
(

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Th« Lithuanian Daily Nkws

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Hakted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500
..................................................................................................... .... ...................................................... ■ .

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

' ^5^- 2^ ■

^NAUJI
.M MOT* IMT Tlie LitKuaniaii Daily Newg

®s pecond-class matter March 7, 1914 at fthe Post Office at Chicago,, 
umdlaif Act ©f JMlarclbi 1879

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
TH« LITHUANIAN DAILY NtW«

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.» INC. 
1739 South HaUted Street, Chicago, Illinois

Phorie CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Kaina 3c Chicago, 111., šeštadienis, Lapkritis-November 11 d., 1933 No. 266

Uždarė Nash Automobilių 
Dirbtuvė Kenoshoj

Dadrbininkai ir samdytojai ne
galėjo susitaikinti dėl algų 
skalės

KENOSHA, Wis., lapkr. 10. 
—Ketvirtadienį uždaryta Nash 
automobilių dirbtuvė, kurioj 
dirbo 3,000 darbininkų.

Pastaruoju laiku Nash dirb
tuvės darbininkai gaudavo mi
nimom algos po 40 centų va
landai ir dirbo po 8 valandas 
per dieną. Tatai sudarydavo 
$3.20 dienai algą.

Samdiniai neseniai pareiškė 
noro dirbti kavalkų darbą, kad 
duoti progos didesniam darbi
ninkų skaičiui pelnyti pragy
venimą.

Kompanija šiam norui suti
ko. Išdirbta planas, sulig ku
riuo darbininkai turėjo gauti 
po 4 centus už darbo kavalką 
ant vieno karo; be to, sutikta,

kad vienam darbininkui teks 
atlikti darbas ne daugiau, kaip 
prie 70 karų per dieną. Taigi 
kavalkų darbas žadėjo jiems po 
$2.80 dienai.

Praktikoj tačiaus pasirodė, 
kad darbininkai negalėjo už
dirbti nė tų $2.80. Taigi dalis 
jų—apie 200—sustreikavo. O 
kompanija paleido kitus ir už
darė dirbtuvę neribotam lai
kui.

Ketvirtadienio vakarą įvyko 
darbininkų mitingas, kuriame 
dalyvavo virš 1,500 asmenų. 
Susirinkimas vienu balsu nuta
rė piketuoti Nash dirbtuvę. 
Jis taipgi nutarė kreipti į ša
lies vyriausybę prašymu at
siųsti savo atstovą, kad paša
linsi susirėmimą. Dar tapo iš
rinktas komitetas, kuriam pa
vesta reikalauti, kad Nash 
kompanija pripažintų darbinin
kų Uniją formaliai.

Litvinovo, Sovietų Rusijos užsienio reikalų komisa-

Lietuvis teisme kai 
tinanias nužudymu 

policininko
CHICAGO.—Chicagoj vakar 

buvo nagrinėjama byla iškel
ta Juozui Majczek ir Teodorui 
Marcinkevičiui. Pastarasis, sa
koma, esąs lietuvis. Abu vai
kinu yra kaltinama nužudymu 
policininko laike holdopo 'deli
katesų krautuvėj adresu 4312 
So. Ashland avė. praėjusių me
tų gruodžio mėnesį. Abu kal- 
tinomuoju tvirkina, jogei juo
du nedalyvavę minėtam holdo- 
pe. Džiitrės nuosprendžio lauk
ta vakar apie pavakarę.

Prež. Roosevelto ir 
M. Litvinivo konfe
rencija sovietų pri
pažinimo reikalu

Socialistas išrinktas 
miestelio valdininku
FAIRLAWN, N. J., lapkr. 

10.—McAllister Coleman, socia
listas rašytojas ir prelegentas, 
tapo išrinktas Fairląwn apskri
ties teisėj ir— justice of the 
peace.

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
i.— Po konferencijos, kurią 

turėjo prez. Rooseveltas ir so
vietų atstovas Maksim Litvi
nov, Baltasis Namas išleido to
kį pareiškimą:

“Prezidentas ir p. Litvinov 
peržvelgė klausimus, kurie lie
čia abi šalis ir kurie pirmiau 
buvo diskusuoti užsienio rei
kalų sekretoriaus ir p. Litvi
novo,

“Tie pasitarimai su preziden
tu ir užsienio reikalų ministe
rija eis ir toliau normalia va
ga”.

Po pasirodymo šio pareiški
mo gauta pranešimas, jogei 
Litvinov pasiliksiąs Washingto- 
ne iki savaitės galo, nors pir
miau jis planavo savaitės pa
baigoj būti jau New Yorke, 
grįždamas atgal į Rusiją.

Pardavinėjimas svai
galų busiąs žymiai 

suvaržytas
Priimta patvarkymai alkogoli- 

nių gėrimų pardavinėjimui 
New Yorko valstijoj; tie pa
tvarkymai busią kaip ir mo
delis kitoms valstijoms

ALBANY, N. Y., lapkr. 10. 
—New Yorko valstijos alkogo- 
liniams gėrimams kontroliuoti 
taryba priėmė eilę patvarky
mų. nužiūrėtų svaiginančių gė
rimų pardavimo kontrolei toj 
valstijoj. Patvarkymai buvę 
išdirbti su federalės vyriausy
bės žinia. Taigi manoma, kad 
jie esą kaip ir modelis kitoms 
valstijoms, štai kokie jie yra:

Patvarkymai, kaip dabar iš
dirbti, veiks nuo dienos panai
kinimo prohibicijos iki balan
džio 1 d., 1934 m., kada pasi
baigia dabartinis alaus įstaty
mas New Yorko valstijoj.

Patvarkymai nekeičia taisyk
lių alui pardavinėti.

Alkogolinius gėrimus galės 
pardavinėti restoranai. Bet jie 
turės įrodyti, jogei didžiuma 
jų pajamų susidaro ne iš gėri
mų, bet iš valgių pardavimo.

Restoranuose tik prie stalų 
galima bus gėrimai parduoti 
arba j stiklines pilti.

Alkogolinius gėrimus ir vy
ną publika galės pirkti, kad 
neštis namo, tik iš specialių 
krautuvių, kurios varys vien 
tą biznį. Kalbamos krautuvės 
turės būti didžiosiose gatvėse 
miestų ir mietselių centruose.

Joks asmuo negalės gauti 
vienu kartu iš krautuvės dau
giau kaip 3 kvortas alkogoli
nių gėrimų ir 3 galionus vyno.

Sekmadienį Šios krautuvės 
bus uždarytos.

Visi alkogoliniai gėrimai ir 
vynas turės būti pardavinėjami

iš bonkų, o ne iš bačkų.
Pardavimas ant bargo 

(lito) bus uždraustas.
Pardavimas svaigalų jaunes

niems kaip 18 metų asmenims 
bus uždraustas.

Taipjau bus uždraustas par
davimas svaigalų girtiems.

Lafcniai alkogolinių gėrimų 
pardavimui busią: krautuvėms 
----- $166.67 iki $500, atsižvel
giant kokio didumo yra mies
tas; viešbučiams, kliubams ir 
restoranams laisniai — nuo 
$250 iki $500; vynui pardavi
nėti laisniai krautuvėse—$8.34 
iki $16.67; viešbučiuose, kliu- 
buose ir restoranuose—$33.34 
iki $66.67.

Sendvičiams šinkuoti buvei
nės neįskaitoma į restoranų

(kre-

Valstija ims taksų po 25 cen
tus nuo kiekvienos kvortas par
duoto alkogolinio gėrimo; po 10 
centų nuo parduoto galiono vy
no.

Planuoja padidinti žy
dų populiaciją Pa

lestinoj
JERUZALIS, Palestina, lapk. 

10.—Kad išvengti ateity pralie
jimo kraujo tarp arabų ir žydų 
Palestinoj, arabai reikalauja, 
idant žydai liautųsi supirkinė- 
ję čia žemę ir kvietę j čia da
giau žydų. Iš kitos pusėsė žy
dai sionistai yra nutarę padi
dinti žydų populiaciją bent 
500,000 asmenų, o taipgi su
pirkinėti žemę.

Apdraudė dvi bažny
čias $20,000,000 suma

£bR h:
Nepastovus ir kiek šiltesnis 

nei vakar; gal būt lietaus ar
ba sniego; vidutinio smarkumo 
vėjai daugiau iŠ pietų* pusės; 
sekmadienį veikiausia giedra.

Dešinėj pusėj apačioj paveikslas Maksimo
ro, kuris dabar yra Washingtone. Jisai atvyko čia, kad Suv. Valstijos pripažintų Rusiją. Kairėj 
pusėj apačioj paveikslas rodo Litvinovą ką tik atvykusį į Suv. Valstijas. Gi viršuj — raudo
nosios armijos paradas Maskvoj prie Lenino mauzolejaus.

Atsilygina ta pačia 
“moneta”

Karo padėtis Hava 
noje

Reikalauja ištirt Vo
kietijos ginklavi

mąsi
PARYŽIUS, Franci j a, lapkr. 

10.—Francijos parlamento de
batuose atstovas Georgės Mąn- t 
dėl griežtai reikalavo, kad bu
tų padarytas tyrinėjimas, ar 
Vokietija prisilaiko nusakytų 
jai Versaliaus taikos apsigink
lavimo ribų. Franci joj yra
prasiplatinusi nuomonė, ikad
Vokietija esanti daug tvirčiau 
apsiginklavusi, nei sutartis lei
džia. . ;

ROMA, Italija, lapkr. 10. — 
Tapo apdraustos nuo ugnies 
dvi didelės katalikų bažnyčios 
suma $20,800,000. Tos bažny
čios tai iv. Povilo ir šv. Mari
jos bazilikos.

Kiaušinius metė 
Ghandi

BOmAaY, Indija, lapkr. 10. 
—Penktadienį čia buvo mitin
gas. kalbėtojų platformėj sė
dėjo tarp kitų ir “šventasis” 
Indijos žmogus Mahatma Ghan
di. Į jį kai kurie iš susirin
kusių svaidė kiaušinius, 
pirmas Ghandi viešąjį 
venime toks atsitikim

Tai 
ame "gy- 
as.

Vakarų valstijos re 
miančios N. R. A.
Hugh Si Johnson, NRA. ad

ministratorius, pranešė prez. 
Rooseveltiri, kad vakarinėse 
valstijose nesą nė vieno nuo
šimčio tokių žmonių, kurie bu
tų priešingi NRA. programui. 
Johnson važinėjo po vakarines 
valstijas su prakalbų maršrutu, 
nes mat buvo pasklydusių gan
dų, jogei publika, ypač farme- 
riai, reiškią nepasitenkinimo 
Roosevelto administracijos dar
buote.

Jasper McLevy, naujai 
rinktas Bridgeporto, 
miesto socialistas meras.

iš- 
Conn.,

Vėl dedama pastan 
gos Tarną Mooney 

paliuosuoti
WASHINGTON, D. C., lapkr. 

10.— Remiantis naujais lega
liais ’pąmąjįąis ruošiama ape
liacija tyriausiam šalieš teis
mui, kad paliuosuoti iš kalėji
mo Tarną Mooney. Apeliacija 
busianti paduota teismui bė
giu ateinačių trijų mėnesių.

NEW YORK, lapkr. 10.
Neseniai Grakijos teismas atsi
sakė išduoti Suv. Valstijoms 
buvusį viešųjų įmonių magnatą 
Chicagoj Šamą Insullą. Dabar 
New Yorko teismas atsisakė 
išduoti Grakijai tūlą James No- 
kas, kaltinama nužudymu sa
vo pačios Graikijoj 1930 m. 
Reiškia, atlygina tuo pačiu “pi- 
mgu,r. *

Reikalauja $40,000 
paliuosavimą

UŽ

10

Dolerio vertė puola
WASHINGTON, D. C., lapkr. 

10.—Ketvirtadienį Su v. Valsti
jų dolerio vertė nupuolė dar 
žemiau’. Mainuose į Anglijos 
pinigus svarą sterlingų tega
lėjo atsverti tik $5.05 Londo
ne ir $5.14 New Yorke. šitokio 
dolerio vertės puolimo tarptau
tinėj rinkoj nebuvo nuo 1914 
metų.

Dolerio vertės puolimas sta
to Angliją sunkesnėn padėtin 
užsienio prekyboj. Mat darosi 
pigiau pirkti ta vorus Amerikoj, 
ne kad Londone.

Kareiviams bonų mokė 
jimas priimtas

22,900 užmuštų auto 
mobilių nelaimėse
HARTFORD, Conn., lapkr. 

10.—Travelers Insurance Com- 
pany žiniomis per 10 mėnesių 
šių metų Suv. Valstijose žuvo 
automobilių nelaimėse 22,900 
žmonių.

gSAN JOSE, Cal., lapkr.
—Kidnaperiai (žmogvagiai) pa
sigavo Santa Clara universite
to studentą, Brookes Hart, 22 
metų, turtingo San Jose mies
to pirklio sūnų. Piktadariai 
reikalauja $40,000 už vaikino 
paleidimą.

Ką rodo teleskopas

Rusai džiaugiasi Lit 
vinovo priėmimu 

Amerikoj

Duodama kontraktai 8 
NRA projektams 

vykinti

MASKVA, lapkr. 10.— So
vietų Rusijos spauda ypač Ma
skvoj skiria ištisas savo spau
dos špaltas pranešimams apie 
tai, kaip Litvinov buvo priim
tas Amerikoj. Kai kuriuose 
Maskvos laikraščiuose tilpo di
delis prez. Roosevelto paveiks 
las greta tokio pat didžio 
Litvinovo po veikslo. Iš visos 
sovietų spaudos matyti didelis 
bolševikų džiaugsmas Litvinovo 
priėmimu Amerikoj.

Rumunija sumokėsianti 
Suvienytoms Valstijoms

2 nuošimčiu skolų
—......r1

BUCHAREST, Rumunija, 1. 
10.—Šalies vyriausybė paskelbė, 
kad iki gruodžio 15 d. š. m. ji 
sumokėsianti Suvienytoms Val- 
stojoms dar du nuošimčiu sko
los.

PHILADELPHIA, Pa., lapkr*. 
10.— Pasiūlymas pataisos prie 
Pennsylvania valstijos konsti
tucijos, autorizuojąs vyriausy
bę išleisti $50,000,000 sumoj 
kareivių bonus, tapo;
2 balsais prieš 1 praėjusio an- asmenys žuvo nelaimėj, o ketu-r 
tradienio^balsayimuosea : L ‘ ~'4 ‘ ‘1

J'.'

PORTLAND, Oye., lapkr. 10. 
—United Ąir Lines orlaivis pa
metė kelią miglose ir nukrito 
žemėn kalnuotoj apielinkej va
karuose nuo Portland. Keturi

^jįkiti sužeisti. i
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SPRINGFIELD, III., lapkr. 
10.—-Illinois valstijos vieškelių 
departamentas paskelbė varžy
tines 8 kontraktams išpildyti 
sulig NRA programų. Tie kon
traktai numato išlaidas patai
soms suma $326,313.12.

Tikisi 6% tvirtumo 
alaus

Chicagos bravorų menedže
riai nutarė'dėti pastangas, 
po gruodžio 5 dienos šių metų 
butų leista virti alus su 6 nuo
šimčiais alkogoliaus. Dalykas 
esąs toks, kad 4 mioŠimčių 
alaus tvirtumas nepatenkinąs 
publikos ir ji bevelijanti gerti 
munšainą arba naminį alų, 
ažuot vartojus bravoruose pa
darytą.

Tikisi susitaikyti su 
Vatikanu

VATIKANO MIESTAS, Ro- 
moj, lapkr. 10.— Aukštos Va
tikano prelatas pareiškė, kad 
tuoj po busimų-Vokietijos rin
kimų. į Romą atvyksiąs Vokieti
jos atstovas tikslu išlyginti ne
smagumus 'tarp Vatikano ir 
Vokietijos, v Tie .> nesmagumai 
gimę dėlei nacių persekįojimo 
katalikui, draugijų Vokietijoj..

HAVANA, Kuba, lapkr. 10. 
—Kubos prezidentas Grau San 
Martin davė įsakymą paskelbti 
karo padėtį šalies sostinėje Ha
vanoje. Gyventojai įspėti ne- 
simaišyti gatvėse.

Nuslopinus sukilimą, dėl ku
rio Žuvo apie 200 žmonių, ša
lies vyriausybė ėmėsi griežtų 

su- kilimams ateity,
Gyventojams įsakyta atiduo

ti valdžiai ginklus kas kokius 
turi.

PASSADENA, Cal. lapkr. 9. 
—Dr. Edwin Hubble, astrono
mas ir autoritetas nebulų klau
simuose, šiuo laiku studijuoja 
grupę iš 800 nebulų arba žvai
gždžių sistemų. Kalbamoji 
žvaigždžių grupė tapo peseniai 
surasta pagelba 100 colių teles
kopo Wilson kalno observatori
joj, Kalifornijoj.

šios žvaigždes esančios taip 
toli, kad jų šviesai pasiekti mu
sų žemę imtų 130,000 metų. 
O reikia atminti, kad šviesa 
keliauja greitumu daug-maž 
186,000 mylių per sekundą.

Žiūrinčiam per minėtą teles 
kopą toji žvaigždžių grupė at
rodo didumo kaip mėnulis. Vie- 
hok jos diametras (t. y. ilgis 
nuo vieno šono iki kito)' sie
kiąs 1,500,000 šviesos metų. 
Kitaip sakant, praeitų f,500,000 
metų kol šviesa nukeliautų nuo 
vieno šono iki kito.

Gi tolis vienos nebulos nuo 
kitos visoj 800 nebulų grupėj 
siekiąs apie 180,000 šviesos me
tų

Pasirašė bilius bedar
biams šelpti

SPRINDFIELD, 111., lapkr. 
10.— Gubernatorius Homer 
penktadienį pasirašė legislatu* 
ros priimtus bilius, kurie su
teiks $30,000,000 valstijos be
darbiams šelpti.

Senatoriaus Moriso var
du pavadins miestelį
KNOXVILLE, Tenn., lapkr. 

10.—Tennesy valstijos viršinin
kai pavadino pažangaus Ne- 
braškos senatoriaus George 
Norris vardu dambą, kurios 
pastatymas kainavo $34,000,- 
000. Be to, senatoriaus var
du busiąs pavadintas ir mieste
lis statomas arti dambos (už
tvankos) .

Automobiliu registraci 
ja dvigubai padidėjo
SPRINGFIELDL, III., lapkr. 

10.—Spalių- mėnesį šių metų 
pardavimas automobilių Illi
nois padidėjo daugiau kaip 
dvigubai (būtent 146 nuošim
čių), palyginus su pardavimu 
tą patį mėnesį praėjusių metų. 
Šiemet spalių mėnesį parduota 
Illinois naujų karų 7,332, kuo
met pernai tą patį mėnesį te- 

' parduota tik 2,979.
„ ...-.'■■i. ■■ ..............■■■ rw.i

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

'Naujienų ofisas atdaras Uuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
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Bridgeport, Conn.
Didelis socialistų laimėjimas 

miesto rinkimuose

Jasper McLevy, socialistas, 
tapo išrinktas miesto majore. 
Po 28 metų jo nuolatinio ir 
sunkaus darbo, socializmo dir
voje, jam šį kartą vietos gy
ventojai pareiškė didžiausį pa
sitikėjimą, išrinkdami jį mie
sto galva-mėru. Kartu su drg. 
McLevy įeina kuone visas so
cialistų sąrašas — tikietas. Mie 
sto tarybon aldermanų 12. Mie-

PARTDO

PEOPLES 
FURNITURE CO. 

KRAUTUVĖSE
RASITE GERIAUSIUS 

IR GRAŽIAUSIUS

PEČIUS
MAŽIAUSIOMIS 

. KAINOMIS 
MIESTE!

Pilnutėlis Pasirinkimas

■ MOORE
H CR0WN
■ ORBAN
■ ŲIAKER
| ALCAZAR
R CALORIC
■ COMSTOCK
| MONOGRAM
■ OILOHEATER

Kurių kainos čia yra 
Nepalyginamai Mažos

$35.00 vertės grąžus porce- 
liuoti šildytuvai dėl apšil
dymo keturių kambarių. 
Kaina tik

•19.50
Kūrenti šildvtuvai po

*49.50
$20.00 vertės Kitchcn Hcat- 

ers čia tik 

12.75
Pirkite ejabar ir taupykite!

PEOPLES 
FIIRNIIURE CO. 
KRAUTUVES 
4179-85 Archer Avė.

T<l. Ubyttte 3171

2536-40 W. 63rd St
Tel. Hemfock 8400
- CHICAGO,. ILL.

sto klerkas. Miesto kasininkas- 
treasurer, town derk. Vienas į 
mokyklų tarybą (čia tik vie
nas ir bWO renkama). Trys, 
ir visi trys socialistai, miesto 
šerifai. Trys selectman ir visi 
socialistai, šiuose rinkimuose 
republikonai nelaimėjo nė vie* 
nos vietos. Demokratai* kurie 
valdė miestų per paskutinius 
keturis metus, šiuose kinkiniuo
se vietą pralošė, išskiriant tris 
aldermenus; tai ir viskas. Taip 
ir rferkia.

Kandidatai j majoro vietas 
gavo balsų sekantai: Jasper 
McLeūy, socialistas, 22,445 bal
sus;. demokratas 16,$76; repu- 
biikonhs 7,321; komunistas 204 
balsūs. Kas sako, kad komu
nistai nėprogreSUOja, — artyn 
prie fcero. Jasper Mcbevy su
mušė visus miesto rinkimų re
kordus, — jis gavo daugiau
siai balsų, negu* kada kas yra 
gavęs rinkimuose šiame mies
te. 1 • • ' •

Šį metą arba, tiksliai sakant, 
iki kito rudens rinkimų, mie
sto taryboje demokratai turės 
didžiumą balsų, — 13, vienu 
balsu daugiau, negu socialistai. 
Bet sulig nauju' miesto patvar
kymu, sekamais metais nebus 
renkami aldermanai, kaip kad 
pirmiau buvo daroma, ir de
mokratų aldermanų terminas 
pasibaigs. Iš dabar esamų 13 
demokratų aldermanų pasiliks 
tik keturi. Tuomet aldermanų 
skaičius sumažės iki 16 narių, 
12 bus socialistų ir 4 demokra
tai. Taigi u*ž vienų metų nuo 
dabar socialistai turės pilniau
sią galią miesto tvarkyme.

Miesto galva — meras yra 
renkamas kas du metai. Socia
listų kandidatas drg. McLevy 
aštuonis kartus buvo nominuo
tas ant socialistų tikieto į me
ro vietą, — aštuntą kartą jis 
laimėjo, ir laimėjo gar 
bingai. šeši metai atgal jis ga
vo vos 1,600 balsų. Du metai 
atgal jis gavo jau daugiau*, ne
gu 15,000 balsų, šiais metais 
jis sumušė savo oponentus i 
dulkes, šiuose rinkimuose 
nuošimčiai visų balsuotojų da
lyvavo rinkimuose. Tai liudija, 
kad vietos piliečiai pabudo iš 
to miego, kuriame jie buvo per 
((augelį metų ir visuomet sap
navo apie republikonų bei de
mokratų jiems žadamą rojų. 
Galop, tie susnudę piliečiai at
sibudo ir pamatė/ kad demo
kratai ir republikonai juos tik 
apgaudinėja. Jie jiems davė 
skaudų smūgį ir išvarė lauk iš 
šiltų vietų, atidavę savo bal
sus už socialistų kandidatus.

Priešrinkimine kova
•Prieš rinkimus demokratų 

demegogai vartojo šlykščiausią 
agitaciją prieš socialistus. Jie 
baugino vietos piliečius viso
kiais baubais. Spaudoje, per 
radio, svetainėse, prie dirbtu
vių jie vis rėkė,- kad socialis
tams laimėjus, vietos dirbtuvės 
kraustysis iš miesto ir darbi
ninkai neteks darbo. Bet jei
gu tikėti vietos spaudai, tai so
cialistams laimėjus ir sumušus 
abi senas partijas į nesuren
kamus trupinius, vietos dirbtu
vės pasiuntė McLevy gana jam 
prielankią telegramą, pasaky
dami: *Nežiurint, kad socialis
tai laimėjo rinkimus, jie, esą, 
iš miesto savo dirbtuvių ne
kraustys. Tai liudija, kad dirb
tuvių savininkai pašiepė demo
kratų kvailą demagogiją bei pi
liečių gąsdinimą nebūtais daik
tais.

Demokratai Čia buvo parsi
traukę net ir garsųjį Bdttlefį, 
buvusį generolą, kad anas įkal
bėtų karo vėteranams patrio
tizmą ir ragintų veteranus bal
suoti už demokratus. Vienok 
ir tas nieko negelbėjo. ■ žmonės 
buvo nusistatę prieš abi senas 
partijas, nes jos visai nesiskai
tė su vietos gyventojų reika
lavimais ir niekad nepildė su 
vo duotų pažadų, kurie Tildą-

vosi, kaip iš ožio rago kiekvie
nose miesto rinkimuose, bet Vė
liau nebuvo pildomi.

Socialistai saVo priešrinkimi
nėje agitacijoje nieko negali
mo nežadėjo. Jie sake, kad jie 
yra žmones ir jokių stebuklų 
daryti nemano ir net negali, 
— tą palieka atlikti republiko- 
nams su demokratais. Tie tai 
jau yra pridirbę gana daug vi
sokių "stebuklų” tiltų statyme 
ir jų taisyme. Mat, čia repu
blikonai savo laiku, kuomet ga- 
špadoriavo miesto valdyme, sta
tė tiltus, ir ta tiltų statymo is
torija yra ilgo ir brangi. De
mokratai-per pastarus 4 metus 
taisė republikonų pabudavotus 
tiltus. Kaip vieni, taip ir kiti 
tame amate yra geri mechani
kai. Jie čia pridirbo daug ste
buklų ir miestą įvarė į sko
las.

Socialistai sako, kad jie da
rys viską, kas galima, kad mie
stą vesti į šviesesnę ateitį. Ban
dys sutvarkyti miešto ekono
minę padėtį bei finansus. Įves 
naują tvarką miesto sąskaitų 
tvarkyme, taip kad butų aiš
ku, kam yra pinigai išmokami. 
Tuo pačiu stengsis mažinti mie
sto išlaidas, kiek tik bus gali
ma. Bet nieko stebuklingo, ko 
žmogus negali padaryti, socia
listai piliečiams neprižadėjo.

Rinkimus laimėjus
Rinkimus laimėjus, tarpe 

žmonių kilo begalinis entuziaz
mas. Visi, kas gyvas, leidosi 
į miesto centrą. Visi griebė se
nas šluotas ir leidosi bėgti šluo
ti senus demokratų politikie
rius iš miesto rotušės — City 
Hali — laukan, žmonių dide
lis entuziazmas perėjo visokias 
ribas. Mieste parodavo per vi
są naktį. Demokratų atvaizdas 
ir jų garsinimus plėšė nuo stul
pų ir minė po kojomis ir su 
šluotomis šlavė į šašlavyną. 
Kurių negalėjo pasiekti — nu
plėšt žemyn, dėl tų pirštus pri
kišę prie nosies rėĮkėt off 
you dirty dėmaerat^^a^himaš 
daugiausia tuo pasižymėjo. Ne
reikia tad stebėtis, kad bile ku
rioje šalyje, ' įvykus valdžioje 
permainai — revoliucijai, gy
ventojai netenka pusiausviros, 
šitas miestas turi tik apie 150,- 
000 gyventojų ir tokiame ne
paprastame atsitikime visi, kas 
gyvas, leidosi j miesto centrą 
ir ten išreiškė savo jausmą, 
kad permaina įvyko ir ją rei
kia vainikuoti laimėjimo 
siu.

Šita laimėjimo žinia 
greitumu perbėgo skersai 
ilgai visą miestą, ir visi
balsu .suriko: Jasper McLevy, 
socialistas, laimėjo!

Pačių socialistų ūpas
Pirmutiniai žiniai pasiekus 

socialistų centralinį namą apie 
McLevy laimėjimą (dar nebu
vo žinių apie kitų socialistų lai
mėjimą), jo draugai griebė jį 
ir nešiojo po kambarį ant ran
kų, — stačiai nežinojo, kas at
sitiko. Paskui, įsisodinę jį Į 
automobilių, skubiai nuvežė j 
WICC vietinę radio stotį, kur 
buvo reikalaujama, kad jis pra
kalbėtų į visus vietos gyvento
jus apie.tokį nepaprastą jo gy
venime nuotykį. Per radio Mc 
Levy trumpai paačiavo už to
kį didelį jam suteiktą vietos 
piliečių pasitikėjimą ir pasiža* 
dėjo daryti viską, kas galima, 
dėl miesto gerovės ir visų la
bo. Vėliau jį nuvežė į jo na
mus, kur jo laukę būrys laik
raščių reporterių ir fotografis- 
tų. žiniai pasklidus po visą ša
lį, pradęjo plaukti sveikinimo 
telegramos. Didmiesčio New 
Yorko draugai mušė McLevy 
telegramą, sveikindami jį. Te
legramoje yra pasakyta; Drau
gai! Jūsų laimėjimas yra kar
tu ir musų laimėjimu. New 
Yorko socialistai .šiais metais 
surinko Virš 60,W balsų.

Vietos spauda praneša, kad 
laimėtojas McLevy;4 yra gana' 
nuilsęs ir apleidžia Bridgėportą 
ant trljiį kpenų ^ilsėti.

jport FOšt” gana prier 
*1

NAUJIENOS, Cliicagd, til. --------------- -----------
--j.......... ..........------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ----------------------

Pl'ŪzicleįitO raportas
Thomūs Malohey > praneša,

‘ '' 1 i f i • į

atsineša ir buvo gana demo
kratiškas visą l&iką. Priešrin- 
kųnin^ aeftecįjoje pil- pB9itertmą 8u ponu
nUi vietos ir sotelalHtų totam c^erf($ N^A pr<a}. 
odzlu * t , dentu, ir su WashingtonU tu-

. i .L
Ne kartą paraše neblogū‘3 

editorialus reikalingume pakei
timo miesto administracijos ir 
nurodė į McLevy nenuilstantį 
triūsą miesto labui, nurodyda
mas, kad nežiūrint j jo politiš
kų nusistatymų, jis yra geras 
pilietis, kokiais mes visi priva- 
lėtumeme būti.

Kas yra draugas McLevy
McLevy yra darbo žmogus, 

iš amato stogdengis. Tos rų- 
šies amatninku buvo ir jo tė
vas. Pareina iš biednos šeimos 
ir yra vienas iš devynių vai
kų. Gimęs ir augęs Bridgepor- 
te. 20 metų būdamas, jau jis 
buvo žymus socialistų veikėjas 
ir visuomet skelbė socializmo 
principus. Jis yra apie 48 me
tų socializmo dvasips jaunikai
tis. Jis buvo vedęs,, bęt jo mo
teris yra mirus, šeimynos ne
turėjo, 
te. Yra 
lietis.

Gyvena su savo sesin 
blaivas ir, teisingas pi- 

A. J. Viznis.

Kenosha, Wis.
<■,, ---------

Rytoj Dailės Ratelio koncertas

Rytoj, lapkričio 12 d., Ger- 
man-American Home įvyks 
šaunus Dailės Ratelio koncer
tas. '• > ■' ,■

Dalyvauk pasižymėjęs Chi- 
cagos dainihinkas/ baritonas 
Stasys Rimkus.

obal-

žaibo 
ir iš- 
vienu

kelias1 dainas ir 
p-le Genovaite Kleveckaitė, vie
na žymiausių ‘ Kenųshos daini
ninkių, buvusi Dailės Ratelio 
mokytoja. Ji turi gražų lyriš
ką balsą. ■'

Be to, • dalyvaus ’ dar ,p-ios 
Ona Jankus ir Mali® Vaičai
tis. Tai šaunios mųsų koloni
jos dainininkės. Dailės Ratelio 
choras irgi išpildys, kelis nu
merius, vadovaujant p. K. Ste
ponavičiui. ' ;

Koncertas prasidės 6:30 vai. 
Vakaro.

Sudainuos

; žinantis

Wilkes Barte, Pa.
IŠ A. M. bf Pebn., specia 

lės kohlerendjos
' V .i'.i

Mko Jm® RD|ife^iĮ^(^, 
.W<Jrkers

įgytai

Al 0U VU

rfejęs pasitarimds^ bet iš to nie
ko neišėjo. Ponas Comerfordas 
vakar vakare 6:30 Vai. prane
šęs, kad gavęs pranešimą iš 
Wasliingtono, jog darbo depar
tamentas turi susirinkimą ir 
John L. Lewis yra ten. Ką jie 
nutars, tai ryt’ pranešiąs 11 
vai. ryto. Maloney sako, dar 
palaukime iki 11 vai. Jeigu ne
gausime atsakymo, tai žinosi
me* kam puls atsakomybė. 
Taipgi tuo tarpu gal kun. J. 
J. Curran praneš ką iš Wash- 
ihgtono.

štai ateina kun. Curran ir 
praneša, ką jis girdėjęs Wash- 
ingtone. Jis pasimatęs su kai 
kuriais darbo dbpartamento na
riais ir jiems persiutęs anglia- 
kašių padėtį. Bet jie nieko ne- 
pasAkę, ką mano daryti. Kun. 
J. J. Curtan prašė dar palauk
ti iki 12 valandos, nes jis šiu
šiąja telegramą į Wašhington 
ponui Wagneh

Jau ir po 11 vai., bet nėra 
pranešimo nuo pono Comer- 
fordO. Nutarta dar palaukti iki 
po pietų. 11:30 paleidžia sesi
ją iki 1:30 po pietų. Popieti
nėje sesijoje prezidentas Malo
ney praneša, kad jam prane
šęs kun. J. J. Curran, jog ne
gavęs atsakymo iš Washington. 
Prašo, kad dar palauktų iki 3 
vai. Ką daryti, — nutarta lauk
ti iki 3-čios valandos. Tačiau 
delegatai ir viršininkai rūstau
ja ant Washingtono ponų, nes 
mato aiškiai, kad Wasliingto- 
no ponai nenori tartis. O to 
so kaltininku yra John 
Lewis. .

Jau tik kelios minutės 
3-čios valandos. Vienas kalbė
tojas pareiškė: jau stovime 
prie mirties linijos (death 
line). Kitas delegatas paduoda 
raščiuką prezidentui, o tas per
skaito. Kun. J r J. Curran pra
šo dar palaukti 15 minučių. 
VČ1 laukiame. 1

Jau ir 3:15 vai 
nešimo. Tarp delegatų ir pu
blikos kyla bruzdėjimas, kaip 

(bičių avilyje.
Štai ateina kun. J. J. Cur

ran. Visi nutilo, taip kad ro
dos tuščia svetainė. KUn. Cur- 
tan praneša, kad 12:30 pasiun
tęs telegramą senatoriui Wag- 
ner, prašydamas, kad greičiau
siai duotų atsakymą, ką jie 
mano daryti, nes kitaip bus iš
šauktas generalinis streikas. 
Wagnerio Sekretorė pranešė, 
kad senatoriaus nebus iki 3 
vai. Trečią valandą vėl siuntęs 
telegramą. Gavęs atsakymą; 
kad šiandien visai Wagnėrio 
nebus ofise. Atsakyme pažy
mėtu, kad yra įgaliotas profe- 
suris Dean \Villettes iš Phila- 
delphijos ir jau išvažiavęs na
mo ir būsiąs Wilkės Barre ry
toj rytą. Tub pačiu laiku pre- 
zidėntą Malohey Šaukia telefo
nu ponas Comerford ir prane
ša, kad ir jis gavęs pranešimą 
iš .WUshingtono, jog atvažiuo
jąs minimas profesorius.

Ką daryti? Delegatai neri
mauja šaukti generalinį strei
ką. Bet Gappailini ir Maloney 
sako, kad reikia laukti minimo 
pTOfesoriaUs ir, girdi, jus de
legatui girdėsite patys, ką jis 
pasakys.

Nubarta šeštadienio rytą 10 
Valandą susirinkti ir palaukti 
profesoriaus atvažiuojant.

Generalinis streikas
šeštadienio rytą nuo 9 Vai. 

■ jau pilna svetainė, kaip silkių 
bačkoje. Visi laukia su nekan
trumu profesoriaus.

Būt štai kun. J. J. Curran

vi-

iki

nėra pra-

SIUSKIT PE& 

NAUJIENAS. 
PINIGUS LIETUVON

Ui * 
lobrašo Lietuvosžmonesir

praneša, kad šiandien profeso
rius Dean Willettes neatvyks, 
o pribus pirmadienį.

Kitokios išeities nebuvo, kaip 
tik šaukti generalinis streikas. 
Streikas paliečia Luzerne ir 
Lakaw.ane kauntes, nuo Forest 
City iki Macanaųita ir viso iš
eina į streiką 70,000 angliaka
sių.

Bet kai jau streikas buvo 
paskelbtas už 20 minučių gau- 
;ą pranešimas iš Washiųgtono, 
kad atvažiuoja kitas įgaliotinis 
Majoras John D. Moore ir pri
bus vakare. Oficialiai streikas 
nusideda pirmadienį, tai yra 
apkričio 6 dieną.

, Turiu dar pastebėti apie kun. 
J. J. Curran. Tai senas kuni
gas, jau 75 metų amžiaus, bet 
visada eina su darbininkais hUg 
1902 m. streikų. <.

Kaip ilgai streikas tęsis, sun
ku pasakyti. Bet atrodo, kad 
John L. Lewis’ui ir 1 distrik-

F b \įJVEDŲ 
Y^AMEHIKOJ'

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

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

*) DROTTNINGHOLM ....Lapkr. 2 
*) GIUPSHOLM............... Gruodžio
*) Kalėdų Ekskursija į Lietuvi

Dideli, balti it gulbės laivai. Erdve 
ir gerai ventiliuoti kambariai, 
judomi paveikslai, koncertai 
Keliaujant "Baltuoju Švedų 
kelionė būna pertrumpa.—o-

Kreipkitės į vietinį agentą, arba'.
SWEDISH AMERICAN LINE
181 N. Michigan Avė., Chicago, III

Kelionėje: 
ir šokiai 
Laivynu”

šeštadienis, lapkr. 11, 1933

to seniems viršininkams dienos 
jau suskaitytos.

— Angliakasis.

KROSNIŲ 
PEČIŲ 
BOILERIŲ

Pataisymui
DALYS
Tiktai užvardyki- 
te reikalau j a m ą 
dalį, priduokite 
mums vardą ir nu 
merį jūsų kros
nies, pečiaus ar 
boilerio ir mes pa- 
rupįnsim reika
laujamą dalį su 
pilna garantija, 

* kad dalys pilnai 
pritiks. Didelis 
atakas visose mu
sų krautuvėse:

312 W. 63rd St.
2323 Milwaukee Avė. 
3209 E. 92nd St.
662 W. Roosevelt Rd.

Northwestern
Stove Repair Co.

CHICAGO, ILL.
Telefonas Monroe 6600

ŠTAI MUSŲ NEKURIE BARGENAI 
šmotų seklyčios setas vertės $69.00, 

“ "ž *39.00 
šmotų Mohair seklyčios 
setas, vertės $95.00 $ 
tik už ...........................

(Turėtumėt pasiskubinti pirkti, nes 
■\ šių setų nedaug beliko) 

Skalbimui mašinos $ 39.50
Importuoti karpetai iš Franci jos, visUr $ JĮ O 
parduodami po $85.00, pas mus tik po .... 
LOVA, SPRINGSAI IR MATRACAS $«S O Efl 

• už .... .’........................... ..... ........! ga
r V ”

Oity Fyroiture Co. 
P* Javąrauskas ir Bertulis* Savininkai 

2316 W. ROOSĘyĘLT ltO.\I)

2

;.r

5 i _2

-

49.00



Rašo Dr. C. Kasputis

(Tęsinys)

Per

mo

Gugu

•44.

MALTTONIC'O Vertės <$50.00 už

HOOVER

A. MISEVIČIENĖ
3206 So. Halsted Street asssns

LACHAWICZ IR SUNAI
CASHPRICI

Midget Radios po

Boulevard 4705 ir 8167

59.00
49.00

Puikus 
griežia 
Vėliau 
Reikia

klausimais 
mišinys be

Dancigą, 
orkestras 
uvertiūrą 

Varšuvos.

j gražų
Užsiden-

GYDO VISAS LIGAS VYR 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEP 
YRA

Del žindamų moti 
nų. Nei vienas ne
gali būti be

Reguliarus Išplaukimai
Kęlionė — ‘-------- —

Pinigų Siuntimu Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

RADIO su daug patogumų, kurios 
rai
10 lubų, tiktai

DYKAI prosymo lenta, muilas ir pin 
tinę “clothes basket.”

Du Kalėdų Švenčių 
Išplaukimai'.
“UNITED STATES” Lapkr. 25
"FREDERIK VIII” Gruodi. 9

Tai taip maždaug praėjo ma
no pirma diena viename tų da
bartinės Lietuvos dvarų.

O dabar, manau, laikas gulti. 
Jau ir taip pavėlavome. Geri

(MM 105)

REDUCED TO

MALT TONIC - EKTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Cicero, UI.
1439 S. 49th Court 

Telefonas Cicero 5927

ūkininkai atsigula ir atsikelia 
su paukščiais, arba su saule. 
Taigi labanaktis! Išsimiegoję 
pakalbėsime daugiau i§ šapalų 
dvaro gyvenimo.

(Bus daugiau)

ir taisomas.
j “Varnėnų” 

Gražus didelis raudonų 
. Prie vieno ati- 
sedi koks tai in- 
išvaizdos jaunas 
tai berašantis ir 
stovinčia prie jo

Ūkininkavimas taisosi
Laikas nuo laiko žydas visai 

be reikalo smarkiai arkliukus 
pliekia botagu. Paliepiau jam 
paliauti juos mušus. “Nėra nie
ko skubaus. Laiko yra“ — sa
kau jam.

Važiuojame taip vadinamu 
plentu. Kelias neblogas. Mato
mai, prižiūrimas

Atvažiuojame 
dvarą, 
plytų trobesis 
darytų langų 
teligentiškos 
vyriškis, ką 
kalbantis su 
moteriške.

Prieinu ir aiškinu jam savo 
čia atsiradimo priežastį. Jisai 
lyg j mane nežiūrėdamas atsa
ko, kad ot ten ant kelio jau 
matosi arkliai iš šapalų. Atsi
grįžtu ir tėmiju dulkių sūku
ry arklių dvejetą smarkiai bė
gančių musų link.

Kol atbėgs arkliai iš šapalų, 
ne pro šalį butų šį tą palietus 
iš dabartinio Lietuvos žemės 
ūkio.

terimis pasisekimą, ypatingai 
Gaezar. Tų laikų gražuolė Kle
opatra jam visai buvo atsida
vusi. Bet aš, — tai nei vienas 
ir nei kitas.

Kultūringos Lietuvos ponios, 
ypatingai ukėse, tai truputį lyg 
ir alkanos iš to atžvilgio, 
rai ilgai užimti laukuose, 
mažai jiems laiko ir ūpo, 
namo parėjus burkuoti su 
terimis, kaip kokie karveliai. 
Jų elgęsis panašesnis daugiau 
į gaidžių su vištomis. Ne visai 
romantiškas, bet gana praktiš-

šitas dvaras, kitados Gav- 
ronskių, vienas tų lenkinimo 
lizdų buvusis. dabar esąs val
džios žinioj. Valdžia čia dabar 
įsteigė pamokinimo ir bandy
mų stotį. Tame dvare darbuo
jasi agronomai, t. y. pamokinti 
žemdirbiai specialistai. Jie pa
mokina šios apylinkės ūkinin
kus geriau ūkininkauti ir semti 
iš žemės atatinkamą naudą ir 
pelną.

Šiandien Lietuvoje jau be
veik nesimato anų metų ilga- 
srukių, liesų kiaulių. Dabar vi
sur auginama Anglijos “york- 
shirai”. Iš jų gaminama beko
nai Anglijos ir kitų kraštų rin
koms. Sovietai daug tų kiaulių 
iš Lietuvos traukia veislei pa
gerinti.

Karvių daugiausiai matosi 
“Holstein“ veislės, arba jų mi
šinys su vietinėmis. Jos duoda

MILDOS RESTAURANTAS
Kuriame yra visados didelis pasirinkimas skanių lietu 
viškų ir amerikoniškų valgių. —• Tariu širdingą ačių vi 
siems savo kostumeriams ir rėmėjams. Savininkė

bėgantis žemin 
štai ir pats p, 
“Naujienų“ san- 
Pradžiugau, pa-

“THOR“ 1934 SKAI
BYKLA, .....................

!
MOGLIS (prosymo
mašina) .......... ..........

“HOOVER“ dulkių valytojas Model 105 
parsiduoda nupiginta $«| Q fip 
kaina, tiktai ......  |

Geriausia Dovana Šei
mininkėms!

*Galima pirkti mokant tik po $1.00 
savaitėje.

Ned., Lapkričio-Nov. 12tą, 1933 m
CHIC. LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 SO. HALSTED STREET
Pradžia 6:30 vai. vak. |žanga 35c y patai.

Kviečia kuoskaitlingiausiai ATSILANKYTI.

horizontą. Įvažiuojame pro me
džius į slėnį. Staiga pasirodo 
dideli ir mažesni trobesiai. Pa
sigirsta šunų lojimas; Vienas 
jų vadovauja augštesniu ir 
smarkesniu balsu. O kitaip, — 
tai visur ramu ir tylu.

Prie dvaro klombos matau 
kokį tai barzduotą, ilgais batais 
apsiavusį vyruką, kuris žiuri į 
mane ir šypsosi. Iššoku iš fa
jetono ir žengiu prie jo.

Iš jo balso tiktai galėjau pa
žinti, kad tai pats dvaro “dzie- 
dzicas” p. Gugis, arba kaip aš 
jį Chicagoj vadindavau 
tis. Pasisveikiname.

“Jūsų dvarui geriau 
‘Barzdylų’ užvardinimas 
šapalų

arba

Eitra Pale Alaus

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. 
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keęler Avė. TėL Crawford 557.3

PAS

Budriką Kainos Nepakeltos!
Nors dolerio vertė užsieniuose yra vos 62 centai, kas reiškia, kad 
prekių kainos kils, Budrike krautuvė yra prisipirkus daugybę 
prekių, kurias parduoda dar senomis kainomis.

tiktų 
vietoj 

prakalbinu savinin-

arba rusų įr 
Kunigai lietu- 

lenkindamį daugelį jų su- 
ypatingai Vilniaus

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.

OOVOD COmvM***
__  

ooo r><«

LINKSMŲ KALĖDŲ
PASIŲSKITE PINIGUS LIETUVON DEL 

ŠVENČIŲ PER

g WISSIG,
I F Specialistas iš 

jJgF Rusijos

J IR MOTERŲ PER 28 METUS 
______ ĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuOt 
raujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus,

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
GABRYS TAVERN

įvyksta

šeštadieny j, Lapkričio-November 11 d.
Seni Bridgeporto gyventojai ir plačiai žinomi p. p. GABŠIAI 

atidarė naują alinę, kur randasi kartu ir graži svetainė.
Kviečia į iškilmingą atidarymą pažinties draugus ir drauges, 

bus skanaus alaus ir užkandžių, grajis geras orkestras, kur šoksime 
iki vėlybos nakties. Kviečia savininkai

D. GABŠIAI, 3326 So. Halsted St.

Rusiška ir Mišką Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD<W
arti St. Loub Avė. Tel. Kedzii 8902 4------

Vanos, lietaus k druskos vauo®. :
.. ( reimming pool.

Rusiška ir tarkite* pirtis moterims
seredomia iki 7 t. v« < .

daug pieno, turtingo riebalais 
ir vitaminais.

Dabar lietuviškas sviestas ir 
suris jau išdirbo gerą markę 
ir rinką visokiuose pasaulio už
kampiuose.

žemė ir racionališkas ūkis, 
tai beveik vienintelis Lietuvos 
piliečių turtas. \

Lietuvos valdžia per (tokias 
įstaigas, kaip “Maistas“, “Pie
nocentras“, “Lietūkis“, kuriose 
ūkininkai taip pat dalyvauja, 
beturėdami akcijas (šėrus), ne 
tik smarkiai gerina Lietuvos 
gerbūvį, bet kartu ir skleidžia 
civilizaciją ir kultūrą.

Apie tai pakalbėsime kitą sy
kį plačiau.

Suvalkija
ftai ir atlėkė arkliai iš ša

palų. Gražių, smarkių, ant vie
tos nepastovinčių, šviesiai bė
rų žirgų pora. Tai garsus Lie
tuvos trakėnai. Barzduotas, lai- 
baliemenis, lyg koks čerkesas, 
vežikas- padeda mano čemoda
nus vežimo priešaky.

Lendu vežiman ir aš. Dabar 
tai jau ne į kalamašką, bet į 
bričką, dovanokite - 
fajetoną su resorais 
giu odiniu žiurstu savo kojas. 
Vežėjas atsisuko į mane ir 
žvilgtelėjo, ar viskas tvarkoje. 
Paleidžia trakėnus.

Lekiame lyg vėsula. Tiktai 
dulkės sukasi aplink.

Apgraibau akimis Suvalkiją. 
Tai ne graži kalnuota Žemaiti
ja su miškais ir šileliais. Ligu- 
ma. Dalinai primena Kansas 
valstiją. Miškų beveik nesima
to, tik retkarčiais gražus, dide
li lapuoti medžiai, žemė derlin
ga. Javai visur puikus ir stam
bus. Prašvilpia pro mus keletas 
automobilių. Arkliai nesibaido, 
kaip kad žemaičių krašte. Jų 
čia, matyt, pasitaiko daugiau. 
Gyvuliai su jais jau apsipratę.

Pasimato laukuose didelis, 
tamsus, senas kryžius. “Tai čia 
p. Gugio žeme“ — pirmą sykį 
mane prakalbina tas laibalieme- 
nis barzduotas šapališkis.

Dvare
Milžiniški, seni, platus, lapuo

ti medžiai kaip ir pridengia

J LIETUVI
Patogi 

Žemos Kainos.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Pro klombą, kurioje visokių 
gražių lietuviškų gėlių, besijuo- 
kaudami žengiame dvaro prie- 
angin. Pasigirsta kas tai sku
biai laiptais 
Kad tave...— 
Lalis, buvusis 
darbininkas, 
matęs jį dar be barzdos.

Visi tokiu netikėtu susiėjimu 
susijaudinę, ant greitųjų pra
dedam visokiais 
mainytis. Pasidaro 
jokios nuovokos.

Einu praustis ir 
sipuošti. Jaučiu dvare esama 
gražiosios lyties. Neapsirikau. 
Vėliau pasirodė, kad ten butą 
net trijų gracijų.

Pirma susipažinau su ponia 
Gugiene. Simpatinga, patrau
kianti ir tikrai kultūringa mo
teris. Jos draugijoje jaučiamar 
si jauku, liuosai ir malonu.

Dvare yra svečių. Gyvas, vik
rus teisių studentas iš Kauno 
su dailia seserim kokių šešioli
kos metų “flaperka“. Tai Chi- 
cagos ponų Misevičių giminės. 
Buvo ir kuklus dar besiformuo
jantis vyrukas gimnazistas iš 
Panevėžio, p. Lalio giminaitis. 
Na, ir dvaro šeimininkė, su ku-

Iškilmingas Teatras Ir Balius
BUS SULOŠTA

SODNE IR PAIEŠKOJIMO BIURAS
----- RENGIA -----

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

pagauna tolimas stotis, 1934 metų,

39.00
69.00
79.00

S. G L.
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMAVOTOJAI 

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

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

Greitas Patarnavimas ir Žemos Ratos
Mes Siunčiame Pinigus į Lietuvą Kasdien, 

Lietuvis p. SEDEMKA patarnaus jums.

VACEK & COMPANY
{steigta 1905

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

Deimantiniai žiedai yra brangi dovana 
kiekvienam.

Vertės $25.00 už ........... "| 2 50
25*00 
50.00

Padedant $1.00 rankpinigių, daiktus 
palaikome iki Kalėdų.

BUDRIK JEWĘLRY STQRE 
3343 So. Halsted Street.

Abiejų mašinų vertė 00
Budrikas parduoda ’^CO f) O 
abidvi už ...................... • O O s U U

Jis yra rekomen
duojamas per

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

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

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

. . — .... -------- -- , -------- ----- ■■ ...... I , ......

Lietuvon Vikingų Keliais
..................       , '■ nwyiITgnia.etftf.yig- ... .. .......  

ria kalbėjau telefonu iš Vilka- pliki, visgi turėjo didelį su mo 
viškio — jauna, rimta panelė.

Tai matote, kokioj rinktinoj 
kompanijoj atsidūriau. Buvo su 
kuo ir pakalbėti, ir pažaisti, ir 
pasijuokti.

Papietavę einame salionan 
ne saliunan) radio pasiklausy
ti. Radio naminio darbo. Kokio 
tai studento padaras. Išrodo ir 
perduoda lobai gerai.

Gauname Sovietus. Moters 
balsas baltgudiškai kalba apie 
burokų auginimą. Keistai skam
ba ta baltgudžių kalba. Kaip ir 
sudarkyta rusų 
lenkų mišinys, 
vi u s 
baltgudinO, 
krašte.

Domės! Kalba Vilnius. Koks 
tai “proszę pana“ kietai ausį 
riežiančiu ir cypiančiu balsu 
kalba temoje “Tatarska jazda“ 
— totorių raiterija. žaltys! 
Nieko nemini, kad totorius apr 
gyvendino Lietuvoje Vytautas. 
Totoriai Lietuvai ištikimai tar
navo ir davė taip vadinamų 
ulonų pradžią.

Gauname 
simfonijos 
kokią tai 
klausėmės 
pripažinti, kad iš Varšuvos vi
sados gaunama labai geros mu
zikos.

Kažkodėl silpniausiai tai 
skambėjo Kaunas. Salione daug 
juokaujama ir kalbama. Atmos
fera jauki ir maloni. Dvaro po
nia pareikalauja, kad aš pasa
kyčiau ką nors tokio kaip ir 
romantiško. Vaje, vaje, tai ir 
pataikė. Susirupinau. Roman
tiškumo manyje lygiai tiek, 
kiek ir plaukų ant mano gal
vos. O mano galva tai visai 
švari, lyg ir biliardo rutulys 
(bolė). Taigi, dabar galite sau 
išsivaizduoti, kiek pas mane 
romantiškumo: Tiesa, Julius 
Caezar, Napoleonas ir daug ki
tų panašių didvyrių, nors buvo
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PENKIOLIKA METŲ TAIKOS

Šiandie sukanka 15 metų, kai sustojo pasaulio ka
ras. Musių paliaubų sąlygas padiktavo pergalėjusios 
valstybės-— Santarvė (Anglija, Francija ir t. t.) ir jos 
talkininkės, prie kurių paskutiniais karo metais buvo 
prisidėjusios ir Amerikos Jungtinės Valstijos. Paliau
bų sąlygas suformulavo Amerikos prezidentas Wood- 
row Wilson, žadėdamas savo garsiuose “14-je punktų” 
taiką teisingą ir demokratinę, be aneksijų ir kontribu
cijų ir su apsisprendimo teise mažoms tautoms. Už tas 
žmoniškas sąlygas pergalėtojai reikalavo, kad Vokieti
ja ištrauktų savo armijas iš svetimų žemių, atiduotų 
pergalėtojams savo ginklus ir visiškai atsidėtų jų ma
lone.

Vokietija tuos reikalavimus išpildė. Jos kaizeris, 
bijodamas savo valdinių keršto, pabėgo į užsienį, ir Vo
kietija buvo paskelbta respublika, kurios priešakyje 
atsistojo liaudies įgaliotinių taryba, susidedanti iš or
ganizuotųjų darbininkų atstovų. Tokios revoliucijos 
įvyko ir kitose šalyse, kurios kariavo Vokietijos pusė
je ir kartu su ja pralaimėjo karą.

Taigi šiandie baigiasi 15 metų, kai pasauliui su
grįžo taika. Ką ji žmonijai davė?

Bloga taika, sako, yra geriau, negu geriausias ka
ras. Sustojus mūšiams karo laukuose, pasiliovė tas pa
sibaisėtinas žmonių gyvybių žudymas ir turto naikini
mas, kurie tęsėsi per ketverius su viršum metus. Milio- 
nai vyrų galėjo grįžti iš karo frontų namo ir imtis nau
dingo darbo. Užuot pylusios pinigus į karo nasrus, 
valdžios dabar galėjo vėl pradėti rūpintis žmonių švie
timu ir materialine gerove. Per taikos laiką buvo pa
lengva atstatydinti sugriautieji sodžiai ir miestai, 
arti ir užsėti laukai, kuriuos buvo išardę patrankų 
viniai ir apkasai, atgaivinta pramonė ir prekyba.

Dauguma žaizdų, kurias žmonijai buvo padaręs 
karas, tapo per šiuos metus užgydyta. Tačiau tikros 
gerovės pasaulis dar iki šios dienos nėra susilaukęs. O 
kas dar blogiau, visoje eilėje šalių, kur, pasibaigus ka
rui, žmonės tikėjosi įžengsią į naują laisvės ir kultūri
nio progreso gadynę, šiandie viešpatauja žiaurus des
potizmas ir priespauda.

Žmonija tapo suvilta ir yra nusivylusi. Ją suvylė 
pirmiausia tie, kurie žadėjo įsteigti, teisingą ir demo
kratinę taiką — “taiką be pergalėtojų ir be pergalėtų
jų”. Vietoje tokios taikos, pergalėtojai uždėjo savo bu
vusiems priešams keršto ir smurto sąlygas. To rezul
tate Vokietijoje šiandie matome atgijusį 
Liaudis tenai nestengė prieš jį atsilaikyti 
vergta aršiau, negu prie kaizerio.

Panašus militariškas despotizmas dar
galėjo Rusijoje, Italijoje, Vengrijoje ir keliose kitose 
šalyse, kurioms po karą pabaigos buvo švystelėjusi 
laisvė. O karo pergalėtojai, kurie apgavo savo parblokš
tuosius priešus, rašydami taikos traktarus, dabar patys 
bijo jų keršto ir didina savo armijas ir laivynus. Pra
ėjus penkiolikai metų nuo karo pabaigos, pasauliui gra
sina naujas karo pavojus.

Iš tiesų, tas pavojus per šiuos penkioliką metų nie
kuomet nebuvo išnykęs. Tikros taikos žmonija nuo tos 
mūšių paliaubų dienos iki dabar da ir neturėjo. Po tai
kos paviršium visą laiką ėjo ir tebeina atkakli kova 
tarp atskirų* valstybių ir valstybių grupių. Jos pagrin
das yra kapitalistiškas biznis. 

• <
Pasaulio karą stambusis kapitalas panaudojo pa

sipelnymui. Kuomet milionai kareivių liejo savo kraują 
“už tėvynę” mūšių laukuose, tai bankieriai, amunicijos 
fabrikantai ir maisto spekuliantai krovėsi lobius. Atė
jus taikai, jie tą patį biznį tęsė toliau, ir jų varžytinės 
bei lenktynės dėl pelnų privedė visas šalis prie baisaus 
ekonominio krizio. Tas krizis susilpnino darbininkus ir 
įstūmė į desperaciją smulkiųjų miesčionių ir ūkininkų 
mases daugelyje šalių, —f kas sudaro palankias aplinky- 

• bes fašizmui augti.
Tai tokios yra to didžiojo karo pasėkos. PenkiolL 

kos metų, pasirodo, nepakako sugrąžinti pasauliui tik
rąją taiką. ^Reikės, gal būt, dar penkiolikos metų, iki 
karo šmėklą bus iš tautų gyvenimo išvyta. Didžiausia 
kliūtis taikai šiandie yra tos diktatoriškos valdžios, 
kurios su pagelba ginkluotos jėgos laiko pavergusios 
įmones. Visose šalyse, kur žmonės turi progos laisvai

uz-v so-

militarizmą. 
ir tapo pa-

pirmiau įsi-

NAUJIENOS, Chicago, III. .

gyventi ir dirbti, jie karo nenori. Kai valdžios bus dar
bo žmonių rankose, tai karo pavojus išnyks. Todėl ko
va už taikų yra kartu kova už laisvę — prieš fašizmų 
ir bolševizmų. |
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Lietuvos Valdininkai Pavogė $4 Milijono 
Litų Valdžios Pinigų

Dalis apsivogusių valdininkų buvo tautininkai
— Nė vienos bylos iš demokratinės santvar 
kos laikų. — 
čių našta.

Ūkininkus slegia sunki mokės

laiškas

paskuti

K.
• v 1S

■<
apie 3% milijono litų. Kas tuos 
pinigus sukrovė, jeigu - ne tas 
Nuplyšęs, nustumtas užpakaly 
ir užguitas kaimietis? Juodom, 
pūslėtom rankom atnešė jis 
juos, o per protekcijas tauti
ninkų pastatyti valdininkai pa
vogė. Juoda ir labai negarbin
ga dėmė pasiliks ant tautinin
kų viešpatavimo laikotarpio 
Lietuvoje, Anksčiau niekad Ši
ito nebuvo. Demokratinės san
tvarkos laikais nė vienas vab 
dininkas neapsivogė, nė vie
nam liaudininkui nebuVo iškel
ta byla, o dabar vagia patys 
■tautininkų sąjungos nariai 
(Sruoga, Augunas). Kur Lie
tuva nueis šitokiuo keliu* eida
ma, kur jų nuves paniekinę 
žmogaus, teises, sąžinės bei 
spaudos laisvę valdovai? Ūki
ninkai rauda rankas kryžmai 
sudėję, tuo tarpu teismo an- 
stoliai už skolas baigia parduo
ti jų ukius, gyvulius, turtų ir 
išvaro elgetauti.
žia iš šalies žiūrinčiam lietu 
viui,
gvoltu šaukia, kad viskas ge
rai, Lietuva laiminga šalis, pui
kiai valdoma ir t.t.

A. Bučmys.

ninkui, buvo žinoma, jog jis iš 
“pasišventimo” Vienybėje re- 
daktoriavo; daug kartų “Vieny
bės” direktoriatas buvo įspė
jęs, jog jis nereikalingas ir jis 
algos negausiąs. Nauj. skait), 
su pagelba City Marshall, už
rakino musų b-vės ofisų. Šis jo 
žingsnis paskatino kitus kredi
torius imtis aštresnių žygių, 
aiškiau pasakius, eiti j teismų 
ir reikalauti likviduoti b-vę.”

Seniau skaitėme “Dirvoje” 
(lietuvių fašistų pakraipos sa
vaitrašty), jog “Vienybę” su- 
bankrutino SLA. už savo par 
skolų, žinoma, to laikraščio 
skaitytojai nusijuokėme iš to
kių “Dirvos” gudrybių, bet 
“Vienybės” direktoriato laišką 
šėrininkams reikia priimti do
mėn ir tokiems Klingoms rei
kia ant visados uždaryti duris 
j lietuvių visuomeninius dar
bus; nors jau jie ir dabar izo
liuoti ir lietuvių tarpe neturi 
prieglaudos, bet dar Clevelando 
šlamšte jie randa progos įkąstu 
ir lietuvių vienybę ardyti.

Širdį spaud?

šeštadienis, lapkr. 11, 1933

o;

Fiorello H. La Guardia, naujai išrinktas New Yorko meras, 
ir jo žmona. Juodu priima triukšmingus minios sveikinimus 
dėliai rinkimų laimėjimo.

(Spec. “Naujienoms’ 
iš Kauno)

Gal piktoji , dvasia 
niu meti? apsėdo Lietuvą. Nė
ra nė vienos valdiškos įstai
gos, kurioje bent vienas valdi
ninkas nebūtų apsivogęs. Va
gia kasininkai, vagia viršinin
kai, vagia direktoriai, vagia 
kiekvienas kas tik nori ir ga
li. Teismai užversti bylomis, 
kalėjimai pilni žmonių, bet va
gia ir tiek.

šiuo metu ypačiai išgarsėjo 
pašto ženklų afera, apie kurią 
rašo viso Europos spauda, šios; 
aferos vyriausias organizato
rius ir si/manytojas yra buvęs 
pašto valdybos direktorius inž. 
A. Sruoga bei jo padėjėjai, bu
vęs Klaipėdos pašto viršinin
kas J. Augunas, pašto valdy
bos tarnautojai V. Miliauskas, 
J. Liubinskas, A. Vasiliauskas,

Galvydis ir daugybė kitų, 
viso 24 žmonės.

Retai pasitaiko tokių aferų,
kokią sugalvojo šitie ponai. Jų 
žinioje buvo pašto ženklų san 
dėliai bei jų spausdinimas. Už
tat slaptai jie atsispausdino 
falšyvų ženklų ir juos parda
vinėjo net su nuolaida tiems, 
kurie pirko iš karto už dides
nę sumą. Iš Rusijos atvažia
vo pliki, kiauromis kelnėmis, 
o čia, toj nelaimingoj Lietu
voj, visokių malversacijų pa
galba susikrovė pinigų, prisi
pirko namų, dvarų,; įpr; t.t. Iš 
viso Sruoga ir kompanija pa
darė valstybei nuostolių apie 
tris milijonus litų, kurie paim
ti ne iš kieno kito, bet iš Lie
tuvos ūkininkų kišenių.

Toliau eina kiek mažesnio 
kalibro pasisavinimai. Prie pa
štų yra įsteigtos valstybės tau
pomosios kasos. Tokia kasa bu
vo ir prie Kauno centralinio 
pašto. Jos vedėju4, per žymių 
tautininkų rekomendaciją, bu
vo paskirtas lenkuojantis Ja
nulis. šitas žmogus per porą 
metų nepastebėtas spėjo pasi
savinti net 200,000 litų, pabėg
ti į Lenkiją ir parodyti Lietu
vai špygą. Valstybės kasų val
dytojas yra lenkas Vaitkievi- 
čius. Mažai jam rupi tarnyba. 
Jis džiaugiasi gaudamas dide
lę algą ir baliavoja po Kauno 
restoranui su įtartinomis mo
terimis. 
Kauno 
nebuvo 
Janulis 
didelės

Taip pat šią vasarą įvyko la
bai paslaptingas Kauno miesto 
valdybos kasos apiplėšimas. Iš 
vakaro kasininkas Grinas pali
ko geležinėj spintoj 100,000 li
tų. Rytą atėjęs spintą rado už
rakintą, bet pinigų nė kvapo. 
Ieškojo tų vagių, kriminalinė 
policija, ieškojo viešoji polici
ja, o vėliau pasirodė, kad pi
nigus pavogė ne kas kitas, kaip 
pats savivaldybės kasininkas 
Pluščiauskas, kuris čia pat Kau< 
ne turi pasistatęs gražius na
mus.

Valstybės radiofono kasinin
kas Linkevičius šią vasarą ir
gi pavogė 80,000 litų ir dabar 
sėdi kalėjime. Buvęs konsulas 
•P. - Afrikoj ir Londone K. V. 
Račkauskas irgi “susitepė” ir 
jam iškelta byla.

Koperacijos banko tarnauto
jas Markevičiug, sakoma, pasi
savinęs 72,000 litų. Pasisavino 
daugybė kitų valdininkų, tik 
kiek mažesnes su*ma»< Payiršų- 
tiniškži apskaičiavus išaiškinta, 
kad šią vasarą Lietuvos valdi- 
.niąkai pavogė iš. valdžios, iždo

tuo tarpu* tautininkai

Kaunas, 
1983. X. 21 d.

“Naujienų” skaityto 
jo pastabos

Suprantama, kad ir 
pašto taupomoj kasoj 
jokios tvarkos, kitaip 
nebūtų galėjęs tokios 
sumos pinigų pavogti.

Fašistai kartu sh klerikalais 
dažnai mini, kad buk socialis
tai seniau yra pasakę “Lietu
vai nei cento”. Nėžinau, ar tai 
taip buvo išsitarta, • ar ne, bet 
galima spėti, jog tai atžagarei
vių išmislas, kad tik pakenkti 
pirmynžangai. Gerai atsimena
me, kad Nepriklausomoj Lietu
voj po visuotinų rinkimų pra
džioj 1926 metų, kada kultu- 
riškesni lietuviai laimėjo ir de
mokratišką valdžią sudarė, tai 
klerikalai su 100 procentiniais 
Lietuvos valstybinių įstaigų ne
rėmė, laikraščiuose juodąis pra
simanymais valstybės vyrus 
šmeižė. Vadinasi, tuo metu kle
rikalai su 100%-niais “daug rė
mė ir daug centų davė”, arba 
kad ir dabar, kada klerikalams 
nepalankus tautininkai Lietuvą 
valdo, .— ar daug klerikalai su 
100%-niais gaivalais Lietuvai 
centų duoda? Tegu parodo par 
vyzdžiais tie “geradariai”. Da
riaus-Girėno Chicagos Komite
te pereitais metais nebuvo P. 
Grigaičio, tai klerikalams ir 
fašistams buvo P. Grigaičio, ar 
socialistų “kenkimas Lietuvai”, 
šiemet P. Grigaitis yra komi
tete antrame užmanytame skri
dime, tai klerikalams ir fašis
tams vėl “kaulas gerklėje”. Ir 
suprask žmogus tų gaivalų pror 
tą: nesi kokiame nors komite
te, tai “boikotuoji”, o jei esi, 
tai vėl negerai. Triukšmas ar 
erzinimas... Et, “krikščionių” ir 
“tautininkų” dora, — geriau 
apie ją ir nekalbėjus.

Klerikališkame “Darbininke” 
P. Jurgėla vis toliau tęsia 
šmeižtus ir negražius- prasima
nymus ant “Naujienų” ir ga
baus drąsaus lakūno J. James- 
Janušausko. Jis “Darb.” 84 
Nr. parašė polemiškai kolio- 
jantį straipsnį “Ko jįe nori?”, 
bet perskaičius jokiu budu ne
galima • suprasti, — kas yra 
“jie”; daugiau įgauni įspūdžio, 
kad “jie”, tai tie patys p. Jųr- 
gėlos tipo gaivalai, tautiškų 
darbų, daugiausia kultūriškų, 
niekintojąi. Be to,. P. Jurgėla 
norėtų, jog busintis lakūnas,, 
airis perskristų Atlantikąį bur
tų “atsižymėjęs”. Vadinasi, 
taip pirmiau jis, ar kitas-jo įtir 
po prietelis, parašė j“Darb,” — 
“karžygis Gr. 17 4;”

Bet lakūnas J. James-Janu- 
šauskas nėra P. Jur gėlos poli
tikierius, o vien tik drąsus, ir 
energingas orlaivininkystės eks
pertas, tai jau p. Jurgėlai “ne- 
tošer”.

Taipgi p. Jurgėla prisipažįs
ta, jog jis paėmęs suvirš 40 
dol. nuo kap. Dariaus “kaipo 
bedarbis”, o aš ir kiti lietuviai 
manėme, jog gruodžio- 17 d. 
“karžygiai” turėtų gyventi “po
niškai” tokį “šventį darbą” at
likę. Ypač P. Jurgėlos straips
niai pabaigoje pereitų' metų 
(ar pradžioje šią, nebeatsime
nu, kada tai jis klerikališkuose

Robert Louis Stevenson. Ver/e A. Kartonas

Turtų Sala
(Tąsa)

“Tas. tai tiesa, gali būti 
ras,” aš pasakiau, “Aš 
jau žinojau tą žmogų*. Jo 
das buvo Pew”.

tiesa-!”, 
gan

tik- 
taip 
var-

Sil-šaukė 
sujudintas 

buvo jo var

b-vėsLapkr. 9 “Vienybės 
Brboklyne “seimas”, šiam tiks
lui “Vienybės” spau'dos b-vės 
pirm. X. • Strumskis išsiuntinė
jo “proxy” ir pridėjo šio turi
nio laišką visiems akęininkąms: 

“tylusą bendrovė jrsusilaukė
liūdnų dienų. Šiandie, viekas iš 
buvusių musų dąrbininkų, ,p. 
D. Klinga, už keletą jam sko
lingi dolerių (labai negerai, 
kad X. Strėmskiš . nepastebi, 

dirbtikąs D. Klingą siundė 
“Vienybėj e“. Man/ kaipo >' akci

“Tikra 
ver, jau 
“Pew! Tai' tikrai 
das. Ak, jis atrodė kaip tik
ras sukėlus, be abejonės !v Jei
gu mes .pagausime šį Juodąjį 
Šunį,, tai bus gerų žinių kapi
tonui Trelawney I Benis yra 
gan bėglus; mažai terastom 
jūreivių greičiau bėgančių už 
jį. Dievui padedant, jis turėtų 
pagauti jį. Jis kalbėjo apie 
prekių krovimų, ar ne? Aš jį 
sukrausiu!”

Visų tų laikų, tardamas tuos 
sakinius, jis trepsėjo po už-

labai palankus 
man, o kai jau 
sugrįžo smarkiai 
pasisakė pražu-

ir fašistiškuose laikraščiuose 
gausingai papylė) apie gruodžio 

turėjo p.
iš

17 d. “karžygius”, 
Jurgėlai gerus honorarus 
“tautininkų” atnešti.

Naujienų skaitytojas.

eigų pasiremdamas kriukiu, 
plodamas delnu į stalų ir ro
dydamas tokį susijaudinimų, 
jog tas butų pertikrinęs net 
senų teisėjų Bayley arba Bow 
gatvės bėglį. Mano įtarimai 
buvo visai, pabudę, radus Juo
dąjį šunį “Žiūrono” užeigoje 
ir aš budriai tėmijau musų 
virėją. Bet jis buvo perdaug 
paslaptingas, 
ir pergudrus 
tie du vyrai 
alsuodami ir
dę jo pėdsakas tarp žmonių ir 
jie buvo iškolioti, kaip kokie 
vagys, aš jau bučiau aglvą dė
jęs, jog Ilgasis Jonas Silverr 
buvo nekaltas.

“Klausyk, Hawkins,” jis ta
rė, “ar tai ne vargas žmogui, 
kaip man, ką sakyti? Štai 
kapitonas Trelawney >— ką jis 
pasakys? Štai aš turiu tą pa
mišėlį olando sūnų besėdintį 
mano namuose, begeriantį 
mano romą! Ir štai tu ateini 
ir aiškiausiai mąn pasakai.

(Bus daugiau)

SVEIKS!
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Tarp Chicagos 
Lipnią

Bolševikų kalbėto
jas “ekspertas” mei
liškuose dalykuose 

(sic!) '
Dr. Kaškiaučiaus paskaita 

North Sidėje

North 
buvo surengę 
ketvirtadienio 
svet., 1630 
Kalbėjo dr.

NORTH SIDE.
Sidės bimbiniai 
prakalbas' praeito 
vakare Vengrų 
Mihvaukee avė.
Kaškiaučius iš New Yorko, ku
ris laiko dabartiniu laiku misi
jas tarpe neklaidingųjų Stalin- 
cų Chicagoje.

Kalbėtojas daug gerų patari
mų davė sveikatos užlaikymui 
ir liepė savo pasekėjams nesi
karščiuoti ir ilgų spyčių nesa
kyti susirinkimuose, nes tas 
labai kenkia darbininkiškai 
sveikatai. Patarė leisti gyveni
mo dienas kiek galint daugiau
siai juokais.

Kalbėtojas sakė turįs patyri
mo, kad kaip tik rimtai prade
di “spyčių” .sakyti, tai tuoj 
klausytojai ir ima snausti, bet 
kaip tik kalbėtojas pradedą 
patsai juokauti, ir publika pra
deda su juom sykiu juokauti. 
Daktaras visą vakarą ir mėgi
no neklaidingųjų nuliudusias 
širdis juokais linksminti.

Kalbėdamas sykiu keturiomis 
kalbomis pasakojo kaip vyras 
turi mylėti moterį, moteris vy
rą ir kaip vyras turi pabučiuo
ti moterį, ir kaip bučiuoti, kiek 
ilgai, ir kokias vietas, kokios 
vyro lupos turi buti kada jis 
bučiuoja. Paskui moterims da
vė patarimą, kaip vyrus turi 
daboti. Sako, moteris turi žino-

ti, kad jei jos vyras yra 100% 
vyras, tai visados jis galvoja 
apie kitas moteris. Užtai mo
teris neturinti viską atiduoti 
Vyrui, bet turinti pasilaikyti 
šiek tiek rezerve, reikalui esant 
kad turėtų iš kur pasisemti dėl 
prilaikymo vyro, žodžiu sakant, 
dr. KaškiaUčius meilės dalykuo
se yra 100% vyras. Jis savo 
pasakojimais juokino seniai tu
rėjusius progą pasijuokti bol
ševikus. Juokiaus ir aš sykiu.

Pasakė, kad šioj kapitalisti
nėj gadynėj visų meiliškų da
lykų negalima atlikti kaip rei
kia. Pagyrė ir Stalino karalys
tę, kuri stebinanti visą pasaulį 
savo stebuklais ir neužilgo Sta
lino viešpatija busianti įsteigta 
Čia Amerikoj. Tik duokit aukų 
tam dalykui, o komunistų par
tija suteiks jums rojų'. Katras 
yra susirūpinęs meiliškais daly
kais, tam verta yra pasiklau
syti dr. Kaškiaučiaus kalbos.

P. Miller.

Piktadariai padarė 
daug nuostolio lie
tuviui John Bulaw
Įsibriovė garažan, išsinešė pu

sę automobilio ir daug ver
tingų įrankių.

ROCKFORD, ILL.

NORTH SIDE. — Penktadie
nį, lapkr. 10 d., nakties laiku 
nežinomi piktadariai įsibrovė 
John Bulaw garažan, kuris 
randasi prie jo namų, 3907 N. 
Nordica Avė., numaustė auto
mobilio ratus, išėmė svarbes
nes mašinerijos dalis; žodžiu 
sakant, paliko automobilių su- 
šliopusį prie žemės kaip čere- 
poką. Be to, dar, susirinko ver
tingesnius “welding” įrankius, 
kuriais Bulaw atliekamu laiku 
darydavo įvairias mašinerijoms 
dalis.

Kiek nuostolių yra padaryta, 
nėra apskaitliuota, bet mano
ma, kad tai bus apie $700. Kur 
piktadariai su tuo grobiu pabė
go
buvo pranešta policijai, 
rūpinasi piktadarius 
kad jie grąžintų tuos 
savininkui, kuriam jie 
so. — (Sp).

................... ' , J ■ ' • , • j •

kaių šeimynos autorius ir jojeĮČhicagoj rengia baily kapinių 
dalyvis p. Kleotas Jiiikėlibnis. nhudai
žiūrint į vaidinifno tiatyViy sį- Kruopiškių Klubo vakaras at
statę ir jų ruošimąsi, ąalima sibUs naudai laisvų kapinių 
spręsti, kad chicagiečlai lietu- Kruopiuose lapkričio^Noy. 25 d 
viai gruodžio 17 d., 1983 m., tu- 1983, G. Krehčiaus svet., 4600 
tčs progos matyti vieną iš ge
riausiai paruoštų perstatymų.

Tikietu's galima įsigyti iš 
anksto “Naujienų*’ raštinėje, 
1739 So. Halsted St. ir pas 
LSS. Chįc. Centralinės kp. na* 
rius. Tikietų kainos tik 40c. 
ypatai. Po vaidinimo linksmus 
šokiai.—-Juozas.

dalyvis p. KleoTas Jdrgėlionis

Kruopių, Šiaulių ap. 
laisvamaniai veikia

»

S. ,’Wood st. Kruopiškiai prašo 
savo kaimynų, kad juos parem
tų atsilankydami į surengtą 
Vakarą. Visas uždarbis bus pa
siųstas dėl sutvarkymo laisvų 
žmonių minties kapinių.

Kruopiškis.

višus su akordino muzika.
Šiuos pi’ogramus jau penkti 

mėtai be sustojimo leidžia Jos. 
F. Budriko radio ir rakandų 
krautuvė, 3417 S. Halsted st„ 
kuri dabar apvaikščioja savo 
pasekmingo biznio 21 metų su
kaktuves ir visiems atsilankiu
siems duoda puikias dovanas, 
ypatingai naudingas pasiskai
tymui knygas ir paveikslus.

— S.

AR JUS KENČIATE?
Nelaukite pakol gausite Vėžį, Vo

tis, Akmenis Kepenuose ar kitas rim
tas ligas. Išvalykite savo kraują, 
taipgi egzaminacija dykai. Persi
tikrinkite, kad galite pasveikti nuo 
Dr. Šimanskio ir Motinos 'Helenos 
pastebėtino Nature Cure Herb To- 
niko ir Vaistų. Tūkstančiai pagy
dyta. Atsineškite skelbimą šiandie 
už $1.00 3-jų dienų išmėginimas už 
25c. Valandos nuo 11 iki 7 v. Vak. 
Nedėlioj iki 1 v. popiet, Dr. Šiman
skis, Health Institute. 1869 N. Damen 
Avė., Chicago, III. N-ll-11-38.
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Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

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

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

Namų telefonas Bruhsvick 0597

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesne ir patogesne vietą

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

PETRAS WAREK()J1S
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

lapkričio 9 dieną, 10 valandą 
vakare 1933 m., sulaukęs 46 
metu amžiaus, gimęs Biržų 
apskr., Auliu kaime.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterj Severą, 2 dukteris Lil- 
lian ir Dorothy, sūnų Edwar- 
dą. brolį Joną, Roselande, uoš
viene Užubuliene, 3 švogerkas 
Nellie Misevičiene, Marijoną 
Sikorski, Beloit, Wis. ir Kazi
mierą Užubuliute. 5 švogeriu? 
Ig. Misevičius, Vytautas Sikor
skis, Jonas, Juozas, Vincas 
Užubuliai ir daug kitų giminių. ,

Kūnas pašarvotas, randasi 
1531 Harrison Avė., Rockford, 
III. Tel. Maine 3251. «

Laidotuvės jvyks panedėly . 
lapkričio 13 dieną, 10 vai. ry-. 
to iš namų bus nulydėtas j 
Rockford, III. kapines.

Visi a. a. Petro Warekojis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti > 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. • ’ į

Nubudę liekame.
Moteris, Dukterys, Sūnūs, 
Brolis, Uošvienė, šyogerkos 
švogeriai ir Giminės.

nežinia. Tačiau apie tai 
kuri 

sugauti, 
dalykus 
priklau-

Audra Giedroje
Audra Giedroje yra trijų 

aktų komedija, kurią stato sce
noje LSS Chicagos Centralinė 
kuopa, sekmadieny, gruodžio- 
Dec. 17 d., 1933, C. S. P. S. 
svetainėje, 18-toj gatvė prie 
May St. Repeticijos jau eina 
visu įtempimu, dalyvaujant 
teatro ir radio artistams. Są
statai! įeina p-nios Nora Gu- 
gis, Petronėle-Milerienė, p-le 
Mikužiutė ir p-ni Gulbinienė; iš 
vyrų Benediktas Vaitekūnas, 
Juozas Kemėšis, J. Stasiūnas, 
Rutkauskas ir K. Liutkus — 
visi pasižymėję scenoje bei ra
dio.

Režisorium yra garsios Ma-

Spalių 8 d. Kruopių Laisva
manių Etinės Kultūros dr-ja 
Lietuvoje turėjo susirinkimą. 
Susirinkime, be kitko, bu
vo padarytas Juozo Liekio pla
tus pranešimas apie draugijos 
veikimą ir apie Kruopiškių 
Progresyvio - Klubo veikimą 
Chicagoj ir prisiųstas mums 
aukas 30 dolerių dėliai sutvar
kymo laisvos minties , žmonių 
kapinių Kropiuose.

Po to buvo nutarta 
džiąi padėkuoti 
Progresyviam Klubui 
siųstą 
rinkta 
sudaro 
Liekis, 
Pocius, 
Klemas Žukauskas, iždininkas; 
Vincas Klovas, raštininkas; į 
revizijos komisiją Jonas Jona- 
viče ir Motiejus Lažiauninkas 
iš žagariškių kaimo Žagarės 
Valsčiaus.

Nutarta neužilgo surengti 
viešą vakarą. Ant galo, buvo 
nutarta, neatsižvelgiant į pik
tadarių jau kelis kartus pada
rytus blogus darbus, būtent, 
išlaužymą medžių, išdraskymą 
tvoros ir išplėšimą iš vartų 
stulpų, dar kartą apsodinti 
laisvos minties žmonių kapines 
įvairiais medeliais.

Medelius pasižadėjo duoti 
Juozas Liekis iš savo parko. 
Sodinti medelius nutarta vi
siems nariams susirinkti šių 
metų spalių menesio 25 dieną. 
Draugija nariais kas dieną di
dėja. Prisirašo ne fik Kruopiš
kiai, bet ir iš kitų valsčių. Tu
rime Gruzdiečių, Joniškiečių, 
žagarieČių, šakiniškių, Akme- 
niškių. Draugijoj priklauso vy
rai ir moterys.

Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugijos pirmininkas Juozas 
Liekis, Kruopiai, Šiaulių apskr., 
Lietuva. 
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Garsinkitės Naujienose

KĄ RYT DIENĄ GIRDĖSITE 
PER RADIO? KADA IR 

KOKIU LAIKU?

•A

Tai štai jums “hint”. Lygiai 
vai. išryto iš stoties WCFL 

girdėsite daug puikių lietuviš
kų dainų ir muzikos, o prie 
to sveikatos srityje kalbės žy
mite gydytojas Dr. Šimkus.

Antras programas bus 1 vai. 
po pietų iš tos pačios stoties 
WCFL. Vėl turėsite malonu
mą pasiklausyti Makalų Šeimy
nos audringo gyvenimo, taipgi 
pirmą kartą dainuos mergai- 
čių-studenčių kvartetas ir Bud
niko akordinistas palinksmins

‘8

nuoŠir- 
Kruopiečių 

už pri- 
auką. Toliau buvo per-
valdyba. Dabar valdybą 
sekanti žmonės: Juozasr 

pirmininkas; Adolpas 
pirmininko padėjėjas;

BARBORA SNAUK6TIENE 
po tėvais Jaunaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 10 dieną, 7 valandą 
vakare 1933 m^, sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Tauragės ap., 
Švėkšnos para p., Koncaičių kai
mo.

Amerikoj išgyveno 25 metus,
Paliko dideliame nuliudime 

savo mylimą dukterį Teklę, se» 
šeri Marcijoną, švogerj Anta
ną Kuncius ir sesers sūnų 
Pranciškų Klumbin ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4639 So. jiermitage Avė.

Laidotuvės įvyks antradieny 
lapkričio 14 dieną, 8 vai. ryte 
iŠ namų i šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Barboros Snaukš- 
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidoĮuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
/ Duktė, Seiuo, švogeris.

Sesers Hunus.Ir Giminės.
Laidotuvėse tarnaują grab, 

J. F. Eudeikis, tel. Yards 4741.
4 ■

ONA VALANTIEJIKĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 10 diena, 7:3ų valan
da ryto 1933 m., sulaukus 18 
metų amžiaus, gimus Chicago, 
III.

Paliko dideliame nuliūdimo 
motiną Antaniną Rimkienė, pa
tėvi Leoną Rimkų, .brolį Vin
centą. seseri Leoną,,dėdė Vik
torą Motus ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
8819 So. Houston Avė., South- 
Chicago. III.

Laidotuvės įvyks utarninke 
lapkričio 14 dieną. 9:00 vai 
ryto iš namų į šv. Juozapo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
vėlianės sielą, o iš ten bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Valantieji- 
kės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę, liekame,
Motina, Patėvis, Brolis, 
Sesuo, Dėdė ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius I. J. Zolp, Telefonas. 
Ęoulevard 5203.

■ t

J) ■
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Rytoj, lapkr. 12 d., 11 vai. 
prieš piet, iš stoties WGES 
1360 kc., bus transliuojamas 
įdomus muzikalis radio progra
mas, leidžiamas Progrešs Fur- 
niture Company, 3224 South 
Halsted street.

Dainų dalį išpildys Progresą 
Vyrų kvartetas ir duetas. Taip
gi bus solistų, geros muzikos 
ir svarbių bei įdomių praneši
mų. Todėl nepamirškite paklau
syti. —Rep. B. (

Ofiso Tel. Boolevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 

DR. BERf ASH
756 W. 35th St

(Cot. of 35tb V Hibted Su.) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedėldieniais pagal sutarti

|| Ofiso Tel. Boulevard 5914

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

GARSINKITeS
NAUJIENOSE
Lietuves Akušeres

DR. C K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

756 W. 35th St 
(Cot. of35th « Halrad Su.) 

Gyvenimo vieta 3189 S. Lowe Avė.
Tel. Victory 5904 

Ofiso valandos: nno 2-4, nuo 7-9. 
Nedėldieniab ragai sutarti.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris ėsti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo,‘ skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregyštę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiant į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigįaus, kaip buvo pirmiaųs.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaili; pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Bouįevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
.Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
\ Ištaiso.

Ofisas ir Altinių Dirbtuve
756 West 35th St 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

i
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poSiunčiame Gėles per Telegramą

LOV EIKIS
Kvietkininkas

Gėlės Dėl Vėst'uvių, Bankietams
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 geniausia, turi 
daugiausia šermenų, todžl gali pigiau patarnauti.

j. JF« ĖUDEI&S yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
tpft {rengęs grnbg dirbtuvę. J

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

Nuliūdimo valandoje, pašaukite šią įstaigą.

J. F. EDDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

4605-07 SO. HERMITAOn AVĖ.
Viii T,Matui YARDS 1741—1741

i• • » ' . .L... . . - « - --- i.,.,.
chIcAgo. ill

ir

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 

& Midwife 
6109 South Albany 

Avenae 
Phone 

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

Graboriai
Telefonai Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

J. F. KADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir auginau 

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

CHICAGO, ILL.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St

Tel. Monroe 3377

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš- 

, laidų užlaikymui skyrių. 
3307 Auburn A ve. 

CHICAGO, ILL.

Gi,. .......................... iiįii, . r 'i,

,Ji

• i'.’

Seniausi lietuvių Graboriai Chicagoje 
Eūdelklaus ypatlJkats piUrnavimas yra patenkinęs raitančias beveik 30 
metų. — Vienišais Iktuvis Graborius va*rajaW. tabUe^’ą, ,.Airieki!'ro> 
varomą, kataboną su Sohtefm dnrim. — Jeigu didžiuojatės dailumu ir tau
pumu laidotnvėse, ** {putokite ’ •

REPUBLIC 8340, k persitikrinkite.

Juozapas Eudeikis ir Tėvas 
5340 So. Kedzie AW 

Visi telefonai: RSPUBUC S340 
(Netuti®1® sąryšių »u firmą rao pačiu vardu)

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

Ofiso tel. Lafayette 7031
Dr. V. Ė. Siedlinskis

DENTISTAS
4143 Archer Avenue

...................... ................................. ...................... .... l» "■

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
- Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47r.h Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

it hpieltakėje. 
Didelė ir i graži 
koplyčia dykai.

4*092 ARCHER AV.

I. J. ŽOLP
GRABORIUS

1646 West 46th St.
T»Į, Boulev.rd 5203 ir 8413

1327 So. 49th Ct.
Tet Cicero 3724. Koplyčia dykai 
7- tM.........

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigianriai. 
Reikale meldžiame atsisukti, o motų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal Ž515 arba 2516 

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

1439 S. 49 Ct., Cicero, DL
T«L Cic.ro 5927

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 West 63rd St 
t<i. Republic s m .

■■ |.| Ui .81IIII ■ liimiii:       >nji II m—
Td. CicMO 2109 It 859 J 

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 Wert 15th St 

CICERO, |LL.
it

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

Res. 6600 South Artesian Avenue' 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

Namų Tel. Hyde Park 3395
Vai. — 9 —12 ryto. Antradieniais ir 
Ketvėrgais 4 —8 vak. Trečiadieniais ir 

Šetadieniais sulig sutarties.

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

vai.. Nedeliomig nuę 10 iki 12 
3343 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401

9

Dr. Strikol'is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisą: 4645 S. ASHLAND AVB.

Ofiso va!.: Nuo 2 iki 4 ir huo 6 iki 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

8

Pilone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
• DENTISTAS

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

Nedeliomis sulig sutartie*.
CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai

DR. BERZMAN
- Iš RUSUOS — 

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 VV. 18tb St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Perk 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ame., 2 Issboe 

chicago, III. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofiso tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 *So. Halsted St. 
arti 31st Street

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

niais 10—12 dieną.

Advokatai

' Liettiviai Daktarai
DR. C. KASPUTIS

DENTISTAS
Grįio ii Europos ir vėl praktikuoja 

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

dieniai! pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Td. BOULEVARD 9199

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rez. ir oflėas 2359 S. Lehvitt St. 

dr.j.tk6WaSskas
GYąYlWAS .‘Ifl CHIRURGAS 

Ofiso valandos 2 jki 4 ir nuo 7—,9 vai. VakaYe. Wdėtioj sulig iutattteš 
2408 W. 63rd St., Chicago

K. P.GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS:
127 N.Deaibotn St.,Rooms 1431-1434 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

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

JOSEPH J. GRISI! 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ava. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockivell St. 
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN 
L1ĖTUVIS ADVOKATAS 

W5



šęštaclienis, lapkr. 11, 1933

Tarp Chicagos 
Lietuvių

C h i c a gos Lietuvių 
Mot. Klubas prade

dant litus metus 
darbuotės
Rašo—Kas nors

šir-Skaitmeningos yra išties 
dys kurioms žiemos šventės at
neša laimę ir linksmybę. Kiek

ŠALTO ORO 
REIKMENIS

Parsiduoda

MAŽIAUSIOMIS 
KAINOMIS 

MIESTE!

PROGRESS 
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖJE 
3222-26 S. Halsted St.

daug yra šeimynų, kurių na
riai buvo gyvenimo bangų iš
sklaidyti, būna švenčių laiku 
iš naujo suvienyti. Kiek senų 
atsiminimų, kiek tylių jausmų 
atbudintų. Nors daug širdžių 
kurios plakė linksmai, jau nu
stojo plakusios... daug akių, ku
rios spindėjo meiliai, nustojo 
spindėjusios... rankos, kurias 
mes sveikinome, atšalo, akys 
kurių mes j ieškodavome, pa
laidojo savo žvilgesį kape, — 
vienok tas senas namas, tie 
malonus šypsantys veidai, tas 
simpatingas rankos paspaudi
mas, prie šalies priglaudimas 
juo labiau renkasi musų min
tyse besiartinant žiemos šven
tėms...

Bet kiek yra širdžių, kurioms 
šventes nesuteikia ne jokių 
malonesnių atsiminimų ir tik 
prideda dar vieną metą dau
ginus prie skaičiaus dienų, tarp 
kurių nedažnai, jeigu* kada 
nors, matėsi šviesesnė valandė
lė, skaistesnis dangus.

XXX

Kitos tautos daro didelių pa
stangų, kad suteikti pagelbos 
savo beturčiams,. — ypatingai 
švenčių laikuose, turėdamos vi
sokių organizacijų tiems lab
darybės reikalams, bet pas 
mus lietuvius šis klausimas to
li gražu neaprupintas, nors ir 
yr« viena kita moterų organi
zacija kuri nors šiek-tiek, pa
gal savo išgalia, rūpinasi lab
darybe.' Vienas toksai Klubas, 
kuris dauginus šiuo reiknlu rū
pinasi, yra Chicagos Lietuvių 
Moterų Klubas, kurio pirmi
ninkė yra Nora Gugienė; vice
pirmininkės ponios P. Strikol 
ir A. Steponavičienė; sekreto
rius p. Vanda Byanskiene; fi
nansų sekretorius p. E. Šat
kauskienė ir • iždininkė 
Pužauskienė.

Vadovaudamos savo 
motto, kad “nes tas ką
bet tas ką duodi matuoja ver
tybę tavo gyvenimo”, narės 
šios organizacijos yra Užrašę 
jau dešimts metų .pavyzdingo 
ir ypatingai gražaus darbo lie
tuvių labdarybės dirvoje.

Apart atlikimo tam tikro 
reguliariai paskirto labdarybės 
darbo, komisija, kurioje dau
giausiai darbuojasi p. B. Piva- 
riunienė, Klubas dar kiekvieną 
metą surengia ypatingų pra
mogų švenčių laike, kaip kad 
keli metai atgal narės suvežė 
suvirš penkis šimtus vaikučių 
iš visų dalių Chicagos j Lietu
vių Auditorium ir tenais vai
šino juos velykų gerumėliais, 
programų, etc., 
dovanų parvesti 
mie. Per kelis 
dalino daugybes 
gių Kalėdoms,
vaikams teatro partijas, kurio
se dalyvavo tūkstančiai vaiku
čių, ir lankė lietuvius “Oak 
Forest” ligoninėje (valdžios
įstaiga beturčiams) vaišinda
mos juos lietuviškais valgiais, 
programais, etc.

šiemet Klubas nirtarė pada
ryti antrą vizitą minėtai įstai
gai, kurioje randasi apie šim
tas lietuvių, senelių ir šiaip 
bejėgių, nuvežant kiekvienam 
po pintinėlę lietuviško maisto, 
ir praleisti popietį suijais duo
dant įvairų programą iŠ dai
nų, muzikos, kalbų, etc. šis 
vizitas įvyks 26 d. lapkriičo, 
tai yra sekmadienį prieš padė- 
kavonės dieną.

Fondas visam šiam* labdary
bės darbui yra sukeltas narių 
mokestimis ir jų įvairioms au
koms, taip-gi pelnu* nuo ren
giamų pramogų. >

Neseniai Klubas turėjo vie
ną pramogėlę, formoje “card 
papty”, narės p. Q. Siankunie- 
nės viloje ,kur susirinko gra
žus būrys svečiif ir lįko pelno 
labdarybės fondui.

Sekantis Klubo parengimas 
bus ll-tas rudeninis (labdary
bės baliui, 29 d. lapkričio, 1938 
m. Midland Club, W2 West 
Adams Street. Vakarty labai 
patogus, iš vakaro prieš pa- 
dėkavonės dieną, ir įžangos bi
lietai yra labai prieinami, tik
tai po 75 centus ypatai. Ren-

gimo komitetas deda daug pa- 
stangų, kad padaryti Šį vakarą 
dar ilgiaus atmenamai kaip kad 
praėjusių Klubo parengimų, ir 
visi tie kurie lanko Chicagos 
Lietuvių Moterų Klubo parengi- 
mife žino ką tas reiškia.

Visi esate kviečiame aŪsi-^ 
lankyti Midland Club’c, 29 d. 
lapkričio, praleisti vakarų lin
ksmoj draugijoj, ir ant ryto
jaus ramiai sėstis prie savo 
pietų žinodami, kad prisidėjo
te, nors kiek,, su pagelbą Klu
bui, kuris mėgina įrodyti ne
laimingiems lietuviams, kad ir 
jais kas nors rūpinasi, nors 
laikas nuo laiko atžnena juos 
ant kiek galima. į

Jog “gyvenimas susideda ne 
iš didelių pasišventimų arba 
pareigų, bet iš mažų dalykėlių-, 
kuriuose šypsena ir malonumas 
ir mažos pareigos, paprastai 
teikiamos, prezervuoja širdį ir 
užtikrina ramumų...”

“Naujienų” redakto
rius P. Grigaitis kal

bės apie NRA.
...  ......... -u.............. į

Dalyvaus LSS. sąjungos ren
giamose prakalbose, lapkr. 21 d.

Klubo 
pelnai,

duoklėmis, prašomi jns išlygin
ti. -^-A, Zalagėnas, pirm.1' ’

' - .....

Pagerbs tuos, kurie 
mirė už darbinin

kų gerovę
Darbininkų orgftniadjos ryt 

rengia didžiulį pagerbimo
mitingų

Tie 
paguldė 
žmonių ouvio jpagerinimų, ryt 
bus pagerbti didžiuliame ir iš
kilmingame masiniame mitinge, 
kurį Commandery Hali, 159 N. 
Štate St., 18-tam aukšte Capi- 
tol Bldg., rengia įvairios dar
bininkų organizacijos.

Į rengėjus įeifta socialistų 
partija, General Defense Com- 
mittec, Industrial Workers of 
the World, Continental Con- 
gress of Farmers and Workers 
ir eilė kitų organizacijų. v

Kalbės Doctor5 Heiner, JMyer 
Halushka, A. Eustace Haydon 
ir Ralph Chaplin. Pradžia 2 P. 
M. Įžanga 25- centai.

irbinįnkų vadai, kurie 
galvas už savo klasės

Crane Coal Co
5332 So. Long Avė.

Chicago, III.
TEL. ki^rUBLiC 8402

MORTCAfiE BAMKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotu teisingoms 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Priairaiykiti j mu>q apnik* 

TEL., LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St

CLASSIFIED ADS. 1
Business Service

_ —, BiznioPatarnaviniaii
AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?<
Mes padalome experto darbą už 

jūsų pačių kainą. Mes taipgi taiso
me rynas, “dovvn spots” ir visokį 
blekčs darbą,

BRIDGEFORT ROOFING CO.
82161 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Tel. Yards 8408.
VICTOR BAGDONAS

Perkrdustome ant vietos 
Nuvežamą ir i tolesniam vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

, Persiuntimas
RAKANtoŲ IR PIANŲ 

PEKRAŲSTYTOJAS
3858 So. Hateted St. Chicago, III.

DAILYDfiS DARBAS ir “Weather 
Stripings”, Pašaukite mus dėl žemų 
kainų. Mes padarome “weather 
stripings”, cąulting ir dailydės dar
bą. Vincennos 8442 arba Radcliff 
7698.

PASIRENDUOJA apšildomas kam
barys. Vyrui arba ženotai porai prie 
mažos šeimynos.

3839 So. Wallace St.

PAS1RENDUOJA keturi fomišiuo- 
ti kambariai ant antrų lubų iš fron
to, pavienlems ar porai, su valgiu, 
ar patįs galite gamintis valgi. Ma
tykite savininką ant pirmų lubų iš 
fronto, parenduosime pigiai.

5613 So. Racine Avė.

Puikus Naujos Mados 
$40.WP vertės Šildomi 

Pečiai tik po

22.50
Alyva kūrenti Šildomų Pe
čių įrengimai tiktai po

24.50
$20.(X) vertės tvirtus Šildy
tuvai tik po

12.50
< jr *

BRIDGEPORT. — Kas N.RV 
A.? Ar ji atnešė ką gero, ar 
pataisė darbininkų būvį, suma
žino bedarbių skaičių? etc.

Apie “mėlynąjį arą”, kuris 
atstovauja N.R.A., kalbės “Nau
jienų” redaktorius Pius Gri
gaitis LS'S. Centlralinės kuo^ 
pos Chicagoje rengiamose pra
kalbose ir diskusijose, kuTios į- 
vyks antradienį, lapkričio 21 d., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 South Halsted Street.

Po prakalbų įvyks diskusi
jos.
ir išgirsti N.R.A. klausimų nu
šviestą bešališkai ir nuodug
niai. Pradžia 7:30 v. v.

-—Rengėjai.

“Grand Opening, 
Grand opening!”

Peter Conrad 
* ’ C • f

Fotografuoju ju>q na
muose arba studijoj 

•023 S. Halsted St.
(Janaen Srud.)

Re». 730 W. 62nd St 
Tel. Englewood 5840

Ir . art€j ųBRIDGEPORT.
žiemos šalčiai nenuslopina op-i 
timistiškų lietuvių biznierių, 
štai, šiandien įvyksta “grand 
opening” “Gabby’s Tavern”, 
kurios savininkai yra D. Gap- 
šys ir sūnūs S. t Gapšys. Alus, 
gera muzika, užkandžiai, etc. 
Visi kviečiami.

Alexander Lehman 
SMUIKO MOKYTOJAS 

Speciale priežiūra gabiems 
mokiniams.

1234—KIMBALL BUILDING
Jackson ir Wabash

prakalbų
Visi kviečiami atsilankyti

Automobilių savinin 
kųdomei

Jeigu kas turi nedaug var
totą, gerame Vstovyje lengvą 
coupe automobilį, Jturį norėtų 
parduoti, praneškitė apie tai T. 
Rypkevičiui, “Naujienose”.

$3.75 vertės Puikios Pilnos 
Mieros Kaldros po

*1.98
$20.00 vertės Springsiniai 

Matrasai po 

9.95
$8.00 vertės Vatiniai Matra

sai po 

4.50
$6.50 vertės Maišytų Vilnij 

Dubeltavi Blanketai po 

’3.45

fURNlTUREl"
3222-24-26 South 

Halsted Street 
Chicago, III.

J. Kaledinskas, J. Romanas, 
Vedėjai,

Duodame gražius radio pro- 
gramus Nedėliomis 11-tą v. 
ryto iŠ W. S. E. S. stoties 

1360 kilocycles.

DRAPERY- AND UPHOLSTERING 
SERVICE CO. M. A. Laberdia, sav. 
Langams užlaidus, taipgi valome fi- 
rankas ir langams užlaidas. 6821 So. 
Western Avė. Republic 5730, Chica
go, III.

Financial
Fiųansai-Paskolos

CASH už jūsų morgičius ir ‘Real 
Estate bondsus, ateikite pas mus dėl 
geriausios kainos. Kambarys 316, 

134 No. Šalie St.

RENDON fornišiuotas kambarys 
vaikinams ar vedusiai porai, pi
giai, 4508 So. California Avė. 1-mos 
lubos, y*_______________ '

RENDON šviesus fomišiuoti 2 
kambariai. Merginom ar vyram. Ga
lima valgi gaminti. Maudynė. Ren
da pigi. 827 W. 34 Place.

RUIMAS ant rendos iš fronto 
vienam arba dviem vyram, garu ap
šildomas, yanduo visada šiltas. Ga
lima matyti visados! 

3231 So. Emerald Avė.
V - . --------- - ■ ■ — - ------------------------------------------------------ ----------------------------------■ .

PASIRENDUOJA kambarys karš
tu vandeniu apšildomas — prie ma
žos šeimynos. Nebrangiai. 
_____ 3437 S. Emerald Avė.______

KAMBARYS rendon, pilnas patar
navimas, Klauskite janitoriaus, A. 
Seter, 731 W. 18 St.

REIKALINGAS kambarys mergi
nai South Sidėi. Geistina apie Brigh
ton Park, kad butų galima valgi Pa
sigaminti. Tel. Republic 6251.

........ ....... .................... .. .............................................■■■INI........ . ................................■■■■■! —

For Rent
PERKAME Ist morgičiuR ir Fede- 

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

ir »dar davė 
tęvams na

rnėtus Klubas 
pintinių val- 

taipgi rengė

Areštuoja biznierius 
už centinių maši

nų laikymą

PRANEŠIMAI

LANKYK 
MOKYKLĄ!
Svarbiausią dalykas musų gyveni
me yra mokslas. Visokiais bu
dais galima pasimokinti; bet sėk
mingiausias išsimokinimas ”yra 
mokykloje. Lankymas mokyklos 
nušviečia protą, auklėja darbštu
mą, stiprina valią, suteikia galią 
sėkmingai kovoti su gyvenimo 
sunkumais. Gerai rašyti ir skaity
ti savo kalboje turėtų mokėti 
kiekvienas lietuvis, šioje šaly gy
venantieji pridera susipažinti su 
anglų kalba. Visiems gerai žino
ma, kad tnokintų žmonių būtinai 
reikia* ir jiė yH labai brangus.

AMERIKOS 
Lietuvių Mokykla

3106 SO. HALSTED ST.

Furniture & Fixtures
Hakandai-Itaisai

VARTOTAS 6x8 bučerio baksas, 
aržuolas ir kempine, kaip naujas. 
Marmoro kaubriai, svarstyklės, slice- 
ris, grinderis ir registeris, pigiai. 
Lengvus išmokėjimai.

4704-06 So. Halsted St.

RENDON kampinė krautuvė — ga
tavai frengta su moderniškai ta- 
vern flxčeriais. Labai gražiai išdeko- 
ruotas flatas užpakaly. Pigi renda. 
Randasi ant 82-ros gatvės ir Au- 
burn Avė. Del informacijų kreip
kitės pas

I. NAUSIEDA. 
917 W. 33rd St.

arba pašaukite Boulevard 6899

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

1584 S. Central Park Avė.

Suėmė ir kelis lietuvius;
pabaudos

$25

ROSELAND. — Lapkričio 7 
d. Roselande prasidėjo aludžių 
ir cigarų "krautuvių savininkų 
areštų kampanija už laikymą 
krautuvėse centinių lošimo ma
šinų.

Viso tapo areštuoti septyni 
žmonės, kurių tarpe yra ir lie
tuvių, Visi buvo teismo nubaus
ti užsimokėti $25 pabaudos ir 
teismo išlaidas.

Tie biznieriai, kurie sužino
jo iš anksto, kad iš Chicagos 
atvažiavo speciale policija “kly- 
nyti” Rožių Žemę nuo “velnio 
išmislų”, kurie Rožių žemėje 
neturėtų turėti vietos, “išftps- 
lus” išslapstė. Tie biznieriai, 
kurių užeigos lošimu.mašinos 
buvo-rastos, buvo nugabėnti į 
vietinį kalėjimų ir ten turėjo 
užsistatyti kaucijų.

Be savininkų, J policijos nuo
vadų buvo nuvežtos mašinos, 
kurios buvo vėliau sunaikintos.

Senas Petras.

S. L. A. 129 kp. susirinkimas jvyks 
lapkričio 12 d. 1988, 1:30 po pietų 
G. Chernausko sėt,y 1900 So. Union 
Avė. Visi nąriąv ^mąlonSkite daly
vauti, nes turimo’ ’Ūaug svarbių da
lykų dėl aptarimo.. Taipgi nepamirš
kite atsivesti naujų narių prirašyt i 
S. L. A. 129 kuopą. Valdyba.

iškilmingas atidaromas 

SWAN TAVERN 
ivyks 

ŠEŠTADIENY, LAPKRIČIO 11 d. 
4642 Wentworth Avė. 

Vištiena; Dykai 
Visus širdingai kviečia 

ANTANAS GUDLIS, < . 
JACK CApRŲLL.

OKSAS ENPRESS
Kraustau Rakandus, JPianus ir pristatau 
anglis už pigiausias kalbas: Black Band 
$7.50; P ' -------- '
$9.75,

J. O
2649 West 43rd Street

' ‘ T7 T .

CIASSIFIED ADS
- - ............... , --------------------------- -
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Automobiles

JANITORIUS apleidžia miestą ir 
parduoda rakandus. Kas pirks ra
kandus tam paliksiu darbą.

2905 W. Wąlton St.

6 KAMBARIŲ flatas rendon, pi
giai, 2-ros lubos.

• 4515 So. Fairfield Avė.

pigiausias kainas: Black Dana 
Hacking $8100; Milleis Cjeek 
Pašaukit LAFayette 8980,
L jKFSAS

The Brįdgeport 
KnittingShop

Neriam plonus i? storus vilnonius 
svederius dėl vyrų;, moterų, merginų 
ir vaikų. l -

Neriam vilnones pančiakas dėl mo
terų ir vyrų. Tai^bjn senus svede
rius.

Atdr m®o»cia
504 W. 33rd S^., CKitago, III

Prie Normai St.
Phone VIC^ORY 8486

STUTZ PASKIAUSIO 1931 MO
DELIO SEDAN. Važiavau juo 
abai mažai, yra kaip naujas. Origi

nališkas gražus pališas, nėra jokios 
žymės, sunkus tairai — kaip nauji, 
turite pamatyti, kad įvertinti. Kai
navo man virš $2.850. JfiĄn reikia 
cash, paaukausiu už tiktai $300. 
4004 North Kedzie, 2nd flat, netoli 
Augusta .Blvd. —------ . -

PACKARD TIKRAS PASKIAU
SIAS 1981 DE LUXE SEDAN. Vi
sai kaip nąuias ir puikūs kaip tą 
dieną kuomet it nupirkau. Tai yra 
geriausią ir . ekpnopjiškiausis karas 
kuri kada nors turėjau. Ųeriausis 
džbąigimas ir tairai. * Priimsiu $400.

931 — A-North Sacramento Blvd., 
3rd Hat. ’ ■: j, .

Iš SLA. 129 kuopos 
veikimo

——       -— — ■■y .I..-.*.....     -  
j

Garsinkitės Naujienose

18 APIELINKĘ. 
kuopa rengia draugišką vaka
rėlį šeštadienį, lapkr. 11 d. 7 
vai. vak. Chernausko svetainėj, 
1900 South Union avė. Visų 
kviečiame atsilankyti. ir links
mai praleisti laiką prie geros 
muzikos ir draugiškų svečių. .

Taipgi t nepamirškite, kad 
kuopos susirinkimas įvyks sek
madienį, lapkr. 12 d., toje pa
čioje svetainėje 1 vai. po pietų. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite, 
nes yra daug svarbių dalykų, ! 
kuriuos reikės apsvarstyti, 
nariai kurie yra atsilikę su _

SLA 129
Doii’įp 

neglect

Šaltis krūtinėj, le perkUJ rali pasidaryti rlratfU. Pąlenąvlnlc 
juos J B “Ihn&s su Mušte- 
ro,ę. pairelbsti prafiallntl Iri- 
ta® ifcl Vartok Jbyki I VA-

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

^IŠPARDUODAME visai naujus 
! Kailinius Kautus, pę vieną kiekvieno 
styliaus. Kai kurie truputi sutepti 
nuo čiupinėjimo. Taipgi Kailiniai 
Kautai priimti j ipainus. Dideli Bar- 
genai. $85 ir augščiau. Economy 

ĮSection, Miller & .Co. 166 Nortjj 
Michigan Avė. Atdara . vakarais. ^

Business Chance^
Pardavimui Bizniai *

PARSIDUODA aline su visais iren- ' 
gimais, kambariai gyvenimui. Biznis 
išdirbtas, teisingas pasiulijimas nu
pirks, priežašti pardavimo patirsite 
ant vietos^, 1503 So. 49 Avė., Cicero, 
Illinois.

BRIGHTON .PARKE pardavimui 
bučemė ir groserne ant Maplewood 
Avė. Atsišaukite Tel Lafayette 0185

. .........I

' STUDEBAKER 1931 MODELIO 
DE LUXE <ŠEŲAN., Man reikia 
0ash ir tbdčl priverstas esmi paau
koti mano beveik naują karą. Beveik 
visai jo „nevartojau, yra kaip nau
jas. Turi šešius dratinius ratus, 
gerus tairus. Karas yra tokiame 
pat stovyje, kaip dieną kuomet iš
ėjo iš dirbtuvės. Paaukosiu už tik
tai $250. 1948 Humboldt Blvd. 2nd 
apt. ,

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Vincento Leke, paei
na iš Telšių apskr., Plungės parapi
jos, Kaipsodei kaimo, turi apie 45 
m. Amerikoj gyvena apie 20 metų, 
pirmiau dirbo Kensington, III, 15 
metų atgal nusipirko farmą. Jis 
pats ar kitas prašom duoti man ži
nią. Antanas Garbenčius, 718 W. 18 
St., Chicago, III.

PAIEŠKAU 'pažįstamų A įmes ir 
Antano Stirbių, kurie gyveno 15 me
tų tam atgal East St Louis ant 
Exchange Avė., p dabar gyvena Chi
cagoje ir dirba pas Morris & Co. 
Gerbiamieji, prašau atsiliepti, o jei
gu kas Aino apie juos malonėkite 
pranešti, .už .ką aš busiu labai dė
kinga. Ella Pawluk, 2653 W. Walton 
St. Chicago, III. Pirmiau vadinausi 
Oželiene.

PAIEŠKAU apsivedimui našlio 
arba senbernio; aš esu našle, ne- 
biedna, 40 m. amžiaus. Rašykite j 
Naujienas, Box 49, 1739 So. Halsted 
St„ Chicago, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGįĄS kriaučių s prie tai
symo vyriškų ir moteriškų drabu
žių ir prosinimo. 2685 W. .39 Place, 
prie Archer Avė.

' REIKALINGAS senyvas žmogus 
prie namji, darbo ir biznio. Gyveni
mas, valgis, guolis ir maža mokes
tis, Mrs. MotuseviČienS, 5526 Lake 
Park Avė'.

PARSIDUODA cigarų, saldainių 
ir kitų mažmožių krautuvė, pragy
venimui kambariai prie vietos.

8500 So. Union Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
n§, pigiai arba priimsiu pusininką, 
kad ir nemokąnti darbo, vienam per- 
sunku, arba mainysiu ant automobi- 
liaus. Renda nebrangi, 6 kamba
riai gyvenimui.

Tel. Yards 2527

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
ne Marųuette Parke, pigiai. Pirmas 
pasiulijimas nupirks.

Tel. Prospect 3328

PRIVERSTAS esu išparduoti visą 
grosemės ir bučemės staką ice ma
šina įr fikčerius, nes kitas biznis 
užims ta vietą. Parduosiu viską la
bai pigiai. 4001 Brighton Place. 
Tel. Lafayette 8780.

dantis For Sale
THrfai Pardavimui

PARDUOSIU arba mainysiu savo 
164 akerių farmą, 1 mylia nuo mie
sto. 8 kambarių namas, barnė, višti- 
ninkai, galite mane matyti nedėlioj. 
5566 W. Monroe St. Tel. Mansfield 
3702.

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimui

PARDUOSIU arba renduosiu 5 kam
bariu namą, 6 lotai ir barnč, karvių 
ir paukščiu, netoli sratvekarių lini
jos, atsišaukite 6001 S. Carpenter 
St. Tel. Englewood 2116.

LA SALLE PASKIAUSIS MODEL 
COSTUM BUlLT SEDAN su 6 drą- 
tiniais ratais, side mount, saugus 
stiklai* syncromėsh transmisija. Va
žiavau juo tiktai virš metų. Tairai 
taip, kaip nauji. Kainavo man $2800. 
Man reikia cash, todėl priverstas esu 

beveik naują karą paaukauti 
už. $350. ’V / |

West Byron St,, 1-roos lubos, 
j‘s, į Sauthus. nuo Irvmg Park 

/'■ ■•7"-v .• ■'‘ . i
-.■•.v, £•. < • . ‘

mano 1 
tiktai už. $Šl 

3817 r
1 blokas 
Blvd.

Business Service
Bl»nio P.t.rn.vImM_______  .

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertu p 
ninku ir v 
neturime
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais . nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originąlio ir, vienintelio nartui 
savininku biuro Chicagoje.

LANPPPRDS. BURBAU OF 
CHICAGO 

į 3 Inkorporuotas v 
1642 West Division St.

Tel; Armttage 2951-2952

tarimas visose namų savi- 
endauninkų reikalais. Mes 
kyrfį. Atdara kasdien nuo

'■P*"'

”J- M$s esame jau šiuo adresu virš 40 tnet

KO JUS LAUKIATE?
■ KodSl jums nepaskelbti tą litiosą kamba

rį, butą, garadŽių? Jūsų senas pečius, ra
kandai, boileriai ir kiti dalykai gali kam 
nors būti reikalingi—o jus galite už juos 
pelnyti keletą doĮerių. Skelbimai Naujie- 
nose neša geriausius rezultatus. Skelbimų 
kainos dabar labai žemos.

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.

PASAUKITE

4 CANAL 8500 d
gssssssa ■. o,1,-, i , ..... i}




