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Skerdyklų Strei
kas Baigiamas

Streikuojantys gyvulių prižiūrėtojai suti 
ko pasiduoti arbitracijai. Kaip vakar 

vakare jie turėjo gryšti į darbą
CHICAGO.—Vakar, tarpininkaujant NRA, streikuojantys 

gyvulių prižiūrėtojai sąlyginiai susitaikė su Union Stock Yard 
and Transit Co., sutiko pasiduoti arbitmcijai ir tuojaus sugryš- 
ti į darbą.

Tą susitarimą pirmiau turėjo patvirtinti streikieriai, kurių 
du susirinkimai turėjo įvykti vakar“ į vakarą. Jei susitarimas 
liko patvirtintas, tai streikieriai kaip vakar vakare sugryžo į 
darbą.

Einant šiuo susitarimu, streikieriai ir kompanija tuojaus 
pradės derybas dėl algų pakėlimo ir pripažinimo unijos. Jei 
negalėtų susitaikinti tiesioginėse derybose, tai ginčas bus per
duotas NRA darbo tarybai. Jei ir toji neįstengtų sutaikinti, 
tai ginčas bus pavestas arbitratoriui, kurį pasirinks abi pusės. 
Algų pakėlimas, jei jis bus iškovotas, veiks nuo dienos strei- 
kierių sugryžimo į darbą.

Iš pranešimo apie streiko baigimą, nėra aišku, ar suistari- 
mas paliečia vien tik gyvulių prižiūrėtojus, ar ir visus kitus 
streikuojančius skerdyklų darbininkus, nes streikuoja ne vien 
gyvulių prižiūrėtojai, bet taipjau streikuoja bučeriai ir šaldykhi 
darbininkai trijose skerdyklose. Pastarųjų atstovai taipjau da
lyvavo tose derybose.

Rengiasi streikuoti ir dešrų darbininkai.
CHICAGO. — Chicago Live 

Stock Exchange paskelbė, kad 
šiandie nuo 3 vai. po piet ap
sistos gyvulių pirkimas ir par
davimas. Tai iš priežasties gy
vulių prižiurėtojų streiko jar
duose. Pirkimo sustabdymas 
tęsis iki nebus užsibaigęs streL 
kas. Geležinkelidlris irgi pra- 
nešta, kad jie^nebegąbentų gy
vulių į Chicago.

Nors gyvulių ir nebus gabe
nama, tečiau mėsos Chicago j e 
nepritrūksiu, kadangi didžio
sios skerdyklos prisigabensian- 
čios iš kitų miestų.

NRA deda pastangų streikų 
sutaikinti ir darbininkus sugrą
žinti į darbų. Vakar jau pra
sidėjo derybos tarp samdytojų 
ir streikierių, tarpininkaujant 
apygardos NRA darbo tarybai, 
kurios pirmininku yra Hut- 
chins iš Chicagos universiteto. 
Abi putaės jau yra paskyrusios 
savo atstovus.

šiandie gyvulių jardai buvo 
atsigabenę apie 200 ir 300 
streiklaužių gyvulius prižiūrėti. 
Bet ir jie neilgai dirbo. Strei* 
kierių įspėti, jie irgi metė dar
bą ir prisidėjo prie streiko, 
taip kad nebeliko kas pržiurė- 
tų jau pirmiau atgabentus gy
vuliui. Vakar juos prižiūrėjo 
patys streikieriai. Bet sutartis 
buvo padaryta tik vienai die
nai. Dabar priseis vėl išnaujo 
tartis.

Bučerių ir šaldyklų darbinin
kų unijos padavė reikalavimus 
pakelti algas ir pripažinti um 
ją dar 28 skerdykloms ir grū
moja streiku, jei jų reikalavi
mai nebus išpildyti. Taigi strei
kas dar gali išsiplėsti, jei susitai 
kimą nepriims visos skerdyk
los.

Reikalavimas paduotas tik 
mažesnėms skerdykloms ir jis 
neliečia trijų didžiųjų skerdyk
lų kompanijų—Armour, Swif| 
ir Wilson. Unijos sako, kad tų 
skerdyklų darbininkai priklau-

so tiktai kompanijų unijoms ir 
jose nėra nepriklausomų unijų. 
Tad streikas tose skerdyklose 
negali būti bent šiuo laiku sėk
mingas—iki darbininkai nebus 
susiorganizavę į nepriklausomas 
unijas.

Bet tose skerdyklose, kur 
streikas jau paskelbtas, jis yra 
veikmingas ir sustabdė sker
dyklų darbų.

Laimėjus streiką, be abejo
nės, sukrus ir kiti darbininkai, 
mes kompanijos unijas ir dėsis 
prie tikrųjų darbininkų unijų. 
Ir gyvulių prižiūrėtojai pirmiau 
priklausė kompanijos unijai, bet 
dabar ši unija yra jau išnykusi.

Federalinis teismas 
paliuosavo 4 Touhy 

gangsterius
Jie buvo teisiami už bravamin- 

ko Hamm išvogimą. Bandys 
išgabenti į Illinois teisti už 
kitas žmogvagystes

Thomas J. Thurman, 30 m. (kairėj) ir J. M. Holmes 30 m kurie prisipažino išvogę ir nu
žudę jaunų San Jose, Cal., turtuolį Brooks Hart, 22 m. (dešinėj). Jie išvogę*turtuolj pirmiausia 
jį sumušė ir dar pusgyvį įmetė nuo tilto į San Francisco įlankų ir tik tada pareikalavo $40,000 
išpirkimo už jo sugrąžinimų. Tokis žmogvagių nuožmumas taip paveikė minią, kad kai įlankoj 
liko surastas užmuštojo lavonas ir apie užmušė j istę nebeliko jokios abejonės, minia puolė ka
lėjimų, po mūšio su policija pastvėrė užmušėjus ir juos nulinčiavo — pakorė artimame parke.

Pranašauja pasauli- Lindbergh vėl skris Milicijos mušis su 
nę konferenciją pi 
nigų stabilizavimui

per Atlantiką

ORHta

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

Galbūt lietus ar sniegas; ma
ža permaina temperatūroj.

Saulė teka 6:55, leidžiasi 4:- 
21.

Kodėl Chicagoje pie 
nas yra taip 

brangus
kom- 
daug 

didesnis, negu jos yra vertos

Viena priežasčių—pieno 
panijų “kapitalas” yra

Pirmiausia jis 
kainų 10c. už

LIETUVOS ŽINIOS
Šiauliuose 200 “organi 

zuotų bezprizornikų”

ST. PAUL, Minn., 1. 
Keturi Chicagos Touhy 
teriai—Roger Touhy,
McFadden, Willie Sharkey ir 
Gus Schaeffer, kurie buvo tei
siami už išvogimų 'St. Paul mi- 
lionieriaus bravarninko Hamm, 
liko išteisinti federalinio teis
mo jury. Tai yra pirmas fe
deralinės valdžios pralaimėji
mas kovoje su žmogvagiais. 
Jų bylos nagrinėjimas tęsėsi 
kelias savaites.

Tečiaus jie nebūta paliuosuoti. 
nes juos bus stengiamąsi išga 
bent; j Illinois valstiją, kur jie 
bus teisiami už išvogimų John 
(“Jake the Barber”) Factor, 
už kurio paliuosavimą jie išga 
vo $70,000. Jei jie butų rasti 
kalti Illinois valstijoje Jiems 
gręstų mirties bausme.

28. — 
gangs- 
Eddie

Uždraudė pardavinė
ti svaigalus prie baro

WASHINGTON, 1. 28.— Per 
kelias dienas aukso kaina sto
vėjo vietoj, bet šiandie Re
konstrukcijos Finansų Korp. 
aukso kainų pakėlė 9c ir šian
die už unciją mokėjo $33.85.

Atstovų buto’ pirmininkas 
Rainey pranašauja, kad netoli
moj ateity įvyks pasaulinė kon
ferencija stabilizavimui pinigų 
ir visų šalių stfgryžimui prie 
aukso pagrindo. Prie to esą 
privesianti dabartinė preziden
to Roosevelto piniginė politika 
ir supirkinėjimas aukso. O 
stabilizavimas pinigų galbūt 
prives ir prie atsinaujinimo pa
saulinės ekonominės konferen
cijos.

Rainey sako, kad visoje šalyje 
yra varoma plati agitacija prieš 
aukso pirkimą. Esą kongresas 
turėsiąs ištirti kas yra užpa
kaly tos agitacijos. Pasak 
Rainey, supirkinėjimu1 aukso 
norima išvengti pinigų infliaci
jos ir ikišiol jos nebuvo. Te
čiaus, jei prezidento piniginė 
politika nepasisektų, tai susi- 
lauktumėm dideles infliacijos, 
su visomis jos blogomis pasek
mėmis.
Anglija priešinga pinigų 

lizavmiui
LONDONAS, 1. 28. — 

finansinių ekspertų, jei
rika ir pradėtų derybas su An
glija dėl dolerio ir svaro ster
lingų stabilizavmio, tai iš tų 
derybų nieko neišeitų, nes šiuo 
laiku Anglija dar nėra prisi 
rengusi savo pinigui stabili
zuoti ir nenori net ir tartis 
tuo klausimu,

RIO DE JANEIRO, Brazili
joj, 1. 28. — Paskelbta, kad 
lakūnas Lindbergh su žmona 
vėl skris per Atlantiko vande
nyną, šį kartų per pietinį At- 
lantikų—iš Dakajr, Afrikoj į 
Natai, Brazilijoj, 1,715 mylių 
atstume. Į Dakar Lindberghai 
atskrisią trečiadieny, bet nėra 
žinoma, kurių- dieną jie išskris 
per Atlantiką.

Kalinių skaičius Vo
kietijos koncentraci
jos stovyklose didėja

stabi-

Pasak
Ame-

BERLYNAS, 1. 28. -- Nežiu 
rint nacių nuolatos žadamų am
nestijų ir skelbimų, kad jie 
buk liuosuoją kalinius iš kon
centracijos stovyklų, statistikos 
rodo, kad -politinių kalinių, 
skaičius visose koncentracijos 
stovyklose, į kurias politiniai 
neištikimi žmonės siunčiami yra 
be jokio teismo, nuolatos di
dėja.

Už ką žmėnės atsiduria bai
siosiose koncentracijos stovyk
lose? štai keli pavyzdžiai:

Vienas Giessen universiteto 
instruktorius prisidėjo prierud- 
marškinių. Vėliau jis parašė 
laiškų profesoriui, kuriame ne
palankiai atsiliepė apie organi- 
ei jų. Profesorius laiškų per
davė policijai ir instruktorius 
atsidūrė stovykloje.

Beuerne du žydai pirkliai liko 
uždaryti koncentracijos sto
vykloje, “kad apsarigoai juos

MUŠIS SU RUMUNIJOS ANTI
SEMITAIS STUDENTAIS

vykioje, “kad apsarigoai 
nuo miestiečių”.

Du keleiviai išsitarė, kad jie 
norėtų verčiau važiuoti J Ru
siją, x kur vistiek galbūt yra 
geriau. Tai nugirdo nacis ir 
jų kelionė užsibaigė koncentra
cijos stovykloje.

minia dėl suėmimo 
linčiuotojų

liko
Minia pasidarė tokia

LAŠI, Rumunijoj, 1. 28. —- 
Vienas studentas lika užmuštas 
ir keli studentai sužeisti, poli
cijai ir kariuomenei puolus stu
dentų bendrabutį, kuriame buvo 
užsibarikadavę anti-semitiškos 
geležines gvardijos nariai.

CHICAGO.— Miesto taryba 
vakar priėmė patvarkymus de) 
svaigalų pardavinėjimo .Patvar
kymai priimti tokie, kokius re- 
koipendavo laisnių komitetas 
(apie tai buvo rašyta vakar). 
Tik tiek miesto taryba pakeitė, 
kad ji uždraudė svaigalus par
davinėti prie baro ir nustatė di
deles bausmes nusikaltėliams.

Mokytojai streikavo
SCRANTON, Pa-, L, -28; - 

Mokytojų streikas 01d Forge 
miestely, kuris tęsėsi šešiata 
savaties, užsibaigė vakar ir 3,t 
200 mokinių stfgryžo į mokyk
las.

Veda derybas dėl 
karo skolų

----------------------------------------------- ■■ . /

WASHJNGTON, 1. 28. — Ita
lijai pasisiūlė sumokėti $1,000,- 
0p0 iš tos dalies karo skolų, 
kurių ji turi sumokėti gruodžio 
15 d. Galutinų spręndimų; dėl 
dalinio skolų mokėjimo- pada
rys pats prezidentas,

Valstybės depųrtanąentą^Mip- 
jau4 veda derybas dėl školų* mo
kėjimo su Suomija, Latvija ir

.i A'V ■

■M

čechoslovakija.
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CHICAGO.—Agrik'irituros de
partamento tyrinėjimuose pie
no, kainų Chicagoje pradeda iš
kilti įdomių dalykų.

Ikišiol pieno kainas agrikul
tūros departamentas nustatyda
vo savavaliai, visai neatsiklau
sęs vartotojų, 
nustatė pieno
kvortų, kuomet daugelis pieni
nių pardavinėjo pienų daug pi
giau. Kada pieno farmeriams 
kaina liko kiek pakelta, tai pie
no kaina Chicagoj liko pakelta 
iki lic. už kvortų. O kad nie
kas nedarytų konkurencijos di
džiosioms pieninėms, tai liko 
uždrausta pardavinėti pienų pi
giau nustatytosios kainos ir 
pigiau pardavinėjančius pra
dėta aštriai persekioti.

Tas sukėlė aštrių protestų, o 
miesto tarybos komitetas pa
skelbė pienui boikotų. Tas pri
vertė agrikultūros departamen
tą atsiųsti savo atstovus vie
toj padaryti tyrimuta pieno kai
rių, kad ir vartotojai galėtų 
pasisakyti dėl pieno kainų.

Dabar farmeriai už pieną 
gauna apie 4c už kvortą. Te
čiaus miestiečiai turi mokėti po 
11c. Kur eina tie 7c., kurie su- 
daro .skiriumą^al’p perkamosios 
ir parduodamosios pieno kai
nos? i

Vakar tyrimuose, kurie yra 
labai skaitlingai lankomi žmo 
nių litfdijo vienas žinovas. Jis 
pardoė vienų pieno brangumo 
priežasčių—perdaug augštų pie
no kompanijų “kapitalų”, kad

ŠIAULIAI. — Spalių 29 d. 
“Lietuvos Vaiko” draugijos 
skyrius Šiauliuose surengė la
bai įdomių paskaitų apie detek
tyviniu vaikų globų. Skaitė 
nepilnajnedių įiusikaltėlių ko- 
hnijos Kalnaberžėj vedėjas 
kun. M. Jonaitis. Prelegentas 
pasakojo savo stebėjimų, pa
darytų per keletą metų, tirianc 
jaunųjų nusikaltėlių gyvenimų 
ir psichologijų, rezultatus. Pa
vojingiausias vaiko amžius esąs 
tarp 10 ir 14 metų, kada yra 
jau išsinėręs, bet suaugusiųjų 
dar tebetraktuojamas vaiku. 
Tuo laiku pas vaikų ima rei
kštis noras “plačiau pažinti gy
venimų” ir, jei vaikas nėra 
tokiu laiku gerų auklėtojų ran
kose, pas jį neišvengiamai at
siranda palinkimai į kriminalis
tikų. Daugumas tokių vaikų 
(be auklėjimo) tampa, anot in
dų rašytojo R. Tagorės, “klai
džiojančiais šunimis” arba, mo- 
demiškiau tariant, “bezprizor- 
nikais”.

“Bezprizorninkų” netrūksta 
nė pas mus, Lietuvoje. Dau
giausia esą jų Kaune ir Šiau
liuose, kaipo didžiausiuose mies
tuose. Šiauliuose, prelegento 
nuomone, “bezprizornikų” esą 
nemažiau 200. Beveik visi jie 
čia susiorganizavę ar suorgani
zuoti j tam tikrų organizacijų, 
turi savo vadų, atlieka tam tik
ras prievoles: vieni vagiliauja 
ir grobį neša pas vadų, kuris 
skirsto jį tarp visų narių; kiti 
rankioja mieste papirosgalius 
arba ką kitų; treti tarnauja 
jau suaugusiems vagims, ku
riems padeda “suuostyti”, gro
bį, iš anksto apžiūri apvogei 
skirtas vietas, dežtfruoja ir 
sutartu ženklu įspėja vagį apie

. p. Kai 
kurie, priešingai, policijai pa
deda vagis sekti ir ieškoti ar
ba net eina abi šias pareigas 
—vagių padėjėjų iš policijos 
agentų drauge, žodžiu—jokia 
“eitika” ir “moralė” jaunųjų 
“veikėjų” nevaržo. Dirba, kas 
pakliūva, tačiau visi priklauso 
vienai organizacijai, visi išpa
žįsta vienų savo pačių “etikų” 
ir “moralę”. Bet tai gręsia di
deliu’ pavojumi visuomenei ir 
jiems patiems,, “bezprizornL 
kams”. Kyla klausimas, kaip 
šį “Dievo valiai” paliktą jau
nimų nuo visiško sugedimo ap
saugoti? Tas klausimas po pa
skaitos buvo apsvarstytas ir 
nutarta įsteigti naujų organi
zaciją—jaunimo bičiulių drau
giją, kuri “bezprizornikais” rū
pintųsi ir gelbėtų juos iš pur
vino gatvės gyvenimo. Į orga
nizacinį komitetą tokiai drau
gijai steigti išrinkti p. p. J. 
Sondeckis, B. Giedra, kun. Gru- 
bys, kalėjimo mokyt. Kirša, 
mokyt. Kacinienč ir mokyt. 
Petrauskaitė.

jų kapitalas yra perdaug ats- . .. , . .
kiestas, bet už kurį jie vistiek f * ' .n

SALISBURY, Md., 1. 28. — 
Mėnuo laiko atgal netolimam 
Princess Ann miestely gauja 
nulinčiavo vienų negrų. Guber
natorius Ritchie įsakė linčiuo- 
tojus suimti ir nubausti. Einant 
tuo įsakymu*, milicija suėmė 
keturius įtartus vadovavus lin- 
čiuotojais. Suimtieji tapo at
gabenti į Salisbury, ir1 patalpin
ti milicijos ginkluotuvėj, kac 
paskui suimtuosius išgabenti 
į Princess Ann teismų.

Tečiaus prie ginkluotuvės su
sirinko didelė minia žmonių, 
reikalaudama- paliuosuoti suim
tuosius ir apkaltinti gubernato
rių, kurio įsakymu jie 
suimti,
karinga, kad milicijos komah 
duotojas gen. 
milicijai paleisti kelias ašarinių 
dujų bombas. Bet tai nė kiek 
nenumalšino jdukusios minios, 
tik dar labiau ją suerzino.

Tuo tarpu privažiavo senas 
automobilis. Minia manė, kad 
jame važiuoja gen. Reckord ir 
prokuroras Lane. Tuojaus vi
si puolė automobilių, jį sudau
žė ir apvertė, o važiavusį jame 
nusigandusį žmogų skaudžiai 
sumušė. Kada pamate savo 
klaidą, tai žmogų pametė vi
dury gatvės.

Gabenti suimtuosiuta į teismą 
nebuvo prasmės. Sutarta išga
benti juos į Baltimorės kalėji
mų. Milicija susėdo į keturius 
trokus, j kuriuos pasiėmė ir po 
vienų kalinį- Pirmiausia išlė
kė automobilitf gen. Reckord 
su Lane. Minia juos apmėtė 
akmenimis ir išdaužė automo
bilio langus, bet jų nesužeidė. 
Paskui išlėkė ir milicija. Ji 
pervažiavo per minių taip grei
tai, kad daugelis vos nepakliu
vo po milicijos trokų ratais. 
Bet tas išblaškė minių ir tuo 
išvengta kraujo praliejimo. 
Suimtuosius išvežus išsisklai* 
dė ir minia. Tik dar ilgai bū
reliai žmonių karštai svarsti 
kaip butų galima pašalinti iš 
vietos gubernatorių Ritchie.

Užmušė nacį; nukir
to galvą

*T J “’-- 1

BRESLAU, Vokietijoje, 1. 
28.-23 m. amžiaus darbinin
kui Kuri; Gerbert liko nukirs
ta galva už tai, kad jis peiliu 
nudurs nacių smogikų. .

Reckord įsake

• • ■

gauna pelną. Jis parodė, kad 
Wieland Dairy Co. turtas sie
kė $1,813,000. Paskui ta kom
panija susivienijo su Borden 
Dairy Co. ir tuojauta jos “tur 
tas” pašoko iki $12,000,000. O 
sulig įdėto “turto” reikia gau
ti ir pelnų. Todėl reikia ban
giau imti už pelnų.

Tyrimuose liudijo taipjau 
Raymond Lewis, 5048 N. Clark 
St. Jis buvo bedarbis ir pieną 
gaudavo iš išganymo armijos. 
Paskui jis pradėjo pirkti pieną 
“cash and carry” sankrovose 
po 8c utž kvortą. Jam patiko 
idėja pardavinėti pieną pigiau 
ir jis susikrapštęs $150 užsi
dėjo savo pieno sankrovų. Ne
žiūrint kad jis buvo visaip per
sekiojamas, jo sankrovos lan
gai nuolatos buvo daužomi, jis 
su žmona uždirba $50 j savaitę, 

i Grandinių sankrovos irgi pa
reikalavo, kad leistų pigiau par 
davinėti pienų be pristatymo 
—perkant tiesiai iš sankrovų.

RYTOJ
DEL DĖKOS DIENOS ŠVEN
ČIŲ Naujienos neišeis ir Nau* 
jienų raštinė bus bus visą die- 
ną uždaryta.

Pasirašė sutartiA5 n

BELGRAD, Jugoslavijoj, 1. 
28.—Jujgoslavija ir Turkija pa
sirašė “draugiškumo” taikos 
sutartį. '

KALĖDOS JAU ČIA PAT
Neužmirškite savųjų Lietuvoje . . . Palinskminkite juos! 
Jie laukia jūsų dovanų! Pasiųskite jiems keletą dolerių.

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

1739 80. HALSTED ST. TeL Canal 850f-



KORESPONDENCIJ

Atsiminkite

Paveikslus
Kuomet Pirksite Aspirin

THE W0RLD'S LRROEST BBILDER OF AUTOMOBILE?

BųftnsKaę, J. 
B. Balčikonis; 
dienos svarba

Hiikl vakarienė

{meskite Bayer As 
pirm T abi e t ką 
stiklą vandens

THANK YOU
AMERICA* Mm ERIVM ■

mim pa\
iv prisidėjimą

skaitome syprbiąųsią duoti 
nuolat geriau r i^tohiiliptą automobilių, 

didžiuojamės pasaką kad toks kąrąs bus

Lapkričio 5 d. Binghamtono 
lietuviai turėjo aviacijos dieną, 
kuri pavyko geriau, negu buvo 
tikėtasi,

Reikią pasakyt, kad Bing- 
hamtone aviacijos diena buvo 
rengiama visokio nusistatymo 
vietos lietuvių, išskyrus gal tik 
labą; kraštutinius bolševikus, 
bet ir tai jie daug neęiprieši-

vais.
Ačių “Biughamtou Sun” už 

patalpinimą komiteto atvaizdo 
ir tinkamo aprašymo tos die
nos ir kitų

Ačiū* “Binghamton Press” 
musų lakūnų 

James ir miesto mayoro Dr, 
M. Smith paveikslų ir tinka
mo aprašymo musų Aviacijos 
Dienos tikslų.

Ačiū WNBF radio stočiai, 
Binghamtone, už suteikimą p. 
Jąmes-Jąnušaųskas progos kal
bėt per tąmstų radio, nušyia 
tirpu; tųs diepos tikslui.

Ačiū kunigui K, Skripk:p, 
vietines lietuvių parapijos kle
bonui, už nuoširdų parėmimą 
tos dienos.

Ačiū p. Juozui ir Elzbietai

Mikelioniams už malonų sve
čių priėmimą ir apgyvendini
mą savo namuose.

Ačiū Pr-niąi E, Mikelionienei 
pdei K, Kaminskaitei ir p-lei 
E. Poškaitei už šaunų bankro
tą ir malonias vaišes, kurios 
jvykp p. Mikelionių namuose, 
lapk. 5 d. vakare.

Ačiū p-lėms Annai Gudaus- 
Kaiteį, Stelbi Skrebiutei. Ka
zei Kaminskaitei, Elzbietai Poš- 
kaitei, Annai Skrebiutei ir Elz
bietai Ąstrąyskaitei už parda
vinėjimą tikietų.

Ačiū visiems lietuvių laik- 
rąščiamsi, kurie talpino musų 
Aviacijos Dienos įvairius pra
nešimus.

Ačiū visięms tos dienos dar
bininkams, įvairioms komisi
joms ir visiems kurie tik pri
sidėjo kokiu norą darbu dėl 
tos dienos pasekmingumo.

P. B. Balčikonis, pirm.
M« Bakaitis, sekr.
Joseph D. Charno, iždin.

sį galvos skaudejinų ar n«uritis 
j keltų PP priJmimni.

eis skausmas

MIHeltonįųs i vvęčiuą, kur bw» 
vo‘ 1 paruoša puiki vakariene, 
ViSUH lakai šuniui PftVftiŠino- 
Tad šių žodžių rašytojas ir vi- 
si kiti yya ląhfti dRiijfi w»»iąi 
Mikelionienei, p-lei Kaminskai
te; ir p-lei Poškąitąi už tokias 
dideles vaišias.

Lakūnas Janušauskas ir Mr. 
Moor buvo apsistoję pas po? 
“uU'J. Mikėnus ir buvo pri
imti Kaipo p-ną sve
č-iai- .

P» B* BrtHkonh-

savo dėkingumą Amerikos Vianomooęk Chevrolet 
nuoširdžiai yra dėKin£fta Už i^elK^lą pasitikėji
mą ir prielankumą, kurie padare galimu dabarti
nę jos poziciją šioje industrijoje, ir maloniai 
ipa uždėtą ant jo tokios vadovybės atsakomybe,

Npa 1U33 metuose vitv^ųjįpųe ir Yėl atidavė Chev
rolet pirmą vietą imtdhmhilių pirkimą. Fakiipųi, 
sulig paskiausių žinomų rekordų, 4$$% visų kąru 
ir trukų nupirktų plgiąi įkainuotų kavų laukę šuns 
metais buvo Chavrplefe ne tiktai. pažymi did
žiausią visuomenes pirmenybę dėl Cbcvrųjet, kurią 
jis kada nors turėjo, 
sykį per paskutinius 
leį užėmė užgirtą pin^ępybę vadovavime.

Taipgi* prįsilaikąnt ^iuų įtienoą ūpo, Chevrolet prisi- 
jtmg|a prie cloulerm iifyhlėamonų ir vėl paantrina

Binghamtono lietuviu aviaci
jos diena buvo nuoširdžiai re
miama vietos sąndąriečių, so
cialistų, hepartyvių, parąpijo- 
ny įp daugelio bolševikiško nu
sistatymo žmonių.

Nuoširdžiai tą dieną parėmė 
ir viętįnis klebonas kun. K. 
Skripka. Jis paagitavo sąvo 
žmones atsilankyti į tą parep- 
gimą, pasikvietė lakūną P. Ja
nušauską pas save susipažini
mui ir išreiškė pageidavimą, 
kad visi lietuviai sutartinai 
remtų antrą transatlantinį skri
dimą. Už tai kun, Skrypkai 
priklauso nuoširdus ačiū.

Tad kuomet Binghamtono lie
tuviuose aviacijos dienai opozi
cijos nebuvo, tai todėl ir pa? 
sėkmėmis galima pasigirti, neą 
kaip teko sužinoti, gryno peb

Greit) palengvintai) ir 
ii tik rodo?

Tas kąs Liįja -J
atsitinka SSsŽž?
tuose stikluose

atsitinka jųsų skilvyje.

Greitesnė Pagalba Da 
bar Nuo Skausmo

Šis paveikslas viriui išaiškina pa
prastu budu. priežastį kodėl TIK
RAS BAYER ASPIR1N yra skai
tomas žinoma. Greičiausia ir Sat;- 
gi Pagalba sustabdymui skausmo.

Pastebėkite, kaip Bayer Aspirin 
Tabletka pradeda išsiskirstyti į 
dvi sekundas po to. kaip ji ipd- 
duria su drėgnumu—jūsų skilvy' 
jo, atsitinka tas pats, kaip kad jqs 

- matote viriui stikle.
Tpdil. Bąyer Atokią Td>I«- 

ka “tuoj)— — 
sį galvos 
r . ,r

Neužmirikite rapie tai, kai MŽ- 
eis skausmas. BAYER atnej grei- 

-. t) pagalba, kurios jus taip nori
te. Ir SAUGŲ Palengvinimą taip
gi. Tikras BAYER ASPIRIN 
nėra kenksmingas širdžiai.

T odėj yisuome t , sakykite r-
InJ- kuomet pirksite.
bgjite tikfi gaufi 

augumą
Bayer rąiies.

umrni miesto mayoroi w, m. 
Smith už nuečHį jo sveiki^ 
ma p, jaimEfloako miesto ro 
toaSje, lapkričio 4 d.r 1988 fr 
uč Mmkym? Uetuvių Avia- 
pijoa Hienoje | Ęerniett Fjei<| 
ir paaekymą lai tlienei etatra- 
kernos kolbos,

Ačiū p. Henelb miesto ma- 
nedčtH'M, oč priėmimą m»sų

H .WiW

Kaip ji pasiekia 
stiklo dugną jt jau 
išsiskirsto

.. Čbevrokl pažvelgia atgal j
mc|u§, hurie ųenįiigų jąp pa

sibaigs, pasirodo esanti ganėtiną; prieždų išvędv 
šti, tųip kaip ir praėjusioj Dėkos Dienoj, musų nuo- 
^irdžią padėUą Amerikos yisųpmęnei,

Jie Parodo Kodėl 
Tikras 

BAYER ASPJRIN 
yra žinomas kaipo Greičiau

sia ir Saugi Pagelba nuo 
Skausmo

I DVI SEKUNDAS, DABOKIT 
ANT SUSTOJIMO 

Tikra Bayer Aspirin Tabletka 
Išsiskirsto ir Pradeda Savo 

Darbą.

1

na liko virš 160 dolerių. Tą$ 
toji skaitline rodo, kad bing- 
hamtoniečiai būdami mažoje 
lietuvių kolonijoje pralenkė ir 
gana stambius lietuvių centrus.

Butų gal ir dar su geresnė
mis pasekmėmis pąs;džįaug$a, 
jeigu botu buvęs čiek tiek IU- 
tesnis oraą. Bet, deja? vėjas 
buvo to|ęą šaltas, kąd žmo
nių veidai buvo tiesiog pamė
lynavę.

Bet nepaisant tokio nepalan
kaus oro, žmanįy, kaip dėl mū
sų miesto, buvo daug. Buvo 
svečių ir iš Sęrąnton. Pa., taip
gi buvo atsilankęs ir Bingham
tono miesto majoras Dr. 
Smith, kuris paskraidęs aero
planu pasakė trumpą prakalbą, 
sveikindamas lakūną James-Ja
nušauską ;r Yisus susirinkusius 
lietuvius ir vėlino kuq geriau- 
ąio pasįsękimo p. Janušauskui 
jo skridime iš New Yorko į 
Kauną.

Kalbėjo J. M 
D. Charno ir P. 
visi aiškino tos 
ir apie p. Jąnušąusko skridimą* 

publika buvo labai entuzias
tiška ir kantrią; stovėjo lauke, 
laukdama progos paskraidyti 
orlaivių. Daugelis lietuviu pakį- 
lo j orą paskraidyti pirmą kar
tą sąvo gyvenime,

Skraidymas orlaiviu yisicms 
labai patiko, o ir nprinčių Ję- 
kiotį buvo tiek duug» kad du 
orlaivia; ir trečiam Kartais prįr 
gelbstint kėlėsi ir leidosi nuo 
pirmos iki sutemstant be jo
kios pertraukęs, ir tait gulą 
gale, dar keliems reikėjo pinį-^ 
gus grąžinti, nes jau buvo per- 
tamsu lekioti. .. •

Kaip keturios valandos po 
piet buvo parašiutininko šoki
mas iš orlaivio. Visiems patiko. 
P-as Janušauskas šiuo kąrtų 
jokių triksą oio nefląjėr 
orlaivis, kuria Jampadė
tas iš Almora, N. Y., dėl pęžir 
nomų priežasčių nęatskrKįo, q 
vietoje sposams daryti orlaivio 
nebuvo, taip ir turėję pasilikti 
tik pasivažinėjimas padangė
mis. /

Taipgi reikia pažymėti? kad 
labai daug pasidarbavo, parda
vinėdamas skraidymo tįkįetus, 
musų gabios panelės: p-lė Ąnną 
Gudauskaitė ir Stella Skrebiu* 
tė. Jos pardavė net už $77 ver
tės tikietų; p-lė Kazė KamĮO" 
skaitė ir Elzbieta Poškajtę par
davė UŽ $46, o p-lė Ąpna Skre- 
biutė ir Elzbieta Ąst;ąuskaitė 
Už 40 dolerių vertės skraidymo 
tikietų. Visoms panelėms už tą 
nuoširdų darbą priklauso dide” 
lis pagyrimas ir nuoširdus ačiū.

Susipažinimo vakarėlis

Lapkričio 3 d- Lietuviu Ąvi? 
ącijog Dienos komiteto komisi
ją, susidedantį iš p. p. Kąmin- 
sko ir M. Balčaįčįo, buvę su-? 
rengus susipažinimui vakarėlį, 
kuriame dalyvavo visi vietos 
lietuvių darbuotojai. P-as Juo? 
zas R. James-Japu|ąųskas bu? 
vo garbes svečias.

Vakaras buvo labai puikus; 
vįsi linkmai juokavo ir valgė 
skanius valgius. Paskui buvo 
pasidalinta mintimis. Vakaro 
pirmininko buvo visi pakviest} 
tarti savo žodį. Vieni ilgiau^ 
kiti trumpiau linkėjo p, Janu** 
šauskui laimingo pasisekimo ir 
taipgi visi džiaugęsi, tariami 
progoą ^Msipąžipti ąu liaunu,

HKunąs JanMčausHfts įrgi 
pasak? rimtą kalbą, pAfl|žl«ty 
damas savo užbrėžtą tikslą ir 
jo finansavimo budus ir t. p? 
Tuo vakarėlis ir baidėsi, Vis} 
išskirstė pgki}u|iu ųpu, pąąi? 
ryžę darbuotis dėl antro trans
atlantinio skridimu. * 

c

Vizitas Riesto valdyboje
Šeštadienį, lapkričio 4 d., p, 

j, D. Charno jau turėjo pakvįer 
timą vizituoti miesto valdybą, 
kad supažindinus p. Janušaus
ką su vietos miešto vąldinmr 
kais.

F9JM» Ji li. Janušauskas
gi yra labai dėkingas visięm? už patalpinimą 
Blnghamtonu lietuviams už vai- 
činsuR, ir gera paramą jo 
akridimid j Lietuvą,

Tad, labai mmčirdžiąi ačiū 
pnniii miesto msyoroi

; NAUJIENOS, Chlcago, Dl. 
.................. ....... ĮIĮIH ŲMWĮgĮ«RRW«lį' 1 ' UIIWI| j IIĮ^

Tad apie 1Q vai, ryto p. j- 
Ę. Jame?-Jankauskas, lydima3 
p. b. Balčikonio, komiteto p|r- 
inininkb, m, Balučio, keim 
sekretoriaus, J. D. Charno, 
kom- iždjnlnko, }y p. Mnųr nu
vyko į miesto salę, kur jo jau 
laukė Binghamton IPress reppr- 
teris ir fotografas. P-as J. D. 
Gharno tuoj aus supažindino p. 
Janušauską su miesto majoru 
Dr. Šmith, miesto manedžerium 
p, HęnelĮ, kopaelmomi p. John 
irvmjm ir kitais. Paskiau ma
jam ir p, Jamičaaskas tano 
nufotografuoti ir tos pačios d*e- 
npą laikraityje patalpinti io 
dviejų gaveiml sų kana tiks
lių dalyko aprašymu,*

Svečiuose pas p. Mlkeilanlu8
Sekmadienio vakare, uibai 

gus sėkmingą avinėlius diena. 
ponia Ė, Mikelionieųd. p-lėa K, 
Kaminskaitė ir B, Počkftitė už
kvietė p. Janušauską, visą ren 
gįrpp komitetą, tos dūmos dar-

Binghamton* N. Y.
/■•■'A1/1.... ~~~

Padėkos čodis visiems, kurte
Mokiu ar tokiu , Indu prjsi-

< JJ, U

Binghamton, N. Y.
Aviacijos diena pavyko visais 

atžvilgiais. — Visų pa žvalgų 
lietuviai ją rėmė.

iš tų nisuKOT^ią me^ 
visupiuenei 
Ir mes < 
pręzenluojamag AmeriKus yisųoipencl į Metą SB“ 
vąįčių, Kąrąs turės visas naujas ypatybes, Kurias 
galima huvd sudėti į jį ta pnoga, kurią jus savo di
deliu rėmimu padarėte galimu. Sugražindami tą 
naudą formoje geresnio automobiliam* ir didesnes 
vertybes dpį jūsų, kurie davėte mUPto savo paramą. 
Ir tai, pagalios yrą germųąįgs būdas* K?ki »nc* il' 
i)ouhp» pg^Kydami? “A^u tuu» Anwrtka I”

CHEVROLET CQ^|>awy, pBTfcęh, MICB^ĄN
DiTision gį Gtną^į Motorą

ijįjgįMi ?» <, x t’.- x4Ww.<c<č';- '-

miHM . ........................... ...................... iw."» i.uil.w.... n

binipkus jr dųųg k|tų pas p, štj ntfpširdų ačjp visiems žę- 
. . žymėtiems asmenim3

vienu Hp’ kitu budo prie pgąĮ- 
sekimo tos L. A. Dienon,

Ępmitetąs yrp pilnai įsitiki- 
nęs, kad tamistų parėmimas ir 
pasidarbavimas “Binghamtono 
L. A. Dienos” surengime pri
sidėjo prie jos gero pasiseki-

¥r^Mienls, iąpfc 29, 1933
■.............!..■■■. ■■JM ■■■■■RĮf. . JJR— . I,Į J

lakūno miesto rotušėje, lapk.
4, 1£33.

Ačiū p. John J. Iwinp už 
nuošjrdų pasitikimą ĮUUSų svęt 
Čjo p. James }r uį aypa&mli- 
nima su visais miesto atątąr

l/CHEVROLET

-1 .'*■*
■i-f

I i J-.A-

*



Montvidas.

Kalėdoms
SIUNTINIAI

vie
v/.'irsr

PAMATYKITE MUSŲ P-ną STUNGĮ

Paskutinė proga
Halsted ai 42m Street - CHICAGO

naujas žinksnis radio įfrogra- čių agentūrą. (’Sp.)

Lengvi Išmokėjimai

<WCDOOURPARt

VISUOMET

Programai bus perduodami per 
Columbia tinklą kiekvieną 
vakarą.

Perkant sykiu su 
skalbykla.

Radio programai: Kas diena WAAF, 920 k. 11:45 A. M 
WCFL, 970 k. Nedaliomis 1 vai. po pietų. 
WHFC, 1420 k. Ketvergais 7:30 vakare.

Budriko Thanksgiving išpardavime netik 
kad nupirksite pigiaus, bet gausite gyvą 
Kalakutą Dykai su kiekvienu .pirkimu RA- 
DIO, PARLOR SETO, SKALBIAMOS MA
ŠINOS, PEČIAUS arba AKORDIONO.

Bankines Valandos: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po 
piet. šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. po piet.

NORTH SIDE 
1:30

Šiandien svarbus ja- 
nitorių susirinkimas 

North Sidėje

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVE 
3343 So. Halsted St 

Tel. Boulevard 4905-8167

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

Nusipirkite Draftus, Radiogramas arba Te
legramų Perlaidas Drovers Banke. Jie bus 
išmokami Suv. Valstijų Doleriais Lietuvoje.

Reguliarus Išplaukimai — 
Kelionė — Žemos Kainos.

JŪSŲ siuntiniai pasiųsti da
bar jūsų giminėms Lietu
von reikš Linksmų Kalėdų 
dėl jų.

Paskutinė proga tiems, kurie 
žada praleisti Kalėdų šven
tes Lietuvoje—užsisakyti vie
tas laive

Du Kalėdų Švenčių 
liplaakimai: 
“FREDERIK VIII” iš New

Yorko ............... Gruodžio 9

Oopyrbtbt.
TIm American

Chi. Liet. S. P. Drau 
gijos inkorpora-

pareigas
gas
biznį; kad jie, o ne nariai, yra 
atsakomingi už tvarką ir fi
nansus — šituos ir kitus rei
kalavimus prisiėjo priimti, nes 
tokios jau valdžios taisyklės 
apie pašalpos draugijas.

Suprantama, viršininkams 
yra nemalonu, kada po tokio 
sunkaus ir keblaus darbo, ko-

Šiandien 
pietų Northsidėje 

įvyks svarbus susirinkimas ja- 
nitorių, kurį šaukia progresy
viai unijos nariai, vedą kovą 
prieš unijos viršininkus-geng- 
sterius.

Susirinkimas įvyks Lion’s 
Clube, 4300 West North avė. 
Tai bus ketvirtas ir paskutinis 
iš eilės susirinkimas, kurie bu
vo šaukiami šią ir pereitą sa
vaitę įvairiose Chicagos daly
se. Visi North Side janito
riai raginami į susirinkimą bū
tinai atsilankvti.

Rastas sužeistas lie 
tuvis Charles 

Sandusky

WEST SIDE — Paskutinė
mis dienomis policija rado su
žeistą lietuvį Charles Sandus
ky, 6940 South Maplewood 
avenue, gulintį prie senojo Ca- 
nalo tilto, netoli Western Bou
levard ir 31-mos gatvės.

Apart kitų žaizdų, lietuviui 
buvo perskelta galva. Jis bu
vo tuojau nugabentas į Cook 
apskričio ligoninę. Kvočia
mas, Sandusky negalėjo pasa
kyti kur ir kaip nelaimė įvy
ko, kaip jis buvo sužeistas. 
Spėjama, kad jį suvažinėjo 
automobilis.

Pilnas pasirinkimas
MAYTAG, WESTING- 
HOUSE, APEX, EASY 
PRIMA, PEERLESSir 
kitų. Kainos nuo $36. 

ir aukščiau.

kis buvo reikalingas inkorpo
ravimui, tūli nariai daro šio
kius ar tokius priekaištus. Siir- 
prantama, tvarka gerokai pa
sikeitė organizacijoj, nes seno
sios įstatymai nepripažįsta, čia 
ne viršininkų kaltė. Bet narių 
privilegijos gauti tiek pat pa
šalpos ir pomirtinės, kaip ir 
pirmiau, nepasikeitė. Duoklės

irgi nepadidėjo.
Reikėtų pašvęsti porą ar 

trejetą valandų po susirinki
mo skaitymui ir aiškinimui 
kokie yra valdžios patvarky
mai apie pašalpos draugijas, 
tai ir tie nariai, kurie dabar 
karščiuojasi, supras ir nusira
mins.

ir prie įstatymų prisitaikymui 
ąenai jau pasibaigė. Visos lie; 
tuvių pašalpinės draugijos ta
pą nelegalėmis. Dabar jau, se
na ar nauja pašalpos draugi
ja, jeigu nori legalizuotis, pri
valo turėti bent 500 narių, ku
rie sumoka po 5 dol. į iždą. 
Reikia išpildyti ir visą eilę ki
tų valdžios reikalavimų.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
viršininkai senai jau* mate pa
vojų, kad valdžia gali įsikišti 
ir padaryti likvidaciją. Inkor
poravimo klausimą jie kėlė, bet 
nesiskubino vykdinti, nes na
riai buvo pripratę prie senos 
tvarkos ir butų gvoltą rėkę 
prieš staigias permainas. Galų 
gale ir nariai įsitikino, kad prie 
įstatymų reikia taikytis. Val
stijos įstatymai duoda galią 
organizacijos viršininkams be 
narių atsiklausimo ją inkorpo
ruoti ir parašyti jai konstitu
ciją. Musų viršininkai kreipė
si į narius ir gavo jų sutikimą. 
Tai bu*vo draugiškas ir demo
kratiškas žingsnis. Musų vir
šininkai galėjo ir visą konsti-| 
tuciją pakeisti, bet jie per sa-j 
vo advokatą darė josi atkarto-! 
tinai, kad palikus viską, kas 
senojoj konstitucijoj parašyta 
ir pakeitus tik tuos paragra
fus, kurie yra priešingi vald
žios patvarkymams apie pašal
pos draugijas. Pavyko išderėt* 
netoli visą senąją konstituciją. 
Kad neleidžiama rinkti daugiau 
direktorių, negu 7; kad direk
toriai patys turi pasiskirstyti 

kad jie, o ne mitin- 
turi vesti visą draugijos

kaip iš- 
pareika- 

likviduo- 
buti nu- 
paskirtas

vimas
Valstijos rekordai rodo, kad 

Illinojuj nėra nė vienos lietu
vių pašalpinės organizacijos, 
išskyrus tris susivienijimus ir 
vieną nacionalę moterų orga
nizaciją, kuri turi kuopų ki
tur ir šioj valstijoj. Vadina
si, yra tik didelių organizaci
jų kuopos, o nėra nė vienos 
savistovės pašalpos draugijos. 
Nuo dabar Chicagos Lietuvių 
Draugija, kuri tapo inkorpo
ruota ir gavo Čarterį, yra 
nintelė pašalpos draugija 
tuvių tarpe, kuri legaliai 
vuoja. Visos kitos lietuvių 
šaipi nes draugijos neturį 
dimo iš valstijos varyti pašai 
pos biznį. Jos gyvuoja slap 
tai ir gali tvarkytis 
mano. Bile kas gali 
lauti, kad valdžia jas 
tų. Viršininkai gali 
bausti ir resyveris 
turtą tinkamai išdalyti.

Ar gerai valdžia daro draus
dama gyvuoti pašalpos drau
gijoms be nustatytos tvarkos? 
Gal taip, gal ne. Mat, kūrėsi 
įvairiausių draugijų, žadėjo na
riams pasakiškų gerybių už 
menkas duokles. Savo pažadų 
neištesėjo išpildyti ir viena po 
kitos bankrutijo. šelmysčių ir
gi buvo daroma nemaža. 1927 
metais tapo išleisti nauji pa
tvarkymai apie pašalpos drau
gijas, prie kurių ‘visoms buvo 
liepta prisitaikyti. 1931 metais 
dar naujų patvarkymų išleista 
ir pagrąsinta, kad kutins prie 
įstatymų neprisitaikins, tos bus 
uždarytos ir viršininkai nubau
sti. Ne viena lietuvių draugi
ja nekreipė į tai dėmesio ir 
iki šiol laikosi senoviškai. Duo
tasis laikas persiorganizavimui

Visi janilorių unijos nariai 
šaukiami į kovą prieš geny- 
sterius.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savinos Bank

Scandinavian-American Line 
praneša, kad dar yra kelios 
geros vietos, ekskursantams 
laive, “Frederick VIII”, kuris 
apleidžia New Yorką gruodžio 
9 d. Tie, kurie norite kajutes 
rezervuoti, raginanti pasisku
binti. Rezervacijas galima pa
daryti per “Naujienų” laivakor-

Kaip buvo sužeistas — negali je, 
pasakyti: nugabentas į Cook 
County llospital.

Stokowski pradėjo 
simfonijos progra

mų seriją

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.

Ne tik iš mūsų pačių pietų krašto — 
bet iš Turkijos — iš Graikijos — iš 
viso pasaulio — pati tabako derliaus 
grietinė yra surinkta dėl Lucky Strike. 
Ir tik viduriniai lapai tepaudojami — 
be kotelio — be kamieno. Kiekvienas 
Lucky Strike yra pilnai prikimštas — 
drūčiai susuktas. Net cigaretų galai 
pilni — iki krašto kupini rinktinio 
tabako. Be liuosų galų—štai kodėl 
Luckies traukiasi lengvai ir dega

muose, nes ikišiol nei vienas 
leidėjas nebandė transliuoti 
15 minučių programus simfo
ninės muzikos, su orkestru, į 
kurio sąstatą įeina šimtai mu
zikų. Programai gaus pradžią 
specialiai pastatytoje studijo- 

stotyje WCAU, Phrladcl- 
prijoje. Programą perduos 
stotys sekamuose miestuose:

Akron, Albany, Baltimorc, 
Boston, Buffalo, Chicago, Cin- 
cinnati, Clevcland, Indianapo- 
lis, Kansas City, Louisvile, 
New York, Philadelphia, Pitts- 
burgh, Providence, St. Louis, 
Syracuse, Toledo, Wafhing- 
ton, Los Angeles, Portland 
(Ore.), San Diego, San Fran- 
cisco, Seattlc, Spokane, Taco- 
ina, Miami, Arlando, Tampa, 
Atlanta, Atlantic City, Bangor 
(Me.), Birmingham, Bridge- 
port, Charlotte, Columbus, 
Dalias, Dcnvcr, Houston, 
Litlle Rock (Ark.), Mcmphis, 
Mihvaukcc, Minneapolis, Nash- 
ville, Ncw Arlcans, Norfolk, 
Oklahoma City, Beno, Rich- 
mond, Roanoke, Rochester, 
Salt Lake City, San Antonio, 
Savannah, Waterloo, Wichita.

Kalakutas 
DYKAI!

JOS. F. BUDRIK, 
INCORPORATED

Vakar per Columbia Broad- 
casting System Philadelphia 
Symphony Orchestra, su ve
dėju Leopold Stokowski, pra
dėjo seriją simfoninių kon
certų, kurie bus transliuojami 
per nacionalį tinklą kiekvieną 
vakarą, apart sekmadienio, 
8:00 vai. Chicagos laiku.

Pranešėju programuose bus 
pagalsėjęs “anaunseris” Nor- 
man Brokenshire, kuris per 
paskutinius du metu darbavo
si bendrovei, leidžiančiai pro
gramus per CBS. Tai bus

itls toasted ”
z *v\.'t ‘ ;•

DfiL GERKLĖS APSAUGOS — DĖL GERESNIO SKONIO

SKALBYKLA THOR

49.50
PROSINIMO 

MAŠINA 

19.50

I LIETUVA
Patogi

> - Naujos 1934 Radios 
| su 10, 11 ir 12 tūbų: 
I Pagauna visas toli- 
I mas stotis ir iš sve- 
I timų kraštų.

Kaina 12 tūbų 
po .............. $99.00
10 tūbų už.... $69.00
11 tūbų už .... $79.00 
Midget Radios

k po ..........  $8.95
■ 1934 Radio su
t phonografu $39.50
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NAUJIĖNOS, Chicago, III. Trečiadienis, lapk. 20, 1933

NAUJIENOS
Tta LĮpiaaiyHi Dąily New«

Užsisakymo kaina:
.Chicago je — paltu: 

šletains 
Pusei metų 

Trims mėnesiams------

18.00
.. 4.00
. 2.00

CanaI 85°Q

EcHtor P. GRIGAITIS

per

Subscription Ratesi 
per year in Canada 
per year outside of Chicago 
per year in Chicago

▼ .... ...... .
Chicagoj pęr iipeiio|ojug:

Viena kopija
Savaitei -
Mėnesiui

Suvienytose VahtUose. ng Ctycafęj,

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Port Office

Pusei meti -----------
Trims mėnesiams ....
Dviem mėnesiams ____
Vienam mėnesiui i_________

Uetnvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Luditą Naujiem* Ben
drovę, 178p 8. Halsted St*. Chicago, 
m. Telefonu Canal 8500. Orderiu

metų - -----
minesjami 

«.reiki* (ii 
karfc n *aito Mpoey

ROOSEVE^TO
DARBININKAI

Tie įvykiai Vokietijoje galutinai suartino čechoslo- 
vakijos darbininkus. Prieš kiek laiko Ceęhoslęyakijos 
rešppbjįjęą apvaikščiojo penkiolikos metų savo gyvavi
mo sukąktuveą, Visuose didesniuose miestuose vokiečių 
(įa^bininkai, socialdemokratams vadovaujant, pirmų 
kartų aktyviai prisidėjo prie respublikos nepriklauso
mybės apvaikščiojimo. Jie taip pat pasiuntė preziden
tui T. G. Masaryk sveikinjmę telegramų, kur pasisako, 
jog jie visais galimais budais gins fechoslovakijęs res
publikos demokratinę tvarką.
’ . ?!..'r”J' 'JL1.;11- t1—I'J’.  > 4 - ■ ■'—i--------------
r-.-; .... .iijlji’irt,H].■! i'ii.ff'T'jl"1' ” ji i'- 11 ■,I,IWI

SVEIKATOS SKYRIUS
■fii " iffnrniy - - •   BIRI!

š| Skyrlij Tvarko Ir Prižiūri 
AMERIKOS MSTUyiŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

KĄ VALGYTI?

i ii yiiiĮHMipn. imu i ,..........   i ,t , l | | i

IŠ darbo Rofrert Lotiis Stcveiison. Vertė A. Kartonas

Turtų Sala

Depresijai, kuri prasidėjo prieš ketvertą metų, dar 
vių nesimato galo. Amerikoje ir Europoje priskąitopia 
ligi 25,000,000 bedarbių. Ir depresijos tapo paliestoj 
daugiausiai tos šalys, kur pramonė yra labiau išsivys
čiusi. Apskaičiuojama, kad pasaulio gamyba sumažėjo 
40 nuošimčių, — ną, o Jungtinėse Valstijose ir Vokieti
joje beveik 50 nuošimčių.

Praeityje irgi yra buvę pramoninių krizm, bet jie 
niekuomet nesitęsė taip ilgai, kaip šį kartą. Priegtam 
jie nebuvę apėmę visą pasaulį*

Pasaulinė prekybą taip pat neįmanomai sumažėjo. 
Sakysime, palyginus su 1929 m. Amerikos, Anglijos įr 
kitų šajių eksportas sumažėjo dviem trečdaliais.

Žinoma, tai visai natūralūs dalykas. Kuomet pra
dėjo siausti depresija ir milionai darbininkų netekę už
darbio, tai žmonių perkamoji jėga žymiai sumažėjo. 
Milionai bedarbių ir jų šeimos ne tik nieko nepajėgia 
pirkti, bet dar yra reikalingi pašalpos.

Kur išeitis? Amerika bando likviduętį depresiją su 
pagalba NRA bei praveidimu infliacijos. Ar tas ekspe
rimentas duos laukiamų rezultatų, kol kas dar sunku 
pasakyti. Daug pareis nuo tę, kaip toli Roosevelto ad
ministracija bus pasirengusi eiti vykinime savo suma
nymų.

Kaip žinia, NRA siekiasi sumažinti darbo valandas 
ir nustatyti darbininkams minimum uždarbį. Darbo va
landų sumažinimu bandoma pašalinti nedarbas. Tačiau 
kyla rimtų abejonių, kad tai pasisektų padaryti. Net 
jeigu ir griežtai butų patvarkyta, kad darbininkai, ne
gali ilgiau dirbti, kaip 35 valandų per savaitę, tai ir ta
me atvejyje dar keli milięnai darbininkų negalėtų gau
ti darbo. Reiškia, darbo valandas reikėtų dar labiau su
trumpinti, norint nedarbą pašalinti.

Kitas dalykas — tai pinigų nupiginimas arba in
fliacija. Daugelis mano, jog infliacija Amerikai buvo 
reikalinga. Dolerio vertė buvo perdaug aukšta. Jeigu 
dolerio nupiginimas eitų kartu su pakėlimu darbinin
kams algų, tai, žinoma, viskas butų tvarkoje* Bet čia ir 
kyla klausimas, ar tai bus galima padaryti?

Nėra abejonės, kad darbįaviai, kaip ir visuomet, 
priešinsis algų pakėlimui. Nupiginus dar labiau dolerio 
vertę, pirmoje vietoje nukentės darbininkai. Jeįgu, pa
vyzdžiui, pagal NRA patvarkymą darbininkas per sa
vaitę turi gauti mažiausiai. $16, tai, doleriui dar labiau 
nupigus, jo alga sumažės, kadangi jis už tuos šešiolika 
dolerių mažiau begalės nusipirkti gyvenimui reikalįp- 
gų dalykų.

Kiek Roosevelto administracija pajėgs tuos daly
kus tinkamai sutvarkyti, tatai parodys ateitis. Tačiau 
tikėtis kokių pore stebuklų vargu galima. Dabartiniu 
laiku administracija bando sutvarkyti reikalus taip, 
kad ir avis butų čiela ir vilkas sotus. Vadinasi, patęn- 
kinti ir darbdavius ir darbininkus. Bet tai nėra įmano
ma. Faktas yrą tas, kad nei vieni, nei kiti nėra paten
kinti* Apskaičiuojama, kad per paskutinius penkis mė
nesius įvyko šešiolika šimtų su viršum didesnių ir ma
žesnių streikų. Tai aiškiai rodo, kad tarp darbininkų 
yra didelis nepasitenkinimas.

Ir ateityje Amerikos darbininkai turės dar labiau 
įtempti jėgąs, kad pagerinti savo būklę. Jie turės kovo
ti tiek už darbo valandų sutrumpinimą, tiek už aukš
tesnes algas. Jie turį teisę orgąpi^uętįa ir tųę privąjo 
pasinaudoti. Ligi šiol darbininkų judėjimas Amerikoje 
buvo gal silpnesnis nei bile vienoje šalyje, kur pramo
nė yra aukštai išsivysčiusi. Reikia manyti, kad nors da
bar tas judėjimas pradės labiau vystytis ir darbininkai 
ims smarkiau organizuotis.

Arba dietos įtaka žmogaus 
sveikatai.

daug* spartesniu tempu ei- 
negu senstančiam organiz- 
Suaugęs ai* senstantis žmo- 
gali gyventi daug mažes- 

proporcija baltymų, o di- 
proporcija angliavan- 

au’gantis žipogųs.

ČECHOSLOVAKIJOS VOKIEČIAI

čechoslovąkijos respublikoje gyveną nemažas skai
čius vokiečių. Prieš keletą metų santykiai tarp vokiečių 
įr cechų darbininkų buvo gana įtempti, — nuolat kilda
vo nesusipratimų. Vėliau tie nesusipratimai šiek tiek 
fapo išlyginti.

kios darbjjiinkiškos orgąpi?^»og tgpp ęųt^SkmtQ|, 
pradėjo slaugi $wue terpfM Kuris Ijjco atkreipiąs

yrą 
ku- 
la-

Rašą Dr. A. Petriką, 
Brookjyn, N* Y.

(Tęsinys)
Jau aukščiau esu minėjęs, 

kad žmogaus maistas suside
da i§ sekamų papuifinių me
džiagų: ąpgliąvandžių, baltu
mų, riebalų, mineralų, vitami
nų ir vandens. Nuędugnes- 
piam dietos išaiškinimui pa
imsime kiekvieną tų medžia
gų ątskirai ir kiek pįątęliaa, 
detalingiąn* tai pąpagrinėsįįne. 
Ręikja mums sužinoti kąjbąr 
mųjų medžiagų gerosios ir 
blogosios pusės, jų fiziologinė 
įtaka, jų gaminiai ir formos, 
kokiose jie kunui labiausiai pa
geidaujami.

Apgliayąndžiąį arba skroby- 
lai yra tuo svarbi maisto da
lis, kad jie reikalingi energi
jos tvėrimui ir šilimos palai* 
kymui kūne, šios rųšies mais
to kiekvienas daugiausiai su
vartoja, nes jo šaltiniai 
gausiausi ir jo daugiausiai 
nas reikalauja, šių dienų
blausiai paskilbę dietetikai 
(maisto specialistai) vis labiau 
linksta prie didesnės anglįa- 
vandžių proporcijos, o mažes
nės baltymų Tproteidų) dalies. 
Angliavandžių mes randame 
duonoj, bulvėse, pyraguose 
piene, saldainiuose ir kituose 
krakmoliniuose bei cukriniuose 
valgiuose. 'Cukrus itin yra tur
tingas angliavandžiais. Cuk; 
raus Amerikoj bene tik dau
giausiai suvartojama, negu4 k u
rioj kitoj pasaulio daly, nes 
čia jisai prieipąmas ekonomi
niai ir čion labiausiai išsiplė
tojus visokių saldintų valgių 
pramonė. Pavyzdžiui, čia labai 
pigiai galima pirkti visokių 
saldintų pyragaičių, kada, sa
kysim, tokioj Argentinoj jų 
suvis negalima gauti, o jei ir 
galima, lai labąį brangiai kai
nuoja. Amerikoj išpuola mętąm 
po 105 svarus cųkrąuts kiek
vienai ypatai. žįnęma, ne kiek 
vienas tiek jo suvąrtoja, bet 
yra tokių, kurie daugiau jų 
suvartoja, negu 105 svarus per 
metus. Tai labai dau#, stačiai, 
perdaug jo suYąrlojamą. Ypa
tingai baltojo cukraus perdąug 
vartojama. Jeigu kas 
saldžius daiktus, gali pasirink
ti atitinkamų saldšįų yWų, 
kurių yra pakankąinaį. Pasal
dinimui kokio porą gėrimo, k* 
t., kavos, arbatos, kakąę ąr’ko 
kito, galima vąrtęfi m.e<įų 
rudąjį cukrų, kųriP m W 
geresni, negu bąlląsįs py^rus, 
iš kurio išimta ntiW$ąi- Duo
ną taip pat gęrįąu pąąį$nk|į 
čielų rugių ar čielų kviečių vieT 
toj pikliavotos. Grud° ŽįPVU|<i> 
se-li?kštuose yrą mineralų V:- 
taminų, kurie tąįp pąt ra
lingi kunui. Pyilįąypi<oj duonoj 
to viso nėra. Apskritą! kąlr 
bant, žmonės perdaug du,opos 
valgo. Tų pačių angliavaųdžilj 
galima rasti daug geresnį© 
formose, negu duonos tešla.

Paskilbęs maisto ekspertas, 
Alfred McCann, tvirtina^ kad 
mes ne perdaug cukraus val
gome, bet dar permažai. Jisai 
sako, kad bėda ne su* cukraus 
perviršiu, bet su abelnu mals5-' 
to balansu, Jeigu musų mai* 
tas butų gerai balansuotas ki-

tais žvilgsniais, tai cukrus, 
kaip energijos šaltinis, nieko 
nekenktų. Pet kad musų visas 
kitas maistas yra begaliniai su
gadintas pelnagrobių maisto 
pramonininkų ir išlepinto did
žiumos gyventojų skonio, tai 
yra labai sunku išlaikyti de
ramą maisto balansą. Perviršis 
cukraus tokioj dietoj tik pa
blogina dalykus, todėl geriau 
jo vartoti kuomažiausia.

Baltymai arba pro leidai tai 
kita svarbi maisto dalis, reika
linga tvėrimui protopliazmos 
arba susidėvėjusių kūno celių, 
ši maisto dalis itin svarbi au
gančiam organizmui, nes nau 
jų celių bei audinių tvėrybą 
ten 
na, 
me. 
gus 
ne
desne 
džių, negu
Baltymai tuo svarbi yra me
džiaga maistui, kad apart tvė
rimo naujų audinių bei celių, 
jie dar vartojami kaip šilumos 
ir energijos šaltiniai. Didžiau
si baltymų šaltiniai, tai pienas, 
mėsa (kuda), kiaušiniai, žir
niai, šebelbonai, pupos, • riešu
tai ir kitokį vaisiai bei daržo
vės.

Ne visi baltymai, kaip ir ne 
visi angliavandžiąi, yra kūnui 
lygiai geri. Pavyzdžiui, žela
tina, kuri padaroma iš sumal
tų ir suvirintų sausgyslių bei 
kaulų — turi daug baltymų, 
bet jie kunui menką naudą ne
ša. Praktikos pavyzdžių tai 
įrodyti galima rasti, kad ir 
Prancu’zų revoliucijos prityri
me, kada Paryžiuje, dėl vokie
čių apgulimo ir naminio karo, 
sąlygos, pasidarę tiek blogos, 
kad mėsos įr kito maisto su
vis nebuvo galima gauti. Dak
tarai puolėsi ieškoti maisto 
medžiagų ten, kur tik buvo ma
noma jų gauti. Vietoj mėsos 
ligoniam buvo duodama žele- 
tįnos, bet pasirodė, kad jį ne
tinką maistui. Tą patį galima 
pasakyti ir ąpie tiyįųs kukurū
zų (kornų) baltymus, jie yra 
prastas maistas. Tikrieji, geri 
baltymai turi savy aštuonioli
ka “amino” rakščių, į kuriuos 
jie pavirsta virškinimo proce- 

Kuno celės gali pasiimti 
sau baltymus tįktąi tų “ami
no” rukšęįų pavidale ir iš jų 
sau gamintis reikalingas med
žiagas. želątina įr kukųtruzų 
tyąltymai nęturį viso reikiamo 
skaičįąus tų °aminę” rukščių. 
Žinoma, prie kito maisto, ga 
įima vartoti ir želatiną SU kų- 
kuru^ąia, bet jais vįenais žrno- 
Suą pęgąletų gyvęntį,
ąiįų deramų baltymų iš kitų 

žaltiinįų.
Kųpie baltymąi geresni: ar 

tie, kuriuose gauname iš mč- 
ans, ar iš augmenų —- kol kas 
ąųnku pasakyti, nes tuo klau
simu eįna ginčai tąrp maisto 
ekspertų. Gerų ypatybių, vie
nok, turi ir vieni įr kiti,

(Ęus daugiau)
—..... 'w....
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(Tęsinys)
Iki pat apsistojimo vietos 

Jlgasįa Jępąs stovėjo prie vai
ruotojo ir pųrodinėjo, kur pa
siimti laivą, peš jis Žjnojp tą 
plaukimo punktą, kaip sąvo 
penkis piritus; ir nežiūrint 
kad Iraųkiamąsis ląįvąs buvo 
gilesniame vandenyje, negu 
bųyo pažymėtą ant žemėlapio. 
Ilgasis Jonas nei kiek juo ne
sirūpino.

“čja esti gan smarkus van
denio tekėjimas, kai vanduo 
nuseką”, jis tarė, “bet žioji 
vjeta, taip sakyti, yra iškasta 
lyg su špatu.”

Mes atplukdėm laivą tiesiog 
į vietą, kuri buvo paženklin
ta ant žemėlapio nuleidimui 
inkaro, apie trečia dalis mąi- 
les nu# abiejų krantų, — di
džioji sala iš vienos pusės, o 
Griaučių Sala iš kitos. Dugnas 
buvo gryno smėlio. Teškimas 
musų inkaro į vandenį sukė
lė debesius paukščių, plasnę- 
jančių ir spiegiančių viršuje 
miško j bet nepraslinkus nei 
minutei laiko, jie nusileido ir 
vėl viskas buvo ramu.

šioji vieta buvo vifiškąį že
me apsaugota, miškų apaugu
si, medžiai net iki pat van
dens nusilenkę, pliažai lygus, 
o kalvų viršūnėj iš. tolį atro
dė išsikišę, lyg iš kpkio amfi
teatro, — viena čia, kita ten. 
Du upejiai, kūrinęs butų tik
sliau pavadinus pelkėmis, lie
jo savo vandenį į šį, taip sa
kant, tvenkinį? ir Įapąį aplink 

gavo nedamokėtų sulig kodek
su $59 pinigų.

, ' Bet bosas pavarė jį iš darbo. 
Tę ne ganą. Kai vėliau Hoff- 
man. nueidavo j kurią valgyk
lą:,darbo ieškoti ir pas i šaky dar 
vo pavardę, tai valgyklų savi
ninkai atsisakydavo duoti jam 

. d^bo.
• Jjęffpiap nusiskundė savo li- 

kiuių Groyes Whalear’ui, kuris 
yrą New Yęrke NRA adminis- 
tratpJW. Wbaler pagirė Hoff- 
mąpo Žygį, Bet, matyti, kai ku
rių valgyklų savininkai žiuri į 
dalyką kitaip-

rAmerikoj Darba Federacija ir 
kriaučių Amalgameitų unija

Spalių mėnesį šių metų Ame
rikos Darbo Federacija laik§ ; 
suvažiavimą (konvenciją) Wą- , 
shingtone. Vienas svarbiausių j 
suvažiavimo nutarimų buvo — 
tai priimti į Federaciją kriąų- 
čius Amalgameitus — Amalga- 
mated Clothing Worl$ers of 
America. ^Priėmimų rękomepda- 
vq pildomoji Federacijos tary
ba.

Kriaučių Amalgąmeitų unija 
tapo sutvertą |9Į4 metąis, Ji 
gimė kaip atskala nuo United 
Garmept Worgęrs ųpijos.

Per 19 nepriklausom0 gyva
vimo metų ji pasižymėjo rupes
niu savo narjų geręvę, solida
rumu sp tarptautiniu darbinin
kų judėjimu, užuojauta ir pa
namą kovoms už genesnę darbo 
žmonių ateitį. Unijinėj darbuo
tės srity kart kartėmis atsižy
mėjo kaip pionierė, ir į ją pra
dėta žiūrėti kaip į vieną pavyz
dingiausių Amerikos darbinip- 
kų organizacijų.

jurisdiKęijęs arba darbuotės 
Jaukę rito tųrp United Gar- 
ment Workers ir Amalgameitų 
unijos nužiūrėta ' tokios:

United Garment W°rkers 
unija palaikys dabar prįklau- 
sąneius jai narius ir veiks tarp 
firmų, su kuriomis šiuo laiku 
turį padariusi kęnfraktus. Ji 
sutinka ueorganizpęti darbinin
kų, užimtų vyriškų drabužių 
siuvimu* Kai dėl darbininkų 
sįųyai^ių marškinius, tai kiek
viena šių dvįejų orgąmząeijų 
palaikes dabar esančius jų ju
risdikcijoj narius. O dęlįai to
limesnio organizavimo marški
nių siuvėjų abi unijos jprė§ 
tartis.;-' %

ir 
pakenkė ,

Samuel Holfman, valgyklos 
tarnautojas (v.eiteris), dirbo 
New Yorke valgykloj, kuri pri
ėmė IVRA kodeksą. Bet kodek
so nusakytos mmimum algos 
valgyklą Hoffmanuį nemokėjo.^

Ębffmnp patraukė sąvų bosą 
teisman- Bylą jis laimėjo ir dar

OIKU pripildyti krepšį

purvinų lapų bei pu

Šiyos pakraščius kažkaip nuo
dingai žvilgėjo. Iš laivo mes 
nematėme jokio namo nei 
tvirtoves, nes jie buvo pasislė
pę tarp medžių; jeigu pa$ 
mus nebūtų buvę žemėlapio, 
mes bytume galėję manyti esą 
pirmutiniai priplaukę tą salą 
nuo pat jos iškilimo iš jūrių.

Čia nebuvo nei mažiausio 
vejalio, nei jokio garso, apart 
vilnių ūžimo pusę mailės nuo 
musų palei pliąžą ir toliau į 
uolas. Keistas nusistovėjusio 
vandens kvapas karojo aplink 
laivą
vančių medžių kamienų kva
pas. Aš patėmijau gydytoją 
bešnirpščiantį ir prunkščiantį, 
lyg ragaujant pagedusį kiauši
ni-

*‘Aš nežinau, ar čia yra tur
tų,” jis sakė, “bet aš užstatau 
savo peruką, kad čia yra kar
štligė.”

Jeigu vyrų elgesys buvo gąs
dinantis jiems dar tebebu- 
nąnt ant laivelio, tai sulipus 
ant didžiojo laivo jie visai 
grąsinančiai pradėjo elgtis. 
Jie visi gulėjo išsiblaškę po 
laivą ir visi urzgė besikalbė
dami tarp savęs. Mažinusį įsa
kymą jie suliko žvairomis, 
ir neatidžiai išmetinėdąmi 
pildė jį; net ir ištikimieji, gal 
būt, buvo užsikrėtę nepalan- 
kuinu, nes ant viso laivo neat
sirado nei vieno vyro, kuris 
bylų sudrąudęs neramiuosius. 
Tad sukilimas, buvo aišku, 
karojo ant mus, lyg tamsus 
debesis.

(Bus daugiau)
BOSTONIEČIŲ AT YDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M* 
Andelman, 284 Tremont St., 
Boston. Mass.

u... .....- . u.;, ........ ■

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai-' 
kriiščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jusy pato
gumo delei. M

• mh, r^aujieno^. 
Kaina 4§c. Turinys labai 
t* » į(,OmUS- Prade“ 
da»t pųa moksliškų straips
niu, literatūros, baigiant 
politika; aprašyta ir pra- 
nešt» visj^g, 
pasauly. 1

v, • •■ ■■■ MSur
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the kind of a son we 
a movie star

Pop indignantly rcmarked to Mom: “That’s 
raised . . . now he’s going to marry 

• and be a jiga-loo”

Nuo Išsinarinimų
Kuomet jums pasitaiko nikstelėti ko- 

jo* rieią, iisinasinti ranką ar gauti 
dieglį i pečius ir kuomet skausmas jus 
ii proto varo, tai iisltrinkite su 
ANCHOR Pain-Expelleriu ir apdengkit 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu.

j kelias minutes skausmas pranyks 
ir palengvinimas bus laimėtas.

Per suviri 60 metų Anchor Pain- 
Expelleris buvo ir yra vyraujančiu 
naminiu vaistu greitam skausmu pa
lengvinimui. Visose vaistinėse kaina 
35e. Ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

v'’ Zv

NAUJIENOS, Chicago, DL

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Oak Forest dėkoja 
Chi. Moterų klubui 

už vizitą
Prieglaudos įnamiai džiaugiasi 

suteiktu muzikaliu progra
mų ir dovanomis.

OAK FOREST. — Mes lie
tuviai gyveną Oak Forest prie-

glaudoje norime pareikšti vie
šą padėką Chicagos Lietuvių 
Moterų Klubui, pirmininkei p. 
Norai Gugienei ir visoms na
rėms už pasidarbavimą musų 
naudai ir už dovanas, ku'rias 
atvežė mums lapkričio 26 d. 
Taipgi labai dėkojame už mu
zikai} programą, kuris mus 
linksmino per dvi ir pusę va
landų.

Tą programą išpildė pp. N. 
G ūgis, Steponavičienė, Giedrai
tienė, Vaitiekūnas, ‘ Lečkaičiai, 
“Jaunosios Birutės” šokėjos, o 
kalbėjo p. A. Kalvaitis, Lietu
vos konsulas ir prieglaudos su« 
perintendentas Frank Winičik. 
Buvo ir daugiau programo da 
lyvių, bet gaila, kad jų vardų 
nenugirdau.

Tai buvo labai gražus pro
gramas. Po jo klubo narės ap
dalino mus su lietuviškais val
giais, cigaretais ir vilnonėmis 
kojinėmis. Viso musų buvo 
apie šimtą. Narės aplankė ir 
tuos suvargėlius, kurie nega
lėjų programo ateiti klausyti, 
nes gulėjo ligoninėje.

Varde vipų prieglaudos lietu
vių tariu širdingą ačiū Mote
rų Klubui už darbuotę, visiems 
svečiams, programo dalyviams. 
Mes. niekuomet jūsų neužmir
šim už suteikimą irius kelių 
džiaugsmingų valandų, kurių 
atmintis padės mums lengviau 
panešti sunkų ir vargingą mu
sų gyvenimą. Ačiū!

. Jonas Rusteika, 
Ipst. Ward 52, Oak Forest,

grupė, sudainuodama ištrauką 
iš operos “Kornevilio Varpai”. 
Programas prasidės 5 vai. pp. 
Įžanga 40c asmeniui. A-

Senas Petras.

Nauja savininkė “Elvi 
ros Valgykloje”

MARQUETTE PARK.—P-ia 
Elvira Rimku’nas užlaiko lietu
višką valgyklą “Elviros Restau- 
rantas”, 6236 So. Western avė. 
Patyrusi valgyklų biznyje sa
vininkė gamina didelį pasirin
kimą lietuviškų ir kitokių val
gių. Valgykla gražiai išpuoš
ta. • Senas Petras.

\\

tage Avė. Music will be by 
Stepheps Revelers. Entree fee 
is a ųuarter of a dollar, būt 
members who have their dues 
paid up to date receive a ticket 
gratis. Frank P. and his com- 
mittee are arranging 
kind of a program 
tainment.

some 
entcr-

these con- 
relate, we 

anonymous

We appreciate all 
tribs būt, sorry to 
cannot Ūse the 
species. Please note that and
turn oVer a new leaf. We also 
cannot ūse those that are too 
long. After all, the lenght of 
a column is limited
despite that we have been over- 
stepping our 
along. Thank

Rehearsals
are now making some head-

way with a degree of earnest- 
ness. It won’t be long before 
we begin dramatlc rehearsajs. 
Incidently, the girls of lašt 
year’s ballėt are reąuested" to 
make an appearance some tinn. 

» » »
Melodist offers that this is 

indeed an age of chiselry.
Juliet says we say “ A Men” 

instead of “A Women” because 
wc sing hymns, ąnd not hers.

Pirmyn Knights offer a “p. 
P.” song that’s too long for 
publication.

Blurpkevich notes that Wa 
ne|ta is 
now.

“We 
(friend) 
another’s.

..Quote Dept, 
mušt I 

before

R. W.

be • our own
we can be

Rehearsals at
Friday, will start at 7:45, as 
usual.

Jaccues Grandmesnil. .

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
2nionė«, kurio dol (senatvės arba kitokios 

priežasties jaučiasi silpni Ir nesveikus, at- 
Kauna savo jėgas, sveikata ir pasidaro stip- 
rcunl ir gyvesni po to kaip jie vartoja 
NUGA-TONE.

NUGA-TONE yra pastebėtinas vaistas dol 
moterų ir vyrų, kurio susilaukė senatvės, 
lis padaro juos ^veikesniais, tvirtesniais ir 
priduoda jiems naujų spėkų darbui. Jeigu 
jus esate senus arba silpnas, pamėginkite 
NUGA-TONE, Po keletą dienų jus paste
bėsite dideli pagerinimą.

NUGA-TONE parduodamas visose valstiny- 
ėiose. No priimkite pamėgdžiojimų. Niekas 
kitas jums nepagelbės taip kaip NUGA- 
TONE,

S. Rimkus, Beliajus, 
Zabukienes koncerte

RRIDGEPORT. — A. Žabu- 
kienės koncertas, kuris įvyks 
gruod. 3 d., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, dalyvaus daininin
kas Stasys Rimkus ir Vytauto 
Beliajaus šokėjų grupė ir “Nau
jos Gadynės” choro mergaičių

bu FRANCIS WALLACE
J AUTHOR. "HUDDLE"

CHAPTER THIRTY-NINE

Mom knew he was all right again 
and that he would eat. It was just 
as well for Pop to blow off steam 
that way as to keep it in his heart. 

i “What kind of a boy is be. any- 
howt Are we his parents or not? 

fWhat do we ever know what he’s 
doing or going to do? Aiways get- 

, ting mixed up with artiste and 
movies and people we don’t know 
nothin’ about? And what’s he go- 

(ing to do when he does get out, I’d 
likę to know?”

Į “Oh, he’ll have his pick of Jobą,” 
Mom said, filling up Pop’s coffee 
cup.

. “Maybe he will,M Pop answered. 
*‘What can he do? He’a got no 
trade; he ain’t a lawyer or a doc- 
tor; 1’11 bet he cap’t even keep 
books. No wonder Louie said he’d 
be a jiga-loo. He just keeps mum 

/likę a clam.”
i Būt he kept on eating so Mom 
4et hi’m go. Pop aras enjoying him- 
self and Mom knew he didn’t mean 

z a thing he said.
I “I says to him one day, how 
' about playing pro footbal) with the 
!New York Giants?-—they get big 
įmoney; and he just looked at me 
'likę I was insultin’ him; then 1 said, 
'how about coachip*? . . . and he 
jsaid, what, a Thorndyke man? and 
(then I said, maybe Charlie VVhitney 
i will give you a good job around 
the factory; and he said when hc 
left Athens to go to college he left 
the factory and everything else 

1 behind. That’s the kind of a son we 
raised—now he’s going to marry a 
movie star and be a jiga-loo.” 

i Mom let him talk because when 
Pop got started the only thing to 
do was let him finish.

i Būt Mom was worried, too, just 
the šame. Not about Tommy’s 
future, particularly, because some 
of the millionaires would take care 
of him, as they had promised — 
what Mom was worried about was 
the girls.

t Of course he was a man and 
just past twenty-one and there was 

j no reason why he couldn’t get mar- 
:ried if he wanted to—-that was the 
Įway of the world; būt Mom f eit a 
! little hurt because he didn’t say 
something to them about it; and 
then, coming vvithout waming, she 
hadn’t got used to the idea of Tom- 
my and some giri that way.

Dorothy of course, had always 
been his steady until they / both 
went to college and that seemed to 
change both of them some way be
cause they seemed to be mad; būt 

(Dorothy was a gftrl Mom knew and 
she knew her folks before her and 
there was a time when Mom would 
have thought it would have been a 

^great thing for Tommy to get in 
the Whitney family. Even yet Mom 
thought it would be all right be
cause Dorothy was a sweet little 
thing with a good heart even if 
Mom could see she had some of the 
old grandmothef’s pride; būt old 
lady Whitney couldn’t say anymore 
that the Scroggins weren’t good 
enough for the Whitneys because 
Tpmmy Randolph was half-Scrog- 

, gin and here were society girls and 
artiats and even movie atars with 
noble blood running after him— 
and they all had enough money to 

! buy and sėli the VVhitneys and 
some day Tommy wonld have, too; 
although Mom hastened to admit 
thąt Charlie Whjtney was ai) right 

į and had never been high-toned likę 
į the old lady aitting ttp-there on her 
. porch shaking her stiek at every- 
body who went by.

Things veren’t likę they used to
« Ch»»lie «t .triet- 

er with th« m«n and tend more to

Whitneys poor and Tommy rich; 
things likę that had happened be
fore, only if they did, Mom wasn’t 
going to be mean and look down on 
everybody who didn’t have as mųch 
money as she did.

Mom couldn’t help feeling sorry 
for Dorothy and how she would be 
embarrassed and people would be 
asking her ųuestions and all; and 
then Mom wondered how the artist, 
Elaine, would fee) about reading 
that in the papers in New York. 
Tommy hadn’t been home much in 
the lašt two years and never men- 
tioned the artist when he was 
home, būt Mom knew he was štili 
going with her because now and 
then he just happened to mention 
something in a letter and then, 
whenever the paper said anything 
about them, somebody always told 
Mom. Mom had sort of become ac- 
customed to Marlaine and big so
ciety, too. x

Būt this Valeska Mourot was 
hard to get used to so quick. Even 
as great as Tommy was, he štili 
didn’t seem great enough for a 
movie star with royal blood in her; 
although . . . he mušt be. Then, al
though Uncle Louie was just talk- 
ing through his hat, these movie 
atars were always kissing some
body else and Mom knew Tomirty 
would never stand for that if he 
was anything likę Pop because Pop 
used to be jealous if any other 
man even looked at Mom—or was 
yet, for that matter; that was one 
reason he didn’t likę Mrs. Farrel’s 
man coming around to collect In
surance, as though anybody' woald 
look the second time at that banty 
rooster with his stand-up coliais 
and in the winter he even wore 
spats!

Then, even though she knew 
Tommy would piake out fdl right 
and Pop was just gabbing, štili 
Mom knew that a lot would depend 
on what giri finally got .Tommy. 
Mom knew how women could in- 
fluence men and get their own way

ried Elaine he would have to work 
in Wall Street or some place likę 
that because, they said, her folks ~ 
were just rolling in money; būt if 
he married this movie star he 
couldn’t expect her to give up her 
job making all that money; and 
Mom didn’t want Tommy to be tied 
to any vvoman’s apron strings, al
though Valeska Mourot or Elaine 
likę as not didn’t know what an 
apron was—and if they were wise, 
they’d never find out.

Dorothy, even though she was 
well-fixed, did know how to take 
care of a man and even cook for 
him herself if she had to.

Mom couldn’t flgure it out even 
though she thought and thought 
about it all night. Uncle Louie came 
in after everybody had gone to bed 
and Mom heard him getting hot 
vvater so she supposed his stomach 
was bothering him again which was 
his own fault although she did fee) 
sorry for him being alone so much, 
Poor Louie, he just seemed to get 
the worst of it all the time. He 
had been full of life dūrins the lašt 
campaign and wųs sure A) Smith 
was going to get in; bwt then the 
moneyed people had put Hoover in 
and poor Uncle Louie was out in 
the cold again and he waa getting 
older every day.

Mom had never felt so sorry fo: 
anybody as. the day, when he had 
had to givę up his lašt tom old 
white stiff shirt and white tie; he 
had even taken to mending it him. 
self for the lašt while būt it waa 
all ready to fall apart; and now he< 
waa vvearing blue shirta every day. 
Next Chriatmųa, if ahe lived, Mom 
waa going to get him another 
white one; too Įmuch of the life 
had aeemed to go out of Įiim when 
he had had to give ųp that lašt 
White shlyt ųnd tie.

Būt lt took every extra cent Mom 
could sęrape together for Tommy’s 
spending money and allu sinee he 
was going around with big people, 
hų couldn’t go around with a

ITpPeContlnued)
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SHARPS and FLATS

In which edition the custom 
come to life...

» » »
You Thunk Wrong

He had choked her, 
he had killed her,

He had listened to her 
lašt dying gasp.

There she was, 
cold and štili.

Yet in his wild fury 
he was not sure.

He stepped on her 
and kicked her again.

A faint gasp? No, 
she was dead...

Quickly he climbed out, 
swearing alouri.

The darned old Lizzy 
was stalled again...

Quivers.

Tonight, Wednesday, Thanks- 
giving Eve, the Chicago Lith- 
uanian Women’s Club, of which 
our very good friend, Nora 
Gugis, is the president, and 
Mrs. Stephęns a prominent 
member, are giving their an- 
nual Charįty Bali at the Mid
land Gluiį, ,(172 W. Adams? 
Chorus mempers are invited to 
attend and contribute their bįt 
to a 
šaipe

worthy, cause, and at the 
time, enjoy themselves.

8 » »
C. B. writes, giving herH.

alibi for not attending rehears
als (she had to see a perform- 
ance of Ols’en••and Johnson) 
and telis us she is composing 
a series of little jingles ąbout 
various chorus members. Here’s 
the first:

Fnank J. has sterling qual 
ities

That will not tarnish nor 
mold.

• Be he joyful or angry
His friendship will always 

hold.

This Sunday, December third 
(Dec. 3) the Pirmyn Sočiai 
takes place. Giving the North- 
siders a break, the place will 
be Armitage Hali, 3800 Arnū-

bounds 
you.

I bought a
MAYTAG to
save money

N0W I couldn’t
keep house
vvithout it”

&
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Kada Poilsis Būna Sutrukdomas?
Veikite Greitai Kada Putli* Nereguliarumai 

Sutrukdo Miegą.

AR jus vargina pūslės nereguliarumai; deginan
tis, mažas ir perdaug tankus šlapinimasis ir 
' elimasis naktimis? Greitai susidomėkite šiais 

simptomais. Jie galbūt įspėja tolus inks
tų ir pūslės pakrikimus.

Vartotojai visur atsideda ant Doan’t 
Pili*. Šis laiko išbandytas diuretikas re- 

‘ komenduojamas per 50 metų. Pardavi
nėjamas visų aptiekininkų.

Doan’s Pilis .L"S.

for “Agurkai

PER HĄMBURGĄ
Mus nesupanti laivai suteikia proga pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu. 
I ABI PUSI. NEW YORKAS-7Q.5O 
KAUNAS. TREČIA KLASE I ■ v —

Savaitiniai išplaukimai. Patogu* geleiinke- 
liai* tutitiekima* ii Hamburgo. Informaci

jų kreipkite* į vietiniu* agentu* arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
mmm 1^7 N. Micbigan Avė., Chicago, Iii. mmhmm

................. ...... ............... ................ ~...... ...... ................................. .. ..... ■............. ....................... ................................ .

Suprnnlnma, ’ijh Hiitanno- 
tc pi n igtiH bu Maytag. Bet 
iki Jub jog neturite, juntu 
Himku įsivaizduoti, koks 

tai patogumui* turėti 
visuomet po ranka pa- 
Hltikėtiną nkalb i a in ų 
inuftini), kuria jų» ga

lite iŠKknlbti vieną rūbą 
arba visą kubilą | |ni>- 
žlnu laiko negu kad juinn 
užimtų Hinlfiti rižull ir 
paSaukti telefonu i lan- 
drę.
Pamatykite Maytag. Su
žinokite, KODĖL JI yra 
greitesnė, nuodugnesnė ir 
Švelniau veikia ant skal
binių taipgi okonomiSkes- 
nė operuoti. Klauskite 
apie lengvas Išmokėjimo 
išlygas.
THE MAYTAG CO. 

išdirbėjai.
NEWTON - I0WA 

o" lėM’Utą 1893

Sieniniai

10-28-KC
SIS MAYTAG DAR ĮKAI
NUOTAS UŽ TIKTAI 

‘695° 
Dėl namų be elektrom byle 
Maytag gali būt pritaisy- 
taH hu Gazolino Multl-Mo- 
toru už mažą prlniokėjliną.

PATELEFONUOKITE APIE MUSV DYKAI 
JUSU NAMUOSE DEMONSTRACIJOS PLANĄ 

ČIA YRA DEALER’IS 
PAS JŪSŲ

Maytag Chicago Co. 
1230 So. Węgtern Avė.

Tel. Seeley 2366

ASTUONIOS MOTERYS VIENOJ
ŠEIMYNOJ PASINAUDOJO

Kitas Pastebėtinas Rekordas dėl Lydia E 
Pinkham’s Vegetable Compound

> “Kaip man& bąĮnitg taip ir mano 
motina visuomet priimdavo Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Coiųppųnd.

ai 
kuomet nprĮ tuksiu .dukrelę aš bu-

tinai ir jai duosiu. Aš niekuomet 
nesijaučiau geriau savo gyvenime.” 
—P-ią ALBĘRT MUtfNINGHOFF.

Gali būti. jusp motina ar bobutė 
atsidėdavo ant Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound, taipgi. Tūks
tančiai moterų tai daro. Jos duoda 
jas savo, dukterims kaip jos išauga 
i moteris—jos priima prieš ir po 
gimdymui — jos atsideda ant jų su
laukus viduramžio. Jos turi būti ge
ros kuomet „98 iš 109 . moterų sako, 
Mos pagelbsti man.”
“MANO | MOTINA TAIPGI PRIIM- 

PĄVO ŠIUOS VAISTUS”
“Mano motina priidavo jūsų vais

tus didesnį dali savo gyvenimo, ypa
tingai atėjo Permaina. Ji da
bar yra 63 metų ir geroj sveikatoj. 
Aš priimdavau juos dėl silpnuipp. 
kuomet buvau' nevedus: Aš taipgi 
juos priįmdayau prieš gimdymų ir 

didžiai . rękdmenųuo{u p'VfegetąbĮe 
Compoupd, ypatingai laike nėštumo.

ropx, New York.

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 į

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.
,,, ,,         „į,, į   „į, , „         

DYKAI KALAKUTO VAKARIENE
SEREDOS VAKARE, LAPKRIČIO 29-1
GERA ŠOKIŲ MUZIKA. Kviečiu visus draugus ir drauges atsilan

kyti j mano puikiai {rengtų vietų.
Penktadieniais Duodama Žuvų Dykai.

Subatomis KALAKUTŲ PIETUS.
Kviečiu visus atsilankyti. Busite užganėdinti. Nepamirškite našlikę 

aplankyti, o aš suteiksiu gerų patarnavimų visiems.

EMMA POCAITE, 644 No. State St

Siūlome Didžiausi Pasirinkimą Pui 
kiaušių Lietuviškų Rinktinių Rekordų

NAUJAUSI ŠOKIAI, DAINOS IR INSTRUMENTALI
NUMERIAI

5 už 75 centus
Išpildome oi*derius paštu nemažiaus kaip 5 ar daugiaus C. O. D.

GREEN & REISMAN CO.
30 No. Dearbom St,,

Tel. Dearbom 6995

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvą, plaučių ir pūsles, užnuo- 
dijimų kraujo, odos, ligas, žąiadas, reumatizmų, gaivus skausmus, 
•kausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir pųslaptmgas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
tukžtančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Jfedfiliomįs nuo 11 ryto iki 1 vai. ■ 
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573
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‘NAUJIENŲ’ REPOR 
TERIS PAS BUR

TININKŲ

nei kurios 
pagarsėju-

irgi galiu

kad—Jeigu tamsta atėjai, 
krėsti juokus iš manęs, tai aš 
neturiu nieko pasakyti.

Taip pasitiko jūsų reporterį 
burtininkė kortų metėja. Re
porteris pasiskubino užtikrinti 
ją, kad juokų jis nekrės; kad 
jo manymu kortų metimas yra 
daug-maž toks pat gėmis, kaip 
filmų paveikslų rodymas, cir
kai, arba politikierių kalbos; 
kad jis atėjęs pasikalbėti apie’ 
biznį.

Neįtikinta burtininkė kalbė
jo toliau:

—Aš neturiu kambario ap
kabinėto šventųjų paveikslais. 
Aš nedėstau kortų ant rožan
čiaus, kaip kad daro kai kurios 
kitos. Aš nė gydymu neužsiimu, 
ir žmonėms nieko blogo neda
rau.

—Bet, ponia, aš ir nekaltinu 
tamstos.

—Tai ko gį nori? — užklau
sė moteris.

—Well, sakau, pasikalbėti
apie biznį, šį tą patirti.

—Ką gi nori patirti?
—Pirmiausia, ar, tamstos 

manymu, daug žmonių eina pas 
burtininkes? Abelnai pas visas 
burtininkes, ne pas tamsitą vie
ną.

—Kuo ne visi. Taip vyrai, 
kaip moters. Kai kurie vienu 
kartu nepasitenkina. Ar kas at
sitiks — ateina patirti kokios 
bus pasėkos. Jei laukia svar
baus įvykio, atsilanko 
ar jis išsipildęs.

—Kurių daugiausia 
— vyrų ar moterų?

—Sakyčiau, kad kuo 
pat; moterų visgi daugiau.

—O ką dažniausia nori suži
noki?

—Ateina visokiais Veikalais. 
Mergina, pavyzdžiui, nori žino
ti, ar greitai ji ištekės ir ar už 
to vyro, kuris jai patinka. AYy- 
rai teiraujasi tais, pačiais rei
kalais, tik jau apie merginas. 
Jei kas tampa apvogtas, lai no
ri sužinoti nors ką apie vagi
lius. Jei suserga, nori pa
tirti ar pasveiks... Aš pati esu 
metusi kortas ir kunigui ir se- 
serei minykei.

—Argi?
—Taip. Ir kas čia tokio: juk 

kunigai ir minykės, kaip giliai 
tikintys, turi būti ypatingai 
jautrus jų laimės išburimui.

—Ir tamsta pasakai, kas su 
žmogumi atsitiks?

—Ne aš pasakau. Aš kalbu 
ką kortos sako.

—Na, o tamstos kortos, 
dažnai jos pasako teisybę? 
dažnai atspėja?

—Man rodosi, kad veik 
suomet.

—Oho! O kaip tamsta meti 
jas?

—Pirmiausia turiu pasakyti, 
kad mano kaladė susidaro iš 
daugiau kaip šimto korių. Juo 
daugiau kortų, juo daugiau ga
lima pasakyt. Aš liepiu kaladę 
sumaišyt ir perkelti. Sumaišy
tas 
tau 
jos 
jos

—Gerai, ar gali tamsta pa
sakyti nepažįstamo ir nežino
mo tamstai žmogaus vardą, pa
vardę, kada jis gimęs; ar gali 
smulkiai atpasakoti vien iš kor
tų, kas su juo atsitiko tuo ar 
kitu atvėju?

—Nė viena burtininkė, mes
dama kortas, smulkmenų išpa
sakoti negali. Jei kuri garsina
si, kad gali, tai meluoja. Kor
tos kalba tik aplamai, tik ben
drais stambiais bruožais.

-—Jeigu taip, tai kam dar 
kortos reikalingos? Aplamai 
imant, nesunku sugalvoti žmo
gui miglotą pasakaitę apie žmo
gaus praeitį arba ateit).

—Man kortos kalba. Dabar 
aš galiu daug geriau aiškinti, 

keliolika metą atgal, kada 
pradėjau kortą kalba* įdo-

mauti, šiandie aš galiu pasa
kyti daug daugiau, 
kitos, nors ir labai 
sios burtininkės.

—Say, ponia: aš
pusėtinai daug kalbėti. Faktas 
yra, kad mano pažjs>tami dažnai 
draudžia mane: susimildamas, 
uždaryk savo burną nors va

landėlei... Na, tai kaip butų, jei
gu aš eičiau į burtų biznį?

—Nė viena burtininkė, jeigu 
ji užsiima tik kortų metimu, 
pinigų nepadarė ir nepadaro. 
Jeigu kartais burtininkes pra- 
lobsta, tai 
prie kortų 
biznį.

tik tokios, kurios 
metimo varo kitokį

» »

sužinot,

lankosi

ne tiek

ar
Ar

vi-

I have no time kurios kitos veislės namų sar- 
, Mat, nerętai “skrepas” 

ir kai kurie kaulai dalinama 
už dyką šunų veikei ant že
mės palaikyti.

Tavoro pritruko.
Bučeriai gauna “peklos”. Pa

hitrry up 
to spare”. • |gas.

Jonas atbėga moteriškei pa- ‘ 
tarnauti, o reporteris pasitrau
kia bučernės gilumon, arčiau 
prie užpakalinių durų, kad rei
kalui esant galėtų ir visai pa
sprukti. Jam, mat, pasirodė, 
kad kartais moteriškas liežu-. sirodo, kad pritruko frankfur 
vis gali būti taip jau4 aštrus, 
kaip tas peilis, kuriuo Valte
ris savo ranką suslaisino.

Abu bučeriai darbe.
Nespėjo Jonas atleisti antrą

ją kostumerką, kaip vidun įėjo 
kitos keturios ar penkios kar-

I tu, ir dar pora vyrų pridečkui. 
Pametęs lango rėdymą atbėga 
antrasis bitfČerys. Pusę savo ke
lionės jis atšliaužia ant papiu- 
vų. Sustoja tiesiai prie antro-

| Jūsų reporterio entuziazmas,
'kad jis surado lengvą ir pelnin
gą biznį, staiga atslūgo. Atsi- ,
sveikinęs su burtininke, jis išė-, s>os įėjusios kruutuvSn kostu- 
jo mąstydamas, ar ji tiki tuo, merkos, -
ką pasakoja savo kostume- 
riams, ar yra gera aktorė bur
tininkės rolei vaidinti. Ir ka
dangi jis pats nė tikėjimu, nė 
aktoriaus gabumais nepasižymi, 
o dar ypač pamatė, kad burti- 
ninkystės bizny pinigų mažai, 
tai nusitarė ieškoti sau kitokio 
bnznio. Apie tai ir mėgins pa
pasakot kitą kartą. —V. P-ka.

“NAUJIENŲ” RE 
PORTERIS BU- 
CERIO VIETOJ

Vadai ir bučernėj pasirodo.
Abu bučeriai įsisiūbavo dar

biai ne juokais. - Rodosi, kad 
abu iš karto dirba ant trijų 
ar keturių kaladžių mėsai ka
poti ir piauti, kurios yra krau
tuvėj.

Laukdamos savo eilės mo
ters dalinasi žini^Znis. Kitaip 
sakant, skleidžia tokius pat 
“laikraščius”, kokie skleista 
kuomet dar spausdintas žodis 
nebuvo išrastas.

terių, Bučeriai aiškinasi, kad 
jau seniai trokas turėjo būti 
su dešromis ir frankfurteriais. 
Bet kostumerka be didelių ce
remonijų atsako, kad jų žod
žiams ji tikėti negali. Paga
lios, neiškentęs vienas bučerių 
bėga prie telefono ir klausia 
kas atsitiko, kad tąip ilgai tų 
frankfurčių nėra.

Sugrįžęs jis aiškina, kad 
frankfurčiai turi būti jau* čia 
kiekvieną sekundą.

Leidė betgi nukerta jo tei- 
sinimasi ir jis jau klausia ki
tos: “What will be ypurs?” 
Duryse pasirodo kilbasų išve- 
žiotojas su baksais. Užsirūsti
nusi leidė sugrjšta prie kaun-| 
terio, gauna šviežių kuone žy-(metli susirinks Cleveland, O., suplanuoti naują sausųjų vajų, 
bančių “hot dogs” porą svarų... štai žymiausi sausųjų vadai (iš kairės j dešinę): F. Scott 
Visi patenkinti: gruipojęs d i- Bride iš Anti-Saloori League, vyskupas Edwin II. Hughes, 
plomatinių ryšių nutrūkimas Harvey Yoder ir George C. Southwell.

Nors prohibičija ir liko atšaukta, tečiaus prohibicioninkai 
nepaliauja dirbę už prohibiciją ir jų vadai pradžioj ateinančių

mas ir šokiai. Vipi tėvai ir 
jaunimas nuoširdžiai pakvies
tas atsilankyti.

DR. A. KARALIAUS 
SŪNŪS LAIMĖJO 

DOVANA
Parašė geriausi eilėraštį apie 

“Thanksgiving Day”

ir perkeltas kortas išdės- 
ant stalo. Po to aiškinu ką 
man sako, matydama kaip 
sukrito.

Kokių bizniaviečių Chicagos 
lietuviai turi daugiausia? At
sakymas: bučernių ir groser- 
nių. Taigi jūsų reporteris, ieš
kodamas vietos, kuriai jis tik
tų kaip kotas kirviui, nusita
rė arčiau pasižiūrėti į bučer- 
nės biznį.

Reporteris gavo džiabą.
Geras tautietis bučerys ta

rė jam: “Orait, eik į mano bu- 
černę ir dirbk, jei galėsi, o jei 
ne, tai žiūrėk”.

Prieš aštuntą valandą ryto 
reporteris jau buvo vietoj,. Du 
bučeriai laukė lengvo dfends 
biznio, tat ir bučernės atidary
mui ruošėsi neskubėdami.
Reporteris išsižadėjo džiabo.
Vyresnysis bučerių patarė 

reporteriui: “Pasigaląsk peilį”. 
Ir padavė kažin kokį geležinį 
kuolą ir ilgą lenktą peilį. At
sisukęs į savo draugą jis pra
bilo: “žinai, Valteris vakar, vos 
atidaręs bučemę, persiskrodė 
ranką. Pirštą kuone su kaulu 
atslaisino vietoj porčiapo.

Išgirdęs šią naujieną, repor
teris skubiai padėjo ant kala
dės geležinį kuolą ir riestąjį 
peilį. Be diskusijų jis priėmė 
rezoliuciją, kad jo paties ge
rovei bus išmintingiau žiūrėti 
kaip kiti dirba, o ne pačiam 
dirbti.

Kostumeriai ima rinktis.
Dar penkios minutės iki aš

tuntos, kada bučernė atidaro 
ma, o jau moteris barškina du
ris. Kostumerkai negi leisi šal
ty stovėti. Moteris įleidžiama 
vidun.

Vienas bučerių sveria jai 
spare ribs, vynioja šolderį, kre
čia kaušą kopūstų, informuo
ja apie kainą kepenų, širdžių 
ir uodegų. Ir rodosi, kad vis
ką daro kartu. Kitas rėdo lan
gą — nukloja jį bekonais, iš
dėsto nugarkaulius.
Reporteris susilaukia kompli

mento iš kostumerkos.
Moteriškę atleidęs, antrasis 

puola kitą langą rėdyti. Bet 
nespėja apsidirbti, nes pasiro
do kostumerka ir priėjusi prie 
reporterio sako, kad jai rei
kia frankfurčių, hamburgerio 
ir dar kokios ten mėsos, ku
rios vardo jis niekuomet ne
girdėjo. Reporteris išsižioja, 
nori dar kartą paklausti ko
kios mėsos kostumerka norė
tų: Bet ji, matyt iš karto nu
žiūrėjusi naujoką, pasako ne 
labai malonų “naujam buče- 
riui” komplimentą ir atsisuku
si j langą ragina: “Hai, John,

šakose, vadai išeina

jų eilė, ir 
jos apleid-

šalta.
tik 
ki-

tarp kostumerkos ir bučernės 
laimingai likviduotas.

Ašaros ir širdgėla.
Tačiau neužilgo bučernės 

mosfera vėl truputį įkaista ir 
reporteris užmiršta, kad jo dan
tys dėl šalčio kalenasi. Jauna 
ponia prižiūri atidžiai, kad jos 
orderis butų tinkamai išpildy
tas. O jos dukrelė, kokių trijų 
metų mergaitė, per stiklą įsi
žiūrėjo į kiaulės kojas ar jau
čių uodegas. Mergaitė nori gau
ti uodegą ir verkia; motina 
ramina — tikra tragedija.

Kada jis pataikys į savo 
nykštį?

nebetoli pietų laikas, 
kiek aptilo. Bučerys pa- 
kokius tris nugarkau-

at

Jau 
Biznis 
aidėjęs 
liūs kapoja po^čiapus plačiu 
kirviu. Ir kiekvieną kartą, ka
da kirvis krinta žemyn, repor
teriui rodosi, kad krinta tie- 
šiai ant bučerio nykščio. Bet 
kirvio ašmenys vis pataiko ko
kį ketvirtdalį colįo pro nykš
čio šalį. ;

Abu bučeriai darbuojasi pa
tylomis. Ruošiasi popiečio ar
ba. pavakarės “rush” pasitikti. 
Pagalios vienas jų pasiima po 
ryzą steiko ir nešasi jį į “back” 
pietums keptiš.p Niieind ir aš 
kartu su juo. Išmuštas regis- 
tery( numeris rodo; kad iki dvy
liktos aptarnauta 100 ar 110 
kostumerių. _ /

Reporteriui bučerio darbas 
pergreitas.

“Kaip patinka bučerio dar
bas?”, klausia John, bučernės 
vyresnysis. Atsakau, kad man 
atrodo pergreitas.

“Taip”, sako jis, “ir senes
niems kaip 40 metų bučėriams 
jau darosi sunku jis pasivy
ti”. | L . |

“Kuo išaiškinsit tą faktą, jo- 
gei tiek daug kostumerių tu
rite ?”

“Well”, aiškina jis/’ krautu
vę laikome gaivaus biznio gat
vėj. Stengiamės patarnaut kos- 
tumeriams kuo geriau, 
bendra darbininkų išvaizda 
(appearance) irgi vaidina ro
lę. Bet, tur būt, viena svarbiau
sių priežasčių tauta, kad mu
sų pardupdamo tąvoro kainos; 
atrodo labiau? prieinamos.

Kaip tą atsiekiate?
“Turime net tris krautuves. 

Daugiau tavoro išleidžiam, pi
giau galim patys jį pirkti, pri- 
eiilamiau ir parduot įsten
giam. '

“Kaip jaučiatės po šitokio 
bėgiojimo vakare, kada sugrįž
tate namo?

‘‘Šiandie dar niekis, nors dir
bame tik dviese, ba vienas bu
čerys turi “day off”. Mat, mu? 
sųS krautuvė yra unijinė. Bet 
šeštadieniais —- tai jau tikrai 
prisieina pabėgiotu*.

« £>' ' '

Per visą dieną išbuvau bu- 
Čemėj. Per visą dieną mačiau

galima sakyt, be rųinutės pa« 
silsio.

Į pavakarę atrodė, kad abie
jų bučerių vikrumas kiek ap- 
slabo. Bet per visą laiką vei
duose linksma mina ir links
mas pasveikinimas “How do 
you do”. Per visą dieną man
dagus atsiliepimas į kostume 
rių kalbą.

Ir taip sulaukiau 5:50 valan
dos vakaro. 6 valandą krautu
vė užsidaro. Bučerys pažiūrė
jo į registerį: 297 likietai įmu
šti.

“Ne blogai kaip dviejų žmo
nių darbui per dieną”, tarė jis.

laikraštį “Naujienose” anglų 
kalboje, kuris bus spausdina
mas kas antrą trečiadienį kiek
vieną mėnesį.

šiame lape bus apysakos iš 
Lietuvos gyvenimo, taip pat 
lietuviški istoriniai raštai, ver
timai liaudies dainų ir dauge
lis kitokių svarbių rašymų.

Be to, draugija rengia Bun- 
co lošimo vakarą, kuris bus 
ketvirtadienį, gruodžio 14 d., 
Kliubo salėje, Woodman’o sve
tainėj. Po lošimo bus progra-

Danville laikraštis “Com- 
mercial — News” paskelbė ei
lėraščių kontestą apie “Thank- 
sgiving Day”. Kontestą lai
mėjo Kenncth Karalius, na- 
bašninko Dr. Karaliaus sūnūs.

Kenneth Karalius, kuris da
bar gyvena pas savo gimines 
ponus Mažus ir Guntorius 
Westvillėje, yra tik 11 metų 
berniukas. Matomai, iš tėvo 
jis paveldėjo talentą rašyti. 
Tai nėra jo pirmas bandymas, 
— jis jau turi prirašęs visą są
siuvinį eilėraščių.

čia dedame “Commercial — 
News” pastabą ir Kenneth Ka
raliaus eilėraštį:

And we even have Thanks- 
giving poems today for our 
Poet’s Corner. * The first prize 
winner is Kenneth Karalius of 
Westville, who has written a 
mighty fine poem for us. The 
other poems were awarded 
honorable mention. Kenneth 
has a fine prize awaiting him 
at our office.

THANKSGIVING DAY 
Kenneth Karalius, 

Westville, III.
Thanksgiving day soon will be here 

* , merry

is good

and

Tuojau pasirodo, kad ir bu
černėj, kaip kitose musų gy
venimo 
prieky n — daugiau kalba, bal
siau, ir jų klausosi kiti. Kalba 
iškila apie mirusią iš vakaro 
merginą, kuri buvo labai ge
ra, visoms patiko ir kurios vi
si apgailestauja. Besikalbėda- 
mos kostumerkos nė nepaste
bi, kaip prisiartina 
viena paskui kitą 
žia krautuvę.

Bučėriams ne
Valandėlei tyku. Bet tai 

tyla prieš audrą. Į minutę 
tą pasirodys koks tuzinas nau
jų kostumerių. 4 Tuo gi tarpu 
vienas bučerys eina vėl langą 
rėdyti, o kitas atsinešęs puse 
jaučio raiko iš jo steikus, nu- 
piaustinėja riebalus, sueilinoja 
balones. Trumpai kalbant, ran
kos pilnos darbo, kiekviena mi
nutė ir sekunda užimta.

Daugiau kostumerių, dau
giau orderių. Vieni išeina, ki
ti ateina. Pasirodo mergaitė pi
nigams priimti, darbas bučer
nėj pilnai įsisiūbavęs.

Jau daugiau4 kaip valanda 
praėjo nuo bučernės atsidary
mo. Jūsų reporteris pametė 
kostumerių skaičių. Jisai jau
čia nutrukusią iš nosies rasą 
ant lupos ir susipranta, kad 
jam šalta. Pekliškai šalta. Daug 
šalčiau, nei tada, kai jis pats 
įbėgdavo į krautuvę dešros ga
balą nusipirkti. Ir jau ima gai
lėtis, kad nusitarė išbūti visą 
dieną joje. '

Pažvelgia tačiau į bučerius. 
Juodu, matyt, šalčio visai ne
jaučia. Atrodo, kad jiems net 
truputį šilta. Reporteris čia pat 
pastebi gilią bučernių biznio 
paslaptį: jose yra taip šalta, 
kad bučeriai netinginiautų!

Kostumerka išeina per
galėtoja.

Bučernėj krūva kostumerių 
— ir nesusipratimas. Mažiukė, 
apvali, senyva leidė airišių pa
varde. Ji reikalauja, kad jai; 
mėsą permainytų. Matote, po
ra dienų atgal ji nusipirko du 
svaru “salted pork”. Pusę su
valgė, o kitos pusės nebegali 
valgyti, ba persuri. Leidė rei
kalauja, kad bučerys išmainy
tų likusią mėsą j bekono sva- 
r$-

Vyresnysis bučerys, John, 
aiškina leidei, kad “salted pork” 
paprastai būna gerai įsudyta, 
kad jis negali mėsos bepriim
ti, ba jau pervėlu ją mainyt. 
Bet leidė laikosi tvirtai. Ir ga
lų gale, pastebėjęs, kad dar ke
letas kostumerių laukia jo do
mesio, bučerys atrėžia svarą 
bėkono, paduoda airišei, o su
grąžintą įmeta ) “skrepą”. Tuo - _ .. , ,... ...,
gabalu apsilaižys police dog ai nepaliaujamą jtemptą darbą, i

Iš Lietuvių Jaunimo 
Draugijos

Pradedant gruodžio 13 ,d.» 
Jaunuolių Draugija išleis savo

BIRCH TAVERN
PERSIKELS I NAUJĄ VIETĄ 
Gerai Chicagiečiams žinomas 
Birch Tavern persikėlė iš 2346 W. 
69th St. j naują vietą ir dabar 
randasi

2555 W. 63rd Street
Nauja vieta labai gražiai išpuošta 
ir patogiai įrengta. Skanus alutis, 
užkandžiai ir malonus patarnavi
mas dėl visi). Prašome atsilankyti.

With laughter, song 
clicor

•And with everything 
to eat,

From goodies, all the way down to 
nieat. ....

There will be turkey and chicken pie 
And eranberries, candy, and o tny! 
So many other good things to eat, 
It makes me hungry to think of the 

i treat
Which is yet so near and yet so far. 
Don’t you sometimes think that this 

merry day
Wasn’t (juite so happy or so gay 

. For the pilgrims who lived in years 
AriS a^Thanksgiving day goes by, į 
Let us ttdse our prayers as high, $ 
As those of long agol

that

Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

Bjlas
Biznio Korteles 
Laiškus ir Konvertus 
Plakatus

DRAUGIJOMS
. I * ♦ > ' • ■.

Atsišaukimus 
Lapelius .
Korteles 
Programus 
Tikietus

PAVIENIAMS
Vizitinės Kortelės, 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su speęialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais

Chicago, UI
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L, V. G

Gėlių Darželis

7:3(> vąl. vakare,

Lietuviai Daktarai
Ofiso Tel. Boulevard 5914

Graboriai

■sr-r

9

Phone Canal 6122

•p

ir 
it

756 W. 35th St 
(Cor. of 35th Halsted S t*.) 

Gyveninio vieta 8139 S. Lowe Avė.
Tel. Victory 5904

Ofise valandos t nuo 2-4. nuo 7-9 
Nedėldieniais pagal sutarti.

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

vai.. Nedėliomis nuę 10 iki 12 
8848 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tek Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

756 W. 35th St
(Co«. of 35tb 8 Hilited Su.) 

Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30
Nedėldieniais pagal sutarti

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavime fefc 
dotuvėse R kokiame Rei
kale visuomet esti iąžj- 
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturim iš
laidų užlaikymui įkyrių.

3307 Auburn Avė, 
CHICAGO. ILL.

Namų Telu Pfospect 1930 
i i' ksj,m-i'A,« rxr yng=p= 

LWUV>m Vytarai
-<R^^f>*|M|e»>R^*W*aU**^*'Wy^ĮjR***a^*<*^«**^^^*****'’****

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

2400 W. Madiron St. 
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 valu 

Tel. Sefley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. Lafayette 3 §72
J, LiylevičjuB

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Cfcicagoje

Dąde e R graži

GYDYTOMS JR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Semtomis ir nedėliomis pagal sutarti 
ReaMeącita 6631 So. California Aus.

Telefonas Republic 7868

Dr, Suzana Slakis
Gydytoja Valty Jr Moterų Ugų 
4145 Archer Avenue
Ofiso Tel. Lafayme 7337 

Namų Tel. Hyde Park 3395 
VaL — 9 —12 ryją, Antiadienjaii 
Ketvergais 4 —8 vak. Trežiadįeniail 
* šetadieniais sulig sutartie*.

DR. A. L. YUŠKA 
2423 IV. Mąratuttt Rd. 

kampa* 67th ir Attciiaa Ąv* 
Telefoną^ Groyehill 1595 

Valandą* rup 9 jkj 11 ąjo, ooo 3-4 
ir 7-9 pą Piltų, seredomi* pp pietų h 

nedėliomis pagal sosiprim|.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
463Į South Athland Avtnut 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 13 dien*. 2 iki 3 po pietų

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

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St, 
Tel. Monroe 3377

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

A Tel. Canal 0706
DR.J.KOWARSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso valąndos 2 iki 4 h nuo 7—9 
vai, vakare, NedSlięj sulig sutarties

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS — 

lietuviams žinomas per 35 me-

I. J, ZOLP
- «. GRABPRIUS 
1643 46th St, .

1387 Š», 49th Ct, .
Tel. Cicerą 3724, Koplyčią dykai

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHJSR ĄVENUĘ 
Telefoną* Vizginu 0036

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakar* 
Setedoj pagal *ąt*rtl,

Mrs. Anelia K. Jarush 
PhyriMl Tberapy 

& Midwife 
6109 South Albany 

Avenut 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar Ii- Amerikos Lietuvių Daktarų Drangijot 

goninčse, duodu ma- ________Nariai.________________

DR. C. K. KLIAUGA
Moterim* ir mergi- DENTISTAS
nom? patarimai do- 
vanai. 2420 W. Marquette Rd.

Pbon, HBMbOCK 7823

Rų. 6600 South Artatian
Phone Pioipecj 6659 DR.°p’ ^ŽALA^ORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Haltttd Sft"l 

CHICAGO, ILL.
■ ■ 1 j”" " 11 1 1 77"*   ■»■■■■■■■■/! ■>

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Wtttrm Avtnut 

JeL Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Įvairus Gydytojai

Lietuves Akušerės

NĄŲJJĘNOg. CKcago.tfrečiad jenisf tapk * 29, 10Ž3

RADIO
Budriko Radio 18-TA ĄPIEL(JNKĖ, sį<*n-
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MIRTIES PAMINĖJIMAS 
IR PAMALDOS

Siunčiame Gėles per Telegramų 
yįsų pasaulį

Maloniai' užkyįečią

Mąrijoųą Grybiene,

AJskyrų pakvietjmų nebus 
siunčiamą.

—     II J. . . JVirV mi.,i,.r.■. mimui|    
• %

Visi Telefonai;

Yards 1741-1742

Eudeikiaus ypatiškas patarųjyty^ yft 3Q
metų. — Vienintėlis Lietųvif &Rtyriųf vir^Jtylh elęktęp?
varomą, karaboną su foninėm durim? -r dąil«m» U tau
pumu laidotuvėse, —- palaukite '

Juozapas Eudelkls ir Tfivas
5340 So. ftechita Avė,

viri telefonai: REPUBLIC 8840
(Neturime sąryšių sn firma tuo pačju vardu)

t

Su tikru malonumu pereitą 
sekmadienį teko klausytis Juo
zo Budriko korporacijos duoto 
radio programo iš didžiules 
WCFL stoties. Puikiai daina
vo Kazys Pažerskas ir Anele 
Zabukienė prie p. SauTio akom
panimento vargonais. Muzi
kantai piano ir akordiono šau
niai grojo įvairius numerius.

Apie Makalus galima tiek pa
sakyti, kad jie visados būna 
geri ir žingeidus. Tai realis gy
venimo vaizdas. Dabar su ne-

kantrumu visi laukia kito sek
madienio, kad išgirdus apie Al
donos likimą...,,,.

Primintina, kad kitas Bud- 
i’iko krautuvės radio progra
mas bus ketverge, t.y. Pądė- 
kavopės dienų, RUP 7:30 iki 
8:30 vąkąre iš WHFC stotieš. 
Išgirsite daug gražių dainų ir 
muzikos, nes Budriko Įeįijžią- 
mi programai visados bu‘na pil
ni gražumo ir žingeidumo.

Kupiškėnas

Penktadienio vakare, 
gruodžio 1 dieną, Radio 
Kliubo 155 programas

Laimas — nuo 8 iki 8:30 
vąl, vakaro.
Šių programų vedėjas yrą 

Antanas žymontas. Radio Kliu- 
bo programai pasižymi smar
kumu, gyvumu, aiškumu, gra
žia parinkta mutzika ir daino
mis. Penktadienio vakare a b 
sukite radio ir pasiklausykite 
šaunaus programa.

Aludžių savininkai 
renka valdybą

Šiandien 9

VINCENTU GRYBAS

dlen po piet, antrų valandą, 
lietuviai aludžių savininkai 
renkasi, kad apkalbėjus savo 
reikalus ir išsirinkti sau” nuo-1 
latinę valdybą. Iki šiol tai bu
vo tjję tųMaikipė,

4pąrt |q dar bus apkalboj i-' 
jpas bravoro; ir nwto Pfttvar 
kypio4ąisnįų, nes kąįp žinome, 

Chicago miestą “tėvai”-ąl- 
(iennonai jau turi pagaminę 
projęlętą.

Visi be skirtumo prašomi da
lyvauti. šiandien 2 vai. po piet 
Geo. M. Chernaucko svetainė
je, 1900 So. Union Avė.

Kviečia tuolaikinė valdyba 
Juozas Kuzmickas, Sekr.

The Engiish tolumo

L. U. C. meeting Fridąy eve„ 
Dec. L at 7:80 P. M. at Uth- 
ConsuJate, 100 E. Bellevue P|.

Misą McGowan of North- 
western Universįty will speąk

PĮeaąe attend!
A. Kairia, Sec’yt

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
OfiiMl 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vąL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

Stotis —WWAE, 1200 kį- 
locycles,

Bugamila Vertelkienė
(pQ tėvais Adomąitė) .

Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 28-tą dieną, 3:30 valandą 
ryte 1988 m„ sulaukus apie 45 metų amžiaus, gimus Lietuvoj, 1 a- 
nevėžio ąpskr., Ramygalos parap., Juškaičių kaline.

Amerikoje išgyveno 22 metus.
Priklausė prie šv. Petronėlės Draugijos. .
Paliko dideliame nuliudime vyrą Zigmontą, 2 dukteris — Ste

faniją 10 m. ir Antanina 9 m., seserį Antaniną ir švogerį Kazi
mierą, sesers dukteris Stanislavą ir Marijoną (irimus, brolį Placidą 
Adomaiti ir šeimyną, pusbroli Bronislovą ir brolienę Marijoną Gri
nius, pusseserę Uršule ir švogerj Dominiką ir šeimyną Slotkų, 4 
švogerius — Mateušą ir švogerką Prancišką, Tadeušą ir švogerką 
Oną, Jurgį ir švogerką Julijoną ir Kazimierą ir švogerką Vertelkus 
ir gimines Amerikoj, o Lietuvoje seną motinėlę Barborą, brolj Le
onų Adomaitį, 4 seseris Teresę, Kazimierą, Barborą ir Marijonų 
ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 3609 So. Lovve Avė.
Laidotuvės įvyks penktadieny, gruodžio 1-mą dieną, 8-tą vai. 

iš ryto iš namų j šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje^ atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėta i švento 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Bugamilos Vertelkienės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuludę liekame.
Vyras, Dukterys, Sesuo, Brolis, švogeriai, Pusbrolis, 
Pusseserės, švogerkos ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

JURGIS KARPAVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 27 dieną, 4:30 valan
dų po piąt 1983 m., sulaukęs 
senatvės amžiąus. gimęs Su
valkų rėdybos, Rudenų para
pijos.

Paliko dideliame nuliudime 3 
dųktęyją. 8 ąuųųp, mų^ių, žen
tus, anūkus ir giminės.

Runas pašarvotas, randasi 
2828 W. 3gth Plące.

Laidotuvės ivyks pėtnyčioj, 
gruodžio 1 diena, 8:00 vai. ry
to iš namų i Šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuty
ląs Į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jurgio Karpavi
čiaus giminės, draugai ir pą- 
žistmpi esat puoŠirdžiai kvįe- 
Čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti .jaųi paskutini pątųr- 
nayjmą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Sunai, Marti, 
žentai, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Š. P. Mažeika, Tel. 
Yards 1188.

Atsibus gruodžiu 2 dienų, 1933 
pi. švęptp' Jurgio parapijos 
bažnyčioje 7180 valandų ryte.

Gipiines draugus ir pažysta
mus nuoširdžiai kviečiame da
lyvauti bažnyčioje^ o po pa- 
jnąldų prašau j namus 8408 
So. Wąnųce Chicago, IR. 
Telefonas Boulevard 2869, ,

Rengia šokius su do 
vanomis

BHIGHTON PAĘK. — Tea
trališka draugija “Rūta No. 1” 
rengia šokius su dovanomis 
gruodžio 2 d. Hollywood sve
tainėje, 2417-19 West 43rd St. 
Girdėjau, kad jie bus įdomus 
ir smagus. Klubo pirmininkas 
yra A. Aušra.

Komisijos narys,

Motinos ir rėmėjai vaikų dai
navimo draugijėlės “Gėlių Dar
želis”, būtinai prašomi, kad at
silankytų ši penktadienį, gruo
džio 1 d
Woodman’Q svetainėje, Limo iri 
33-čia g-ve, Mes turim daug 
svarbių dalykų apkalbėti.

Taip pat, malonu? mums pra-į 
nešti, kad musų jaunuoliai vai
kučiai prisirašė prie Budriko 
kontesto, kur jie šoks ir dai
nuos. Tai labai malonu mums 

[žinoti, kad nors dar esame la
bai jauni, bet turime drąsumu 
prisistatyti prieš minią žmonių 
ir šimtus kontestantų. Turime 
viltį, kad jie padarys gerą įspu- 
d; ir išlaimės kontestą.

Jurginis.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

(įrį^9 fi Ruropot fr vii praktikuoja 
unojoį virtoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniai* i< ketvirta

dieniai! pagal susitarimą.

3335 So, Halsted SL
T«L BOULEVARD »1»

*■■■ , 1 ...........................      .i—

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesne ir patogesni vietą

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Iventadieųiais nuo 10 iki 13 

Phone Boulevard 8483

MONIKA ŽOKAITIENĖ 
po tėvais Kurauskiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 27 dienų, 9 valandų 
iš ryto 1933 m., sulaukus 28 
metų amžiaus, gimus Chicago- 
je, UI.

Paliko dideliame nuliudime 
■ 1 sūnų Victorų 5 m., tėvų Sta

nislova ir motinų Petronėlę, 
brolj Pranciškų, broliėilę Bro- 
nislavų, 4 dėdes Juozapų, Ka
zimierų, Antanų ir Stanislovą 
3 dėdienės Aleksandrų, Onų 

uir”Onų MačtUlirfs ir 1 dėdė 
Adolphų ir dėdiene Petronėlę 
Kurauskius, tetą Antanina ii 
tetėną Antaną Vaišvilus, Juo- 
zepą ir Juozapų Kažinriekus, 6 
pusbroliai, 2 pusseserės ir visup 
gimines. F

Kūnas pašarvotas randasi 
650 W. 35th St. Tel. Yards 
6701.

Laidotuvės ivyks gruodžio 
1 dieną, 2 vai. po pietų iš nų- 
mij bus nulydėta i Tąų|iš|ęųs 
kapines.

Visi a. a. Monikos Žokaitie- 
nčs giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi
mu ir atsisveikinimą. \ £

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, Tėvas, Motiną,
Brolis, Brolienė ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja grax 
borius J. F. Radžius, Telefonas 
Canal 6174.

DR. VAITUSH, DPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas 
Palęngvįns akių įtempimų, kūjis esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nėrvuotumo, skaudamą 
akių tyritj, ?ritri?9 trųtpparegyntf į? 40- 
liregy$tę. PrirenįlĮ Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su t^tktrą, pąfodaųčų |nąžųusias.| 
klaidas. Specialė atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlią- 
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 Sou(ą Ashland Avę.

Pboųe Boulevard 75 Ę 9

Tel. Vards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
' i Htaiso.

pfisas ir Akinių Dirbtąyj 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams

Pagrabams
Prjstaląme i visas miesto dalis

3316 So. Halsted St., Chicagų, III.
Phone BoulevąrcĮ 73J.4

Stanlev V "'Mažeika L DavidoiŪS, M.D.
M Graborius to l4910 Sl>- A’«"™ 

urdDUnilS ir Te|t Kenwood 5107 >
Balzamuotojas valandos.

... .v. v i s* n * nQO 9 iki 11 valandai ryte;
Modemiška Koplyčia Dovana. noo 6 iki 8 valandai vakar.

Tunu automob.hu, v.sok..m, «.ka- ir luteirtnlmio.
lama. Kama prieinama. 1 r

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

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

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augšęiau

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. TeL Canal 6174

CHICAGO. ILL.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Gerai ______ T
tos kaipą patyru gydytojas chirurgas h 
akušeris.

Gydą staigias įr chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todu* X-Ray ir kitokius elektros prie
taisu*.

Ofisas ir Laboratorija:
102$ IV. !8th St., nttoli Morgui SU 

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

Tel. Canal 3110 
Rezideącijos telefonai

Paik 6755 u Ctotril 7464

Reikale meldžiame atsmaukti. o 
dąrty busite užganėdinti.

Tel. Canal 2515 arba 251
2314

SKYS
1439 S. 49 Ct

LAIDOM PIGIAU NEGU KITI
I. ■ ■

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J E EIIBEI^lt■ i ■ EUPtlKo
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So, Hermitage Avenue

fšii j .irk ;

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiaariai.

Janai 2515 arba 2516

h 23rd PI., Chicago 
■’RIUS: 
_ Cicero, ĘL 

Tel. Cicero 5937
i"1..... . ""! ......... !■" H.i^l... 'T.iJ. J. BAGDONAS

Lietuvių Graborius
2506 West 63rd St

T.L RBPUBMC J100 '
......... . 1 ‘ Ml> , .4 i lUi —

TeJ, Cicero 2109 ir 859 J 

Antanas Petkus 
Graboriu* 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St. 

CICERO. ILL,

-............*r-.. M-TT" .. ..  ' W—

Dr. J<Wlf įlLLA 

6558 So.^Vestern Avenue 
Valando*: Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. 

Nedaliomis sulig sutartie*. 
CHICAGO. ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Athland Ai*., 2 lubot 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 v»l< ryte, nuo 2 iki 4 
vai, po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedė|. nuo 10 iki 12 v. dieni 

Pbone Midway 2880

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gyriytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 81st Street

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

niais 10—12 dienų.

Advokatai

JOSEPH J. GRISU 
lietuvis Advokatas 

4631 South Aihland Aut. 
Tel. Boulevard ?800 

Rea. 6515 So. RącŠuiell St. 
Te!. Republic 9723

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas Bute 7690; valandos O—» 

W. Sidei 2201 W. 22 8L (Cermsk Rd) 
PmmMUo. Berodoa |» Mtay&os vak. 9 1M B 

SUet osm OaMl 81B1

automob.hu


$95.00Viso

4

Kas metai Chicagos Lietuvių 
Moterų Klubas atsižymi atliki
mu vienu didesnių labdarybės 
darbų, neskaitant jau titos ku-

Organizacijos pirmininke dėko
ja artistams, narėms ir sve
čiam už jo įvykinimą

r r
■ ■>4 < 

ti

ni.
10-

REAL ĖST ATE
Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Co., irDr. Strikolis, Vacek & 

daugelis kitų tapo ALTASS 
nariais

kartu 
p. Insodaį už žurnalus 
laikraščius; p. J. J.

SS

* *

liMbSiHi

S ff

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Stambios aukos 
plaukia į J. R. Janu

šausko skridimo 
fondą

. 25.00 
. 10.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5J)0 
5.00 
2.00 
2.00 
1.00

Amerikos Lietuvių Tranzat^ 
lantinio Skridimo Sąjungos iž
das auga. Paskutinėmis dieno
mis garbės nariais, nariais rė
mėjais ir nariais paliko eilė 
lietuvių Chicagoje, kurie padi
dino lakirno Juozo B. James-Ja- 
nušausko skridimo fondą beveik 
šimtu dolerių. Jie yra:

Dr. M. T. Strikolis— $25.00 
Vacek & Co....................

Joniškiečių L. K. K1 
Petras Miknaitis .......
Frank Tverkus ........
Frank Muccarella ....
Mrs. B. U. P..............
V. Sabaliauskas ........
M. Padgaiškis, N. Y. .. 
Petras Peika .............
Mrs. Julia Kumža ......
Mrs. J. Juozaitienė .....

Vacek & Co., 1751 West 47th 
Street, Town of Lake gerai 
žinomi brokeriai ir finansieri ii 
prisidėjo su auka prie antro 
skridimo per p. Sedemką, lie
tuvį, kuris darbuojasi toje į- 
staigoję. Užjausdama lietuvių

- * *’ " : t t.* '•'a' V ■ •’

as geras skonis apie kuri
" / .Z .....

Tamsta kalbi yra “pritaikinimas
Turkiško Tabako-

JL AIP pasitaiko, kad as esu 
vienas iš Vyrų, kuris perka turkiško 
tabako Chestęrfiejį cigaretams, 

“Musų vyrai gyvena Constantino- 
ple, Samsbun ir Smyrna Turkijoj; ir 
Cavalla, Serres, Xanthi ir Patras 
Graikijoj. Geriausia žinomi turkiš
kus tabakai paeina iš šitų vietų, ir 
mes bandome parinkti tik geriausias 
rųšis Chesterfield cigaretams.

“Nėr kito tabako panašaus į tur 
kiškų
ir aromatų. Chesterfield juos gerai 
pritaikina;

“Tas geras skonis apie kurį Tams
ta kalbi yra “pritaikinimas” turkiško

jis turį savo ypatingu skonį

Chestolield
Z4/2M ura LENGVESNIS / T“ GERESNIS

■s

> Um * Knai Tobacco Ga.-
- *. A-v ■ . įį>‘ ■ * ' , “■■• 

darbams, jų veikimui, bendrovė 
nutarė prisidėti prie antro skri
dimo ir nutarimą įvykdė išra
šydama fondui garbės nario 
mokesnio čekį.

O Dr. M. T. Strikolis, 4645 
So. Ashland avenue, dabartinu-’ 
vyriausias chirurgas ir virši
ninkas šv. Kryžiaus ligoninėje, 
dideles lantro skridimo entu
ziastas, prisidėjo su a irk a prie 
fondo, pareikšdamas, kad “ir 
jo maža dovana lai prisideda 
prie nupirkimo lakūnui Juozui 
R. James-Janušauskui aeropla
no, kurio nei jokia jėga negalės 
įveikti ir kuris nuneš lakirtią 
į galutiną kelionės tikslą”. Jis 
taipgi prisižadėjo pasidarbuoti 
skridimui, kiek jam galimybės 
leis, apsiimdamas į vieną iš 
ALTASS aktyviųjų komisijų.

Joniškiečių L. K. Klubas irgi 
pasiryžo remti šį antrų skridi
mą, ir savo paramą išreiškė pa
skirdamas į ALTASS fondą 
$10.00 auką, kurią įteikė AL
TASS spaudos komisijos nariui 
Frank Bulaw. Joniškiečių klu
bas taipgi pasiryžęs surengti 
vakarų ALTASS’o naudai.

(čia paduoti tik tie nauji 
nariai, kurių kvitos grąžintas 
į ALTASS fondą.)

Apie Chi. L M. klubo 
parengimą Oak 

Foreste 

riuos atlieka reguliariame vei
kime. šįmet, ta laimė papuolė 
Oak Forest įstaigos lietuviams 
kurių tenais randasi vįso apie 
120 ypatų.

Darbas, kurį khibietės užsi
brėžė ir atliko šiame atvėjyį, 
buvo svarbus ir sunkies, ta- 
čiaus pamačius kiek jausmų su
žadino jų atsilankymas minėtam 
Oak Forest, * jų patiektas pro
gramas ir dovanėlė, manau, kad 
visos jaučiasi atlįkusios tiktai 
mažą Žmoniškumo priedermę.

Viso lietuvių pacientų atsi
lankė arba buvo atvesti musų 
programo pasiklausyti, apie 
šimtas, vėliau narės atlankė 
dar 17 ligonių, kurie guli lovo
se ir negalėjo atsikelti, ir jiems 
padalino dovanėlės.

Aišku, kad vienos klubietės 
nebūtų įstengę atlikti viską 
kas buvo teikalinga prisiren
gime ir atlikime šio . vizito, bet 
atėjo joms pagelbon kiti geros 
širdies lietuviai, todėl- šis pa
rengimas pavyko kuogeriausia,

Užtat, varde Chicagos Lie
tuvių Moterų Klubo, ir savęs 
ypatinškai, tariu nuoširdžiausią 
padėką Lietuvos Konsului, p. 
Antanui Kalvaičiui, už jo ma
loniai išreikštus žodžius, ir vi
siems kitiems programo daly
viams, kaip tai: p-lėms Anice
tai štuTmaitei, Albinai Trilikui- 
tei ir Stellai Rimkiutei, trio, 
ir p-lei Onai Skeveriutei ir 
Pranui Jakavičiui, už duetus ii 
pavienius numerius, kartu de- 
kuodama viršminėtų dainininkų 
mokytojai p. Anelei Steponavi
čienei u’ž prirengimą specialių 
dainų šiam programai; p. Juo
zui Jovaišai, kuris tiek daug 
linksmumo įnešė musų progra- 
man su savo polkutėmis ant 
armonikos ir vėliaus dainomis, 
taipgi pritariant

a

"■.u .
broliams Stanley ir Victor Les- 
čauskams, ktfrie daug gražaus 
įtiešė musų programai! su są* 
vo smuikos ir cello kuriniais, 
taip-gi ir jų mokytojui, p. Ka
ziui Steponavičiui, už rūpestin
gą prirengimą šių numerių; 
Jaukiosios Ėirųtės narėms už 
lietuviškus šokius .kurie labai 
sudomino ir padarė malonaus 
įspūdžio į visus; p. B. Vaitekū
nui už jo jimkų žiupsnelius ir 
monologą; p-nams Petrui Sar- 
paliui, Kaziui ir Jurgiui Stepe- 
navičiams už suteiktus akom
panimentus dalyviams, taip-gi 
klubo narėms p-nioms G. Gied
raitienei, A. Steponavičienei, 
V. Byanskienei ir S. Staniuliu- 
tei-Voight už jų maloniai su
teiktas dainas.

Ypatingos padėkos žodį reiš
kiu p. JuožUi BudriKui už jo 
padovanotas ^knygas; 
ir 
ir
Bagdonui t/ž jo dovaną penkių 
dolerių, kurie bus išdalinti tarp 
tenais gyvenančių lietuvių, p. 
Domininkui Pivarimui, už su
teikimą troko nuvežti dėžutes 
valgių ir dovanų ir taipgi ufc jo 
nuvežimą Jaunosios Birutės na
rių taipgi p-nąms M. Kežui ir 
K. Steponavičiui už nuvežimą 
dainininkų.

Dėkoju, taippat ir svečiams, 
kurių atsilankė gan didelis skai
čius, ir pagelbėjo sudaryti lin
ksmesnę nuotaiką šiam vizitui.

Tariu ačia laikraščiams — 
Naujienoms ir Draugui, kurie 
suteikė įvairiefns kaštams, lie- 
čiantiems mųsų< Klubo darbuotę, 
vietos, ir visoms Chicagos Lie
tuvių Moterų Klubo narėms už 
jų nenuilstantį darbavimasi lab
darybės dirvoje, o ypatingai 
šiame paskiitiniadife Oak Forest

duoti labai daug ne \ tik mora
liškos paramos ir darbo, bet ir 
ihatcriališkai daug pridėti. Dar 
kartą dėkoju visiems bendrai.

i —Nora Gugienė, Prezidentė.
PADĖKOS LAIŠKAS

Infirmary 
Tuberculosis Hospital 
Frank Venecek, General 
Superintendent.— .

Cook County Institutions 
Oak Forest, Illinois,

November 27, 1938.
(Vertimas iš angliuko laiško)

Ponia Nora Gugis, 
Prezidentė-Chicagos Lietuvių 
Moterų Klubo, 
3323 So. Halsted Street, 
Chicago, Illinois.
Brangi Ponia Gugis:

Iš tiesų yra malonu žinoti, 
kad šiose depresijos dienose 
mes vis dar turime žmonių, ku
rie tuTi dvasią ir energiją eiti 
priekyn ir duoti tokias vaišes, 
kaip kad Jus davėte tūkstan
čiams musų pacientų vakar po 
piet. Mes atradom, kad lietuviai 
pacientai Oak Forest niekuomet 
nebuvo užmiršti, ir kad kas 
metas daugiaus ir dainiaus or
ganizacijų ir pavienių lietuvių 
atlanko musų įstaigą, kad pa
gelbėti saviems lietuviams.

Panašus atlankymai reiškia 
tiek daug užlaikyme ūpo tūks
tančiuose musų pacientų, kad 
nė žodžiais negalima išreikšti 
naudą, kurią jie atneša.

Varde visos valdybos ir pa
cientų ‘Oak v Forest, mes išreiš
kiame savo nuoširdžiausią pa
dėką Tamstai ir Tamstos orga
nizacijai.

Tikimės, kad ir vėl turėsime 
armonikai; parengime, kuriam jos turėjo malonumo matyti Tamstas šioje

Oak Forest įstaigoje greitoje 
ateityje,/ pasilieku,

Labai nuoširdžiai Jūsų,.
Frank Venecek, 

Vyriausias Direktorius.

Lituanica Avenue 
užtvirtinta

. ..........r "■
. Vakar vakare apie 6 vai. 
miesto taryba užtvirtino atmai- 
nymą Aubum Avė. į Lituanica 
Avė. pagerbimui žuvusių musų 
pirmųjų lakūnų per Atlantiką 
Dariaus ir Girėno, užvardinda
mi gatvę vardu jų orlaivio 
“Lituanica”.

šio atmainymo iniciatyvą pa
ėmė Lietuvių Moterų Piliečių 
Lyga, jos pirmininkė p. M. Zol- 
piene, joms padėjo Lietuvių 
Advokatų Dr-ja ir tos draugi
jos pirm. adv. J. T. Zuris.

I

PRANEŠIMAI
Humboldt Park Lietuvių Politiško 

Kliubo Balius jvyks šeštadieny gruo
džio 2 dieną, Armitage Hali, 3800 
West Armitage Avenue. Pradžia 7 
valanda vakare, bus gera muzika.

Užkviečia Yisus
. ? - Komitetas.

Auksinės žvaigždės L. P. P. Kliu
bo priešmetinis susirinkimas jvyks 
gruodžio-Dec. 1 d., 7:30 vai. vak. 
Balčiūno ..svet, 158 East 107 St. Su
sirinkime bus renkama valdyba ir 
visokios komisijos 1934 m- Taipgi 
bus svarstoma komisijos * siūlomas 
konstitucijos pataisymas, sumažinti 
sergantiems ligos pašalpas.

Todėl prašome visus narius daly
vauti susirinkime, ir imti dalyvumo 
konstitucijos svarstyme.

P. S. šimet mirė 4 nariai, užsi
mokėkite pomirtines ir kitokius mo
kesčius, kad nesusispenduotumėte.

Jurgis Pakaušis, pirm.
A. Narbutas, rašt.
1033 W. 103rd St., Chicago,

Special susirinkimas kriaučių 
kalo 269 A. C. W. of A. jvyks pėt- 
nyčioj gruodžio 1 d. Amalgamatec 
Centro name 333 So. Ashland Blvd. 
7:30 vai. vak. dėl naminavimo Joint 
Board valdybos ir Biznio agentų. 
Yra pareiga visų narių dalyvauti.

F. Prusis, sekr.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys priešmetinj susi
rinkimą penktadieny., gruodžio 1 d. 
7:30 vai. vak. Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj 3133 So. Halsted St. Visi 
nariai lųalonėkitelaiku pributj, nes 
ant' šito susirinkimo bus renkama 
valdyba 1934 m. it- taipgi randas 
daug svarbių; 'reikalų, kuriuos būti
nai‘turime aptarti.

/ S. Kuneviče, rašt.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo 
priešmetinis susirinkimas jvyks penk
tadieny, gruodžio 1 1933. Chica
gos Liet. Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. 7:30 vai. vak. * Visi kliubiečiki 
būtinai atsilankykite, nes yra daug 
svarbių reikalų, kurie turi būti šia
me susirinkime nutarti.

>- A. Kaulakis, rašt.

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

J. OKSAS 
2649 West 43rd Street

Grane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. I1L
TEL. REPUBLIC 8402

The Bridgeport
Knitting Shop

Neriam plonus ir storus vilnonius 
svederius dėl vyrų, moterų, merginų 
ir vaikų.

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

Atdara ir Šventadieniais.
F. SELEMONAVIČIA

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

Phone VICTORY 3486

m

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 Saly gy
venantieji pridera susipažinti su 
anglų kalba. Visiems gerai žino
ma. kad mokintų žmonių būtiną! 
reikia, ir jie yra labai brangus.

AMERIKOS 
Lietuvių Mokykla 

3106 SO. HALSTED ST.
■e” • ' i . ' ► :

«•—*—**-

lapk 29, 1933

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
juikųs pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Jlack Gold, Lump arba Egg, $6.00, 
tfine run, $5.75; Screenings, $4.75. 

Grundy Mining Co.. Beverly 9635.

MORTGAGE BANKERS

Prisiraiykhc i musų ipolk, 

TEL. LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
1023 S. Halsted St

(Jansen Scud.)
Res. 730 W. 62nd St, 
Tsl. Englewood 5840

CLASSIFIED ADS
I

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMU* SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaųninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertu patarimas visose namų savi
ninku 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 BUREAU OF 
CHICA.GO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

AR JUSU STOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darbų už 

jūsų pačių kainų. Mes taipgi taiso
me rynas. *‘down spots” ir visoki 
blekės darbų.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. Jll.

Financial 
Finansai-Paskolos

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

134 No. La Šalie St.

*

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI pečiai, vienas šildo
mas kietom, o antras minkštom ang
lim ir blekinė v®nė. Taipgi gražių 
piešinių. 1448 N. Wood St. ant 3 
lubų užpakaly.

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

IŠPARDUODAME visai naujus 
Kailinius Kautus, po vienų kiekvieno 
styliaus. Kai kurie truputi sutepti 
nuo Čiupinėjimo. Taipgi Kailiniai 
Kautai priimti i mainus. Dideli Bar- 
genai. $35 ir augščiau. Economy 
Section, Miller & Co. 166 Norta 
Michigan Avė. Atdara vakarais.

Situation Wanted 
Darbo Iešką _ _

BUČERYS, kam reikalingas pa
šaukite

Victory 4606

Help Wąnted—Female 
Darbininkių Reikia_

REIKALINGA tvarki, patyrusi 
mergina tarp 20-25 metų prie abel- 
no namu darbo. Elektriška skal
bimui mašina, magliai. $5.00 — 
geri namai, turi mėgti kūdikius, tu
ri turėti liudijimus, *

Tel. Albany 7572

Business Chances 
Pardavimai Bizniai ___

PARDUOSIU aludę su namu ar
ba mainysiu ant namo, biznis iš
dirbtas per daug metų.

1239 W. 59 St.

PARDUOSIU arba priimsiu i pu
sininkus i grosernčs ir bučemės biz
ni. Vienai moterei persunku.

8485 So. Wallace St.

Real Estate For Sale 
Namųi-šemg Pardavimui

PARDUOSIU arba parenduosiu 5 
kambarių namas, didelis plotas že
mes netoli street karių. Atsišaukite 
pas savininkų 6001 So. Carpenter St. 
Englewood 2116.




