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Jungtines Valstijos Pripažino Sovietu Rusiją
Amerika-ir Rusija Atnaujino 

Diplomatinius Ryšius
Susitarimas pripažinti Rusiją pasiektas 
Roosevelto ir Litvinovo konferencijoj. Bul- 
litt bus pirmas ambasadorius sov. Rusijoj

VVASHINGTON, lapkr. 17.— 
Po šešiolikos metų delsimo ir 
atsi sakinė j imo, Jungt. Valsti
jos pereitą naktį pripažino so
vietų Rusiją ir atsteigė nor
malius diplomatinius santikius.

Apie tai prezidentas Roose 
veltas pranešė pasauliui konfe
rencijoje su laikraštininkais 
šiandie 4 vai. po piet. Sovietų 
valdžia liko pripažinta pereitą 
naktį 10 minučių iki vidurank- 
čio.

•Susirinkus virš 200 kores
pondentų, prezidentas įsakė už
rakinti duris, kas yra daroma 
esant svarbiems pranešimams 
(kad neduoti kuriam korespon 
dentui progos pirmam išbėgti 
ir pirmiau kitų pranešti savo 
laikraščiui), prezidentas pada
ręs porą nesvarbių pranešimų, 
pagalios, pranešė ir apią, Ru
sijos pripažinimą.^Padaręs kelis 
paaiškinimus dėl to pripažini
mo ir atsakęs j kelis klausimus, 
atrakino duris ir paleido ko
respondentus pranešti savo laik
raščiams.

Jau paskirtas ambasadorius
Pirmuoju Jungt. Valstijų 

ambasadorium sovietų Rusijoj 
bus William C. Bullitt iš Phi- 
ladelphijos, dabartinis valsty
bės sekertoriaus pagelbininkas.

Pripažinimas sovietų Rusijos 
tapo sutartas prezidento Roose- 
vetlo konferencijoj su Rusijos 
užsienio reikalų komisaru Mak 
sim Litvinovu, kuris virš sa
vaitė-: laiko atgal atvyko į Ame
riką pakviestas paties 
velto.
Rusija

Roose-

propa-

mesnčse derybose. Iki tie ne
sutikimai bus išlyginti, Rusija 
neužves jokių bilų, kad išrei
kalauti skolų iš amerikiečių, 
nėgi amerikiečiai nereikalaus 
per tą laiką savo skolų iš Rusi
jos. Derybomis bus išrištas ir 
Rusijos skolų klausimas.

Litvinov pasiliks Washingto- 
ne dar kelias dienas tęsti pa
sitarimus 
tamentu.

Senoji 
Litvinovo
ko ištuštinta ir visi jos doku* 
mentai išvežti peržiūrėjimui į 
valstybės departamentą.

Miaf&va džiūgauja
MASKVA, 1. 17. — Litvino- 

vo derybos Washingtone, už
baigusios Amerikos pripažini
mu sovietų Rusijos, sveikina
mos kaipa diplomatinis trium-. 
fas ir didžiausia* pergalė, koki 
ikišiol buvo laimėta sovietų 
Rusijos.

su valstybės depai**

Rusijos ambasada, 
sutikimu, šianide Ii-

Anglijos konservato 
riai stiprina savo 

pozicijas

Pirm

susilaikys nuo 
gandos

išgaunant pripažinimą, 
Rusija sutiko gerbti Amerikos
teises nepriklausomai tvarkyti 
savo šalies reikalus ir lodei pa
sižadėjo nesimaišyti į viduri
nius J[ungt. Valstijų reikalus, 
susilaikant nuo visokios propa
gandos, neleidžiant Amerikoje 
kurtis kokioms nors organi
zacijoms, kurios siektųsi nu1- 
versti Amerikos valdžią, ar tai
kintus! pakeisti Amerikos tvar
ką.

Rusija be to sutiko pripažin
ti religinę laisvę ir pilnas tei
ses Rusijoje besilankantiems 
Amerikos piliečiams. Tokios 
pat teisės bus suteiktos ir Ame
rikoje besilankantiems Rusijos 
piliečiams.

Kiti gi nesusipratimai tarp 
abiejų Šalių bus išlyginti toli

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

Giedra ir biskj šalčiau.
Saulė

4:28

Maksim Litvinovas, sovietų komisaras, tariasi su Jungti- 
Valstijų sekretorium Cordell Hull dėl Rusijos pripažinimo.
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nių

Austrų susirėmimas 
su naciais ant Du- • 

nojaus laivo

Naciai nusileido baž 
nyčiai, atšauks hau 

jus įstatymus

Darbininkai atmetė 
Nash automobilių 
komp. pasiūlymus

Darbininkai ir toliau pikietuoja 
dirbtuvę, kurią Nash uždarė

paskiausį komp. 
W. Nash pasiu-

viršininkai ir 
neįstengė prieiti

Išande naują išra 
dimą

NEW YORK, 1. 17.—Lakūnai 
virš Roosevelt aerodromo pir 
mą kartą išbandė naują išradi 
mą apsaugojimiri lėktuvų paša- 
žierių. Skrendant augštąi ore, 
jis atidarė duris ir išmetė ke
turius pasažierius. Visi jie 
saugiai nusileido žemėn. Ban
dymas buvo sėkmingas. Išradi 
mas leis, atsitikus nelaimei, 
lakūnui greitai išmesti iš lėk
tuvo visus pasažierius, kurie 
tada nusileis parašiutais.

i». i.rii ny|. *"; ■"1 ■■ ............ ............

100,000 Rusijos kali 
nių kasa 89 my

lių kanalą
Kanalas kasamas, kad Volgos 

laivai galėtą pasiekti Mask
vą. Visą darbą atlieka ka
liniai

LONDONAS, 1. 16.—Išrodo, 
kad Anglijos nacionaliniame 
kabinete greitu laiku turės į- 
vykti permainos vadovybėje.

Konservatoriai yra susirūpi
nę pasekmėmis nesenai įvyku
sių papildomų rinkimų ir nu
mato pralaimėjimą visuotinuo
se rinkimuose, todėl jie ima ne- 
bepasitenkint svyruojančia pre- 
miero MacDonaldo politika ir 
ima reikalauti užimti daug 
griežtesnę poziciją.

Vakar įvykusiame kabineto 
susirinkime įvyko aštrių susi
kirtimų, kurie parodė, kad 
MacDonaldo įtaka silpnėja ir 
kad greitai kabinete ims vado
vauti Baldwin, su savo griežta 
politika užsienio reikaluose, 
ypač nusiginklavimo klausi
muose. Darosi aišku, kad ka* 
binetdi vadovauti pasiims pa
tys konservatoriai ir atvirai 
vykins savo politiką, nustumda
mi į šalį MacDonaldą. Jei jis 
ir bus paliktas premieru, tai 
vistiek nebeturės jokios jtakos 
nė į užsienio, nė į šalies vidu
rinius reikalus.

VIENNA, 1. 17. —Tarp Vo
kietijos ir Viennos su Buda
peštu, Dunojaus upe nuolatos 
plaukioja vokiečių prekių lai
vas Fugner. Austrai nužiūrė
jo, kad jis ne vien prekes ve
žioja- 4r laivui sustojus Linz’e 
nutarė .padaryti jame kratą.

Ir ištikrųjų, laive rado dide 
liūs pundus propagandos lape
lių ir visokių instrukcijų Aust
rijos naciams, taipgi kelis rud- 
marškinius.

Tuojaus tapo areštuoti laivo 
kapitonas ir jo padėjėjas. Juos 
vedant iš laivo, buvo duotas 
signalas įgulai ir visa įgula 
kartu puolė austrų policiją. Iš
tiko labai smarkus susirėmi 
mas. Pašaukta daugiau policb 
jos ir tik po smarkių imtinių 
pasisekė' įgulą nugalėti ir su» 
imtuosius išvesti iš laivo, taip5- 
gi iškrauti 
gandą.

Neteiks

BERLYNAS, 1. 17— Tie kri
kščionių, kurie nepriklauso na
ciams, laimėjo svarbią pergalę, 
naciams paskelbus, kad visi 
bažnytiniai įstatymai, kurie ne
senai buvo išleisti, taipjau* taip 
vadiriamas arijonų statutas, bu
sią atšaukti. \

Pagelba tų įstatymų naciai 
taikėsi paversti bažnyčią savo 
įnagiu ir padaryti ją grynai 
nacių bažnyčia, bet kovą pra
laimėjo. Deiei to protestonų 
bažnyčiai grūmojo skilimas.

Nacių priešininkai tuo laimė
jimu nepasitenkina, jie nori 
pašalinti ir nacių išrinktą vy
riausi vyskupą Hossenfelder.

RENGSIIA, Wis., 1. 17. — 
3,000 darbininkų ir toliau pi
kietuoja Nash Motor Co. dirb
tuvę po to, kai nariai United 
Automobile Workers unijos nu
tarė atmesti 
prezidento C. 
lymą. »

Kompanijos 
itaijos nai’tai
prie susitaikimo. Nash padavė 
savo pasiūlymus federaliniam 
taikintojui Dr. John A. Lapp. 
Jis siūlė atidaryti dirbtuvę, jei 
darbininkai sugryš į darbą se
nosiomis algomis, kokios buvo 
prieš streiką. Jis taipgi reika
lavo, kad jo prieš streiką pa
skelbtoji naujoji algų skalė bu
tų išbandyta per 10 dienų, kad 
parodyti teisingumą kompani
jos tvirtinimo, jog naujoji 
skalė pakels darbininkų algas 
nuo 15 iki 20 nuoš. Jis taipgi 
siūlėsi pakelti algas automo
bilių baigimo skyriuje, kur sa
vaitė atgal sustreikavo 200 
darbininkų, dėl kurių streiko 
liko uždaryta visa dirbtuvė.

Anglija ir Franciją 
tariasi kaip kovo* 

ti Ameriką

MASKVA, 1. 1. 17— 100,- 
000 politinių ir kriminalių ka
linių jau yra pristatyti prie 
darbo—kasti 89 mylių ilgio 
kanalą, kuris jungs Volgos ir 
Maskvos upes, kad Maskvos 
upe galėtų plaukioti laivai ir 
kad Maskvą galėtų pasiekti di
dieji Volgos laivai.

Paugelis tų kalinių liko at
gabenti iš Baltųjų jurų apie- 
linlęės, kur jie kasė irgi ilgą 
kanalą, kad upėmis sujungti 
Baltąsias ir Baltijos juras. Kaip 
anasis, taip ir šis projektas 
yra vykinamas po čekos kon
trole—-G. P. U. %

Centras darbo yra Dimitrov 
miestelis, 40 mylių į šiaurę nuo 
Maskvos, kur kaliniams liko 
pastatyti dideli barakai.

Kasant kanalą prie Baltiją 
jurą, kaip tvirtinama, žuvo apie 
200,000 kalinių — delei ne

darbo sąlygų ir

konfiskitotą propa-

žinių apie nacių 
veikimą

Austrijos valdžia nutarė už
drausti laikraščiams dėti kokias 
nors žinias apie nacių veikimą 
Austrijoje. Matyt, valdžia yra 
pasiryžusi tylėjimu kovoti na1 
cius.

Italija muitais kovos 
dolerį

Amerika dar negreit 
gryš prie aukso

WASHINGTON, 1. 17—Mor- 
genthau užėmimas iždo sekre
toriaus pagelbininko vietos ro
do, kad Amerika dar negreitai 
gryžį prie aukso ir stabilizuos 
savo pinigus. Morgenthau 
gręžtai laikysis prezidento 
Roosevelto politikos. O prezi
dentas nemano, kad šiuo laiku 
butu verta stabilizuoti pinigus.

New Yorkas atvirai 
pardavinėja svai

galus
NEW YORK, 1. 17— Nors 

prohibicija tebėra neatšaukta, 
bet ji New Yorke jau nebevei
kia ir svaigalai visur yra at
virai pardavinėjami, nors ii 
niekad New Yorkas nebuvo 
sausa ir niekad nebuvo sun
kumo gauti svaigalų. Esą New 
Yorke visuomet buvo galima 
svaigalų lengviau gauti, negu 
Londone, Paryžiuje, ar kituose 
šlapiuose miestuose. O dabar 
čia esą, taip sakant, nors mau 
dykis svaigaluose.

Iki pirmadienio tiki 
si išdalinti pusę 
viešąją darbų

CHICAGiO.—Tvirtinama, kad 
iki pirmadienio gausią darbo 
mažiausia pusė iš 102,000 be
darbių Chicagoje, kuriems ski
riama darbai prie viešųjų dar
bų. Darbus gausią tik tie, ku
rie yra išlaikomi bedarbių pa- 
šelpomis. Tie darbai tęsis gal
būt tik pustrečio mėnesio, ir 
skiriami vien tik tam, kad vie
ton imti pašelpą bedarbiai ga
lėtų turėti kokį nors darbą ir 
gautų už jį mokesnį.

Skerdyklų darbiniu 
kai streikuoja

RYMAS, 1. 17. — Vakar ta
po paskelbtas dekretas, kuris 
leidžia valdžiai pakelti muitus, 
kada tik bus reikalinga apsau
goti Italijos prekybą nito nuo
latos puolančių užsienio pini
gų.

Italija jau prieš kelias die
nas pranešė, kad ji nebesilaikys 
muitų karo paliaubos, kuri bu
vo sutarta Londono ekonomi
nėj konferencijoj.

Morganas svečiuose 
pas prezidentą

WASHĮNGTON, 1. 17. —Va
kar pas prezidentą Rooseveltą 
lankėsi “ant arbatos” stambiau 
sias Amerikoje privatinis ban- 
keirius J. P. Morgan. Tai esą 
buvęs “draugiškas Vizitas”.

Atmete aukso slepi 
mo draudimą

buvęs “draugiškas
Kartu su Morganu buvo ir plie
no trusto galva Mayron Tay 
lor.

NgW YORK, 1. 17. — Fede
ralinis teisėjas Woolsley atme
tė valdžios draudimą slėpti 
auksą. Jis nusprendė, kad to
kį draudimą galėjo išleisti itik 
iždo sekretorius, q ne preziden 
tas. ■* ‘ 
fr..a.

teka 6:42, leidžiasi Išrodo, kad Washingtone lai
mi infliacijos šalininkai.

’rV.< ' '

30 JAPONŲ ŽUVO PASKEN’ 
DUS LAIVŲ!

OSAKA, Japonijoj, 1. 17.
Manomą/ kad japonų tavohnis 
laivas Seiter Maru paskendo 
audroj prie Ųoochoo salų>JMd 
30 įgvdos žmonių žuvo kartu

■■į ■ ' ’y. Mi-

•• <1

su laivu.
t'. 1 '<Y A 2.5V ■■

LONDONAS, lapkr. 17. — 
Finansinis Herald redaktorius 
sako, kad Anglijos banko gu 
bernatorius Montgau* Norman 
ir Francijos banko direktorius 
Moret kooperuoja ir tariasi 
kaip nugalėti prezidento Roose
velto piniginę politiką.

Abu jie maną, kad vyriau
sias Roosevelto tikslas yra pri
versti Franciją atsižadėti auk-
so pagrindo pinigams ir įvest) I “^^7“ darbo sąlygų “ir 
^ ^2? dl- ta u“!’ ka<? ,Pask.ul netikusio maisto. Ar žis kana- 
įsteigti visame pasaulyje vie- ,&^ug pravestas su mažesniu 
nodą puugir sistemą, Anjenįuu skaižiumi> ateitis 
kontroliuojant aukso marketą r(XjyS
n<>dą pipigų sistemą, Amerikai 
kontroliuojant aukso ma

Manoma, kad iš Francijos li
ko ištraukta daug'1 daugiau auk
so, negu skelbiama ir kad tik 
su Anglijos pagelba neleista 
frankui nupulti, kas butų pri
vertę Franciją nueiti nuo aukso 
pagrindo.

SO. ST. PAUL, Minn., 1. 17. 
—Vakar sustreikavo keli šim 
tai Armour & Co. darbininkų, 
reikalaudami pakelti algą po 
10c į valandą ir pripažinti dar 
bininkų uniją. Streiką veda 
IWW. unija, kuri sakosi, kad iš 
1,700 darbininkų prie jos pri 
klauso 1,200.' Kompanija gi 
sako, kad prie tos unijos pri 
klauso tik apie 300 ar 400 dar
bininkų ir kad ji mokanti mi- 
nimuta algą ir garantuoja 32 
vai. darbo savaitę.

Farmeriai smerkia 
visus

as bus pravestas su mažesniu

AKRON, O., 1. 17. — Kom. 
Settle atidėjo skridimą į stra 
tosferą delei nepalankaus oro 
—perdaug smarkaus vėjo.

Dideli potvyniai Ją 
go Slavijoj

.F

HA PI D CITY, S. D., 1. 17.— 
George Fields, 80 m. senis, va
kar nusišovė ant savo žmones 
Jkąpo.’

—r——.
BELGRADAS, 1. 16.

žmonių prigėrė ir tūkstančiai 
žmonių liko jje pastogės poty- 
niitose Skutari ežero ąpielin- 
kėj.

Albanijos pusėj ežero nu »- 
stoliai irgi labai dideli.

■ —. t

CHICAGO.—Vakar kairiųjų 
farmerių nacionalė konferencV 
ja priėmė rezoliucijas, kurios 
pasmerkia NRA ir agrikultu- 
ros gelbėjimo administraciją. 
Esą prezidentas Rooseveltas yra 
iik naujas žmogus, parinktas 
Wall gatvės vykinti Coolidge ir 
Hoovęrio finansinę politiką ir 
kad deal” turi tikslo
gelbėti tik finansinius intere
sus darbininkų ir farmerių kai-

■< ■ i >■' * ’

na

•u

12
APPLETON, Wis., 1. 17. - 

Vienas pikietuotojas liko pa
šautas ir 13 žmonių areštuota 
paujame susikirtime farnierių 
streike.

'■j. U-
t v.

l.Į; r

NEW YORK, 1. 17.—Nevv 
Yorke šaltis vakar pasiekė 16.7 
laipsnių virš zero. Tai buvo 
šalčiausia lapkr. 16 d. mieste 
oro biuro istorijoje.

šalčiausia vieta visose Jungt. 
Valstijose buvo Old Forge, 
Adirondack kalnuose, kur šal
tis buvo pasiekęs’ 32 laipsnius 
žemiau zero.

GUADALJARA, Meksikoj, J. 
17.—Susirėmime tarp policijos 
ir studentų, 22 studentai, jų 
tarpe dvi merginos ir trys ka
rininkai liko sužeisti.

NEW YORK, b 17.—Fabri
kantų asociacija apskaito, kad 
per pastaruosius 4 mėnesinę 
visoje Šalyje buvo 1,100 strei
kų, kuriuose darbininkai ąlgo 
mis pražudę apie $24,00Q,Q00.

—- • I . ,.■*111.'V .1 ■

BOGOTA, Colombia, 1. 17.— 
šeši žmonės žuvo ir keturių 
pasigęndamą Manizales, kur 
žemės nuslinkimai sugriovė 
keturius namus. *» *

Lietuvos socialdemo
kratai boikotuos Vo

kietijos prekes
KĄUNAS.—Lietuvos Social

demokratų partijos Centro Ko
mitetas nutarė, kad socialde
mokratai, “žįežirbininkai”, stud. 
“Žaizdrininkai” ir profesinių 
sąjungų nariai boikotuoja vo
kiečių prekes ir nelanko vokiš
kų filmų. Be to, nutarta dirb
ti kontakte su* kitų šalių socia- 
demokratais boikotuojant vokiš
kas prekes, surengti rinkliava 
nukentejusiems nuo hitleriz- 
mof paremti ir Švęsti vokiečių 
reyoŲucijos 15 metų sukaktu
ves.

KALĖDOS NEBETOLI.,.
’ Neužmirškite savųjų Ųętuyoje . . . Sena motinEl?, sesu

tę, broliukas . . . ^linksminkite juosi Jie laukia jūsų 
dovanų! Paęiiiąkitę jiėins keletą doleriu.

Naujienų ofl?a? ąVlaras nuo 8 vai. rytų įki 8 vai. vak. 
NedEldienlajs nuo | $1 J vai. po platų-

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. TeL OmsU 8500

T
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KORESPONDENCIJOS
i— —

V/aterbury, Conn
Anglų laikraščiai apie aviaci 

jos dienų

Vietos anglų laikraščiai ne
mažai rašo apie surengtų Me- 
ridene lietuvių aviacijos dienų. 
Pastebi, kad parengimas buvo 
vienas sėkmingiausių, žmonių 
dalyvavę keli tūkstančiai, ne
žiūrint to, kad oras pasitaiko 
nelabai palankus.

Vienas laikraštis sako, jog 
žmonių, norinčių paskraidyti 
padangėmis, atsirado apie 150. 
Trys lėktuvai visų popietį, koi’ 
tik sutemo, be paliovos važi
nėjo pasažierius. Lakūnas Ja
nušauskas neturėjęs progos nei 
atsikvėpti. Visas pelnas nuo 
aviacijos dienos skiriama fi
nansavimui antro transatlanti 
nio skridimo.

Vietos komitetas su Dr. J. 
Staneslow priešakyje dėjęs vi
sas pastangas, kad aviacijos 
diena kuo geriausiai pasisek
tų.

Be aviacijos dienos dar bu, 
vo surengtas ir masinis mitin1 
gas. Atsilankė «miesto meras 
Hayes ’ir 'pasakė ’trumpų kal
bų; Kalbėjo taip -pat adv. F. 
J. Bagočius iš Bostono. Jis api
budino Dariaus-Girėno skridi 
mų bei lakūno Janušausko pa 
siryžimų »užbaigt i «tų drąsuolių 
nebaigtų 'kelionę. iPo 'prrikalbų 
buvo šokiai. ;

Springfield, III
Naujas pasakorius

atsilankė iš New York o 
reprezentatorius of Na- 

’Recovery Crusade, De

čia 
tūlas 
t tonai 
LoSs Walker. Jis čia spyčino
per 4 dienas. Lapkričio 14, 15, 
16 ir 17. Jis giriasi, kad turįs 
labai kilnius tikslus ir steng 
sis permainyti publikos senti
mentų kas link dabartinės de
presijos, kad sugrųžinti geruo
sius laikus — “prosperity”. O 
kad gerovė sugrįžtų, reikia tik 
turėt savim pasitikėjimų ir pra-

Del Geresnio Poilsio

NAUJIENOS, Chicago, UI

tuos 24 
rankose 
pasako-

šeštadienis, lapkr. 18, 1933

SPRINGSINI MATRASA!

Niekas Kitas iš Rakcųidų Nėra taip Svarbu kaip kad

Ypatingai Žiemos Laikui 
Rekomenduojam e

SIMMONS

GERAS LOVOS ĮRENGIMAS
Nes rytojaus gabumas priklauso nuo poilsio ir kuri 
gali suteikti tik geras Matrosas, tai yra SIMMONS!

tik

ir
tvirčiausių ir gražiausių

Peoples Furniturc Co. Krautuves yra autorizuotos 
užlaiko visų eilę geriausių, 
Sinnnons Matrasu. v

V

BEAUTY RĘST, ACE, DEEP 
SLEEP, SLUMBER KING

Bellevue, Pa.
Wrs. (R. Sčhoonover, vietinio 

valtininko i moteris, ’taidyŲamn 
IbVą, Pritikėtai 4išmėtė iš lovbs 
automatiškų pištaliętą antute’ 
tių. iastarhdis‘štfsittenkė ir šo- 
yė. šūvis pataikė jos vyrui tie
siai “į “širdį ’ir užmušė.

» » »
Natrona, Pa.

E. G. Burton išėjo į krumus 
žuikiauti. Netikėtai, šautuvą iš 
rankų išmetė ant žemės. Šau
toms iššovė ir Šūvis jam jpa- 
taikė tiesiai į sgalvų ir užmušę 
aiit vištos.

žmonės prakeiks už Itai ne tik 
gubernatorių Hornetį, bet ir 
jo taiitiečius — višus žydris. 
GirUi, igeriai, kad 'jUos ^Vokie
tijoje ir muša. Mokesčius- už 
viską -lupą dr šimtais tūkstan
čių praleidžia ant ’užlaikymo 
^milicijos bei dujinių bombų, w 
kuriomis vaišftia Streikuojan
čius angliakasius ir saugoja 
'Peabody ’Coril .Co.jiriteresu's. 'O 
bedarbiai čia pašalpos gaudavo 
kaip nieko,'mėnesį’lrifko šei
mai iš 3 ypatų įdubdavo ver
tės $7,50 Škjldo itdkio rmaisto. 
®et žriiogus, apteikęs ‘'šitokią 
didėlę ^pašalpą”, *už trii turėda
vo atidirbti 5 dienas. Ir už tas 
5 dienas nieko negaudavo mo
kėti. Dabar legislatura ..priėmė 
naują Dilių ^SO,000,000 bond- 
sų. iBet tai bus tik naujas ge- 
šeftas politikieriams ir dides
nės taksos piliečiams.

Mieste apie dirbtinį ežerą ir 
Wa^hihgton ^patfką ipereitų va 
sąrą buvo miešto įporių ipasij 
darbuota — partraukta keli 
šimtai Roosevėltd atmijos. Iš 
kitur partradkta armija, ap
dirbo miestui darbus. O mie
sto gyventojai darbininkai-be- 
darbiai, kurie šiam miestui mo
ka taksus ir užlaiko miesto Jpo ] 
nūs viršinirikus per visą vasa^ 
rą cųnpinėjo be darbo. Ir ka
da šitie bedarbiai' pareikala.u 
davo atgauti atgal Peabody ka
syklose sau4 darbus, 'tai miesto 
majoras Kapp pasiųsdavo po 
licijų su ašarinėmis bombomis 
ir pikėkočiais, 'kad darbininkus 
pavaišintų. Tai iš kurgi rasis 
pas darbininkus d^idešimtriole; 
rlnes ir nors mažiausias “con- 
fidence” — ;pasitikėjimas. >Da- 
bar darbininkai jau nieko ne 
gali pirkti. Jeigu dar ilgiau taip 
pasitęs, tai darbininkai bus pri
versti eit veltui -šau reikalin
giausius daiktus ‘pasiimti, ne 
žiūrint kas bus:

~ G. Ainis.

The

di-

df

tiko, kad išsėdėjo per visų die- anglies kasykloj dabar dirba 
nų ir vakarų ir žiurėjo su 
dėlių susidomėjimu.

» » »
’Ridgeway, Pa.
Eilioto Company

•Rldgeway gavo’* iš valdžios
S. Navy užsakymų $1,000,000 
vertės .padirbti tam tikras da
lis dėl pavandeninių laivelių.

P-ia S. Wilson, 29 metų, at
važiavo iš Alean, N. Y. į savo 
uošvienes pagrabų. Po laidotu
vių, grįžtant namo, automobi
lis i apsivertė ir užmušė »ją ant 
vietos. -

Co.
se-

Glessmere, -Pa.
Sokol Foundry Machine 

dabar dirba 10 darbininkų; 
i niaus ditbo 200 vyrų.

Acme Steel Co. dirbtuvė sto-Į 
vi uždaryta.

'Foril Motor, įCo. stiklo dirb
tuve gau kėlintas metas kaip 
'Stovi uždaryta su išdaužytais 
langais. |

Yellow Creek, 
' John F. Žookas su 
važiavo nuo stritaus 
kalno ir užsimušė.

Pa. I
truku4 nu^

Creson

New Kensington, Pa.
Union Spring and Mfg. 

dirbtuvė stovi uždaryta.
United States Aluminuin

dirbtuvė dirba neblogiausiai, 
bet darbas gaut negalima. O 
jei kas gatma, tai tik per 
“siurpaipę”.

General Electric Co. dirbtu
vė dirba 2, 3, 4 dienas per sa
vaitę. Bet darbas negalima 
gaut.

Lapkričio 8 d. pradėjo snig
ti ir po biskį šalti ir jau4 

’linta diena, kai sninga ir 
šalo. Atrodo, kad prasidėjo 
ra žiema.

600 angliakasių, susiorganiza
vusių į U. M. W. of A. unijų. 
Dirba 40 valandų per savaitę 
dviem atmainom. Už prikastas 
anglies tonų gauna 48 centus 
(pirmiau gaudavo 71 centą). 
Darbas sunku gairt.

»
Puckety Creek, Pa.

Valley Camp Coal Co. an- 
gliakasykla dirba kas dienų. 
Darbai prasti ir tų pačių sun
ku gauti. Nors čia tapo atgai
vinta U.’ M. *W. of A. unija, 
tačiau darbo sąlygos blogos.

— Proletaras.

Co.

¥

ke
ik
ti k-

Linija
“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS” 
Greita kelione į Lietuvą per Švediją*

Laivai išplaukia iš New Yorko 
Pier 97. gale 57tb St.

Kalėdų Ekskursijos į Lietuvą

DROTTNINGHOLM   Lapkr. 29 
GRIPSHOLM ................... Gruodžio 9

Dideli, balti it gulbės laivai. Erdvus 
ir gerai ventiliuoti kambariai. Kelionėje; 
jodomi paveikslai, koncertai ir šokiai. 
Keliaujant “Baltuoju Švedų Laivynu”, 
kelionė būna pertrumpa.

—OH-
Kreipkitės į vietinį agentą, arba z

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

Springdale, Pa.

American Glue Co. 
ve stovi uždaryta. Seniaus dir-i 
bo daug moterų.

Stiklo dirbtuvė 'taipgi stovį 
uždaryta jau4 kelinti metai.

West Penn. Power Co., ęlekį 
tros gaminimo stotis, dirbu 
dienų ir ; naktį. Darbas negali
ma gaut.

» » »
Du Bozs, Pa.

Krutamu jų paveikslų “žvaigr 
ždės” Tom Mix jnotina, Elz
bieta Mix, lapkričio 6 d. savo 
namuose, 211 Du Bois avenuej 

•šventė savo 69 metų gimtuvių 
dienų.

dirbtu
Creighton, Pa.

McFetridge Bros. Coal 
mažai

Co
anglies kasykla dirba
Darbas sunku gaut.

» » »
Borking, Pa.

Hillman Coal and Coke Co.

pirkti paškdtinę dvidėšinits- 
ddlėrinę.

šito 'buržujaus da^budtėi, pa
deda. vietos Alos organizacijos^ 
lExchange, Tlotary, Kiwanis, 
Lions, Optimist ABC rand Gos- 
mopolitan dhib, Delphi sociėty, 
Y. M. 'C. A., State ‘Jotfrnal; 
the State Register, the Fede- 
ration of Labor, 'Stations WCBS 
ir WTAX, the Springfield Wo‘ 
men’s club, the Girls ScoUts, 
the <Parents Teacher Aesocia- 
tion, the Chamber of .Com-| 
morce, the high achools ’antf 
'the 'Catholic »educational inšti- 
tutions, the <Critholic 'miriiėtotyl 
and the Springfield ministerial 
association.

Šis “erusader” kryžeivis-bur- 
Sujus sako, kad šį kraštų Die
vas apdovanojo didžiausiom ge
rybėm ir neapsakomais turtais. 
O depresijų už tai turime, kad 
perdairg šioje šalyje yra turtų 
perviršiaus ir stoka pas žmo
nes savim pasitikėjimo. Girdi, 
mes turime vien 24 bilijonus 
dolerių “in saving accounts”. 
Tai kodėl jus, esą, nepaimate 
tų bilijonų ir nespendinate, -- 
neperkate sau reikalingų daly
kų. Ir kol jus busite 'tdkiam 
savo neišmintingam nusistaty
me — nepirksite, tai vien ant 
toliau pratęsite depresiją ir bu
site kvailiais,

Bet kas kontroliuoja 
bilijonus? Kieno jie 
randasi? — kryžiokas
riu4s publikai nepasakė. Darbi
ninkai ir bedarbiai žmonės ne 
tik paskutines dvidešrmtsdole- 
rines neturi, bet jie neturi nei 
paskutinių kėlių centų. Ir kam 
gi butų nepravarlu nusipirkti 
reikalingiausius sau reikmenis: 
drabužius, forničiirs, stubą, ge
resnį maistų ir t.t. Dabar vi
sur pilna apiplyšusių, apdris
kusių vyrų, moterų ir vaikų. 
Vaikučiai į mokslaines ateina 
alkani, išbadėję, apiplyšę ir ba-i 
si. Tokių nedavalgiusių vaiku 
čių į Springfieldo mokslaines 
ateina suvirs 1,200. Prieš šven
to Jono ligoninės kožną . diemį 
ryte ir vakare į “soup” < lainę 
susirenka po 5 ir 6 šimtus al
kanų žmonių. Bedarbių jau4 19- 
tas mėnuo .streikuojančių vien 
angliakasių čia randasi 3J)00. 
O kur dar kitokio amato be
darbiai. Ir tie angliakasiai, kiį 
dar šiek tiek dirba, išdirba į 
savaitę po 1—2 ir kaip kada 
3 dienas. Dirbdami gauna po 
3 arba 4 kariukus, kurie sve-; 
ria 24, 25, 26 šimtus. Į toną 
skaitoma 2,000 svarų. Už toną 
moka 68 centus. Išdirbai die
na, Leliodavai 3-4-5 tonus, tai 
kiek už juos pelno turėsi? Oi 
kur dar išlaidos. Už parako 25 
svarus reikia mokėti $2.20 ir 
dar “sale taxes” 5c, tai $2.25< 
Už fiuzų šimtą pėdų — 75c ii 
1c taksų. O kur dar kitokie 
iškaščiai: pėlyčios, muilas, po-i 
piera, carbide, lempa, union 
dues ir t.t.

Taipgi už viską bosai vagia, 
suka. Keli metai atgal u‘ž tokį 
pat prikrautą anglies karą an 
gliakasys gaudavo pusę tono 
daugiau. Dabar viskas jau su t 
džiūvo. Ir anglys, ilgos ir są
lygos. Ne bereikalo Peabody 
Coal Co. ir kovoja už senąją 

‘U. M. W. of Am. uniją. Tos 
kompanijos ta unija yra kaip 
ir nuosavybė — kompaniČna 
unija. 'Ką ji nori su savo dar
bininkais, tai daro, šitokia dar
bininkų žmonių padėjimas h; 
gyvenimas turtuose išlepin
tiems buržujams yra nesupran
tamas. Jie mano, kad darbinin
kai turi pinigų, — tik taip sau 
tyčiomis juos 'laiko užslėpę, 
nieko neperka ir 
biznieriams nedaro bižnio. Ir. 
jų 'laikraščiai ir pasamdyti 
ageritai ilyg (už liežuvių pakas 
binti tik bustina ‘rėkia: pirki-, 
te, pirkite! Darbinirikai žmo
nės jau taip įpykę .raut ttirčiijį 

•Už tokį jų fikalinimą, kad jei- 
'gu suplauktų tiųkambk progos, 
tai nuškriausti daf'biriiiikai ir 
Čia atkartotų tų pat, kas Ru
sijoje 'buvo su ‘ponais padary
ta. Visokios pragyvenimo reik-į 
menys kasdiep brangsta. Ir ani 
visko

Iš Vakarinės Penn- 
sylvanijos i

J
\ OilČity,’Pa.

Į ‘vietinės 'Ellis ''Hali and San- 
Torpedo Co. sandėlį vagys įsi-' 
laužė ir pavogė 10 kvortų ni
troglicerino. 'Vagys nesugauta;

» » ttto
Bairdford, Pa.

Ford Collieries Co. anglies 
kasyklos tipelis apdegė. Nuor 
s tolių padaryta apie $5,000 ir 
prie to 475 angliakasiai nete
ko darbo.

Biitler, Pa.
Mr. T. B. Ewing, 62 m. se

nis, netikėtai parvirto ir vie 
toje mirė. Jis buvo plačiai ži
nomas kaipo Pennsylvanijos 
aliejaus sindikato narys.

•»
...... .... ...... ............. ............... ....................... ..........

’Parnassus, rP»a.
’H. Murphy Co. . dirbtuvėje

dirba labai rtfažai ,ir su mažai
darbininkų. ' '

National Lead and Oil 
dirbtuve stovi uždaryta.

Co.

Sharon, Pa.
Vietines Westinghouse ‘Elec-j 

tric and 'Mfg. Co. mirė yyriau- 
sias perdėtinis Trinible, kuris 
buvo 'plačiai žinomas, kaipo ga
biausias inžinierius tame dar
be.

Sharbn 'CoaL and Limestone. 
Co. anglidkasyklos buvo užda
rytos 5 savaites. Dabar pradė
jo dirbti ir sugrįžo į darbų 500 
angliakasių. Darbas suriku gau- 

’ti. /
Lu'dvik Yershis, 60 metų se

nis, pirmų sykį savo gyveni
me buvo įėjęs į krutamu pi 
veikslų teatrų ir taip jam pa-

—     r X■ *• ■» i..........................—   j

Daktaras
Kapitonas 

Pąsauliniame kare

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

WISSI G,
Specialistas iš 

Rusijos

MALT TONIC — EXTRA PALE
SPEGIALIS ALUS

mvi»oRATiąo 
ron co»vAta«c«n»

MFRtSHlNO 
GOOD rOR THC H0M» 

t*

PRANEŠAME
Kurių kaina bile didžio parsiduoda ■ į

lovom

t

a

a

*

f-L

1

Galite Pirkti ant Lengvų Išmokėjimų. 
Saugiausiose Lietuvių '.Krautuvėse.

uždėta- “sale takes”.

buržujams

.,7h ’J
' y

NUO $ j 9-7 5
Taip pat, čia rasite SIMMONS gražiausių Lovų, 

Springsų ir Studio Couches.

, Prezidentas
J. T'ATRICK 'LA'NNA'N, 
Pres. 'Kneeland and Co.

bettER

Vi. /į.

4177*03 A

ir 
Augšč.

e« AVt CM R1CHMONO 07 2M6-4O W 03*107. & MAPLEWOOO AV8»

.2536-40 W. 63r0 Street
1 • COR.MAPLEWOODAVE. ‘

4179-85 Archer Avenue
CORNEK RICHMOND ST.

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

MALT TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen- 
duojamas per

Dr.B.McNicholas

r —

Prašykite savo groserniitko srba 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 VVORKS, 

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

Nupirkimą PEOPLES NATIONAL COM- 
PANY Turto ir Bizniaus ir atidarymą

STOCK ¥ARDS MORTGAGE COMPANY
' ■ y; ‘ ■ /■

su ofisais ant pirmų lubų PEOPLES 
NATIONAL BANK Name.

Ši Kompanija patarnaus Apdraudoj, Morgi- 
čiuose, Real Estate, Parendavojime ir Nuo
savybių iPriežiuro j.
Nuoširdžios ^pastangos įbus dedamos ipatar 
navime -senų Peoples National Bank and
Trust ’Company of 'Chicago ir Peoples' 
Nationad Company kostumerių. ’

$tQGkYarOsMiwtgagei:ompanĮ
Peoples National Bank Name 
4'^ 'ĄsMand Avė.

, Tol;^OUlėv'a'rd
CHICAGO, rililiTNOIS.

JOSEBH RYMKUS,
'Vedėjas.



Apsiveda J LIETUVILietuvon Vikingų Keliais
Rašo Dr. C. Kasputis

Mano kambarys

dar

Garsinkitės Naujienose

žib-
Nudistai

Nuoširdžiai visus kviečia KOMITETAS

Tuksiančiai Musų Kostumeriy
Bekonai

PINIGAI

nes

OF CHICAGO

KOMITETAS.

irti* moterim*

■Si

upe,— 
apdai 
Ja be

Lietuvių Keistučio 
Pašalpos Klubo 22 

metų gyvavimo 
koncertas

šis skyrius taipgi parūpina Laiva 
kortes ant visų Linijų.

žodžių birs jums 
šventos Lietuvos 

mano mieli skai-

drąsųs plaukimo 
graži gamta, jauki 
— tai žmogų tik-

Puidokiutė, Barboros

na 
kiti

gali būti ' pasiųsti LIETUVON per 
musų užsienio skyrių už labai mažų 
atliginimų.

Gražumas 
prastume.

Du Kalėdų švenčių
Išplaukimai-.
"UNITED STATES" Lapkr. 25
"FREDERIK VIII" Gruodž. 9

Reguliarus Išplaukimai — 
Kelionė — Žemos Kainos,

ką daugiau* ii 
gražu ir svei

Keistučio koncertas ir kiti pa
rengimai. Parodos metai ir 
Keistučio pasirodymas Šie
met

šitų p. Karnavičiaus kompo
zicijų tai tiktai pasaulinėje 
parodoje ir tebuvo girdėta šia
pus Atlantiko ir tiktai toj mil
žiniškoj Lietuvių Dienoj, o dėl
to, kad p. C. Steponavičiui tyir- 
vo suteikta ta privilegija tų 
taip žmogaus sielų sujaudinan
čių “Rapsodijų” p. Karnavi- 
čiaus sugroti* Ji buvo sugro
ta Chi. Liet. Simfonijos orkest-

Tai tiek 
šiandien iš 
evangelijos, 
tytojai!

Kitų kartų, jei lietuviški die 
vai man pavelys, tai pakalbė
sime apie garsų Suvalkijos Vii 
kaviškį ir kų aš ten mačiau.

(Bus daugiau)

ne lietuviu, o daina 
Nemunas teka 
pe”—sustiprino 
manyje lietuviškumų.

Tai butą pirmos liettfviškos 
dainos, kurių išmokau dar Ry* 
goję iš Linarto ir Pundzevi
čiaus. Abu jie buvo geri dai
nininkai ir studentai Rygoje. 
Beje, šiandien p. Pundzevičius 
yra vyriausias kariškos Lietu
vos aviacijos inžinieris.

Kitoje upės pusėje kas tai 
kerta medį. Skambus ir traš
kantis aidas atsiliepia nuo me
džių nuo kiekvieno kirvio kir
timo.

Po kairei matosi gražus bal
tas betoninis tiltas, kuris jun-

kas tiktai 
šarkj. Tai 
ir energi- 
pasilsėjęs. 

Jei sergate nemiegojimo liga, 
tai dumkite Lietuvon ant ūkių. 
Ten tai tikrai miegosite, kaip 
akmuo, arba kaip užmušti.

Aš ir jurisprudencijos “stu- 
diozas” miegoti gavome erdvų,' 
tam tyčia svečiams paskirtų 
kambarį, antrame dvaro atfkš-

Netoli pieno stoties užsukau 
į didelius erdvius tvartus. Bai
sus žvengimas ir tiesiog, at
siprašant, kiauliškas susimiši- 
mas.

Gražių, beveik baltų, švarių, 
kiek tai kiaulei galima pritai-

Iš jų 
paga- 
beko-

Teva
Puidokienės duktė, apsiveda su 
Pranu Jucium. Vedybos įvyks 
lapkričio 19 d., 1933, šv. Jur
gio parapijos bažnyčioj, 2-rų 
valandų po piet.

Jaunieji yra abu* bridgepor- 
tiečiai ir gerai žinomi jaunimo 
tarpe.

Vestuvės įvyks p-no Wood- 
mano s ve t., ant 38-čios jr Lime 
gatvių. — Pajus.

Oh, tai išsimiegojau! Lyg 
nekaltas kūdikėlis. Atsikėlęs 
pajutau, kad berods galėčiau 
sutriuškinti bile kų 
pakliūtų, net ir patį 
tiek, rodosi, spėkos 
jos įgijau tikrai

kas — abejotinos maišytos vei
slės. Jo ainiai beveik nuų am 
žiu buvo niekinami, spardomi, 
beveik badu marinami. Nieko 
stebėtino, kad tokios sųlygos 
išdirbo ir ypatingų veislę, ku
ri pasižymi arba vergišku bai
lumu ir nusižeminimu, arba 
vėl atkaklumu, pagieža, nepa
sitikėjimu ir kandimu iš pa
salų. Nors savo elgesiu ir cha
rakteriu tas šuniukas dar ge
rokai. atsilikęs nuo savo išla
vintų belgiškų draugų — ir 
nors aš su juo susidraugauta 
taip ir negalėjau, visgi aš jj 
pamylėjau, nes tai buvo tik
ras lietuviškas šuniukas.

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

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Palieku 
Išeinu, 
lengvas 
gėlių, žolės ir drėgnos žemės 
kvapu persisunkęs. Einu pro 
sodnų. Obelys ir kriaušės lin
ksta nuo vaisųi daugybes. Tuoj 
už sodno tarpe tankių lapuotų 
medžių ir krūmokšlių gražiai 
vingiuojąs! sriauni upė.

Net susijaudinau. Ta 
tai garsioji ir gausiai 
n Uotą Lietuvos Šešupė, 
sugerėdamas prisiminiau savo 
lietuvystės pradžių. Kraševskio 
veikalas—“Litwa” padarė ma-

Kur 
bėga šešių 

ir užtvirtino

Taipgi mes priimsime 
jūsų senus rakandus į 
mainus ant naujų.

gia kapsus ir zanavykus. Tas 
puikus tiltas tai jau liuosos 
Lietuvos padaras. Einu arčiau 
tilto ir pasuku į platų ir ilgų 
dvaro kiemų.

Dvaro kiemas
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.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVF.LT
arti St. Loui« Avė. Tel. Kedzie 8902 

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
x ivimming pool.

RusiSka it turkiška pirtis moterims

vės kvapu 
žiu šienu, 
patalinės, 
darbo stalas 
lio medžio lapai veržiasi vidun. 
Nuolat jame čirška ir gieda 
paukščiai.

Ant stalo didelė žvakidė su 
pusiau išdegta žvake. Ant ki
to stalelio didelis baltas bliu- 
das praustis su uzbonu vande
niui. Ant sienos kabo gražus 
Lietuvos abrisai. Kėdžių ke
letas. Tai beveik ir viskas. 
Ir prastai, ir kuklu, ir kartu 
jauku ir gražu.

Geras siužetas dailininkui, 
tai tankiausiai bima

4150 SO. HALSTED ST 
Tel. Yards 1220.

Šešupė
studentų bemiegantį. 

Rytas žavėtinas. Oras 
gaivinantis, medžių,

Ten taipgi kituose kambariuo
se gražiai įsikūrė ir p. Lalis. 
Kambariai tai sulig žmogum. 
Įėjus į Lalio kambarius, tuoj 
galima pažinti kas jų yra gy
ventojas.

žmogaus būdas, skonis, iš
silavinimas, siela— žodžiu, visos 
jo ypatybes atspindi savininko 
kambariuose.

Iš pirmų įspūdžių Lalio kam
bariuose jaučiausi, kad Čia gy
vena mokslo žmogus, greičiau 
rašytojas. Visur pilna rimto 
turinio knygų, ypatingai iš li
teratūros ir filosofijos sričių. 
Ant stalo rašomoji mašinėle. 
Žmogaus čia, matyt, esama 
tvarkas mėgstančio ir su sko
niu. Jo kambary viskas, rodo
si, savo vietoje ir geroje tvar
koje. Skrirpuliantiškai švaru, 
jauku. Net ir drato sietukai 
languose. O tas tai Lietuvoje 
beveik retenybė. Savininkas 
mėgsta komfortų. Yra kėdžių 
su minkštomis sėdynėmis ir net 
kušetka arba sofa. Tai taip 
maždaug gyvena p. Lalis.

Musų kambarys,—tai visai 
pc.gal mano skonį. Aš mėgstu 
erdvę ir prastumų. Sienos 
ir h.'bos obliuotų lentų. Nub jų 
atsiduoda maloniu . pušų žie-

Lova kvepia švic- 
Baltos šaltų linų 

Prie lango naminio 
Pro langų dide-

The live stock 
National Bank

Tiktai tie, kurie dalyvavo to
je parodoje, ir tegali suprasti, 
kaip ta melodija buvo, žmogaus! 
dvasia sukeliauti ir mintyje 
mumis nunešauti į Lietuvų.

Tai gerbiamieji keistutiečiai 
rytoj tamtos turėsite ir vėl 
tų “Pasaulinės Parodos” muzi
kų išgirsti bus kita dainos ii 
muzikos paroda. Tai bus “Keis
tučio Paroda”! Tai bus koncer
tas, kuriame bus galima gir
dėti tų retenybių, kurių gal 
daugiau mes neturėsime pro
gos girdeli* Todėl gerbiamieji 
Keistučio" šeimos nariai bei pri
tarėjai, nepraleiskite šios taip 
gražios progos. Ypatingai bus 
svarbu atsilankyti tiems, kurie 
neturėjo progos dalyvauti Lie
tuvių Diėnoje. čia galėsite iš
girsti visų tai, Keistučio pa
rengtoje parodoje rytoj Chi. 
Liet. Auditorijoj. Dalyvauki
me visi, kųip vienas .

Vienybėje mes nepergalimi! 
‘ Pavieniais mes pražūsime!

—F. J.

Lietuviu Keistučio Pašalpos Kliubas 
18 BRIGHTON PARK

22 Metų Gyvavimo Paminėjimui
-----  RENGIA ------

Po dešinei ilgas baltas 
mas. Jame gyvena dvaro 
bininkai. Užbarškėjo grandinė. 

‘Smarkus, ilgasnukis, juodas su 
tamsiai gelsva krutinę ir 
pilviu šuva iššoko iš savo 
dos. Pastatė ausis viršun, 
telėjo į mane ir pradėjo 
Tai belgų policijos veislės 
drus šuo.

šunis aš labai myliu, beveik 
geriau nei kai kuriuos žmones. 
Šuo tai ištikimiausias ir ge
riausias žmogaus draugas. Vi
sados jam patarnauti ir visa
dos jį ginti prisirengęs.

šuo atjaučia kas jį myli. Pri
ėjau prie jo be baimes, plak- 
štelėjau jam ranka kartų, an
trų ir mes tuoj susidraugavo
me.

Kitoje kelio pusėje, būdoje, 
buvo tos pačios veislės jo pa- 
telka. Prie jos tai nedrįsau 
prisiartinti. Patėmijau, kad 
ten butą mažyčių belgiškų po
licininkų. šunų motiniškas mei
lės instinktas yra beveik stip
resnis nei pas žmones.

Toliau eidamas, patėmijau 
prie vienos trobų vis priva
žiuoja vežimai. Smalsumas nu
nešė mane ir ten. Pasirodė, 
kad tai viena tų Lietuvoje gar
sių pienocentro stočių.

Apie tai pakalbėsime plačiau 
kitą sykį.

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

2310 W. ROOSEVELT R0AD

KONCERTU KONCERTĄ
SU IŠLAIM ĖJIMU 

Galėsite laimėti Naujų SKALBIMUI MAŠINĄ.

Rytoj, Lapkričio 19 diena 
CHI. LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 SO. HALSTED STREET
Pradžia 6:30 vai. vakaro. Įžanga 40c ypatai

Progranfų patiekia: Chicagos Liet. Choras “Pirmyn” ii 
Chic. Liet. Simfonijos Orkestras su virš 50 muzikantų 
po vadovyste K. Steponavičiaus-Stephens.

šokiams Muzika bus “STEPHENS REVELERS”.

sų visų būtina, priederme yra, 
kad mes visi apleidę visus ki
tus dalykus, turime rytoj nu
eiti į Liet. Keist, pašalpos Klu
bo koncertą ip tuomi parodyti 
savo solidariškumą, savo vieny
bę ir užuojautų klubui.
Parodos metai ir Keistučio pa

sirodymas šiemet
Visiems yra žinoma, kad 

šie metai yra Pasaulinės Pa
rodos metai, kur ir mes lie- 

I tuviai turėjome savo “parodos” 
dienų. Kas neatsimena praei- 

| tos liepos 16 dienos, kur be
galinė minia lietuvių buvo su
jaukusi. Kur lietuvių dainos 

tų dienų suskambėjo per visų 
plačiųjų Amerikų. Kur lietu
vių muzikos garsai suskambė- 

I jo per oro bangas. Ir kas ne
atsimena, kad tai buvo didžiau
sia lietuviškos muzikos švente, 
ypatingai kas neatsimins, kada 
suskambėjo lietuvio muzika, 
tai yra “KarnaviČiaus Rapsodi
ja”, kurios aidai dar ir šian
dien tebeskamba musų minty-

Iškilmingas Atidarymas 
JOm TAVERN 

---- - įvyks —
išeštadieiiyje, Ląpį-Nov. 18 d., 1933

Bus skanaus alaus, o užkandžiai Dykai. Gera muzika grajins, šok
sime iki vėlyvos nakties. Prašome visus pažinties draugus ir drauges 

j iškilmingą atidarymą. ;
Savininkas ?O«N ZOLGA.

6627 So. Ashland Avė.

2 šmotų Mohair seklyčios 
setas, vertes $95.00 $ 
tik už ..................... 1

(Turėtumėt pasiskubinti pirkti, 
šių setų nedaug beliko)

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

METINIS BALIUS
SU DOVANOMIS 

— rengia.-----
Lietuvių Vakarinės žvaigždės Paš. Kliubas 

Sekmadieny, Lapk-(Nov.) 19 d., 1933 
Chernausko Svet., 1900 So. Union Avė.

Pradžia 7:30 vai. vakaro. ,
Atsilankę bus priimami į Kliubų be įstojimo mokesties. 

Visus atsilankyti kviečia KOMITETAS.

Kas sakė, kad Lietuvoje nė
ra nudistų ? Papusryčiavę, — 
aš, Lalis, studentas ir gimna
zistas nuėjome prie Šešupės.

Gražioj, smagioj vietoj , tar 
pe medžių p. Lalis įtaisė plia
žą. Tikras baltų smėlių plia 
žas. Teko iš kur tai daug, daug 
balto sm iri kaus smėlio vežimų 
parvežti. Aplink niekur tokio 
smėlio nesimato. Pliaže yra net 
ir suolas. Taigi visi paranka
mai.

Nusirengėme ir jau jokiais 
kitais drabužiais, t. y. maudy
mosi, taip ir neapsivilkome. šo
kame į Šešupę.

Klaipėdoje priėmiau krikštų 
Lietuvos juroje, o čia tai gar
sioj, apdainuotoj Šešupėj.

Smagu plaukioti nuogam. 
Niekas neveržia raumenų.

Tyras šaltas vanduo, kaiti
nanti saulė 
judesiai, 
kompanija 
rai atgaivina.

Po biesų! - 
norėti! Smagu 
ka!

Pasimaudę, atsigulame plia
že ant balto, minkšto, beveik 
šilkinio smėlio, šnekučiuojame, 
juokaujame ir skaitome kų tik 
parvežtus Kauno laikraščius. 
Studentas mane ant smėlio be
gulintį Adomo kostiume foto
grafuoja. Paveikslas, kurį ga
vau jau Chicagoje, išėjo gerai, 
tiktai viena kūno dalis, kur| 
nenudistai slepia, kaip tai per
daug užsiakcentavo. Matyt, bu
vo pačiame aparato fokuse.

Na, kad patenkinus jūsų 
smalsumų, tai prisipažinsiu — 
tai buvo sėdynė, t. y. dalis kū
no, su kuria žmogus atsisėda.

Pasimankštinome, įgijome 
saulės spindulių, energijos ii 
kartu šunišką apetitų. Dainuo
dami grįžome į dvarą, kur mus 
jau laukę skanus lietuviški pie-

kinti, “yorkshirų” ruja 
Lietuvos “stockyardai” 
mins gardžių bekonų, < 
nai ūkininkams litų.

Vieni busimiųjų bekonų tri- 
sau viens kitam pašones, 
viens kitam ant kojų li- 

Išrodo, kaip ir amerikoniš- 
džiazų bešokdami. Visai 

kaip ir Chicagoje pigiose ir 
abejotinos rųšies šokių salėse. 
Patėmijau net ir “croonerį”. 
Stambus, riebus paršas storu 
balsu apie kų tai verkšleno. 
Matyt, atjautė savo ir savo 
draugų ir draugių likimų.

Lietuviškas šuniukas
Kiemo milžini medžiai gau

džiai ošė, o priešaky stukojo 
didelė tamsi tvartų masė. Prie 
tvartų ant grandinės draskė
si piktas, kaip silkinas, nedi
delis šuo.

Visos mano pastangos su 
juo susidraugauti nuėjo nie
kais. Jisai tiktai piktai lojo 
ir draskėsi. Lietuviškas šuniu-

CICERO ILL 
DRAUGYSTE LIETUVOS KAREIVIŲ

— Rengia —

21 Metų Savo Gyvavimo Sukaktuves 
Šiandie, Lapkričio 18 d., 1933

Lietuvių Liuosybės Svet., 14 St. ir 49th Ct.
Pradžia 7:00 vai, vakare.

Visus atsilankiusius gražiai palinksmins JUOKINGU LOŠIMU — 
“MEILE IR APKALBOS” p. Maskolaičiai ir p. A. Mandeika su savo 
choru.

Visiems užtikrintas “GOOD TIME

Rytoj įvyksta šio klubo 22 
mėtų sukaktuvių apvaikščiojir 
mas. 22 metus atgal maža 
grupė lietuvių sukurė šių or
ganizacija. šiandien iš tos ma
žos grupės išbujojo net iki 
1300 suviršum narių! Ji,.da
bar galima sakyti “vienybėje 
galybė”! Taip! tik vienybėje ir 
visi išvien dirbdami mes galim 
didelius darbus arba uždavinius 
nuveikti. Taipgi nemažai pri
sidėjo ir musų vietinė spauda 
prie Keistučio Klubo užaugini- 
mo, užleisdama vietos savo 
špaltose dėl musų klubo dar
buotės reikalų. Ypatingai “Nau
jienos” visada ir kur tik buvo 
reikalas buvo prisirengusios 
mums patarnauti., Neatsiliko 
ir kiti laikraščiai ateiti mums 
į pagėlbų.

Keistučio koncertas ir kiti 
parengimai*

Rytoj nei vienas keistutietis 
negali turėti moralės teisės, 
kad nedalyvauti sykiu sti vi
sais jo parengtame “Koncertų 
Koncerte”. Tegul būna mufcų 
visų priedermė atsilankyti ir 
paremti musų klubų nors mo
raliai, tai yra, atsilankydami į 
šitą Keistučio bankietą, kuris 
susidės iš: dailės ir muzikos 
vaišių, (žinoma, čia reikia pri
dėti dar ir tų gintaro skaistu
mo “Alutį”). Nežiūrint, kad ir 
kitų pramogų bus rytoj, bet 
keistutiečiai, musų' priedermė 
yra: būtinai , ateiti į savo pa
rengimų, nes kitų pramogų bus 
dar daug ir‘ turėsite progų nu
eiti. O Keistučio “apvaikščio- 
j imas” tik vienas į metus bū
na ir todėl jo negalima apleis
ti. Dažnai nekurfe iŠ ‘ mtfsų 
kad ir prie mažiausios progos, 
stengiamės iš jo pasinaudoti, 
už tat dar kartą sakysiu: mu-

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

tik už

ROOSEVF.LT
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NAUJIENOS, Chicago, BĮ.

by VISŲ GALŲ LICITACIJA

U.

INFLIACIJOS ŠALININKAI IMA VIRŠŲ

4

HlSMAJHPS VOIte

jis vienas, be ginklų.’

■t

SUKILIMAS SOVIETŲ KON
CENTRACIJOS STOVYKLOJE

VĖL SUGAUTI STAMBUS 
VALSTYBĖS IŽDO VAGYS

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

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

8c 
18c 
75c

Jas bolševikai iki Šiol 
daugiausia iš vokiečių 
(dalinai ir iš francu- 

vdkiečiai ir anglai pa
skolindavo sovietams

MIRĖ A. KRIŠČIUKAITIS — 
AIŠBĖ

M

f

M

Iš 800 sukilėlių išžudyta be
veik trečdalys.”

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

$7.00 
8.60 
1.75 
1.25 

.76

Subscription Kates:
$8.00 per year ln Canada
$7.00 per year outaide of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paltu:

Metams
Pusei metų .........................
Trims mėnesiams ______
Dviem menesiams —____
Vienam minėsiu!____ __

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija —_

Savaitei _____ —----- -- ....
Menesiui ... .... ........... ....... .

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

J^4etams .................
Pusei metų ____
Trims mėnesiams
Dviem menesiams
Vienam menesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ___  $8.00
Pusei metų ---------    4.00
Trims mėnesiams ------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su uis*

. Z’-
.......-> , ;i

Apžvalga

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newe 

Published Daily Except Sunday 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Canal 8500

' Editor P. GRIGAITIS

Iždo sekretorius Woodin paėmė ilgas atostogas sa
vo sveikatai pataisyti. Jo vietoje iždo reikalus dabar 
ves Henry Morgenthau Jr. Politinės sferos Washing- 
tone šitų atmainą Jungtinių Valstijų iždo vadovybėje 
aiškina, kaipo infliacijos šalininkų laimėjimą, kadangi 
p. Morgenthau, sakoma, esąs priešingas grįžimui prie 
auksinio standardo.

Infliacija, kaip žinoma, reiškia pigių pinigų leidi
mą. Bet kokiu budu infliacija bus vykinama, dar iki 
šiol nėra galutinai paaiškėję. Tuo tarpu valdžia supir
kinėja auksą, mokėdama už jį tolyn vis aukštesnes kai
nas. Tai puldo popierinių dolerių vertę, bet* tai neparo
do, kokia jų vertė bus ateityje, ir kuo ji bus paremta.

Ar bus pigus, ar brangus doleriai, bet jų vertė ka
da nors turi nusistovėti, nes bizniui ir visiems žmonėms 
yra daug keblumo, kuomet vieną dieną tuo pačiu pini
gu galima nupirkti tiek, o kitą dieną tiek.

Vakarinės valstijos, kuriose yra sidabro kasyklų, 
siūlo paremti dolerį sidabru. Tai butų grįžimas prie 
nabašninko Bryano idėjų, kuris smerkė auksinį pinigų 
standardą, šaukdamas, kad žmonija esanti “prikalta 
ant auksinio kryžiaus”. Bet sidabrą padarius įstatymiš
ku pinigų metalu, nedaug kas tepasikeistų. Dolerio ver
tė gali būti ta pati, vištiek ar doleris bus auksinis (ar
ba auksu “paremtas”) arba sidabrinis. Tik sidabro ei
tų didesnis šmotas į dolerį, negu aukso.

Sidabriniai (arba sidabru “paremti”) pinigai ta
čiau butų tuo nepatogus, kad sidabro kaina gana daž
nai keičiasi. Kai tik daugiau sidabro iškasama, tai ji
sai atpinga. Kada jo gamyba sumažėja, tai jisai vėl pa
brangsta. Auksas šituo atžvilgiu yra pastovesnis.

Keisti metalą pinigams nėra prasmės. Vietoje to, 
valdžia turėtų nustatyti, kiek senojo metalo — aukso 
— eis į naujuosius dolerius. Suskaičius, kiek aukso ji 
turi, ji išleistų atatinkamą sumą popierinių dolerių, pa
dengtą tuo auksu, ir dalykas butų užbaigtas.

Jau laikas nutarti vienaip arba kitaip ir grąžinti 
doleriui pastovumą, — kitaip, biznio demoralizacija ne
siliaus.

Kaune mirė, sulaukęs 70 me
tų amžiaus, Vyriausiojo Tribu
nolo pirmininkas ir universite
to profesorius, A. Krišciukaitis 
— vienas iš seniausiųjų “var
pininkų”, pasirašinėdavęs po 
savo raštais pseudonimu Aišbė 
(Antanas iš Bubnų).

Laikinoji Lietuvos sostinė 
vėl turi didelę sensaciją. Kri
minaline policija suėmė du 
Kauno geležinkelio stoties ka
sininku, Vasiliauską ir Valenti
ną, kurie, klastodami dokumen
tus, per eilę metų savindavosi 
valstybės pinigus.

Mat, kokių “patriotų” tenai 
priviso valdžios įstaigose.

Pirmiaus, negu hitleriškoji 
Vokietija ėmė steigti koncen
tracijos stovyklas politiškiems 
valdžios priešams, tas “moder
niškas įstaigas” jau turėjo įsi
taisę sovietų Rusijos valdovai. 
Sovietų koncentracijos stovyk
los yra daugiausia šiaurinėse 
gubernijose ir tolimam Turkes-

neseniai įvyko kalinių sukili
mas. Taip, latvių “Jaunakas 
Žinias” rašo, kad sovietų di
džiausiame koncentracijos la
gery, netoli Vologdos, vykstąs 
didelis sukilimas:

“Tarp sukilėlių ir sargy-; 
bos įvykę kruvini mūšiai. 
Abiejose pusėse esą užmuš
tų. Koncentracijos stovyklos 
sukilėliai nori pasiekti suo
mių sieną, bet jiems numal
šinti siunčiama raudonoji ar-

• • f 9 mija.
Apie *tą patį sukilimą, anot 

“Liet, žinių”, rašo ir Londono 
laikraštis “Daily Express”, bū
tent:

“ ‘Daily Express’ praneša 
papildomas žinias apie trem
tinių sukilimą Sovietų Vo
logdos koncentracijos sto
vykloj. Kai traukinys pasi
judino iš vietos, kuriuo trem
tiniai iš koncentracijos sto
vyklos buvo vežami į mišką 
medžių kirsti, tremtiniai su
kilę, užpuolę sargybą, ją nu
ginklavę ir pasinaudodami 
laisve pabėgę. Paskiau suki
lėliai sugrįžę atgal miestan, 
kur visą pirmiausia padegę 
‘G.P.U.’ patalpas. Be to, nu
žudę visus ‘GPU’ tarnauto
jus.

“Sovietų įstaigos pasiun- 
tusios prieš sukilėlius raudo
nąją armiją, su kuria sukilė
liai susikirtę geležinkelio sto
ty. Daug žmonių užmušta. 
Kaip laikraštis praneša, di
delė dalis sukilėlių pabėgusi 
į miškus ir kariuomenė juos 
gaudo. Kiek iki šiol išaiškin
ta, kovoje Kritę 80 čekistų.

“Naujienose” buvo pastebėta, 
kad jeigu Jungtinės Valstijos 
atsisakys duoti paskolų sovie
tams, tai Stalino ‘socializmas’ 
neilgai trukus eis licitacijai.

Brooklyna bimbininkų orga
nas, perskaitęs tuos žodžius, 
suprato juos taip:

“Kitais žodžiais, jęi Ame
rikos valdžią neskolins So
vietams pinigų, tai Sovietų 
Sąjunga suirsianti!”
Pasirodo, kad bimbininkų re

daktoriai nesupranta to, ką jie 
skaito. Juk aukščiaiis paminė
tuose “Naujienų” žodžiuose nie
ko nėra pasakyta apie tai, ar 
Sovietų Sąjunga suirs, ar ne. 
Tenai tik pasakyta, kad “Sta
lino ‘socializmas’ eis licitacijai”, 
jeigu bolševikai, negaus pasisko
linti pinigų. Nuo leninizmo Mi- 
zaros galvoje taip viskas yra 
susimaišę, kad jisai tų dviejų 
dalykų negali atskirti.

Sovietų Sąjunga gali gyvuo
ti su Stalino “socializmu” ar
ba be jo. Tai yra aišku kiek
vienam, 'kas moka galvoti. 
Prieš Stalino “piatilietką”; “kol
chozus”, “kolektyvizaciją” ir 
t. t. bolševikijoje gyvavo Ne- 
pas (Naujoji Ekonominė -Poli
tika), kurį buvo įsteigęs 1921 
m. pats Leninas. Buvo Nepas 
ir buvo Sovietų Sąjunga. Tai 
kodėl gi negali būti kas nors 
kita, vietoje tos ekonominės po
litikos, kurią dabar vykina Sta
linas ir kurią komunistiškų 
glušų mulkinimui jisai vadina 
“socializmu”?

O kai dėl staliniško “socializ
mo” licitacijos, tai tuos žo
džius mes pavartojome visai ne 
be pamato. Ta licitacija jau ir 
dabar eina visu frontu. 'Pir
miausia, vadinamoje idėjinėje 
srityje.

Kur dingo pati stambiausioji 
bolševizmo idėja — “pasaulio 
revoliucija”? Jos nebėra. Sta
linas seniai ją šimts žino kur 
nukišo. Vietoje “pasaulio revo
liucijos”, kuria Maskva žadėjo 
“nušluoti kapitalistiškas val
džias, Stalino komisarai zuja 
iš vienos kapitalistiškos sosti
nės į kitą, ieškodami draugin
gumo ir paskolų. Sovietų karo 
komisaras Vorošilovas keliavo 
į Ankarą (Angorą) ' dalyvauti 
diktatoriaus Kemalio Pašos iš
kilmėse, kuris savo valdinius 
už priklausymą prie komunistų 
partijos karia.

Kitas komisaras Litvinovas 
pasirašė naują “draugingumo” 
sutartį su Vokietijos Hitleriu 
tuo pačiu laiku, kada Hitlerio 
bandos žudė komunistus. Tas 
pats Litvinovas paskui nudumė 
į tarptautinę ekonominę kon
ferenciją, kuri buvo laikoma 
Londone, ir tenai padarė viešą 
pasiūlymą kapitalistiškoms ša
lims už bilioną dolerių užsaky
mų, jeigu jos duos sovietams 
paskolų. Dabar su ta pačia pro
pozicija Litvinovas yra atke
liavęs į Washingtoną, ir čia ji
sai tursinasi “stipriausios im
perializmo tvirtovės” galvai, 
prezidentui Rooseveltui, mal
daudamas, kad Amerika pripa
žintų sovietus.

Taigi už paskolas ir už kapi
talistiškų valdžių “draugingd- 
mą” sovietai savo “revoliuci
jos” idėją jau pardavė. Todėl 
ir garsusis “kominternaš” (ko
munistų internacionalas) šian
die Stalinui yra taip reikalin
gas, kaip šun penkta koja. Te-s 
gul Mizara pasako, ar ne tiesa, 
kad jau bus greit penkeri me- 
fei, kaip nešaukiami kominter- 
no kongresai? O pagal komin-; 
terno konstituciją jie turėtų 
būt šaukiami kasmet.

Iš komunistiškų ‘^idėjų” to
kiu budu greitai nebepaliks 
nieko. Rusijos diktatorius da
bar yra susirūpinęs tiktai tuo,i 
kad iš jo nagų neišsprūstų val
džia ir materialinės tos vai-* 
džios priemonės. Svarbiausioji 
Stalino diktatuos atspara šian-i 
die yra tie pramonės ‘^gįgąn-

itai” (milžinai), kurie piatiliet- 
kos metu buvo pastatyti Rusi
joje. Kontroliuodamas pramonę, 
•jisai gali suvaldyti darbininkus. 
Bet bolševikiška pramone ne
apsimoka; jų nuolatos reikia 
šerti, išplėšiant duonų valstie
čiams. Todėl Rusijos žmonės 
badauja. Iš šitos bėdos sovietus 
gali išgelbėti tiktai užsienių pa
skolos.
gaudavo 
ir anglų 
zų). Bet 
prastai 
tų, kų jie patys gaudavo pasi
skolinti iš Amerikos. Dabar ta
čiau Amerika daugiau toms 
šalims skolinti nebenori. Todėl 
Maskva turi gauti paskolų tie
siog iš Amerikos. Ve deljco Sta
linas atsiuntė savo agentų Lit-

vinovų j šių šalį, ir pastarasis 
tūpčioja aplink Washingtono 
ponus jau antra savaitė.

Jeigu Amerika atsisakytų 
duoti pinigų sovietams, tai Sta
linui nepaliktų nieko kito, kaip 
pradėt išpardavinėt tas “socia- 
listiškas” dirbtuves, kurios per 
piatilietkų buvo pastatytos. Nes 
rusai, kad ir papratę vargti ir 
badauti, amžinai visgi bado ne
kęs.

Tai ve kokia prasme mes 
kalbėjome apie Stalino “socia
lizmo” licitacijų. O bimbininkų 
organo pasaka, kad pasaulis 
pripažįstųs, jogei Sovietų Są- 
junga šiandie esanti “stipriau
sia šalis, tiek ekonominiai, tięk 
politiniai”, gali patikėti negut 
maži “beibės”.

kins! Jis buvo prie paėmimo 
Indi jų Vicerojaus, plaukiančio 
iš Goa, tas' paukštis* buvo; o 
pažiūrėjęs j jį, manytum, kad 
jis tėra jauniklis. Bet tu esi

•uosčiusi paraku — ar ne, ka
pitone?”

‘‘Bukite pasirengę klausyti 
įsakymų,” papūga spiegdavo.

(Bus daugiau)

SUDRIKO
RADIOS

Yra sparduodamos už žemas kainas. Lengvais išmokė
jimais. Jūsų senų Radio priimame mainais ant naujo 
1984 modelio. *
Geras radio suVfktrola krūvoje labai geras daiktas tu
rėti namuose, o labiausiai dabar kada kainos 
labai žemos.

yra

Robert Lotus Stevenson. Verte A. Kartonas

Turtų Sala
(Tęsinys)

“Nuo laivo nukrito!”, tarė 
kapitonas. “Na, ponai, tai man 
nereikės jį surakinti.”

Bet mes pasilikom be kapi
tono pavaduotojo; ir, žinoma, 
Teikėjo paaukštinti vieną iš 
vyrų. Laivo užvaizdą, Job 
Anderson, buvo tinkamiausis 
iš visų ir, nors jis pasilaikė 
savo seną rangą, jis pradėjo 
eiti kapitono padėjėjo parei
gas. Ponas Trelawney buvo 
gana daug keliavęs- juromis ir 
jo patyrimai buvo labai nau
dingi, nes jis pats dažnai val
dydavo laivą geresniame ore, 
O laivo vairuotojas, Izraelis 
Hands, buvo atsargus, gudrus, 
senas, prityręs jurininkas, 

kuriuo, reikalui prisėjus, be
veik pilnai galima buvo pasi
tikėti.

Jis* buvo labai . įsitikėjęs į 
Ilgąjį Joną SiĮver,. todėl prisi
minus jo vtirdąK’'* man i reikia 
pakalbėti ir apie musų laivo 
virėją, Barbecue, kaip vyrai 
vadindavo jį.'

Ant laivo jis nešiodavo sa
vo kriukį, virve pasikabinęs 
ant kaklo, kad abi rankos liū
tų tiek liuosos, kiek galima. 
Būdavo nemažas daiktas ma
tyti jį įsisprendusį kriukio ko
ja į šeiną ir jį patį ant kriukio 
atsirėmus^ ir pasiduodantį vi
siems laivo judesiams, o vis 
dėl to atliekantį virėjo darbą, 
kaip kitas tebūtų galėjęs atli
kti tik ant saugios sausos že
mės. Būdavo dar įdomiau 
matant jį pereinant laivo pa
viršiu didžiausioje audroje. 
Jis buvo ištiesęs* vieną ar dvi 
virves platesnėse laivo vieto
se — Ilgojo Jono auskarais 
jas vadindavo; ir jis persikel
davo , huo vietos į vietą tai 
kritikį pavartodamas, tai vil
kdamas kriukį virve prie šono 
ir taip greitai, kaip kiti tega
lėjo pereiti. Vis dėlto, kai ku
rie iš vyrų, pirmiau plaukę 
laivu su juo, apgailestaudavo, 
kad jis* buvęs taip sugadintas.

“Jis nėra paprastas žmo
gus, tas Barbecue”, sakė man 
laivo vairuotojas, 
gerai pamokint ~ 
nystėje ir

taip malonus man, kaip tu, 
mano sunau. Sėskis ir pasi
klausyk naujienų, štai kapi
tonas Flint — savo papūgą aš 
vadinu kapitonu Flint, pagar
sėjusio jurų plėšiko vardu — 
štai kapitonas Flint pranašau
ja gerų pasekmių musų kelio
nėje. Ar ne, kapitone?”

Ir papūga sakydavo labai 
skubiai “Aštuonių pinigai! Aš
tuonių pinigai! Aštuonių pini
gai!”, ant galo, stebėdavais, 
kaip tas paukštis nepritruko 
kvapo, arba Jonas sustabdy
davo ją, užmesdamas nosinę 
ant narvo.

“Na, šis ^paukštis, gal būt, 
yra kokių dviejų šimtų jmdtų> 
senumo, Hawkins,” jis saky
davo — “jis daugiausia am
žinai gyvena; ir jeigu yra 
bent kas malęs daugiau nedo
rybių, tai, tur būt, tik velnias 
pats. Jis plaukė su England’-u, 
garsiuoju kapitonu England’u, 
jurų plėšiku. Jis yra buvęs 
Malavar’e ir Surinam’e ir 
Providence ir Portobello’je. 
Jis yra buvęs prie žuvavimo, 
kada buvo sunaikinti šarvuoti 
laivai. Tai ten jis išmoko sa- ( 
kyli “Aštuonių pinigai,” ir 
nenuostabu; buvo pririnkta 
net trys šimtai penkiosdešimts 
tūkstančių tų pinigų,

Naujas 1934 Radio ir Vjktrola ,‘krnvo 
j e už ......................................... .

Naujas 9 tūbų RCA Victor Automatiškas Radio su Viktro- 
la. Pats permaino rekordus. 
Kaina ... .............................

Budriko krautuvėje jus pamatysite visus naujus ir mo
derniškus Radios ir daug piginus nusipirksite.

JOS. F. BUDRIK,
’ INCORPORATED

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 8167-4705

t

BUDRIKO LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI
NEDĖLIOMIS: 8 vai. ryte ir 1 vaL po piet, 

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

Europos laikraščiai praneša, 
kad vienoje tokioje stovykloje

“Jis buvo 
gerai pamokinta^ savo jau
nystėje ir jis gali kalbėti, kaip 
iš knygų, Jeigu Jam užeina; 
ant minties; ir narsus — nu
tašytai niekas prieš Ilgąjį Jo-: 
ną! Aš ..esu matęs jį susikibusį; 
su keturiais vyrais ir visų gal-; 
vas sudaitžusį vieną prie ki-j 
•tos — jis vienas, be ginklų.”

Visi laivo darbininkai gerb
davo jį, net klausydavo jo. 
Jis mokėjo kiekvienam palcal- 
beti ir kiekvienam ypatingai 
patarnauti, Man jis buvo ne
pailstamai geros širdies! ir 
visados džiaugdavos pamatas 
i^ąile virtuvėje, kurią jis už
laikydavo tąip švaiJiaį, kaip 
nauja adata; lėkštės bei indai 
spindėjo sukabinti prie sienosj 
it jo papūga narvelyje viena- 
me Kampe. ;
;^*‘Ateik pas mane, Hąwkins; 
jis sakydavo; “ateik pasikąl-

MEDŽIOTOJAS
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Įvairus Gydytojai
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panedėlyj

Visi Telefonai

Yards 1741 -1742
EAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Advokatai1930

Lietuviai Daktarai

CICERO, ILL.

Ambiilance Patarnavimas Diena ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Vietinis
Slazas

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

7 i00 P. M. O pabaiga - 
klauso nuo atsilankiusių

Susidūrė su kitu automobiliu 
savaitę atgal buvo palaido 
tas užsimušusio tėvas

randasi
3319 Au-

Lafayette 3572

Bus laidojamas pirmadienį 
Tautiškose Kapinėse

Jaunas lietuvis už
simušė važiuodamas 

su taotorcikliu

Podukros, Posu- 
Brolis, Pusseseres, 
ir Giminės.

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

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

Tel. Boulevard 1401

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefoną* Virginia 0036

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Bonlevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktpell Si. 
Tel. Republic 9723

Ketvergais 4
Šetadieniais sulig sutarties

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rez. ir dfišas 2359 S. Leavitt St.

Tel. Canal 0706

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

2 podukras Bronice Se- 
Eleną Kayiękaitė, 2 po- 

i, brolf Stanislovą, pus- 
Liėtuvoje 

- Petrą ir 
Kūnas pa-

Siunčiame Gėles per Telegramą 
visą pasauli

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietą 
Ir nno 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nno 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Sekmadienio Radio
Programas Į

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietą, se rėdo mis po pietą ir 

nedėliomis pagal susitarimą.

756 W. 35th St 
(Cor. of 35th W Halsted Sts.) 

Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė
Tel. Victory 5904 

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

GBAY’S LAKE, 
lietuvis, Stanislovas 
tapo užmušta^ kai jo motorci- 
klis susidūrė su automobiliu, 
netoli nuo jo namų. Po nelai
mės S. J. Slažas dar gyveno 
ketuvias valandas.

Vėlionio tėvas Povilas 
zas buvo palaidotas tiktai vis-" 
nų savaitę atgal. Jis pasimirė 
lapkričio 3 d. Motina mirė apie 
keturius metus atgal. Tas dvi 
skaudžias nelaimes įvykusias 
į nepilnai dvi savaites laiko tu
rėjo pergyventi S. J. Slazo du 
broliai ir dvi seserys, kurių 
viena yra p-ia Skrusdiene, pri
davus! redakcijai šių žinių.

What are you doing 
TO-NIGHT?

Gydytojas ir Chirurgas
OflM,! 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tėl.: Boulevard 7820 
Namą Tel.: Prospect

suteikia 
barzdaskutyklos 
— komfortą 

skutimos 
namie

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarą Draugijos 

Nariai.

Atsidarė nauja dide 
lė morgičių kom

panija

Ryt dienų, U-tų valandų 
prieš piet, iš stoties W.G.E.S., 
136(1 kilocycles, Progress Fur- 
niture Co. krautuve rengiasi 
patiekti gražų radio programą, 
kurio išpildyme, dalyvaus gru
pė gerai išlavintų dainiriįnkų 
ir dainininkių, kurie dainuos 
solos, kvartete ir duete. Taip
gi bus gražios muzikos, įdomių 
bei naudingų pranešimų ir ki
tokių gražių margumynų. To
dėl nepamirškite pasiklausyti.

Rep. B.

gimtoje-kalboje. Tad ryt •die
nų Jos. F. Budriko korporaci
ja rengia du puikius lietuviš
kus programus: 8 vai. išryto 
ir ll vai. po pietų įš didžiulės 
WCFL stoties. Apart gražių 
dainų ir muzikos dar išgirsite 

i žingeidžią Makalų šeimynų, ku- 
prioje nauja audra ateina. ^Be
je, teko patirti, kad ‘Budriko 
radio ir rakandų krautuvė, 3417 
S. Hjalsted st., dabar ’turi di; 
dėlį nupigintomis ‘kainomis iš
pardavimų 
plaunamų 
pirkėjams 
kalakutų 
Dieni).—J.

J. F. EilDEIKIS♦ ‘ \ 
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Hermitage Avenue

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

T0WN OF LAKE.—Mr. J.i 
Patrick Lannan, prezidentas 
Kneeland and Co. žinomos vh 
soj šaly kaipo didžiausios bro
kerių įstaigos, šių savaitę pir
ko Federaliame teisme visų 

fbiznį Peoples National Compa
ny invctttmentus, kuri buvo su
sijungusi su Peoples National 
Bdnk and TrUst Company of 
Chicago,

Per keletą paskutiniųjų metų 
the Peoples National Company 
turėjo apyvartoje real egtate 
paskolomis iki $17,000,000. 
Daugumas tų paskolų dabar 
bus prižiūrimos ir patarnauja
mos naujos kompanijos žino
mos kaipo Stock Yards Mort- 
gage Company, kurios puikus

įvairiausių radių ir 
mašinų, o visiems 
duoda dykai didelį 
prieš Padėkavonės

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Monroe .3377

ofisas tapo atidarytas pirmame 
aiikŠte btmisio’s Peoples Natio
nal Bank name prie 47th St. 
ir Ašhland Avenue .

The ‘Stock Yards Mortgage 
Company bus vedama Joseph 
Rymkaus, kuris per daugelį 
metų darbavosi prie Peoples 
National Bailk and Trust Com
pany of Chicago. Joseph Rym- 
kus yra plačiai žinomas visoje 
pietinėje miesto dalyje ir Ubai 
•gerai susipažinęs su morgičiais 
:-r apdraudos reikalais.

—Susiedas.

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ii 

z Pagrabams
'Pristatome i visas miesto dalis

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

HEMORROIDAI
r vėžys eina kartu! Nelaukite. Da- 
jar galite būt pagydyti be peilio, li
goninės, skausmo arba laiko pameti
mo. Garantuota Systema. Tūkstančiai 
Pagydyta. Atsineškite skelbimą dėl 
Specialio Dykai Pasiulijimo, Egzami- 
nacija ir 1 Treatmentas Dykai, be ob- 
igacijos, nuo Motinos Helenos sū

naus, paskubusios žolių Gydytojos.
DR. P. ŠIMANSKIS, Specialistas 

1869 N. Dainei: Avė. Vai. 11 iki 7, 
Nedėlioj iki 1 v. popiet. Nau-11-18-33

TOWN OF LAKE. — “Roast 
Becf ir gerą alų”... Tai priža
da pp. Kriščiūnai, kurie šįva
kar atidaro naują alinę Town 
of ‘Lake apielirikeje, prie 4501 
South Ashland .avenue. Alinė 
pakrikštyta “Ashland 45th 
Tavern” ir į atidarymo iškil
mes žada atsilankyti didokas 
būrys vietinės kolonijos gyven
tojų ir savininko draugų.

“Grand Opening” pradžia —

Laidotuvės įvyks pirmadieny 
lapkričio 20 dieną, 2 vai. po 
pietų iš nanių bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

■'Visi a. a. Prano Taulausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą iii 
atsisveikinimą.

Nulipdę liekame.
Moteris. Duktė, Sunūs, 
Broliai ir Šes0tys.;

Laidotuvėse patarnujk Kra
terius J. F. Kadžius, Telefonas 
.CmabeiU .

K. P. G U GIS
ADVOKATAS 

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

Telefonai Centrai 4410-4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą 

Gyvenimo vieta 
3323 Soath Halsted Street 

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

vieną vakarą, išskyras ketvergą 
Nedėlioj nno 9 iki 12 ryto.

įmylima, žmona Brigita ir dbu- 
įVo pavyzdingas tėvas savo stf- 
nui Stanislovui ir dukterei 
•Frančiškai.

Savo vaikams lbUvo davęs ge
rą mokslą ir apart to buvo pu
sėtinai pasiturintis žmogus, 
bet žiauri įnirtis iOėšė iš sa
viškių tarpo taip brangų žmo-Į 
gų. Pranas Paulauskas buvo 
narys Teisybės Mylėtojų •Dratfr 
gystės. Todėl yra vilties, kad 
teisybiečiai atsilankys į jo šer
menis kuoskaitlingiausiai ir su
teiks savo draugui paskutinį 
patarnavimą.

Laidotuvės įvyks pirmadienį 
lapkr. 20-tą d., 2-rą vai. -po pie-i 
tų. Velionio kūnas bus išlydės 
tas iš jo namų kur dabar ran-į 
dasi pašarvotas, 5046-50 Soutį 
Kolin Avė., į Tautiškas kapi-j 
nes.

Laidotuvėms patarnauja J. 
F. Radžius, 668 W. ’18th St.

— Steponas.

POVILAS KUKANAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 17 d. 6 vai. vakare, 
1933 m., sulaukęs 39. metų 
amžiaus; gimęs Šaukėnų par., 
Papleškių kaime. Paliko dide
liame nuliūdime moterį Liud- 
vise, ! 
kienė, 
sunius, 
seserę Bružienę, 
motiną, 2 brolius 
Feliksą ir giminės 
šarvotas randasi 6062 S. State

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborjus 

Liūdnoj Valandoj Pašaukit* Maus 

2506 W-est 63rd St 
Tel. RBPUBLIC 3100

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso Valandos 2 iki 4 ir nuo 7-«0 
vai. vakare. Nedėlioj sulig, sutarties 

2403 W. 63rd St. Chicago

Ree. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

JOHN B. BORDEN
i LIETUVIS ADVOKATAS

PRANAS PAULAUSKASs
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 15 dieną, 3:80 valandą 
ryto 1933 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Luokės vals
čiaus, Telšių apskr., Petraičių 
ICdlIYlHSe

Paliko dideliame nubudime 
moterį Brigytą, dukterį Pran
cišką, sūnų Stanislovą, 3 bro
lius Juozą, Kazimierą ir Povy- 
lą, 2 seseris Bessie Mikalaus
kiene ir Julijoną šilkuriienę, P 
Lietuvoje 2 seseris ir brolį ir 
gjminėfC

Kūnas pašarvotas, randasi 
5046 S. Kolin Avė., Tėlefonas

Visi a. a 
ko giminės 
tami esat nuoširdžiai kviečia 
mi dalyvauti laidotuvėse ir su 
teikti jam paskutini patarna 
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris,
niai,
Motina

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. J. B.agdonas, telef 
Republic 3100.

DR. C. KASPUTIS 
DBNTISTAS

Grįio U Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDAS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirta

dieniais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted SL 

T«L BOULEVARD $199

Laidotuvės įvyks antradieni, 
lapkričio 21 d. 8:30 vai. ryto 
iš namų j šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio siela, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Povilo Kukanaus- 
dyaugai ir pažjs-

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St 
Tel. Bonlevard s52O3 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
Tel. ‘'Cicero 3724. Koplyčia dykai

3307 Aiiburn >ve 
CHICAGO, ILL.

Lapkričio 15-tų dieną South 
Shore Ligoninėj mirė gerai 
chieagiečiams žinomas Pranas 
Paulauskas, 5046-50 So. Kolin 
Avė. Velionis buvo rimtas ir 
pirmeiviškas žmogus ir todėl 
buvo visų gerbiamas. Gyveno 
geriausioj santaikoj su savo

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. TeL Victory 2343 

DR. BERfASH
786 W. 35th St.

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

Nedčldieniais pagal sutarti

J. F. BADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 VV.- 18th St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayctte 4146 
VALANDOS:

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

Kada ateina sekmadienis, 
daugeliui yra tinkamiausias 
laikas pasiklausyti radio pro
gramų. Ypatingai savo pri-

Kriščiunas atidaro 
land 451/1 Tauern” šįvakar

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV. 18th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hgde Patk 6755 ar Central 7464

Mrs. Anelia K. Jarush
Physical Therapy 

U Midwife 
6109 Gouth Albany 

Avenae 
Pbone 

Hemlock 9252 
PatarnauJ’a Pr*e £’m" 

W • dymo na,nuose ar 1*"
- '(freų goninėse, duodu ma- 

8Sa8e» treat-
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi- 
noms patarimai do
vanai.

Pbone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO. ILL.

Seniausi lietuvių Graboriai GlikagojO 
Eudeikiaus ypatiškas patarnavimas yra patenkinu lakstančius beveik 30 
metų. — Vienintelis Lietuvis Graborius 'vartojantis modernišką, <elektros 
varomą, karaboną su šoninėm durim. —JJeigu didžiuojatės dailumu ir tau
pumu laidotuvėse, — pašaukite• . k ' M . < J < 1

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. Hįalsted St. 
arti 31st Street

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

niais 10—12 dieną.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
• Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musą 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516.

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

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

MYKOLAS ADOMAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 13 diena 1933 m., su
laukės nusės amžiaus, gimęs 
Panevėžio apskr., Ramygalos 
par., Naujasodis kaimas.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

švogerka Agniešką Aukštutie- 
nę, draugus ir pažįstamus.

laidotuvėmis rūpinas Ado
mas Zubavičia.

Kūnas pašarvota 
Mažeikos koplyčioj, 
burn Avė.

Laidotuvės {vyks 
lapkričio 20 diena, 10 vai. ryte 
iš koplyčios bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Mykolo Adomaičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
švogerką ir Draugai.

Laidotuvėse natamauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefo- 
nac Yards 1138.

PETRONĖLĖ BERNOTIENĖ 
po tėvais Vaitikaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 17 d., 5 vai. vakare, 
1933 m., sulaukus pusės am
žiaus; gimus Tauragės apskr., 
Žvingių parap., Bikavėnų kai
me. Paliko dideliame nuliūdi
me mylimą brolį Juozapą Vait
kų ir broliene Juzefą ir įu Šei
myną. Podukrą Zofiją Luko
šiene ir žentą Justiną Lukošių 
ir jų šeimyną. Pusseseres ir 
pusbrolius ir gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
lapkr. 21 d., 8 vai. ryte iš Eu- 
deikio koplyčios į šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Petronėlės Berno
tienės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimu ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Brolis, Brolienė, Podukra, 
Žentas, Pusseserės, Pus
broliai ir Giminės.

Ivaidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis, Yards 
1741.

CHARLES VILKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 15 dieną, 7 valandą 
vakare 1933 m., sulaukęs 60 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj,

Buvo narys Simano Daukan
to draugijos.

Paliko dideliame nuliūdime 
3 dukteris Dorfield, Helen, Lil- 
lian, 2 sunūs, Leo ir Charles 
Jr. ir kitus gimines.

Kūnas našarvotas, randasi 
458 W. 45 St.

Laidotuvės įvyks pirmadie- 
rty lapkričio 20 dieną, 9 vai. 
ryto iš namų i St. Gabriel’s pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
vėllonio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i Resurection kapines.

Visi a. a. Charles Vilkas gi
minės, draugai ir pažistami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. t \ •
* Nuliūdę liekame,*■

Dukterys, Hunai , ir Giminės.
» *Laidotuvėse patarnauja gra

borius. Thomas Mclnemey’s 
Sons, Tel. Yards 0703.

‘■Grand Opening 
Town of Lake 

apielinkčje

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 Šventadienio ir ketvirtadienio.

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicago je 
•ir apifclirikčie. 

"Didelė 4r graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių (tempimą, kuris ėsti 

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

, giau kaip pirmiau.
4712 South > Ashland Avė.
............. Phone Beulevard 7589

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

Mirė žymus Ghicagos 
lietuvis Pranas 

Paulauskas

Do you play cards? Then 
come and challenge our bridge 
champions or “what have we”.

Do you enjoy a good game 
of bunco, if there are valuable 
awards, say, one for 
table?

Braųch 313 of S. L. 
presenting an evening of 
tainment at 8 P. M., to-night, 
at the Universal Club, 814 W. 
33rd St., second floor. Thę 
members extend an invitation 
to all. Will you come?

A member.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

r. Suzana Slakis
Gydytoja Vaikų ir Moterą Ligą 
4145 Archer Avenue
Ofiso Tel. Lafayette 7337

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

8 vak. Trečiadieniais ir

DL C. K. KLIAUGA
DBNTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišką. Vyrišką ir Valką ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musą Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet «sti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš-

Ofiso tel, Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis 
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

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

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

Namą telefonas Brunswkk 0597

(PROftAK BI.ADE)

IK BBC Ak



CLASSIFIED ADS

DABAR

PROGRESS
FURNITURE CO

Galite Pirkti
PIANĄ ir RADIO CLASSIF1EDADSPusdykiai! Tarp Keistutiečių Automobiles

MIDGET RADIOS

Furnished Rooms
■Vietinis,

CROSLEY RADIOS

kad
NAUJI

PHILCO RADIOS

NAUJI

ZENITH RADIOS

PRANEŠIMAI

Geri Vartoti Pianai

GROJIKLIAI PIANAI

gyvuliais, mašinerijos
JULIUS NAMON

Rakandai-Įtaisai

yra

Peter Conrad

Diskusuos svarbiausi šių dienų 
klausimą Chi. Liet. Auditorijoj

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Card 
kuri 

Saba- 
West

nauji, 
Kai- 

reikia 
$350. 
netoli

Personai
Asmenų Ieško

The Bridgeport 
Knitting Shop Business Service 

Biznio Patam avimas

Antradienį “N?’ re
daktorius P. Grigai
tis kalbės apie NRA

Financial
Finansai-Paskolos

RENDON 4 kambarių apartmen- 
tas, pigiai su maudyne ir gasu, van
deniu apšildytas. 1903 W. 23 St. Tel. 
Graceland 0902. *

PARDUODAMA
greitu laiku 6307 ;So. Richmond St. 
Informacijas gausite pas namu sa- 
viąinką.

Partners Wanted
Pusininką Reikia__

Farms For Sale 
'Učiai Pardavimui

RENDON kambarys Brighton Par
ke, apšildomas, prie mažos šeimynos, 
su ar be valgio, 3139 W. 40th St.

Leidėjai gražių radio" pro
gramų kas nedėldienį 11-tą 
vai. ryto, iš stoties WSES, 
1360 kilocycles.

Kaulas—Kaip aš pasiliksiu 
Mes jiems parodysim, kas čem
pionai.

“ -------- LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

ALUDĖ parsiduoda pigiai. Di
džiausiame shoping distrikte. Biz
nis išdirbtas. Priežastį patirsite ant 
vietos. Tel. Yards 3171.

PrisiraSykitc j mu«ų apniki 

TEL. LAFAYETTB 1083 

2608 West 47th St

AR JUSU STOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darba už 

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

kriaučių šapa

visai naujus

Kaulas—Mums bus bėda. Gir
dėjau, kad jis pusėtinai geras 
lošėjas.

LANKYK 
MOKYKLĄ!
Svarbiausia dalykas musų gyveni
me yra mokslas. Visokiais bu 
dais galima pasimokinti; bet sėk
mingiausias 
mokykloje*

Visi keistutiečiai-ės privalo 
skaityti sau už pareigą daly
vauti Keistučio klubo jubilie
jiniam koncerte, kuris įvyks 
nedčlioj, lapkričio 19-tą dieną, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 
Taigi visi ir visas pasižadėki
te būti.

PARSIDUODA pusė aludės biznio, 
biznis gerai išdirbtas. Priežastį par
davimo patirsite aut vietos. 10653 
So. Michigan Avė.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ALTASS auga na 
riais Marąuette Par 

ko kolonijoj

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Męs 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF 
CHICA.GO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitąge 2951-2952
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 met.

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

134 No. La Šalie St.MORTGMLBMiKERS JK

REAL ESTATE
Biznis pamatuota* tehingumu 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS s 
SIUNČIAM PINIGUS

BRIDGEPORT, — Pirmadie
nį ir antradienį/ lapk. 20 ir 21 
dd, C. G. Lukšis rodys pirmus 
lietuvių garsinius paveikslus, 
kuriuos jis nuėmė važinėdamas

Labai platus pasirinkimas 
visokių kitokių Standard 
padarymų radios įrengtų 
gražiausiuose naujuose ka
binetuose.

.$20.00 NAUJOS MADOS

DEL LIGOS parsiduoda arba išsi
maino kendžių, icecream ir Chile 
Parloris priešais viešą mokyklą da
rantis gerą biznį. 242 W. 51 St.

PARSIDUODA 1930 paakinusio 
Modelio Ford Coupe, geri tairai, 
karšto vandens heateris, geras moto
ras. 2637 W. 71 St. Tel. Republic 
6051.

STUDEBAKER 1932 DICTATOR 
SPORT SEDAN su 6 dratiniais ra
tais. Tronkas. Visai nauji tairai. 
Galima sakyti visai naujas automo
bilius, vartotas tiktai keletą mėne
sių. Reikalas cash verčia manę pa
aukauti už $250.

2957 West Division St., 
1-mos lubos.

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-

ANT RENDOS 5 ir trijų kamba 
rių flatai su rakandais ar be, alie
jum apšildomi, dieną ir naktį. Sker 
sai gatvės nuo parko, pigi renda. 

2947 Division St.

Lietuvos Ūkininko draugijos mė
nesinis susirinkimas įvyks lapkričio 
19 d., 1 vai., Meldažio svetainėje, 
2242 W. 23 Place.

Norintieji įsirašyti į minėtą drau
giją, valdyba kviečia atsilankyti į su
sirinkimą. S. Lenkauskienė.

Pabaigai metų keistirtiečiai 
nejuokais pradėjo lenktyniuoti 
nauju narių gavimo konteste. 
Mat, kiekvienas nori- gauti J. 
J. Bagdono pažadėtą dovaną 
$50.00 verčios radio. Na, pa
matysime kam teks čempiono 
karūna ir • sykiu pamatysime 
kas 1933 metais daugiau^ pa
sidarbavo klubo labui.
— St. Narkis, korespondentas.

tuvos 
remti
Party
įvyks 
liauskų svetainėje, 2540 
70th St

PAIESKAU savo pusbrolio Jurgio 
Vischulio, 12 metų atgal gyveno 
1368 N. Lincoln St., Chicagoje. Mel
džiu atsišaukti arba žinanti apie jį, 
malonėkite man pranešti, už ką bu
siu didžiai dėkinga.

K. MARGES.
1984 N. W.Flanders Si., Portland, Ore.

RENDAI kambarys vaikinam — 
dviem arba vienam — leidžiam val
gi gamintis arba šeimyninkė paga
mins. Renda $5.00 ypatai. 3329 
Aubum Avė. 2ros lubos užpakalis.

itetografuojū jmų n. 
muose irba studijoj 

<023 S. Halsted
Ulanuen Lrud. V

’ Ui w nZnd >» 
Engkwood 58<t

Crane Coal Co
5332 So. Long Avė.

Chicago, III.
TEL. REPUBLIC 8402

Kaulas—Kaip tai gali būti? 
Juk mudu* išlaimėjome čempio 
natą tik pereitą mėnesį. '

Kaulas—Dabar supranti kam 
aš bėgu. Aš bėgu persitikrin
ti, kad toliau tokie paskalai ne
nueitų. Eikime abu.

Kaulas—O kas jo partneris?
Kaulas—Nu, p. K. Au’gusti- 

navičius.

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų; 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg, $6.00. 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75. 
Grundy Mining Co., Beverly 9635.

Lietuvių Keistučio Pašalpos Klubo 
Metinis Koncertas įvyks nedėlioj, 
lapkričio-Nov. 19 d., 1933, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 8133 So. Halsted 
St. Pradžia 6:30 vai. vakare.

Nariai ateidami būtinai atsineškite 
atvirutę ir paduokite prie tikietų lan
gelio. Tikietai šį metą pigus — tik
tai 40c ir dar turėsite progą išlai
mėt! Plaunamą Mašiną. O už neat
silankymą busite baudžiami $1.00. 
Rengimo Komisija ir Administracija.

VYRAMS IR MOTERIMS, PATA
RIMAS Už 1 DOLERĮ, KAD NOSIS 

NEBŪTŲ RAUDONĄ
Jeigu norite žinoti, tai pasiųskite 1 
.dolerį laiške arba money orderį už 
vieną dolerį, o atsakymą gausite su 

pilnu patarimu.
MR. L VERBALIS

3531 S. Halsted St. Chicago, III.

svederius dėl ‘Vyrų,’ m'oterų, merginų 
ir vaikų. f

Neriam vilnones pančiakas dėl mo
terų ir vyrų. Taisom senus svede
rius.

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVIČIA

. 504 W. 33rd St., Chicago, D1
Prie Normai St.

Phone VICTORY 3486

po Ameriką ir Lietuvą.
Filmai atvaizduoja Dariaus 

irf Girėno kelionės pradžią, iš
skridimą iš New Yorko, trage- 
Atją Soldine, iškilmingas laido
tuves Kaune; “Naujienų” pik
niką “Birutės” darže, kuriame 
dainavo J. Babravičius, S. Rim
kūs, S. Paškevičaitė ir kalbėjo 
P. Grigaitis, “Naujienų” redak
torius. Išgirsite juos kalbant 
ir dainuojant filmuose.

1 Be to, paveikslai atvaizduoja 
Lietuvių Dieną pasaulinėje pa
rodoje ir daugelį kitų įvykių, iš 
lietuvių gyvenimo Chicagoje ir 
kituose miestuose. 'Pradžia 7:30 
P. M. —N.

PA1EŠKAU apsivertimui našlio 
arba senbernio; aš esu našlė, ne- 
biedna, 40 m. amžiaus. Rašykite į 
Naujienas, Box 49, 1739 So. Halsted 
St., Chicago, III.

Prakalbos. L. S. S. Centralinė Chi- 
cago’s kuopa rengia prakalbas ir>dis- 
kusijas apie N. R. A. atsibus antra- 
dienyj, ląnkričio-Nov. 21 d., Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, mažojoj 
svetainėj, 3133 S. Hąlsted St., pra
džia 7:30 vai. vakare, įžanga 10 cen
tų, kolektų nebus. Bedarbiams su 
šelpimo kortoms veltui. Kalbės 
Naujienų redaktorius P. Grigaitis.

Kviečia Komitetas. '

RENDON Kampinė krautuvė, tin
ka dėl bučernės, grocernės arba 
Alaus Tavern.

6601 S. Morgan St.

25 MYLIOS nuo Chicagos 60 iki 
80 akrų farmos su budinkais, elek
tros šviesa, i._ .
ant Highway mainys ant namo.

80 akrų farma prie ežero ant 
Hįghvvay, budinkai. elektra, sodnas, 
gyvuliai .mainys ant namo. •

CHAS ZEKAS, 
3647 Archer Avė.

Draugijos Lietuvos Dukterų mėne
sinis susirinkimas įvyks šeštadieny 
lapkričio 18 d., 7 vai. vak. Mark 
White Parke paprastoj svetainėj. Vi
sos narės malonėkite atsilankyti pas
kirtu laiku, nes randas svarbių rei
kalų kuriuos turėsime aptarti. Katros 
esate paėmę tikietus pardavimui ba
liumi baliui, < teiksitės sugražinti pi
nigus, ir neparduotus tikintus ant šio 
susirinkimo.

A.. Dudonienė nut. rašt.

KAS TURITE gerus saliuno ba
rus ir šildoma pečių. Praneškite į 
Naujienas, Box 50, ‘ J739 South 
Halsted St.

DIDINAMAS restauranto biznis, 
pridedama aludė. Reikalingas part
neris su mažu įnešimu. Automobilių 
priimsiu kaipo dalį įmokėjimo.

3517 S. Halsted St.

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
loto aludę. Biznis išdirbtas per 
daug metų, ąludė randasi netoli 
strytkarių bamės. J. Martin, 6818 S. 
Ashland Avė.

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežamo ir į tolesnius vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III

Kaulas—Ei, Kaulai! Ku‘r 
skubi?

Raulas—Ar negirdėjai, 
šį vakarą įvyksta Bridge 
Bunco Party, Universal Kliu 
be?

Raulas—Tame ir dalykas 
Jau astuonias. Turiu4 skubėti 
Ar eini sykiu?

RIvNDAI kambarys vaikinui, mer
ginai, ar vedusiai porai, su valgiu 
r be, arti gatvekarių.

4120 S. Francisco Avė.

TAVERN. pirmos klesos įrengi
mas ir vieta. Tusiu parduoti pusę 
arba visą dėl partnerių nesutikimo. 
Matykite Simon 4941 So. Ashland 
Avė.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

IŠPARDUODAME
Kailinius Kautus, po vieną kiekvieno 
styliaus. Kai kurie truputį sutepti 
nuo čiupinėjimo. Taipgi Kailiniai 
Kautai priimti į mainus* Dideli Bar
benai. $85 ir augščiau. Economy 
Section, Miller & Co. 166 Nortn 
Michigan Avė. Atdara vakarais.

RENDON 6 kambarių moderniš 
kas flatas, garu šildomas, pigi ren 
da, 6746 So. Ąrtesian Avė.

BIRCH TAVERN
PERSIKĖLE Į NAUJA VIETA

Gerai Chicagicčiams žinomas Birch Tavern persikėlė iš 2346 West 
69th St. j naują vietą ir dabar randasi

2555 W. 63rd Street
Nauja vieta labai gražiai išpuošta ir patogiai įrengta. Skanus alu
tis, užkandžiai ir malonus patarnavimas dėl visų. Prašome atsilankyti.

AL. PETRAUSKO
ORCHESTRA

Groja ant vakarų ir šokių ant 
visokių instrumentų 

Už labai prieinamą kainą.
5711 So. Carpenter St.

Tel. Normai 3337

AUBURN 1931 'MODELIO DE 
LUXE SEDAN. Man reikia cash 
ir todėl priverstas esmi paaukoti 
mano beveik naują karą. Beveik 
visai jo nevartojau, yra kaip naujas. 
Turi šešitis dratinius ratus, gerus 
tairus. Karas yra tokiame pat sto
vyje, kaip dieną kuomet išėjo iš 
dirbtuvės. Paaukosiu už tiktai 
$200, 1948 Humboldt Blvd. 2nd apt.

Help Wanted—Malė
, v Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs bučeris 
kad mokėtų anglų ir lenkų kalbas.

f 1820 W. 85 St.

išsimokinimas 
Lankymas .mokyklos 

nušviečia i>rotą, 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 mokintų žmonių būtinai 
reikia, ir jie yra labai brangus.

AMERIKOS 
t Lietuvių Mokykla 
3106 ŠO. HALSTED ST.

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

J. OKSAS 
2649 West 43rd Street

ŠVIESUS du bedruimiai dėl virų 
(vienas žmogus kambary) gali valgyt 
gamintis. Maudynė ir visi paranku- 
mai, pigiai. Gaspadinės nėra. 827 
W. 34 Place, 1-mos lubos iš užpa
kalio.

Kaulas—Merginų! Kur taip 
girdėjai?

Kaulas—Ar neskaitei “Nau
jienose” šią savaitę? Taip ra
šė Dr. Montvidas. Ir žinai ką? 
Dr-as save skaito “Bridžiaus” 
čempionu.

RENDON kambarys, didelis, mo
derniškas ir pigiai dėl poros ar 
pavienių su ar be valgio. 6228 So. 
Sacramento Avė. Republic 7180.

PACKARD PASKIAUSIŲ 1931 
MODELIO SEDAN. Važiavau juo 
labai mažai, yra kaip naujas. Origi
nališkas gražus pališas, nėra jokios 
žymės, sunkus tairai — kaip 
turite pamatyti, kad įvertinti, 
navo man virš $2,850. Man 
cash, paaukausiu už tiktai 
1004 North Kedzie, 2nd flat, 
Augusta Blvd.

u NRA. 
kad yra 

kiti

STUDEBAKER TIKRAS PAS
KIAUSIAS 1931 DE LUXE SEDAN. 
Visai kaip naujas ir puikus kaip tą 
dieną kuomet į i nupirkau. Tai yra 
geriausias ir ekonomiškiausis karas 
kurį kada nors turėjau. Geriausis 
užbaigimas ir tairai. Priimsiu $200. 
— 931 — A-North Sacramento Bkd., 
3rd flat.

ifiOihmiREC?
3222-24-26 South 

Halsted Street 
Chicago, III.

J. Kaledinskas, J, Romanas, 
Vedėjai.

Kaulas—Nu, tai kas? Jau 
ir taip perdaug yra rengimų.

Raulas—Bet šis yra pirmas 
parengimas 313 'S. L. A. kuo
pos.

Raidas—Kas per daiktas!
Raulas—Nu, klausai, ši yra 

jaunuolių kuopa nesenai suor
ganizuota ir girdėjau, kad bus 
žymių žmonių kaipo garbės 
svečiai.

Kaulas—Kas tie garbės sve
čiai ?

Kaulas—Ponai Girgis ir Gri
gienė, Dr. Montvidas, K. Au- 
gustinavičius, ir Naujienų red. 
P. Grigaitis.

Kaulas—Kad jie ant visų pa 
rengimų lankosi.

Kaulas—žinoma. Jie remia 
visus pažangius lietuviškus va
karus. Bet dar ką. — Girdė
jau4, kad ši kuopa turi daug 
gražaus jaunimo, ypač mergi-

Pirkite dabar ir taupykite 
\iš didžiausių vertybių 

krautuvės.

J. Namon Finance Co
6755 SO. WESTERN AVĖ. 

Telefonas GROvehill 1038.
CHICAGO, ILL.

Biznio Reporteris.

Lietuviai Turit Žinoti
kur kreiptis su finansiniais ir real estate reikalais. J 
Namono įstaiga tarnauja žmonėms jau per daugelį me
tų teisingai, p. J. Namon netik daug metų praktikuoja 
biznį, bet taipgi jis mokinosi Komercijos Universitete— 
Ekonomijos, Biznio Teisių ir tt. 

f

Patartina Lietuviams su biznio reikalais kreiptis į

MARQUETTE PARK. — Pa
triotiškais darbais musų kolo
nija smarkiai eina pirmyn. 
ALTASS nariais, rodos, ji už
ima pirmą viętą.

Per pastarąsias keletą dienų 
pristojo dar keletas narių, čia 
gerai žinomas rangovas (kon- 
traktorius), Jonas Mežlaiškią, 
tapo ALTASS nariu. Jis pasi
žadėjo ir įtoliau veikti šiam 
prakilniam' darbui.

Pp. Ona ir Vladas Ambro- 
ziai įstojo į ALTASS nariais 
rėmėjais. Ponia Ambroziene 
daug prisideda prie parengimo 
Card Party ALTASS naudai.

Adomas Dikčius taipgi pa
klojo visą penkinę, tapdamas 
ALTASS nariu rėmėju. Jis pa
sižadėjo ir toliau remti šį pro- 
gresivišką darbą.

Musų kolonija neatsilieka ir 
garbes nariais. Ponas J. Skobis 
įstojo į ALTASS garbės nariu. 
Nors p. Skobis visuomet būda
vo stambus rėmėjas visokių 
patrijotiškų darbų, bet prie šio 
ALTASS darbo nemažai prisi
dėjo ir jo žmona ponia Skobie- 
nė. Ji yra tikra šių laikų Lie- 

inteligentė. Ji pasižadėjo 
ir musų rengiamą 
ALTASS naudai, 

lapkričio 25 d. pp.

Gruodžio 3-čią d. bus Keis
tučio klubo valdybos rinkimai 
1934 metams. Todėl kiekvienas 
keistutietis iš anksto privalo 
apgalvoti ir rimtai nusistatyti 
kas geriaus kvalifikuoja ko
kiam darbui ir už tą balsuo
ti, nes nuo valdybos priklau
so klubo ateitis ir palaikymas 
tvarkos.

BRIDGEPORT.—Antradienio 
vakare, kaip 7:30 vai., visi 
traukime į Lietuvių Auditori
ją, 3133 S. Halsted Str., mažą
ją svetainę, kad išgirsti “Nau
jienų” redaktorių P. Grigaitį 
aiškinant apie NRA. Tai yra 
svarbiausia šių dienų klausi- 
mas ir įvairiausiai žmonių su 
prantamas. Vieni 
džiaugiasi, sakydami 
darbo žmonių linguoto j 
vėl peikia ir sako, jog tik yra 
darbininkams jungas bei pa
vergėjas. Visi apie NRA. kal
ba, diskusuoja ir ginčijas.

Lapkričio 21 turėsime progą 
išgirsti rimtą kalbą, aiškinan
čią apie tiek svarbų klausi
mą. Po prakalbos bus atšaki 
nėjama į klausimus ir bend
ros diskusijos. Įžanga 10 cen
tų ypatai kaštų padengimui. 
Kolektų nebus. Bedarbiai su 
pašelpos kortomis biAs įleidžia
mi veltui.—Kvieslys.

Auditorijoje G. Luk
šis rodys garsinius 

lietuvių filmus
: ..X : I

Dariaus-Girėno kelione, Lietu-I 
vių Diena Parodoje, “Naujie
nų” piknikas atvaizduoti pa 
■veiksluose.

* Exchange—Mainai
KAS TURITE ŪKI AR
BA NAMĄ LIETUVOJ 
ir norėtumėt išmainyti ant namo 
Amerikoj. Mes turim ant mainymo, 
Chicagoj, dvieju pagyvenimų namą, 
be morgičių, taipgi turim dviejų 
aukštu bizniavą namą be morgičių. 
šis namas išsimaino Jungtinėse Val
stijose ant ūkės, loto,, automobilio, 
buėfemės, grosernės, arba kito biz
nio.' • Kurie interesuojatės kreipki
tės asmeniškai arba rašykite.

J.. NAMON FINANCE 
COMPANY

6755 S. Western Avenue 
Chicago, Illinois

Business Chances
Pardavimui Bizniai___

PARDAVIMUI vagykla su namu 
arba be namo, 6 kambariai užpakaly 
dėl pagyvenimo. 5642 W. 65 St.
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