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Per visą naktį negaunant žinių buvo dide 
lio susirūpinimo dėl jų likimo

pelkių baliunistams reikėjo 
skubintis, nes tuojaus butų vėl 
pradėjęs kilti jurų vanduo ir 
tada vėl butų tekę pasilikti 
pelkėse iki kito ryto.

Sėt tie ir Fordeny buvo pa
kilę arti 60,000 mylių. Ore iš
buvo virš 7 vai. ir per tą lai
kę, vėjo nešami, nuskrido apie 
500 mylių (iš Akron, Ohio iki 
Bridgeton, N. J.) Jie pasiekė 
oficialį augštumę, pakilę arti 
11 mylių, arba vieną mylią dau
giau, negu buvo pakilęs prof. 
Piccard. Bet nepasiekė rusų 
rekordo, kuris betgi nėra ofi
cialiai patikrintas.

BRIDGETON, N. J., 1. 21. 
—Baliunistai leit.-koin. Settle ir 
maj. Fordney, kurie vakar kė
lėsi į stratosferą ir buvo pasie
kę 58,000—60,000 pėdų augš- 
tumą, nusileido vakar vakare 
dumbluose susiliejime Cohan- 
sey ir Delaware upių, Cumber- 
land paviete, 9 mylios į pietus 
nuo Bridgeton, N. J.

Nusileido jie 4:50 vai. vaka
re Chicagos laiku. Jau buvo 
tamsu, apielinkė jiems buvo ne
žinoma, tad jie pasiliko nak
voti baliune, pirmiau išmetę 
iš gondolos visus nebereikalin
gus instrumntus, kad gondo- 
ia butų lengvesnė ir neskęstų 
skystame dumble. Toliau skris
ti jie nebegalėjo, nes butų pa
siekę jurą. Kadangi jie jau 
pirmiau buvo išmetę savo ra
dio aparatą ir baterijas, tai pra
nešti apie savo nusileidimą jie 
negalėjo. Apielinkė gi yra vien 
ištisa pelkė, todėl mažai ap
gyventa ir jų nusileidimo, ypač 
kad jau buvo tamsu, niekas ne
matė.

Tuo tarpu visoje šalyje buvo 
jaučiamas didelis susirupiųimas 
dėl jų likimo. Paskiausia juos 
patėmyta skrendaiit“*Hpiė 10 
mylių į šiaurę nuo Baltimore, 
Md. Taipjau buvo žinių, kad 
kas tai pastebėjęs keistas švie
sas ties Salem,. N. J. Tos švie
sos ir suklaidino ieškotojus, nes 
visi ieškojo baliunistų kelios 
mylios į šiaurę nuo tikrosios jų 
nusileidimo vietos.

Vos tik iššaušo ir vis dar 
nesant žinių apie baliunistus, 
prasidėjo stropus jų ieškojimas. 
Ieškoti bi.vo pasiųsti lėktuvai, 
valstijos milicija, policija, ko
respondentai ir farmeriai. Kaip 
paprastai, atsirado visokiąusių 
gandų. Tai vienas* juos matęs 
vienur, tai kitas kitur, vis ne- 
preinamuose miškuose. Bet ir 
tie miškai liko išlandžioti ir 
nieko nesurasta.

Pagalios, Fordney, palikęs 
Settle saugoti baliuną ir in
strumentus, penkias mylias bri- 
dęs nepereinamu purvynu, kar
tais iki juostos pasinerdamas 
dumble, šiaip taip po kelių va- 
l?ndų vargingas kelionės pasie
kė farmerį Johnson ir galėjo, ^as žemės drebėjimas

Darbininkai susįtai 
kė su Nash Motor 

kompanija

KENOSHA, Wis., 1. 21. — 
United Automobile Workers 
unija ir Nash Motor Co. susi
taikė ir po virš 10 dienų užsi
darymo dirbtuvė išnaujo atsi
darys.

Susitaikimas "pripažysta dar
bininkams teisę kolektyviai 
tartis su samdytojais, taipgi 
bus paskirti arbitratoriai spręs
ti visus ginčus su kompanija.

Susitaikymas tapo priimtas 
viešame 2,000 darbininkų susi
rinkime ir po susirinkimo ko
mitetas pasitarė su Nash 
formalio susitarimo.

Visuose pasitarimuose tarpi
ninkavo federalinis taikintojas 
Dr. Lapp, narys darbo pataria
mosios tarybos.

I
Pikietuotojai jau tapo at

šaukti ir dirbtuvė atsidarys 
trečiadieny.

a'efonu pranešti apie savo 
nusileidimo vietą.

Pavalgęs pusryčius ir pa
ėmęs užkandžių Settle’ui, nes 
abu jie buvo visą dieną neval
gę, nusileisdami išmetę ir tą 
menką valgį, kur j jie buvo su 
savim pasiėmę baliune, Ford- 
ney gryžo atgal į baliuną. Tuo 
tarpu iŠ visų pusių pradėjo va
žiuoti žmonės pamatyti baliu- 
nistus. Suvažiavo tūkstančiai 
žmonių, bet nedaugelis dryso 
brysti per dumblyną ir sustoję, 
už kelių mylių laukė iŠeiil^čių 
iš pelkių baliunistų. O išeiti iš

Smarkus žemės dre 
bėjimas, bet kur?

Užpuolė Anglijos 
ambasadą Varšavoj

1

• •* ***

VARSA VA, 1. 21. — Nežino
mi puolikai užpereitą naktį iš
daužė langus Anglijos ambasa
dos Varšavoj e. Prie įmestų 
ambasadon akmenų rasti pri
rišti rašteliai, kuriuose protes
tuojama prieš Anglijos neva an- 
ti-semitišką administraciją Pa
lestinoje.

Dieną priešu tai įvykusiame 
sionistų susirinkime liko pri
imta rezoliucija, kuri pasmer
kia Anglijos valdžią Palestinoj.

(Tokis pat puolimas pora sa
vaičių atgal buvo padarytas ir 
ant Anglijos ambasados Kau
ne).

Plėšikas užpuolė Rokiš
kio banką

ROKIŠKIS.— Spalių 15 d. 
apie 10 vai. revolveriu ginkluo
tas plėšikas užpuolė Rokiškio 
žydų liaudies banką ir reikalau
damas pinigų grasino nužudyti 
banko vedėją Giršą Frifmaną. 
Frumanas pakelė triukšmą, pa
sipainiojo žmonių ir plėšikas 
nieko nepešęs pabėgo.

Įtariama, kad banką užpuolė 
to paties , miesto gyventojas 
Abraomas Zalcmanas, kuris ir 
areštuotas.

Garsusis Amerikos išradėjas ir fizikas Nikola Tešla, kuris savo išradimais labai daug prisidėjo 
prie radio ir elektros išvystymo, dabar paskelbė, kad po 30 metų tyrinėjimo jis suradęs princi
pą kaip pakinkyti į darbą kosminius spindulius. Kol kas jo išradimas nėra įtiek išvystytas, kad 
jį galima butų pritaikinti komerciniai, bet jįs tikisi, kad netolimoj ateity nebereikės jokio 
kuro — anglių, aliejaus, gaso ir k., bet viskas bus varoma pagelba kosminių spindulių energi
jos — traukiniai, lėktuvai, automobiliai, laivai ir dirbtuvės. Tą energiją bus galima perduoti 
vielomis, ar ir be vielų. Svarbiausias kosminės energijos šaltinis žemei yra saulė. Bet naktis 
nesutrukdys gavimą energijos, kadangi visą laiką kur nors saulė šviečia ir tinkamai sutvarkius 
energijos tiekimo stotis, energijos tiekimas niekad nebus nutrauktas. Paklaustas, ar staigus 
pritaikimas jo išradimo nepakrikdys dabartinės ekonominės sistemos, jis atsakė: “Ji ir dabar

1
yra pusėtinai pakrikusi.” Už savo išradimus Dr. Tešla šiomis dienomis liko apdovanotas Edisono 
medaliumi.

Triukšmas atidarant 
Anglijos parlamentą

LONDONAS, 1. 21. —šiandie 
karaliui Jurgiui atidarius par
lamento posėdį ir perskaičius 
savo kalbą, nemažą sensaciją 
ir sujudimą padarė nepriklau
somas darinėtis John McGo- 
vern, kai jis urnai pašoko ir 
sušuko: “O kaip bute su su
mažinimu pašelpds bedar 
biams ?” Ir pridūrė:
jums, jus esate gangė turtin
gų parazitų, kurie gyvenate iš 
kitų žmonių sukrauto turto, 
kuomet tie žmonės badauja”.

Jo kalba padare didelį su j u 
dimą, nes dar nebuvo atsitiki
mo, kad kas parlamente per
trauktų karaliaus kalbą.

Plečiasi socialistinė 
idėja

Northwestern ir Chi
cagos universitetai 

vienysis
CHICAGO.— Jau baigiamos 

yra vesti derybos deKsuvieniji
mo dviejų Chicagos didžiausių 
univeristetų — Northwestern ir 
Chicago. TeČiaus tam susivie
nijimui atsiranda ir griežtų 
pasipriešinimų ir todėl mano
ma, kad susitarimas nebus pa
siektas ankščiau ateinančių me
tų. \

KĖSINOSI NUDURTI BUVUSĮ 
JOPONIJOS PREMIERĄ 

f
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TOKIO, 1. 21. — Du jauni 
“patriotai” kėsinosi nudurti 
peiliais buvųtsį premjerą baro
ną Fejjiro .Wakatsuki,* kuris 
yra pasižymėję karštu gynimu 
Londono karo laivyno sutar
ties. Betgi policija laiku puo
likus pastebėjo ir juos suėmė.

Kansas balsuos dėl 
panaikinimo pro' 

hibicijos

Ibutoniai (Panevėžio apskr.). 
šis kaimas nors daugumoj su
sideda iš stambesnių ūkininkų, 
vienok “L. D. B.” čia randa 
gana jaukią vietą. Pirmieji pa- 
sirodžiusieji minėto laikraščio 
numeriai buvo sutikti su dide
liu džiaugsmu. Laikraštis iš 
rankų į rankas keliauja. Svei
kintina, kad darbo ūkininkai 
pradeda susiprasti ir žengti 
Markso nutiestu keliu.

Swift & Co. darbi 
ninkai reikalauja 

algų pakėlimo
SO. ST. PAUL, Minu., 1. 21. 

—Apie 400 darbininkų Swift 
& Co. skerdyklų, masiniame mi
tinge nutarė pareikalauti pa
kelti algas po 10c į valandą ir 
garantuoti minimum 32 vai. 
ir maximum 40 vai. darbo sa
vaitę.

Tai yra panašus reikalavimai 
kokie buvo paduoti Armour & 
Co. skerdykloms, kur darbinin
kų streikas prasidėjo prięš ke
lias dienas. Armour uždarė sa
vo skerdyklas ir paliko kelis 
prižiūrėtojus. Streikieriai 
čiaite skerdyklas pikietuoja.

Pelnė $4,000,000
.. f __________ , ;

WASHINGTON, 1. 21. —Se
nato bankiniam komitetui, ku
ris tyrinėja bankų veikimą, 
šiandie įteikta įrodymų, kad 
niekurie bankieriai, kurie finam 
savo organizavimą General 
Theater Eąuipment, Ine., į ke 
lias savaites pelnė $4,000,000, 
pirkę šėrute po $20 ir. paskui 
pardavę publikai po $32. Ta 
kompanija dabar yra receive- 
rio rankose ir jos Šerai neturi 
beveik jokio svertės.

TOPEKA, Kas., 1. 21. —Le- 
gislatiirds-’Tttutarhnu, lapkričio 
mžn. ateinančiais metais Kan-J 
sas balsuos dėl paųaikinimo 
prohibicijos valstijoje ir atšau
kimo prohibicijos pataisos prie 
valstijos konstitucijos.

• Kansas jau per 35 metus i 
buvo visai sausas valstija ir 
ji yra pirmoji valstija prie sa
vo konstitucijos pridėjusi pro
hibicijos pataisą.

Prižada nevesti ko 
munistinės propa- 

gandos
MASKVA, 1. 21. — Naujas 

Rusijos ambasadorius Troja- 
novskj Amerikos presos konfe
rencijoj pareiškė, kad iš sovie
tų Rusijos ambasados Washing- 
tone nebus vedama jokia ko
munistinė propaganda.

Išskrido lėktuvu v 
nusižudyti

JACKSONVILLE, Fla., 1. 21.' 
—žymi Jacksonville turtuolė 
Mrs. Louise Turck Stanton, ku
ri taipjau yra ir lakūnė, šian
die pasiskolino lėktuvą, prisi
pylė gasolino keturioms valan
doms ir išskrido virš Atlantiko 
—nusižu’dyti, skrendant tol kol 
išteks gasolino. Už kelių va
landų josios automobily rasta 
raštelių, kuriuose ji prašo jos 
neieškoti ir be reikalo nerizi
kuoti gyvastimis, nes vistiek jos 
niekas nesurasiąs. Ji labai liu. 
dėjo dėl savo vyro mirties, ku
ris nesenai žuvo automobilio 
nelaimėj ir vis kalbėjusi, kad 
jei ji mirtų, ji galėtų savo vy- 
Ką su‘eiti užgrabiniame gyveni
me.

TELŠIAI. — Spalių 15 d. 
“Kanklių” d-jos salėje įvyko 
Laisvamanių Et. kultūros drau
gijos Telšių sk. narių ir pri
jaučiančių susirinkimas. Susi
rinkimą atidarė skyriaus pirmi
ninkas Petrila, pakviesdamas 
darbo prezidiuman Glušauską, 
Venckų ir Daugšą. Po to Me
čius Gedvylas laikė turiningą 
paskaitą “Kaip žmogus pasida
ro laisvamaniu”. Susirinkimas 
buvo gana gausingas, prisirinko 
pilnutėlė “Kanklių” d-jos salė. 
Buvo atvykęs Plungės laisva
manių sk. pirmininkas p. Ša- 
kis, kuris po susirinkimo turėjo 
pasitarimą su telšiškiais dėl už
mezgimo artimesnių santykių.

Vėl atidėjo nusigink 
(avimo konferenciją

Litvinov dabar va
žiuos pas Mussolini

CHICAGO.—Dr. John F. Gol- 
den, 53 m., žymus chirurgas, 
bet prieš pusantrų metų palio
vęs praktikuoti delei pakriku
sių nervų, ( užvakar iškrito per 
langą savo apartmente aštunta
me augšte, 6700 Grandon Avė. 
ir užsimušė vietoje Jis buvo 
giminaitis garsaus
Dr. John B. Murphy. Trys me
tai atgal mirė jo žmona, kuri 
paliko jam apie $1,500,000 tur
to.

WT» V» •• i -> •Viešieji darbai 
chigane

MŽORH
" Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana* 
Sauja:

Apsinaukę, galbūt lietus j va
karą ; šalčiau.

NEW YORK, 1. 21. — Veik 
visame pasaulyje šiandie seis
mografai užrekordavo labai 
smarkų žemės drebėjimą, bet 
ikišiol nepasisekė susekti kur 

t buvo. 
Dabartinis žemės drebėjimas 
savo smarkumu lyginosi tam, 
kuris keli metai atgal supurtė 
Japoniją ir sugriovė kelis di
delius miestus.

Žemės drebėjimas buvo netoli 
šiauriino poliaus

NEW YORK, 1. 21. — Jau 
nustatyta, kad šiandie įvykęs 
smarkiausias žemės drebėjimas, 

(ištiko neapgyventoje Baffin į- 
lankoje, tarp Grenlandijos ir 
Baffin salų, netoli šiaurinio po
liaus. Tai dar pirmas žemės 
drebėjimas užrekorduotas tokioj 
tolimoj šiaurėje. Ta apielinkė 
gal tik kelių eskimosų apgyven
ta ir veikiausia, nežiūrint 
smarkumo sudrėbė j imo, niekas 
nėra žuvęs.

JOLO, Filipinų salose, 1. 21 
—Fanatiški Moro mahometonai 
iš pasalų užpuolė kareivius ir 
nužudė Įeit. Esculto.' Ištikusia
me mūšyje trys moros liko už
mušti.

RYMAS, 1. 21. 
užsienio reikalų 
Maksim Litvinov, kuris nese
nai užbaigė derybas su prezi
dentu Rooseveltu dėl pripažini
mo Rusijos, gryšdamas iš 
Amerikos į Maskvą dar užva
žiuos į Italiją, kad pasitarti su 
fašistų diktatorium Mussolini.

Nesenai Rusija ir Italija pa
sirašė naują prekybos ir ne
puolimo sutartį.

WASHINGTON, 1. 20. —Pre
zidentas Roosevėltas ruošiąs an
trą savo' atgaivinimo programų 
dalį, j kurį įeisiąs sutvirtini
mas pinigų, subalansavimas 
biudžeto, atgaivinimas prekybos 
sų užsienių, griežtesnis karų 
skolų kolektavitnas, įvedimas 
degtinės mųnopolio ir t.t.

LANSING, Mich., 
Vieškelių komisionierius Van 
Wagoner paskelbė $7,000,000 
vieškelių prpgramą, kuriame 
numatoma mažiausia vienas 
projektas kiekviename paviete. 
Tiė projektai suteksią darbo 
apie 50,000 darbininkų. Tuos 
darbus finansuos federalinė 
valdžia. 

_____ ____

4 moterys užmuštos 
traukinio

FERNDALE, Mich., 1. 21.— 
Keturios moterys liko užmuš
tos ir vienas vyras sunkiai su
žeistas traukiniui užgavus jų 
automobilių. Užmuštos yri 
Abenrod, 32 m. ir Mrs. For
tam, 55 d. iš Detroito. Kitos 
dvi tebėra neindeatif ikuotos. 
Sužeistasis yra Jos Fortain, 59 

' m. Visi jie gryžo iš laidotu- 
! viMr

Nusigink
lavimo vadų suvirinkime įvyko 
susikirtimas tarp Franci jos ir 
Italijos atstovų ir nusiginklavi
mo konferencijos sušaukimas 
tapo atidėtas iki sausio mėn. 
Amerikos delegatai susirinki
me nedalyvavo, leisdami pa
tiems europiečiams išspręsti vi
sus. savo kivirčus.

WASHINGTON, 1. 21. — O. 
M. W. Sprague, specialis iždi
nės patarėjas, pasitraukė iš sa
vo vietos, protestuodamas prieš 
valdžios daromą pinigų inflia
ciją.

aktore nušovė savo 
VYRĄ TURTUOLĮ 

f

PHILLIPS, Wis., 1. 21. — 
Joseph Domanski, 50 m. sen
bernis, savo farmoj nudurė pei
liu savo seserį Mrs. France* 
Salėk ir tada pats pasipiovė 
skustuvu.

■ ~ f ' ■ - / - įTv
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PANĄMA, 1. 19. —Išrinkta
sis New Yotko mėras La Guar; 
dia, kuris dabkr lankosi Pana
moj, paskelbė, kad jis projek
tuoja steigimą gražių ir pato
gių miesto alinių, kurios butų 
vedamos dėl pelno, bet« kad

linksminti ir praleisti lailčą.

PHįILADELPHIA, Pa.,,1. 21. 
—Rytiniame kalėj ime, kur j au 
senai kalniai ijierimauja, kilo 
naujas kalinių maištas ir į ka
lėjimą liko pasiųsta 500 poli- 
cistų, papildyti ten esančią ,x.
valstijas miliciją. Girdėti kalė- žmonės turėtų kur sueiti, pasi 
41 a 4» KniTrlatof ’ H b and m 44 4 v laUra

MElMJĮį

PĄULSBORO, N. J,, 1. 21.—
Sheldon A. Clark, 35 m., su 
nūs Chicagęs turtuolio, liko nu-|__ . w
šautas savo žmonos, buvusios ftALEDOS 1NEBE10L1 
Audrey Smith Clark, 25 m;
Muštynės kilo po Smarkaus bar-: 
nio, laike kurio jis užgavęs ją 
biliardine lazda, ji gi pastvėrė 
reyolverį ir vienu šuviu jį vie
toje nušovė.
Nušautasis buvo vietos Sinclair 

Oil. Čq. dirbtuvių, inžinierius. 
Jo tėvas gi yra tos kompani
jos vice-prezidentas.>

PHILADELPHIA, Pa., 1. 21. 
—Mrs. Sara Faden, 50 m., dėl 
nežinomos priežasties apliejo 
verdančiu aliejum savo vyrą ir 
dvi dukteris, kai visi jie mie
gojo. Kad aliejaus nenubėgtų, 
bet priliptų prie kūno, ji prie 
aliejaus primaišė cukraus.

f ili X ............... - ■ *.............a- Į ■ .1 II ____

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

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

NAUJIENOS
1W9'fe SAlŠfal ST. - TeL (Janai 8500
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Clevelando Žinios
Garsinkitės Naujienose

NUVARGUS, NERVIŠKA ir PRISLĖGTA?

ar

Bedarbiai bus apmoka- wjfij a lofty purpose. There is

BUDRIKO
RADIOS

šeštadienį po pietų Rocke-

Svarbi žinia clevelandiečiams.

ir prakalbos aviacijos 
kalbės žymus kalbėto-

the 
the 

me-

■ Tę•. »•

sa- 
su-

AI vyks lapkričio 29 d-, kad da
lyvauti lakūno Janušausko 
pagerbimo baliuje ir Avia
cijos Dienoje.

Kaip ji pasiekia 
stiklo dugną ji jau 
iisiskifsto

aitkuojasi
mokslui ir

organizavimo dar- 
taipgi, jeigu atsiras 
kalbės ir Aviacijos

— N.

The event will take placc at 
, at Ford and 

Roads, which is

Įmeskite Bayer Al
pi r in Tabietką į 
stiklą vandens

Johnny Wcissmuller, plaukimo čempionas ir pagarsėjęs 
krutamųjų paveikslų aktorius “Tarzano” rolėse , ir jo žmona, 
irgi garsi krutamųjų paveikslų aktorė, meksikietė Lupę Vejez, 
kurią jis vedė kelios savaitės atgal. Jie slapta apsivedė Las 
Vegas, Nev., miestely.

In memoriam...
Būt just as every good thing 

finds birth.in an ideal, so this 
air show has been created

mus surengti ir sutraukti į 
juos daug žmonių. Buvęs.

Jie Parodo Kodėl ' 
Tikras

BAYER ASPIRIN 
yra žinomas kaipo Greičiau

sia ir Saugi Pagelba nuo 
Skausmo

I DVI SEKUNDAS, DABOKIT 
ANT SUSTOJIMO

Tikra Bayer Aspirin Tabletka 
Išsiskirsto

mažas 10 m. berniukas ir 8-ių No efforts wėrc spared _ to 
--------------------—i.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Paskui Žiūrėkite į ■ Šiuos 
Paveikslus

žemos.

*39.50
c?

“Naujienų” Redakto 
rius P. Grigaitis kai 

bes Clevelande

Apie ką Clevelan 
diečiai kalba ir

metų mergaitė, kuomet įlūžo 
ledas. Lagūna tėra 4 Vi pėdų 
gilumo, Paskendę yra Euge
ne ir Eleanor Walker, 21M 
Kast 87<li Street. Apart jų 
įkrito į lagūną dar. trys ber
niukai, be gaisrininkai juos 
išgelbėjo. Išgelbėti yra Ro- 
bert Čallovv, 11, 8824 Harkness 
Road, N. E., John Weaver, 12, 
2347 East 88th st., ir Reed 
Martin, 12, 9115 Hough avė., 
N. E. Tie trys berniukai mė
gino paskendusius išgelbėti.

arrange the niost thrilling dis- 
play of fiying gymnasties that 
could be packed onto one air- 
drome. Joseph R. J a mes-Ja
nušauskas, formerly with 
Gatės Air Čirens and conside- 
red of the most daring of 
Lithuanian flyers, wiH partici- 
pate in the eventš. Uis rkill 
comes from long experience 
as a Pan American Airways

pilot and hundreds of hours 
as a stunt flyer. At one time 
he was a school-mate of Col. 
Charles Lindbergh.

While Severai other.famous 
flyers participating in the 
event, one may sūrely say 
that — A treat is i n store for 
Cleueland.

Kur tik nepasisuksi, visur, 
ar bažnyčioje, ar svetainėje, 
ar privačiuose namuose, Cleve
lando lietuviai kalba apie Avi
acijos Dieną ir balių pagerbi-

Lapkričio 29 d., po pietų įtinu* lakūno Juozo R. James- 
Clevelandą atvažiuos ’4^aujie-(^a,1^aU8k°* 1^ kalbų galima
nų” vvriausias redaktorius P. kad lapkričio 29 d., kuo- 
Grigaftis, kad dalyvauti laku- n}et ivyks balius, Lietuvių Sa
lio Juozo R. James-Janušaus-jlč bus pilnutėlė, 
ko pagerbimo baliuje, kuris 
įvyks tą pačią dieną, vakare Daugelis vietinių žmonių

V V l CJ VUIVCIIV, * t

Lietuvių svetainėje, 6835 Su- smerkia “Dirvos” redaktorių 
perior avenue, ir Lietuvių;11^ bandymą pakenkti darbui 
Aviacijos Dienoje, kuri įvyks 'varomam Clevelande kilniam 
Thanksgiving Day, lapkričio' tikslui lakūno Juozo R. 
30 d., Mayfair Airporte, prie 
Ford ir Mayficld Roads.

Žymus svečias kalbės baliu
je, plačiai nušviesdamas lakū
no Juozo R. James-Janušausko 
^-ygį, jo tikslą, kaip keliama 
pinigai ir kaip prasidėjo visas 
skridimo 
bas. Jii 
galimybė 
Dienoje.

lakūno
James - Janušausko kelionės į 
Lietuvą parėmimui, kurią jis 
yra pasiryžęs atlikti, kad ir vėl 
pasauliui įrodyti, jog lietuviai 
pakilę kultūroje, technikoje ir 
gali atlikti žygius, kaip ir visi 
kulturingiausi žmones. Nebepa- 
mato kai kurie tvirtina, kad 
redaktorius “pats sau gerklę 
piauna”. Kaimynas.

Huge Air Show Plan 
ned for Liethuanian 
Trans-Atlantic Pilot

Vartokite 
Aspirin

ir Pradeda Savo 
Darbą.

Kur tik žiūrėsi, Clevelando 
lietuvių kolonijoje matysi la
kūno Juozo R. James-Janu- 
sko paveikslus ir didelius pla
katus garsinančius jo Aviaci
jos Dieną Mayfair Airporte, 
lapkričio 30 d. Clevelandas ža
da “urmu” prisidėti prie to 
lakūno kelionės į Lietuvę se
kamais metais.

“D.” skaitytojas.

Aviacijos Diena ir 
balius lak. Janušau

sko pagerbimui 
' Clevelande

Clevelando Aviacijos Diena 
Įvyks lapkričio 30 dieną, May- 
fair Airporte, kampas Ford 
Road ir Mayficld Road (toje 
pat vietoje kur buvo Dariaus 
ir Girėno aviacijos diena).

Dalyvaus lakūnas Juozas R. 
James Janušauskas ir kiti gar
sus lakūnai. Juozas R. James 
Janušauskas darys įvairius ste
buklus ore ir duos “raidus” 
norintiems pasivažinėti. Bus 
ir drąsuolis parašiutininkas, 
kuris šoks iš orlaivio pakilu
sio iki 3000 pėdų į orą. Taipo
gi bus 
lauke, 
tojai, 
damos

lando lietuviai yra klaidinami 
vietinio laikraščio “Dirvos”, 
kuris rašo visokius šmeižtus 
apie antrąjį skridimą ir lakū
ną Juozą Janušauską. Bet pa
tartina Clevelando lietuviams 
nekreipti dėmesio į tuos šmeiž
tus, nes tai yra daroma vien 
dėl pavydo, kam kitas pradė
jo tą kilnų darbą, o ne jie.

Čia nėra vienos kurios par
tijos darbas, o bendras visų 
lietuvių. Kiekvienas lietuvis 
gali suprasti, jog lakūnas J. 
Janušauskas pasirižęs atlikti 
tą pavojingą kelionę per At
lantiką, ne dėl socialistų
kurios kitos partijos, bet dėl 
lietuvių tautos vardo. Šis lie
tuvių pasiryžimas užbaigti 
pradėtąjį žygį žuvusių pirmų 
musų lakūnų, aiškiai parodo, 
kiek lietuviai turi savy pasi
šventimo, ištvermes ir aukštuo
se pasiryžimuose stiprumo. Iš 
eilės antras lietuvių skridi
mas dar labiau g$j£s p^įparo- 
dyti plačiam pasaulįųį,, ka$ 
lietuviai ne kiekybėj,uT)et ko
kybėj yra turtingi ir tilo savo 
turtu prisideda 
abelno pasaulio 
progresui.

Aviacijos dienos ir vakaro 
renginio komisijos kviečia vi
sus lietuvius dalyvauti tuose 
parengimuose. Žvalgas-

Lithuanian ace Joseph R.
James lo display proivess 

ai Mayfair Field, on
Thanksgiving Day.

Cleveland rallics to the sup- 
port pf Joseph R. James, an 
outstanding Lithuanian, who 
is contemplating a trans-at- 

ilantic flight to Lithuania next

Sveikata Nukenčia Kada Inkstai 
o Neveikia Tinkamai

GREITAI susidomėkite kurčiu strėnų 
skaudėjimu, pūslės nereguliarumais ir 
kada jaučiatės nuvargusi nervuota ir pris

lėgta. Jie galbūt įspėja niekurius inkstų lt 
pūslės pakrikimus.

Vartotojai visur atsideda ant Doans 
Pilie. Kasmet milionų dėžučių pardavimas 
liudija Doan’s populiarumą. Jūsų pardavė
jas turi Doan’e.

Ooa»°N Pilis

tainėje. Jis ragino visus tuos 
parengimus atlankyti ir remti'yeat.( witJ1 n huge ajr show on 
naujj lietuvių pasiryžimų nu- Thanksgiving Day, Nov. 30111. 
galėti Atlantiką. " T- _

Reikia atiduoti kreditą Mo- Mayfair Field, 
tdrų Sąjungos 36 kuopai, kad Mayficld 
sugeba tokius gražius Parengi-1 ^nown |o iocaj Lithuanians as u w «v i e-f ♦ s nov tm tvn 11L Ii •» ’ . « • . . 1 __

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS 

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

Vanot, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomiė iki 7

aMDea

50,000 darbininkų 
prie viešų “CWA” 
darbų Ohio valstijoj

the site vvhere kap. S. Darius 
and pilot S. Girėnas made 
their appearance lašt year.

Trough the efforts of a 
group of public minded Lithu- 
anians in Cleveland a novcl 
program of stunting, aeroba- 
ties, parachute jumping has 
been arranged i n a succesion 
of spectacular aerial demons- 
trations.

Iš Clevelando orga 
nizacijų veikimo

Tas kas 
atsitinka 
tuose stikluose 

atsitinka jūsų skilvyje.
Greitesnė Pagalba Da- 

*bar Nuo Skausmo
šis paveikslas viršui išaiškina pa
prasta badu, priežastį kodėl TIK
RAS BAYER ASPIRIN yra skai
tomas žinoma. Greičiausia ir Sau
gi Pagalba sustabdymai skausmo. *

Pastebėkite, kaip Bayer Aspirin 
Tabletka pradeda išsiskirstyti į 
dvi sekundas po to, kaip ji susi
duria su drėgnuma—jutų skilvy
je, atsitinka tas pats, kaip kad jų» 
matote viršui stikle.

Todėl. Bayer Aspirin Tablet
ka “tuojaus sulaiko" ir bjauriau
si galvos skaudėjimą ar neuritis 
j keletą minučių po priėmimui.

Neužmirškite apie tai, kai už
eis skausmas. BAYER atneš grei
tą pagalbą, kurios jus taip nori
te. Ir SAUGŲ Palengvinimą taip
gi. Tikras BAYER ASPIRIN 
nėra kenksmingas Širdžiai.

Todėl — visuomet sakykite — 
"Bayer Ąsplrin," kuomet pirksiu. 
Tuomi jus busite tikri gauti ;• 
Greita palengvinimą ir Saugumą ":

< iŠ tikrosios Bayer rąšiM*

L ,>

per garsiakalbius, 
pasivažinėjimą ore su

augusiems kaštuos $2.00, o vai
kam iki 12 metų $1.00. Įžan
ga dykai visiems.

Prieš aviacijos dieną lap
kričio 29 dieną, vakare, Lietu
vių Salėje, 6835 ,Superior 
Avė., yra rengiamas šaunus 
balius pagerbimui, lakūno Juo
zo R. Janušausko.

Bus prakalbos, teatras, dai
nos ir šokiai. Kalbės pats la
kūnas J. Janušauskas, kuris 
išdėstys* savo planus, dėl antro
jo skridimo per Atlantiką. 
Prie to kalbės iš Chicagos kal
bėtojai ir vietiniai. Koncerti
nį programą išpildys vis i ’ ge
riausi Clevelando daininin
kai, Julius Krasnickas, sesutės 
Salaševičiutės, broliai Luizai 
ir kiti. Vyčių 25 kp. pastatys 
scenoje juokingą komediją 
“Karališkas Bambadierius”. 
Programas bus gražus ir įdo- 
iniir. Įžanga į balių tik 25 
centai, šokiai tęsis iki 2 vai. 
ryto. Visi Clevęlandiečiai esa
te širdingaiikvįečiami atsilan
kyti į abu parengimus. Atėję, 
praleisite' .linksniai taiką ir 
tuoini pačįu, savo keliais cen
tais paremsite antrąjį lietuvių 
skridimą per Atlantiką.
> Kaip tenka pastebėti, Cleve

Pirmadienį 50,000 Ohio be
darbių gavo, įsakymus eiti į 
darbą prie viešų darbų, ku
riuos pradėjo federale valdžia 
— Civil Works Administra- 
tion.
mi pinigais, o ne maistu, ar n0 necessity po repeat the 
krautuvių^kvitai^ kaip ikišiol. sįUpen^ous aerial effort of 

Capt. Stephen Darius and 
Stanley Girepas vyhich endęd 
sd tragicaliy Iri the' fprests of 
Germany for it štili has> left 
an aching void in Lithuanian 
hearts. And that there mušt 
remain some salute to their 
hravery is an unąuenched 
aini of their compa'triots.

Therefore it has been 
acclaimed decision that 
finest monumen t to the 
mory of those two courageous 
men would be a successful 
compliment of their amhitions 
—to achieve a flight from 
Chicago to Kaunas. With this 
object in view, thė Lithuanian 

j Trans-Atlantic Flight Asso- 
ciation is acting to finance 
such a flight which will take 
place next spring.

As a result, the idea of stag- 
ing this air shovv cropped up 
as a means of providing the 
initial money needed for the 
purchase of a ship capable of 
making the long jump to Lith-

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

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

Adj. gen. Frank D. Henderson, 
kalbėdamas į 44 apskričių at
stovus pareiškė, kad iki šian
dien į darbus grįž 75,000 be
darbių. c

Nori sukelti $3,985, 
000 labdarybės 

reikalams
Vakar rytą Clevelande pra

sidėjo kampanija, sukėlimui 
$3,985,000 vielinių labdaringų 
draugijų fondams, kad butų 
galima aprūpinti bedarbius ir 
kitus nelaiminguosius medika- 
le priežiūra, rūbais, etc. Kam-; 
panijoje dirba 8,000 liuosno- 
rių darbininkų. v

Yra parduodamos už žemas kainas. Lengvais išmokė
jimai?. Jūsų seną Radio priimame mainais ant naujo 
1934 modelio.
Geras radio suViktrola krūvoje labai geras daiktas tu
rėti namuose, o labiausiai dabar kada kainos yra 
labai

Įėję įvyko Vyčių 25 kuopos 
tirinkimas. Apart kitų reika
lų, kuopa svarstė antro lietu
vių transatlantinio skridimo 
reikalą ir ji nutarė lakūną 
Juozą R. James-Janušauską 
remti, prisidėti prie jo kelionės 
finansavimo.

Vyčių 25 kp. dalyvaus lakū
no J. R. James-Janušausko pa-'feller Park lagūnoje paskendo uania. 
gerbimo baliuje, kuris yra ren
giamas lapk. 29 d., Lietuvių 
Salėje. Kuopa pastatys vaka
re linksmą komediją, “Kara
liškas Bambadierius”, pasiro
dys su dainomis ir solistais ir 
solistėmis.

Lai ir kiti paiimv pavyzdį iš 
Vyčių 25 kuopos veikimo.

Pašalinis.
Pasekmingai pasiute scenoje 

tragedijų ‘‘Laimutė”
Lapkričio 12 d., Lietuvių Sa

lėje buvo pasekmingai sulošta 
vykusi tragedija “Laimutė”, 
kurios pamatyti susirinko ne 
mažas būrys žmonių. Po vai 
dinimo kalbėjo kun. S. šteig 
monas iš Youngstown, Ohio, 
kuris pasakė patriotinę kalbą, 
primindamas, kad lietuviai 
yra talentingi, gabus, bet trūk
sta pas juos vienybės.

Kaipo, į pavyzdį nurodė į 
AviadijoUpieną, kuri yra ren* 
giaiha Cleyelande lap. 30? d„ 
lakiįnui Juozui R. James Ja
nušauskui, kuris rengiasi ^kri
ti į ‘ Lietuvą, sekamais įlietais, 
ir balių po pągęrbimuk kuris 
įvyks lap. sye-

Rockefeller Parko 
lagūnoje paskendo 

du maži vaikai

Ii/-.. —

KALĖDOS
SENO J TĖVYNĖJ

Mintis apie Kalėdas beahejo sukelia sma
gius atsiminimus ir pagimdo norą švęsti 
šias šventes su giltinėmis ir draugais se
nojoj tėvynėj. Msįjungkite prie musų 
personaliai vadovaujamų ekskursijų 
Specialus išplaukimai iš Neiv Yorko 

. “■ ■ ’ ...
ALCERT BALLIN Gruodžio 9 
ST. LOUIS ............ Gruodžio 12

Puikius Susisiekimas Traukiniais 
jr,/ ., Iš Hamburgo • • į Lietuvą 

........... ........... . ' ............. .. .. .................. 

A Į ABI PUSI, NEW 
v YQRKAS—KAUNĄS, 

; TREČIA KLASE
»,w'.i"'^iį|wĮ|<'i."i> 1 'Hi'i'umH.Įtm.iH...... .............. ni-įįri , %i—

Dėl platesnių informacijų pykite į piffigj

HAMBURG-AMERICAN LINE
1’7 N. Michigan Avė., Chieago

Naujas 1934 Radio ir Viktrola krūvo
je už . ..................................

Naujas 9 tūbų RCA Victor Automatiškas Radio su Viktro
la. Pats permaino rekordus. f) O

Budrike krautuvėje jus pamatysite visus naujus ir mo
derniškus Radios ir daug pigiaus nusipirksite.

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

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

. ....
, BUDRIKO LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI

, NEDALIOMIS: £ vai. ryte fr 1 vai., po piet,
v W. C. F. L., 970 K.

KET VERGAIS: 7:3(0 vai. vakaro WAAF UgO 
’ 4'" " ■ . *:*    ' v ■



Trečiadienis, lapk. 22, 1933

KORESPONDENCIJOS

Bimbos ir Millerio prakalbos

IWON

pia, bet paaukauja klubo nau

IWON

iwon

Surinko $14.13 aukų fondui

Kiek lai

Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

iki $3.50

savo darbu kuopai da

fe A

neles 
mis.

$3.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00

Parengimas sutraukė daug pub 
likos j Chi. Liet. Auditoriją

1.00
0.50
0.50
0.25
0.27
1.61

tokia trumpute istorija 
lietuvių šeimynos, kuri

Pasisekė Melrose 
Parko vakaras la

kūnų paminklui

Thousands 
prefer it to 
mayonnaise!

I«t si 
kur j

Bilas-,-, '
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programas 
Tikietus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybę. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip još vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

vre. SHfcU.
£>Y

TO TAKE
THE VMAVPb

Toks buvo noras Town of 
kietės Pet. Bernotienės

[K A\N! VT \NAS 
nov a bav

w\\e>s CLAITEVE’

OF
TOOV. A

Dar daug turėčiau ką rašyti, 
bet manau, kad vakaro rengi
mo komisija duos savo pareiš
kimą per.spaudą, todėl aprašau 
tik paviršutiniai.

Keistučio Klubo koresponden
tas.—St. Narkis.

Bernotienės laidotuvė

Turime vilties, kad p. Janu 
šauskas neaplenks nei musų.

— Sienų Ko. Draugas.

taip einant 
kad greitu laiku alu-

-atiduoda- 
kurie ifiviso 

tuk-

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Tai taip keistutiečiai ir jų 
svečiai praleido jubiliejinį 22-jų 
metų gyvavimo vakarą ir vėl 
grįžo namų link apie 1-mą vai. 
ryto.

Suprantama, rengimo komi
sija turėjo milžinišką darbą, 
bet jų pasišventimas suteiks 
jiems garbę, o klubui moralę 
ir materialę naudą. Prano Ja- 
kavičiaus pareiškimas, kad šitas 
bus koncertų koncertas išsipil
dė pilnoj to žodžio prasmėj.

THE AFOvOG-T 
COVAEt VOO L ATE. 
M' » CON- 
S\t>FV$\NG thaT 

T HE V V?

Visos kolonijos subruzdo ir 
rengia aviacijos dienas. Kada 
gi pas mus tai bus padaryta? 
Musų kolonija juk nemaža, — 
randasi apie 4,000 lietuvių. Mes 
irgi norėtumėme prisidėti prie 
transtlantinio skridimo bei su
sipažinti su lakūnu Janušaus-

Lietuviai aludžių sa 
vininkai renkasi 

šiandien

Tarp Chicagos 
Lietuvių

SOC'BTi' VMAb M 
LVTTUE. HA8TT

FOVSCIMG- THE 
ON 

you> t'AVe SVM ARTI 
\ME AX>V\G OUR >

• .S

511 So. Paulina St.
Tarpe Harrison ir Congress Streets

MARSIIFIELD “L” IR GATVEKARIS IKI PAT DURŲ.
Atdara Kasdien 8 ryto iki 6 v.. Ketvirtadienio ir Šeštadienio vakarais iki 8:30

mes nuo Susivienijimo. Kai 
kurie nariai atvirai pradeda 
kalbėti, jog gal bus geriau pri
sidėti prie “darbininkiško“ Su
sivienijimo.

lo prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Gerai pavyko Keis 
tučio Klubo 

koncertas

Lapkričio 19-tą dieną Chica
gos Lietuvių Auditorijoj įvyko 
Keistučio Klubo koncertas, ku
rį išpildė Chicagos Lietuvių 
choras “Pirmyn“ ir Chicagos 
Lietuvių ’Symphonijos orchest
ras. Iš dailės atžvilgio kon
certas gerai nusisekė ir publi
ka buvo užganėdinta, ką liudi
jo griausmingi aplodismentai. 
Publikos buvo pilna Lietuvių 
Auditorija. Pasirodė, kad Keis
tučio Klubo parengimams mu
sų lietuviška “stolyčia” yraper- 
maža, nes sėdynių visiems ne
pakako.

Pertraukoj klubo pirminin
kas Wm. Buishas pasakė trum
pą prakalbą. Po jo kalbos bu
vo išdalintos dovanos nariams- 
ėms, neėmusiems pašalpos per 
12-ką metų. Tokių narių bu
vo išviso 29-ni. Apie šitą da
lyką parašysiu atskiroj kores
pondencijoj.

Kiekvienas pirkęs bilietą tu
rėjo progą išlaimėt! skalbiamą 
mašiną. Ją laimėjo jauna mer
gina Aldona Maskoliūnas, 6116

Nuo Reumatiškų Skausmų
Reumatiikų skausmų kentėjimai yra 

greitai palengvinami vidutiniu ištryni
mu geliamų vistų su ANCHO? ’>*1“ 
Eapelleritt. Kai tik ištrinsite 
maa vietas llųo • patikėtinų vaistu, tuo
jau* jausite malonią Šiluma, kas liudys, 
kad rain-Exj>ollcris dirba savo darbą.

Seslkankinkite, kuomet Pain-Expe1- 
i nugalį skausmą tokiu pastebėtinu 

Hsoso vaistinėse kaina 35c. 
rtingo didumo bonkutės.

W. Silkaitis .....
P. Kiselis .......
J. Mikalauskas ...
J. Baldiga .... ..
A. Vaicekauskas
Smulkių aukų ...
P-s A. J. Krušinis perdavi 

surinktus pinigus paminklo Sta
tymo komitetui Chicagoje.

A. Andrews.
(ši korespondencija buvo su* 

vėlinta redakcijos).

T0WN OF LAKE. —Vakar, 
t. y. lapkr. 21 dieną, iškilmin
gai liko palaidota a. a. Petro
nėlė Bernotienė.

Ji išgyveno Town of Lake 
apielinkėje 30 metų. Svėrė net 
400 svarų. John E. Eudeikis 
turėjo užsakyti jai specialį gra-

Jau trečias iš eilės aludžių 
savininkų susirinkimas pripuo
la šiandien antrą valandą po 
piet, G. M. Chernausko svetai
nėje, 1900 So. Union Avė. 
Kiekviename susirinkime vis į- 
stoja naujų narių 
atrodo 
džių savininkai netik kad turės 
stiprią savo lietuvių organiza
ciją, bet galės ir net savo alaus 
bravorą įsisteigti, kad butų 
įgalima duoti geresnį ir piges
nį patarnavimą, šiame susirin
kime kaip tik tas bravoro klau
simas bus gvildenamas. Mes 
turime NRA., visi be skirtumo 
organizuojasi; todėl ir aludžių 
savininkams būtinas reikalas 
organizuotis. Visi lietuviai sa
vininkai privalo šiandien antrą 
valandą dalyvauti susirinkime.

Kviečia tuolaikinis sekreto
rius, Juozas Kuzmickas.

NUSIPIRKITE PUIKŲ KAILIAIS PADABINTĄ KAUTĄ DABAR IR 
TAUPYKITE1! MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ Iš KURIO

- GALĖSITE RINKTIS!

Prieš kelis metus mirė jos 
Vyras, paskiau sunirs, vėliau 
duktė, o dabar ir ji pati. Pet
ronėlė prieš pat mirtį prašė, 
kad John F. EudeikiS laidotų 
ir, ją, nes jis buvo palaidojęs 
jos vyrą, sūnų, dukterį.

Nieko toje šeimynoje neliko. 
Brolis Vaitkus (7007 S. Rock- 
well St.) rūpinosi a. a. Petro-

vienos
atsiskyrė iš gyvųjų tarpo.

—Susiedas

y hnvnv vh^tbb no 
GRAVA35 V^USH ABOV)T 

AFVETe AIA..THF.Y
C A VA va O
K^E. thhy

ilk AB TP.E.T

Mirdama prašė, kad 
J. F. Eudeikis 
ją palaidotų

MELROSE PARK 
ko atgal šioje kolonijoje įvyko 
parengimas Dariaus ir Girėno 
paminklo naudai pas gerai žino
mą vietinį biznierių p. Andri
jauską, 919 West 19th avenue. 
Jis ten užlaiko “hardware“ 
krautuvę.

Parengimo tikslas buvo pa
rinkti aukų žuvusių lakūnų 
paminklui. Vakarą atidarė p. 
A. J. Kruszinis, 150 N. Broad- 
way, stambus vietos biznierius 
ir fotografas, kuris nušvietė 
Dariaus ir Girėno žygį ir pra
šė kas tik gali, kad aukotų 
paminklo pastatymui. Visi da
lyvavę vienbalstii tam pritarė 
ir suaukavo $14.13

Jonas Gustanis
A. J. Kruizinis
A. Andrijauskas 
R. Klainis .......
F. Valuckas ....
W. Vaišvilas .....

Ą'aMUHMaoOM «**• * „Į. 
A KRAFT-PHENIX PRODUCT

«uranti 4 šunį_______
man greit. Kai ku- 

kojom. šimtui išloš? 
carf'i priziiR kitose kampa- 

6ioz kompanijos 
keletas jų: Anna Ja- 
‘ $5.000.00. Dennis

—$4,740.00. p-ia
Ore.—$4.705.00. T.

- $.3,700.00. Helen 
—$2.565.00. Dabar ai- 
proga. Jus rali te boti 

išlošti cash atly- 
jeigu jus veikliai prisidė- 

Tai nėra lioterija. Ne reikia 
, Skubinkite—ir greit 
šunis. Ne reikia nei 

Prie to, kad 
Buiek. aš mokysiu

COVX<J-¥ŠA V U L. AT \OHS 
TF-SS' UOOVAS AB 
THOUG-H TOU'NB d 
V4OVA H\VA ONEfcl.
KE.EV the J |

SLA. 60 kuopos reikalai
SLA. 60 kuopoje tai tikra 

suirutė. Kuo ji baigsis, tai 
tikrai sunku pasakyti. Iš vi
so atrodo, jog nieko gero ne
galima tikėtis.

Tiesiog reikia stebėtis iš Pil
domosios Tarybos politikos. 
Savo laiku musų kuopa buvo 
viena didžiausių visame Susi
vienijime. Pasižymėjo ne tik 
didumu, bet ir veiklumu. Pa
siųsdavo centrui duoklių ligi 
Įienkių šimtų dolerių. Bet štai 
pra? idčjo varinėjimas politi
kos. Blogiausias dalykas, kad 
dėl išmokėjimo pašalpų teko 
net į teismą kreiptis. •

Tai dar butų pusė bėdos. 
Bet prisidėjo ir kitos. Į fi
nansų sekretorius įsigavo se
nyvas žmogus, bet didelis už
sispyrėlis. Tam darbui dirbti 
jis visai netinka. Daugiau to: 
pas jį nėra jokio noro kuopos 
labui dirbti. Dirba jis, kaip 
yra sakoma, atbulomis ranko
mis, 
ro tik skriaudą.

Visa tai p. Gegužiui buvo 
tinkamai išaiškinta. Bet iš to 
nieko neišėjo. Ponas prezi
dentas užsispyrė, kad tas kuo
pos nariams ligi gyvo kaulo 
įkyrėjęs finansų sekretorius 
pasiliktų ir ant toliau.

Kuo tuo manoma atsiekti, 
tai tiesiog nesuprantama. Ten
ka pasakyti, jog tarp narių 
eina didelis ^bruzdėjimas. Gali 
atsitikti taip, kad kuopa to
liau nebenorės pakęsti tokių 
nelemtų dalykų ir visai atai-

Lapkričio 12 d. mus aplan
kė pats vyriausias lietuviškų 
Maskvos davatkų komisaras 
Bimba, žinoma, jis pasakė 
labai graudingą kalbą. Pir
miausiai kalbėjo apie jauni
mą, stengdamasis sustiprinti jį 
bolševikiškoje dvasioje. Bet 
su tais jaunuoliais tai didžiau
sia bėda: vos tik jie spėja su
siorganizuoti, kaip ir vėl pra
deda krikti, kaip žydo bitės. 
Jokie Lenino ir Stalino teziai 
negelbsti, — iš jaunuolių “ko
vingų“ revoliucijonierių nesi
seka padaryti. Pats komisa
ras Bimba turėjo prisipažinti, 
jog taip, o ne kitaip yra.

Toliau Bimba pradėjo verk
šlenti apie savo kolegos And
rulio vargus bei bėdas. Tik 
pamanykite: kažkokie bjaury
bės reikalauja Amerikos vy
riausybės, kad ji Andrulį pa
siųstų į Sovietų Rusiją kirki- 
zus šviesti. Vienok Andrulis 
į savo garbinamą “darbininkų 
rojų“ važiuoti nenori ir pasi
rengęs faituotis, kad valdžia jį 
nedeportUotų.

Nesuprantu, kodėl Andrulis, 
lyg kokis ožys, spiriasi ir ne
nori važiuoti į “rojų”, kifrį jis 
diena iš dienos garbina. Jeigu 
“kuprelis” Zolpis galėjo būti 
“švietimo“ inspektorium, tai 
kodėl Andruliui Stalinas ne
galėtų suteikti kokį rangą, — 
na, sakysime, rūpintis vištų 
“kultūra” arba žvirblių augini
mu.

Kalbėjo ir Milleris. Tasai 
vyrukas mala taip, kaip tuš
čias malūnas, — triukšmo la
bai daug. Ret tai ir viskas. 
Jis pilniausiai gali lenktyniuo- 
fis su Karosienc. Ištisą va
landą jis deklamavo apiq vie
ną dirbtuvę. Nejaugi'misoje 
Rusijoje tik viena dirbtuvė ir 
tėra?

Aiškino “orakulas” Milleris 
ir apie skolas. Girdi, Ameri
ka Rusijai esanti kur kas dau
giau skolinga, negu Rusija 
Amerikai. Amerikoje dalykai 
esą tokie blogi, kad Roosevel- 
tas turėjęs maldauti Stalino 
valdžios, kad gelbėtų nuo pra
žūties.

Kalbėti taip kvailai, iš tiesų, 
gali tik bolševikiškos taradai- 
kos.

viEV^E AT A EOSS 
to JuST \MHAT 

-IO UO AN\TH XHEbA 
AE OUF

BOT T.HEV5.E A /

$5*00022' Prizais
Tni yra niusy naujas senRacin- 

gan būdas pasiskelbti 
ine 100 <ash prizu 
sudaro $5.000.00—apart 
stangius EXTRA < ash atlyginimais. 
Nei vienas centas jūsų pinigų no- 
reikalingas dabar ar vėliaus iMo- 
tinmi $2,500.00.________________

Ar <lųs Callte VlrKuI Paveiksle 
L- - - ~ - *

Pasakykit, 
rie vlr*um 
didelius 
nijose vedamose 
vyrų. Štai 
cobson. N. J.— 
Beemer. M ieh 
Kate Neodham, 
Nystrom. Ore.- 
Sehick. P 
eina jūsų 
UŽTIKRINTAS 
ginimą 
si te 
turėti laimės 
suraskite 4 
cento jūsų pinigų 
duosiu

$1,00022 EXTRA 
rf. Greitumą, 

pirmam Prizo laimėtojui. Ne tik
tai vienam asmeniui, bet Šimtai 
bus atlyginti. Atsitikime lygaus 
skaičiaus, duosime lygius prizus. 
Visi pinigai užmokėjimui už pri- 
žus randasi Bankers Trust 
Dės Moines. Afi kviečiu jus 
klausti apie mus per byle 
banką Dės Moines. byle kredito 
agentūrą, biznio Įstaigą, magaziną 
arba lalkrafit|.

bus užmokėta byle kuriai užsipel* 
niusiai labdarybei, jeigu kas gali 

Įrodyti, kad mes tikrai neduodame visus tuos 
tūkstančius dolerių cash prizais—arba kad 
tie pinigai nesiranda banke.

Paskubos Kuponas 
NEAIVBKITE pinigų

Paskuba apsimoka. Paženklinkite surastus 
Utinis, iėkirpkite paveikslą. ir» greit prisiųs- 
kite—arba parašykite ant 1c atvirutės, kiek 
Sūnų jus suradote. Už. atsakymą aS junii 
pranešiu kaip jus galite laimėti EXTRA < as’» 
atlyginimą ir $2.500.00 taipgi. Rąžykite 
DABAR! Pasakykite man. ką jus norite 16- 
loSti—$2,500.00 arba Buiek ir $1.000.00. 
Merrold Johnson, Prizų Managcris I9S 
Dept. 2143, Dės Moines, Iowa.
f Merrold Johnson, Prizų Managerls 

Dept. 2143, Dės Moines, Iowa.

IA# suradau------- medžioklėn Snntj just) I
paveiksle ir aS labai noriu ISloSti. •

s Vardas _____ ____ _ _______________ ____ I
• Adresas .........................      ■
I Miestas .................    Vaisi_______  I

Pažymėkite rytuly ką norite iAloAti
■ □Buiek ir $1.000.00 arba Q $2,500.00 

visus cash.

PASIPUOŠKITE DĖKOS DIENAI

Ekonomijos Outiete
MES SUTAUPOME DOLERIUS DEL TŪKSTANČIŲ ŠEIMYNŲ. 

ATEIKITE Į “0UTLETĄ TŪKSTANČIŲ BARGENŲ” “ 
. APRENGKITE VISĄ SAVO ŠEIMYNĄ.

Merginų ČEBATUKAI
SUEDES — BLIZGANTI - V 
KIDS 1,000 porų JUODŲ ČE- 
BATUKŲ MOTERIMS. Skir- 
tingų šaižų. Special už 
tiktai Vertės

NAUJIENOS, Cfilcagc, ni. 
—....................... , - - M’ i . 1 .p ,

So. Aberdeen St, Bilieto nu
meris 1462.

Po programo keistutiečiai ir 
jų svečiai linksmai praleido 
laiką vieni šokdami, kiti šne
kučiuodami, o dar kiti prie ba
ro tuštino bačkas skanaus alu
čio, kurį paaukavo geri keistu- 
tiečiai, drg. Smitas—Smith’s 
Palm Garden savininkas, 4177 
Archer Avė., ir drg Yuška sa
vininkas ' Hollywood Inn sve
tainės, 2417 W. 43rd St.

Kas papuolė prie baro, tas 
depresijos nejautė, neveizint ir 
to, kad prie “dūšios“ cento ne
būtų turėjęs; mat čia pasikeis
dami figūravo musų tūzai, kaip 
tai J. J. Bagdonas, J. Eringis, 
K. ir’ S. Warniai, Wm. Buishas i.iii t_____ _ _______

skaudą.

i jausite malonią Žilumą, kas liudys, 
Pain-Expellsris dirba savo darbą.

’eslkankinkite, kuomet Pain-Expel-

Psltumu.
70c.—

Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.

$10,000°° REWARD

PAIN-EXPELLER

ECONOMY OUTLET
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Suncjay by 
The Litnuapian News pub. Co.» Ino.

1739 South Halsted Street 
Tekpbone Csnal 8500

Užsisakymo kainai
Chicagoje — paltu:

Metams _____ _—------ ........ $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams —------  2.00
Dviem mfineaiams 1.60
Vienam mėnesiui .75

Chicagoj per išnešioto jus:
Viena kopija ......  8c
Savaitei 18c
Mėnesiui_______________ — 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
/ \ paltu:

Metama ___   87.00
Pusei metų .......—------------ 8.50
Trims mėnesiams 1.75

Kditpr P, GRIGAITIS

Subscription Ratesi
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outaide oi Ghlcago
$8.00 per year h Chlcago 
8c per copy

Entered as Second Clasg Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chlcago, III under the act oi 
March 8rd 1879.

Dviem m&nesiama_____ ____ 1.25
Vienam mėnesiui ... ..... ~............ 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Itfalatna JtR (1(1
Naujienos eina kasdien, išskiriant 

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St. Chlcago, 
IŪ. Telefonas Caaal 8500.

Pusei metų ....___ _____ ____ 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

BIUROKRATIZMAS ĖDA 
SOVIETUS

Liberąliško žurnalo “The Na- 
tion” korespondentas Maskvo
je, Louis Fischer, kuris labai 
gėrisi bolševikiška revoliucija, 
surado visgi, kad bolševikai 
perdaug vartoja prievartą ir 
smurtą. Rusijai, esą, reikėtų 
demokratijos. Jisai rašo:

AVIGALVIAI

Iš Berlyno ateina žinia, kad Prūsų valdžia konfis
kavo prof. Einšteino ir jo žmonos turtą, paskelbdama 
juos “valstybės priešais”. To turto garsusis mokslinin
kas turėjo nedaug, ir “nacių” valdžia juo nepralobs. 
Tuo savo smurto žinksniu ji tik dar labiau sukels prieš 
save pasaulio opiniją.

Hitleris be reikalo skundžiasi priešų “propaganda” 
užsieniuose. Jisai ir jo bendradarbiai yra toki avigal
viai, kad savo beprotiškais darbais jie save labiau dis
kredituoja, negu kad juos galėtų diskredituoti pikčiau- 
siųjų priešų agitacija.

AMERIKA IR TOLIMIEJI RYTAI

Viena svarbesniųjų priežasčių, dėl kurių įvyko su
siartinimas tarpe Rusijos ir Amerikos, yra nerami pa
dėtis Azijoje. Rusijai grūmoja pavojus iš Japonijos pu
sės. Jungtinės Valstijos taip pat nėra geruose santy
kiuose su japonais nuo to laiko, kai pastarieji užgrobė 
Mandžuriją.

Washingtonas, pripažindamas sovietų valdžią, da
vė suprasti Japonijai, kad jisai reikalui esant rusus pa
rems. Šitą pripažinimo prasmę dar labiau pabrėžia tas 
faktas, kad savo pirmuoju ambasadorium Amerikai 
Rusija paskyrė Trojanovskį, kuris per penkerius me
tus buvo sovietų pasiuntinys Japonijoje. Jisai, be abe
jonės, yra gerai susipažinęs su situacija Tolimuose Ry
tuose, ir Maskva jį, tur būt, įgalios veikti sutartinai su 
Jungtinių Valstijų valdžia klausimuose, kurie liečia Ja
poniją ir Kiniją.

OBSTRUKCIJA PRIEŠ KUBOS VYRIAUSYBĘ

Sunku yra pateisinti Jungtinių Valstijų politiką 
liukui dabartinės vyriausybės Kuboje. Jau praėjo dau
giau, kaip du mėnesiai, o Amerika dar vis nepripažįsta 
prezidento Grau ir jo ministerių.

Valstybės departamentas Washingtone aiškinasi, 
kad Grau vyriausybė neturinti daugumos Kubos gyven
tojų pasitikėjimo. Bet ar Washingtonui apie tai spręsti?

Po Machado’s diktatūros nuvertimo Kubą valdė 
De Cespedes, kurio niekas nebuvo rinkęs ir, matyt, ji
sai neturėjo labai daug rėmėjų, jeigu jisai išsilaikė val
džioje tik keletą savaičių. Bet Jungtinės Valstijos ig, 
valdžią buvo pripažinusios.

Jeigu Washingtonas ilgiau nepripažins Grau vy
riausybės, tai ji veikiausia turės griūti, nes Amerikos 
atsisakymas ją pripažinti kenkia Kubos kreditui ir pa- 
raližiuoja jos pramonę ir prekybą. Bet kai ji grius, tai 
Kuboje^ gali kilti suirutė ir pilietinis kąrąs.

Kokios valdžios Kubos gyventojai nori, reikėtų pa
likti spręsti jiems patiems. O Amerika neturėtų daryti 
obstrukcijos dabartinei Kubos vyriausybei ir nestumti 
tos, respublikos i anarchiją.

“A B C”

Apžvalga

VALSTYBĖS IŽDO VAGYS

Lietuvoje nuolatos sugauna
ma dideli ir maži valdininkai 
bevagiant valstybės pinigus, 
šio mėnesio pradžioje, pav. 
Kauno apygardos teismas 
svarstė didelę finansų ministe
rijos valdininkų bylą — pasko
lų skyriaus vedėjo Juozo čer- 
kausko ir to skyriaus knygve- 
džio Vaclovo Rickevičiaus. Juo
du kaltinami dėl pasisavinimo 
27,000 litų. Abudu prisipažino 
ir prašė teismo pasigailėjimo.

Teismas nubaudė čerkauską 
10 mėnesių, o Rickevičių 5 
mcn. paprasto kalėjimo. Bet 
Rickevičiui bauąmė lygtinai at
leista, pastatant ji po 
mu trejiems metams.

bandy

Kaune eina dienraštis vardu 
“A B C”. Jo turinys susideda 
daugiausia iš žinių ir informa
cinio pobūdžio straipsnių. Vie
no numerio kaina 10 centų 
(lietuviškų).

NEDARBO IR SENATVĖS 
APDRAUDOS SUMANY

MAS LATVIJOJE /
Latvijos socialdemokratai pra

dėjo kovą dėl įvedimo valsty
binės apdraudos nuo nedarbo 
ir senatvės. Jie pasiūlė seimui 
priimti atatinkamą įstatymą. 
Pajamos tos apdraudos reika
lams numatoma iš specialių 
mokesnių nuo turtingųjų pel
nų.

Kad tas sumanymas patektų 
į seimą, reikėjo surinkti 121 
tūkstančių parašų. Socialdemo
kratai ėmė vesti parašų rinki
mo kampaniją. Ji buvo taip 
sėkminga, kad, vietoje 121,000 
parašų, surinkta 200,000. Vien 
tik Rygoje po įstatymo suma
nymo pasirašė 70,000 žmonių.

“Bolševikai, žinoma, nie
kuomet nesidrovėdavo varto
ti prievartą. ‘Didžiąsias pro
blemas tautų gyvenime’, ra
šė Leninas, ‘išsprendžia tik
tai jėga’. O vienas daug 
menkesnis komunistas man 
neseniai pasako: ‘Jus žinote, 
koks yra rusas. Jus nieko su 
juo negalite padaryti, kol 
jus jam nesuduosite ąžuoli
niu vėzdu per galvą.’ Gąl 
būt. Gal būt, kad rusai ‘tyri 
bųt verčiami gerinti savo 
būklę, ypatingai kad jų ke
lias reikalauja pasiaukoji
mų.”
Matote, kokią “kilnią” nuo

monę turi bolševikai apie savo 
valdinius • Girdi, rusą reikia 
lupti ąžuoliniu vėzdu per gal
vą, kad jisai darytų tą, kas 
yra naudinga jo paties gero
vei.

čia p. Fischer visai teisingai 
išdėstė pamatinę bolševizmo 
idėją. Su pagelba prievartos ir 
smurto bolševikai bando pada
ryti Rusijos žmones “laimin
gais”. Tačiau ir *tam Stalino 
diktatūros simpatizatoriui atro
do, kad jau, gal būt, perilgai 
bolševikai tokiu žiauriu budu 
“auklėja” Rusijos žmones. 'Ji
sai pastebi:

“Neišvengiamai turės atei
ti daugiau (! — “N.” Red.) 
demokratijos. Jau seniai jos 
reikėjo.” 
Tačiau kaip gali ateiti Rusi

joje demokratija, kad Stalino 
diktatūra sistemačiai naikina 
visus laisvės pasireiškimus. 
Pats p. Fischer pripažįsta, kad 
sovietų Rusijoje tolyn vis lar 
biau įsigali biurokratizmas, ir 
jisai nesitiki, kad šitoje srity
je kas nors greitai pasikeistų 
gerojon pusėn. Jisai siūlo pra
džiai štai ką padaryti:

“Kaipo pirmas žinksnis į 
būtinai reikalingą valdžios 
aparato reformą galėtų būti 
partinio grobio sistemos pa
naikinimas ir civilės tarny
bos sistemos įvedimas, ku
rioje ; valstybės tarnautojai 
butų skiriami, atsižvelgiant 
į jų tinkamumą, o ne dėlto, 
kad jie yra komunistai. Ko
munistų skyrimas į gabių ne- 
bolševikų specialistų vietas 
yra pavertęs niekais daugelį 
sovietų sumanymų, o tai te
besitęsia visą laiką... Bet juo 
stipresnė valstybė, juo stip-, 
r?snė biurokratija, kuri iš 
jos minta ir auga kartu su 
ja, kaip parazitas, ir juo la
biau reikia, kad ji butų kon
troliuojama iš vidaus ir iš 
apačios — kitais žodžiais, 
juo labiau reikia demokrati
jos.”
Atvykęs iš laisvos šalies į 

Stalino karalystę, tas korespon
dentas mato, kaip tenai yra iš
bujojusi parazitiška biurokra
tija. Bet jisai naiviškai įsivaiz
duoja, kad Stalinas tą biuro
kratiją laipsniškai panaikins ir 
sugrąžins Rusijai laisvę.

Jisai nesupranta to paprasto 
dalyko, kad kiekvienas despo
tizmas turi savo logiką. Dar 
niekur istorijoje despotai ge
ruoju. nepanaikino despotizmo. 
Priešingai, despotizmas visuo
met juo ilgiau gyvuoja, juo da
rosi despotiškesnis. Rusijoje 
dedasi tas pat, Tuoj po bolše
vikiško perversmo Leninas dar 
bedrįso atimki Žmonėms lais
vę. Jisai nęt leido žmonėms iš
sirinkti steigiamąjį seimą, ir 
kada seime pasirodė socialistų 
daugumai | tai t j isai atsiuntė 
ginkluotus kareivius seimą iš
vaikyti. Tačiau, išvaikydamas 
seimą,, jisai išleido manifestą 
netrukus paskelbti naujus rin
kikus.

et kuomet Leninus laimėjo

pilietinį karą, tai jisai savp pri
žadą sulaužė. ‘Toliau jisai už
draudė visas opozicines parti
jas ir uždarė ' jų spaudą. Pa
skui jisai įvedė “geležinę dis
cipliną” darbininkams fabri
kuose. Tačiąu Leninas niekuo
met savo gyvenime nęturėjo 
tiek galios, kiek jos dabar tu
ri Stalinas. Stalinas ne tik pa
sigrobė į savo rankas pramo
nę miestuose, bet ir valstiečių 
žemę sodžiuje, paversdamas 
ūkininkus baudžiauninkais.

Bolševikų partijoje seniai ne
paliko nė šešėlio nuomonių 
laisvės. Leninas dar būdavo 
ginčijasi su kitais partijos va
dais, kuomet jie nesutikdavo f

su jo politika. O Stalinas kiek
vieną nesutinkantį su jo valia 
bolševiką apšaukia “renegatu”, 
pašalina iš vietos ir ištremia 
arba uždaro į kalėjimą. Net 
buvęs artimiausias Lenino ben
dradarbis Trockis buvo ištrem
tas j Turkestaną, o paskui į 
Turkiją, kuomet jisai drįso iš
reikšti priešingą nuomonę Sta
lino “generalinei linijai”. Bol
ševikų valdžia šiandie yra as
meniška Stalino valdžia.

Stalino diktatūra remiasi val
dininkais, kariuomene ir polici- 
ja. Todėl yra tiesiog juokinga 
tikėtis, kad toji diktatūra ims 
kada nors geruoju siaurinti 
biurokratizmą ir plėšti demo
kratiją.

Vertė A. KartonasRobert Louis Stevenson.

Turtų Sala
Nickola Tešla, garsus Ame

rikos išradėjas ir fizikas, ku
ris pranašauja suradimą “neto
limoj ateity” naujos pajėgos, 
kuri užvaduos anglis, gasą, alie
jų ir kitokį kurą. Jis jau 30 
metų dirba prie pakinkimo 
kosminių spindulių energijos.

(Tęsinys)
“A, aš žinojau, kad Ričar

das yra musų žmogus,” atsa
kė vairuotojo, Izraelio Hands 
balsas, “Jis ne kvailas, tas 
Ričardas.” Ir jis, apvertęs 
burnoje kąsnį tabokos*, nusi
sukęs į šalį nusispiovė. ^Bet, 
žiūrėk,” jis tęsė; “štai ką aš 
norėčiau žinoti, Barbecue: 
kaip ilgai mes lauksime ir ty
lėsimo, lyg ant palaiminto ne
tikėlių laivo? Man jau iki 
kaklo atsibodo kapitonas 
Smallett; jis mulkino mai)e 
užtektinai, po perkūnų! Aš 
noriu eiti į kajutą, aš sakau. 
Aš noriu jų prezervų ir vyno 
ir visko”.

“Izraeliau,” tarę Silver. “Ta
vo galva mažai kam verta ir 
niekados nebuvo verta. Bet tu 
gali klausyti, aš tikiu. Kas 
ne kas, tavo ausys yra gana 
didelės. Tad štai ką aš sakau: 
tu gulėsi priešaky laivo ir tu 
gyvensi vargingai,.ir tu kalbė
si maloniai ir tu kusi blaivus, 
kol aš neduosiu aavo žodžio; 
ir tu neužmiršk to, mano sū
nau.”

“Gerai, juk aš nesipriešinu, 
ką?”, urzgė laivo vairuotojas. 
“Viskas, ko aš klausiau, tai 
kada ? Tai tik to aš klausiau.”

“Kada! po velnių!”, rėkė Sil
ver. “Na, kad jau tu nori žino
ti dabar, ,aš tau pasakysiu, 
kada. Taip greitai, kaip aš 
busiu prisirengęs tam; tai tada, 
štai pirmos rųšies jurininkas, 
kapitonas Smallett, valdo šį 
palaimintą laivą dėl musų, 
štai prokuroras ir gydytojas, 
pas kuriuos yra žemėlapis ir 
viskas — ar aš žinau, kur 
tie daiktai yra, ką? Tu sakysi, 
kad ir tu nežinai. Tad gerai; 
aš manau, kad prokuroras ir 
gydytojas turės surasti mums 
tuos turtus ir padės sukrauti 
ant laivo, kaip aš gyvas! Tada 
mes pamatysime. Jeigu aš ga
lėčiau jumis visais pasitikėti, 
jus benkartai, aš leisčiau ka
pitoną Smallett naviguoti lai
vą ligi pusės kelionės, grįž
tant namo, kol aš užduočiau 
smūgį.”

“Nugi, ar mes nesame visi 
jurininkai, ant šio laivo, ar 
ne?” paklausė jaunasis Ri
čardas.

“Mes esam visi paprasti lai
vo darbininkai, tu
atšovė Silver. “Mes galime 
plaukti nurodytu punktu, bet 
kas gi nustatys tą punktą? 
štai ant ko jus, ponai, nuo 
pirmutinio lig paskutinio ne
sutinkate. Kad butų mano 
vieno valia, aš leisčiau kapi
toną Smallett naviguoti nors 
ligi ekvatoriaus nuolatiniai 
pastovaus vėjo: tada mums 
nereikėtų klaidžioti ir pasi
tenkinti vienu šaukštu van- 
densį F dįeiįą. Bet jf ašį.- žinau, 
kokie jųš esat). Ašf apšidirbsiu 
su jais ant s*alos, kada bus 
visi turtai sukrauti ant laivo, 
ir man labai gaila, kad taip 
reikės daryti. Bet jus nesate 
faiminįįi bei linksimi kol ne
girti. Durkit man j šoną, mąu

net širdis pyksta, plaukite su 
tokiais, kaip jus!”

“Nusiramink, Ilgasis Jone”, 
rėkė Izraelis. “Kasgi tau prie
šinasi?”

“Gerai, kiek aukštų laivų, 
tu manai, man teko matyti 
užimtų? ir kįek veiklių vaiki
nų pakartų džiūsta ant saules 
Kartuvių prieplaukoje?”, šau
kė Silver, “ir vis iš to sku
bėjimo, skubėjimo, skubėji
mo. Ar jus girdžiat mane? 
Man teko pamatyti šį tą ant 
jurų, neužmirškite. Kad tik 
jus tvirtai hųtartumėt ir ga
lėtumėt ištverti, jus važinėtu- 
mėte karietose. Bet ne jus! 
Aš jus žinaji. Jus prisigersite 
ryloj ir pasikarsite.”

“Visi žinojo, jog tu buvai 
koks tai į pamokslininkas, Jo
nai; bet yra ir kitų, kurie taip 
pat guli tvarką palaikyti ir 
vadovauti,” tarė Izraelis. “Jie 
mėgdavo šiek tiek pasilinks
minti. Jie tjebuvo taip baisiai 
geri, bet visi pauždavo, kaip 
geri draugai.

“Taip?” 
“Gerai, o 
yra? Pcw buvo tokios rųšies 
ir jis mirė
vo ir jis nuo girtavimo mirė, 
vietoje, vadinamoje Savan- 
nah. Ak, tai buvo labai malo
nus jurininkai, iš tikro! Bet 
tik, — kur gi jie dabar yra?”

“Bet,” klausė Ričardas,

darysime

man patin- 
sušuko vi- 

skaitau tik-

“kada gi mes* užpulsime juos, 
ištikro, ką mes 
jiems?”

“Tas vyras—tai 
ka!” gėrėdamasis 
rėjas. “Tą tai aš
ru reikalu. Gerai, ką gi tu 
manytum? Palikti juos ant 
salos? Tai butų England’o bū
das. Ar kaip kiaules paskers
ti? Tai butų Flint’o ar Vinco 
Bones būdas.”

“Vincas tai buvo tam tikęs,” 
tarė Izraelis. “Numirę žmo
nės nekanda* jis sakydavo- 
Gerai, jis pats jau negyvas; 
jis jau žino tikrą tiesą, ar nu
mirę kanda. Ir jeigu bent ka
da būdavo žiaurus jūreivis 
prieplaukoje, 
cas.”

“Tu tiesą 
ver, “žiaurus* 
paklausykite
lengvo budo žmogus — aš 
gan džentelmenas, jus sakytu
mėte; bet šiuo laiku yra rim
tas klausimas. Pareigos tai 
pareigos, draugai. Aš duodu 
savo balsą — mirtis. Kai aš 
busiu parlamento atstovas ir 
važinėsiu puošnioje karietoje, 
aš nenoriu, kad bent vienas 
iš šių jūreiviškų advokatų grį
žtų namon, kaip ponai, kaju
tėse, visai nelaukti, kaip vel
nias ant pamaldų. Aš sakau,

I palaukime; bet kai laikas ąt- Boston, Mass

tai būdavo

sakai,” tarė 
ir gudrus.
manęs: aš

manai

Vin

SiL 
Bet 
esu 
esu

o
pasakė Silver. 

kur gi jie dabar

elgeta. Flint’as bu-

eis, visi už ginklų!”
“Jonai,” šaukė vairuotojas, 

“tu esi vyras!”
“Tu taip sakysi, Izraeliau, 

kai tu pamatysi,” tarė Silver, 
Aš tik vieną daiktą pasisavi

nu — aš pasisavinu Trelaw- 
ney. Aš nusuksiu jo, kaip 
veršio, galvą šiomis savo ran
komis. Ričarde!”, jis pridūrė, 
užbaigęs kalbą, “tu pasis- 
tengk, kaip geras bernelis, ir 
atnešk man obuolį pavilgyti 
man gerklę.”

Jus galite 
kaip aš buvau 
Man reikėjo iššokti ir pabėg
ti, kad aš bučiau galėjęs; bet 
mano kojos ir širdis lygiai 
buvo sustingę. Aš girdėjau 
Ričardą pradedant keltis ir 
tada kažkas, matyt, sulaikė jį 
ir Hands’o balsas pareiškė:

“Ak, užmiršk tą! Nepradėk 
čiulpti tą kamuolį, Jonai. Iš
gerkime po vieną romo.”

“Ričarde”, tarė Silver. “Aš 
pasitikiu tavim. Neužmiršk, 
aš turiu mierą romo statinėje. 
Štai raktas; tu pripilk šį inde
lį ir atnešk.”

Nežiūrint, kad aš buvau 
taip baisiai nusigandęs, vis dėl
to aš atsiminiau sau vienas, 
jog, be abejonės, Arrok tokiu 
budu gaudavo svaiginančių gė
rimų, kurie sunaikino jį.

Ričardas užtruko tik trum
pą valandėlę ir jam nebūnant, 
Izraelis tęsė savo kalbą į vi
rėjo ausį. Aš nugirdau tik 
žodį ar du, bet iš to aš daži- 
nojau gan svarbių žinių; nes, 
be kitų kalbos nuotrupų, ku
rios buvo pareikštos tam pa
čiam tikslui, šis visas sakinys 
buvo aiškiai girdėtis: “Nei vie
nas. vyras iš jų daugiau ne- 
beprisidės”. Iš to buvo aišku, 
kad dar buvo mums ištikimų 
vyrų ant laivo.

Ričardui sugrįžus, vienas po 
kitam jie visi trys, pasiėmę in
delį, užsigėrė — vienas “Ge
resnės laimės”, kitas “Geres
nės atminties senio Flint’o”; 
o Silver, lyg dainuodamas, 
“į sveikatą musų pačių, geros 
tvarkos -dėt visų, bert ir vai- m 
gyt mes ragausimi ir daug gro
bio mes pagausim”.

(Bus daugiau)

įsivaizduoti, 
nmigandęs! .

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Ąndehnan, 284 Tremont SU
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NAUJIENOS, Chicago, UI

Lietuviai Daktarai

Garsinkitės Naujienose
Lietuves Akušeres

Graboriai

Įvairus GydytojaiRadi o valandą leidėjai

as our

yvart

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI 4092

Advokatai

EUDEIKIS
Lietuviai Daktarai

Utar
T<1»4<uim BepatU o 0600

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

bou-
Chris

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Hermitage Avenue

And 
quels 
Imas Cards

PIRMYN
SHARPS and FLATS

pasizy- 
šešla- 

ašt u n tą 
su “Bi

to ETINĖS MIRTIES SU 
KARTUVĖS

Vai,
Ketvergais 4

Šetadieniais sulig sutarties

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

vai.. Nedeliomis nuų 10 iki 12
* 3343 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401

suteikia 
barzdaskuty klos 
—m komfortą 
gran gkutimos 

,'H namie

A. MONTVID, M. D.
W«t Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madison St.
/ai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimų 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

af'ter all those
who’ll buy our

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

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

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkėje.
Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

ARCHER AV.

voicc 
incant,” 
yvhispcr 
on the 
incant 

are your

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

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 pietų, seredomis po pietų it 

nedeliomis pagal susitarimą.

p. Krukas per Peoples Fur
nitūrų Co., 1179 Archer A ve. 
ir 2536-40 W. 63rd St., p. J. 
Romanas Progresą Furniture

as wc saw Cleo in 
drcss Sunday wc

Quole Dept.
‘Tis hard to find in lifc 
A friend, a bovv, a yvife, 
Slrong, supple to endure, 
In stock and sinew pure, 
In limo of danger stire.
Thc above is from thc San- 

skrit ‘Pancbatantra, writtcn 
about 2nd century, B. C., and 
translated by Arthur W. By-

K. P. G U GIS
ADVOKATAS 

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

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

SIM0N M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus. 

718 W. 18th St. 
Tel. Monroe 3377

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 West 63rd St 
Tel. REPUBLIC 3 J 00

Vienas teisėjų, Henry Clive, 
laiko iškėlęs ranką p-lčs Con- 
stance Allen, kuri tapo pripa
žinta gražiausiu artistų mode
liu pietinėse valstijose. Ji lai
mėjo kon testą artistų baliuje 
Los Angeles, Cal.

As soon 
that black 
kncw something was going to 
happen — and it did. Shc

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįio ii Europoa ir vėl praktikuoja 
senojoj virtoj.

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

dieniais pagal susitarimų.

3335 So. Halsted St 
T.L BOULEVARD 919» ,

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Siunčiame Gėles per Telegrama pq 
visa pasaulį

LOVEIKIS
Kvietkininkas

Gėles Del Vestuvių, Bankietams it 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis
3316 So. Halsted St., Chicago, III 

Phone Boulevard 7314

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

Tel. Canal 0706
DR. J. KOWARSK  AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso valandos 2 iki 4 ir nuo 
vai. vakare. Nedėlioj sulig sutarties 

2403 W. 63rd St„ Chicago

DR. CHARLES SĘGAL
Praktikuoja 20 metai

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Cųual 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS i

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
T.L Ci«to 59W

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

Namų Tel. Hyde Park 3395
° 12 ryto, Antradieniais ir

8 vak. Trečiadieniais ir

ly classical numbers) imme- 
diatcly started singing torch

There’s A Reason.
Why your paragraphist’s 

suit begins to look rūsty: The 
tailor guaranteed it to wcar 
liko iron... Why girls make up 
and change their minds easi- 
ly: It isn’t much of a job... 
Why thc moon docs not fall: 
It has beams... Why a man is 
called a worni: IIc comes 
along, yviggles a bit, then 
some chicken gels him...

tongs vvith Stephens* Revelers 
ųiccompanying. And we liked 
her, tbe crowd liked her and 
everybody liked her. Some of 
our girls are wishing they 
were likę her.

L J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

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

MONIKA BEREČKIENĖ 
po antru vyrų Navickienė 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 20 dienų, 6:08 valan
da ryte 1933 m., sulaukus pu
sės amžiaus, gimus Skirsnemu
nės parap., ir kaimas, Jurbar
ko valsč.. Raseinių apskr.

Paliko dideliame nuliūdime 
3 dukteris Aleksandrų, Bronis* 
lavų Holt, Adele Balek, po
dukrų Bronislavą Navickaitę, 
3 sūnūs Juozapa. Jonų ir Ara- 
oną, 2 žentai Emmet Holt ir 
George Balek, 2 marčias Anną 
Valaitis ir Stanislavą Rimkus, 
broli Vincentą, seserį Veroniką 
Stanaitiene, 2 pusbrolius Anta
ną Danielių ir Pranciškų Kąp- 
turauskas, pussesere Rozaliją 
Pažereckienę, 2 sesers xlukteris 
Marijoną Damosevičius ir_ Ve
roniką Baltrus, ir giminės, o 
Lietuve; 3 seseris Oną, Mari
joną ir Petronėle.

Kūnas pašarvotas, randasi 
1331 So. 49th Ave.nue, Cicero, 
Illinois.

Laidotuvės Įvyks pėtnyčioj 
lapkričio 24 dieną, §:30 vai, 
ryto iš namu §v. Antano pa
rapijos bažnyčia. Cicero, ku. 
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta i šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. fonikos Berečkie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tam! esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti iai paskutinį patarnavimą i» 
atsisVeikipimą.

Nuliude liekame,
Dukterys, Simai, žentai, 
Marčios, Brolis, Sesuo, 
Pusbroliai, Pusseser:, 
Sesers Dukterys 
ir Giminėą.-

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Butkus, tel.. Canal 3161.

Ofiso Tel. Boulcvatd 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Ncdėldieniaia pagal aatartj

“Būt, lady”, hc stammered 
his Adam’s applc doing its 
best to junip over his head 
“1’m no doclor.”

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35tb H Halsted Sta.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė 

Tel. Victory 5904
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9.

Ncdėldieniaia ragai sutarti.

J. f: RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 it augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 VV. 18t/» St. Tek Canal 617

• CHICAGO, ILL.

4729 South Ashland Avė., 2 luboe 
CHICAGO, ILL. 

■SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dienų 

Phone Midway 2880

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
IStaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedeliomis 10 iki 12 vai. ryto

Co., 3222-21 S. Halsted St., p, 
A. Vanagaičiui, “Margučio’’ 
leidėjui, 2437 W. 69th St., p. 
J. Budrik, Incorpoarted, 3417- 
21 So. Halsted St.

Laikraščiams, — Naujie
noms, Draugui ir Sandarai, už 
talpinimą musų žinučių bei 
pranešimų. Šita lyga yra be- 
partyvė, kurios užduotis yra 
darbuotis dėl lietuvių labo, be 
pelno. Yra duodamos pilie
tybės pamokos, anglų kalbos 
pamokos, pildoma pilietybės 
blankos. Visi patarimai duo
dami veltui. Taipgi prašome 
priimti musų širdingą padėka 
už jūsų širdingumą ir paramą. 
Prašome lietuvių visuomenę 
remti augščiau minėtas biznio 
įstaigas ir laikraščius, nes jie 
.remia kiekvieną lietuvišką su
manymą, paaukaudami savo 
Radio leidžiamas valandas ir 
laikraščio špąltas veltui. Ve- 
lindamos visiems kuogeriausio 
pasisekimo.

Su augšta pagarba, Lietuvių 
Moterų Piliečių Lygos Val
dyba :

M. 'Aolpienė pirm.
J. (iulbienienė 1 vicc pirm.
J. .J. Walterienė 2 vicc pirm.

• 3f. Parlich prot. sekretorė 
A. Tanke fin. sekretorė 
R. Mazelianskienė iždininkė.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: 

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

Mrs. Anelia K. Jarush
Physical Therapy 

13 Midwife
6109 South Albany 

Avenae 
Phone

1 Hemlock 9252
Patarnauja prie gim- 
dymo namuose ar li- 
goninėse. duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 

ir magnetic 
gMbjk blankets ir t. t.

Moterims ir mergi- 
noms patarimai do
vanai.

JADVYGA BEREVIČ1UTĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 20 dieną, 12:33 valan
dą po piet 1933 m., sulaukus 
24 metu amžiaus, gimus a. a. 
Jadvyga Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
savo mylimą motinėle Marijo
na po tėvais Yak.auskaitė, sese
rį Josephine, švogerį John Ko- 
lack. broli Pranciškų, brolienę 
Antonette^ brolio dukterį Lo- 
raine ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
2022 Canalport Avė., Tel. Ca
nal 8251.

laidotuvės i vyks penktadieny 
lapkričio 24 diena, 8 vai. ryto 
iš namų i Apveizdos Dievo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jadvygos Berevi- 
čiutės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Mot'na, Sesuo, Brolis, švogeris, 
Brolienė, Brolio Duktė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
J. F. Eudeikis., tel. Yards 1741

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUyiS

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimų, kuris esti 

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'dctra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio- 
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boąlevard 7589

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyriškų, Vaikų ir visu 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street

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

niais 10—12 dieną.

“I knovv it.” Shc shiflcd her 
vveight to her otber clbow and 
controlled her eracking 
to a whisper.'“What I 
she eonlinued i n a 
that eould be heard 
ncxt block. “What 
was — Iiow much 
revolvers?”.

Now, after thc Kęstutis af- 
fair, thc chorus has nothing at 
all to do. No nothing at all— 
exeept to continue rehearsing 
for “Picklcs”. Therefore, re- 
hearsals will continue cvery 
Friday a t Gage Park, a t 7:45

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandoi nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

JOHN B. BORDEN 
LIPTUTO ADVOKATAS

Uft W. Monroe St., prie Clark 
Telefoną* State 7060: Valandoa 9—C

W. Side: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd) 
PaaedSUo, Seredos Ir P*tnyMo» vak. 6 Ud • 

Telefoaai Caaal 6122

Lietuvių Moterų Piliečių 
Lyga šiuomi nori išreikšti vie
šą padėką visiems Radio va
landų leidėjams ir laikraš
čiams už skelbimą pranešimų 
susirinkimams, vakarų rengi
mo apgarsinimų ir t. t.

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.

sic Marter, 
Onuks, Litlle 
Erank Pilkis 
bcautiful singing, wonderful 
acting and many laughs. J/r.s*. 
Stephens niade a big bit, and 
if the ręst of thc program 
would not have been good, 
her singing yvould have ease- 
ly saved the evening. Onuks 
had never sung the Habancro 
solo as well as she did then. 
To top it all, the Lithuanian 
Symphony Orchestra, with its 
string trio, under the direc- 
tion of Mr. Stephens, was 
yvell-rehearsed and played 
verv well. Frank J. was not 
featured exccpt in a short solo

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL. i

Jau keletą kartų matėsi Nau
jienose žinių apie “Birutės” 
veikimą. Tikiu, kad neklys
tu manydama, jog Cbicagos 
lietuviams įdomu žinoti dar 
daugiau apie Birutės stovį. 
Taip sakant. arčiau susipa
žinti su naujais — jaunais Bi
rutės nariais.

Tam tikslui tad Birutė ir 
ruošip gražų draugišką vaka
rėlį. kuris įvyks ateinantį šeš
tadienį, lapkričio 25 dieną 
“Sandaros” svetainėje.

Biruticčiams bus labai ma
lonu pasimatyti su Birutės rė
mėjais — draugais ir simpati- 
zatoriais.

Tad gerbiamieji, atvykite 
minėtan vakarėliu, o aš esu 
tikra, kad birutiečiai mokės 
jus palinksminti. O kad leng
viau butų prisiminti, 
mėkit, kad ateinančio 
dieniu vakare apie 
valandą, turite “deitą” 
rutę”, “Sandaros” svetainėje 

Rirutienlė.

Ofiso te!. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedliriskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

Before an audience that left 
not even ample standing-room 
Pirmyn passed in review with 
all its well-knowns. It was the 
annual Keistutis Club affair 
at the Auditorium and the 
audience was very much en- 
thused with that we had to 
give them. The chorus was at 
ils best (didn’t Mr. Stephens 
smile a t its members after 
every number?) and deserved 
thc encores. Thc trio, A. Štur
mas, A. Trilik and S. Rimkus, 
did their three numbers very 
well. Thc singing act, Thc Mu- 

with Whitney, 
Helen, and 

afforded some

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

Getai lietuviam* žinomai per 35 me
tus kaipo patyrųi gydytojai chirurgai ii 
akušerii.

Gydo įtaigiai ir chroniškai ligai vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujauiiui me- 
tpdųs J^-Ray ir kitokiai elektros prie- 
taiidi.

Ofisai ir Laboratorija:
1025 VV. 18th St., netoli Morgan Su 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijoi telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Stella Pūkis had 
būt is now feeling well again. 
We’rc glad to hear that. 
Brooks never uses glasses; 
he prefers drinking fręm a 
botlle... Frane.es M. vvants to 
know why thęre are so many 
jokės about yvomcn’s clothes. 
Why, because brevity is the 
soul of wit...

The yvoman staggcrcd 
the hardyvare store and 
cd heavily on a countcr, 
eyės yverc sparkling, 
her face was as yvhite 
kitehenette table.

“I yvanna remove a 
she cracked out to the ayve.d

....... I ■ II wwww II ............... mgII I ■ 

Tel. Cicero lito it W J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St 

CICERO,

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA 
DENTISTAS

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

Nedeliomis sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

Telefonas Yards 0994 1

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenae 

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

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

AVondcr yvherc W(tnella had 
been for those reveral re- 
hearsals? We’re glad to see 
her hack—and did you notice 
the eute lace thing-a-ma-jig on 
her drcss Sunday?... Who’ll 
buy some tickets from Vera 
Nekrosh for the Lithuanian 
Univcrsity Cluh’s banųuet and 
dance at the Ramova Gardcns 
Dec. 3? She’s trying . hard 
enough to sėli ‘cm... AVhat has 
happcned to Helen B., the Va
lutis sisters, Quivers, Melodisl, 
and thc ręst of our conlribu- 
tors Ibis yveek? Trying to 
make us do some yvork for a 
change, yve suppose...

BARBORA BRIEDIENĖ 
po tėvais Baublaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 22, 1932, sulaukus 41 
metų amžiaus, gimus Šilalės 
parap.. Striukų kaimo, Taura
gės apskr.

tylima moteris ir motinėlė, 
nr| tai jau prabėgo, kurioj įvy
kę daug permainų musų gyve
ni le, dauir ka pamiršome, bet 
Ta <es niekuomet negalima už-

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
KventadietSiais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

’avo mirčia sužeistos širdis 
da neužgijo ir niekados neuž- 
ml Šime Tavęs.

I
 y Įima moteris ir motinėlė 
ds ramiai ir neužilgo mes 
Tave ateisime.
uliudę liekame,

Vyras Vincentas, 
Duktė Birutė, 
Sūnūs Albertas.

Soniajisi Lietuvių Graboriai Chicagoje 
Eudeikiaus ypatiška> patarnavimas yra patenkinęs tūkstančius beveik 30 
metų. __ Vienintelis Lietuvis graborius vartojantis modemišką, elektros
varomą, karaboną su šoninėm durim. — Jeigu didžiuojatės dailumu ir tau
pumu laidotuvėse, -s* pašaukite

REPUBLIC «34|Į, jįį I

Juozapas Eudeikis ir Tėvas
5340 So. Kedzie 'Ave. ' 

VMiWPMd: BEPUĘUC 8340
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu Vaidu)

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Perhaps wcTl even 
you. You don’t know 
yve rnean by “we”? 
and.
Jacąues Grandmesnil.

i Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Next week about five^ron- 
tributors will appear in this 
column—we hope. In thc 
meantime wc mušt pick up 
our samplc case and sėli niore 
cards. 
call on 
yvliom 
Why, I

(PROBAK JBLADE)

Frane.es


Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Kviečia moteris isto 
ti į Piliečių Lygą

J ALTASS įstojo dar 
vienas būrelis 

lietuvių
Iranzallantinį 

prie
Remia 

skridimą ir prisideda 
jo su duoklėmis.

Moterys ir panelės esate 
kviečiamos į vienintelę bepar- 
tyvę Moterų Piliečių Lygos or
ganizacijų, kurioj nėra politi
nių partijų, bei pažiūrų skir
tumo. Čionai gali prigulėti 
visos, nuo 18 iki žilos senat
vės, pilietės ir nepilietės. 
Mums lietuvėms reikalinga pa
našios organizacijos ypatingai 
viešuose darbuose, veikime 
Amerikos politinėj dirvoj, 
tarpusavy j.

Visos esate kviečiamos skait
lingai atsilankyti į susirinkimų, 
kuris įvyks šį vakarų Felow- 
ship House, 831 W. 33 Place, 
8 vai. vak. Mokestis lik 10c. 
mėnesiui. Netolimoj ateityj 
bus rengiama vakaras dėl su
kėlimo pelno, nuteikimui ne
turtingoms šeimynoms “Kalė
dų krepšių”. Diena ir vieta 
bus paskelbta vėliau. Z.

Ryt Bridgeporto bu 
cerių sąjungos 

susirinkimas

NAUJIENOS, CKTcagn, HL
• I

Ji bus laidojamo penktadienį, 
lapkr. 24 d., iš namų j Dievo 
Apveizdos bažnyčią, į šv. Ka
zimiero kapines. Laidotuvėms 
patarnaus J. F. Eudeikis.

Progress radio pro 
gramas

vas kalakutas ar žąsis kiek
vienam didesnių daiktų pirkė
jui. Rep. B.

Trečiadienis, lapk. 22, 1983

Kiek laiko atgal į Amerikos 
Lietuvių Tranzatlantinio skri
dimo Sujungę įstojo sekami 
lietuviai:

Pranas Parmalis ......  $2.00
Jonas Račiūnas............... 2.00
Frank Snizkus ............. 2.00
Povilas Rigalionas ........ 2.00
Jonas ir .Į. Siurbelis .... 2.00
Petras Miknaitis ........... 5.00
Frank Tterkus ............. 5.00

BRIDGEPORT.— Bridgepor
to Bučerių Sųjunga turės savo 
susirinkimų lapkričio 23 d., Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 South Halsted st., 7:30 
P. M.

Prašome visų bučerių ir gro- 
serninkų susirinkime dalyvauti, 
nes bus apkalbami reikalai lie- 

iričią biznio pagerinimą ir prekių 
gavimų pigesnėmis kainomis. 
Paprastai laikome susirinkimus 
paskutinį ketvirtadienį, bet šį 
laikysime anksčiau, nes pasku
tinį ketvirtadienį, šį mėnesį, 
pripuola Thanksgiving Day. Vi
sų prašo atsilankyti į susirin
kimą Valdyba.

Atvažiuoja iš Lietu 
vos’

Marijona Umbras atvažiuo
ja pas savo vyrų Antanų Um
brų, 1310 S. 48 Ct. Cicero, lai
vu Europe, kuris pribus New 
Yorkan penktadienį, lapkričio

RADIO

Praeitų sekmadienį, belau
kiant pietų buvo patogų ir ma
lonu pasiklausyti gerai pri
rengto ir išpildyto radio pro
gramo, perduoto 11-tų valan
dų prieš pietus iš stoties W. G. 
E. S., pastangomis Progress 
Furniture Corppany krautuvės.

Dainavo J. Steponavičiaus 
vedamas dvigubas kvartetas, 
duetas, taipgi ir solo, kurį pa
dainavo pats programo vedė
jas J. Romanas.

Visos dainos buvo gražios

PRANEŠIMAI

Lietuvių Moterų Piliečių Lygos su
sirinkimas įvyks seredoj, lapkričio 
22 d. Fellotvship House, 831 W. 33 
Place, 8 vai. vak. Bus skaitymas 
įstatų; raportas apie gatvės permainy
mą. kalbėtoją ir daug kitų reikalų. 
Lietuvės kviečiamos iš visų kolionijų 
be skirtumo partijų bei pažiūrų at
silankyti, mokestis 10 centų mėne
sy. Valdyba.

Budriko Radio

Sieniniai
KALENDORIAI

“Naujienos” dar turi ant rankų labai gra
žius Kalendorius—pakabinamus ir kišeni
nius, labai prieinama kaina.
Biznieriai nesivėluokite — jeigu norite gau
ti pasirinkimų.
Ateikite šiandie j

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

Bučerių Sąjungos ant Bridgeporto 
susirinkimas įvyks ketvirtadieny, lap
kričio 23 d, 7:30 vai. vakare, Chica- 
goa Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Visi bučeriai prašomi 
atsilankyti. Kviečia Valdyba.

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.

Penktadienį laidoja 
ma Monika Berec- 1 • — kiene

Kaip praeity taip ir sekma
dienį Juozo Budriko radio ir 
rakandų krautuvė, 3417 So. 
Halsted St., davė 2 puikius lie
tuviškus radio programos 8 
vai. iš ryto ir 1 vai. po pietų 
iš galingos WCFL stoties.

Buvo malonu gėrėtis gražio-

buvo operetiškos ištraukos ir 
kurias dainininkams gerai pa
vyko išpildyti ir pateikti klau
sytojams; a tarpuose dainų, 
programo vedėjas padarė eilę 
pranešimų. Tarp kito ko pra
nešė, kad dabar Progress krau
tuvėj tęsia didį prieš Padė- 
kavonės Dienos išpardavimų 
visokių . namams reikmenų ir 
prie didžiai sumažintų kainų. 
Yra suteikiama visai veltui gy-

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

REAL EŠTATE
Biznia pamatuotas teisingumu 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite i musų spulki

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St..

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

2649 West 43rd Street

CICERO. — Penktadienį,’ lap, 
kričio 24 d., iš šv. Antano baž-Įinis dainomis ir muzika, kaip 
nyčios j KAžimiero kapines buš 
laidojama Monika Bereckienė, 
1313 South 49th Ct., kuri mi
rė lapkričio 20 d. Ji buvo gi
minaitė Jadvygos Berevičiutės, 
kuri mirė tą pačią dieną! Mercy 
ligoninėje. Ją laidos graborius 
Butkus.

iš ryto taip ir po pietų, nes 
pragrame dalyvavo žymus dai
nininkai ir dainininkės. Ma
kalų šeimynos gyvenimo eiga 
visus yra suįdominus, todėl 
buvo tikrai malonu girdėti 
smulkmeniškų rengimąsi prie 
Aldonos vestuvių. Bet ar jos

KRAFT
Amerljcan Cheese

(packaged, pasteurized)

ha s full, 
f lava r!

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

AMERIKOS 
Lietuvių Mokykla

3106 SO. HALSTED ST.
/

natūrai

Staigiai mirė Jadvy 
ga Berevičiutė

18 AP1ELINKĖ. — Lapkri
čio 20 d. Mercy ligoninėje stai
giai mirė Jadvyga Berevičiutė, 
24 m. am., 2022 Canalpont avė.

Išgirsime kitų sekmadienį. 
Beje, buvo pranešta, kad šioje 
savaitėje visiems pirkėjams 
radio, rakandų arba skalbia
mų mašinų Budriko krautuvė 
duoda puikias dovanas: įvai
rių knygų ir gyvų kalakutų 
prieš Padėkavonės Dienų. M.

O
S
■
SiM

Petcr Conrad
Fotografuoju jurų na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St.

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

MADOS MADOS

CLASSIHEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDA1 
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 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAJ3O 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

taip man patinka tas 
žodis apie cigaretus

“Kuomet šiųdien aš mųstau apie 
lengvesnius cigaretus, man visuomet 
prisimina Chesterfields,

“Nes Chesterfields yra lengvesni. 
Jie pilni gero skonio ir aromatos, bet 
pačiu laiku turi ir lengvumo^

“Aš rukauChesterfields per ištisų die
nų — kuomet dirbu ir kuomet nedirbu, 
ir nuolat Chesterficlds lengvus ir geri.

“Aš tarsiu gerų žodį bile kada dėl 
Chesterfield cigaretę. Jie lengvus ir jie 
patenkina.”

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darbą 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
~ ~ ~ '■ " t ■........... -

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnius vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEK R AUSTYTO JAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III.

Financial
Finansai-Paskolos

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

134 No. La Šalie St. •

3304

3304 — Augesnei moterei su nau
joviško efekto rankovėm. Tinka iš 
vienos spalvos materijos, nes kitaip 
nepastebėsite gražiai išsiuvinėtų ar
ba apsiuvinėtu rankovių, kurios yra 
šios suknelės tikru tikriausių papuo
šalu. Sukirptos mieros 36, 88, 40, 
42, 44, 46, ir 48 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėli mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Patiem Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicagč, III.

....... .  " " ................... ......'—>■■■!!■!■ X
NAUJIENOS Pattem Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia Įdedu 15' centą ir prašau 
r
itsiųsti man pavyzdi No. ....................

Mieors .............................. per krutinf

(Vardas ir pavardė)

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

, PARSIDUODA baras, icebaksis ir 
2 pulltebeliu, gera proga įsigyti už 
prieinama kainą, kam būt reikalinga, 
Atsišaukite

ST. RUGIS
15509 So. Halsted St. 

Phoenix, III.

Miscellaneous' for Sak
• |vairusPardavimai_____
IŠPARDUODAME visai naujus 

Kailinius Kautus, po vieną kiekvieno 
styliaus. Kai kurie truputį sutepti 
nuo čiupinėjimo. Taipgi Kailiniai 
Kautni priimti į mainus. Dideli Bar
benai. .$35 ir at&ščiau. Economy 
Section, Miller & Co. 166 North 
Michigan Avė. Atdara vakarais.

I ............... į i, ... . —»

Help Wanted—Malė 
oarbĮninkų _

REIKALINGAS patyręs bučeris, 
mokantis anglų ir lietuvių kalbas.

2558 W. 69 St.

For Rent
RENDON 4 kambarių flatas, kar

štu vandeniu apšildomas. Maudynė, 
karštas vanduo. Renda $20.00. 
1446 So. 51 Avė., Cicero, Telefonas 
Cicero 593. ,

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

TAVERN, pirmos klesos Įrengi
mas ir vieta. Turiu parduoti purę 
arba visą dėl partnerių nesutikimo. 
Matykite Simon Yuraszką, 4941 So. 
Ashland Avė.

(Adresas) ,

a 1ME iMtftt * TttScteGL
(Miestas ir valstija) 

. . .... . i» nmii.it>—niM

RESTAURACIJA — alaus laisnis 
geras iki Naujų Metu. Yra visi 
įrengimai. Kaiųa $380. Atsišauki
te 1435 So. Sangamon ,St.




