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Bolševikai nepaliauja puo
lę prezidentąRooseveltą

Išvažiuojant Litvinovui išleido instrukci
jas Amerikos komunistams kaip 
kovoti “socialistą” Rooseveltą
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RYGA, sp. 27.— Visuomet 
bi.'dri bolševikų cenzūra pada
rė nedovanotiną klaidą.

Kai Litvinov ruošėsi važiuo
ti j Ameriką, kad bandyti iš
gauti Amerikos pripažinimą so
vietų Rusijos, tai tuo pačiu lai
ku Maskvos komunistų spaus-

atpasakojus dabartinę padėtį 
Amerikoje, duodama instruk
cijos kaip kovoti prezidento 
Roosevelto programą. Tas 
programas turi būti kovojamas 
jį sabotažuojant, kurstant strei
kus ir kitokius neramumus, kad 
ilgainiui sunaikinti kapitalizmą

Vokietija pasitraukė 
iš tarptautinio 

teismo
BERLYNAS, sp. 27.— Vo

kietija šiandie padarė dar vie
ną žingsni prie savanorės izo
liacijos. .Ji pranešė Haagos 
tarptautiniam teismui, kad ka
dangi ji, Vokietija, pasitraukė 
iš tautų sąjungos, tai ji pasi
traukia ir iš teismo ir dan
gai u prie šio teismo nebesi
kreips dėl išsprendimo niekurių 
nesutikimų su kitomis šalimis.

Roberts prižiūrės 
pildymą NRA ko

deksų Chicagoj

AVIACIJOS DIENNA
WATERBURY, CONN.
Watdrbury, Clpnn., aviacijos 

diena, dalyvaujant James- 
Janušauskui, bus lapkr. 19 d., 
Meriden Airport

WATERBURY, Conn.— Per
eitą antradienį į čia buvo at
skridęs lakūnas Juozas R. 
James-Janušauskas, kuris at
einantį pavasarį ruošiasi skris
ti iš Amerikos į Lietuvą ir iš
pildyti drąsųjį lakūnų Dariaus- 
Girėno paliktą testamentą, — 
kad Sparnuotas Lietuvis nu
skristų į tėvynę Lietuvą. Jį 
pasitiko vietos darbuotojai p. 
Matas ir Dr. Stanislovaitis, 
SLA. Dr.-kvotėjas. Jie lakūną

tuvė išspausdino brošiurą, pa
vardytą “Ju’ngt. Valstijų dar
bininkai ir jų “geradarys” so
cialistas Rooseveltas”, kuri už
veria komintemo instrukcijas 
Amerikos komunistų organiza
cijoms kaip kovoti prezidentą 
Rooseveltą, NRA. ir visas in
dustrines reformas Amerikoje.

’ Ta brošiūra liko išleista kaip 
tik tuo laiku, kada prezidentas 
Rooseveltas vedė susižinojimus 
su Kalininu, ku4omet Rusijoj gi
mė viltis išgauti Amerikos pri
pažinimą, užmegsti draugiškus, 
ryšius, gauti didelių kreditų ir 
kartu užmegsti sąjungą prieš 
Japoniją. Tečiauts budrioji 
cenzūra ją praleido ir ji tapo 
sustabdyta tik įsimaišius už
sienio reikalų komisariatui. Bet 
iki ją sustabdyta,.jau buvo iš
platinta apie 6,000 tos brošiu-

» r'“ *■!*'■* *ros kopijų.
Tos instrukcijos yra pana

šios toms, kurias kominterno 
linijos išleido Amerikos komu
nistams. Ilgame straipsnyje

ir nuverti Roosevelto valdžią.
Roosevelto pastangos atgai

vinti šalį yra aštriai pajuokia
mos, o pats Rooseveltas yra pa
kartotinai vadinamas socialia* 
tu. Bolševikai sako, kad NRA 
jokiu budu negali pagerinti pa
dėtį Amerikoje ir kad tai yra 
Roosevelto bandymas darbi
ninkus parduoti kapitalistam?.

Kartu Amerikos komunis
tams įsakoma visomis jėgomis 
griauti Amerikos Darbo Fede
raciją ir kitas. darbininkų lini
jas, kurių 
pastverti į 
darbui turi 
“gręžimo iš 
tas darbas
visose svarbesnėse darbininkų 
unijose.

Kominternas taipgi įsako 
Amerikos komunistams už
miršti savitarpines rietenas, kad 
visoms frakcijoms susivienyti, 
sudaryti bendrą komunistinį 
frontą prieš Roosevelto planus.

komunistai negali 
savo nagus. Tam 

būti naudojama 
vidaus” taktika ir 
turi būti varomas

(vidu-Senatoriai Murphy (kairėj) ir Copelaud (dešinėj) klausosi federalinio prokuroro Green 
ry) liudijimą apie raketą Chicagoj. Gręen pareiškė, kad raketieriai Chicagoj valdo dešimtį 

stambių industrijų.

Cicero redaktorius 
nušautas einant 

skersai gatve
Cicero Tribūne leidėjas nušau

tas prie Austin ir Roosevelt 
gatvių. Turėjo tamprių ry
šių su Capones gangsteriais

■ ■ '■■■■— ................. .........' -—

Gal pirks auksą ir 
užsieny

Samuel Insull byla 
bus išspręsta at
einantį antradienį

Baigiasi ir Martin 
Insull byla

Amerika tikisi, kad jis bus iš 
duotas ir jau ieško laivą jį iš 
Graikijos išgabenti

■------------------------------- 1—

ATI IENAI, sp. 27. — Nagri
nėjimas Chicagos magnato Sa
muel Insull bylos dėl Graikijos 
išdavimo Jungt. Valstijų teis
mui, šiandie užsibaigė, abiejų 
pusių advokatams pasakius sa
vo paskutines kalbas.

Teismas išneš savo nuospren
dį ateinantį antradienį.

Amerika yra, tiek tikra, kad 
teismas Insullą išduos, kad jau 
pradėjo ieškoti laivo, kuris 
Insullą greičiausiu laiku išga
bentų iš Graikijos j Jungt. 
Valstijas, kad jis butų išvež
tas ne vėliau lapkr. 3 d.

TORONTO, Ont., sp. 27. — 
Martin Insull, brolio bu‘vusio 
Chicagos magnato Samuel In
sull, byla dėl Kanados išdavi
mo Chicagos teismui, jau bai
giasi. Galbūt dar šiandie baig 
sis paskutinės advokatų kal
bos ir tada gal už kelių dienų 
teisėjas išneš savo nuosprendį.

Susmukus Insu4llų “imperi
jai”, Samuel Insull pabėgo f 
Paryžių, o iš ten į Graikiją, kur 
irgi eina byla dėl jo išdavimo 
Jungt. Valstijoms. Martin gi 
pasislėpė Kanadoje.

Abiejų Insullų išdavimo klau
simas bus išspręstas už kelių 
'dienų, kaip Graikijoje, taip ir 
, Kanadoje.

CHICAGO.—Vakar, jau tems
tant, einant skersai gatvę liko 
nušautas Cicero Tribūne leidė
jas ir redaktorius Louis Co- 
wen, 37 m., 1039 N. Homan 
Avė. Jis sustojo prię 594£ W. 
Aooseyelt Rd. ir’ išlipęs iš au
tomobilio ėjo skersai gatvę. 
Tuo tarpu privažiavo fordu- 
kas, kuriame buvo keli žmo
nės. Iš jp pasipilė kelijšpviai 
ir Cowen sukrito Vidul-y gatvės. 
Nuvežtas į ligoninę neužilgo pa
simirė. Užmušėjai gi pabėgo.

Cowen buvo tampriai susiri
šęs su Capones gangsteriais, 
euriems jis buvo bondsmanu, 
jei kurį jų areštuodavo. Be to 
jis turėjęs ryšių su gembleria- 
vimo urvais ir 
mašinomis.

Manoma, kad 
dėl jo ryšių su

WASHINGTON, sp. 27. — 
Aukso ekonomistai Washingto- 
ne mano, kad prezidentas Roo
seveltas galbūt bus priverstas 
papildyti savo taisykles apie 
aukso pirkimą ir turės pirkti 
auksą ir užsieny, o ne vien 
naujai iškasamą auksą Ameri
koje.

šiandie Rekonstrukcijos Fi
nansų Korp. už unciją aukso 
mokėjo 31.76. Bet nežiūrint 
kad auksas pabrango, užsįenio 
biržose Amerikos 'doleris, vie
ton atpigti, irgi pabrango. Reiš
kia, prezidento supirkinėjimas 
aukso ikišiol nedavė jokių tei
giamų pasekmių, nes to aukso 
^pirkinėjimas yra vedamas tik 
/tani ,kad nupiginti doleri.

Ind. administrato
rius Johnson vėl puo
la ir grūmoja Fordui
Smerkia Fordą dėl nesirašymo 

kodekso. Sako, kad Fordas 
bus patrauktas teisman, jei 
jis tą kodeksą laužys

WASHINGTON, sp. 27. —In
dustrinė administracija pasky
rė Frederick L. Roberts, pri
žiūrėti NRA. kodeksų pildymą 
Chicagos apygardoj. Roberts 
ikišiol atstovavo prekybos de-. 
partamentą Chicagos apielin- 
kej.

Dabar prižiūrėjimas NRA 
kodeksų pildymo yra jau su
tvarkytas ir bus akylai žiūri
ma, kad tie kodeksai butų pil
domi. Administracija turi de- 
sėtkus tūkstančių skundų, kur 
kodeksai nėra pildomi. Visi 
tie skundai bus ištirti ir kalti
ninkai nubausti.

Nusišovė bemedžiodamas

pinigų lošimo

jį ir nužudyta 
gangsteriais.

Nelaimė su naujos 
rūšies automobiliu

Bankas prakišo $48, 
546,016

27.

11 žuvo arabų kovoj 
su žydais

JAFFA, Palestinoj, 
—Oficialiai paskelbta, 
žmonių liko užmušta 
kurios kilo arabams protestuo
jant prieš žydų immigraciją į 
Palestiną. Vienas užmuštųjų 
yra policistas, visi kiti—arabai.

sp.
kad 

riaušėse.

27.
11

CHICAGO.—George Herman- 
son, 40 m., 7518 S. Sangamon 
St., išvažiavo medžioti ančių 
kartu su savo švogeriu, Alsip, 
III., policijos viršininku Tea- 

Bemedžiojant Herman- 
ir

son.
son persišovė sau į galvą 
mirė bevežant į ligoninę.

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

Nepastovuą, biskį šalčiau.
Saulė teka 6:17, leidžiasi 4;-

TEGUCIGALPA, Hondūras, 
sp. 27.—Potvyniai šiauriniame 
ir šiaurvakariniame Hondūras 
pridarė didelių nuostolių pasė
liams ir keli miestai atsidūrė 
dideliame pavojuje.

COVINGTON, Ky., sp. 27.— 
Reusch šaudamas golfo bolę 
netyčia pataikė į akį savo drau
gui
teisme ir jury nusprendė, kad 
Reitech turi 
$8,433.

Bertke. Byla atsiduri

sumokėti

CHICAGP.—Francis T. Tur- 
ner, aviacijos mechanikas, li
ko Užmuštas ir du Zeppelino 
pasažieriai—aviatoriai Anglijos 
didžiūnas Wm. Forbes-Sempill 
ir Charles Dollfuss, Francijos 
oro ministerijos narys, liko 
sunkiai sužeisti nepaprastoj ne
laimėj netoli pasaulinės paro
dos lauko. Turner juos naujos 
rųšies automobiliu vežė į mies
to aerodromą, kad jie galėtų 
paimti lėktuvą skristi į Akron, 
O. ,ki.4r jų laukė orlaivis Zep- 
pelinas. Greitai važiuojant au
tomobilius paslydo ir kelis sy
kius apsivertė.

Jie važiavo nauju trijų ratų 
automobiliu, kuris turėjo re- 
voliucionizuoti automobilių pra
monę ir kuris tik kelios dienos 
buvo atvežtas parodyti pasau
linėj parodoj. Tuo automobi
liu turėjo būti pavėžintas mė- 
jras Kelly ir Al Smith. Bet 
pirmas pasivažinėjimas užsi
baigė labai nelaimingai.

ATLANTA, Ga., sp. 27. — 
John H. Wilson iš Miami ir 
Kobe, Japonijos, apsivedė su 
Eudenio Candler ir išvažiavo 
medaus mėnesiui. Vos spėjo iš
važiuoti, kaip pasigedo $1,823, 
kuriuos kišenvagiai ištraukė iš 
kišeniaus.

WASHINGTON, sp.
Albe.rt H. Wiggin, ktfris būda
mas Chase National banko pre
zidentu, gaudavo virš $1,000,- 
000 algos į metus, o paskui, 
pasitraukęs iš tos vietos, gau
davo po $100,000 metinės pen
sijos, senato komitetui liudi
jo, kad bankas 1929 m. pani
koje biržoje prakišo savų pi
nigų $48,546,016. Tai yra gry
ni piniginiai nuostoliai, nes po
pieriniai nuostoliai yra dar di
desni. Tokių didelių nuostolių 
biržoje nėra turėjęs jok.iš ki
tas bankas, kuris biržos kra
chą atlaikė.

Bet tuo pačiu4 laiku kai ban
kas panešė tokius didelius nuo 
stolius, Wiggin į penkis me
tus uždirbo virš $10,000,000, 
sutverdamas tris kompanijas, 
kurios pardavinėjo banko Še
rus. Tiek jis uždirbo ant ban
ko Šerų, neskaitant kiek jis už
dirbo su4 kitų kompanijų Še
rais.

WASHINGTON, sp. 27. — 
šiandie industrinis administra
torius Hugh S. Johnson išlei
do labai aštrų pareiškimą prieš 
Henry Ford, kuris vis dar ne- 
sįrašo automobilių pramonės 
kodekso. Jis pareiškė, kad 
valdžia ne tik nepirks Fordo 
au4tomobilių, bet patrauks For
dą teisman, jei bus surasta, 
kad jis laužo kodeksą ne tik dėl’ 
darbą sąlygų ir algų, bet taip
jau ir dėl biznio vedimo.

Atsakydamas į tai Fordas 
vadina Johnson diktatorium ir 
sakosi jo visai nesibaidąs ir 
nepaisąs.

Prezidentas Rooseveltas irgi 
suteikė smūgį Fordui įsakyda
mas valdžios įstaigoms nepirkti 
jokių dalykų iš dirbtuvių, ku
rios nėra pasirašiusios kodek* 
so, net jei jos kodeksą ir pil
do. Galima pirkti tik iš tų į- 
staigų, kurios turi Mčlinąjį 
Arą. Fordas gi jo neturi.

Indianos milicija 
šaudys kriminalistus

Nušovė alinės savi 
ninką

CHICAGO.— Patsy Damato, 
30 m., savininkas Patsy Cafe, 
4559 Diversey Avė., liko nu
šautas vakar ryte savo alinėj, 
šovikai, jų buvo trys, pabėgo.

Kanadoje nedarbas 
mažėja

Ne- 
rug- 
kelis 
didė-

Lindberghai Pary 
žiujė

PARYŽIUS, sp. 27. — Kaip 
paprastai, nieko išanksto ne: 
skelbę Jakuliai Charles A. 
Lindbergh ir jo žmona šiandie 
iš Škotijos atskrido į Paryžių. 
Jie slepia savo kelionę, kad ne
būtų jokio triukšmo juos pa
sitinkant. Ir į Paryžių, kuris 
taip triukšmingai Lįndbėrghą 
pasitiko šeši metai atgal, ka
da jis perskrido Atlantiką, jie
du atvyko patylomis ir apsi
gyveno hotely. Jie įsakė patai
syti lėktuvą ir prirengti jį grei
tam i$skridimu4i.

INDIANAPOLIS, Ind., sp. 
27.—Indianos visuomenės sau* 
gurno direktoriui Feeney ruo
šiasi pasiųsti 680 milicininkų 
į strategiškas vietas kovoti In
dianoj siaučiančius kriminalis
tus, kurie yra pabėgę iš Michi- 
gan City kalėjimo ir dabar už
siima plėšimais bankų. Milici
ninkams bus įsakyta šauti tuos 
kriminalistus. Kartu bite , šau
domi ir visi kiti kriminalistai, 
kuriuos tik’ milicija pastebės.

to jis ran- 
lietuviškojo.

0TTAWA, Ont., sp. 27. - 
Jau šeši mėnesiai nedarbas Ka
nadoje nuolatos mažėjo, 
darbas žymiai sumažėjo ir 
sėjo mėnesy. Tik prieš 
metus buvo tokis samdos 
j imas.

Didžiausias samdos padidėji
mas prie kelių tiesimo, taipgi 
miškuose ir kasyklose. Samda 
sumažėjo prie statybos, gele
žinkelių konstrukcijos, trans- 
portacijos ir, dalinai, dirbtu
vėse.

Nėra obuolių eksporto
KAUNAS.—šiemet visai su

stojo ębuolių eksportas. Lig 
šiol išvežta tik 4 vagonai. Per
nai obuolių eksportas taip pat 
buvo menkas, nors pernai iš
vežta per 200 vagonų. Ekspor
to sustojimas aiškinamas tuo- 
mi, kad šiemet labaį maža eks
portinių obuolių, o be to kai
nos visai neprieinamos. Lietu
voj obuoliai daug brangesni, 
negu užsieny j. ■ ’ 1 '

Advokatai togose
KAUNAS

advokatai teismo posėdžiuose, 
gindami bylas, turės vilkėti to
gas, kurių forma greitu laiku 
bus nustatyta.

Nuo Naujų metų

Pirmas Lietuvoj tiltas 
per ežerą

1 .. .......... ....

-'. A. Smetonos 
plentų ir van- 

i šiemet 
pradės statyti tiltą per Du
bingių ežerą prie Dubingių 
miestelio Ukmergės apskrity
je. Tai bua pirmus didelis til
tas per ežerą Lietuvoj.

Medžiagą (tiltas bus stato
mas iš medžio) tilto statybai 
300 ktm. yra pavesta parengti

KAUNAS. - 
pageidavimu, 
dens kelių valdyba

supažindino su visais žymiau
siais vietos lietuvių veikėjais, 
kaip svietiškais, taip ir dvasiš- 
kias. Visi parodė didelio pri
tarimo James-Janušausko pasi
ryžimui ir antram tranzatlanti- 
niam skridimui.

Kad ir visi Connecticut lietu
viai galėtų susipažinti su lakū
nu ir pamatyti jį skraidant 
ore, tapo sutarta rengti didelę 
Lietuvių Aviacijos Dieną sek
madieny, lapkričio 19 d. Ji į- 
vyks Meriden Airport, Meri
den, Conn., apie 15 mylių nuo 
Waterbury. Ta vieta tapo pa
rinkta todėl, kad tai yra ar
čiausias prie Waterbury ae- 
rėdromas. Be 
dasi pačioje
Connecticut širdyje ir į čia la
bai patogu4 privažiuoti iš Brid- 
geport,- New Haven,'Hartford 
ir kitų Connecticut lietuvių ko
lonijų.

Sutvarkęs lietuvių aviacijos 
dienos rengimą ir tos dienos 
programą lakūnas išskrido į 
Boston, Mass., kur lietuvių 
aviacijos diena įvyks lapkričio 
12 d. Sutvarkęs ten progra
mą ,lakūnas skris į Scranton, 
Pa., kad dalyvauti lietuvių avia
cijos dienoje spalio 29 d., Mos- 
cow Airport, Moscow, Pa.
Jamesi-Janušauskas Scrantbne

SCRANTON, Pa., sp. 26. - 
Lakūnas James-Janušauskas 
šiandie atsrido į Scrantoną, 
kad daylvauti rengimojoj avia
cijos dienoj spalio 29 d. šian
die vakare lakūnas kalbėjo 
dideliame . parapijiniame susi
rinkime, kuriame dalyvavo ir 
keli kunigai. Visi karštai pri
taria Jamse-Janu‘šai4sko pasi
ryžimui skristi į Lietuvą ir 
visi prižada tą pasiryžimą vi 
somis jėgomis remti. Jei oras 
bus patogus, aviacijos dienos 
pasisekimas Scrantone yra už
tikrintas.

Aviacijos dienos kitur

Ikišiol jau yra sutvarkytas ir 
prirengtas rengimas lietuvių 
aviacijos dienų sekamose vic* 
tose:

Lapkričio 5 d.,—•> Binghan- 
ton, N. Y., Bennett Airport.

Lapkričio 12 d. — Boston, 
Mass. i- ** . *

lapkričio 19 d.— Connecti 
eut valst., Meriden Airport, 
Meriden, Conn.

Lapkr. 26 d. — Pittsburgh, 
Lapkr. 30 d.—Cleveland, O.

KALĖDOS NEBETOLI
Neužmirškite savųjų Lietuvoje . . . Sena motinėle, sesu
tė, broliukas . . . Palinksminkite juos! Jie laukia jūsų 
dovanų! Pasiųskite jiems keletą dolerių.

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

NAUJIENOS
Ttl. (Janai 8500Bertke

miškų departamentui.



NAUJIENOS, Chicago, Iii. Šeštadienis, spalių 28, 1933

Lietuvon Vikingų Keliais
***"■"“TSERS"*

4,5QQ) mylių bę sustojimo. Tai 
g«W ^orctafi, Ijfcp iflUSĮĮ tąų- 

įvyrių

dipomtary

Jam lahaBakli ir «i»u l»įe 4nĮ>ąj;tjpių Lie^vps- 
skyriui), r ■ ■
i Kebli ir nikantiška nadėlie kia ' I>WW’S‘ W

Mano skyriuje ponia su vai- 
įęų sąų vią ųėdi l£ąi|) įr sėdėjų. 
Man visgi Jąbai parisi miego, 
Kų čįą pąidąrius? Nųsirąngti 
negalima. Galvon ateina min
tis. Paprašau ponios ar nega
lėtų jinai nors trunipąpi lai
kui išeiti ir tuo duoti man nu
sirengti galimybės.

Ponia akis nuleido, gražiai 
prasijųpKė ir mąlcmįaį mąpQ 
prašymu

Greitai ųM^repgių ir atąįgą- 
lu. Po vająpęįpu popia tVMPM" 
tį duris pradarė įr lygįąi už
klausė, ar ąš jau nusirępgiąu. 
“Jau, jąų” — ątąąkįąų jąi — 
ir pasisukąų sįepos Įinį. Po 
valandos visgi ųei^cųtėjąų 
kad ncpąžiurėjųų įų tą ponia 
veikia, po ipąžų vėl ątsįsųkąų 
ir vieųa ak,iųu iš po ąntkloįęą 
pradedu žiųrinętių. .Įiųąi vąi- 
kų vaišino apelsįnįi.

Nieko tokio, ypatingai ko— 
ko laukiau, taip ir npsųlaų- 
kiau — ir, galop, užipigaų. 
Išsimiegojau gerai ir, atsįkėlęs 
apie septintų ryto, nei tos po
nios, nei jos vąįlfO ner.ądąų 
jau nei pėdsakų.

Kaunas nebetoli.
Prausykloje apsiskutau — 

ir ryto tualetų atlikęs, išėjau 
koridoriun.

Keliąiitojų vagone atsirado 
nesulyginamai daugiau. Dau
gumą lietuviai. Per ųąbįj ąp- 
važinejome beveik visų Lietu
vą, net Latvijos gąbąįėlį.

Dabar jau užbaigtas nau
jas gelžkelis Krctinga-Telšiai- 
šakėnai. Tokiu budu dabar 
kelias1 tarpe Klaipėdos ir 
Kauno nesulyginamai trum
pesnis.

Rytas puikus. Pasažieriai 
gerame upe. Daugelis juokau
ja. Pravažiuojame Palemonu. 
Senas mitologiškas vardas. 
Kraštas pasidaro kalnuotas. 
Gražus reginiui. ■ ; g-j

Vagopo langai -uždaroma. 
Privažiuojame prie^ tunelio. 
Įvažiuojame su dideliu trenk
smu, ir bildesiu. Pąddaro tam 
su. Užžil^a elektros šviesos. 
Tunęlis gan ilgas. Baisus 
traukinio dundėjimas. Jaučia
si sunkus, ašįrųs auglių du
rnai. Staiga išlekiame iš dirb
tino urvo ir vėl pamatome

Reipais nynųft iitMftŠUu lįftr. 
kia tat prmis* w maioloUflOt Augimas

Kdųservąlyvic Drovers Banko nusis- 
tųtynią^ įr <Įį<Jelh hipąms jo turto 
Lįuospinigįąįs, pastoviai ugdįna kos- 
tumerų skaičių, kurie čia lankosi sa
vo bankininkavimo reikalais. Laike 

Eįl. 1933 indėliai Drovers Banke pasidau- 
gino ant $3.798.060.73.

įMRVą PUVp:
Neužmir

šime nei mes, kurie gyvąjįftmfi 
$oje vandgnyųp, pųflėje. Nelai
mė tik, kad’ musų lakūnai ne
galėjo pasidžiaugti savo dar
bais.

Tačiau prieš išskridimų 
paliko savo rų- 

šies testamentų, kur pasakyta, 
jpg’ jie savo žygį aukoja Jauna
jai Lįętųvąį. Pąsąkyta taip pat, 
kąd jęigųi jiems nepasisektų 
pųgąlętį klastingąjį vandenynų 
įp ŽMti, 'tąi tegul jų prądėtųjį 
dą$$ fogįgia kltį.

ĮCiekvįepąs pyąlfihms darbas 
ręikąjąųją aųkų, Taip buvo, 
t$įp, tų^ bųiį ir ąteityje. 
Žuvo nąyąiį lakūnai, bet jų at
likti darbai pasiliko- visąs pa- 
sąnlįa pląčįaį pradėjo kalbėti 
ąpįę mų§ų didvyrips, kurie dėl 
Hflįųvip ir Metpyos labo paau
kojo aavo gpaątis.

Kai pasirodė apie la
kūnų ty^giugų Žųyimų, fai ne 
vienas lietuvis aųvįlgė savo akis 
ašaromis. Bot visąį kitaip buvo 
kalbama tuo laikų, kada lakū
nui rengėsi prįe skridimo. Ta
da atsirado nemažai tokių, ku
rie tiesiog iš viso to juokėsi ir 
tyčiojosi. O kai įvyko nelaimė, 
tai ir vienas ir kitas kartoja: 
girdi, aš bučiau aukavęs, aš bu
čiau aukavęs.

Well, po pietų nebe laikas 
šaukšto ieškoti. Tačiau turime 
progos ir dąbar pasirodyti bei 
prisidėti savo centais prie pa
rėmimo prąlplnąils dąrbo.

Aš manau, kad mums Kana
dos lietuviams dabar pasitaiko 
geriausia proga įrodyti savo 
nuoširdumų ne žodžiais, bet 
darbais. Jau gal visi esate gir
dėję apie tai, kad sekamų pa
vasarį lakūnas James-Janu- 
šauskas rengiasi skristi į Lie- 
tuvų ir užbaigti Dariaus-Girė
no pradėtų žygį. Kiek žinoma, 
Janušauskas yra tikrai geras ir 
patyręs lakūnas, kuris yra iš- 
skraįdęs ore ’ apie ,500,000 my
lių, "tai tokiš‘ čtkBrdas, kuriuo 
galėtų pasididžiuoti bile lakū
nas.

Amerikiečiai jau turi sudarę 
organizacijų antrani transatlan
tiniam skridimui finansuoti. 
Darbas jau pradėtas ir eina 
pirmyn gana smarkiai. Kana
dos lietuviai privalėtų irgi prie 
to darbo prisidėti. Pirmiausiai 
mums reikia išrinkti komitetus, 
kurie galėtų surasti būdų, kaip 
finąpsuoti antrų transatlantinį 
skridimų. Tokie komitetai ga
lėtų rengti įvairius parengimus, 
kurių pelnas butų skiriamas 
skridimo finansavimui.

Todėl kviečiu kanadiečius 
ųtpij j cĮąrbų, ir veikti bęndrai 
sų ąmęriRięčiąisJ kąd sekamų 
pavasarį lakūnas James-Janu- 
šąuskąą galėtų skristi į Lietu
vą. —y. Novogrodskis,

NOTE! '
Due to shortage of space 

the next installment of ‘*That’s 
My Boy”- will appear Monday. 

't

šti, dikti vyrąi. Jų ilgos šob- 
lės ir Žyangą ry Kifljc 
vienu pasijudinimu.

|aj
te, vyrai?’’ užkalbinu ka- 
ręivįus. “Vilkflvi^jn!” — 81- 
sąko visi, KpilJ NifiUHs./’THi is 
aš su jumis B- — pritariu.

Traukinys jpy į)|jgąj Ęąjbąr 
mes. Artileristai grįžta iš ato
stogų Vilkaviškin į sąyq karei
vines. Vienas jų ir pųr 
siminęr. tMaf, jisai pratek sar 
va atostogas ilgiau npį ia>u 
diipta. ĘanBa
dįseiplįną griežia. Jo draugai: 
jį raipipą., 
iŠ^jsųksil” i 
nąiviai i^caigųtįs žąlįpkĄS.

Gal išgėrė truputi daugiau 
nei gulėjo 9 gai ko
kia u^įynaki, švįpMapJauko 
Onytė pąviJiom, ų, gąl ipamy- 
te sąvo sųųelį artiierMa u«- 
mie užiąike ilgiau. Vienu žod
žių, kaip ten kU¥O» nežinau, 
liet dabąr taųi arti|ęri«|ui tai 
visgi bus pyragai.

šiandien mąn; W^9Ut kfl>P 
tik ir pasitaikė lošti golfų sų 
vienu S. V. artilerijos kapito
nu. Koks supuplimąs. 
pasitaikė labai šalta 
šiaurių putė šiaurus 
Buvau persišaldęs nuo gari 
<1 1Y0 1 Iz <1 1 V 1 1 /YO ZY\

Ąęionus beminint pąisimgr 
na man saldus, simpajingas, 
aip^iuąįi i^ę|ypsaptį& Prpnsku- 
tis. Ypatingai, jo veikalas, ku
riame jisai iš arionų rasės ir 
Arijaus tikėjimo sukurė gražų 
ir bovijantį vinegretų — miši
nį, nms ir Ariųs tarp 
savęs beveik njeko bpncjro ne
turėjo. Lygiai įaip. ir mano 
čia į jo kuęipį įsikišimas, nie
ko bendro su mano kelione 
neturintis, Na, tiek to — “La
psus Linguae“. Truputį lier 

į Žuvis, geriau — plunksna pa-

Rašo Dr. C. Kųspųtis.

(Tęsinys)

Mano sankelęiuiai.
Kretingoje mano skyriui! 

eina kokia tai jauna, 
lietuviška šeimyna. Graži 
nia, apys|qrasf vyras ir 1 
dviejų metų dailus, raudonas, 
ramus ir gera sveikatą tryš- 
kantis vaikas.

Vyras kur tai išeina, popia 
su vaiku ątsiseda ant savo lo
vos. Uždangų prie lovų nėra. 
Reiškia, tai poniai tame pa- (j0 
čiame skyriuje būnant, man '
savo kelnių numauti lyg kad Koridopy kokia tai pairam 
ir neparanku. Toks jau musų kianti jauną panelė sėdi koja 
dabartinės civilizacijos mora- ant kojos uždėjus geria arbą- 
liškas kodeksas, o miego no- tų ir ruko papirosų. Laikas 
riu, baisiai noriu.

Išeinu vėl koridoriun ir vai
kščioju. Vagone yra žydų, žy
džių ir juodakių “sultingų“ 
žydelkaičių. Lietuvoje žydų 
traukiniuote visada nemažai. 
Mat, žmonės sukti. Turi visa
dos visur visokių reikalų, to
dėl ir važinėjasi.

Vieni jų kalbasi rusiškai. 
Kiti, matyt, iš Klaipėdos, vo
kiškai. Nežinau, kaip jie 
šiandien kimba prie vokiečių 
kultūros, Hitleriui jų pradėjus 
valyti nuo visokių neva nea- 
rioniškų putų.

at
šauni 

H po- 
kokių o—

Gruodžio 31, 1932 Išvien Depositų 
Kovo 25, 1933 »
Birželio 3(), 1933 
Rugsėjo 29, 1933

»»
buvo .... $17.220.573.04 »»

»>

17.642.071.95
18.549.530.17
21.018.633.77

“Jau, jau «Pąjnel»Qsi. tai |r
- vienas Drovers National Bank 

Drovers Trust &. Savings Bank 
HaĮste4 at 42 «4 Street-CHICA.GO

nuo laiko jinai gražiui su
traukia savo lupas* kaip ir bu
čkiui ir iš jų artistiškai leidžia 
dūmų debesis. Matyt, kad stu
dente.

Vienas žydų užkalbina ma
ne rusiškai. Atsakau, kad ne
suprantu, kų jisai špeka. Pra
deda puikiausia, lietuvių kal
ba, nesulyginamai gpreine nei 
mano. Kalbamės. Galop, priei
na prie ypątiškumų “Kų dir
bu?” — atsakau — “labai 
daug!“ “Kiek uždirbu ?M — 
“labai mažai“, atkertu. Sakau

GREIČIAUSIAS KELIAS J TĖVYNĘ

BREMEN
EUROPA

/
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 

r , Breinerhavene užtikrina labai patogių kelionę į
LIETUVĄ

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. Randolph S t., Chicago, III.

1

ATIDARYMAS
Trečio Naujo Marketo

2119 W. Cermak Road (22 St.)
NETIRPYTI TAUKAI,

svaras ...............................
VERŠIENOS KULŠYS,

svaras ...............................
VERŠIENA DEL KERIMO,

svarąs.............................
’AUNOS AVIENOS KULŠYS,

svaras ...................
RŪKYTI LAŠINIUKAI

svaras ...................
MINKŠTAS SULTINGAS ROUND 4 A U

STEIKAS, svaras.................. IT *
ŠVIESI ŠOįDĘRUKAL

svaras................ ...........
IR DAUG, KITOKIU BARGENŲ

SPAITIS FEDERAl
MEAT MARKETS 

3631 South Halsted Street 
1949 South Halsted Street

10-c

BANKINĖS VALANDOS: Kasdien—9:00 vai. ryto iki 3:00 po piet.
Šeštadieniais — 9:00 vai. ryto iki 2:00 po piet.

ui

i
’i

Diena 
Nuo 

vejas, 
arinio 

apšildymo kambariuose^ ku
ris į mane veikia kaip ir ko
kios“ tai nuodingos dujos. Iš
buvęs ir pasimankštinęs nors 
šaltame, bet tyrame ore, šaltį 
pamečiau. Mąį, kaip rusai sa
ko — kojų Holu išvariau. Bet 
kam čia rašyti apie Chieagos 
nuotykius. Mes dabar mintimi 
esame Lietuvoje.

Kazlų Hudą.

Ot, ir vardas L Man kodėl tai 
Khr tai skai-

Ot, ir vare... 
jisai patinka, 
čiau, kad senų senovėje lietu
viai čia kasdąvo geležies ru
dų. Prie stotięs fifątosi lentpjū
vės. Sudėti daug, labai daug 
visokių lentų, Jtyįestas nesima- 
to. Jisai, kaip ir* daugelis kitų 
Lietuvos miestelių, yra pasisT 
lepęs, kur nors toliąu nuo sto
ties. Koks išrokkvimas buvo 
tokių “šposų” prikrėsti Lietu
voje, — tai to Visai negaliu 
suprasti.

Gamta apie Kaunu žavėtina. 
Puikus žali kalnai. Lapuoti 
miškai. Juose matosi gražus 
namai ir vilos.

Pasirodo dangun šaunantie
ji augšti dirbtuvių kaminai. 
Tai vienas Kauno priemiesčių. 
Fabrikų matosi gan daug. Vi7 
sos dirba, nes iš kaminų ver- 
žiąsi tiršti, juodi dūmų ir ^al
to garo debesys.

Konduktorius praeidamas 
šaukia: “Kaunas, Kaunas!“

Štąi ir Kąuno plotis. Daug 
traukinių ir bėgių. Stotis dide
lė ir moderniška. Įspūdis 
ras. Lietuva, progresuoja 
ąąis atžvilgiai^.

Kelionė V U ka uis k i n.
■ > w *

Pereinu kitan trąukinin, 
kuris mane veš Suvalkijon, i 
gąrsų Vilkaviškio miestų.

Turiu truputį laiko. Išeipu 
stoties peroųan pasivaikščio
ti ir pasidairyti.

Tuoj minioje metasi į ąkis 
Lietuvon žandaras. Aukštas, 
atletiškus, išmiklintas, rink
tinas ir gražus vyras. Tamsiai 
mėlyna uniforma. Raudoni ir 
auksiniai papuošalai. Ugi ba
tai su šporaįs. Ant kepu
rės sidąbt’inis kitelis. Sa
koma, kati Kauno stoty tas, 
žandaras tai augščiauiis vico^ 
jc Lietuvoje. Manau, kad jįsai: 
vyras beveik septynių pėdų.

Stoties pąšpįiy, kuf krauną- 
mas sunkus bagažas, temiju 
sunku vežikų eilę. Pirmų sykį 
pa dąugelio pietų matau ant 
arklių lankus. Prisihieną Ru
sija. Ant lankų yra sulietuvin? 
ti vežikų vardai. Skaitau: — 
Trofinias Kurnosayat\ Vasi- 
liu& šiškinas ir panašiai.

Mano vagonas, tai buvusia 
įĄ vokiečių,- Negalimu, prilyginti

ge- 
vi-

liečiu. Daugelis jų, tai mato
ma, tąip sau žioplinėjąnt. 
Traukinys,• rodosi, kaip ir pa* 
įvairina Lietuvos miestelių 
ramų ir dalinai nuobodų gy
venimų.

Išeinu - pasivaikščioti ir aš. 
Tik staiga išgirstu:—“Važiuos 
jam!“ Pasileidžia bėgti ir 
iššoku savo vagonam Na, ir 
vėl važiuojame Vilkaviškin— 
aš pats, mano bagažas, panelė 
su mandolina ir dalis Lietu
vos sunkiosios artilerijos, tik
tai be kanuolių arba, kaip 
musų liaudis sako — be pat
rankų bei pučkų.

(Bus daugiau)

...1 r

Winnipeg^€/anada
Pora žodžių dęl transiatkintįitiio 

skridimą

Jau praėjo kėli įriėnesiai, kaip 
tragingai žuvo Pomeranijos 
miškuose, -Vokietijoje, musų 
lakūnai Darius ir Girėnas. Viso 

' . I.

pasaulio spauda plačiai rašė 
ąpię tų tragįiigų įvykį, pąžy- 
mėdarpą, kąd lietuviu ląkunąį 
atliko didęlį darbų. Dėl žųviipo 
priežasties buvo daromi įvairių 
įyairiąuei spėjimai. Tačiau ir 
4įvųdien niekati tikrai negali 
pasakytų kaip iš tiesų atsitiko- 
Tų paslaptį žuvusioji lakūnai 
nusinešė sų savim.

Dabar; kyla riąuiąs?-plausi* 
mas: ar niftaų lakūnai, kurie 
taip tragingai žūjįo, atsiekė sa
vo tikslų, ar ne? :GaUma saky
ti,,, kad savo tiksli jie kaip ir 
atsiekė, — žuvo visai netoli nuo 
Lietuvos, nugalėję Allantiko 
vandynyna • ' umdkridg apie

SERGANTIEJI!
Pasitarkit su Dr. Ross, dykai, 
apie savo ligų ar silpnumų.

—-R—T

PIRKITE SAVO APŠILDIMO 
. ĮTAISYMUS DABAR!
Garų ir Karšto vandens Ap- 
šildimo Systemos dar galima 
nusipirkti žemiausiomis kai
nomis nebuvusiomis per dau
geli metų, šis apšildimo itai-
syųias yrą įrengiamas pilnąi .
—nieko daugiaus nereikės pirkti. Arba, jeigu jus norėtumėte patys isi- 
taisyti savo instaliaciją pamatykite mus—tulšis ir planus galite gauti

iLOWIE$ r JPKMCIES <DM 

H E AT I N G 
Ibftut Uit 
dcivti...', ir ,H 

»I!’ ipiįteP
pas mus dykai.

Colonial
1 Rudinto* 

arlal

KARŠTO VANDENS ARBA GARO BOILERIAI 
Nb. W52J (vidutinei ...... .......... $57 ir

ANGLIES 
ŠILDYTO! AI

Karštas vanduo greit 
ir ekonomiškai. įtal
pą 100 galionų

$13.751

bungalow) ..........
Asbestos Dangtis 
Parsiduoda 3-jų 

pėdu iljęio 1 -Inch. 
m-inch.

EKyJ\Y^ iy8-inch. 
■BgUp 2 -inch. 

2%-inch.
S -inch.žemiausios

Chicagoji kainos

I
 ŠILDYMO l’LANTV 

PATAISOM?
Mes turinio dRlžiausi pasirlnhi* 
nu> ChlcaĘojo grčtu, durų, colis, 
ir pataisymui dalių dėl visokių 
furorų, bulelių Ir 'P«&U — i0‘ 
miausiomis kainomis. Taipgi vi- 
soklcnŲi raditatojlanis pataisymui 

T dalis.

7c 
8c 
9c 

10c 
12C 
14c

STATt ST., 

■ISOS-OS WEST 22MD ST.

Gaukite Dykai Anskąitliavimą 
Šiandien!

2118 ŠOUTH STATĖ STREET DIDŽIOJI KRAUTUVĖ

- T

NAUJOS 1934 RADIOS su visais naujais išradimais. 
Pilnas pasirinkimas visų žinomų išdirbysčių.

Vėliausi ir geriausi 
gydymai išgydymui 
įvaįriy kraujo ligų, 
reumatizmo, inks
tą. pūslės, atka
rių « visą užkre
čiamąją ligą. Tai
pgi, speciali gydy
mai sugrąžinimui 
energijos ir stipru
mą be laiko u«- 
silpyskms 
nims' ir 
silpniems vyrams. < 

Sergantys žmonės y,r,ą. k^iečianų 
ateiti dėl sveikatai naudingų informa* 
‘cijų, kurios bus suteiktos dykai be' 
[ joĮkiii pareigų.
; Dr. Ross kainos yra žemos ir vi-( 
įsiems prieinamos. Galima susitarti dei

► lengvų išmokėjimų, kad. kijkvi'ąap,
► duoti progos išsigydyti.

asme- 
lytiniai

; UŽTIKIMAs ŠpĖČlALISTAS , 
35 South Dearbom Street

kampas Monroe Street, Chicago, III. ( 
d.«Wrių iki penktą augštp.i 

;-PrW«?9 506 dėl vyrų, ir 5 08J
11 dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
SS'tVįi. IMI*“”!5 14 a. n>. iki 12 J 
i M- , įr
etomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m.
Ofisas 30 metų tame pačiame name.1

i.

NAUJAS “CROSLEY” RADIO, dual 4 .... $

NAUJAS “CROSLEY” RADIO, dual 5 ....

wooGRAŽIAME KABINETE, su .10 lubų

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3417 $. Halsted Street
Tcl. Boulcvąrd 8167

■ .. > ....----- -g.,,... y;.---------------------------------------
BUDRIKO KRAUTUVES LIETŪVIŠKI RADIO PROGRAMAI:

Nedėlipmis; 8:00 vai. ryte ir 1;QjO| v. po pįęt
„ W. C. F. L., 970 kilocycles
Ketvergais: 7:30 vai. vakaru, W. H. F. C.

1420 kilocycles

“Tffr

GARSINKITES “NAUJIENOSE”



Tūkstančiai Musų Kostumerių

18-tos apie

sSSSS;

BARGENAI

Consolo Radios po

Nauj

Veikėjų

LACHATO IR SUNAI

Žymus koresponden
tas skaitys paskaitą 
apie Vokietiją dabar

49.00
13.50

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

Rytoj visi vakarų lankytojai 
Chicago ir apylinkės geri Jo
niškiečių draugai ir pritarėjai

Pirmas “Bunco Par- 
ty” dėl lakūno James

Edgar Ansel Mowrer, privers
tas apleisti Vokietiją, kalbės 
Orchestra Hali (lapkričio 1 d.

NORTHWESTERN 
Stove Repair Co

Erdvus 
Kelionėje: 
ir Šokiai. 
Laivynu”,

butų 
gražius 

tinkamiau

Taipgi mes priimsime 
jūsų senus rakandus j 
mainus ant naujų.

662 W. Roosevelt Rd.
312 West 63rd St.

2323 Milwaukee Avė 
3209 East 92nd St.

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Monroe 6600.

Organizuosis 18-tos 
apielinkes maisto 

krautuvių sav.

Ryt Simano Daukan
to D-jos parengimas

Del žindamų moti- 
nų. Nei vienas ne
gali būti be

1439 S. 49th Court
Telefonas Cicero 5927"

Mes tuHrtie ""kotui-ias 
krautuves Chicagoje 
ir galime patarnauti 
sulig jūsų reikalo tin
kama nebrangia kai
na.

2536-40 W 63^ ST. & MAPLEWOOO AVBC

cor. Richmond St.

Reguliarus Išplaukimai 
Kelionė

"UNITED STATES
"FREDERIK VIII"

gi ffiVl.OUATtHtt 
£1,000 TOK CONVAtttt®*" 
■» mfrcsmino 
1 ooooioKTia hom» 
iK w*m 1 
FRBU'IRICK

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Garbė tenka “Lietuva” teatra 
liškam klubui; tikima, kad ki 
ti paseks pavyzdžiu

^AMERIKOS
Linija

Paskaita įvyks Orchestra 
Hali 8:30 v, v. Vietas, nuo 55-ių 
iki $$1.65 galima užsisakyti pa^ 
skaitos vietoje.

EIK Į 
NORTHWESTERN

Ketvirtadienį, lapkr. 2 d., šau
kia susirinkimą černausko 
salėj

Nušviesdamas tikrą padėtį ir 
politiką dabartinėje Vokietijoj, 
žymus žurnalistas ir užsienių 
reikalų žinovas trečiadienį, lap- 
kriičo 1 d., skaitys paskaitą 
Chicagos Orchestra Hali, 220 
So. Michigan Blvd.

Paskaitą, temoje “Vokietija— 
Užkulisiuose”, “Germany—Be- 
hind the Scenes” skaitys Ed
gar Ansel Mowrer, Chicago 
Daily News užsienio korespon-

GALIMA ĮSIGYTI
MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS

Visų Gerųjų Išdirbysčių

18 APIEL1NKĖ 
linkės lietuviai biznieriai, mais
to krautuvių (“bučernių” ir 
“grosernių”) savininkai ragina
mi atsilankyti į masinį mitin
gą, kuris įvyks ketvirtadienį, 
lapkričio 2 d., 7:30 v .v. čer
nausko svetainėje, 1900 South 
Union Street.

Susirinkimas šaukiamas tiks
lu suorganizuoti naują vietos 
biznierių organizaciją po NRA 
įstatais.—Komitetas.*

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

dentas, kuris tik trumpą laiką 
atgal atvyko į šią šalį po de
vynių metų gyvenimui Berlyne. 
Korespondentas atneš savo 
klausytojams paskaitą, kupiną 
tikrais faktais apie šalį, kur 
propaganda ir cenzūra mėgina 
kontroliuoti kiekvieną laikraš
čio korespondenciją ir priva- 
tišką laišką, einantį į užsienį.
“Demagogija <ir priespaudos 

mašinerija Vokietijoje”
Būdamas bešališkas observa- 

torius ii 
cenzūras
Berlyne, p. Mowrer nupieš ryš
kų ir gyvą paveikslą sumišimo 
ir kovos tarp dviejų pusių Vo
kietijoje. Pirmesnioje kalbo
je kalbėtojas kartą pareiškė, 
kad “Vokietijoje dabar įsigalė
jęs demagogijos režimas ir 
priespaudos mašinerija, kuri 
melžia net ir savo Nazi rėmėjų 
pulkus. Yra Vokietija, ištiki
ma savo naujam vadui, bet už 
propagandos ir cenzūros marš
kos pasireiškia kita Vokietija 
—Vokietija^, kuri žiuri į dabar
tinę situaciją su didžiausiu pa
sibaisėjimu, Vokietija, kuri 
naktimis lanko užsienio kores
pondentus, kad parodyti jiems 
kas darosi, kad pasaulis galė
tų sužinoti tiesą ir padaryti sa
vo išvadas.

Laimėjo Pulitzer dovaną
Išgyvenęs Vokietijoje devy- 

nius metus, p. Mowrer yra 
nuodugniai susipažinęs su ša
lies gyvenimu. Buvo užsienio 
korespondentų organizacijos, 
Berlyne, pirmininku. Artimas 
Vokietijos valdžiai. Tik dabar, 
naziams valdant, jie pareiškė 
negarantuoją saugumą jo gyvy
bei ir mandagiai paprašė ap
leisti šalį. Šįmet jis laimėjo 
aukščiausią Pulitzer dovaną už 
geriausias korespondencijas iš 
užsienio.

Joniškiečių L 
buotei, susirinks į seną lietu
vių apgyventą koloniją, ToWn 
of Lake, Gi. Krenčiaus svetai
nę, 4600 So. Wood St. pasi
klausyti lietuviškos dainos, pa
matyti lošimo, susitikti su pa
žįstamais, senais draugais ir 
kaimynais, o prie to pamiršti 
kasdieninius klapatus.

Galėsime ir suktinį pasukti 
ir “šlico” išsimesti. Taippat 
joniškietės suteiks ir skanių 
užkandžių, žodžiu sakant,. bus 
smagu su draugais keletą va
landų praleisti linksmoje nuo
taikoje. Tadgi nei vienas no-

Mažiausios kainos mieste
Midget Radios po .....................L

MALT TONIG’O
arba

Eilra Pale Alaus

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arta St. Louis Avė. Tel. K«taie 8902

Vanos, lietam ir drmkoi vanos, ■ 
•wimming pool.

Rtuilka ir curkiika pirtis moterimi
nredomia iki 7 y»-.yj» , , . darnai

Ryt įvyksta Simano Dau
kanto Draugijos šaunus ba
lius, Lietuvių Auditorijoj, 3131 
So. Halsted St., Chicago. Bus 
suvaidintas veikalas “Naktis 
Pabaltijos’ Pakrantėse”, o po 
vaidinimo šokiai ir kitokie į- 
vairumai. Tai pramoga dėl se
nų ir jau4nų. Atsilankiusieji, 
užtikrinu, bus patenkinti.

S. D. Dr-ja yra skaitlinga, na
riais, todėl su daug bus gali
ma pasimatyti iš visos Chicagos 
ir linksmai vakaras praleisti. 
Atsilankykite kiekvienas ir aš 
busiu.—Nekutis.

Kaip jau patyrėme pirmiaus 
iš laikraščių, Teatrališkas Klu
bas “Lietuva” yra pasišventęs 
darbuotis tikslui sukėlimo ga
na gausią finansinę paramą 
dėl antro Tranz-Atlantinio skri
dimo, todėl surengė Bunco Par- 
ty”, kuris įvyks Seredoj, lap
kričio 15 d., Hollyvvood svetai
nėj, 2417-19 W. 43rd St., (prie 
pat Western avenite).

Rinktoji komisija nuo pat 
pradžios atrado ne tik patrio
tiškų patarėjų, bet ir gausin
gų rėmėjų, štai pavyzdžiui, p. 
J. Yuška, Hollywood svetainės 
savininkas, įvertindamas daly
ką aukoja puošnią svetainę tam 
vakarui veltui—taigi pirmutinę 
ir tokią svarbią auką, kuria 
Teatrališkas Klubas- tam labui 
iki šiol susilaukė.

Pilnai (tikimasi, kad ir kiti 
patriotiški biznieriai taipgi ne
pasiliks nuo p-no J. Yuškos, 
kad ir ne taip didelėmis, bet 
gražiomis aukomis prisidės dėl 
išlaimėjimų ir “preisų” minė
tai Bunco Party.

Va j ils dėl tikietų pardavimo 
prasideda nuo šios dienos per 
komitetus ir Klubo narius, taip
gi plati visuomenė yra prašo
ma įsigyti minėtus tikietus iš 
anksto, kad rengėjams 
lengviau priruošti 
“preisus” ir viską 
sutvarkyti.

—Vienas iš

pasiliuosavęs nuo 
kuri jį varžė dirbant

NETURINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
i kpeciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 

‘ rias, reumatizmą, galvos skausmus, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
igydyti, ateikite čia ir persitikrinkite

IJis yra rekomen-
Iduojamas per

' Dr.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

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

NEDAUGIAUS KAIP 4% ALKOHOLIO
Dėl Jūsų patogumo pašaukit PIGEON BOTTLING WORKS, 

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

APSAUGOKITE SAVO BRANGENYBES
Pasirenduokite baksą — $3.00 ir augščiau 

moderniškiausi voltai
PEOPLES SAFETY DEPOSIT C0.,

Peoples Bank Buildinge,

So. Ashland Avė. ir 47th Street
Valandos kasdien nuo 9 ryto iki 5 valandai vakare, 

šeštadieniais nuo 9 iki 1 v. popiet.

Radios 
1934 Metų Mados

STEWART WARNEE 
ATWATER KENT 
R. C. A. VICTOR 
MAJESTIC 
CROSLEY 
SPARTON 
PHILCO 
ZENITH 

ir kitūs

DIDŽIAUSIA 
RADIO PARODA 
PeoplesFurnitureCo.Krautuvčse

ČIA RODOMA

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

9.95 
29.75

Kombinacijos Radios* po ........... MCI
ir augščiau

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

LENGVI IŠMOKSIMAI.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

įsteigta 1905
VVest 47th St

(artl ™

"BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS" 
Greita kelionė į Lietuvą per Švediją.

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

—o—
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—
Kreipkite/ į vietinį agentų, arba:

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

HEMŪROIDUS
Greit pagydome. Be ligoninės, 

operacijos, skausmo arba iSlikimb 
iš darbo. Nelaukite pakol gausite 
veži. Tūkstančius pagydėme. Ga
rantuota Systema. Egzaminacija 
ir 1 Treatmentas dykai, be obliga
cijos. Dr. Šimanskis, Specialistas, 
1869 N. Damen Avė. 10-21-33.

S. C. L
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMAVOTOJAI

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

Chicago, IH. Cicero, III.
2314 West 23rd Place
Telefonas Canal 2515-2516

ŠTAI MUSŲ NEKURIE
2 šmotų seklyčios setas vertės $69.00, 

*■*...-......*39.00 '
2 šmotų Mohair seklyčios

setas, vertės $95.00 $ 49.00
(Turėtumėt pasiskubinti pirkti, nes 

šių setų nedaug beliko)
• t

Skalbimui mašinos $ 39.50 <
Importuoti karpetai iš Francijos, visur 
parduodami po $85.00, pas mus tik po 
LOVA, SPRINGSAI IR MATRACAS

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 
ratos
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 bitas, mes išmai
nome jūsų čekius.
Lietuvis-p. SEDEMKA patarnaus 

jums.

Vacek&Company

1751

Klubo dar- praleiskite šios puikios progos 
atsilankyti, kaip jaunimas taip 
ir senesnieji į šį nepaprastą 
Joniškiečių klubo vakarą. Pra
džia 6:30 v. v., įžanga tik 35 
centai vienam.—N.

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

2310 W. ROOSEVELT ROAD

4177-83 ARCHER AVĖ COR. RICHMONO ST

4179-85. Archer Avė.
Tol. LAFayctte 3171

2536-40 W. 63rd St. cor. Maplewood Avė
Tel. HEMlock 8400

Chicago, III.

Patogi 
Žemos Kainos.

Spalių 21
Lapkr. 9

Du Kalėdų Švenčių
Išplaukimai: <
“UNITED STATES" Lapkr. 25 
"FREDERIK VIII" Gruodž. 9

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

vietiniai Agentai arba

SCANDINAVIAN
AMERICAN LINE 
130 N. La Šalie Street,

CHICAGO, ILL. ,

GYDO VISAS LIGAS VYR

YRA.
dijim, -----
skausmus nugaroje, kosėjimą, į 
hgas. Jeigu kiti negalėjo jus iši 
ką jis jums gali padaryti. Prak 
tūkstančius ligonių. Patarimas ——

valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare, 
ryto iki 1 vai.

JgOĮLjiest 26 St, Kampas Keeler Avę. Tel. Cravrford 5573
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\ Užsisakymo kaina:
Chicago je — paltu:

Metams •«■••••••••••••••••••••••••••••• 
Pusei metų 
Trims minėsiantis ______
Dviem minėdama 
Vienam minėsiu! ______

Chicago j per Išnešiotojus: 
Viena kopija ___ —
Savaitei 
Minėsiu!

Suvienytose Valstijose, ne CUcagoj, 
naštų:

; Metams <7.00 
Pusei metų  8.50 

Trims minėsiantis 1.75
Dviem mėnesiams __ ...._____  1.25
Vienam minėsiu! -------------- .75

Lietuvon Ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų _______ 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

38.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

lių liberalų” sutriuškino Darbo Partiją.Daug rimtų politikų Anglijoje mano, kad ateinančiuose visuotinuose rinkimuose Partija gaus absoliučią mą vietų parlamente. Darbo daugu-
200 METŲ SPAUDOS 

VĖS SUKAKTUVĖS
LAIS-

įdomu pastebėti dar štai kas. Tuo pacįiu laiku, kada fašistai stengiasi seniausią lietuvių laikraštį Amerikoje palaidoti (kurį jie patys nugyvendino), adv. F. J. Bagočius iš Bostono ištiesė “Vienybei” pageltos ranką, aukodamas jos palaiky

mui penkinę ir ragindamas kitus žmones ją remti.Kaip žinoma, “Vienybę” atgaivino jos buvusiųjų darbininkų štabas. Jie ją dabar leidžia, aukodami savo darbą ir mokėdami senajai bendrovei randą už mašinas.

ABEJOTINOS ŠTUKOS SU AUKSU

Turime prisipažinti, kad mums nelabai supranta
ma, kodėl prezidentas Rooseveltas pradėjo supirkinėti 
iškasamų is žemės auksą. Jeigu jo tikslas yra sudaryti 
didelį aukso išteklių tam laikui, kada doleris vėl bus 
pastatytas ant aukso papėdės, tai jisai turėtų pirkti 
auksą kaip galint pigiau. O norint jį pirkti pigiai, rei
kėtų tai daryti patylomis ir palengva.

Bet dabar valdžia elgiasi kaip tik atbulai. Prezi
dentas pirma išgarsino tą faktą, kad auksas bus supir
kinėjamas, o paskui pradėjo pirkimo operacijas. Aišku, 
kad šitaip elgiantis aukso kaina turi pakilti. Bet ku
rios prekės kaina tuojaus pašoktų aukštyn, jeigu butų 
paskelbta, kad ją supirkinės didelėmis masėmis toks 
stambus pirklys, kaip Dėdė Šamas.

Bet kas keisčiausia, valdžia ne tik savo sumanymo' 
garsinimu paskatino aukso pardavėjus kelti aukso kai
nas, bet ji da ir pati viešai pasisiūlė mokėti už auksą 
brangiau, negu už jį mokama pasaulio rinkose. Užva
kar Londone auksas buvo perkamas po $31.06 už unci
ją, o Amerikos Finansų Rekonstrukcijos Korporacija 
paskelbė, kad ji mokės už unciją po $31.54.

Taigi aišku, kad to aukso supirkinėjimo tikslas nė
ra apsirūpinti auksu ateičiai, kada reikės stabilizuoti 
dolerį. Jo tikslas yra dirbtinu budu kelti aukso kainą. 
Kuriam galui tai daroma?

Iš valdžios pranešimų, pasirodžiusių spaudoje, ga
lima numanyti, kad aukso branginimu ji nori pabran
ginti prekes. Šitos politikos pagrinde, matyt, yra tokia 
teorija: Jeigu auksas yra supirkinėjamas rinkoje pa
našiu budu, kaip paprastos prekės, tai brangiau mo
kant už auksą turi kilti ir kitų prekių kainos. Valdžia, 
žinoma, galėtų supirkinėti, vietoje aukso, ką nors kita 
— pavyzdžiui: geležį, anglis, grudus arba moteriškus 
andarokus. Sulig aukščiaus paminėta teorija, bet ku
rios šitų prekių masinis pirkimas ir brangėjimas, turi 
vesti prie visų kainų kilimo. Tik suprantama, kad su
pirkinėti geležį, anglis arba rubus butų ne taip patogu, 
kaip auksą, nes tie daiktai užima daug vietos ir, juos 
padėjus reikėtų gerai prižiūrėti, kad jie negestų. To
dėl valdžia pasirinko auksą.

Bet klausimas, ar ta teorija yra teisinga ?
Mes abejojame. Mums dar neteko matyti, kad koks 

nors ekonomistas butų įrodęs, jogei vienos prekės kai
nai kylant būtinai turi kilti ir kitų prekių kainos. Ant
ra vertus, kasdieniniai faktai rodo, kad tarpe įvairių 
prekių kainų būna per gana ilgą laiką didelė “dispro
porcija”. Sakysime, šios depresijos laiku buvo pastebė
ta, kad maisto produktų kainos nupuolė daug smarkiau, 
negu geležies arba plieno. Plienas pasiliko brangus, 
kuomet grudai ir gyvuliai pasidarė per pusę pigesni, 
palyginant su 1928-29 metų kainomis.

Todėl tas aukso kainos pūtimas atrodo lyg kokia abe
jotinos vertės štuka.

Vienintelis racionalus šitos politikos išaiškinimas 
gal yra tas, kad valdžia nori paleisti į apyvartą dau
giau popierinių pinigų, t. y. kad ji pradėjo vykinti va
liutos infliaciją. Bet kad žmonės infliacijos nenusigąstų, 
tai. valdžia ją vykina po priedanga supirkinėjimo aukso.

Ar tai tiesa, mes nežinome. Washingtonas nė vie
nu žodžiu neprasitaria apie infliaciją. Valdžios priešai 
irgi nekelia triukšmo, todėl jos paslaptis iki šiol pasi
lieka neatidengta.

Amerikos spauda mini Vokietijos išeivį, reporterį John Peter Zenger, kuris 1735 metais laimėjo svarbią spaudos bylą New Yorke, gindamas savo laikraščio — “New York Weekly Journal” — teisę, kritikuoti valdžią. Tais laikais Ameriką dar ,valdė Anglijos karalius.John Peter Zenger buvo patrauktas teismo atsakomybėn už “keletą melagingų, skandalingų ir maištiškų šmeižtų” spausdinimą. Supuvusi karaliaus Jurgio II administracija New Yorke griežė ant jo dantis už tai, kad jisai keldavo aikštėn jos šunybes, ir norėjo jį aštriai nubausti. Bet teismas kaltinamąjį išteisino, ir nuo to laiko spauda Amerikoje įgijo teisę kritikuoti valdžią ir jos netikusius darbus.Ta spaudos laisvės tradicija buvo išreikšta ir Jungtinių Valstijų konstitucijoje,draudžia Jungtinių Valstijų kongresui leisti' įstatymus, varžančius spaudbs laisvę. (Pasaulio karo laiku tačiau Wilso- no administracija tą konstitucijos patvarkymą buvo sumindžiojusi!}.

Robert Louis Stevenson. Verte A. Kartūnas

Turtų Sala
(Tąsa)( Už minutės, mudu jau grai- bstėmės laiptais žemyn, palikę. žvakę prie tuščios dėžės;duris bėgom.

kuri • {'

KODĖL “VIENYBĖ” BUVO 
UŽDARYTAVienybės Bendrovės pirmininkas, p. X. Strumskis, rašo šios savaitės “Vienybėje”, kodėl tas laikraštis buvo sustabdytas. Jisai sako:x “Dabartinis Direktoriatas užėmė vietas 1933 m. kovo 5 d. Pirmutiniam direktorių susirinkime gavome nuo reikalų vedėjo šiokią apyskai-“Pinigų ižde — nieko. Algų darbininkams nemokėta $600.00; už popierą nemokėta Joyce Co. $1000.00; bankui nota $450.00; pinigų priimta persiuntimui į Lietuvą ir nepersiųsta $500.00; kreditoriams skolos $2,p00.00; Kasmočiaus ‘judgment’ $1,- 700.00; SLA. Užvilktų nuošimčių $2,800.00; taksų už namą ir vandenį apie $3,- 000.00 ir Insurance $900.00. Mums žmonės skolingi buvo apie $3,000.00. Skolininkai (skolintojai. — “N.” Red.) mus spaudė ir grasino teismais, o iš savo skolininkų jokiu būdu negalėjome iško- lektuoti.“Naujasis Direktoriatas, gavęs tokią apyskaitą, suprato dėl ko jiems buvo pavesta bendrovės reikalai.”

po to, mes atsidūrėm ir, kiek galėdami, Mes nei kiek neperanksti išėjom. Rūkas jau greitai sklaidėsi; ir mėnulis gan ąiškiai švietė į abi pusi aukštesnės' žemės; o tik pačiame klonio dugne ir aplink užeigos duris tėbekabojo plona skraistė dar neišblaškyto ruko, paslėpimui pirmųjų mus pabėgimo žinks- nių. Daug arčiau, negu pu* Vaujcelelyje . į kaimelį, vos* praėjus pakalnę, mes jau busime pilnoje mėnulio šviesoje. Ir tas tai dar nebuvo viskas; nes pasigirdo kojų trepsėjimai keletas bėgančių ir mums pažvelgus į tą pusę, pasirodo mosikuojanti ir greitai prisiartinanti šviesa; mat, vienas iš tų ateivių nešė liktarnę.“Mano brangiausia' ištarė mano motina, pinigtis ir bėgk jau apalpsiu.”Tikrai, dabar galas abiem, aš kaip aš keikiau kaimynų bailumą; kaip aš kaltinau savo vargšę motiną už jos teisingumą bei gobštumą, už jos praeities kvailą drąsumą ir dabartinį silpnumą! Mes buvome, musų laimei, visai arti tiltelio; ir aš pagęlbėjau jai, kad ir svyruojančiai, prieiti upelio krantą; čia, be abejonės, ji atsikvėpė ir sukrito ant mano peties. Aš pats nežinojau, iš kur pas mane atsirado spėkų visą tą atlikti, ir, aš prisibijau, kad aš gan šiurkščiai pasielgiau; bet šiaip taip aš ją nutempiau pakraščiu ir kiek po tilto. Toliau aš negalėjau patraukti ją, nes tiltas buvo visai žemas, jog aš pats vos tegalėjau palysti po juo. Ir taip mes turėjom pasilikti toj vietoj — motina beveik visa aikštėje ir abu tik tiek tolumo nuo musų užeigos durų, kiek ausis > gali iš* girsiu

sau.”, staiga pasiimk Aš tuo-tai, maniau.jau busO,

“Vidun, vidun, vidun!”, jis šaukė ir keikė, kad jie lAesi- skubino. Keturi ar penki tuojau paklausė, o du pasiliko ant kelio prie smarkaujančio elgetos. Sekė "neilga pauza, o tada pasigirdo iš namo nusistebėjimo riksmas:“Vincas negyvas.”Bet aklasis žmogus tik sukeikė, kodėl jie nesiskubinę.“Iškratykite jį bent vienas iš jūsų bailių liurbių, o likusieji tuoj aus - aukštyn ir paimkite dėžę,” jis šaukė.Aš aiškiai girdėjau, kaip laiptai traškėjo •jiem bėgant į viršų i’f, tur būt, visas narnas difebėjb dėl tb. Neužilgo po to naujas misis tebėjimb garsas pasigirdo. Su triukšmu jie štame kapitono kambario langą, net stiklas subyrėjo į šmotelius'; ir vyras iki pečių pa* silenkęs pro langą į mėnulio šviesą, kalbėjo aklahr elgetai, stovėjusiam ant kelio:“Pew,” jis šaukė, “jiė jau buvo anksčiau musų. Kažkas iškratė ir išvertė dėžę iki pat dugno.”“O tas ar tebėra ten?,” stau* gė Pew.“Pinigai tai tebėra;Aklasis žmogus l pinigus.

Holiday Assn. fatmerių strėi- s bus laimėtas Roosevelto far-
Min- Assn., strėi-
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Apžvalga
NEPAPRASTAS DARBIEČIŲ 

LAIMĖJIMAS ANGLIJOJEAssociated Press praneša iš Londono, kad Anglijos Darbo .Partija laimėjo nepaprastą ir netikėtą pergalę, sumusdama konservatorius tokiame distrik- te, kur prieš tai dar niekuomet nebuvo išrinktas socialis-
East Fulham distrikte reikė

jo rinkti naują atstovą į par- 
\ lamentą, kadangi to distrikto

atstovas, konservatorius numirė. ' iVisuomet tą distriktą atstovaudavo buržuaziniai kandidatai. Per dešimtį paskutinių melų jisai visuomet išrinkdavo konservatorius. Bet dabar šitoje konservatorių tvirtovėje Darbo Partijos kandidatas J. Č. Wilmer gavo 17,790 balsų, o konservatorių kandidatas W. J. Waldron — tik 12,950.šis nuostabus, darbiečių lai* mojimas rodo, kad Anglijos bal* suotojų masėse šiandie viešpar tauja visai ne toks sentimentas, kaip prieš keletą meti), kuomet MacDonaldae su pagelta konservatorių ir “naciona-

Toliaus p. Strumskis pasakoja, kad Bendrovė kai kurias skolas atmokėjo, paskui1 suma* žino laikraščio išlaidas, leisdama jį tik kartą per savaitę, ir bandė išgelbėt# biznį. Bet nestengė. Atsiradb nauji priešai — iš tos srovės, kuri vadina save “1’00 nuošimčių tautininkais”.“Pagaliau, p. Klinga ne tik kad agitaciją prieš laikraštį vare, bet nubėgo į teismą ir apskundė už jo algą”, rašo Bendrovės pirmininkas.“Matydami, kad tęsdami laikraščio leidimą darome skriaudą sau asmeniškai, skriaudą darbininkams ir visiems kreditoriams, nutarėme laikraštį sulaikyti leidę.” Tai pasirodo, kad “Vienybę” buvo pražudę “šimtaprocentiniai tautininkai”, kitaip sakant fašistai. Jie, valdydami bendrovę, įtraukė ją į neišbren* damas skolas; o paskui, kada bendroves kontrolė perėjo į kitas rankas, tai jie nubėgo į teismą ir. ją apskundė.

John Bosch, nėsota Farmers’ kuris sako, kad kas tęsis iki jis nes prezidento mų gelbėjimo tektinai platus. “Jie čia laikas at- aš’ band- vyrukai,
aklasis' vyras,, Pew. ■buvo vihai trumpas gai — jie buvo kai žiu; Išsisklaistykite, ir suraskite juos.”‘ “Tikrai taip, nes jie paliko jir žiburį’ čia,” tarė vyras pro i langą.“Išsisklaistykite ir suraskite juos! Išverskite visą namą!”, atkartojo Pew, lazdele mušdamas į kelią1.Tada sekė didžiausis veiklumas po musų seną namą, sunkių kojų trepsėjimas nuo vieno užeigos galo iki' kito ir vėl atgal, baldų apvertimas, durų išia užimąs, jog net iš uolų pasigirdo bildesio aidas, o vyrai vėl vienas paškui kitą pradėjo išeiti ant kelio ir pareiškė,; kad musų niekur negalima buvę rasti. Tuo pačiu laiku, vėl atsikartojo švilpi-tik sukeikė mas’ kuris anksčiau buvo nugąsdinęs mano motiną ir ma- Flint’o užrašų aš klausiu,” B1*? ’?e«>’vo kapitono pini-jis bliovė.“čia mes jokiu nesubudu radome”, atsakė vyras.. “Klausyk, tu ten žemiau, gal yra ant Vinco?”, vėl surėkė aklasis.Tą išgirdęs, dar vienas vyras, gal būt, tas, kuris buvo žemai, iškratyti kapitoną, išėjo prie užeigos durų. “Vincas jau buvo iškratytas,” jis tarė, “jau nieko nebeliko.”“Tai tie užeigos žmonės— lai tas vaikėzas. Aš gailiuos neišduręs jam akių!”,* rėkė

Aklojo žmogaus galas.Mano malonu člr?š ”’ddtr Mano smalsumas iš dalies buvo tvirtesnis už baimę; nes aš negalėjau išbūti ant vietos, bet vėl išlindau ant kranto, iš kur, paslėpęs galvą tarp stagarų, aš galėjau matyti kelią iki pat musų užeigos durų. ■Aš nepaspėjau pasitaisyti, kai kai mano priešai, septyni ar jaštttoiii, pasirodė smukiai bėganti' ir girdėjos jų kojįos nę- sutartinai trej>siaftčios lieliu, o vyras liktarnę nešinąs, keletą 'žhiksnių priešaky jų. Trys vyrai bčgo rankomis susinėrę;' ir aš pažinau, nežiūrint ruko, jog'vidurinis iš jų, buvo aklasis elgeta. Momentą vėliau, jo balsas patikrino, kad aš neklydau.“Ląužkite duriš!”, jis rėkė.“Gerai, gerai, lamista!”, atsake du ar trys; ir jie užpuolė “Admiral Benbow”, o liktarnę nešęs, pasekė juos; tada, tai aš pamačiau juos staptelėjusius ir išgirdau žemesniu balšų besikalbančius, Į lyg !jie butų buvę nustebinti, radę atviras duris. Bet ta pauza neilgai tęsėsi, ues aklasis vyras vėl davė įsakymus. Jo balsas buvo garsesnis bei aštresnis, lyg jis butų užsidegęs godumu
y?bei pašėlimu ;.>ui

lCr-16

gų, nakties tamsumoje aiškiai bttvb girdėtis ir šiuo laiku du sykiu atkartotas. Aš buvau manęs, kad tai buvo aklojo žmogaus trimitas, taip sakant, šaukiantis savo kuopą prie užpuolimo; bet dabar aš daži- nojau, kad tai buvo ženklas, ėjęs iš pakalnės į kaimą, o jurų plėšikams tas buvo pranešimu, jog pavojus buvo arti.“Ten- ir vėl tas Dirk,” tarė vienas. “Du syk! Mums reiks pasitraukti, vyručiai.”“Trauktis, tu slapuke!,” pasaftlly.

šaukė Pew. “Dirk buvo kvai-
j lys ir bailys iš pradžių -— tu’ nepaisysi jo. Jie, fur būt, Jau netoli; jie negali liįį labai’ toli; pasiimkite grnklūs į rankas. Išsiskirstykite ir ieškokite jų, jus šunes. Ak, mano siela dreba,” jis rėkė, “kad aš turėčiau akis!”Toks atsišaukimas, atrodė, turėjęs kiek įtakos ant jų, nes du iš tų vyrų pradėjo ieškoti Čia ir ten tarp medžių, bet nenuoširdžiai, aš maniau, ir neatitraukdami akių1 nuo pavojaus jiems patiems, visą laiką, kai likusieji lyg nežinodami, ką veikti, stovėjo ant kelio.“Jūsų rankose tūkstančiai, jus kvailiai, ir jus nuleidžiate rankas! Jus kaip karaliai būtumėt turtingi, jeigu jus tą surastumėte ir jus žfhote, kad čia yra, o stovite susitraukę. Nei vienas iŠ fusų* neišdrįSotc susitikti Vincą, o aš tą padariau — aklas žmogus! tr man reiks pražudyti Šią progą per just Man reikš pasilikti beturčiu; slankiojančiu elgėta, maldaujančiu romo, kai aš galėčiau besisupti karietoje! Jeigu jus turėtumėt bent kirmino drąsos ragaišyje, jus dar pajautumėte juos.” 

I; “Sučiaupk burną, Pew, mes turime doblunušl”, murinėjo (vienas.< “Jie galėjo paslėpti tą palaimintą daiktą,” sakė antras.“Pasiimk angliškus pinigus, Pew, ir neburnok ten stovėdamas.”Burnojimas, tai ir buvo žodis, kuriuo Pew taip užsidegė iiž jų pasipriešinimus; pagaliau aistra visai užvaldė jį ir, savo aklume, jis mosikavo į visas puses, smarkiai pataikindamas lazda nevienam.Tie, iš eilės, keiksmu atsakė aklajam pamišėliui, baisiausiais žodžiais keršydami jam ir be pasekmių bandydami pagauti lazdą ir ištraukti iš jo rankų. *(Bus daugiau)
RUGSĖJO mėn. 9 “KUL

TŪROS” numeris atėjo — 
galima gauti Naujienose. 
Kaina 45c. Turinys labai 
turtingas ir įdomus. Prade
dant nuo moksliškų straips
nių, literatūros, baigiant 
politika; aprašyta ir pra
tiesta viskas, kas naujausia

ANT BĖDUGNeS KRAŠTO

T 1? i.
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Kliubo Daktaras,1
į.

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

Vice-pirmininkas, 
Tel. La-

Iždininkas, 3838 
Phone Lafayette

Maršalka, 2932

Ofiso Tek Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERfASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartj

"■f"* .—............................  u I.'*u U1

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesne ir patogesne vietą 
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Lietuviai Daktarai
A. MONTVLD, M. D

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597

NAUJIENOS, Chicago, UI

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Tokiais apgarsini 
mais nevisuomet te 

galima pasitikėti 
ir pirkti

šis pavyzdys parodo kaip pub- 
lika dažnai yra mulkinama 
nepasitikimų įstaigų.

Laiks nuo laiko tam tikros 
nepatikimų ir nešvarių biznie
rių krautuvės naudoja įvairias 
meškeres ir priemones, nesu
tinkančias su etika, kad sužve
joti daugiau klientų.

štai vienas pavyzdys. Kiek 
laiko ątgal adresu 1221 Mil- 
waukee avenue veikė Arnold’s 
Clothes Shop. Staigiai ji pa
skelbė išeinanti iš biznio, 
dangi namo šeimininkas 
ninkus išmetąs”. Paleido 
bimus, apie “Forced Out”, 
ing Out of Business”, 1 
lord Says Get-Out”, ete
pačiu laiku skelbė nepaprastus 
“bargenus” rūbuose.

Pasiteiravus, pasirodė, kad 
namo šeimininkas nieko pana
šaus iš krautuvės vedėjų ne
reikalavęs, priešingai, pasira
šęs kontraktą kitiems metams.

Po trijų savaičių išpardavi
mo, “Arnold Shop” staigiai iš

dėjo ia egzistencijos, o toje pa
čioje vietoje atsirado “Lang
ley’s Clothes Shop”. Netru
kus ir ta paskelbė išeinanti iš

“ka- 
savi- 
skel- 
“Go-

Land- 
tuo

MADOS MADOS

2862

biznio ir vėl skelbė “bargenus” 
|?ra vedus investigaciją pa

aiškėjo, kad Langley’s krautu
vės savininkas yra tas pats as
muo, kuris turėjo “Arnold’s” 
krautuvę, tūlas Maurice Lamm.

“Naujienos” sąugpsi nuo to- 
kitį “biznierių” apgarsinimų. 
Jos ima tik patikimų ir žino
mų įstaigų garsinimus. Galite 
pirkti su pilnu pasitikėjimu
nuo biznierių, kurie garsinasi 
“Naujienose”.

Virš 300 viešu darbų 
bedarbiams Illinois 
valstijoje rūgs. mėn.
Išmokėjo virš $1,200,000 dar

bininkams už darbą

mė-
už-

Illi-

Illinois Emergency Belief 
Commission užtvirtino 226 į- 
vairius viešų darbų projektus 
35 Illinois apskričiuose laiko 
rugsėjo mėnesio. Laike to 
nėšio 99 projektai buvo 
tvirtinti Gook apskrityje.

Tų projektų įvykinimui
nois apskričiuose, apart Cook 
apskričio, bus išmokėta darbi
ninkams, pašalpos formoje, 
$480,773, o Cook apskrityje — 
$795,535.

Bedarbiai pasamdyti prie tų 
darbų yra ir bus atlyginami 
pašalpa. Visi šie projektai už
tvirtinti rugsėjo mėn., nebuvo 
užbaigti laike to mėnesio ir 
darbas nusitęs ilgam laikui, 
šelpimo įstaigos, sako Wilfred 
S. Reynolds, fili noks Emergency 
Belief Commission sekretorius, 
mėgina parūpinti kuo daugiau
siai panašių darbų, kad galėtų 
suteikti darbo kuo didžiausiam 
skaičiui darbininkų, kurie laiki
nai neteko pastovaus darbo.

Policija paleido lie 
tuvį, suimtą dėl 
$2,000 pavogimo

Nukentėjusi Barbora Butma- 
mienė sakė, ne jis vagis

New Yorko komunistai triukšmingai sveikina atvykusį į 
svečius savo vienmintį Emil Nygard iš Crosby, Minn., vienati
nį komunistą merą visoje Amerikoje.

State Street nuovada vakar 
paleido Jonų Girdauską, 21 m., 
1806 S. Peoria avenue, kuris 
buvo suimtas ryšy su ąpvogi- 
mu p. Barboros Butmanienės, 
kuri turi užeigų adresu 6743 
Irving Park Blvd. Ankščiau šia 
savaitę vagys jų užpuolė ir at
ėmė $2,000.

Pašaukta į nuovada Butma- 
mienė nepripažino Girdąusko 
kaipo vagį, ja apiplėšusį, ir 
todėl jis buvo paleistas. Gir- 
daitekas buvo areštuotas But
manienės automobilyje, į kurį, 
jis pasakoja, jis buvo įtemp
tas per prievartą dviejų vyrų.

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1933 metams

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.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠELPOS 
KLIUBO ------- ------ ------ ----------
William 
2650 W. 
Frapk Mikliunas, 
4917 So. Kcminsky Avė., 
fayette 5211'. 
St. Narkįs, Nutarimų sekt 
West 35th Street. 

AYalter Smarka, Tupu rašt. 
South Washtenaw Avenue. 
Mike Kasparaitis, Kontrolės 
ninka$> 2655 VVest 43rd Street. ' 
St. Tverijonas, Turtų pridaboto jas, 
4014 So. Western Avenue. 
Frank Shutkus, Knygyno prižiūrėto
jas, 811 W. 19th St., Phone Canai 
6485. 
St. Narkis, Korespondentą), 1900 W. 
35th Street. / 
Kazimieras Warnis, 
So, Kedzie Ave„

• 5044. 
A|ex Tamulionis, 
W. 38th Street, 
Dr. T. Dundulis, 
4142 Archer Avė., Phone Virginia 
0036,

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

Jaunų lietuvių Amerikoje 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1933 
m.: pirm. Juozapas Rūta, 3141 So. 
Halsted St.; pag. Petras Pauzalis, 
3644 So. Union Avė.; nut. rašt. 
S. Kunevičia, 3220 So. Union Avė.; j 
fin. rašt. Fel. Kasparas, 3534 S. Lowe 
Avė.; kontr. rašt. Petras Viršila, 3200 
Lime St.; kasierius Kazimieras Lau
cius, 3317 Auburn Avė.; apiek. kasos 
Frank Kunevičia. 3201 Lime St.; 
apiek. kasos Edvardas Blumas, 3233

Į 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 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
Street.

i: i
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43 Street, kurios savininkai 
yra p.p. Litvinas ir Yriška, į- 
vyksta Lietuvių Moterų drau
gijos “Apšvieta” Hallowe’ne va
karėlis ir šokiai. įžanga 25c. 
Muziką parūpins Jurgio Stepo
navičiaus orkestras. Visi kvie
čiami atsilankyti.—Komisija. .

RADIO
J. F. Budrike pro 

gramai
Chicagiečiai Ir kitų miestų 

lietuviai ryt dieną turės malo
numą pasiklausyti dainavimo 
žymiausio musų artisto daini
ninko Juozo Babravičiaus per 
radio, iš stoties WCFL 1 vai. 
po pietų. O kam nėra žingei
dus Makalai? Jie irgi dalyvaus 
pilname sąstate. Be to dar bite 
įvairios reprodukcijos progra
mas 8 vai. ryte iš tos pačios 
stoties, r > f

šituos progvamus leidžia. Jos. 
F. Budriko korporacija, kuri 
užlaiko didžiausią lietuvių ra
dio, muzikalių instrumentų ir 
rakandų krautuvę Chicagoje, 
adresu4 3417 S. Halsted St.

šiuo laiku apvaikščioja savo 
21 metų biznio sukaktuves ir 
šio įvykio paminėjimui turi di
deli išpardavimą naujausių ra- 
dių, skalbiamųjų mašinų, akor- 
dinų, bei rakandų.—Kaimynas,

prieš pietus iš stoties WGES, 
1360 k. išgirsite kalbant Anta
nų žymontą, kuris kiekviena 
sekmadienį veda Radio Klubo 
programvte.

šie programai atsižymi savo 
aiškumu, parinkimu geros mu
zikos, dainų ir linksmumu. Ra
dio Kliubo programų visuomet 
yra malonu pasiklausyti. Apart 
muzikos, išgirsite pranešimų 
apie dienraštį “Naujienas” ir 
kitite pranešimu. Taigi, ryloj, 
11 vai. diena atsukite savo ra- 

I t

dio. Neužmirškite.

SIMANO DAUKaKIV DRAUGIJOS 
Valdyba 1933 metų:: Pirm. Jul. Ra- 
cevičia, 3326 So. Union Avė.; vice-j 
pirm. Liudv. Jucius, 812 W. 33rd 
St.; nut. rašt. P. Killis, 3347 So. 
Auburn Avė.; ižd. Ant. Zalatoris, 
827 W. 33rd St.; fin. rašt. A. Kau- 
lakis, 3842 So. Union Avė.; kontr. 
rašt. J. Stonaitis; apiekunai iždo, Iz. 
Masaitis ir J. Krikščiūnas; maršalka 
A. Vilkis.

, Susirinkimus laiko kiekvieną mėnesį 
ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS kas pirmą sekmadienį 12 vai. dienos, Chi- 

KLIUBO valdyba dėl 1933 m. Jonas cagos Lietuvių Auditorijjo, 3133 So. 
Bijanskas, pirm., 934 W. Marųuctte Halsted St.
Rd.; Stasys Mažeika, pirm, pagelbi- ■ ■ —........ - - ■
ninka?; A. Kaulakis, nut. rašt., 3842

rašt., 4342 S. Talman Avė.; J. Garsinkites “N-nose” 
nušauskas ir J. Adomaitis, iždo glo-

Ofiso Tel. Boulevard 5914

756 W. 35th St
(Cor. of 35th 8 Halsted Su.) 

Gyvenimo vieta 6004 S. Talman Avė. 
Tel. Republic 3093

Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 
Nedėldieniais pagal sutarti.

Lietuvės Akušerės Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
P^ysical Therapy 

8 Midwife 
6109 South Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- ■ € _ _

ment ir _ magnetic A. L Davidoms, M.D. 
Motoms k mers'-14910 So. Michigan Avenue 
nomi patarimai do- Tel.
vanai. ’ VALANDOS:
— I nuo

nuo

Kenvvood 5107

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

, Į apart ivtntaditnio it ketvirtadienio.

Programas iš stoties 
WGES

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELL A
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig sutartie*. 
CHICAGO, ILL.

2862 — Augesnei moterei 
t i suknlė, irgi naujovišku 
Sukirptos inieros 36, 38, 40; 
46, 48 ir 50 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan
kui? arba priduoti pavyzdžio 

- nunierj pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago; III.
z"111 i n  .............. .

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, UI.

Čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No..................

Mieors ............................... per krutini

tinkan- 
efektu. 
42, 44,

Telefonas Yards 1138

§ I Stanley P* Mažeika pjone 4OU1 vfzft ’mDR. VĄITUSH, OPT. Graborius ir U VEZEL 1b
LIETUVIS I ' •

Optometrically Akių Specialistat Balzamuotojas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti Moderniška Koplyčia Dovanai 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo Turiu automobilius visokiems reika- 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą | lams. Kaina prieinama,
akių karštį, atitaisp trumparegyste ir to- 
liregystę. Prirengia, teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
se pigiaus, kdip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati-, 
taisomos be akinių. Kainos pi 1668 Wt St' 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė, I SIMON M. SKUD AS

Phone Boulevard 7589 GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS,
' Patarnavimas geras ir nebrangus.DB. G. SERNER I

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

•' Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, 1LL.

i 4 < r» * »J t • ’ •

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dylĮai.
.. . I I Z , Tel. Canai 6174 

CHICAGO, ILL.

įvairus Gydytojai
— — — — — - — —   -1 ~ —■ — —- — ~ —

Primename, kad rytoj, sek
madieny, nuo 11 iki 11:30

T T

r-rr*

f

Ryt

1 .. ........... . .....
Tel. Lafayette 3572į 
J. Liulevičius

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Paumuia Chicagoje 
ir apylinkėje.

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

Ryt “Apšvietos” Hal- 
lowe’en šokiai

BRIGHTON PARK.
IIollywQod svetainėje, 2417 W

Dentistas
4645 So. Ashland Avė

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonai Virginia 0036

T" y 'I i' >1 ■'< 1. , F,—■

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

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

kampa* 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.
■ ...........  .imi "M «'■ . r—■- t: i — j ■»'

Re*. 6600 South Artetian Avenua 
Pbope Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canai 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Haltted Strart 

CHICAGO. ILL.

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviam* žinoma* per 35 me
tus kaipo patyrf* gydytoja* chirurgą* h 
akušeris,

Gydo staigia* ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausias me
todai X-Ray ir kitokiu* elektros prie
taisu*.

Ofisas ir Laboratorija: • 
1025 W. 18th St., nttoli Mot gan Sh 

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

Jei. Canai 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hgda Path 6755 ar Captrai 7464
■u. m ■ ■■ -i ■Įi.ėn.iu—■  ................. ........... . 1 *

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Athland Avt., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Athland Avtntu 

Ofiso valandos:
10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 
iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rež. Telephone Plaza 3200

1,1 . ....... .. 1 ...............ys—. ...... ...........—.............................. .

Ofiso Tel. Viętory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A, ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų. Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31 st Street

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

niais 10—12 dieną.

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

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

Šetadieniais sulig sutarties.

Nno 
7SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA

įstaiga cbicagoię
J. F. EUDEIKIO graborių ištaiga yra seniausia, turi 

daugiausia šermenų, todėl gali pigiau patarnauti.
J. F. EŲDEIKIS yra vienatinis lietuviu graborius, kuris 

turi {rengęs grabų dirbtuvę.
Puikiausios, moderniškai {rengtos trys koplyčios su' 

vargonais DYKAI dėl šermenų.
« >

Nuliūdima valandoje, pašaukite šią {staigų.

J. F. EŲDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

■ DIDYSIS OFISAS
4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ,

Vi«I T,bton<į YĄRPS 1741—1743 CHICAGO, ILL

Vai. — !
Ketvergais 4 —8 vak. Trečiadieniais

ir 
ir

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

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

Tel. Boulevard 1401

9

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
' Tel. Bonleyaed 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
Tel, Cicero 3724. . koplyčia dykai

t wwj-.i-.^x'»iiiĮiim-ji. .. .iR,umaL'.»u.!K»iiwwwm

Lachavich ir Sūnūs
graborius 

Patąmsu* ląidotuvėse kuppigiausiai, 
Heitafc meldžiame atsišaukti- o. WAU 

darbu busite ąžgapėdintL

2314 M 23rd FU Chicagą 
SKYRIUS:

1439 S.. 49 Cfe, Cicero, UI, 
Trf. Chu» 5 W

> . . i. ii ! llrt.UUlU.lH'-TJi'.JUIIĮII WJW1 JUM 11 III|.|UIMįlIBIMHI'IUIRI-

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukiu Mm 
2506 West 63M St 

TA REPUBLIC 31 Oft
ĮjĮi.i.ii4u jį m į,iĮ|i! tJiįl.ini"i.j aini

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Pętkus
Graborius

483K0°P«

M

Dr. Strikol’is Advokatai
ANNA DRAKE 

po tėvais Kasparaitė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 26 d., 9 vai. vakare, 
1933 m., sulaukus 24! m. amž., 
gimus Springfield, III. Paliko 
dideliame nuliudime vyrą 
Frank, dukterį Frances, 3 me
tų, motiną Jievą Shimkus, pa
tėvį Petrą, tėvą Vincą Kaspa
re, brolį William, seserį Helen 
Luta, švogerį Phillip ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas, randasi 
3606 So. Union Avė.

Laidotuvės įvyks panedėlį, 
spalio 30 die'ną, 8 vai. ryto is 
namu į Nativity 37th St. ir 
Union Avė. parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o • 
iš ten bus nulydėta j šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Anna Drake gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį tani avimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Vyras, Duktė, Tėvai, Brolis, 

Sesuo, švogeris ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja gra 

bortus S. P. Mažeika; tel 
Yards H38.

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
vak. Nedalioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų T,el.: Prospect 1930 
...  ......... 1 ■■ i ■" —

Phone Canai 6122

DR. S. BIEŽIS
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: 1——3 ir 7-—8

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
R^gidfpęija 6631 So. Califotnia Avg, 

Telefonas Republjc 7868

Lietuviai Daktarai

8

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS:

127 N. Dearborn St.,Roomt 1431-1434* 
Telefonai Central 4410-4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimp vieta

3323 South Haltted Street 
T«L Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. Įtieki 
vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

CICERO. ILL(Minta, ir Talitli.)
S

DR. C. KASPUTIS
DęNTjsTAą 

Grifo U Eutopoa ir vii praktikuoju 
tenojoj uįątoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M, 
7-9 Ę. Mc Sekųwdiwvaią ią ketvirtą^ 

dieniais pagal susitarimą.
8335 So. Halsted SL

T<L BOULEVARD »1M

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Athland Aot. 
Tel. Boulevard 2800 

Ra* 6515 So. RockweU St, 
Tek Republic 9723

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monro® St., prie Clark 
Telefonu. Blate 7660x valandos O—B 

W. Side: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd)

Namai: 6459 3. Roclnvell Street 
Uternlnko, Ketverge ir Buba tos rak. v ttet
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Automobiles

2649 West 43rd Street

T

ILL. EGG

t

DQMĖS! »

f

RR

Kviečia visus lietuvius prisidėti 
prie J. R. Janušausko tranz- 
atlantinio žygio per Atlanti
ką į Lietuvą.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

REIKALINGA mergina prie abel- 
no namu darbo. Kambarys ir valgis 
ant vietos. J. Jerski. 1919 So. Clif- 
ton Pnrk Avė.

5
P

M

S 

k

RENGIAMAS

VAKARAS

JAUNA MERGAITĖ motinos pa- 
gelbininke, turi būti ant vietos, nė
ra skalbimo. $4.00, Tel. Spaulding 
2739.

SVEDERIUS padarome ant užf 
kymo, valome ir pataisome, visi; s: 
zų ir spalvų. 1161 West 18Jįh St.

PARSIDUODA lunch ruimis ir 
alinė už labai pigią kainą. Yra ba
liams salė. 1841 West 59th St.

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

IEŠKAU svietkų, kurie teisingai 
matė automobilio aksidentą ant 
Campbell avė. tarpe 42—43 rugsėjo- 
September 23-Čią vakare. Atsišauki
te tuojaus—4011 So. Campbell Avė.

Ar nori tapti ALTASS” nariu; reporteris 
pasakoja kaip' tai padaroma

Pirmiausiai šį klausimą jū
sų reporteris pastato kiekvie
nam piliečiui, kuomet jis nuei
na prirašyti narį prie Ameri
kos Lietuvių Transatlantinio 
Skridimo Sąjungos. Jeigu re
porteris gauna atsakymą “taip, 
— su mielu noru”, tai jis tuo- 
jaus išsitraukia storą paišelį ir 
užrašo piliečio vardą pavardę 
ir adresą į American Lithua- 
nian Transatlantic Flight As- 
sociation knygą, paima $2 ar 
daugiau įstojimo mokesčio ir 
paaiškina, kad piliečio vardas 
bus paskelbtas laikraščiuose. O 
kai J. R. Janušauskas nuskris 
i Lietuvą, tai ir jo vardą nu
neš. kuris bus įrašytas “Altass“

Šiandien rinkliava 
lankų Dariaus ir Gi- 

rėno paminklui

šeštadienis^ spalių 28, 1933

žinodamas, pilietis jau- 
“investavęs” $2 tautos 
ir žmonijos progresui 
patim kartu pastato sa-

Rinkliava įvyks beveik visoje 
Chicayoje; rengia Dariaus* 
Girėno paminklo fondas.

Lietuvis apkaltintas 
grand jury už 
žmogžudystę

Vakar Cook apskričio grand 
jury svarstė skundus prieš tu-

lą lietuvį, kuris buvo sulaikytas 
už žmogaus užmušimą, (man- 
felaughter). Po ilgoko svars
tymo grand ji/ry išnešė apkal
tinimą (indietment) prieš su
imtąjį, kurio byla įvyks greito
je ateityje.

............. .............. """...... -..... ..... - '

BRIDGEPORTO 
KOLIONIJOJ

f CLASSIFIE.D ADS. I
M—..... III III .... urmu.. I...I..... I.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Jono šiliaus, gyveno 
Brighton Parke, dirbęs prie kriau
čių, yra paliktas brangus daiktas. 
Malonėkite atsišaukti pas Tadeušą 
Petkus, 725 West 17 rlace.

. Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA Restauracija su 
Alum, už $600. 4 kambariai prie 
vietos. Labai svarbi priežastis. At
sišaukite; 1435 Saųgąmon St.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago, III.
TEL. REPUBLIC 8402

PROGRESS 
FURNITURE CO.

DIDŽIAUSIS PEČIŲ 
SANDRUS. MAŽIAUSIOS 

KAINOS CHICAGOJE!

čia rasite visus geriausius ir 
gražiausius pečius!

Oiloheaters 
Monogram 
Comstack 
Alcazar 
Carolic 
Quaker 
Moore 
Crown 
Orban 

ir kitus
Kurių kainos Čia yra 

senoviškai mažos.
$35.00 vertės

Gražus Porceliuoti 
tuvai dėl apšildymo 
riti kambarių . Kaina

*19.50

šildy- 
ketu- 

tik

$20.00 vertė; i kitehen' hcat- 
ers čia tik

*12.75
$90.00 vertės naujos mados 
oil heaters po

*69.50
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Tai yra patogiausia ir did
žiausia krautuvė Bridgeporte

3222-24-26 South 
Halsted Street 

Chicago, UL
J. Kaledinskas, J. Romanas, 

Vedėjai.

knygoje ir padėtas į Kauno Mu
ziejų.

Tai 
čiasi 
garbei 
ir tuo
ve eilėse tų, kurie supranta 
aviacijos svarbą ir tą žygį, 
prie kurio rengiasi Janušaus
kas ir lietuvių visuomenė.

Tokių piliečių jūsų reporte
ris susitinka labai daug, kurie 
be jokių argumentų * tampa 
“Altass” nariais.

Bet kartais btina taip, kad 
jis nusineša ir tą patį klausi
mą,
atsakymą “Taip, — 
noru”, jam atkerta: 
nepritariu aviacijai.*

bet vietoj gauti 
su mielu

Šiandien beveik visoje Chi- 
cagoje, lietuvių apgyventose 
srityse įvyks vieša rinkliava 
—tag day — lakūnų Dariaus 
ir Girėno paminklo fondui. 
Miesto valdyba, kooperuoda
ma su Dariaus ir Girėno pa
minklo fondu, kuris paėmė 

l iniciatyvą šiame reikale, leido 
jam rengti rinkliavą, kad pri- 
gelbėti sukėlimui pinigų, šiam 
kilniam tikslui. Keli šimtai 
rinkėjų prie gatvių kampų 
rinks aukas, o kitos eis per 
namus ir biznio įstaigas.

porteris nuvažiavo pas p. S. 
Griškėną, 3212 So. Wallace 
St. paklausė “ar nori tapti 
“Atlass” nariu?”

Griškėnas kiek patylėjęs at
sakė: “gal ir butų gerų daly
kų, kad Janušauskas nuskris
tų į Lietuvą, bet kokia nauda 
iš to bus darbininkams?” Jū
sų reporteris be jokių cere
monijų pradėjo aiškinti daug 
maž taip:

Janušausko skridimas per 
Atlantiką, taip kaip ir kitų 
lakūnų bus, eksperimentas 
tobulinimo orlaiyininkystės. 
Reiškia, kad išvystyti skubų, 
saugų ir patogų susisiekimą
oro keliais su kitais kontinen
tais su kitomis valstybėms.
O kad tą atsiekti, reikia da
ryti bandymus. Nes tik skren
dant per platų Atlantiką ir 
audringus debesis galima nu
statyti 
ir iš to 
prie to

Šis? J.

T. Marcinkiewicz 
prieš teisėją Mol- 
throp, krim. teisme
Pirmadienį, prieš kriminalio 

teismo teisėją Molthrop bus 
svarstoma byla Theodore Mar- 
cinkiewiqz’iaus, lietuvio, kuris 
buvo suimtas ryšy su keliais 
prasižengimais, kuriuos, mano
ma, jis dalyvavęs.

LIETUVIŲ MOTERŲ Draugija 
Apšvieta rengia Halloween šokius, 
nedėlioj, spalio 29. Parengimas įvyks 
Hollywood salėje, Brighton Parke, 
2417 W. 47th St. 7 vai. vakare. 
Įžanga 25c. Kviečia skaitlingai at
silankyti KOMITETAS.
■ ■—.■III.I. I.     Ii—      .lllllll   l_  

LINKSMAS MASKINIS balius, 
rengia Liet. Tautiška Parapija, ne
dėlioj, spalio 29 d., 1983. Parapijos 
svetainėje, 3501 So. Union Avė. 
Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 25c. Kvie
čia visus Kun. S., LINKUS ir Ko
mitetas. j :..

■ ■■■■■................   - ■  m i ■ i

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVICIA

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

Phone Vistory 3486

SIMANO DAUKANTO DRAU
GIJOS METINIS AP- 

VAIKŠČIOJIMAS

-—-o—
PARDUOSIU savo pusę saliuno 

biznio, labai pigiai iš priežasties su
si žeidimo. 733 W. 18th St. Savinin
ką galima matyti 6010 So. Sawyer 
Avė. Tel. Grovehill 0990.

mašinerijos tvirtumas 
spręsti kokių daugiau 
reikia pagerinimų.
R. Janušausko bandy

mas skristi per Atlantiką nėra 
pirmas, bet jis dar nėra ir 
saugus. Todėl jis ir atkreipė 
didžiumos lietuvių dėmesį, 
kad jis padaryti kiek sauges
niu, sukėlus tam tikrą sumą 
pinigų įrengimui tvirto lėktu
vo. O kitiems, kurie skris pas
kui jį bus prirengtas dar sau
gesnis lėktuvas ir taip seks 
iki aukščiausio išsitobulinimo 
laipsnio. Tokiu budu lietuviai 
prisideda prie pasaulio pro
greso. Ir gali būti ištobulintas 
taip, kad už keliatos desėtkų 
metų ir pats galėsi sėsti į lėk
tuvą ir skristi į Lietuvą ko
pūstų valgyti.

Reporteris dar norėjo toliau 
tęsti kalbą, bet pamatė, kad 
p. Griškėnas traukia porą do
lerių iš kišenės, tai kuo grei
čiausia užsičiaupė ir pagrie
bęs tą storą paišelį prirašė jį 
“Altass” nariu. —F. Butam.

ANGLIS!
TIKROS 60% RUPIOS WEST 

VIRGINIA 2% PELENŲ.
POCO M. RUN — 7C
Už TONĄ ..................
Virš minėtos kainos yra už 2 to
nu tiktai. Geresne kaina už di
desnį kiekį.
MILLER’S CREEK $Q EA 
FANCY BLOCK ....
EASTERN KENTUCKY$Q Efi 
BLACK RAND .......... Q.VU
CHESNUT KIETOS O E
ANGLYS ............ ■
ILL. LUMP  ............. $y

7.10
ARBA 
$10.00 

$7.55
POCO HONTAS LUMP 
EGG ................................
POCO HONTAS PEA....
B. Grigas, Agentas

Dėl Retail Anglies už Wholesale 
Kainas šaukite:

Tel. REPUBLIC 9875

EXTRA!* 
Aš Pirksiu Jūsų
GOLD BONDS

Jeigu jie yra išleisti Central 
Manufacturing District Ban
ko ant 35-tos gatvės, Chica- 
go, III. ir ant namo South 
West kampas Clarendon 
Avenue ir Lake Side Avė., 

Chicago, III.

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

Rašykite Box 44.
1739 So. Halsted St. 

NAUJIENOS.

_______ J ; DOMĖS!
Sekmadienyj, Spaliy-Oct. 29 d., 1933 m.

G. KRENČIAUS SVETAINĖJE
4600 SO. WOOD STREET. PRADŽIA 6:30 P. M.

Įvyksta JONIŠKIEČIŲ L. ~K. KTIVEO
t

PROGRAMOJE:

vieno
kurią
VAI-

ir jis

L “ŠALAPUTRIS”— 
veiksnio komedija, 
“Dramos Tėvas” B. 
TEKŪNAS režisuoja 
pats dalyvauja,
2. KONCERTINfi DALIS 
dalyvaujant A. Ančiutei,
O. Pužauskaitei, Juozui 
Poškai, p-lei Burdiiliutei 
ir kitiems.

3. ŠOKIAI, žaidimai ir t t. 
Prie JURGIO STEPONA
VIČIAUS Orkestro.
„ . „ B. VAITEKŪNAS
Chicagos lietuvių visuomenė kviečiama atsilankyti ir 
praleisti vakarą linksmoje lietuviškoje nuotaikoje.

—KOMITETAS.

Alexander Lehman 
SMUIKO MOKYTOJAS 

Specialė priežiūra gabiems 
mokiniams.

1234—KIMBALL BUILDING
Jackson ir Wabash

K. Žilinskio Aludė 
2622 West 69th Street 

MARŲUETTE PARKE 
— Rengią — 

Halloween Party 
Spalio 28 d. (vakare) 

Sandvičiai ir thimkin Pajus 
Dykai—BUD VV’ŲĮSER ALUS. 

Visus uŽkviečiaiųfc ątsilankyti ir 
pasilinksminti.

-........................................... ................................................■ -

PRAKALBOS
TEMOJE:
KOVA 

ARMAGEDONO 
NEDĖLIOJĘ,

Spalio 29 d., 1933 
BRIGHTON PARK 

SVETAINĖJE 
2458 W. 38th Street

Prie pat Archer Avė., įėjimas nuo 
Campbell Avė. ant 3 lubų.

K A L B S
S. BENECKAS
Lygiai 3 vai. po pietų.

Gerbiami draugai ir drau
gės: Nepraleiskite šios pro
gos, kviečiame visus atsi
lankyti, nes bus kalbėta 
apie įdomius dalykus. Bus 
išaiškinta Armagedono, ku
ris neužilgo ateis, ir kas 
pagydys šį sergantį pasaulį 
ir laitas palaimas. Kas tik 
esate gyvas ateikite ant šių 
negirdėtų prakalbų.

Rengia ir kviečia JahovOs 
Liudininkai.

Įžanga veltui, nebus kolektų

H0RTGA6E BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumo 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIČUS l LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite | musą spulkg 

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

Nedėlioj, Spalio 29-tą die
ną, 1933 m.

Chicagos Lietuvių Auditori
joj, — 3133 So/ Halsted St., 

Pradžia 6:30 vai. vakare.
Įžanga 35c ypatai.
Rengiamas Teatras “Naktis 

Pabaltijos Pakrantėje”. Po te
atro šokis. Visi esate kvie
čiami skaitlingai atsilankyti. 
Laukiame daug svečių biznie
rių ir inteligentų taippat visų 
lietuvių iškilmingai apvaikš
čioti ir paminėti Simano Dau
kanto Draugijos gyvavimą.

Kviečia KOMITETAS.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

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

—O—

PARSIDUODA labai pigiai groser- 
ne ir dclicatessen, kampinė krautu
vė ir 5 pagyv. kambariai užpakaly. 
Renda $25.00. Atsakanti ypata gali 
pasidaryti pinigų. 6158 So. Carpen- 
ter Street.

CHRYSLER “IMPERlAL” MAŽA 
PASKIAUSIO 1932 MODELIO SI 
DAN. Važiavau labai mažai, yra ka 
naujas. Originališkas gražus pal 
šas, nėra jokios žymės, sunkus ta 
rai—kaip nauji, turite pamatyi 
kad įvertinti. Kainavo man vi 
$2,850. Man reikia cash, paaukaus 
už tiktai $300. 1004 N. Kedzie Av< 
2nd flat. Netoli Augusta Blvd.

PACKARP 1931 MODELIO 
LUXE SEDAN. Man reikia cash 
todėl priverstas esmi paaukoti nu 
beveik naują karą. Beveik visai 
nevartojau, yra kaip naujas. T 
šešius dratinius ratus, gerus taii 
Karas yra tokiame pat stovyje, k 
dieną kuomet išėjo iš dirbtuvės, ] 
aukosiu už tiktai $300. 4832 No 
Winchester Avė., arti Lawre 
Avė., 2nd apt.

LASALLE PASKIAUSIO MODELI 
5 PASAŽIERIŲ AUTOMOBILIS 

Aprūpintas dratiniais ratais ir 
beveik naujais , tairais. Syncrome; 
transmissija. Važiavau juo tik ki 
lėtą tūkstančių ttiyiiiį. Karas išrod 
ir važiuoja kaip dieną kuomet bu? 
pirktas. Kainavo man $2,600. Pi 
mečiau savo darbą, man reik 
cash. Paaukausiu už tiktai $25 
2231 North Kedzie Blvd., 3 apt.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
rininkams reikale nesusipratimų su r 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exj 
tų patarimas visose namų savininkų 
rendauninkų reikalais. Męs neturime si 
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
8 vai. vak.. šventadieniais nuo 10 r 
iki piec. (žymus namai originalio ir i 
nintelio namų savininkų biuro Cbicagi

LANDLORDS BURBAU OF CHICA< 
Inkorporuotas

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu viri 40 m

WEATHER STRIPS, Kam re 
linga aptaisyti langai ir durys 
“vveathėr strip’ais”, turiu ilgą pi 
rimą tame dafbe. Pašaukit, Hem 
2573 J. Purtokas, 6425 So. R 
mond St., Chicago, III,

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už j< 
pačių kainą. Mes taipgi taisome ryti 
“down spots” ir visokį blekės dar' 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
* 3216 So. Halstcd St.

Tel. Victory 4965

........................................... 111 ■■■■ 1

For Rent
RENDUOJU visą antrą aukštą 

40x60 pėdų didumo. Buvusi kriau- 
S čiu šapa. Pigi renda. S. Kiela, 4843 
]- —14th St., Cicero, III.
p
j- KRAUTUVĖS P ARENDAVO JIMUI 
i" 3 krautuvės prie šiaur-Rytinio kam- 
h po 35tos gatvės ir Halsted Street; 

garu šildomos: nebrangi renda.
u GORDON REALTY COMPANY

>•» 809 West 35th Street
tel. Yards 4330. .

E RENDON 4 kambarių flatas, karš- 
ir tu vandeniu šildomas, naujai išde- 

koruotas —$38. 5542 So. Talman
io avenue. 
ri .
s. ■ ■ 
ip Furnished Rooms
;h RUIMAS ant rendos vienam ar- 
ce ba dviem vyrams, garu apšildomas, 

vanduo visada šiltas. Galima* matyti
- visada. 3231 So. Emerald Avė.
O

RENDON moderniškas kambarys 
6 dėl vaikino Marųuette Parke, pigiai. 

3h 6740 So. Maplewood Avė.

io gražus Kambarys dei vieno 
zo arba dviejų dirbančiu — $3.50 vie- 

nam. Mr. Evans. 3316 W. 55th St.
ia 2 lubos užpakaly.0. _______________________________

REIKALINGAS kambarys Mar- 
- ųuette Park arba Chicago Lawn 

apielinkėj prie mažos šeimynos. 
Praneškite. Naujienos, 1739 So. Hal- 
sted St. Box No. 43.

J RENDON kambarys blaivam, šva- 
t riam žmogui, prie mažos šeimynos, 
jį 6631 So. Rockwell St 2 lubos.
y
k. ANT RENDOS kambarys vaito
ti nui su valgiu ar be, visi paranku- 
< mai arti gdtvekarių. Klauskite J. N.

4120 So. Francisco Avė.
C ANT RENDOS apšildomas kam

barys dėl jaunos poros ar nevedu
sių vyrų ant 2 lubų. 7259 South 

tl( Maplewood Avenue.

a. ANT RENDOS kambarys dėl vai- 
j. kino ar ženotos poros, galima var

toti ir virtuvę. Renda pigi,' gera 
__ transportacija. 819 West 34 PI. 2-as 

augštas iš užpakalio.a- -■ ■ 'i 1 ' i" -■ - i .
yU REIKALINGAS ruimas prie ma- 

žos šeimynos — Bridgeporto apie- 
L linkėję. Praneškite i “Aušros” Kny

gyną, 3653 So. Halsted St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai- — --------------------

m PARSIDUODA Aludė; biznis iš- 
>4 dirbtas per 15 metų. Biznis randasi 

geroj apielinkėje. 6818 So. Ashland 
Avė.' ■■

Farmg For Sale
Vikiai Pardavimui

DOLERIS VERTAS TIK 
65 CENTUS.

Kasdien dar puola doleris, todėl 
pirkite greitai farmą, nes kainos ant 
farmų kyla. Apsaugokite savo pini
gus ir savd ateitį ir bukite nepri- 
gulmingi.Keletą gerų bargenų turime paė
mę iš resyverių. Bus parduota pi
giau, negu mortgičiai.

40 akerių su budinkais, prie ci- 
mentinio kelio už $2,100 tik $300 
įmokėti.

60 akerių ant gero kelio, su 7 
kambarių stuba ir kitais budinkais. 
Per žemę bėga upelis, $2,500; tik 
$1,000 Įmokėti.

Apie 60 mylių nuo Chicagos.
FARMA ANT MAINO

80 akerių su gerais budinkais ir 
sailo, su visom naujom mašinom, su 
gyvuliais, 8 melžiamos karvės, 3 te
lyčios, 2 arkliai su kiaulėm ir viš
tom, viskas yra, nieko nereikia pir
kti. Farma neturi morgičių; nori 
mainyti į namą be morgičių arba su 
mažu morgičių.

Turime keletą gerų bargenų prie 
Crown Point ir Valparaiso, Ind. ir 
kitose valstijose. Taipgi mes par
duodame ir mainome namus, lotus, 
biznius ir farmas.

Padarome pirkimui, pardavimui ir 
visokius kitus (notary) raštus. Parū
piname paskolas ant namų. Pagel- 
bstim turintiems kokį keblumą su 
rendauninkais ir morgičiais.

Inšiuriname namus,' biznius, ra
kandus, stiklus, automobilius ir žmo 
nes geriausiose kompanijose. Mes 
esame biznyje per 22 metus.

J. SINKUS ąnd CO.
1039 W. 69th St. Chicago, III.

Tel. Normai 4400.

40 AKERIU farma Michigan val
stijoj, prie valstijinės 1,000 akerių 
ganyklos, su budinkais, be stako. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
namo, loto arba ant automobilio.

Atsišaukite
3140 S. Wallace St. 2 lubos iš fronto 

Tel. Victory 4606.

Real Estate For Sale
NamaLŽemė Pardavimui

5 KAMBARIŲ medinis bungalow, 
muro ipamatas, furnace šiluma, 1 
blokas nuę bažnyčios ir mokyklos. 
% bloko nuo karų linijos. Kaina 
$8000. 6384 So. Washtenaw Avė. 
Atsišaukite huo 11 vai. ryto iki 4 
vai. popiet.

BARGENAI
Grosemė verta $1,000.00 turi būti 

parduota už $326.00.
5 kambariu mūrinis bungalow 

prie Archer ir Kedzie Avė. karštu 
vandeniu apšildoma

$3,100
6 kambarių mūrinis bungalow. 

Mainysiu i 4 kambarių cottage arba 
2 flatų murini namą.

B. R. PIETKIEWICZ
2608 W. 47th Street.

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežam: ir j’ tolesnias vietas 
Supakavimas. Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTO  JAS
3358 So. Halsted St. Chicago. m

DRAPERY AND UPHOLSTJBRING 
SERVICE CO. M. A. Laberdia, aav. 
Langams užlaidos, taipgi valome firan- 
kas ir langams užlaidas. 6821 South 
Western Ave^ Republic 5730, 
go, III.

PARDAVIMUI Tavern. Bargenas 
visokių tautų apgyvento] apielinkėj. 
700 West 81st Street.

APSAUGOKITE SAVO PINIGUS 
PIRKDAMI. SEKAMAS 

NUOSAVYBES.
1 pagyvenimo namas $1,500.
2 pagyvenimų beveik naujas mū

rinis namas su beismentu ir v’šknm, 
stikliniai porčiai irjtt. už $5200.00.

Lotas ąnt Talman ir 7Jst St. ver
tės $3000.00, už $600.00/

Lotąs ant Archer Avė., vertės 
$5000.00, už $1,500.00.

J. SINKUS and CO. 
1039 West 69th St.

Peter Conrad
Fotografuoja Jn«ų ma- 

muoas arba studijoj
1023 S. Halsted St

(Janmn
o2nd M

Tel. Engl«wood 58*0

Educational
Mokyklos

REIKALAUJU muzikantų 
kių orkestros. Ant visų instr
maža mokestis. Gaidos parūpinamos 
visiems įvykiams. Duodu' privatiškas 
lekcijas. Pašaukite. JOSEPH BER- 
ZIN tarp 4 ir 6 vakare. Tėl. Lafa- 
yette 224}, 8035 W. 41st Place.
——M—.■■■■!.»I.Į.     ■■■11111 I ' I

Ftirniture & FUtures
............................________________________________________________ ■.____________

KAS TURI Pardiioti Grosernės ioe 
baksi iki 5 pėdų platumo, durys su 
stiklais, prisiųskite savo antrašą.

1951 Canalport Avė. ,

-
!>'!<!■




