žymė.

Beveik vidurdienį aš atė
jau prie kąpitono durų nešda
mas šaldančių gėrimų ir vai
stų. Jis tebegulėjo beveik 
taip pat, kaip mes buvome 
palikę jį, tik kiek aukščiau ir 
jis atrodė silpnas bei susijau-

“Zigmonte”, jis tarė, “tu esi 
vienintelis asmuo šioje vieto
je bent ko vertas; ir tu žinai, 
kad aš tau visados buvįu 
geras. Nei vieno mėnesio aš 
nepraleidau nedavęs tau si
dabrinio keturių centų pini
go. O dabar bičiuli, tu matai, 
kad aš esu gan silpnas ir visų 
apleistas, ir, Zigmonte, atnešk 
man gurkšnelį romo, buk ge
ras, ar neatneši, bičiuli?”

“Gydytojas ----- ” aš pradė
jau.

(Bus daugiau)

pasįkorė. 
Tas metodas pasirodė geras, 
nes greitu laiku daug jų su
gaudė, o likusius iššaudė.

vKai vieni gaudė ir žudė por- 
ristus, tai tuo tarpui kiti degi
no namus,. rezidencijas ir kitas 
nuosavybes buvusių Kubos val
dovų.

Tikrai nejaukus reginys bu
vo ties Palacio, kai; tukstanti
pe minia iš Jo prezidiumo ėmė 
pešti įvairiausius . brangiai kai
nuojančius meblius ir deginti 
Jie visi skaitėsi Machadoš nuo
savybe. Nenoromis kyla klau
siinas: kam juos deginti, — ar 
negeriau butų konfiskuoti ir 
paimti naujos valdžios kontro- 
lėn ? Bet atvirai taip pasakyti 
negalima, ir matant tą baisią 
žmonių pagiežą su patarimais 
ręikiaibuti labai atsargiam.

Už vis baisesnis reginys bu
vo, kai žmonės žudė: perrištus, 
^įkyriuos taitįkrai .žiauriai 
nužudė. Pirmiausia žpionės tąi- 
kindavo pagauti -juos /gyvus, — 
na, o tac|a padąrydavo jiems 
.įvairias egzękuoįjąs. Vienys 
pririša ant flilgps . virvės prie 
įautpmobilio ir dumia rgatve už
laužydami į akmenis. Kitus 
sugriebę pakorė ir apipylę ga
zolinu sudegino. O dar kitus
machetais užkapojo arba pa
prastai ąušąudė. ... ;

Gal kuriems iŠ šalies žiuript 
ar klausant ir baisiai atrodo, 
kad žmogus su žmogumi gali 
taip žiauriai -pasielgti, bet jjtaf 
gauni .patirti dalyko pri^žsįtį; 
tai .bieko ustebėtino ?čia nėrai

“Nauj. Gadynė" račo, tad, 
*fVienybei” užsidarius, Brook- 
lyjie idaug įkalbama apie naujo 
laikraščio steigimą. . Esą, —■

•^utUdukų tarpė .pasiryš-

y. I, ---- ------------------
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Konfliktas Illinois valstijos anglių kasyklose vėl 
paaštrėjo. Progresyvė angliakasių unija surengė milži
nišką demonstraciją Springfielde, reikalaudama, kad 
ji butų pripažinta, kaipo vienintelė teisėta angliakasių 
organizacija šioje valstijoje. Tos demonstracijos laiku 
kažin kas nušovė progresyvės unijos vadą Taylorville 
apielinkėje, Melville Staple. Sakoma, kad šovikąs esąs 
senosios United Mine Workers unijos narys.

Suprantama, kad ši begėdiška žmogžudystė dar la
biau supykins angliakasius, kurie jau kelinti metai ko
voja prieš bosus ir prieš Lewis’o mašiną angliakasių 
unijoje.

Šis konfliktas, kaip ir daugelis kitų, įvykusių pir-f 
miau, aiškiai liudija, kad milžiniška angliakasių da,u-! 
guma Illinois valstijoje eina su progresyve unija. Yra 
bergždžias dalykas bandyti juos smurtu priversti pasi
duoti Lewiso diktatūrai. Smurtas gali tiktai padidinti 
kraujo praliejimą. Kodėl tad Illinois valdžia nepadaro 
logiškos išvados iš aiškių faktų?

Gubernatorius Horner turėtų pasakyti Lewisui, 
kad jisai atsiimtų savo gangsterius iš Illinois valstijos 
ir paliktų progresyvę uniją ramybėje. Tada Illinois 
anglių kasyklose užviešpatautų taika ir angliakasiai 
miai stotų j darbą.

su-
Ji-

Vienas asmuo, gyvenąs Chicagos priemiestyje, 
manė pasipinigauti su pagelba skelbimų spaudoje, 
sai paskelbė viename dideliame Chicagos dienraštyje 
paieškąs zecerių, presmanų ir kitokių spaustuvės dar
bininkų. Atsiliepusiems j tuos skelbimus žmonėms jisai 
pasakė Įeisiąs laikraštį ir duosiąs jiems darbą, jeigu 
jie pirksią “stako” busimoje bendrovėje, kuri tą laik
raštį leis. Tuo budu jisai išviliojo daugiau kaip tūks
tantį dolerių iš įvairių žmonių.

Šiomis dienomis valdžia tą apgaviką patraukė teis
mo atsakomybėn ir jisai gavo 6. mėnesius kalėjimo už 
pašto naudojimą apgavingiems tikslams. Teismas pa
sielgė visai teisingai, nubausdamas skelbėją, o ne laik
raštį, kuris jo skelbimus dėjo. Laikraštis, priimdamas 
skelbimą, daugumoje atsitikimų negali žinoti, ar tas, 
kas skelbiama, yra teisinga, ar ne. Jeigu laikraštis tu
rėtų apie kiekvieno skelbimo teisingumą daryti tyrinė
jimą, tai jisai negalėtų skelbimų priimti. Todėl atsako
mybė už skelbimo turinį puola ant to, kas skelbia, o ne 
ant to, kas skelbimą priima.

Kitaip yra, žinoma, tuose atsitikimuose, kur iš pa
čių skelbimo žodžių matyt, kad jisai yra nelegališkas. 
Tokių skelbimų laikraštis negali priimti, nenusidėda- 
mas įstatymams.

Apžvalga
JUODAS DARBAS

Brooklyne pereitą sekmadie
nį susirinko neva draugijų at
stovų mitingas, kurį sušaukė 
Dariaus-Girėno fondo komite
tas, kontroliuojamas klerikalų 
ir fašistų. Apie partinius kivir
čus .tame komitete jau buvo 
pranešimų spaudoje pirmiaus. 
šiame susirinkime to komiteto 
partyviškumas pasirodė dar ar
šesnėje formoje. Ažuot atlikę 
ką nors teigiamo Dariaus-Girė
no naudai, susirinkimo lyderiai 
pervarė žioplą “rezoliuciją” 
prieš “Naujienas” ir prieš ant
rą tranzatlantinį skridimą.

Tą “rezoliuciją” pagąmino d.u 
nabašninkės “Vienybės” paša^ 
lintieji redaktoriai, Valaitis su 
Kljngą, ir vietinis “katalikiš
kos visuomenės” šulas iKrušįn- 
skąs. Pirmininkavo Ginkus. 
Tarpe kalbėtojų buvo ir .leite
nantas P. Nakrošis, kuris bai
siai trokšta įgyti liąurus, ąkris-? 
damas per Atlantiką, bet ka
dangi pats neturi pakankamai 
patyrimo skraidyme, tai statė 
ultimatumus lakūnui James-Ja- 
nušąuskui. kad šis eitų ,su juo 
į “partnerius”.

Dėl jų .paikų prasimanymų, 
kad Transatlantinio Skridimo 
Sąjunga esanti suorganizuota 
“dėl biznio”, nėra, žinoma, jo
kio reikalo ginčytis. Bet paste
bėtini yra tai, kad Ęroęklyye 
taip pat, kaip ir kitose vietose, 
klerikalai, kuomet jie nori juo-1 
dą darbą atlikti, tai pasikviečia 
fašistus.

Kraštutiniai tautininkai rengiasi steigti tarptauti
nę organizaciją.

Vienos spauda praneša, kad Italijos fašistai ketina 
organizuoti fašistišką Internacionalą. Jo tikslas busiąs 
suderinti visų šalių fašistų veikimą ir sutartinai kovoti 
prieš socializmo ir demokratybės idėjas.

t Jeigu šis sumanymas bus įvykintas, tai užgims 
“Ketvirtas Internacionalas”. ; (

Ar jisai sustiprintų fašistus, tai klausimas. Yra 
faktas, kad įvairių šalių fašistai ir šiandie, formaliai 
neturėdami tarptautinės organizacijos, vieni antriems 
padeda. Jie tai daro dažniausia slaptai.

įsikūrus fašistų Internacionalui, pasirodytų viešai, 
kas tam judėjimui pritaria ir jame dalyvauja.

Tačiau yra abejotina, ar tokia organizacija kiek 
ilgiau galėtų pasilaikyti. Fašistai yra pirmiausia nacio
nalistai (tautininkai). Jų propaganda susideda daugiau
sia iš tautų neapykantos skelbimo. Kaip gali vienos 
tautos fašistai, kurie niekina visas kitas tautas, butt 
solidariški su kitų tąutų-fašistais, kurie tą tautą nie 
kiną?

Tarptautiniai fašistų kongresai butų teatras, ku
riame visos tautinės grupės plūstų viena kitą, šiandie

NAUJIENOS, Uhicago, Dl.

kė trys grupės. Viena grupe 
(Klingos-Ginkaus ir kitų) 
nori steigti savo laikraštį, 
kuris butų šimtaprocentiniai 
tautiškas, tariant smetoninis. 
Ta grupė už ‘Vienybės’ žu
vimą verčia visą , bėdą ant 
Str.umskjo, Tysliavos, Pau
žos, bendrai ant visos ‘Vie
nybės’ administracijos, kuri 
bandė išgelbėti ‘Vienybę’ nuo 
pasekmių seno gaspadoriavi- 
mo.

“Kita dalis tautininkų lai
kosi vidurio, p dar kita da
ro pastangų atgaivinti ‘Vie
nybę’ kad ir kitokiu vardu, 
bet platesniu demokratiniu 
turiniu.

“Kaip kas net spėja, kad 
Brooklyne gali su sykiu gim
ti pet trys laikraščiai, todėl, 
kad katalikai taip po t mano, 
kad dabar Brooklyne susida
rė dirva . katalikiškam laik
raščiui.

“Pradžioj šios savaitės pla- 
' čiai kalbėta, J<ad dar šią sa

vaitę pasirodys perorganizuo
ta ‘Vienybė’, kuri bus veda
ma priešfašisitinėje 'dvasio
je-”
Tose kalbose betgi .negirdėti 

apie vieną dalyką, kuris turė
tų būti svarbesnis steigiant 
laikraštį, negu “tąutininkystė”, 
‘ ‘ katalikystė”, ‘ ‘demokraty bū’ ’ 
ar kitos srovės: negirdėti apie 
laikraštininkus, kurie tą busimą 
ląikraštį (ar. laikraščius) leįs 
ir redaguos.

Norinčių turėti savo srovės 
laikraštį kiekvienoje didesnėje 
•kolonijoje ..susiras nemaža. Ne 
tąįp jąu ąųnku susikolektuoti 
-ir pinigų spaustuvės^ įrankiams 
nusipirkti. Dėt tai dar laikraš
čio nepadaro. Reikia manadžę- 
rfo, kuris mokėtų laikraščio 
biznį vesti. Matėme, kiek “Vie-

Apie tą Brooklyno .miMpgą 
rašo ‘‘Tėvynėje” vienas organi
zacijos atstovas, kuris, matyt, 
pasipiktino susirinkimo vienpu
siškumu. Jisai rašo:

“Kaslink paties susirinki
mo, reikia, pasakyti, kad jis 
buvo pusėtinai netvarkiai 
vedamas ir vienaspalvis. Iš 
visos susirinkime galiojan
čios atmosferos matėsi, kad 
katalikiškai nusiteikę daly
viai ir yadai į šį susirinki
mą atėjo suorganizuoti ir jį 
vedė sulig jau iš anksto su* 
darytos mašinos. Kai kurių 
katalikiškų organizacijų .at
stovybė matęsi perdidelė. 'Pa
vyzdžiui, net Vytauto spaus
tuvę atstovauti atsiųsta du 
atstovai. Kaip išrinkimas su
sirinkimo prezidiumo, taip ir 
komiteto bei komisijos, ma
tyt, buvo iš anksto suplanuo
tas. Ir visa tai mašininiu bu- 
j(Įu pervesta. Dėlto buvo to
kių dalyvių, kurie numatę 
vienpusiškumą, jautėsi ne
patenkinti ir susiriplumą ap
leido dar nespėjus jam gerai' 
įpusėti.

Kai kurie buvo nepaten
kinti i ir pirmąja rezoliucija. 
Esą, kam kenkti tokiam dar
bus, kuris jau pradėtas?” 
Bet jie to darbo nesutruk

dys! Amerikos visuomenė šian
die nėra tokia: tamsi, kad Kru- 
šinskas su Klinga galėtų ją už 
nosies vesti;

Brooklyne fašistų klika taiji 
įPusigyveno, kad pražudė se
kliausiąjį Amerikos lietuvių 
laikraštį. Kitur tas fašistišku 
gaivalas , iągi juoko neaiškią. 
Tik, prisipląkdamas prie 
nors kitos srovės, jisai <dąr gąul 

(na fprygos iškilti savo ąyąpą 
ir pasirodyti .publikai.

O partiniai itklęrikąlai 
katalikiškos ^iąyymenės ./vadai- 
•Savo fanatiškai .siaura ^politika 
jie gali imponuoti tiktai da
vatkoms, bet. ne protaujantiems 
Žmonėms.

juk matome, kad net Austrijos faibtd negali surikai- 
bėti sji Vokietijos fašistais, nors jie v^i ir antri yra 
vokiečiai.

šeštadienis, spalių 21, 1933
nybė” perleido visokių mąna- 
džerių, h- nė vienu ,ji nebuvo 
patenkinta, nes iš tiesų var
giai bent vienas jų ir buvo 
tam darbui tinkamas.

Dar svarbiau laikraščiui tu
rėti kompetentišką redaktorių, 
kuris mokėtų padaryti laikraš
tį įdomiu publikai. Kiek šėpoj i 
“Vienybė” turėjo per paskuti
nius 25 metus redaktorių, tai, 
išimant p. Juozą Tysliavą, var
giai bent vienas jų nusimanė, 
kas tinka į laikraštį dėti, kas 
ne. J. O. Sirvydas, kuris ilgiau
siai vargino to leidinio skaity
tojus savo “editorialais”, nie
kuomet nebuvo išmokęs net 
vartoti žmonišką kalbą savo 
raštuose. Ot, iškoneveikti ką 
nors, srutų .užpilti kam nors 
ant galvos, tai jisai buvo meis
teris.

Jo įpėdiniai pasižymėjo taip 
pat daugiausia tiktai kitų žmo
nių .dergimu ir partinės pagie
žos skiepijimu skaitytojams; 
bet .kad skaitančioji publika 
nori. bešališkų informacij ų apie 
pasaulį, kuriame ji gyvena, to 
jie .nenorėjo arba negalėjo su
prasti. Ir skaitytojai ilgainiui 
pųo tto laikraščio pąbėgo.

Pas fašistus laikraštininkų 
pęra. O ar katalikąi Brooklyne 
jų turi?

Steigti laikraštį be Jaikrąšti-f 
pinkų, — tik tam, kad (kurios 
nors grupės partinė ambicija 
butų patenkinta, . bus bereikaT 
Liūgas išmetimas pinigų.

i Post Scriptum. Vos parašius 
šį straipsnelį, ; atėjo naujas 
“Vienybės” numeris, ir jamej 
pranešama, kad “Vienybę” »toį 
liaus leidžia jos redakcijos, ad
ministracijos ir spaustuves .dar
bininkai, kuriuos sutiko remti 
(finansiškai “pritariančių žmo
nių grupė”.

limųjų: tėvų, brolių, sūnų ar 
draugų. Kiek išlieta ašarų, kiek 
širdies skaudėjimo* kiek kan
čių. Ar tos padarytos žaizdos 
galėjo užgyti? Niekad! •'Nors 
kartais žmogaus krūtinė ir di- 
džiausį vulkaną sudegina, ne
duodama jam išsiveržti' į orą, 
vienok nekaltai mylimojo pra
lietas kraujas neduoda niekad 
ramumo. Išmušus valandai, jo 
gyslose subanguoja keršto 
kraujas, automatiškai išsimuša 
į viršų ir žmogus lieka “žvėris”. 
Todėl čia visai nėra nieko ste
bėtino, kad Kubos žmonės at
mokėjo tironams sulig jų pa^ 
darytą sąskaita.
Carlo® Manuel Cespades valdžia 
išsilaikė vos tik tris savaites
.Kai laikinu prezidentu buvo 

paskirtas Cespedes, tai visi sto
rieji parazitai buvo juo paten
kinti. Labiausia akys nušvito

fabrikantams ir kitų pramonių 
^ayjpinkams. Nieko prieš netu
rėjo ir Amerikos kapitalistai. 
Už “O. K.” pasisąkė ir Dėde 
Šamas, nes jau buvo nutarta 
Cespedes valdžią pripažinti tei
sėta; na, žinoma ir patvirtinti 
savo kapitalistiška antspauda. 
Tik, gaila, kad pavėlavo ir su
teikti savo formalumų nebe
suspėjo. Iš to buvo labai aiš
ku, kad Cespedes buvo jų žmo
gus. Nors gal ir ne toks tiro
nas, kaip Machado, vienok dar
bininkams nieko daug nelėmė.

žinoma, po pasiuntimui Ma- 
chados šunims šėko piauti, iš 
pat pradžių pasirodė absoliutiš
ka laisvė. Tokio “libertado” 
Kubos žmonės jau senai bebu
vo turėję. Todėl jie dainavo 
pergalės dainas, linksminosi, 
kalbėjo apie viską, kritikavo,— 
na, ir kartu keikė buvusį dik
tatorių. (Bus daugiau)

Kaip Buvo Sunaikinta 
Machadoš Diktatūra

'* i' i
. «■... r .1 -

(Tąsa)
i •

Revoliucija įsisiūbavo pilnoj
pagiežos tvankumoje

“VIENYBEI” UŽSIDARIUS
______ J

“Nauj. Gadynė” račo, tad, 
Wienybdi” užsidarius, Brook

prasidėjo kovą -su perrištais. 
Jie turėjo didesnę dfllį šarvuo
tų automobilių, /kurjąis siaus
dami po miestą bėrė kulkas, 
kaip pasiutę. Kad sustabdžius 
jų .dūkimą, nekurįpst vietose 
buvo užstatytos “žabangos” — 
ištemptos .skersai gatv-ių virvės. 
Kurie į jas įlėkė, — pasikorė. 
Tas metodas pasirodė geras, 
nes greitu laiku daug jų su
gaudė, o likusius iššaudė.

vKai vieni gaudė ir žudė por- 
ristus, tai tuo tarpu-'kiti įdegi
no namus/ rezidencijas ir kitas 
nuosavybes buvusių Kubos val
dovų.

Tikrai nęjaukus reginys bu
vo ties Palacio, kai ■ tūkstanti
nė minia aš Jo prezidiumo ėmė 
nešti įvairiausius brangiai kai
nuojančius meblius .ir MdęginĮti. 
Jie visi skaitėsi Machadoš nuo
savybe. Nenoromis kyla klau
simas: kam j-uos deginti, — ar 
negeriau butų konfiskuoti ir 
paimti naujos valdžios kontro- 
lėn? Bet atvirai taip pasakyti 
negalima, ir matant tą baisią 
žmonių pagiežą’ su patarimais 
ręikia bu ji labai atsargiam.

Už vis baisesnis reginys bu
vo, kai žmonės žudė. perrištus, 
^nbųriuos. rfąi tikrai .žiauriai 
-mižn^e. PmmiauMa žmonės tai- 
įkindąvo pagauti ^yos^gyvus, — 
na, o tada padarydavo jiems 
.įvairias ęgzękuęijas. Vienys 
pririša ant /figos i varvės prie 
(a^^obilio.jir,4ųmia •.,/gątve.iųž- 
(daužydami į akmenis. Kitus 
sugriebę pakorė ir apipylę ga- 
zplįnu apdegino. Q dar kitus 
machetais užkapojo arba pa
prastai Išaudė.

Gal kuriems iŠ Šalies žiuriyt 
ar klausant ir baisiai atrpdPt 
kad žmogus su žmogumi gali 
taip žiauriais-pasielgti, bet .kai 
gauni .patirti dalyko pri$žaj|jį 

-nieko ^stebėtino AČia nėra^

šiuos tironus žuvo labai daug 
gražios Kubos inteligentijos, tai 
buvo savo rųšies žiedai, kurie 
ne tik savo kraštą, bet ir to
liau butų galėję pagražinti. Iš
tisos šeimynos neteko savo my- ne po ranka.

(Tąsa)
••'‘Kas man galvoj,” 

gydytojas. “Tai yra 
jurų plėšiko, kurį
•pažiirii, ■ o aš tave vadinu tuo 
vardu .vien tik už jo trum
pumą ir aš štai ką turiu tau 
pasakyti: vienas stiklelis ro
mo neužmuštų tavęs, bet, jei
gu tu išgersi vieną, tu gersi 
jr dar vieną, ir dar vieną; o 
aš .užstatai! savo peruką, jeigu 
tu nenumirsi trumpu laiku— 
ar tu tą supranti? — numirsi, 
ir nueisi į savo vietą taip, 
kaip tas šventame rašte pa
minėtas žmogus. Eikš, dabar, 
pasistengk; nors sykį aš pagel- 
bėsiu’fau nueit į lovą.”

Tarp musų dviejų, su dide
lėmis pastangomis, mums pa
sisekė užkelti jį laiptais ant 
aukšto ir paguldyti jį ant 
lovos, kur jo galva puolė ant 
pagalvės, lyg jis butų apalpęs.

“Taigi, aš sakau, neuž
miršk,” tarė gydytojas, “aš 
(dabar tyriu liliosą sąžinę — 
romo vardas, — tai tau mir
tis.”

•Tą pasakęs jis nuėjo pažiū
rėti mtuio tėvą, pasiėmęs ma-

. “Tąi niekis,”, jis pasakė 
po uždarymo durų. “Aš išleid
žia u tiek daug kraujo, kad jis 
bus ramus geroką valandą; 
jis turėtų gulėti ramiai, 
vietos, kokią savaitę 
yra geriausia jam ir tau; bet, 
dar vienas kraujo paplūdi
mas užbaigtų jį.”

III.
Juodoji Žymė.

Beveik vidurdienį aš. atė
jau prie kąpitouo durų nešda
mas šaldančių gėrimų ir vai
stų. Jis tebegulėjo beveik 
taip pat, kaip mes buvome 
palikę jį, tik kiek aukščiau ir 
jis atrodė silpnas bei susijau-

“Zigmonte”, jis tarė, “tu esi 
vienintelis asmuo šioje vieto
je bent ko vertas; ir tu žinai, 
kad aš tau visados buvau 
geras. Nei vieno menesio aš 
nepraleidau nedavęs tau si
dabrinio keturių centų pini
go. O dabar bičiuli, tu matai, 
kad aš esu gan silpnas ir visų 
apleistas, ir, Zigmonte, atnešk 
man gurkšnelį romo, buk ge
ras, ar neatneši, bičiuli?”

“Gydytojas ----- ” o5 pradė
jau.

(Bus daugiau)
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Apiplėšė Pikelio san

apielinkėje

•Jįį®^
Lietuvos

Lietuvės Akušerės

Graboriai

įvairus Gydytojai

1900

4635

rasti

Viola Radis

(Irau

Lafayette 3572

Advokatai
Cicero 3724

Lietuviai Daktarai

kurioje at-

Tel. REPUBLIC 3100

OULEVARD

Lietuvos Dukterų Drau
gija šaukia susirinkimą

pietų 
Tau-

Kliubo Daktaras,
Phone Virginia

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane

Eudeikiaus 
metų, 
varomą, 
pumu laidotuvėse!

Kiek iškados • padarė nepa 
tirta.

Viii TMomri YARDS 1741—1743

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1933 metams

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

vai.. Nedėliomis nuo. 10 iki 12 
3343 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401

Visi telefonai: REPUBLIC 8340 
teturime skrylių tu firma tuo pržiu verdu)

Grynas, prlimnfta Zomo sustabdo nle- 
lojimą odos i patikinti sekundas -r- 
ir paffeiblmmti prie Hcz'empa, pučkų, 
dedervines, ir nbDrimų. Žemo be
veik ■tėbUkHneui prašalina visokias 
odos Iritacljan, kadangi jo gydymo 
ypatybes retai randamos kitose gy
duolėse, Visos valstinyčios užlaiko 
•—35c, 00c, 51, Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk geresni rezultatai $1,25

Tarp Chicagos 
Lietuvių

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
' ir apielinkėje. 
Didele ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

2422 W. Marquette Rd. 
kampas 67th ir Artesian Avė. 

Telefonas Grovehill 1595 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, • nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų ir 

nedėliomis pagal susitarimą.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. V k tory 2343

vice- 
... ______ ... 33rd
rast. P. Kinis, 3347 So.

. Ant. Zalatoris, 
fin. rast. A. Kau- 

laki's, 3842 So. Union Avė.: kontfr. 
rak. J. Stonaitis; apiekUnai iždo, Iz. 
Masaitis ir J. Krikščiūnas; maršalka 
A. Vilkis.
Susirinkimas laiko kiekvieną ihėnesj 

kas pirhią sekmadienį 12 vai. djenos, Chi
cagos Lietuvių Auditorijjo, 3133 So. 
Halsted St

Ketvergais 4 
šetadieniais sulig sutarties

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avi.
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rocktvell St. 
Tel. Republic 9723

prie 
ryta 
apie 7 
įėjo ir 
rankas, 
si rioglino ant antro augšto j 
gyvenamus kambarius ir ten 
darė gana smulkmenišką kra-

25 nletus. 
nuliudimo 

švogerį 
r jų šei- 

pusseserę Vincenta Aš-

Iždininkas, 3838
Phone Lafayette

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1933 m. Jonas 
BijJnskas, pirm.. 934 W. Marųuette 
Rd.; Stasys Mažeika, pirm, pagelbi- 
ninkas; A. Kaulakis, nut. rast., 3842 
S. Union Avė.; Frank Norkus, pn.

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 
Namų Tel.: Prospect 1930

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

2400 IV. Madison St. i
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswičk 0597

CEZARAS ZALESKIS
Persiskyrė sų šiuo pasauliu 

spalio 19 dieną, 2:15 yajandą 
po pietų 1933 m 
metu amžiaus, 
ges ap., Girdiškių 
Pnzalpių kaimas.

Amerikoj išgyveno
Paliko dideliame 

seserį Antanina ir 
Aleksandra Kraus i 
myną 
mienę, sesers vaikus, brolienę 
Vičtoria Zaleskienę ir jos šei
myna ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
7204 So. Washtenaw Avė.

Laidotuvės jvyks pirmadieni 
spalio 23 dieną, 8:00 vaL ryto 
iš namų i Gimimo Pan, šv. pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi- 
hus gedulingos pamaldos už 
vėlionio siela o iš ten bus nu-

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St

Tel. Monro, 3377

Marlalka. 2932

NAUJAS ŠV. KRYŽIAUS LIGONINES ŠTABO 
PREZIDENTAS

yriškų. Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 81st Street 

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

mais 10—12 dienų.

KEISTUČIO PAŠELPOS 
VALDYBA 1933 METŲ. 
F. Buishas, Pirmininkas. 
69 St. Tel. Hemlock 4576 

Mikliunas, Vice-pirmininkas.
Keminsky Avė., Tel. La

sas sunkenybes ir jis atsiekė 
savo tikslą. "

Baigęs medicinos mokslą,* Dr. 
Strikol’is įstojo West Side ligo
ninėn internu, kad įgauti dau
giau praktikos ir patyrimo. 
Paskui atidate ofisą ir pradėjo 
verstis medicinos praktika.

YOUfTEvto 
Night and Morning to keep 
them Clean, Ciear and Healthy 

WHte for Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Murinę Co., Dept. II. Š.,9 E. Ohio St, Chicago

elektros 
ir tau-

K. P. G U G IS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS:
127 N.Deatborn St.,Roomt 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 vaL kiek

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

Jaunam daktarui atsidarė 
plati dirva, — puiki proga pa
naudoti savo gabumus. Kadan
gi jis turėjo palinkimą į chi
rurgiją, tai į tą medicinos sri
tį jis ir pradėjo daug dėmesio 
kreipti. Jo entuziazmas ir 
darbštumas atnešė teigiamų 
vaisių, — juo tolyn, tuo labiau 
jis pradėjo pasižymėti chirur
gijoje.

Ligi šiol Dr. Strikol’is yra 
padaręs apie 600 įvairios rųšies 
operacijų. Chirurgijos srityje 
jis, taip sakant, nesilenkia nei 
prieš vieną svetimtauti daktarą. 
Vyriausiai dėl to pasižymėji
mo chirurgijoje jis ir tapo iš
rinktas ligoni hes prezidentu.

Dr. Strikolio ofisas randasi 
adresu 4645 S. Ashland avė.

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

Namų Tel. Hyde Park 3395
. — 9 —12 ryto. Antradieniais ir

8 vak. Trečiadieniais it

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

Ris. 6600 South Artesien Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avi., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų it nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Ncdti. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Dr. Strikol’is medicinos mok
slą baigė 1918 m. Prieš tai jis 
lankė Valparaiso universitetą, 
kur 1913 m. gavo mokslo baka
lauro (B. S.) laipsnį. Prof. 
Bcniiett, kuris buvo vienas la
biausiai Dr. Strikol’io mėgiamų 
mokytojų, sakydavo, jog žmo
gus, kuris nori ką novs gyveni
me atsiekti, turi turėti seka
mus tris dalykus: 1. gabumą; 
2. tvirtą pasiryžimą, ir 3. pro
gos savo gabumus panaudoti.

Dr. Strikol’iui gabumų netru
ko; nutruko taip pat ir tvirto 
pasiryžimo. Jis buvo neturtin
gas jaunuolis, pasiryžęs nugalė
ti visas klintis ir prasimušti j 
gyvenimų. Bestudentaujant jam 
teko daug vargo pakelti, ka
dangi reikėjo ne tik sunkiai 
mokytis, bet tuo pačiu laiku ir 
uždarbiauti. Bet jo 'tvirta va
lia ir pasiryžimas nugalėjo vi-

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Jventadienio ir ketvirtadienio.

Pikelio Čeverykų sankrovoj 
18 ir Halsted St. Pada

boki up penktadieny, 
vai. vakare. Vagiliai 
paliepė visiems iškelti 
apkraustę registerį, už-

SnltlH krūtinėj ir gerklėj gali 
pasidaryti rimtas. Palengvink 
Juos 1 5 minutes su Mustc- 
rolo. paRclbsti prašalinti irl- 
taclją! Vartok SYKI f VA
LANDĄ, per penktus valandas. 
Jos turės pagelbėti. Milijonai 
vartoja per .metus. Heko- 
menduojamos gydytoju ir slau-

SIMANO DAUKaKTu DRAUGIJOS 
Valdyba 1933 metų:: Pirm. Jul. Ra- 
ceviČia, 33-26 So. Union Avė. 
pirm. Liudv. Jucius, 812 W 
St.; nut. t— 
Auburn Avė.;

Lachavich ir Sūnūs 
lietuvis graborius 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Cinai 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

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

i., sulaukęs 54 
sfimes Taura- 

parapijos,

rast., 4342 S. Talman Avė.: J. Ja
nušauskas ir J. Adomaitis, iždo glo
bėjai; Frank Bakutis, iždininkas, 2603 
W. 69th St.; D. Antanaitis, maršalka. 
Susirinkimai laikomi kas pirmą penk

tadienį kiekvieno mėnesio, 7:30 vai. 
vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoj.

DR. C. KASPUTIS
. DENTISTAS

Grįio & Europot ir vii pr^ttikttbįia 
t unojoj virtoj.

VALANDOS: 10-12 A. M, 2-6 t>. M.
7-9 P. M. Sekmadieniais lt ketvirti-

BRIDGEPORTAS
Dukterų Draugija laikys svar
bų susirinkimą šeštadieny, spa
lių 21 d., 7 vai. vak., Mark 
White Parke priprastoj svetai
nėj. . Visos nares kviečiamos 
atsilankyti* laiku, nes reikės 
svarstyti eilę klausimų, tarp 
kitko, bus rinkimą* darbinin
kų busiančiam baliui, lapkričio 
4 d. Tad pasistengkite visos 
lim'ti ir atsivesti po naują narę. 

1 —A. Dudėnienė, nut. rašt,

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. ISth St. TeL Canal 6174 

CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS

■ ’ m

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvitis akių. įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, tiervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
lire'gystf.' Prirengia teisingai akinius. Vi
suose* atitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektrai jparodančią mažiausias 
klaidas. Specialč atyda atkreipiant į mo
kyklos vaikus. > Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. California Ava.

Telefonas Republic 7868

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 0 51 Midwife
6109 South Atbany 

Avenue 
Phone 

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akie
O| Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

Šeiminės, draugai ir pažįstami 
esat nuošircfziai kviečiami da- 
lyvauti laidotuvėse i¥ suteikti 
jam "paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame, 

Semto, švogeris, Pussesere, 
Sesers Vaikai, Brolienė 

t ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra? 

bofius J. F. Eudeikis, Tel. 
Yards 174L _________ ,

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Bdnlėvard 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
Koplyčia dykai

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spaliu 18 d., 6:15 vai. vakare, 
1933 m., sulaukus 17 metų am
žiaus; gimus Newark, N. J., 
1917 metais sausio 20 d. Pa
liko dideliame nuliudime tėvą 
Nikodimų, dėde S. Rodtkų, l.ie- 
tuvoje moliną ir 2 brolius. 
Kūnas pašarvotas randasi 1101 
W. 101 St.

Laidotuvės 
spalių 21 d., 
iš namų bus 
tiškas 
. Visi 
gai Ir 
džiai kviečiami dalyvauti lai 
dotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki 
nimą.

NuHude liekame
Tėvas ir Dėdė.

Laidotuvėse ptarnauja gra 
borius J. J. Bagdonas, telefo 
nas Beveriy 4171.

Tel. Repub ic 0098

DR. A. J. MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nuo 7 iki 8 v; i. vak.

Dr. M. Strikol’is šiomis die
nomis tapo išrinktas šv. Kry 
žiaus ligoninės štabo prezidęn 
tu, o taip pat vyresniu chirur

Tel. Cicero 2109 ir 859 J 

Antanas Petkus 
Graborius 

4šO3«S"s<. 
CKERe. ILL.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

J padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas galį neleisti. jums eitį 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigtf žmogau* 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė fubž Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U, S. A.

Phone hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig sutarties. - 
CHICAGO. ILL.

ninkas. 2655 West 43rd Street.
St. Tveri jonas, Jurtų pridabotojas, 
4014 So. Wescern Avenue.
Frank Shutkus. Knygyno prižiūrėto
jas, 811 W. 19th St., Phone, Canal 
6485. ‘ '
Sr. Narkis, Korespondentas, 1900 W,
3 5th Street.
Kazimieras Warnis,
So. Kedzic Avė., 
5044.
Alcx Tamulionis,
W. 38tb Street.
Dr. T. Dundulis,
4 142 Archer Avė 
0036.

Kliubo susirinkimai atsibuna kas 1-mą 
nedėldienj kiekvieno mėnesio Liberty 
svetainėje. 4615 So. Mozart St., 12-tą 
vai. dieną. ,

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKŲ KLIUBO valdyba 1933; 
m.: pirm. Juozapas Rūta, 3141 So. 
Halsted St.; pag. Petras Pauzalis, 
3 644 So. Union Avė.; nut, rašt.

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.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Aihland Avenue 

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

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

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

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų,

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W..35th St

(Cor. of 35th O Halsted Su.) 
Gyvenimo vieta 6004 S. Talman Avė.

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

Nedėldieniais ragai sutarti.

DR, HERZMAN
— Iš RUSUOS —

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

Gydo staigias ic Chroniškas ligas vyrų, 
mocctų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas Ir Laboratorija:
1025 W. 18fh St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Pirk 6755 ar Cantral 7464

JONAS NAKROŠIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 20 dieną, 12:15 valandą 
naktį 1933 m., sulaukęs 57 
metų amžiaus, gimęs Panevė
žio ap., Ramygalos parap. 
Varklainių kaimas.

Amerikoj išgyveno 30 metų,
Paliko dideliame nuliudimz 

moterj Petronėlę, dukterį 'Al
doną 9 metu, 2 pusbrolius žel- 
nius ir giminės, o Lietuvoj, se
serį Agniešką.

Kūnas pašarvotas, randasi 
12401 So. Halsted St., ‘West 
Pullman. , ,

Laidotuvės įvyks panedėlj 
spalio 23 diena. 8:30 vai. ryto 
iš namu Sv. Petro ir Povilo 
parapijos . _
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionįo siela, o iš ten ’bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. į >>

Viii a. a. Jono , Nekrošiaus 
giminės, draugai įr pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir /suteikti 
iaia paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Duktė, Pusbroliai, 
ir Giminės.

Lgjdotuvėse patarnauja gra
borius Lachavičius is Sunaį, 
Tel. Canal 2515. _________

S. Kuftcvičia, 3220 So. Union Avė.: 
fin. raŠt. Fel. Kasparas, 3534 S. Lowe 
Ąvc.; kontr. rašt. Petras Viršila, 3200 
Lime St.; kasteriąs Kazimieras Lau
cius, 3317 Auburn Avė.; apiek. kasos 
Frank KuneviČia, 3201 Lime St.; 
apiek. kasos Edvardas Blumas, 3233 
Lime St.: apiek. ligonių Povilas Pet
raitis, 3228 So. Union Avė.: teisėjas 
Kazimieras Valaitis, 3247 Lime St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pirmą 

penktadienį 7:30 vai. vak., Chicagos 
Lietbvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
Street.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CĮHjęAGO, ILL.

Seniausi Lietuvių Graboriai Chicagoje 
patukas patarnavimas yra patenkinęs tūkstančius beveik 30 
’i<rtir»t^lts Lietuvis Graborius vartojantis modernišką, 

karaboną š‘u Šuninėm durim. — Jeigu didžiuojatės dailumu 
pašaukite z

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA 
, DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
ĮSTAIGA CHICAGOJE

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

Nuliudimo valandoje, pašaukite šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

DIDYSIS OFISAS 
4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ. 

CHICAGO; ILL.

REPUBLJC 83į0, ir į»ęriifckri4fcii<. ‘ / į f;

Juozapas EuHMnf Titas

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskiš
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

įvyks šeštadienį
1 vai. po 
nulydėta j 

kapines.
a. a. Violos Radis 
pažystami esat nuošir

LIETUVIU 
KLIUBO 
William 
2650 W. 
Frank 
4917 So 
fayette 5 211. 
St. Narkis, Nutarimų sekr., 
West 35tb Street.
Walter Sharka, Turtų rašt. 
South Washtenaw Avenue.
Mike Kasparaitis. Kontrolės

Lietuviai Daktarai

DU MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę Ir patogesnę vietą 
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

Svtntadieniaia nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

amnUo, BorMoa &>
Telafoaaa

Namai t .6459 S
napalle 9000

Don’t 
rieglect 
Colds

z e m o
OR ' SKIN IRR1TATIONS



mnrjiENDS,

BADIO

PRANEŠIMAI

vakare

CLASSIFIEDADS

PROGRAMAS Iš W. Gi E. S

lurnished Kooms

nuo

MADOS MADOS MADOS

MORTGAGE

LIETUVA

Kas turit

2882 JUS JAUKIATE?$19.00
Tinka i:

Sukirptos

larbinin'

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN

per krutinę PASAUKITE
(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

• -1

iš naujo- 
taipgi 36,

$35.00
Pečiai

Rytoj, sekmadieny ir vėl, 11 
valandą prieš pietus; atsukite 
savo radio priimtuvus, išgirsite

Ant kampo 35-tos ir Morgan 
St. p.p. Jakubonis ir Venckus, 
laiko aludę, kurios langai il-

Financial
Finansai-Paskolos

Business Chances 
Pardavimai Bizniai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

sav. 
firan- 
South 
Chica-

Prisirašykitc i musų spulką 

TEL. LAFAYETTB 1083 

2608 West 47th St.

patys savininkai
.—V B A.

’ ANT RENDOS kambarys apšildo 
mas su valgiu ar be. Rami apielin 
ce, 1 lubos.

7259 So. .Talman Avė.

inžinieriai atsilan- 
suteiks jums pilną

PASIRENDUOJA Storas su galiū
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.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St.. Cbicago,

Čia {dedu 15 centų ir prašau 

siųsti man pavyzd} No. 

Mieros

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS t

Mes padarome experto darbą už jūsų
I 

visokj blekės darbą.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE, NOTĄRY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 

SIUNČIAM PINIGUS IT----------
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Gali
us arba paS 
u su užsaky*

SIUSKIT P6K 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

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

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

arba būti man gyvenimo 
Aš esu našlis, nžra ma- 

Moteris jei turėtų koki,

KAMBARYS ant rendos su visai* 
patogumais prie mažos šeimynos. 
4357 So. Washtenaw Avė. Telefonas 
.afayette 1329.

PARDAVIMUI dvi biznio praper- 
tės 2 Storai, bargenas 4134-36 Ar
cher Avė. taipgi Storas 4353 Archer 
Avė. Dalykite savo pasiulijimą. Pa
šaukite J. D. Republic 2929.

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

Šiandie Violos Radis 
laidotuvės

Stenografijos 
Pifietystės 
Gramatikos

Furnitūra & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

PARSIDUODA 4 kambariu rakan
dai ir 2 kietą ir minkštų anglių pe
čiai, parduosiu pigiai viską kartu 
ar po vieną. 3189 Emerald Avė., 2 
lubos.

PARDAVIMUI aludė, biznis iš
dirbtas laike daugelio metų, pigiai. 
Priežastį pardavimo patirsite vieto-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

MAINYSIU farma 120 akerių že
mes su gyvuliais ir mašinomis ant 
namo mieste.

• 716 W. 22 St.

gai nesilaiko. Per pereitais tris 
savaites laiko jų langai tapo 
išmušti 5 sykius. Piktadariai 
yra nežinoma. Kas ir už ką ant jų 
kerštauja, — ] 
negali suprasti

REIKALINGA $1000 ant 1-mo 
Mortgečio ant $10.000 vertės namo 
ant Westem ir 73 gat. T , _ ‘ 
malonėkite pranešti.

31 E. 101 St.

ANT RENDPS kambarys dėl že 
notos poros ar pavieniems, 

2510 W. 47 St.

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. 68rd St,, ,v 1658 W. 
47th St.. 4212 Archer Avė.

Per tris savaites iš 
mušė 5 kartus lan

gus

Gėlių Darželio Jaunuolių draugi- 
. elės Bunco Party jvyks šeštadieny, 
spalio-Oct. 21 d.. 1933, Woodmano 
svet., 3258 So. Lime St. Pradžia 8 
vai. vak.

BARGENAS
Pardavimui grosernė ir delicates- 

sen su visu staku ir fikčeriais, biz
nis išdirbtas p.er daug metą. Esu 
priverstas greitai parduoti.

5756 So. Carpenter St.
Galima matyti savininką visada 

5059 S. Wells St.

MARŲUETTE PARKE. Mainy
siu medini modernišką namą, 1% 
augšto ant 2 Šeimynijsu maža sko
la mainysiu i kas ką turite $2000* 
vertes. Esu vaikinas, 2 lubos.

6602 Sb. Fairfield Avė.

FORNIŠIUOTAS kambarys dėl 
vedusios poros arba vyrui, maudynė. 
Gali valgi gaminti. Pigiai, 827 
W. 34 PI. 1-mos lubos iš užpakalio.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia x

REIKALINGA jauna mergifia prie 
barbecue stando dirbti, kalbanti lie
tuviškai. Patyrimas 'nereikalingas. 
Atsišaukite

Tel. La Grange 5138

Kodėl jums'nepaskelbti tą liuosą kamba
rį, butą, garadžjų? Jūsų senas pečius, ra
kandai, boileriai ir kiti dalykai gali kam 
nors buli reikalingi—o jus galite už juos 
pelnyti keletą dolerių. Skelbimai Naujie
nose neša geriausius rezultatus. Skelbimų 
kainos dabar labai žemos. v

MAINYSIU i 6 kambarių bunga- 
low 4 kambarių medini cottage, 
randasi South Sidej, turiu porą tuk- 
stnčiu cash. B. R. Pietkiewich 
£608 W. 47 St.

ANT RENPOS 4 kambariai ir 
miegami porčiai, karštu vandeniu 
šildomi ant pirmo ar antro augšto. 
Taingi yra ir garadžius.

4913 .S. Kellar Avė.

kalbant Antaną žymontą, tai 
jus transliuojamas Radio Kliu- 
bo programas iš stoties WGES, 
1360 k. Radio Kliubo progra
mai visuomet pasižymi savo 
aiškumu ir gražumu. Rytojaus 
programas bus tikrai šaunus ir 
inksmas.

>rie namą kai- 
galiu feoilerj ru- 

nyti. Suprantu karpehterio ir poin
terio darbus, esu teisingas žmogus. 
Nevartoju svaigalų. Dirbsiu už 
mažą atlyginin^, galiu toliau išva
žiuoti. Kam bučiau reikalingas grei
tai atsišaukite j Naujienas, Box 41, 
1739 So: Halsted St.

šiandie įvyksta iškilmingos 
Violos Radis laidotuvės. Vio
lą patiko mirtis dar visai jau
nutę, vos sulaukusią septynio
likos metų amžiaus. Ta jaunu
tė, vos pražydusi tėvų darželyj 
gėlelė, liko negailestingai nu
skinta pereitą trečiadienį.

Violai paskdtinį sudiev ne 
galės pasakyti nei jos broli ūkai 
nei jos mylimoji motušė, nes 
jie gyvena toli, už jurų, Lietu
voj... Violos ligoje ir laidotuvė
mis rūpinasi jos tėvelis p. N. 
Radis.

Violos laidotuvėms rengiamas 
platus programas, kuris susi
dės iš laidotuvėms pritaikintų 
dainų ir kalbų. Kalbėtojų bite 
lietuvių ir amerikiečių. Be kitų, 
kalbės teisėjas G. ^Gorman. Iš 
dainininkų dalyvaus gerai žino
mas dainininkas p. S. Rimkus 
ir p-ia Oželienė.

Paskutine velionės Violos ke
lionė įvyksta šiandie iš namų 
1101 W. lOlth Street, 1 vai. p^

PARDAVJMJJ duonkepykla labai 
pigiai, duosime ant lengvąi išmokė
jimų. Pigi renda, ilgas lysas, dide
lė vieta dėl biznio. Priežastį' patir
site ant vietos.

3857 Auburn Avė.

RUIMAS ant rendos vienam ar
ia dviem vyrams, iš fronto ant pir
mų lubų, garu šildomas, vanduo vi
sada šiltas. Galima matyti visados 

3231 So. Emerald Avė. ‘

5 KAMBARIU medinis bungalow, 
muro pamatas, furnace šiluma, 1 
blokas nąp bažnyčios ir mokyklos. 
Ve bloko nuo karų linijos. Kaina 
$3000. 6334 So. Washtenaw Avė. 
Atsišaukite nuo 11 vai. ryto iki 4 
vai. poęiet

REIKALINGA suaugusi mergina 
ar našlė moteris, kuri galėtą dirbti 
stuboj, 
drauge, 
žų vaikų, 
gali atsiliepti. Del'platesnių žinią 
kreipkitės laišku.

DOMINIKS W. MIKULSKIS 
Custer, Mich.

DIDIS 
IŠPARDAVIMAS 

PEČIŲ 
RADIO 

PLOVYKLIŲ 
cct.

MAŽIAUSIOS KAINOS 
CHICAGOJE.

Help Wanted—Malė 
Reikia

PARDUOSIU arba priimsiu i pu- 
sininkus i aludės bizni, vienai mo 
terei persunku.

3141 So. Halsted St.

ALAUS TAVERN parsiduoda, ge
ra I apielinkė. Parduosiu pigiai, 
partneriai nesutinka, 4 pagyvenimui 
kambariai užpakaly, pigi renda. 

6885 So. Halsted St.

Peter Conrad
Fotografuoju jusu na

muose arba studijoj 
1023 S. Halsted St.

(Jansen S tu d.)
Rea. 730 W. 62nd St. 
TeL Eoglevood 5840

Ryt dieną vėl bus du puikus 
lietuvių rndio programai, duo
dami Jos. F. Budriko radio ir 
rakandų krautuvės, 3417 Sp. 
Halsted st.

Pirmas programas bus 8 v. 
ryte iš stoties WCFL su gra
žiomis reprodukcijomis dainų 
ir muzikos numeriais bei nau
dingais pranešimais, o antras 
programas bus 1 vai. po pietų 
iš tos pačios stoties \ WCFL, 
dalyvaujant žymiai daininin
kei poniai Elenai Rakauskie
nei, Stasiui Rimkui, Makalų 
šeimynai ir Budriko akordio- 
nanis. Reikia pastebėti, kad 
p. Budriko krautuve dabar 
apvaikščioja savo 21 metų bi
znio sukaktuves ir šio įvykio 
paminėjimui turi nupiginus 
kainas ant radių, rakandų ir 
skalbiamųjų mašinų. Žinias.

NAŠLĖ’ moteris parenduoja kam
barį su visais parankumais, garu 
apšildomas. 644 N. State St.

Vakar iš Lietuvos 
grįžo p K. Katke

vičienė

DRAPERY AND UPHOLSTERING 
SERVICE CO. M. A. Laberdia, 
Langams užlaidos, taipgi valome 
kas ir langams užlaidas. 6821 
Western Avė. Republic 5730,

RENDON 4 šviesių kambarių fla- 
tas, naujai išdekoruotas $11.00, ( 
kapibariai —-• $17.00, Atsišaukite 

1534 S. Central Park Avė.

PARDAVIMUI puikiai ir pilnai 
rengtas restauranias. Nebrangi 
caina, gera apielinkė.

3457 So. Halsted St.

‘Gėlių Darželis’ ren 
gia antrą “Bunco 

Party”

HUDUI KO RADIO PRO 
GRAMAS.

T<I. Y,teta 3.0«
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežam i ir į tolesnias vietų 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Cbicago, III

■ ........... . ............................. ...... ........... .... I.............................. I I.

IEŠKAU šeimininkės prie namų 
ant farmęs, merginos arba našlės 
su vienu arba dviem kūdikiais. Aš 
esu nevedęs vyras. Parašykite 
man, o aš aprašysiu apie viską. 
William Czesna, Daggett, Mich.

FEERLESS MAŽAS PAINIAUSIO 
1932 MODELIO SEDAN. Važiavau 
tio' labai mažai, yra kaip naujas. 

Originališkas gražus pališas, nėra 
okios žymės, sunkus tairai — kaip 
įauji, turite pamatyti, kad įvertinti. 
Cninavo man virš $1,950. Man rei

kia cash, paaukausiu už tiktai $275. 
— 1004 North Kedzie AVe., netoli 
Augusta Blvd., 2nd'*FĮat.

PARSIPUODA čeverykų taisymo 
šapa, .geroj vietoj, renda pigi, arba 
mainysiu ant mažo namo.

4456 S. Washtenaw Avė.

$70.00 Puikios Drabužių
Plovyklos 75

OKSAS EXPRESS 
ė

Kraustau Rakandus, PiAnus ir pristatau 
anglis už pigiausias karnas: Black Band 
$7.50; Hacking $8.00; Millers Creek 
$9.75. Pašaukit LAFayette 8980.

J. OKSAS 
2649 West 43rd Street

ĮSITAISYKITE SAVO APŠILDY
MO PLANTUS DABAR—ŽIEMA

T , » BUS ČIA PAT 
NEUŽILGO

PARSIDUODA MODERNIŠKAS 
SALIUNAS. Viskas naujausios ma
tys, 4 kambariai prie vietos, prie
žastį patirsite ant vietos. Atsišau
kite 2346. W. 69 St. (arti Western 
Avė.).

______ Automobiles_______
NAŠLĖ paaukaus LASALLE 

’ASKIAUSIS 1930 — 5 pasažierių. 
finansiškas stovis verčia mane pa

aukauti mano visai naują automobi- 
i, kuris buvo storadže virš metų. 

6 beveik nauji tairai. Puiki malia
va. s Motoras geram stovy. Man 
reikia . sukelti cash. Priimsiu 
$250. -

2957 West Division St., 
1-mos lubos.

MOKINAME
Anglų Kalbos Aritmetikos 
Lietuvių Kalbos Knygvedystes 
Laiškų Rašymo 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių
Abelnos1- Istorijos Etimologijos 

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir

7 iki 9 va}, vakaro.-
Amerikos Lietuvių 

Mokykla
3106 S. Halsted St., Chicago, III

Parceliuoti Šildomi

’19.50
Kitchen Heaters po

•12.95

Tautiškos Parapijos Balius, 
Nedėlioję Spalio 22 d., 1933 
m.,v Parapijos Svetainėj, 3501 
So. Union Avė. Pradžia 6 vai. 
vakare.

Kviečia Komitetas.

KAMBARIS ant rendos dėl vaiki
nų ar merginų ar vedusių žmonių, 
su valgiu ar patįs gali ^gamintis val
gi, matykite savininką ant pirmų 
lubų aludėje.

5613 So. Racine Avė.

“Gėlių Darželio” vaikų 
draugijėlė šiandien, spalių 21 
d.? rengia kauliukų lošimo va
karą (“Bunco Party”). Visas 
vakaro pelnas eis draugijėles 
naudai. Draugijėlė dirba tik
rai naudingą darbą ir yra 
verta visuomenėsi paramos. 
Tad visi esate kviečiami atsi
lankyti į Woodinan svetainę 
(3253 Lime St.), kur įvyks 
minimas vakaras.

Be jaunųjų narių, programo 
išpildyme dalyvaus ir p. Bru
no Bruknis, kuris prieš kiek 
laiko palinksmino mus. Jis 
ir šį kartą atvyks papasakoti 
apie savo kelionę po Lietuvą.

Kviečiu visus atsilankyti ir 
linksmai laiką praleisti “gelių 
darželyje.” V. B,

$55.00 Naujausios Mados
Radios $ 29.95

PARDAVIMUI 10 akep<ž farma su 
gyvuliais, 3 ruimų namas, 2 porčiai, 
bąrnL vištininkas, 1 karo gMadįžius, l 
arklys, 2 karves, 3 kiaulės, žąsų; vištų, 
ančių ir balandžiai. % akerio grep- 
sų, 6 aviliai bičių, 60 mylių nuo Cbi- 
cagos, 1% Mylios nuo vieškelio. La
bai pigiai. t

JOHN RAMPSCH
Box 48, Gracevilh, III.

Galite matyti savininką nuo 6—8 
vai. vak.

6648 Washtenaw Ąve. 
Tel. Grovebill 1954 

1 -mos lubos

THE BRĮIJGEPORT ’ 
KNITTING SHO?

Neriam plonus ir storus vil
nonius syederius'cdel vyrų, mo
terų, merginų ir' vdikų. !

Neriam vilnones pančiakas 
dėl moterų ir vyrų. Taisom 
senus svederidš. /

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVICIA

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

Phone Vistory 3486

HEMOROIDUS
Greit pagydome. * Be ligoninės, 

operacijos, skausrho arba .išlikimo 
iš darbo. Nelaukite pakol gausite 
veži. Tūkstančius pagydėme. Ga
rantuota Systema. * Egzaminacija 
ir X Treatmentas dykai, be obliga
cijos. Dr. Šimanskis, Specialistas, 
1869 N. Damen Avę. 10-21-33.

Fanns For Sale 
Tikini Pardavimui

PARSIDUODA vištų farma 7 my
lios nuo Chicagos, 200 vištą, 100 
ančią, 1 karvė, kiaulė, visi įrengimai 
dėl vištų auginimo. Renda pigi, 
kas norite gyventi ant tyro oro at
sišaukite greitai, nupirksite pigiai 

4503 Fishermen Terrace
Lyons, III.

arba dėl informacijų 
3352 So. Halsted St.

3304 — Augesnei moterei su naujoviško efekto rankovėm 
vienos spalvos materijos, nes kitaip negalėsite gražiai išsiuvinėti arba ap
siuvinėtų rankovių, kurios yra šios suknelės tikru tikriausią papuošalu. 
Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę.

2882 — Mergaitei suknelė. Tinka dėvėti ir be apsiausto, 
mieros 8, 10, 12, 14 metą amžiaus mergaitėm.

3258 — Praktiška šaltesniam orui atėjus suknelė. Tinka 
viškos vilnonies materijos. Sukirptos mieros' 14, 16, 18, 20, 
38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių* 
prašome iškirpti paduotą blan
ku tę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų 
ma pasiųsti j 
to ženkleliais 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Musų patyrė 
kys pas jus ir 
apskaitliavimą dykai—Musų pla
nus ir tulžis galite vartoti dykai.
Karšto Vandens-štymo-Vapor ar
ba Furnace šiluma per 24 mėne
sius ant išmokė]iny>.
S. MALMAN CO., Ine 

1930-32-34 SO. STATE ST.
Visi Telefonai VICtory 4278-4279

PARDUOSIU ar išrenduosiu na
mą geroj affielinkėj, parduosiu už 
prieinamą kainą.

517 W. 43 St.

Vakar prieš piet j Union sto
tį atvažiavo p. K. Katkevičienė, 
žymi organizacijų veikėja ir 
darbuotoja, kuri atostogavo 
Lietuvoje apie metus laiko, 
šiomis dienomis pasiekė Nevv 
Yorką laivu ir skubiai atvyko 
savo senojon sostinėn —Chica- 
gon. Stotyje p. Katkevičienę 
sutiko nemažas būrelis draugų piet, į Tautiškas Kapines 
ir draugių. ’ —Rep.

REIKALINGAS patyręs kriau
čių s prie senų drabužių. Atsišau
kite 801 N. Harlem Avė, 1 blokas 
South nuo “L.” Oak Pftrk, III.

..... ......

3304

PARDAVIMUI arba mainymui, 
augštat “ihiproved” leikos frąnte 
farma. Tinka* dėl rezorto, 25% ake
lių — virš 600 pėdų frontage — 
prie didelio ežero, 3% vai. važia
vimo nuo Chicagos, nauju S-12 ke
liu. Tiktai 3 blokai nuo miestelio 
su 4000 gyventojų. 4 akeriai grep- 
sų, , 4 akerių pyčių, 3% akerių 
obuolių, % akerio žemuogių, % ake
rių aviečių, virš 100 vyšnių ir gru
žių. Likusi ganykla ir sodnas. Mo
demiškas 7 kambarių namas, 2 bar- 
nės, vištininyčia. Elektriką, furnace 
šiluma, šaltas ir karštas vanduo, 
maudyne. Del informacijų pašaukite 

Republic 8340

ęSUISHTUREV^
3222-24-26 South 

Halsted Street 
Chicago, III.

J. Kaledinskas, J. Romanas, 
Vedėjai.

Duodame gražius ir įdo
mius Lietuviškus radio pro* 
gramus kas ketvergę, 9:30 
vakare iŠ stoties W.S.B.C., 
1210 kilocycles.e < nn imu

Real Estate For Sale 
__ Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI namas su bučerne 
labai pigiai, geroj vietoj Brighton 
Parke. ;Turiu greitai paleisti, nes 
du bizniu negaliu laikyti, arba mai
nysiu ant prlvatiško ąamo.

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

CLASSIFIED ADS
-------------  ——    —p—  : - _ _ -

Situation Wanted 
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbo
> dženitoriu

loprašo Lietuvoszmonssr
^pataria Ūetiwosbanb

Business Service
Biznio, PatatnjĮyiina» * ~

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musą biuras suteiks patarimus namų ta 
rininkams reikale nesusipratimų su ren 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper 
tų patarimas visose namų savininkų ir 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
i vai. vak. Šventadieniais nuo 10 ryte 
iki piet. {žymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURjEAU OP CHICAGC 
Inkorporuotas J 

1642 West Dįyįsion St.
Tel. Armitag^4951^2952 

Męs name jau šiuo adresu virš 40 metų

m




