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Vėl skrenda į 
stratosferą

SUDEGĖ PUSĖ 
PLUNGĖS MIES

TELIO?

LIETUVOS ŽINIOS

Leit-kom. Settle ruošėsi šįryt auštant kel 
tis iš Chicagos parodos aikštės į stra

tosferą. Ruošimasis ėjo visą naktį

KAUNAS, spalio 20. —“Lie
tuvos žinios” šiandie rašo: Iš 
Klaipėdos pranešama, kad šią
nakt Plungėj įvykęs didelis 
gaisras, esą per gaisrą sudegė 
pusė Plungės miestelio. Tiksles
nių žinių kol kas negauta.

Trys banditų užpuo
limai Žemaitijoj

Juodaičių pašto agentūros ve- 
deją surišo ir Agentūrą api
plėšė.—Mažeikių kely apiplė
šė mergaitę.—Užpuolė Telšių 
ap. ūkininką, kurį apiplėšė ir 
primušė

O#

CHICAGO.—Chicago, paga
lios, susilaukė patogaus kili
mui į stratoosferą augŠto oro 
spaudimo ir leitenantas komam- 
duotojas T. G. W. Settle vakar 
po piet paskelbė, kad jis šįryt 
auštant kelsis su baliunu į stra
tosferą. Bet šį kartą jis kel
sis ne vienas, kaip kad jis ban
dė keli mėnesiai atgal, bet kar
tu su majoru Chester L. Ford- 
ney. Abu jie yra iš karo 
vyno.

Kelsis jie iš Chicagos 
saulinės parodos aikštės,

jų laukė priruoštas

lai-

pa- 
kur

vožtuvas neužsidarė, išleido 
hydrogeną ir baliunas nukri
to iš 5,000 pėdų augštumos. 
Settle yra patyręs baliunistas, 
beveik kiekvienose baliUnų len
ktynėse atstovaująs Jungt. Vals
tijų karo laivyną ir paprastai 
išeinąs laimėtoju, šiemet ba
lionų lenktynėse iš Chicagos 
tfž Bennett trofeją jis laimėjo 
antrą vietą. Pernai jis laimė
jo pirmą vietą, iš Šveicarijos 
pasiekdamas Švenčionių apielin- 
kę, okupuoto j Lietuvoj.

Belaukiant panaikinimo prohibici- 
jos, New Yorke tapo atidaryta 
mokykla bartenderiams, kurioje 
busiantieji saliunų tarnautojai ir 
tarnautojos mokinami kaip tin
kamai sumaišyti ir priruošti įvai
rius gėrimus.

darbininkams, kurie 
prie to baliuno pri

buvo susi- 
ir

jau senai 
baliunas.

Visiems 
turi dirbti 
ruošimo, įsakyta
rinkti kaip 8 vai. vakare 
pradėti leisti į baliuną hydro
geną. Leidimas į baliuną hyd- 
rogeno turėjo prasidėti apie 
vidurnaktį, jei iki to laiko ne
įvyko netikėto pakitėjimo oro 
spaudime. Tas darbas užtruks 
kelias valandas, taip kad ba- 
liunistai galės pradėti keltis tik 
apie 4 ar 5 valandą lyte/ Iš 
tos priežasties pereitą naktį 
pasaulinė paroda turėjo būti 
atdara visą naktį, kad visi, kas 
tik nori, galėtų pamatyti paki
limą ir priruošiamuosius pa
čiam pakilimui darbus.

Baliunas kelsis j stratosferą 
ne tik kad sumušti pirmesnių^ 
kilimo rekordus, bet ir atlikti 
svarbius mokslinius tyrimus 
kosminių spindulių ir jų ener
gijos šaltinio. Taipgi bus ty- 
riama kiek saulė išleidžia ul- 
tra-violetinių spindulių.

Bus tiriama ant kiek stiprėja 
kosminiai spindiriiai kilant į 
augštj, tų spindulių kryptis, ar 
jie turi savyje elektros. Kartu 
bus bandoma patirti kiek at
mosfera sugeria saulės ultra
violetinių spindulių, nes moks
lininkai mano, kad daug " tų 
spindulių sugeria ozonas. Bu’s 
atlikti ir niekurie biologiniai 
tyrimai.

Visą savo skridimo laiką jie 
palaikys susižinojimą su žeme 
per radio ir jų pranešimai ir 
pastebėjimai bus išnešiojami ra- 
dio bangomis po visą šalį.

Gondola yra padaryta iš ži
nomo lengviausio dovv metalo. 
Ji yra apskrita, 17 pėdų dia
metre. Ji bus pilna visokiau
sių instrumentų, bet imama tik 
pačius svarbiausius, kad per
daug neapsunkinti gondolos, 
nes čia svoris yra labai svar
bus dalykas.

Baliunistai tikisi ore 
apie 24 valandas.

Settle jau prieš kelis
sius bandė keltis j stratosferą, 
bet tada kilimas nepavyko, nes

MEXICO CITY, 1. 3. — Patir
ta, kad anglas Jay Norman 
Kourt išnaujo suradęs, mano
ma, labai turtingą aukso ka
syklą, kuri buvo užmiršta ir 
nežinoma per 110 metų. Ji 
esanti nepaprastai turtinga ir 
ją dirbę ispanai, bet laike ka
ro už Meksikos nepriklausomy- 
bmę ji liko užmiršta. Šimtai 
žmonių ieškojo tos kasyklos vi
soj Zac^tecas 'valstijoj, 
negalėjo jos surasti.

Staigiai mirė chica 
gietė lietuvė Kot

ryna Nedvarienė
Neteko žado užlipusi į namo 
antrą aukštą ir tuojaus mirė

išbūti

mene-

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

Apsiniaukę, galbūt lietus j 
permainavakarą; nedidelė 

temperatūroj.
-į* Saulė

4:42.
teka leidžiasi

*

Išvaike pikietuotojus
CHICAGO.—Protestui prieis 

atleidimą dalies darbininkų, va
kar buvo pikietuojamos Illinois 
Meat Co. skerdyklos, 3939 Wal- 
lace St. TeČiaus atvykusi po
licija pikietuotojus išvaikė.

Planuoja nustatyti 
ūkio produktų 

kainas
Taipgi planuoja įvesti farme- 

riams kvotas, kad nebūtų ūkio 
produktų perviršio

Reikalauja Ameri 
kos grįžimo prie 
aukso pagrindo

NEW YORK, 1. 3. — New 
Yorko valtsijos prekybos butas 
priėmė rezoliuciją, kuri pa
smerkia prezidento Roosevelto 
piniginę politiką ir reikalauja, 
kad Amerika tuojaus gryštų 
prie aukso pagrindo pinigams.

Tuo tarpu supirkinėjimas 
aukso tebesitęsia— Amerikoje 
ir užsieny, šiandie už auksą 
buvo mokama $32.57, arba 21c 
brangiau, negu vakar. Valdžia 
jau yra supirkirsi virš 66,000 
uncijų aukso, vertės virš $2,- 
000,000. Pirkimai aukso užsie
ny yra laikomi paslaptyje ir 
tik laikas nuo laiko apie 
bus skelbiama.

CHICAGO, III., lapkr. 3. — 
šiandien staigiai mirė 56 metų 
lietuvė Kotryna Nedvarienė, 
4428 South Wood Street.

Apie penktą valandą vakare 
užlipo į savo gyvenamo namo 
antrą aukštą, bet staigiai ne
teko žado. Pašauktas < dakta
ras negalėjo pagelbėt ir moteris 
netrukus mirė. Jos kūnas bu
vo nugabentas į J. F. Eudeikio, 
4605 South Hermitage street 
koplyčią, kur ryt 10 vai. ryto 
įvyks koronerio tyrinėjimas. 
Vėliau bus pranešta apie lai
dotuves.

Numato dviejų metų 
laiko darbui, kad 
išvengti karo

juos

9 žmonės žuvo 
Brooklyne gaisre

BROOKLYN, N. Y., lapkr. 
3.—Devyni negrai,, jų tarpe 
šeši vaikai, žuvo gaisre, kuris 
sunaikino trijų augštų 
tenementų distrikte. Be 
yra tiek apdegę, kad 
irgi mirs.

Visi žuvusieji buvo
užklupti ant namo stogo, kur 
jie pasislėpė gaisrui atkirtus 
jų pabėgimą iš namo. Gaisras 
prasidėjo pirmame augšte ir 
greitai apėmė visą namą. Po
licija tiria gaisro priežastį.

namą 
to trys 
galbūt

ugnies

16 žuvo potvyny
SANTJAGO, Kuboj, 1. 3.— 

16 žmonių žuvo Cauto, Guasso 
ir Mayari upių potvyniuose.

CHICAGO.—“Aš manau, kad 
pajėgos, kurios trokšta taikos, 
turi dviejų metų laiko darbui; 
kad neprileisti kito karo”. Taip 
pareiškė Anglijos Nepriklauso
mos Darbo partijos sdkretorius 
ir redaktorius Anglijos “New 
Leader” laikraščio Fenner 
Br|O|Ckway, Vakar kalbėdamas 
Chicagoje . Industrinės Demo
kratijos Lygai. Jis mano, kad 
po ateinančio karo Europoj seks 
socialė revoliucija.

“Tečiauš ginklų industrjia 
dirba su didžiausiu smarkumu, 
kaip dar niekad nedirbo po per
eito karo paliaubų. . Franci  j a 
išleido $100,000,000 fortifikaci
joms palei Vokietijos sieną ir 
nesenai išbandė oro apsaugos 
jėgas. Tarp Anglijos, Japoni
jos ir Jungt. Valstijų vėl pra
sideda karo laivyno lenktynės 
ir Washingtono. laivyno sutar
tis yra praktiškai mirusi.

“Bandoma pasiteisinti tuo, 
kad Vokietija pasitraukė iš tau
tų sąjungos, bet nusiginklavi
mo konferencija susmuko dar 
prieš Vokietijos pasitraukimą”.

PITTSBURGH, Pa., 1. 3. — 
139 metų senumo Pa. ‘mėlinie- 
ji įstatymai’ ’bus panaikinti ir 
pirmą kartą Pittsburghas tu
rės viešą koncertą Šį sekma
dienį.

Ateinantį antradienį Penn- 
sylvanijos gyventojai balsuos 
įr dėl leidimo besbolo ir fut
bolo sekmadieniais.
. *’ > ' \ . ■ s...

Dar vienas bankie 
rius nuteistas 

kalėjiman
CHICAGO.—Jesse Binga, 68 

m., negrų Uankierius .savinin
kas užsidariusio Binga State 
Bank, liko nuteistas nuo 1 iki 
10 metų kalėjiman u*ž išeikvo
jimą $32,500 banko pinigų. Jo 
reikalavimas naujo bylos nag
rinėjimo liko atmestas. Jam 
duota 60’dienų paduoti apelia
ciją. Jis buvo rastas kaltas bir
želio 3 d., bet visą šį laiką jis 
visomis priemonėmis trukdė jo 
nuteisimą. Ir prie jo bylos 
nagrinėjimo buvo prieita tik po 
dviejų metų po apkaltinimo— 
po 40 atidėliojimų.

WASHINGiTON, lapkr. 3. — 
Konferencijoje tarp agrikultū
ros administracijos ir penkių 
gubernatorių, tapo pasiūlytas 
naujas planas pakelti ūkio pro
duktų kainas.

Sulig to plano, valdžia pasi
rašiusiems ūkininkams garan
tuotų tam tikras kainas. Bet 
už tai ūkininkai turi pasižadėti 
pildyti valdžios įsakymus ir 
laikytis valdžios nustatytos kvo
tos, kad pašalinti ūkio produk
tų perviršį.

šį planą pasiūlė Minnesotos 
gubernatorius Olson, farmer-la- 
bor partijos narys ir jam pri
tarė keli kiti gubernatoriai.

Francija yra reika
linga NRA, sako 

premjeras Sarraut
PARYŽIUS, lapkr. 3.—Nau

jasis Francijos premieras Al- 
bert Sarraut šiandie prisistatė 
parlamentui ir išdėstė jam savo 
valdžios programą.

Jis pareiškė, kad Francija 
turi pertvarkyti visą ekonomi
nį veikimą ir įvesti “planingą 
ekonomiją” ,kokią Amerikoj, į- 
vedė prezidentas Rooseveltas, 
skubiai kodifikuojant industri
ją. Reikalinga koordinuoti ir 
disciplinuoti visą ekonominį 
veikimą prisilaikant bendro 
plano, kurio Francija dabar vi
sai neturi. Jis tiki, 'kad galbūt 
bus išnaujo sušaukta Londono 
ekonominė konferencija, kad 
kaip nors bendromis visų šalių 
pastangomis atsteigti ekonomi
nę taiką. Betgi laike dabarti
nės ekonominės anarchijos, 
Francija turi teisę ir pareigą 
stvertis visų reikalingų apsigy
nimo priemonių.”

Parlamentas susirinko 3 vai. 
iRB. JBkMjisęat kalbų' pa- 
gerbimui mirusiojo būv. prem* 
iero Paul Painleve, posėdis mi
rusiojo pagerbimui, buvo nu
trauktas trumpam laikui, po 
ko vėl susirinko išklausyti pre
mjero pranešimo.

Du CIeyelando ban 
kieriai nuteisti 

kalėjiman

Edgewater, N. J.
Fordo darbininkai 

tebestreikuoja

Meras Cermak pali
ko virš $500,000 

turto

WASHINGTON, 1. 3. —Pre
kybos departamento surinkto
mis žiniomis, Chicagdje yra 
daugiai? visokios rūšies lėktu
vų ,negu kuriame kitame mies
te Amerikoje.

CLEVELAND, O., 1. 3. —C. 
Stirling Smith, buvęs preziden
tas Standard Trust Bank, ku
ris užsidarė nunešdamas $13;- 
000,000 depozitorių pinigų, li
ko nuteistas nuo 2 iki 37 metų 
kalėjimai! už išeikvojimą apie 
$19,000 • banko pinigų.

Del tos pačios priežasties bu- 
vsę banko auditorius Dalte T. 
Winslow liko nuteistas nuo 1 
iki 30 metų kalėjiman.

Čechoslovakija gel
bės Vokietijos žydus

SANTIAGO; Kuboj, 1. 3. — 
Juan Buėno, jo žmopa ir jų 
6 vaikai liko palaidoti Sierra 
Maestrą kalno, kuris nugriuvo 
dėl smarkių lietų.
" " ••" 'ii ■C. ’

..f1 ■ •''

EDGEWATER, N. J., 1. 3. 
—1,500 streikuojančių Fordo 
darbininkų šiandie išleido pa
reiškimą, kuriame atremia 
Fordo tvirtinimą, kad jis 
pildąs NRA automobilių 
deksą. Jie taipgi nutarė 
traukti Fordą teisman už 
dekso laužymą.

Streikas ir dirbtuvės pikie 
tavimąs tęsiasi, Fordui atsisa
kant tartis su darbininkų at 
stovais.

buk 
ko- 
pa- 
ko-

VIENNA, 1. 3. — Užsienio 
reikalų ministeris Benes pa
skelbė, kad čechoslovakija ko
operuos su tautų sąjungos ko
mitetu galbėjimui Vokietijos 
žydų.

Benes sako, kad jau dabar 
tūkstančiai Vokietijos tremti
nių gyvena čechoslovakijoj, bet 
ji vistiek visomis jėgomis rems 
tautų sąjungos darbą, čecho
slovakija yra pirmoji šalis, ku
ri oficialiai prisižadėjo teikti
pagelbą.

' , , > —yR.ni I .|WI| .............

BRADFORD, Pa?, U 3 
Sena moteris ir dvi mažos/mer
gaitės liko užmuštos pasažie- 
riniam traukiniui užgavus au- 
Mmnhihutomdbiiių. k z

-

’ į,

1
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Patvirtino bankie- 
riaus nuteisimą

CHICAGO.—Teisėjas .Steffen 
patvirtino nuteisimą nuo 1 iki 
10 metų kalėjiman Charles J. 
Wolf, buvusio prezidento Mel- 
rose t’ark Citizen’s State Bank, 
kuris Išeikvojo Veterans’ 
distrikto $38,000.

Nuteistasis bankierius 
duos apeliaciją.

Park

dar

Detroito streikas už
sibaigė

DETROIT, Mich., 1.-3. — 
Streikuojantys "tonl and die” 
meikeriai susitaikė su samdyto
jais ir penkių ■ savaičių stoi
kas užsibaigė. Streikas buvo 
palietęs apie 100 automobilių 
$j$)tuvių. Streiko suteikime 
tarpininkavo Detroito NRA dar-

CHICAGO.— Vakar probate 
teismui tapo priduota nušau«- 
tojo Chicago mero A. Cermak 
turto apyskaita. Ji parado, kad 
mero turtas nebuvo toks ma
žas, kaip bandė parodyti jo 
testamentas.

Visas turtas siekia $501,510. 
Pinigais jis turėjo $35,000, o 
likusį turtą sudaro namai, šė- 
rai ir bonai, jo real estate biz
nis ir *1.1. Pasirodo, kad jistur 
rėjo dau-g šėrų Insullo įmo
nėse irt Yellow Cab Co.

CHICAGO. — Chaufncey A. 
Bowman, 64 m., 4300 Hyde 
Park Avė., vice-prezidentas 
Quaker Oats Co., liko užmuš
tas automobilio einant skersai 
Dearborn gatvę, prie Van Bu- 
ren gt.

NEW YORK, 1. 3. —Garsus 
pianistas Ignac Jan Paderews^ 
ki, kuris šiuo laiku gyvena 
Šveicarijoj ,pranešė savo ma- 
nažeriams, kad negalės šią žie
mą atvykti į Ameriką, kadangi 
susirgo neuritis ir jau kyli 
mėnesiai kaip, negali praktikuo
ti, ar duoti koncertų.

KAUNAS, sp. 14. —Pasku
tiniuoju laiku Žemaitijoj pasi
rodo vienur kitur banditai.

Iš kretingos kalėjimo praėju
sį pavasarį yra pabėgęs vienas 
žiaurus plėšikas žmogžudys. 
Jis, pasivadinęs kita pavarde, 
trankės po žmones. Vienąsyk 
policija jį kaip įtariamą, buvo 
sulaikius ir vienas policininkas 
gabeno į Šiaulius. Plėšikas pa
kelėj policininką puolė, apmu
šė, nuginklavo ir su policininko 
revolveriu pabėgo.

Tas plėšikas Žemaitijoj te- 
besislapsto ligi šiol. Manoma, 
kad tas plėšikas su kokiu savo 
bendru? ir Šakynos kleboną bus 
nužudęs.
Užvakar Žemaitijoj ir vėl buvo 

trys žiaurus užpuolimai g 
Apie 8 vai. vakarą du plėši

kai, pasivadinę revizoriais, įsi
brovė į Juodaičių, Girkalnio v. 
Raseinių ap., pašto agentūrą ir 
iš agentūros vedėjo Vlado Ba
ranausko, tuo metu* buvusio 
įstaigoj, pareikalavo atiduoti 
visus pinigus. Baranauskas at
siprašinėjo, teisinos, prašė nie
ko nedaryti. Tada banditai 
įmolė Baranauską ir aurišę jį 
virve parmetė ant žemės.

Paskui agentūroj ėmė šeimi
ninkauti—pinigų ieškoti. Iš 
stalčiau^ pagrobė valstybės pi
nigus, pašto ir žyminius ženk
lus. Vilniaus geležinio fondo 
ženklus viso 228,2 lt. pinigais 
ir ženklais ir, iššokę pro langą, 
pabėgo.

Tą pačią dieną apie 16 vai. 
Viekšnių Mažeikių kely ties 
Paulenkos pušynu du plėšikai 
ginkluoti revolveriais užpuolė 
M. Žilaitę, gyv. Kalniškių dva
re, šiau'lių apskr., ir grasinda 
mi atėmė pinigus—40 lt.

Naktį vėl du ginkluoti plė
šikai įsiveržė į ūkininko M. ša- 
rienio, Juazapavos km., Nelo- 
vėnų v., Telšių ap., grįčią ir, 
grasindami nužudysiu, reikalavo 
pinigų. Šarieniš teisinos pini
gų neturįs, tai už tai plėšikai 
jį ir jo žmoną smarkiai sumu
šė. šeimininkus primušė plė
šikai patys ėmė šeimininkauti: 
naršyti visas pakampes, kupa- 
rus, dėžutes. Benaršydami ra
do 240 lt., paskui paėmė nau
jus kailinius ir dingo.

SAN DIEGO, Cal., 3. —Du 
lėktuvai susidūrė ore 14,000 pė
dų augštumoj virš Sweetwater 
ežero. Vienas lakūnas užsimu
šė, bet^ kitas įstengė nutūpti 
kad ir su sužalotu lėktuvu.

ROOSEVELTOWN, N. Y., 1. 
1.—šis buvęs Nyando miestelis 
šiandie formaliai persi vardijo į 
R0oseveltown. Persi vardijimas 
buvo atliktas su didelėmis ce
remonijomis, kuriose dalyvavo 
ir Kanados atstovai.

KALĖDOS NEBETOLI...
Neužmirškite savųjų Lietuyoje . . . Sena motinėlė, sesu
tė, broliukas . . . Palinksminkite juos! Jie laukia jūsų 
dovftnų! Pabuskite jiems keletą dolerių.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. TeL Canal 8500
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Lietuvon Vikingų Keliais LACHAWICZ IR SUNAI

atsakiau

JUOKAI

Tūkstančiai Musų Kostumerių
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JOS. F. SUDRIK,
WK 00 OUR PART

yra 
per 

par-

sudie! Vi-
stebisi ir

1439 S. 49th Court 
Telefonas Cicero 5927

skalbyklos 
tiesiog iš dirbtuvė

312 W. 63rd St.
^323 Milvvaukee Avė. 
3209 E. 92nd St
662 W. Roosevelt Rd

Pataisymui
DALYS

paša
a u

keturi
ima-

DROTTNINGHOLM .... 
*) DROTTN1NGHOLM 
*) GRIPSHOLM............

Priegtam tas žydas, 
vežimu veža mėšlą. 
, — atsakiau, ame-

Iškišu galvą pro atidarytą 
vagono langą. Matosi didelis 
vandeniui bakas ant augštų 
geležinių stiebų. Kitoje bėgių 
pusėje visai gera, didelė, bal-

Ponia (kuri davė elgetai lėks 
tę sriubos): “Kaip patiko sriu 
ha?”

Taipgi mes priimsime 
jūsų senus rakandus į 
mainus ant naujų.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted Street

21-mų metų Sukaktuvių Išpardavimas 
auksinių daiktų (jewelry) krautuvės 

Atidarymas po adresu
3343 SO. HALSTED STREET

PRASIDEDA ŠIANDIEN!!!

lyg amerikonų
- apie žuvavimą pasa- 

dažnai prikalbama 
melų.
pasirodė vėliau, tai 
buvo, žydelis bandė 
vienu pasažieriu dau-

Išeina
perkertu žydelį. —

rfe \<JVEDŲ

Linija

Aš apsimaunu apsiaustu nuo 
dulkių, užrukau cigaretą ir sau 
ramiai atsisėdu ant vieno če
modanų.

“Niu, tpru!” šaukia žydas 
botagu mosikuodamas. Arkliu
kai pasijudina. Kalamaška pra
deda Šokinėti nuo vieno gatvės 
akmens j kitą, šokinėja mano 
čemodanai, šokinėju ir aš drau
ge su jais.

Mosuoju ranka visiems prie 
stoties, tardamas - 
sa stotis juokiasi 
man atsako ir palydi tokiu pat 
budu. e

Tiktai vienas šoferis su gra
žia auksu papuošta kepure pik
tai lydi mane savo akimis ir

Elgeta (maloniai): “Hm — 
aš įspėsiu tamstą neduoti jos 
savo vyrui”.

(“Der Brummer”, Berlin).

Tiktai užvardyki- 
te reikalau j a m ą 
dalį, priduokite 
mums vardą ir nu 
merj jūsų kros
nies, .pečiaus ar 
boilerio ir mes pa- 
rupinsim r e i k a- 
laujamą dalį su 
pilna garantija, 
kad dalys pilnai 
pritiks. Didelis 
stakas visose mu
sų krautuvėse:.

Rašo Dr. C. Kasputis.
(Tęsinys)

Kleboniškas.
Tai ve ir atvažiavome! jau 
namie

NOTE!
Due to shortage of space 

the next instellment of “That’s 
My Boy” will appear Monday.

Su kiekviena perkama skalbykla, dykai duodama muilo 
ir elektrikinis prosas, ar prosinimo lenta. Parsiduoda 
lengvais išmokėjimais tik po $1.00 j savaitę, taip kad 
skalbykla pati per save išsimoka.

Mat, pikta ir gaila tų dvide
šimt litų, kurie jam taip neti
kėtai Išspruko. Gaila ir man, 
kad taip pasitaikė. Bet ką da
bar padarysi, Tenka bir-bir-bir- 
binėti su žydo kalamaška 
“Varnėnų” dvaran. į

(Bus daugiau)

Visa kavalkada pasilieka ant 
stoties laiptų, o aš su žydu nu
einame prie jo arklių.

Ilgas vežimas, šonai kaip ir 
iš kopėčių. Viduj šiaudų trupu
ty. Pora arkliukų labai neaiš
kios spalvos. Kitą sykį, matyt; 
butą baltų, o dabar tai kan
džių apėstų su aiškiai mato
mais kaulais iš po odos.

žydas įmeta mano čemodanus 
ir atsistoja veįto... priešaky.

Northwestern 
Stove Repair Co 

CHICAGO, ILL.
Telefonas Monroe 6600

lėtai prabilo 
vienas kareivių, plačiai žio
vaudamas ir sunkiai savo su
stingusių rankų ir kojų na
rius betiesdamas.

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

Apex išdirbystės skalbiamos mašinos yra žinomos kaipo 
geriausios ir moderniškiausios 
krautuvė gavo didelį užsakymą 
kainos nėra pakeltos.

ar jau angliš- 
, —- čia kalba 

kuris

“Ervinas sakė 
puikiausia ir ' 
teikianti mer. 
jis yra matęs’

“Tu neturi tekėti už žmo 
gaus, kuris meluoja tau bu 
damas su tavimi susižadėjęs”

(“Puppet”).

B u driko 
dar

iš Chicagos, 
yra Vilkaviškyje 
dabar darysi ir 
— garsiai besijuųk 
balsu šaunu f Šapa

—Ar turi arklius?
—Turiu — atsako.
—Kiek iki “Varnėnų” ?
—Penki litai — su nepasiti

kėjimu veide atsako man žy
das, nes užprašė daugiau nei 
verta.

—Pasamdytas! Nešk bagažą 
j savo kalamašką! — pilnai už
ganėdintas paliepiu žydui.

žydas tuoj už mano čemoda
nus ir pasileidžia bėgti. Aš pas
kui jo. Paskui manęs stoties 
viršininkas, šoferis su paaukso- 
ta kepure, panelė iš bubėto, pa
nelė iš telegrafo ir telefono, 
visokie patarnautojai ir šlavi
kai. Paskui visos tos kavalka- 
dos margų šunų keletą, šunes 
pradėjo loti, kaip ir džiaugda
miesi iš nepaprasto įvykio. (’

Stoties viršininkas, kuris 
siunčia labų dienų savam bro
liui Chicagoje, pradėjo man 
aiškinti ir išmėtinėti, kad man 
kaipo amerikonui nepridera va
žiuoti su tuo žydu. Tai gėda ir' 
garbės pažeminimas ir dar kas 
tai tokio, 
savu tuo

—Atpenč 
rikonas iš tokių tuščių dalykų 
reikalui priėjus niekus sau da-

Laimė, kad Lietuvoje dar 
ne visur matosi mėsai bei ki
tiems valgio produktams 
piauti mašinos, todėl jei gau
ni, tai riebiai, gerai, prašmat
niai ir skaniai.

Ne visai švari ui būvį 
kova.

Man bevalgant, prieina koks 
tai gan švarios išvaizdos žyde
lis ir užklausia, kur aš va
žiuoju. “į šapalus!” — sakau. 
—“Nų, tai labai gerai, musų

ta stotis. Rengiamės lipti. Pa
nele su mandolina, matyt, 
važiuoją toliau. Atsisveikinu 
su kareiviais. Traukinys su
mažina savo bėgį. Sustoja. Ei
nu tiesiog, bufiotan. Jaučiuosi 
alkanas, lyg bolševikijos pilie
tis. Stotis remontuojama ir 
dažoma. Vietomis betvarkė. 
Užeina noras išsigerti, kad il
gos kelionės nuovargį prašali
nus.

“Prašau valstybinės” — sa
kau panelei bufiete. Jinai 
man paduoda mažą stiklelį. 
Valstybinė palyginant su whi- 
sky, tai gėrimas gan silpnas.

“Prašau didesnį stiklą!” — 
“A, tai tamsta norite klebo
niško!” — gražiai čiulbėdama 
ir kdkietuodama atsako man 
panelė. Paduoda didelį stiklą 
—klebonišką. Išmaunu ir pai
mu arbatos su buterbrodu —■ 
sandvičių, kuriame gerokai 
sviesto ir skanios dešros.

Mokytojas :7 “Bobi, pasakyk 
mums, kuomet yra pinties lai
kotarpis?”

Bobi: “Nuo lapkričio iki ko
vo menesių”.

Mokytojas: “Bobi, aš ste
biuosi, kad tu sakai tokius, ne
vaisingus mėnesius. Kas tau 
sakė, kad jie yra pjūties laiko
tarpis?”

Bobi: “Tėvelis; jis yra van
dentiekio taisytojas”.

(“Birmirigham Post”).

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

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

“Alo, Alo, Alo, 
ma kietai) “Kas 
užklausiau. “Panelė tokia ir 
tokia, Šapalų gaspadinė” — 
labai tykiai ir su gražia bal
so moduliacija atsako man 
Šapalai. Kalbamės toliau.

—Ar p. Gugis namie?
—Nėra, jisai laukuose.
—Ar galima jį prie telefono 

pašaukti?
—Galima, prašau palaukti.
Laukiu. Laukiu ir dar lau

kiu. Po valandos, atleiskite, 
maždaug už pusvalandžio — 
girdžiu truputį storesnį balsą, 
taip vadinamą alaus tenorą 
—ir trumpą lyg ir pakirstą 
“Alo” —

“Hellooo, you son of a gun,” 
guess who is taikingi” — už
klausiau.

Tyla. Šapalai, matyti, nusi
gandę ir susimaišę.

“Nesuprantu, ką kalbate!” 
—atsako Šapalai ypatoje Gu
gi,© arba, kaip aš jį andai va
dindavau, Gugučio.

“Kad tave, 
kai pamiršai 
Kasputis 
dabar 
tai ką 
kyši!” 
damas

čiau, tai bučiau ėjęs pasivaik
ščioti. , . j ' n

“Ar t-t-taimistai r-r-reik au- 
to-to-lo mobiliaus?” — Už
kalbina žmogus, su’ paaųksota 
kepure. “Taip, reik!” atsakiau 
atsigrįždamas į jį.

“Na, na, na, ųa,>rr tai gali- 
t-t-uč t-t-tojau-jau-jau ir v-v-v 
t-t-ui t-t-tojau-jau-jau ir v-v-v 
važiuoti!
feris.

“O kiek tai kainuos?” — už
klausiau mikčiojančio.

“P-p-pora dolerukų — ku
ku t-t-tiktai!” — vėl išsplau- 
na šoferis. Pasidaro lengviau 
ir jam ir' man. „

“Tiktai?!” — jau gan piktai 
uždrožiau jam ir užklausiau 
kiek litų tai butų? Gilus, rim
tas tylėjimas. Mat, litais tai 
skamba gan daiiį.

Ir taip beveik nesusikalbė
dami kalbamės toliau. Mikčio
jimas dalinai yra užsikrečia
mas. Pradedu mikčioti ir aš.

Atmenu pasitaikydavo man 
kitą sykį vargo'J su daktaru 
Karalium. 6t, bilda vo abu dėl 
ko nors užsikarščiuojame, — 
tada ir aš kodėl tai automa
tiškai pradėdavau; jį imituoti 
be jokių blogų porų bei min
čių. Nors nabašninkas gerai 
žinojo, kad aš tai dariau nety
čiomis, bet visgi1 • laikais už- 
pikdavo.

Įsimaišo taip pat ir panele 
iš bufieto, prikaišiodama šo
feriui: — “Petrai, ar tu pasiu
tai, ar ką. Kas tau pasidarė?”

Iki “Varnėnų” apie 
kilometrai. Už kilpmetrą 
ma po 50 centų liet. Pasirodo, 
kad Lietuvoje automobiliaus 
samdytojas privalo mokėti 
taipgi už šoferio kelionę atgal. 
Taigi iki tam dvarui ir atgal 
užtektų kokie penki litai. Te
gul jau ir dešimts. Bet dvide
šimt, — tai jau paprastas plė
šikavimas.

Nepanorėjau tapti išnaudo
jimo auka. Užsispyriau ir taip 
pat mikčiodamas tam šoferiui 
griežtai drožiau, kad — “nei 
jo, nei alito-to-tomobiliaus ne 
s-s-samdysiu!”

Šoferis sau prašypso, žino
damas, kad be jo aš neapsi
eisiu, nes kito automobiliaus 
pasamdyti nėra.

Išganymas ir sensacija
Staiga kaip ir iš dangaus pa

sirodo koks tai apdriskęs barz-į 
duotas žydas su botagu ranko-

Spaiio 31 
...Lapkr. 29 
Gruodžio 9 

♦) Kalėdų Ekskursija į Lietuvą
Dideli, balti it gulbės laivai. Erdvus 

ir gerai ventiliuoti kambariai. Kelionėje: 
judomi paveikslai, koncertai ir šokiai. 
Keliaujant “Baltuoju Švedų Laivynu’*, 
kelionė bona pert ru m pa.

—o—
Kreipkitės į vietinį agentą, arba:

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

Model 18 Skalbykla, Balto 
Porceliano, moderniška

49.50

autobusas tuojau išeina 
pasakoja jisai man 
kur?
“J Naumiestį; ten šiandien 
turgus', tai šapalų savininkas 
p. Gugis, be abejo, bus Nau
miesty.” — gargalioja man žy
delis.

Nors Lietuvos geografijos 
smulkmenų nepažįstu, visgi 
man kodėl tai atrodė; kad 
Naumiestis nesulyginamai to
liau nuo Šapalų nei Vilkaviš
kis. Priegtam kokiems ’para- 
liams p. Gugiui važiuoti Nau
miesčio turgun. Jisai visgi 
stambus ūkininkas, todėl svie
sto statinę bei desėlkų keletu 
kiaušinių turgan nesiveš.

Vienu žodžiu 
sakoj imas išrodė ir skambėjo 
man lyg amerikonų — “fish 
story” - 
ką, kur 
visokių

Kaip 
taip ir 
pagauti 
giau, kad pasipelnius.

Kalbamės per telefoną.
Užsikandęs einu telegrafų 

ir telefonų skyrium Sakau, 
noriu gauti šapalus. Viena tų 
panelių, kurios amžių yra ga
na sunku nustatyti, pradeda 
sukti telefoną. Lietuvoje tele
fonų yra visokių — su pasu
kimų ir be pasukimo.

Ateina stbties viršininkas. 
Susipažįstame. Pasakoja man 
apie savo brolį Chicagoje ir 
prašo manęs perduoti jam la
bų dienų. Prižadu tai išpili 
dyti, jei su broliu Chicagoje 
susitiksiu. Šiandien jau pa
miršau jo pavardę.

Taigi, jei Chicagoje tarpe 
“Naujienų” skaitytojų, yrd 
žmogus, kurio brolis užima 
stoties viršininko vietą Vilka
viškyje, tai tegu žino, kad jam 
jo brolis iš Vilkaviškio siun
čia labų dienų.

Manau jam bus labai smagu 
tai perskaityti. Panelė po tan
kių telefono pašaukimų, pra
neša, kad Šapalų gauti nebe
gali. Viršininkas pataria jai 
telefonuoti per Slabados, ar 
tam panašų miestelį. Vėl tele
fonas sukama. Galop pradžiu
gau išgirdęs, kad 
kalba. Pagriebiu

“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS’ 
Greita kelionė j Lietuvį per Švediją 

Laivai išplaukia iš New 
Pier 97. gale 57tb

Ši Model 36 Skalbykla 
verta du syk tiek, bet 
šitą išpardavimą bus 
duota tiktai už

99.00

Model 17 Skalbykla, kaip 
ant paveiks- 
lo, tiktai ......

šapalai nuo nelaukto siur
prizo visai susimaišė. Gaunu 
atsakymą ir prisakymą va
žiuoti į kokį tai dvarą, užmir
šau vardą. Kitą sykį tai bu« 
ta Gavronskių lenkiškas liz
das. Taigi pavadinsime jį 
“Varnėnais”. “Varnėnuose” 
mane lauks arkliai iš Šapalų.

Mikčiotame. ,
Atsiranda stoty ir šoferis su 

auksiniais juostais ir kokiu tai 
ženkįu ant kepurės. Viršinin
kas parodo man “Varnėnų” 
dvarą, kuris visai netoli nuo 
stoties. Jei bagažo nebeturė-

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

S. C. L,
PAGRABŲ VEDĖJAI IR ■BALSAMAVOTOJAI

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

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

INCORPORATED

3417 S. Halsted Street
Tel. Boulevard 8167

Budrik Jewelry Store Adresas: 
3343 SOUTH HALSTED STREET

BUDRIKO LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI
NEDALIOMIS: 8 vai. ryte Ir 1 vai. :po piet, 

W. C. F. L., 970 K.
KETVERGAIS: 7:30 vai. vakaro WAAF 1420 K.

ŠTAI MUSŲ NEKURIE BARGENAI: 
.' s

2 šmotų seklyčios setas vertes $69.00,

,,k .... — '39.00 Įjgį
2 šmotiį Mohair seklyčios 1

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

šių setų nedaug beliko) IĮ [ Į
Skalbimui mašinos $ 39.50
Importuoti karpetai iš Francijos, visur $ Jį OHll 
parduodami po $85.00, pas mus tik po —
LOVA, SPRINGSAI IR MATRACAS $.|

• ■ i

City Furaihre Co.
M. P. Javarauskas |r J. Bertulis, Savininkai 

2310 W. ROOSEVELT ROAD

KROSNIŲ 
PEČIŲ 

BOILERIŲ

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus it druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška it turkiška pirtis moterim* 
seredomis iki 7 v. v.

I • J8**^ e v
B* 1

* a
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The English Column
PEOPLES FURNITURE CO

NAUJAS THOR

NAUJAS THOR Gąrsinkitės “N-nose
NAUJAS APEX

Naujas MAYTAG

ATSIŠAUKIMAS
į NAUJIENŲ draugus

TAUPYKITE

GERBIAMI DRAUGAI

kad Tamsta sėkmingiau

visas

P“*11““’

Kruopiškių Klubas 
rengia balių Kruo
pių kapinių naudai

kad tokias kapi- 
yra labai reika- 
žmogus gyvenda- 

ir protaudamas

Les, pri 
nf orma-

ir šven 
bus už

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

Krautuvių pranešimas 
pirkėjams

»sLARGE^g

Tamsta galėsi

Pri-
Idėsime į
darbuotis

I Jis * yra rekomen- 
Įduojamas per 
IDr.B.McNicholas 
groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie.negali

Darbuojasi laisvų kapinių Lie 
tuvbje reikalu

Tarp Chicagos 
Lietuvių

jiems visi

St. And the milkman will be 
a very late one if he delivers 
your milk after you are ai- 
ready at home...

— Jacųues Grandmesnil.

An oyster met an oyster 
And there were oysters two. 
Two oysters met two oysters 
And they were oysters, too. 
Four oysters met in a pint 

of milk 
And they were oysters stew!
There might not be any 

oyster stew at the Pirmyn Nite 
Club party at Ramova Gardens 
tomorrow night, būt a good din- 
ner will be served, believe yoų

Pirmyn’s Night Club 
Party

the management. At lašt the 
long planned party of Pirmyn 
chorus will take place,. and 
everybody is eordially invited. 
Būt you* mušt hurry if, as yet, 
you have not secured a ticket. 
Only 150 were in circulation and 
the demand has been great.

Ahd why not? A dinner, 
dance, and about lippetty live 
floor shows are being offered 
for the paltry sum of sixty 
cents. The floor-shows, by the 
way, will be made up efcclusive 
ly by chorus members— and 
will they be good 1 We allknow 
they can sing, būt it will be a 
treat to see them in skits, dances 
—and who know what!

t)inner will be served at 
seven.

If you have a party of four

Keistučio Kliubo darbuotė 
jo vakaras

visus 
atsilankyti. Uždirbti 
bus suvartoti dėl laisvų kapi
nių naudos Kruopiuose, Lietu
voj. Klube darbuojasi užimda
mi valdybos vietas geri krito- 
piškiai vyrai, kaip tai Bladas 
ir Kostantas Čepuliai, Dominin
kas Miller (Maliorius), Pranas 
Leonas. Padėkim 
sukelti reikalingą sumų pinigų 
dėl minėto reikalo.

—Kruopiškis.

IOCOV4H CONVAUVC" 

OOOO »<* TWt MOM* 
Mni M. 
KCeKKICK

Visiems chicagiečiams jau ge
rai žinoma, kad išeiviai iš Kruo
pių valsčiau^ yra suorganizavę 
Kruopiškių Klubų. Klubo tiks
las yra paremti pinigiškai pir
mas laisvas Kapines visoje Lie
tuvoje. .

Kapinėms žemę suteikė už- 
dykų prie pat miestelio ūkinin
kas Juozas Liekis ir jau tose 
kapinėse keletas yra palaidota. 
Vienas iš jųjų ilsisi didis kultū
ros darbininkas daktaras My
kolas Kuprevičiui. Kapines rei
kia dar sutvarkyti, turi būti 
pastatyta namas dėl sargo ir 
aptverta gera geležinė tvora, nes 
fanatikai sukurstyti drasko ka
pines. Vietiniai steigėjai kapi
nių neturi užtektinai lėšų už
baigti pilnų įrengimų. Klubas 
yra sau užsidėjęs užduotį su
kelti kapitalų dėl pilno užbaigi
mo kapinių.

Visi protaujanti žmonės ge
rai supranta., 
nes Lietuvoj 
lingos. Nes 
mas Lietuvoj 
savo protu, nenorėdamas pasi-| 
duoti klerikališkai diktatūrai, 
tai tokiam žmogui numirus nė-' 
ra vietos kapinėse. Tokis turi! 
būti kuT nors už tvoros pagul
dytas į amžinų atilsį.. Klubo 
dįarbas yra kultūrinis ir už tai 
vertas paramos.

Klubas rengia vakarų dėl mi
nėtos naudos lapkričio Nov. 25 
d. Gi. Krenčiaus svetainėj, 4600 

ISo. Wood St. Klubas kviečia 
kruopiškius ir kaimynuos 
’ , ’ i. Uždirbti pinigai

or more, you can reserve 
(please, Mr. Ty^ie-setter not 
♦‘Reverse”) a table. The Gar
dens are situated, if you have 
not heard, at 3508 So. Halsted

Kliubo darbuotė ir rengiamas 
vakaras

Jau keliuose susirinkimuose 
mums teko girdėti, kad kliubas 
“rengiasi prie didžiausio vaka-

JUS KENČIATE
Nežiūrint nuo ko jus nękentėtumete, 
su laiku jūsų kančios pasidarys aš
tresnes ir išlaidos didesnės. Kodėl 
jums laukti — išvalykite savo krau- 
Žą «u Motinos Helenos ir Dr. Simans- 
:io pastebėtinu Nature Cure Herb 

Tonikų ir Gyduolėmis. Tūkstančiai 
pagydyta. Atsišaukite šiandien dėl 
$1.00 trijų dienų išmėginimo už 25c. 
Egzaminacija jeigu .norėsite Dykai. 
Dr. Šimanskio Herbai Institute, 
1869 N. Datnen Avė. Nau.11-4-83.

keistutiečiais” pavadinti. Na, t 
kadangi jie į susirinkimus at
vyksta, tai tinkamai moka ii 
savo reikalus apginti. Jiems ui 
tai reikia atiduoti kreditas.

KRAUTUVĖSE 
Dabar Galite Rasti Didžiausi Pasirinkimą

DRABUŽIAMS PLOVYKLIU
' UŽ STEBĖTINAI

MAŽAS KAINAS

MALT TONO
arba

Extra Pale Alaus

MALT JONIO - EXTRA PALE 
■ SPECIALIS ALOS

Ateinančiais metais NAUJIENOS švęs savo 20 metų jubi
liejų. Tų sukaktuvių geresniam pažymėjimui yra rengia
mas didelis kontestas, kuris prasidės gruodžio mėnesio 
15 d. 1933. Kontesto tikslas bus gauti naujų skaitytojų 
ir skelbimų dienraščiui. Šitam darbui reikės bent 100 
kontestantų.

Kad kontestantamS butų lengviau gauti prenumeratų, 
"Naujienos” duos skaitytojams didelių nuolaidų^ 

r “ , *
Kontestantai gaus už pasidarbavimą stambias dovanas 

-oash pinigais, laivakortę į Lietuvą ir naują 8 cilinde- 
rių automobilį. Stambiausia dovana bus $1,000.00 
grynais pinigais. 

* <

Šiuo Tamsta ėsi kviečiamas stoti į kontestą. Pašvęs- 
damas tik dalį savo atliekamo laiko 
pelnyti brangią dovaną' arba didelę sumą pinigų, kokią 
šiais laikais nelengva yra uždirbti ir sunkiausiu 
darbu. z

■. Jeigu Tamsta nori pasinaudoti šita proga, tai prašom 
pranešti laišku 

Mes Ją .
galėtum

Seni keistutiečiai, kur 
dingote? Ar nelaikąs mums 
jau butų pabusti? Ar nevertė
tų mums tarti savo žodį kliubo 
reikalais?

Praeitas susirinkimas, kaip ir 
visi kiti susirinkimai, praėjo tik 
taip sau. Kai pažiūri, tai vis 
tie patys nariai į susirinkimus 
atvyksta. Ir tenka pasakyti, 
jog tie nariai negalima “senais

(.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE

Tačiau man atrodo, jog se
nųjų narių reikalai užmirštami. 
Todėl laikas ir mums pabusti. 
Visi ”senjeji keistutiečiai” bū
tinai privalome į sekamų susi
rinkimų atvykti. Visi, kaip vie
nas, dalyvaukime susirinkime ir 
tarkime savo žodį ir tuo pačiu 
laiku prisidėkime darbu. Juk 
mes sugebėjome tų kliubų su
kurti ir išauklėti, tad ir dabar 
privalome jo reikalais rūpintis. 
Atsiminkime, kad sekamas su
sirinkimas įvyks rytoj, ir mes 
jame turime dalyvauti.

Seni keistutiečiai, 
kur jus esate?

ro”. Rengėjai sako, jog tai 
busiąs koncertas su dovanomis, 
—toks koncertas, kokio Chica
gos lietuviai dar neturėjo. Visa 
tai labai gerai skamba. Bet aš, 
kaipo senas narys, noriu žino
to: kam ta paslaptis? Aš ma
nau ,kad kliubo nariai turi ži
noti, kas tų koncertų išpildys ir 
kokis jis bus. Tiesa, teko gir
dėti, kad koncerto rengimas pa
vestas komisijos valiai. Prieš 
tai aš nieko neturiu. Bet aš vėl 
klausiu: kam ta paslaptis?

Todėl aš dar kartų primenu 
nariams ,kad rytoj mes titfrime 
visi dalyvauti mitinge ir patir
ti tų paslaptį. Tegul nei vie
nas narys bei narė nepasilieka 
namie, bet ateina j mitingų ir 
kimštinai pripildo svetainę. Tai 
musų pareiga; tai visų musų 
reikalas, ir mes viskų turime 
žinoti. Ir aš užtikrinu jus vi
sus, kad jei mes ateisime į mi
tingų, tai sužinosime tų “pa
slaptį”.

Dar kartų sakau: Marš! visas 
1,300 narių būrys į Lietuvių 
Keistučio Pašalpos Kliubo mi
tingų rytoj, o ta “paslaptis” 
bus visiems išaiškinta.

—Senas Keistutietis.

Nuo lapkričio 6 dienos 18-toš 
apielinkės maisto krautuvės 
(bučernės ir grosemės), ’ bus 
atdaros kasdien nuo 6-ių rytu 
iki 6-tos valandos vakare, šeš
tadieniais nito 6-ių iki 10 vai. 
naktį. Sekma-dieniais 
tadieniais krautuvės 
darytos visų dienų.

Prašome gerbiamos 
nes tai įsitėmyti, nes krautu 
vės bus atdaros tik viršutinė 
tomis valandomis. To reikalau 
ja N.R.A.—mėlynasis erelis.

18-tos Ap. Grosernių ir 
Bučernių Sąryšis.

18-t o s Apielinkės 
krautuves atdaros 

pagal NRA rei
kalavimus

BALIONU BALIUS
Su Išlaimėjimais

RENGIA DR-JA LIETUVOS DUKTERŲ 
šeštadieny, Lapkričio 4 d., 1933 

Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St.
Pradžia 6 valandą vakare. įžanga tik 25c. ypatai.

Kiekvienam bus duotas balionas dykai; galės išlaimėti puikią 
dovaną. Viso yra dešimts dovanų. Paimta gera orkestrą, gardus 
alutis ir užkandžiai. Taipgi bus priimamos naujos narės nuo 20 iki 
35 metų dykai. Tad visus širdingai kviečia, 

RENGIMO KOMITETAS.

Nedėlioj, Lapkričio-Nov. 5 d., 1933
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 

3133 So. Halsted Street
Pradžia’ 6:30 valandą vakare. Jžanga 35c. ypatai

Kviečia kuoskaitlingiausiai atsilankyti.

Buy gloves wlth whot 
lt savęs

Fv?s2=Ęfi

W.
Ksucal Oo.

tuoj aus mums apie savo sutiki 
siųskite kartu ir savo fotografiją 
"Naujienas 
kontesto.

Gavę Tamstos sutikimą stoti į kontestantų 
siusime Tamstai kontesto taisyklės ir 
oijae.

Laukdami is Tamstos greito atsakymo 
Su augšta pagarba,

KONTESTO VEDĖJAS
j'i-i" .. * ''' ■ „ -" ■: "i •' t 

t*,,.,• '■ „kL 'A '.u ■

36.00 
49.50

Naujas BEE VAC gjj
54^50
49.50 
75.00

Parduodama aid lengvų išmokėjimų 
Duodama didele NUOLAIDA už 

senas plovykles.
Turime gerų pasirinkimui vartotų 

plovyklių, kurių kaina tik

$12.00 $15.00 $18.00
PIRKITE SAU PLOVYKLES ČIA — 

PINIGUS IR BUKITE PATENKINTI

Iškilmingas Teatras ir Balius
Bus sulošta

“GYVENIMO VERPETAI”
— Rengia —

VAU LT
SAFETY DEPOSIT DĖŽES (Boxes) 

i ptus—
metus £aVV taksos

. Lietuvis p. SEDEMKA patarnaus jums.
VALANDOS: Pirm., Antr. ir Penkt. nuo 9 v. ryto iki 6 vai. vakaro 

ir Ketv. ir šeštadieny nuo 9 v. ryto iki 9 vai. vakaro.

VACEK & COMPANY
Irteifrta 1905

1751 West 47th St. (arti Wood St.)

HOME8
4177*83 ARCHER AVĖ co*. RICHMOND ST 2S38-4O W 63^ ST. & MAPLEV/OOD AVBf

4179-85 Archer Avė. cor. Richmond St
Tel. LAFayettc 3171

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

Chicago, III.

Į LIETUVĄ
Reguliarus Išplaukimai — Patogi 
Kelionė — Žemos Kainos.

“UNITED STATES”....Spalių 2! 
“FREDERIK VIII” .... Lapkr. 9

Du Kalėdų švenčių
H plaukimai:
^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.

tRUA
iii

Prašykite savo groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie.negali 
suteikti, tuomet pašaukite

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

NEDAUGIAUS KAIP 4% ALKOHOLIO
D8 Jūsų patogumo pašaukit PIGEON BOTTLING WORKS, 

Išdirbėjai Sodos, Ginger Ale ir Mineralinių Vandenų.
Tel Ląfayette 3273 2841 W. 40th St., Chicago, Hl.
'KaE&saKsasasssBSSssBssssssassvaasKKsaBssssEsasssssa:

«>■ K ' v - f ' •* ' '<
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Užsisakymo kalnai
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Sietams
Pusei metų .........................
Trims mėnesiams____ ....
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui

Chicagoj per iineliotojus:
Viena kopija
Savaitei •• BMMM ■ ■ ■■ MMM MMHfr
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams .
Dviem mėnesiams .
Vienam mėnesiui

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.

$8.00
— 4.00 
.... 2.00 
_ 1.50 
_ .75

$7.00
8.50
1.75
1.25
.75

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

FARMERIAI IR DARBININKAI

kad butų 
reikalavi- 
nuvyko į

Amerikos farmeriai griežtai reikalauja, 
pakeltos kainos žemės ūkio produktams. Jų 
mą vidurinių vakarų valstijų gubernatoriai 
Washingtoną išdėstyti prezidentui Rooseveltui.

Niekas negali sakyti, kad farmerių reikalavimas 
neturi pagrindo. Visi žino, kad Amerikos farmerių 
ekonominė padėtis yra be galo sunki. Gaudami tokias 
kainas už savo produktus, kokios buvo mokamos per 
keletą paskutinių metų, farmeriai dažnai negali pa
dengti net savo išlaidų, jau nekalbant apie kokį nors 
pelną ant savo kapitalo, investuoto į žemę, namus, ma
šinas ir gyvulius.

Jeigu farmerys dar turi ant savo ūkio morgičių, 
tai jisai neturi kuo jį atmokėti, ir jam grasina pavb- 
jus netekti ūkio. Šitokioje padėtyje yra šimtai tūkstan
čių farmerių Amerikoje, ir suprantama, ked jie yra ne
ramus. Jie- grasina ne tik streiku, bet ir sukilimu, jei
gu valdžia neateis jiems i pagelbą. Greičiausias būdas 
farmeriams padėti butų — pakeliant kainas grūdams, 
gyvuliams ir pienui.

Bet čia susiduriama su keblumu. Jeigu maisto pro
duktai bus brangesni, tai padidės vargas miesto gyven
tojams. Darbininkų algos šiandie yra nupuolusios; apie 
10 milionų darbininkų visai neturi uždarbio. Kiekvie
nas centas, kurį jiems teks brangiau mokėti už maisto 
produktus, reikš skurdo didėjimą jų šeimose. Kaip ši
tos nelaimės išvengti?

Jeigu farmeriai galėtų padėti darbininkams iško
voti didesnes algas ir galėtų padėti bedarbiams gauti 
darbo, tai keblumas butų pašalintas. Taigi vienas ke
lias tam klausimui išspręsti yra darbininkų ir farme
rių vienybėje. Bet suprantama, kad šituo keliu einant 
ūmių rezultatų susilaukti negalima. Iki darbininkai su 
farmeriais susivienys ir bendromis jėgomis jie iškovos 
būvio pagerinimą darbininkams (tai butų galima per 
politiką), ims nemažai laiko, o farmeriams tuo tarpu 
reikia ūmios pagelbos.

Trumpesnis kelias butų šitoks: jeigu farmeriai im
tų pardavinėti savo darbo produktus miestų gyvento
jams tiesiai, be pirklių tarpininkavimo. Tuomet farme
riai galėtų gauti aukštesnes kainas ir miesto gyvento
jai vistiek pirktų jų produktus ne brangiau, kaip da
bar, o gal būt dar pigiau, nes butų pašalintas tarpinin
kų pelnas, šitokį planą, matyt, ir turi galvoje farmerių 
vadai viduriniuose vakaruose, nes jie apie tai kalbėjo 
gubernatoriams, kurie buvo atsilankę į farmerių strei
ko (Farmers’ Holiday) asociacijos susirinkimą Iowoje.

Šituo keliu eidami, farmeriai turėtų stoti į kovą 
prieš prekybinį kapitalą. Čia juos darbininkai galėtų 
paremti. , \

Farmerių reikalai, kaipo gamintojų, yra priešingi 
darbininkų 'reikalams, kaipo vartotojų. Bet jų abejų 
priešai yra kapitalistai. Eidami kartu, farmeriai ir dar
bininkai galėtų iškovoti sau geresnį būvį — taip, kaip, 
pavyzdžiui, Danijoje.

rium yra adv. F. J. BagoČius.
Į Bostoną paskui atskrido 

pats lakūnas James ir susitarė 
dėl aviacijos dienos rengimo. 
Ji' įvyks lapkričio 19 d. Metro
politan Airporte, Norwood-Can- 
tone.

čia reikia pastebėti, kad kle- 
rikališki politikieriai (kurių ne
reikia tačiau maišyti su katali
kų visuomene) elgiasi negra
žiai, šmeiždami tuos, kurie re
mia antrą tranzatlantinį skri
dimą. Prikaišiodami Am. Liet. 
Tranz. Skridimo Sąjungai ne
būtą partyviškumą, tie šmeiži
kai patys vadovaujasi siau
riausiu partyviškumu. Paminė
ta organizacija jokiais politikos 
arba partijų dalykais neužsi
iminėja. Ji vien tik rūpinasi 
sukelti pinigų Lituanikai Ant
rajai nupirkti ir įtaisyti, kad 
lakūnas James galėtų ateinan
čią vasarą nuskristi iš Ameri
kos į Kauną. Kas gi čia blogo 
ir kodėl tokį darbą reikia nie
kinti ?

Visa 
tame, 
klikos
tą reikalą į savo kontrolę. Kai 
jiems tai nepasisekė, tai jie da
bar pyksta ir varinėja kerštus. 
Bet kur tuomet jų ta “krikš
čioniškoji dorovė”, kurios jie 
sakosi mokiną žmones?

už namą siekė mažiausiai 
$5,400 į metus.

“Dabartiniam savo name 
‘Vienybe’ išbuvo virš 13 me
tų, tai jos nuoma tik po $150 
skaitant j mėnesį sudaro po 
$1,800 j metus, arba už visą 
laiką susidaro $28,400. Iš 
nuomininkų gaunama nuoma 
po $3,600 į metus, per 13 
metų sudarb $46,800. Viso 
nuomomis namas davė ma
žiausiai $70,200. Jei visos 
namo pajamos butų sunaudo
tos namo reikalams, tai šian
dien netik Susivienijimui 
morgičius butų atmokėtas, 
bet ir jokių kitų skolų ant 
namo nebūtų.

“Akyvaizdoje šių skaitlinių 
ir menkam matematikui ga
li būti aišku, kad laikraštis 
per tryliką metų prarijo ne
tik $23,400 nesumokėtos nuo

mos, bet dar ir neužmokė- 
tuš nuošimčius už morgičius, 
neužmokėtus miestui taksus, 
neapmokėtą apdraudą ir kt., 
kas sudaro apie $7,000. To
kiu budu laikraščio palaiky
mui sukišta virš $30,000 na
mo pajamų.

“Galutinoje išvadoje ir tu
rime, kad ne ’senas laužas’ 
laikraštį nugramzdino, bet 
laikraštis pasilaikė namo pa
jamomis.”
Faktai aiškus. Reikia tiktai 

čia dar pridurti, kad f asistuo
jąs elementas, kuris “Vienybė
je” gaspadoravo, pasirodė toks 
liurbiškas, kad ne tik praganė 
tą milžinišką “kraitį”, kurį jam 
iš savo didelės malonės ^buvo 
davę SLA. viršininkai ($25,000 
paskolos formoje), bet ir visą 
pirmesniais laikais užgyventą 
to seniausio lietuvių laikraščio 
turtą.

Emilijos brolį Vladą buk tai 
darbui, bet kiek paėjėjęs jį per
šovė...

Skamarakų kaime Trąškunų 
valsč. vokietis žandaras dėl ra-

mesnės savo piktadarybei va
landos prieš išžaginant O. Gau- 
liušienę, jos jauną vyrą Matau- 
šą nušovė.

(Bus daugiau)

Robert Louis Stevenson. Vertė A. Kartonas

Turtų Sala

Apžvalga
PARTINIS FANATIZMAS 

PRALAIMĖJO

Susirinkime

paslaptis, matyt, yra 
kad tam tikri partinės 
lyderiai norėjo pasiimti

VIENYBĖS B-VĖ BANKROTO 
TEISME

“Tėvynėje” pranešama, kad 
Klinga atsiuntė į “Vienybės” 
įstaigą miesto maršalą iškolek- 
tuoti iš Vienybes Bendrovės jo 
sąskaitą. Miesto ,maršalas ga
lutinai užbarė “Vienybę” ir, be 
to, kiti bendrovės kreditoriai 
užvedė prieš ją bankroto bylą.

Taigi senosios “Vienybės” 
bendrovės biznis yra jau galu
tinai palaidotas.

Dabar organizuojasi nauja 
bendrovė, kuri leis “Vienybę” 
toliaus. Tuo tarpu, ją. leidžia re- ' > .1. % Jk * ,
dakcijos, administracijos ir dar
bininkų štabas.

kodėl vienybe
NUSIGYVENO?

Vokiečių kultūros faktai Lietuvoje

70 ost-

fabriko 
dviejų

nuo
veidas

šimt sieksnių į pietun 
tamsaus urvo, kur yra 
uždėtas.

“Ginklus lengva

(Tąsa)
“Taupus žmogus!,” riktelė

jo gydytojas. “Tai ne jį apsu
kti.”

“O dabar,” tarė prokuroras, 
“apie antro daikto.”

Raštas buvo leku aplietas 
keletoj vietų ir nopersku pri
spausta,. vietoj antspaudos; 
gal būt, buvo panaudotas taa 
pat noperskas, kurį aš radau 
kapitono kišenėje. Gydytojas 
nuplėšė antspaudas su did
žiausiu atsargumu ir čia pat 
iškrito salos žemėlapis su la- 
titudos bei logitudos paženk
linimais,, gilumos patėmiji- 
mais, vardais kalvų, pusiau- 
salių, užlajų ir visų smulkme
nų užrašais, kas butų reika
linga saugiam laivo priplau- 
kimui prie salos krantų. Sa
la buvo apie devynios mailės 
ilgio ir apie penkios mailės 
fikersai, o pavidalas, sakytum, 
lyg kokio stačio nupenėto 
smago. Prie salos buvo dvi ge- 

apshugotos prie
plaukos, o ant vidurio ‘ salos 
buvo kalva, paženklinta “Žiū
ronas.” Buvo keletas ir vė
lesnių prierašų; bet, svar
besni už viską, tai trya kry
žiukai raudonu rašalu — du 
šiaurinėje dalyje salos, vienas 
pietvakarių pusėje be to, to
kiu pat raudonu rašalu ir 
sklandžiomis smulkiomis rai
dėmis, visai skirtingomis nuo 
kapitono iškrypusių 
buvo parašyti
“DidžHiittir turtų yra' čia.”

Ant antros pustės žemėlapio 
ta pačia ranka*buvo užrašyta 
daugiau paaiškinimų: “Aukš
tas medis, Žiūrono pakalnėje, 
vieną laipsnį į šiaurę, 
šiaurės šiaurvakary.

“Griaubių sala į rytus, 
tų rytus ir rytų pusėje.

“Dešimt pėdų.
“Nelietas sidabras šiaurinė

je skylėje. Galite rasti ryti
nėje kalnelio nuolaidoje, do

surasti 
smėlio kalvoje, į šiaurę, vie
nas laipsnis nuo šiaurinės 
užlajos pusiausalio į rytus ir 
ketvirta dalis laipsnio į šiau
rę.

Ir nieko daugiau; bet, kad 
ir trumpas aprašymas, o man 
visai nesuprantama, visgi pro
kuroras ir gydytojas labai 
džiaugėsi iš to.

“Livesey,” tarė prokuroras, 
“tu mesk tą siavo vargingą 
praktiką tuojaus. Rytoj aš 
keliauju į Bristolį. Už trijų 
savaičių — trijų savaičių! — 
dviejų savaičių — dešimties 
dienų—mes jau turėsime go
riausi laivą, tamsta, ir geriau- 
sį laivo aptarnavimą iš visos 
Anglijos. Hawkins turės būti 
kajutų užvaizdą. Tu busi gar
sus kajutų užvaizdu, Haw- 
kins. Tu, Livesey, esi laivo 
gydytojas; aš esu admirolas. 
Mes pasiimsime Rcdruth, Joy- 
ce, ir Hunter. Mes 
gerus, vėjus, greitai 
sime ir neturėsime 
žiausio vargo surasti 
ir pinigus valgiams
bangoms — Ant visados žaidi
mui, kaip antis su zalzinu.
.“Trelaxčney,” tarė gydytojas, 

“aš sutinku eiti su tavim. Ir 
aš užsmtątau save tam Zig- 
montas taipgi ir mes busime 
garbe to užmanymo. Bet aš tik 0 
vieno žmogaus prisibijau.”

(Bus daugiau)

begirtuokliaujant buvo priduo
ta du belaisviu nuvaryti į ko
mendantūrą. V. ž., norėdamas 
išveilgti didesnės kelionės, abu 
juos, paliepęs bėgti, nušovė ir 
užkasė bulvėse apie tris kilo
metrus nuo Viešintų.

Pasvalio miestely vokietis 
žandaras, dar net vyresnis an- 
forštaino laipsny dažnai suva
rydavo musų žmones pas save 
kambarin ir ■ prieš duosiant 
jiems įsakymus, kiekvienas pri
valo duoti šiems okupantams 
maisto, kuomet suvest arklius, 
karves, kiaules, avis ir vištas 
mobilizacijai, visus sušauktuo
sius kiekvieną kartą pamušda
vo šaukdamas: “Aš tau turiu 
daryti kaizerio vardu!”..;

Valakų kaime Subačiaus vals. 
St. Šimonį užmušė vokietis 
žandaras už tai, kad pastara
sis geroką kelio galą pasekė 
paskui okupantą prašydamas 
grąžinti atimtą-; arklį.

Putiliškių vienkiemy Ragu
vos valsč. vokietis žandaras tė
vų akyse puolė išniekinti Emi
liją Urbonytę, kuriai tuo mo
mentu pavyko pasprukti iš ne
labojo nagų, bet jos nepavijęs, 
grįžo atgal į trobą ir durtuvu 
pervėrė Emilijos motiną, paga
liau baigiant jai mirti dar per
šovė. O į antrą, dieną atėjęs į 
tą pačią trobą, tas pats vokie
tis žandaras išsivarė iš namų

ros, žeme

turėsime 
nuplauk- 
nei ma
tą vietą 
— pra-

(Tęsinys)
Iš Aukštakalniu km., Salako 

valsč. Petrą Bikulčių už jlindi- 
mą į jo sodą rusų belaisvio vo
kiečiai žandarai primušę išvežė 
į Gardiną ir ten bemaž metus 
kentėdamas įvairiausias baus
mes mirė tik tuomet, kuofnet 
vokiečiai žadarai nukirto jam 
vieną ausį ir mirusį įmetė į pa
plavų šulinį, o buk tai už pa
laidojimą jo kūno iš nelaimin
gojo ūkio išreikalavo 
markių.

Panevėžy Montvilo 
kieme už aplankymą
piliečių ir vienos pilietės trobą 
rusų belaisviams visi savininkai 
buvo priversti paimti j rankas 
mažus' pagaliuos ir gintis di
delių, tam tikslui dresiruotų 
šunų, kurie baisiausia širšdami 
draskė visus trią gyvus. O jų 
karininkai sėdėdami sakyto kie
mo balkone tik juokėsi žiūrėda
mi ir vienam iš Rankinių greit 
nuo šuns kandžių nemirštant, 
paleido iš brauningo mirtiną 
smūgį, sakydamąs: kad mums 
ne Lietuvos žmonės reikalingi, 
bet jos teritorija.

Vaitimerų kaime Šilalės vals. 
Joną Noreiką už pernakvojimą 
rusų belaisvių jo ganykloj vo
kietis žandaras nušovė...

Pašiaušiukų kaime, Skaudvi
lės valsč. K. Rimkų grįžusį va
žiuotą vakarė vokiečių žanda
ras dėliai savo ūpo pataisymo 
nušovė... jo paties namuose.

Monkaičių kaime, Skaudvilės 
valsč,, pareikalavus perdaug 
ekstra lašinių, buk tai už ne
rangų nukabinimą vienos pus- 
paltės nuo savo dūminės grįte- 
lės pantos ir padavimą vokie
čiui žandarui į rankas S. Ma
žeiką nušovė..,

Dirvoniškių kaime Kelmės 
valsč. Kelmės dvaro lauke be
ganant naktigony arklius mu
sų vienas pilietis ir dvi pilietės 
buvo užklupti vokiečių žandarų. 
Dviem iš užkluptųjų pavyko 
pabėgti, o trečią Uršulę MeŠ- 
kauskaitę sugavo. ir išniekinę, 
susmaigstę durtuvais mirtinai.. 
N. N. nuo Nuorvaišių kaimo 
varydamas vokietis žandaras į 
Plungę dėl pačių menkiausių 
įpėdinystės išaiškinimų arti 
vieškelio nušovė, paliepęs vai
kinui bėgti.

“ ‘Vienybės’ B-ve nuomo- Baltkarčių kaime šimoniįj 
mis už namą gaudavo apie valsč. N. N. ir jos tėvą aštuoni 
$3,600 į metus, neskaitant vokięčių karininkai pasivežę 
nuomos už jos pačios užima- dvipm karietom (formankom) 

. mą tame name vietą. Pati į mišką, tėvą apmušė ir išme- 
‘Vienybe’ savo .bizniui vietos te pakelyje, o nelaimingąją 
užČmė pirmame augšte apie mergaitę išniekinimo poelgiais 
keturis kartus tiek, kiek iš- visi paeiliui kankino daugiau 
nuomuota šalia .‘Vienybes’ pusdienį, nuo ko pastaroji gim- 
esančiai avalų krautuvei, iš džiusi ir iki šiai dienai nebeat- 
pastarosioš gaunant po $100 gauna sveikatos ir pilnos są- 
nuomos į mėnesj. O kur dar monės. šimkunienės troboj 
visas skiepas ‘Vienybės’ biz
niui užimtas?! Tai pamesti- 
na nuoma už pačios ‘Vieny
bės’ užimamą vietą reikia 
skaityti $150 j mėn'esį, nors 
kitur nuomuojant tiek vietos 
reikėtų mokyti iki $300 į 

Tokiu budu pajamų

ženklų, 
šie žodžiai:

nuo

RUGSĖJO men. 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
nešta viskas, kas naujausia 
pasauly. *

Clevelando fašistukas ir kiti 
“šimtaprocentiniai” daug kar
tų skelbė spaudoje, kad Brook- 
lyno “Vienybė” subankrotavu- 
si dėl tos didelės paskolos, ku
rią jos leidėjai gavo iš SLA., 
užstatydami savo namą. Girdi, 
namas buvęs laužas, ir jo už
laikymui bendrovė turėdavusi 
paaukoti visas savo laikraščio 
įplaukas. Kai Įplaukos sumažė
jo, tai “Vienybė” nebegalėjusi 
tą “seną laužą” toliaus palaiky
ti ir — subankrotavusi.

Iš to išeina, kad didžiausia 
nelaimė Vienybės bendrovei bu
vo tie $25,000, kuriuos SLA. 
jai paskolino, kad ji galėtų įsi
gyti namą! šitokį absurdą ta
čiau atremia vienas rašytojas 
SLA. organe. Jisai aiškiais fak
tais parodo, kad buvo visai 
priešingai: ne “Vienybė” užlai-1 
kė namą, kurį bendrovė buvo1 
nusipirkusį SLA. pinigais, bet I 
namas užlaikė “Vienybę”. Jei 
ne įplaukos iš to namo, tai 
“Vienybė” butų turėjusi užsi
daryti jau 1929 metais, štai ko
kių faktų paduoda tas rašyto
jas “Tėvynės” šios savaitės lai
doje:

pie-

NIAUKIASI

i

pasižymėjo p. Kneižys iš “Dar
bininko” pastogės (mat, “krikš
čioniška artimo meilė”!), ku
ris buvo iš anksto pasigaminęs 
ir į susirinkimą atsinešęs re
zoliuciją lakūno James’o-Janu- 
šausko misijai ir jo rėmėjams 
pasmerkti. Po smarkių ginčų 
ta rezoliucija buvo susirinkimui 
perskaityta, bet koks buvo nu
sistebėjimas klerikalinių fana
tikų, kada, rezoliuciją balsuo
jant, už ją pakėlė rankas iš 50 
susirinkimo dalyvių tik — 4! 
Pasirodė, kad ir dauguma ka
talikų nepritaria aklam kleri
kalų .politikierių partyviškumui.

Susirinkimąs nutarė lakūną 
James’ą remti ir darinko prie 
buvusio Dariaus-Girėno komi
teto dar 13 asmenų, taip kad 
dabartinis komitetas susideda 
iš 25 asmenų iŠ Bostono ir 
apielinkės. t

Komiteto priešakyje stovį 
architektas Titus P. Grevis, 
Lietuvių Piliečių Kliubo pirmi-

So. Bostone buvęs Dariau- 
Girėno komitetas sušaukė su
sirinkimą ir svarstė ’ antro 
tranzatlantinio skridimo klau
simą. Buvo paduotas įnešimas, 
kad komitetas remtų lakūną 
James-Janušauską ir surengtų 
tuo tikslu aviacijos dieną Bos
tono apielinkėje.
pasireiškė opozicija iš partirfių 
klerikalų pusės.
Chicagos Marijonų ir jų ven- 
minčių Brooklyne, tie opozicio
nieriai ėmė visaip niekinti 
tranzatlantinio skridimo Sąjun
gą, susiorganizavusią Chicago- 
je, per akis prasimanydami, 
kad ji esanti “partyviška”, da
ranti “bizn|” ir t. t. —------- -  —----- -------
< Intais Imeižimair daugi#wia nlnkas, a lallHftu&Ja sėkrėtb- ’

Sukurstyti •MM
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Liesnosios vienk., Kupiškio vai. 
du vokiečių žandarai, radę ant 
stalo kryžių ir mažų vaikų bii- 
rį,. pirma sutrempė aslofe ko
jomis kryžių,- paskiau nepai
sant motinos ašarų, visus vai
kus išmetė pro duris lauk.

1 4948 m. vokiečiui žandarui

’' \v. •



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Mirė V. Grybas; lai
dojamas pirmadienį

Ketvirtadienio rytą, lapkr. 
2 d., mirė lietuvis Vincentas 
Grybas savo namuose, 3403 S. 
Wallace St. Jis sirgo inkstų 
liga su virš penkis mėnesius 
laiko. Įsigalėjusios ligos nei 
Grybas, nei gabiausi lietuviai 
gydytojai negalėjo pergalėti. 
Mirtis nusinešė jo gyvybę ir jį 
atskyrė nuo mylimos ^žmonos, 
dukters Adelės ir daugelio ge
rų draugų.

Ateinantį pirmadienį jo kū
nas bus palaidotas Kazimieri- 
nėse kapinėse, patarnaujant J. 
J. Bagdonui.

Vincentas Grybas atvažiavo 
Amerikon 1913 m. ir dirbo

Addison Co. per 10 m. Kiek pO|jama. Be to, rytoj visas Pir^ 
myn choras dalyvaus. Nariai 
patys išpildys programus, pan 
rodys savo talentus kitose sri
tyse bei dainose. šokiams 
gros Ramova Gardens orkest
ras, Stephens* Revelers.

Įžanga visam vakarui, 60c, 
Jeigu dar neįsigijote bilietų, 
tai padarykite kuogreičiau- 
siai, nes tik 150 buvo ant par
davimo ir jau tik keletas li
ko. Partijos keturių ar dau
giau žmonių, gali užsirezer
vuoti stalus.

Atsilankykite! Pasivaišinsi
te, pašnekėsite, pasijuoksite 
tarp draugų ir sugrįšite namo 
su pienvežiu!

Jacųues Grandmesnil.

to tapo savininku valgomų 
daiktų krautuvės. Būdamas 
progresyvis, skaitė pažangią Ii-, 
teraturą, rėmė kiekvieną žy
mesnį lietuvių veikimą ir turė
jo daug draugų, taip progre- 
syvese, taip religinėse srovėse, 
Jo mirtis padarė liūdesį mums 
visiems ir tuom reiškiam gilią 
užuojautą jo moteriai, dukte
riai ir visiems jo draugams.

F. Bulaw.

Tuom ir leidėjai, tikisi gė
riau pasitarnauti ir patenkinti 
savo klausytojus.

Ryt dienos programas bus 
ypatingai įdomite ir gražus, nes 
jo išpildyme dalyvaus žymus 
solistai, duetai ir kvartetai, 
taipgi bus gražios muzikos, 
naudingų kalbų ir. visokių ki
tokių gražių dalykų pasiklau
syti. Todėl nepamirškite pa
tys ir pakviesti savo draugus 
jų pasiklausyti.—Rep. N.

mėgiami ir yra vieni populia- 
riškiausių.
, Dar reikia pridurti, kad Bud
rike krautuvėje, 8417 S. Halsted 
St. dėlei 21 metų biznio ju
biliejaus dabar eina didelis iš
pardavimas, o prie to yra duo
damos puikios dovanos atmin-

liūs centus svarui, bendrovė 
pristatys jums reikalingas da
lis. Galite jas patys pritaisy
ti, arba bendrovė prisius me
chaniką už labai mažą atlygi
nimą.

Northwestern Stove Repair 
centras
Roosevelt Road. Bendrovė tu
ri skyriusJ&12 West 63rd St, 
2323 Mihvaukee avenue ir 3209 
East 92nd Street. (Apg.)

‘randasi adresu* 662

Lietuviai Daktarai

PIRMYN VAKARŲ 
VAKARAS

J. F. BUDRIKO PROGRAMAS

ChoRytoj įvyksta Pirmyn 
ro įvairybių vakaras Ramova 
Gardens, 3508 So. Halsted St., 
su vakariene, programų, 
(floor-shows), ir šokiais. Ra
mova Gardens yra graži po
puliari vieta praleisti vakarą, 
visą naktį — jei taip geidau-

JUOZAPAS PENKUS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

lapkričio 2 dieną, 10:15 valan
dą vakare 1933 
67 metų amžiaus 
tuvoj, Skirsnemunės 
Ankalniškių kaime, 
apskr.

Paliko dideliame
2 dukteris Ona ir Marijoną, 2 
žentus Joną Baranauską, Fe- 
leksą Sami, 4 anukus, seserį 
Marcele Ąnikienę ir švogerj 
Anikj, o Lietuvoj broli Joną 
Penku. brolienę Oną ir giminės, 

Kūnas pašarvotas, randasi 
Butkaus koplyčioj, 710 West 
18 St.

Laidotuvės įvyks antradieny 
lapkričio 7 diena, 8:30 vai. ry
to iš koplyčios i Apveizdos Die
vo parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Juozapo Penkaus 
giminės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Dukterys, žentai, Anūkai, 
Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
Butkus, tel. Canal 3161.

., sulaukęs 
gimęs Lie 

parap., 
Raseinių

nuliūdima

IGNACAS SIMANAVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 2 dieną, 7:30 valandą 
vakare 1933 m., sulaukęs 60 
metų amžiaus, gimęs Luokės 
paran., Telšių apskr., Biržuvė
nų miestely.

Paliko dideliame nubudime 
moteri Barborą, 3 dukteris Ma
rijoną, Vincentą ir Amiliją, 
gimines ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas, randasi 1 
W. 112 PI., Roseland, III..

Prakalbas pasakys Sylv. Be- 
neckas per 2 dienas, šeštadie
ny ir sekmadieny kaip 7:30 v. 
vakare.

Laidotuvės jvyks 
lapkričio 6 dieną, 
pietų iš namų bus 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Ignaco Simanavi- 
čio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys ir Giminės
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Juozapas Eudeikis ir 
Tėvas, Tel. Republic 8340.

PROGRESS FURNITURE CO 
PROGRAMAI PERKELTI 

Į WGES. STOTĮ

pirmadieny 
2 vai. . po 
nulydėtas j

DVIEJU METU MIRTIES 
ATMINTIS

Pradedant rytoj, 5-tą dieną 
lapkričio, lygiai 11-tą valandą 
ryto, iš stoties WGES., 1360 
kilocycles, Progress Furniture 
Co. krautuvė kas nedėldienį leis 
eilę lietuviškų programų. Mat, 
pirmesnė stotis, iš kur Progress 
krautuvė duodavo programus 
kas ketvergo vakarą, buvo per- 
silpna ir nebuvo galima girdėti 
šių programų Chicagos prie
miesčiuose. Bet dabartinė 
WGES stotis nedaliomis turi 
1000 vatų jėgos ir jos bangas 
bus galima girdėti virš šimto 
mylių atstumoj.

Primintina, kad ryt dieną 
Jos. F. Budriko korporacija 
vėl duos du puikius lietuviškus 
radio programus iš didžiulės 
WCFL stoties 8 vai. išryto ir 
1 vai. po pietų. Rytmetiniam 
programe bus pateikta rinkti
na muzika ir dainos, o 1 vai. 
po pietų dalyvaus geri daini
ninkai bei dainininkės po va
dovyste kompozitoriaus -Anta
no Pociaus, taipgi Makalų šei
myna. Kadangi p. Budrikas 
deda visas pastangas, kad jo 
leidžiami programai butų kuo- 
geriaitei ir įvairiausi, todėl nė
ra stebėtina, kad jie visų yra

Neišmeskite senų 
pečiukų ar krosnių

m ii ii.ii.iii

Daugelis vartotų pečiukų, 
krosnių ir šildytuvų, kuris, at
rodo, kas negerai veikia, yra 
visai geri, apart vienos, kitos 
sugedusios dalies. Pataisyti, to
kie pečiai greičiausiai tarnaus 
taip gerai, kaip nauji.

The Northwest Stove Repair 
Company, didžiausia pečių ir 
šildytuvų taisytojai ir remon- 
tuotojai Amerikoje, turi aht 
rankų dalis įvairiausiems pe
čiams, krosnims ir šildytuvams, 
pagamintiems Amerikoje per 
paskutiniite 80 metų. Jums te
reikia žinoti, pečiaus gaminto
jo vardą ir dalį, kuri suge
dusi ar kurios trūksta. Už ke-

%urWėS
Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy

Wrlte for Free *‘Eye Care” 
or "Eye Beauty” Book

Murinę Co.,Dept. H. S.,9 E. OhioSt.,Chic«to

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Dr: 

Nariai.

Lietuves Akušerės

DR. C. R. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

VINCENTAS GRYBAS
, Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 2 diena, 6:15 valandą 
ryto, 1933 m. sulaukęs 40 metų 
amžiaus, gimęs Šurpių kaime 
Kaimelio parap., šakių apskr.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudimo 

moteri Marijona, (lukteri Ade-* 
lę, posūni Walterj, 2 pusbrolius 
Frank ir Jurgi Domikai ir 2 
brolienes 'ir giminės, o Lietu
voj motiną, broli Juozapą, bro
lienę.

Kūnas pašarvotas, randasi 
3403 So. Wallace St. Telefonas 
Boulevard 2869.

laidotuvės jvyks pirmadieny 
lapkričio 6 dieną, 8:30 vai. ry
to iš namų i §v. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. ą. Vincento Grybo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Moteris, Duktė, Posūnis, 
Pusbroliai, Brolienės ir

Laidotuvėse patarnauja grab. 
J.J.Bagdonas, tel. Republic 3100

ANTANAS RIMKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 2 dieną, 7:00 valandą 
vakare 1933 m., sulaukęs 59 
metų amžiaus, gimęs Taura
gės apskr., Naumieščio parap., 
Rimžcnčių kaime.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nubudimo 

moteri Petronėlę, po tėvais ša- 
kurskaitė, sūnų Antaną, dvi se
seris Oną Žilinskienę ir švo« 
geri Stanislovą^-Petronėle Kak
tienę, broli Nikodemą, švoger* 
ką ir švogerį Oną ir Nikodemą 
Rudminus, švogerj ir švogerką 
Joną ir Elzbietą šakurskius ii 
giminės, o Lietuvoj seserį Bar* 
borą ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
10746 Hoxie Avenue.

Laidotuvės i vyks panedėlyj, 
lapkričio 6 diena. 8:00 vai. ryto 
iš namų i, šv. Juozapo parapi
jos bažnyčią, So. Chicagoj, ku
rioje atsibus gedulingos pa- 
maldas už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Antano Rimkaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Seserys, Brolis, 
Švogęriai, švogerkos ir Giminės 

Laidotuvėse patarnauja grab. 
S. P. Mažeika, tel. Yards 1138

DR. VAITUSH, DPT.
' LIETUyiŠ

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, „ nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso 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 paga| sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiariš.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 

& Midwife
~6109 South Albany 

Avenue 
Phone

.... Hemlock 9252
PatarnauJa Pf‘€ 8>m-

B jOR! dymo namuose ar li- 
goninėse, duodu ma- 

ssa8e» treat-
~ nient • h magnetic

blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi- 
noms patarimai do- 
vanai.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakari 

•pert iventadienio it ketvirtadienio.

minės

ALFONSO ŽUKO

Rytoj sukanka du metai kaip 
musu įpylimas sūnelis Alfonsas 
Žukas mirė.

Apleido ši pasauli lapkričio 
5 d., 1931 metais. Laikas grei
tai bėga, bet motina ir patė
vis A. Balčiūnas niekad nega
li užmiršti savo mylimo sune-

Mylimasis .Alfonsėlį, ilsėkis 
ramiai šaltoj žemelėje.

Liekame nuliūdę.
Motina, Patėvis ir 
Brolis Richard.

Antanas Yesaitis
Persiskyrė su šiho pasauliu lapkričio 3čią dieną, 1:45 valandą 

ryte 1933 m., sulaukęs pusės amžiaus gimęs Lietuvoj, Tauragės 
apskr., Papušinės parap. ir kaime.

Paliko dideliame nubudime moteri Agotą (po tėvais Kamins
kaitė) 2 dukteris Rozaliją ir žentą Pranciškų Wrobel, Stanislavą 
ir žentą Joną Pečiulį, pusesere Oną ir švogerj Mikolą Rimkus, 
švogerką Oną Šimonienę, švogerj Joną Drėz4»» sesers sūnų Atjolphą 
ir Stanislavą Marozus ir giminės.
> Kūnas pašarvotas, randasi 1818 So. String St.

Laidotuvės jvyks Pirmadieny, Lapkričio *6tą dieną, 8:00 yal. 
ryto iš namų j Apveizdos DieVo parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos- pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas i Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Yesaičio giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą. Nubudę liekame, 

Moteris, Dukterys, žentai. Pusseserė, 
švogeriai, švogerką ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, 
Boulevard 4139.

Telefonus

Graboriai

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

RENDQN kambarys blaivam, šva
riam žmogui, prie mažos šeimynos 
6631 So “ ' " - ‘ '

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia* Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
-CHICAGO, ILL.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Rockwell St. 2 lubos

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akintų Dirbtuvė 
756 West 35th SL 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

Siunčiame Gėles per Telegramą 
visa pasaulį

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ii 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis 

3316 So. Halsted St., Chicago, III 
Phone Boulevard 7314

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA chicagoje

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

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

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys koplyčios su 
vargonais DYkAI dėl Šermenų.

4 ,

Nuliudimo valandoje, pašaukite šių įstaigų.

F. EUDEIKIS
LIETUVIU GRABORIUS

DIDYSIS OFIŠAŠ

Visi Telefonai YARDS 1741—1742 CHICAGO, ILL.

Seniausi Lietuvių Graboriai Cbieagoje 
Eųdeiklaus ypatiškas patarnavimas yra patenkipįs tūkstančius beveik 30 
metq. — Vienintelis Lietuvis Graborius .vartojantis modernišku, elektros 
varomu karabortj str šonintm durim. — Jeigu didžiuojatės dailumu ir tau
pumu laidotuvėse, — palaukite , - L į-L į < J

•REPUBLIC 83į4^ perri|iklfhi|d<e. 1 " į

Juozapas Eudeikis ir Tiras
5340 So. Kedzie Ave.

Visi telefopai: REPUBLIC 8840
(Neturime sąryšių su firma tuo p»U« vttdu)

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.Q0 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 TV. 18tŽ» St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595 

Valandos nno 9 iki 11 ryto, nuo 2 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų 

nedėliomis pagal susitarimu.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St

Tel. Monro. 3377

Ru. 6600 South Artetian Avtntu 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Haltted Strrrt 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

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

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

8 vak. Trečiadieniais
Vai. — 9
Ketvergais 4

Šetadieniais sulig sutarties.

CHICAGO, ILL,

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

rel. Lafayette 3572
J. Liulevičius

GRABORIUS ir
BALSAMUOTOJAS

ir apielinkėje. » 
Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER ĄV.

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

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

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
<2515 arba 2516 
23rd PI., Chicago 
SKYRIUS) .

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

Tel. Cana:
2314 W. 2

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 
2506 West 63rd SL 

Td. REPUBLIC 3100

Tel. Cicero 2109.it 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St. 

CICBRO, ILL,

3343 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

Dr. Strikol’
Gydytojas ir Chirurgą 

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
Nedėlioj pagal sutarimu 

ei.: Boulevard 7820 
1930

Ofiso 
Namų Tel. t Prospect

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir • 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sut
Rezidencija 6631 So. Catifornia A

Telefonas Republic 7868

Lietuviai Daktarai
DR. C. KASPUTIS

DENTISTAS.
Grįžo ii Europai ir vii praktika* 

senojoj vietoj.
VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P.
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvi 

dieniais pagal susitarimu.

3335 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD 9199

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

2400 W. Maditon St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvrick 0597

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

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

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Bbulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Te!. Victory 2343

DR. BERfASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th V Halsted S U.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowc Avė.

Tel. Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-1 

Nedėldieniais fugai sutarti. *

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Wettrrn Avtnat 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Phone Hemlock 2061

| Dr. JOSEPH KELLA 
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig sutarties.
CHICAGO. ILL.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas peš 35 mt- 
tui kaipo patyrfs gydytojas chirurgas ii 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
niotelrų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prit- 

4 taisos.
it Ofisas ir Laboratorija:

1025 IV. 18tb St., netoli Morgan St> 
„ Valandos: nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai 
Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Athland Avė., 2 luboe

3 CHICAGO, ILL.
3 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. dienų

[r Phone Midway 2880

- Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
.. 4 63J South Athland Avenue
g Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Piaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rež. Tel. Drexel 9191

Į Dr. A. A. ROTH
F , Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
a chroniškų ligų
“ Ofisas 3102 So. Halsted St.

arti 31 st Street
Valandos: 10—11 vai. ryto, 2—4, 

8 7—9 vaL vak. Nedėliomis iš šventa- 
niajs 10—12 dieną.

Advokatai

K. P. G ŪG IS
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street

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

vienų vakarų, išskyrus ketvergų 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto,*

. JOSEPH J. GRISH

. Lietuvis Advokatas
J* 4631 South Ashland Avė.

1 Tel. Boulevard 2800 
Rtf. 6515 So. RocAw«U St.

Tel. Republic 9723

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rez. ir ofisas 2859 S. Leavitt St. 

Tel. Canal 0706

DR. J. K0WARSK AS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso valandda 2 iki 4 ir nuo 7—9 
vai. vakaru. Nedalioj sulig sutarties 

2403 W. 63rd St., Chicago

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark
> Telefonu State 7660: Valandoa O—fi

2109.it
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bolševikų “menas” 
esąs tikras Babelio 

“chaosas”
Vieniems tikras menas “buržu- 

aziškas”, kitiems ne.

Pus lietuviškus bolševikus 
menas pasidarė tikras Babelio 
bokštas. Vieni iš jųjų senuo
sius meniškus veikalus meta 
lauk, kaipo buržuazijos išmis- 
lus ir nuodus, su kuriais tik 
darbininkiškas galvas apsvaigi
na. O kiti 
vadinamus 
lūs vaidina 
darbininkų 
buržuaziniais nuodais.

Chicagoj lietuviškų bolševi
kų parengimuose kokia nors 
mergaitė sudainuoja lietuvišką 
dainelę, tai tuoj pasipila šauks
mai prieš rengimo Komitetą, 
kodėl leido dainuoti lietuvių 
tautos dainą. Keletas metų at
gal mūsiškiai bolševikai sakė, 
kad jiems Rusijos draugai pa
gamins 
veikalų 
ir tik 
Rusijos 
meno, pridėčko prie* 
cionalo — dainuojant atkišti 
kumštį.

Pradėjo patys gaminti veika
lus ir dainas. Iš jųjų gamintų 
veikalų tik tiek išėjo, kad visa
dos baigiasi su sukilimu ir ne
šimu raudonos vėliavos. Paim
davo kokią rusų pagamintą 
meliodiją, kad ir “dubinušką”, 
pridėdavo lietuviškus žodžius. 
Mušk, piauk, durk, trauk, taip 
ir vadindavos proletariškas me
nas. žinoma, veikalus ir dai-

iš jųjų tuos pačius 
buržuazinius veika- 
ir visai nebijo, kad 
galvos užsinuodis

užtektinai proletariškų 
ir dainų. Laukė, laukė 
tiek galėjo sulaukti iš 

draugų proletariško 
Interna-

nas gaminti, tai ne pamokslą 
pasakyti apie bolševikišką ro
jų. čia reikia išsilavinimo ir 
talento, o kaip tik tokių žmo
nių pas bolševikus nesiranda.

Paskutiniu laiku “Laisvėj“ 
rašoma iš “darbininkų tėvynės“ 
Rusijos, kad ten sežbną atida
ro su opera “Pikų Dama“, 
“Princas Igor 
pėjas“, “L___
kai už lietuviškos dainos dai
navimą meta narį iš partijos 
lauk, o ten tie patys bolševikai 
vaidina didžiausius buržuazi
nius veikalus ir gerėjasi jais. 
Tas tik parodo, kokie tie mu
sų bolševikai kūdikiai yra. Va
kar jie viską prakeikė, šian
dien jie grįžta atgal prie to pa
ties prakeikto daikto. Ir tokie 
naivus kūdikiai siūlosi pasaulį 
sutvarkyti. Argi patsai būda
mas betvarkis gali tvarką įs
teigti? Toj pačioj “Laisvėj“ ra
šoma, kad draugė Mcnkeliuniu- 
tė ruošiasi debiutan “Cavaleria 
Rusticana“. New Yorko bolše
vikams geri buržuazijos išmis- 
lai, o čia Chicagoje mergaitę 
cryžiavoja už sudainavimą lie
tuviškos liaudies dainelės. Ru
sijos bolševikai gerai daro, kad 
stato tokius veikalus, kaip 
aukščiau minėjau, tai yra me
nas. Tokie kompozitoriai kaip 
Tchaikovski, Verdi, Bizeti la
bai retai gimsta.

Šįvakar įvyks Unity 
Club šokiai Town 

of Lake

“Stvilijos Kir 
Carmen“. čia bolševi

Dabartiniu laiku vienas muzi
kas ką tik Sugrįžo iš Rusijos. 

■Rašo kad jam teko plačiai po 
Rusiją važinėti ir ten taip yra 

užviešpatavęs džiazas, kadv kur 
;ik neisi, visur griežia ameriko
nišką. džiazą. O rusai jame ran
da didelį smagumą.

P. Miller.

MADOS MADOS

'2758

1360 Kilocycles 
ir kas sekmadienį leis

RADIO
PROGRAMAS

NEDELIOJ,

Lapkričio 5-tą
11-tą vai. ryte, 

iš stoties

PROGRESS 
FURNITURE C0.

KRAUTUVE 
3222-26 S. Halsted St.
Kaip šis taip ir kiti šios įs
taigos leidžiami programai 
bus rūpestingai prirengti, 
įdomus, gražus, pamokinan
ti ir naudingi kiekvienam 
pasiklausyti. Nes jų išpildy
me dalyvaus geriausios lie
tuvių meno jėgos.

Todėl nepamirškite, laiko 
ir stoties kas sekmadienį jų 
pasiklausyti.

Unity Kliubas šįvakar rengia 
šokius savo svetainėje, 4559 S. 
Marshfield avenue, kurie atsi
lankiusiems žada daug smagu
mo, pasitenkinimo ir siurprizų..

Nežiūrint vityj įdomybių, ku
rių atsilankę sulauks, įžanga į 
šokius tėra 25 centai, šokiams 
gros geras orkestras. Visus 
kviečia šįvakar atsilankyti ko
misija. —N.

Rytoj bus nepapras
ta Pirmyn Choro 
“Nite Club Party”

Pirmas tokis įvairiaspalvis pa- 
• rengimas tarp lietuvių* Bus 
jis Ramova Gardens. Pradžia 
7val. vakare.

Pradžia

didžiu-
ChorasLietuvių 

duos nepaprastai 
parengimą —“Nite 
—, savo nariams

Rytoj, lapkričio 5 d., 
lis Chicagos 
“Pirmyn“ 
įvairiaspalvį 
Club Party“
ir svečiams. Tai bus pirmas to
kis parengimas tarp lietuvių — 
pasekant garsiuosius naktinius 
kliubus. Be skanios vakarienės 
visą laiką eis labai įvairus ir 
margas programas, .kurį išpil
dys patys choro nariai. Čia bus 
dainų, muzikos, šokių, juokų ir 
įvairiausių margumynų. Bus ir 
visos publikos šokiai, griežiant 
Jurgio Steponavičiaus orkest
rui — Stephens Revelers.

PRANEŠIMAI
Draugija Lietuvos Dukterų rengia 

baliumi šokį su . išlaimėjimu šešta
dieni lapkričio 4 d. Liet. Auditorijoj, 
8133 S. Halsted St. Pradžia 7 vai. 
vak., įžanga 25c ypatai su baliunu. 
Kviečia visus lietuvius ir lietuvaites 
skaitlingai atsilankyti. Komitetas.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 
Moterų PašelpiHio Kliubo balius įvyks 
šeštadienyje, Lapkričio (Nov.) 4, 
1933 Lawler Hali,13929 W. Madison 
St. šis vakaras bus vienas iš sma
giausiu ir galėsite smagiai pasi
šokti prie geros Steponavičiaus mu
zikos. Taipgi norinti įstoti į Kliu- 
ba šiame vakare bus priimti lig 25 
metų dykai, o lig 40 metų už $1.00.

• Kviečia visus Komitetas.

Vąkarienęs, o kartu Ir pro- 
gramo, pradžia 7 vai. vakare, 
įžanga, kartu su vakariene, 
bus tiktai 60c.

šis parengimas bus jaukiuo
se Ramova Gardens, 3508, S. 
Halsted St., 2-ras augštas, Ra
mova teatro name.

Ateikite anksti, kad viską 
pamatyti ir patiems iki sočiai 
pasišokti ir pasilinksminti.

bn*.

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

J. OKSAS 
2649 West 43rd Street

' A '• <

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago, III.
TEL. REPUBLIC 8402

1-1 ......................................................... į .i-......................... -i

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVICIA

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

Phone Vistory 3486

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE? NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Automobuęs
DODGE PASKIAUSIS 1981 DE 

LUXE SEDAN — našlė priversta 
paaukauti beveik naują karą. Yra 
6 dratiniai v ratai, tronkas, spot 
lightos, saugus stiklai ir t. t. Ka
ras yra taip gerąs, kaip kad diena 
kuomet ji pirkau. Turiu sukelti 
cash tuojaus. Paaukausiu už $250.

2957 West Division Street, 
kampas Saeramento Blvd.

Furnished Rooms
RENDAI kambarys vaikinui, mer

ginai, ar vedusiai porai, su valgiu 
ar be, arti gatvekarių.

4120 S. Francisco Avė.

švarus, puikus, šviesus, apšildo
mas kambarys dėl vaikino arba ve
dusios poros prie mažos Šeimynos 
nebrangiai H. Geske, Universal 
Bank Bldg., 812 W. 33rd St.

Farmg For Sale 
Ūkiai Pardavimui

5 AKERIAI — 5 kambarių namas, 
vištinyčia, barnė, skiepas, vištos, 
žąsis, antis, kiaulės, karvė, telyčia, 
traktorius, Ėichelbergęr, West South 
St., Box 8. Crown Point. Ind.

Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ AT YDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ten 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper> 
tų patarimas visose namų savininkų ii 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky* 
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryte 
iki picc. įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chicagofe

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas

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

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS f

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 
Jei. Victory 4965

i —o—
Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
' Perkrauitome ant vietoi 

Nuvežame ir į toleanias vieta# 
Supakavimai, Storage, Ctating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS 
3358 So. Halsted St. Chicago. III.

RENDON kambhrys, pavieniems 
arba vedusiai porai. Garu apšildo
mas, visi patogumai. 6007 S. Maple- 
wood Avė.. 1 lubos.

Business Chances
Ęąrdayirnui Bizniai ^

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė lietuvių apgyventoj apielinkėj už 
pigią kainą. 3401 S. Aubųm Avė.

—O—

—O—
PARDAVIMUI ne didelė ūkė arti 

Chicagos su gyvuliais ir padargais, 
gražus budinkai, miestiška trioba. 
Be skolos. Labai pigiai. O gal1 su
tiksiu ką i mainą priimti, jeigu 
savo vertės. Suteiksiu pilną ap- 
šimą ant pareikalavimo. Rašykite: 
Box 45, 1739 So. Halsted St. Chicago.

—O—

PARDAVIMUI grosernė, delicates- 
sen, cigarų ir visokių smulkmenų 
krautuvė. Savininkas apleidžia mie
stą, parduosiu labai pigiai. 5756 S. 
Carpenter St. Savininką galima ma
tyti visada.

5059 So. Wells St.

BRIGHTON PARKE pardavimui 
bučernė ir grosernė ant Maplewood 
Avė. Atsišaukite Tel Lafayctte 0185

PARDUOSIU savo pusę biznio už 
$150. Turiu išvažiuoti i Lietuvą. 
Restauracija ir alus.

1435 So. Sangamon St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

NAUDINGAS PRA
NEŠIMAS

DRAPERY AND UPHOLSTERINGį Kurie norit nusikratyti miesto 
SERVICE CO. M. A. Laberdia, sav. gus ir pagerinti savo gyvenimą 
Langams užlaidąs, taipgi valome fi- tat TaTP’VTZTT’
rankas ir langams užlaidas. 6821 So. 1 zAl į.ol\jr Y xvl L
Western Avė. Republic 5730, Chica- FARM.Ą.

———— - pagal savo kišenės.
Financial Vieni turit namą, kiti turit

Finansai-Paskolos o nekurie turit morgičius. Visi
CASH už jūsų morgičius ir RealĮĮonėkit atsilankyti pas 

Estate bondsus, ateikite pas mus dėl 
geriausios kainos. Kambarys 316, 

134 No. La Šalie St.

var-

60 AKRU FARMA arti Chicagos, 
Sriverstas parduoti arba mainysiu, 

kolos nėra, budinkai visi geri, įves
tas gasas ir 
keiio.

Kreipkitės 
1739

elektra, ant gero vieš-
laišku
So. Halsted St.

Box 44

Si mano Daukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą sekmadieny, 
lapkričio 5 dieną šių metų 12 vai. 
dieną. Lietuvių Auditorijos svetai
nėje. 3133 So. Halsted St.

Nariai malonėkite būtinai j^ributi, 
nes yra svarbių reikalų svarstimui, 
taipgi kurie esate pasilikę su mokes- 
tims tai būtinai privalote apsimokėti.

P. K. rašt.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks sekma
dieny, lapkričio 5 d. 1 vai. po pietų 
Jono Garbužo svetainėj, 3749 South 
Halsted St. Visi nariai prašortii at
silankyti laiku, nes bus renkami dar
bininkai dėl baliaus, kuris bus lapkri
čio 12 d. 1933 m.

W. Didžiulis prot. rašt.
Kruopiškių Progresyvis Kliubas lai

kys susirinkimą sekmadieny, lapkri
čio 5 d., 10 vai. ryto Morning Star 
Kliubo buveinėje 1654 N. Damen Avė. 
Prašome visu narių pribūti, randasi 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi rei
kės išrinkti darbininkus dėl Kliubo 
baliaus, kuris atsibus lapkričio 25 d. 
S. Krenciaus svetainėje, 4600 South 
Wood St.

V. Čepulevičius sekr.

Prisirašykite mūsų tpolką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,
1 y......■ ................. ............. ,

.y

Peter Conrad 
‘ MO..V : . 
Fotografuoja jūsų na

muose arba atudijoj
•023 S. Halsted St 

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

SUKOLĘKTUGJAM PINIGUS
Užsilikusias rendas, visokias bilas, 

notas, judgementus, kontraktus, nuo
šimčius, bpndsus ir darbininkų algas. 
Sukolektųojame už mažą atlyginimą, 
ne tik Chicagoje, bet ir visur kitur, 
arba išperkapie visokius claims.

Nereikia nieko mokėti jeigu nebus 
sukolektuota arba sutaikinta. 
CHICAGO COLLECTION BUREAU 

. 1039 W. 69 St.
Normai 4400

PERKAME lst morgičius ir Fede- 
ral Home Owners Bonsus. Rašykite 
arba užeikite nuo 1 iki 4 po pietų. 
J. N. Mashken, 923 Mihvaukee Avė. 
2nd floor.

Furniture & Fixtures
. Rakandai-Itaisai

Alexander Lehman 
SMUIKO MOKYTOJAS 

Specialė priežiūra gabiems 
mokiniams. 

1234-KIMBALL BUILDING 
Jackson ir Wabash

PATENTO
Paikas daug reliktą 
prie patentų. Nertai- 
kuoMt vilkindami su 
apsaugojimu savo 
sumanymu. Prisius* 
kitę braižini ar mo
deli dėl Instrukeiln. 
arba ralyklte dėl 
NEMOKAMOS kny- 

tfc “How to Ob-

DYKAI 
KNYGELS 

"H0W WBB* , .
n a Patent” Ir “Keeord of !*• 

vrntldn” tormoa. Nieko Beimant 
už Informacijas ka daryti. Susi- . 
rallnejbnal laikomi paslaptyje. 
Greitai; ateat*ae. rapetUnaas pa* 

. tarnavimai.

PARSIDUODA valgyklos pikče- 
riai, yra gera proga Įsigyti pigiai 
kam reikalingi. 722 W. 22 St.

Partners Wanted
Pusininku Reikią

SENAS Restaurano' biznis didina
ma, uždedama aludė. Reikalingas 
pusininkas. Reikia mažai cash arba 
priimsiu ir automobili kaipo dali 
{mokėjimo. 3517 S. Halsted St.

Help Wanted—-Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris ar mergina 
prie namų, darbo su gera rekomen
dacija 6600 S. Sawyer Avę. Atsišau
kite nedėlioj prieš pietus,

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

2758 — Naujoviškos mados sukne
lė. Paprasta bet graži ir jauninanti. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taip
gi 36, 38 ir 40 coliu pejr krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą 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.

Prakaltos

3222-24-26 South 
Halsted Street 

Chicago, III.
J. Kaledinskas, J, Romanai 

Vedčjai.

Temoje
“KADA JVYKS TEISINGA 

VALDŽIA”
Bus prirodyta iš biblijos, kad pa
gony laikai1 jau pasibaigė 1914 
metais.
IR KODĖL DABAR YRA TOKS 

KRIZIS IR KADA JIS 
BAIGSIS?

Šitos įdomios prakalbos ivyks
NEDĖLIOJ,1

Lapkričio-Nov. 5 d.
BRIGHTON PARK SVET., 

2458 W. 38th St. 
priė' pat Archer Avė. 

lėjirpas nuo So. Campbell Avė.
♦ 8 lubos

KALBAS
S. Beneckas

lygiai nuo 3 vai; po piet.
Kas tik esate gyvas, ateikite i 

šias prakalbas.
Rengia Ir kviečia 

IEHOVOS LIUDININKAI.
įžanga veltui, Kolektų nebus.

S J ' ’-oas

CLARENCĖ A. O’BRIEN 
Reglatered įį’aUnt Attorney 

43-A Secnrlh Szrtnii A CojomercUI 
Bank BplUHng

(Dlrectly aoroM rtreet from PaUnt Officrt 

VVABHJNOTON. P. p. 
------- i—----------------------------—i—-

CLASSIFIEDADS
AutomoMles-

STUDEBAKER MAŽAS PAS- 
KIAUSIO 1932 MODELIO SEDAN. 
Važiavau labai mažai, yra kaip nau
jas. Oripiųališltas gražus pališas, 
nėra Jokios žymės,< sunkus tairai — 
kaip nauji, turite pamatyti, kad įver
tinti. Kainavo man virš $2,100. 
Man reikia cash, paaukausiu už tik
tai $275. 1004 N. Kedzie Avė., 2nd 
flat. Netoli Augusta Bįvd.

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas unijistas, valgis ir guolis 
anl vietos. Kreipkitės tiktai laiškais. 
Pranešdami kiek norite mokesties, 
1739 S. Halsted St Bųx 48.

Miscellaneous for Sale,
įvairus Pardavimai

IŠPARDUODAME visai

styliaus. Kai kurie truputį sutepti 
nuo čiupinėjimo. Taipgi Kailiniai 
Kautai priimti į mainus. Dideli Bar- 
genai. $35 ir augščiau. Economy 
Sečtion, Miller & Co. 166 North 
Michigan Avė. Atdara vakarais,

lotą, 
ma- 

L..Z.-21 atsilankyti pas vedėją 
United Realty & Security Exchange, 
kur gausit dideli pasirinkimą įvairių 
Farmų. Tėmykite toliau I

TIK NEKURIE MAI
NŲ BARGENAI

1) 72 ak. Farma, 60 ak. juodžemis, 
kita sodnas ir miškas, naujas na
mas anf cemento, besmentas, fuma- 
ce Slidumas, maudynė ir visi įtaisy
mai, gera barnė, vištininkąs, mūrinė 
pereklė, 2 arkliai, 2 karvės, 100 viš
tų, traktorius ir kitos mašinos. Mor
gičius Gov. Loan tik $1,900 — su 
žemu nuošimčiu ant ilgų metų. Far
ma randasi miesto rybose ir vaikai 
yra nuvežami į Public ir High mo
kyklas dykai. Tik 5 mylios nuo 
So. Haven, Mich. Jeigu turit apsi
mokantį namą gausit gerus; mai
nus.

2) 80 ak. Farma 5 kamb. namas 
ant muro, barnė ant cemento, nau
jas vištininkąs, bulbių žemė, auga 
viskas. Morgečius tik $1500 — 
dar ant 3% metų. Farma randasi 
prie Hy ir arti ežerp ir miesto 
Waupaca, JVis. , Mainys ant Cottage 
ar 2 flątų su mažu morgečiu.

3) 80 ak. 'Farma su sodnu, upeliu, 
mišku, arti Hy. ir miesto Luther, 
Mich. kur daug’ lietuvių apsigyveno. 
Namai sudegė. ŠU gerą farmą mai
nys ant loto ir biskį cash ar ant ge
ru pirmų morgečių.

4) 85 . ak. Farma. 25 ak. miško ir 
ganyklos paupiais, kita dirbama, že
mė su moliu ir žviru, auga vislcas, 
6 kambarių naujas namas ant ce
mento, skiepas, barnė, kom krib.

Į ir kiti budinkai, sodnas prie namo. 
Farma randasi tiesiog mieste, prie 
Summer Resort, Hy. ir ant dide
lės upės Ti^pecanoe. Indiana. Mainys 
ant namo be morgečio arba su mor- 
gečiu ir biskį cash,

Mes turimo bargenų pagal reika
lavimo. Malonėkit kreiptis ypatiška 
subatoj ir nedėlioj, o vėliau rašyki; 
laišką. t

UNITED REALTY
& SECURIT-Y 
EXCHANGE

2226 W. Garfield Blvd.
(55th St)

Į CHICAGO, ILIj

______ ___ ____ naujus
Kailinius Kautus, po vieną kiekvieno

b truputį sutepti 
Taipgi Kailiniai

For Bent

Econom:

RENDON 6 šviesių kambarių fla- 
tas su maudyne $16.00. Atsišaukite 

1534 S. CentraL Park Avė.

RENDON cottage arti prie parko 
naujai išdėkoruotąs, ėlęktra, maudy
ne. Pigi renda. 2954 So, Emerald 
Avė, Del žinių telefonuokite Canal 
0936. ; '

GRAHAM 1931 MODELIO DE 
LUXE SEDAN, Man reikia cash ir 
todėl privęrstas esmi paaukoti ma
no bevelk naują karą. Beveik visai 
io ; nevartojau, yra kaip naujas. Turi 
šešius kratinius ratus, gerus tairus. 
Karas yra tokiame pat stovyje, kaip 
dieną kuomet išėjo į$ dirbtuvės. Pa-, apHuuuUi«a K«m-
w°!uiu* tiktai $175. 4882 North bary* vedusiai porai Marąueite Par- 
vvinchester Ava*5 ?.rti Lawrėnce Ave.,‘ke apielinkėj. Rašykite, Naujienos, 2nd apt, ■ • - - — t •• -i- -k -

Furnished Ropms
KAMBARYS rendon — dėl vedu

sios poros arba pavieniui. Apšildo
mas. 7259 So. Maplewood Avė.

n i   ■ i ąi u i .. ....................................... m i

REIKALINGAS apšildomas kam-

ke apielmkėj. Rašykite, Nauj
1789 So, Halsted St., Box. 47*

(

■ 'v

Real Estate For Sale
Pardavi»npi 

2 FLATU muro namas, 6 ir 6 
kamb., 2 atskiri boileriai apšildymui 
ir kiti modemiški įrengimai. Namas 
kainavo $14,000. Dabar mortgečių 
savininkas parduoda tik už $5500, 
mokėt $2000. Naudokitės nepaprasta 
iroga.

2 fintų namas 5 ir 6 kamb., pir
mas flatas apšildomas ir 2 karų mu
ro garažas. Randasi Marųuette Par
še. Mortgečių savininkas atiduoda 
tik už $4900, įmokėt $1500, arba 
daugiaus.

4 flatu moderniškas muro namas 
r garažas. Randasi Marųuette Par- 
ce. Parduosime tik už $14,500, įmo- 
cėt kas kiek gali.

2 flatu geram padėjime namas, 
garažas ir lotas 35x125. Randasi 
geroj vietoj. Parduosiu tik už $9300, 
{mokėt $2500, arba daugiaus.

Prezidentas Rooseveltas sako kad 
kainos pakils iki 1926 metų aukštu
mos, o pinigų vertė turi nukristi. 
Tad patartina pirkti dabar ir pasi
naudoti esančioms - progomis.

Kreipkitės kasdien arba nedėlioję 
iki 2 vai. po pietų pas,

K. J.. MACKE-MAČIUKAS 
6812 S. Western Avė.

Tel. Prospect 3140

MORGIČIU SAVININKAS PA
AUKAUS 5 kambarių nauja mūrinį 
bungalow — karštu vandeniu šildo
mas, kaina $2750 už cash, reikės 
mokėti taksus ir special. Rašykite 
p. Schuler arba atsišaukite. Kamba
rys 1332.

176 W. Adams St.

—O—
PARDAVIMUI 4 kambarių bun- 

galow su 4 lotais ar vieną už $1850. 
Kreipkitės laišku J. Zenewich, 6050 
S. Normandy Avė., Chicago. III.

. IEŠKAU PIRKTI NAM4, arba 
bizni arba ūkį. Pirksiu iš tų trijų 
bile kuri vieną, kuris pirmiaus pa
sirodys geras pirkinys ir vertas bar- 
genas. Adresuokite:

Naujienos
1739 So. Halsted St, Chicago 

Box 46

BARGENAS 730 W. 18 St. Geras 
bile kokirtn bizniui Storas, 4 ruimai, 
ant 2ru lubų 6 kambariai su mau
dynėm, šviesus, gražus yardas. Sav. 
Skudas, 718 W. 18 St.

DABAR LAIKAS. PIRKTI
Jūsų doleris šiandien yra vertas 

64c., kiek bus rytoj nežinia, bet 
bus mažesnis, taigi kad apsaugojus 
jūsų pinigus pirkite namus, ar far- 
mas. Mes dar turime bargenų, 
pavyzdžiui 2 flatai Marąuette Par
ke po 5 kamb. kampinis, tik $5500, 
$2000 įmokėti: 2 flatai po 6 kamb. 
$8000, $3000 įmokėti, 87th Ir Black- 
stone 3 flatai po 5 kamb., 8 karų 
mūrinis garadžius tik $7500. Bun- 
galow ant Wąshtenaw ir 62nd 6 
kamb, ir 2 karų gar. tik $5000, 
$1000 įmokėti. 3 flatai prie Humbold 
Parko kainavo $27,000, dabar tik 
$10,000, pusę įmokėti. 2 flatai ant 
Potomac kainavo $14,000, dabar tik 
$5500. Turim daug kitokių barge
nų visose miesto dalvse ir gerų pi
gių farmu visuose ateituose.

STANLEY SHIMKUS 
809 W. 3§tb St. 

Tel. Yards 43?9-4330

KO JUS LAUKIATE?

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

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN

PASAUKITE

gĮ CANAL 8500 įf .
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