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Gubernatorius Hor 
nėr sutiko išduoti 

kalinį Floridai
Net teisinas pasibaisėjo padėti

mi Floridos kalėjimuose ir jų 
“chain gang”

SPRINGFIELD, III., gr. 7.-- 
Gubernatorius Horner šiandie 
sutiko išduoti Floridos valsti
jai kalinį Lames La Rue, 27 
m., kuris pabėgo iš baisiosios 
Floridos “Chain gang” ir ne
senai buvo sugautas Chicagoj.

Pristatytas Chicagos teismui 
Le Rue smulkmeniškai papasa
kojo apie kankinimus Floridos 
kempėse, kur jie dieną ir nak
tį būna, surakinti retežiais ir 
nuolatos kankinami. Kai jis su 
sirgo ir negalėjo dirbti, jis ta
po patalpintas j taip vadinamų 
“sweat box”,—medinę dėžę, ku
ri visą dieną buvo laikoma ant 
saulės ir kalinys joje buvo sta
čiai kepinamas. Naktimis gi jj 
kankino šaltis. Taip jis buvo 
išlaikytas 8 dienas, duodant 
tik biskį duonos ir vandens. 
Be to kaliniai nuolatos mušami 
ir spardomi.

O pakliuvo jis kalėjiman už 
tai, kad jis su žmona ir mer
gaite, neturėdami pinigų apsi
gyveno svetimoj, bet 
jamoj pašiūrėj. Už tą 
kelis metus kalėjimo.

Teismas pasibaisėjo
kojiniu ir atsisakė jį išduoti ir 
dar pareiškė, kad jei guberna
torius sutiktų išduoti, tai teis
mas dar duos užtektinai* laiko 
kreiptis į augštesnį. teismą, kad 
atmainytų gubernatoriaus nuo
sprendį.

nevarto- 
jis gavo

jo pasa-

Streiklaužiai sumušė 
skerdyklų pikie- 

tuotoją
Muštynės kilo prie 920 Fulton 

St. Penki pikietuoojai areš
tuoti

CHICAGO.—Vakar kilo muš
tynės tarp skerdyklų pikietuo 
tojų ir streiklaužių prie Fulton 
Market, 920-924 Fulton St., kur 
randasi ir pora kitų nedidelių 
skerdyklų, kurių darbininkai 
streikuoja.

Visos trys dirbtuvės buvo 
pikietųojamos streikierių. į 
skerdyklą atėjo dirbti tūlas 
Joe Kitukel, 2551 W. 45 St. 
Pikietuoojas Adolph Gennes, 
33 m., 1616 North Park Avė., 
pakvietė j j nueiti j darbą, bet 
prisidėti prie streiko. Tuojauš 
Kitukel puolė pikietuotoją ir 
prasidėjo muštynės, j kurias 
greitai įsimaišė policija, kuri 
tapo pavaišinta akmenimis.

Gennes liko tiek sužeistas, kad 
prisiėjo išgabenti į pavieto li
goninę, kur žaizdas užsiuvus, 
buvo atvežtas į Desplaines po
licijos stotį. Be to tapo suimti 
ir penki kiti pikietutojai, kurie 
atiduoti Desplaines teisinu!
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Rooseveltas prana 
sauja geresnius lai 

kus visiems
WASHINGT()N, gr. 7. —Pre

zidentas Rooseveltas kalbėda
mas protestonų bažnyčių šuva 
žiavimui pareiškė, kad ikišiol 
buvo rupinamąsi gerove tik sau* 
jalės turtuolių, bet jo adminis
tracija dirbsianti, kad geri lai
kai ateitų ne keliems, bet vi 
siems šalies gyventojams, rū
pinantis įvesti socialiai kontro
liuojamą gerovę visiems.

Jis taipgi pasisakė už lygias 
teises visų —žydų ir krikščio
nių.

Suėmė Chicagoje 5 
žmones ir $30,000 

netikrų pinigų
CHICAGO. — Federaliniai 

agentai po ilgo sekiojimo su
ėmė penkis žmones ir $30,000 
neikrų pinigų. Taipgi rado pas 
juos labai gerai įrengtą netik
rų pinigų spaustuvę, geriausią 
kokia kada buvo surasta cen- 
tralinėse valstijose. Spaustuvė 
buvo įrengta viename bunga 
low šiaurvakarinėj miesto da
lyje. Jos adreso, nė suimtų
jų vardų, valdžia neskelbia, nes 
ji ieško ir daugiau skleidėjų 
netikrų pinigų.

šaika vyriausia dirbo $100 
popierines, kurias paskleido 
gembleriavimo urvuose, arklių 
lenktynių laukuose ir nakti
niuose kliubuose, taipgi penk 
dolerines, kurias skleisdavo 
sankrovose. Pastaruoju laiku 
pradėjo dirbti ir $10. šaika vei
kė apie porą metų.

Nužudytosios Shat- 
tienės kūnas bus par

vežtas šeštadieny
CHICAGO.— Vakar vakare 

graborius J. J. Bagdonas išva
žiavo į Hot Springs, AYc., par
vežti ten nužudytosios Stellos 
Shattienės kūną. Kūnas bus 
parvežtas šeštadieny.

Touhy gangsteriai 
parvežti Chicagon
CHICAGO.—P6 didele polici

jos sargyba trys Touhy šaikos 
gangsteiai liko parvežti iš St. 
Paul į Chicago, kur jie bus 
teisiami už išvogimą John Fac- 
tor. Ketvirtas’ gangsteris, 
Sharkey, nusižudė St. Paul ka
lėjime.

Visi keturi St. Paul buvo tei
siami u*ž išvogimą bravarninkc 
Hamm, bet fedealinis ju*y juos 
išteisino.

IŠTEISINO NUŽUDŽIUSĮ 
SAVO TETULĘ

YORK, gr. 7. — Asso- 
Against Prohibition

NEW 
ciation 
Amendment nutarė užsidaryti, 
kadangi jos darbas, prohibiciją 
panaikinus, yra užsibaigęs.

ORH
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana* 
šauja:

Galbūt sniegas protarpiais; 
maža penriaina temperatūroje.

Saulė teka 7:05, leidžiasi 4:- 
19.

The Litlvuanian Daily New®
®s second-class matter Maręh 7, 1914 at the Post Offic® Chicago,, HB* 
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LIETUVOS ŽINIOS
Netikėta mirtis medžio

klėje

Kaip Nėw Yorkas pasitiko prohibicijos panaikinimą. Tokie reginiai matėsi visuose didžiuosuose New Yorko baruose, 
pats buvo ir Chicagoje.

Tas

Federalinė valdžia 
gaudys neturinčias 
laisnių karčiamas
CHICAGO.—Federaliniai ag

entai pradėjo ieškoti tų alinių, 
kurios dar nepasirūpino federa- 
liniais svaigalų laisniais, nes se
nieji federaliniai alaus laisniai 
neleidžia pardavinėti svaigalų, 
čia reikalingas , naujas laisnis, 
kuris kainuoja $25 į metus.

Spėjama, kačT Chicagoje yra 
apie 2,000 karčiamų, kurios ne
išsiėmė naujųjų laisnių ir jei 
gu jos bu*s sugautos pardąvinė 
jant svaigalus, gali būti labai 
aštriai baudžiamos.

Taipgi federaliniai agentai 
žiūrės, kad butų apmokėti tak
sai už parduodamą karčiamose 
degtinę.

Norima sugauti ir didelę mun- 
šaino dirbtuvę, kad jos savinin
kus aštriai nubausti ir tuo pri
versti visus butlegerius pildyti 
įstatymus—nepardavinėti mun- 

šaino. Butlegeriai ir munšai- 
nieriai gali būti baudžiami su
lig senojo labai aštraus viduri
nių pajamų įstatymų—revenue 
law.

ATLANTA, Ga., gr. 7. —Ko
ronerio jury išteisino John 
Stephens, 32 m., kuris prisi
pažino nužudęs savo tetulę Misa 
Allie Stephens. Ji sirgusi vė
žiu ir mirtis buvo tik minučių 
dalykas, tad jis ją ir nužudęs, 
kad sustabdyti jos kančias, nbš 
ji tūkstančius kartų jį prašė 
nužudyti ir ją išgelbėti nito ne
pakenčiamų kančių.

Daktaras irgi pripažino, kad 
mirtis turėjo tuoj aus įvykti ir 
jis nežinąs ,ar ji mirusi nuo 
smūgio,. ar ligos.

Kviečia reformuoti Neįstengia pravesti Pasidavė teismui
protestonizmą

WASHINQTON, gr. 7.—Ag
rikultūros sekretorius WaHace 
šiandie kalbėdamas protestoniš- 
kų bažnyčių suvažiavimui kvie
tė reformuoti religijas, jei no
rima išgelbėti dabartines poli
tines ir ekonomines reformas.

Jo kalba liko pasitikta su di 
dėlių entuziazmu ir neabejoja
ma, kad < bus pravestos bažny
tinės reformos,

du
UŽ- |

3 žuvo mūšyje su 
šmugelninkais Mek

sikos pasieny
EL PASO, Tex., gr. 7. — 

Vienas pasienio sargas ir 
degtinės šmugelninkai liko
mušti susirėmime tarp pasienio 
sargybos ir meksikiečių degti
nės šmugelninkų. Vienas šmu- 
gelninkų liko sužeistas. Mušis 
vyko miesto pakrašty.

Pasienio sargyba su*ėmė 150 
galionų degtines.

LINČIUOTOJŲ VADAS KAI,- 
TINAMAS Už ŽMOGŽUDYSTĘ

ST. JOSEi’H, Mo., gr. 7 — 
Čia tapo areštuotas buvęs po- 
ličistas, dabar dirbąs skerdyk
lose, John Zook, kuris tapo 
apkaltintas už pirmo laipsnio 
žmogžudystę sąryšy su nulin- 
čiavimu jauno negro Warner, 
kuris prisipažino išgėdinęs bal
tą merginą.

Kaltinama, kad Zdok vadova
vęs miniai ir po pakorimo, ga 
solinu apliejęs negro lavoną. 
Zook ginasi, kad jis linčiavi- 
me visai nedalyvavęs.

NBW YORK, gr. ‘?V- Pirma 
dieną kada prohibiciją liko pa
naikinta ir leista įgabenti deg
tinę, New Yorko muitinė su
rinko muitais už degtinę $385,- 
000.000

>v

i M

valstijos svaigalų 
kontroles kilių ■

SPRINGFIELD, III., gr. 7.-j- 
Atstovų bute gubernaoriaus 
Hornerio komisijai nepasisekp 
pravesti svaigalų kontrolės b:- 
lių. Už bilių buvo paduoti 9|? 
balsai, prieš 35, nedalyvavo pa
sėdyje ar nebalsavo 24 atsto
vai. . . f

. L** * -•< «.-• • ’

Kadangi ųflius yra skubotas, 
turintis tuojaus įeiti į galią, 
tai kad jis praeitų, jis turi gau
ti mažiausia 102 balsus.

Tolimesnis biliaus balsavimai 
atidėtas iki ateinančio antrai- 
dienio. Jei bilio rėmėjai ma
tys, kad jie negali gauti reil 
kiamų 102 balsų, jie galbūt atl 
siims skubotumo pataisą iM 
tada bilius galės praeiti paprast 
ta balsų didžiuma. Bet tadn 
bilius įeis galion tiktai liepos 
1 d., 1934 m.

4

“spešelninkas”

Prezidentas pasmer 
kė linčiuotojus

WASHINGTON, gr. 7. —Pre
zidentas Rooseveltas kalbėda
mas protestonų bažnyčių atsto
vams, griežtai pasmerkė Lyncho 
teismus ir linčiuotojus, kaipo 
bjauriausią formą kolektyvės 
žmogžudystės.

Johnson pasiliko ir 
ūkių administra

torium
WASHINGTON, gr. 7. —Gin 

čai tarp agrikultūros sekreto
riaus Wallace ir AAA adminis 
tratoriaus George N. Peek iš 
Illinois priėjo prie to, kad pre
zidentas Rooseveltas pasišaukė 
Peek pas save ir po pasitarimo 
paskelbė, kad visi NBA kodek i 
sai, net tie, kurie yra prižiu 
rirrii ir nustatomi AAA (agri
kultūros sutvarkymo adminis
tracijos) dabar bus pavesti in
dustrinio administratoriaus H. 
S. Johnson žiniai. Tuo budu 
Johnson bus ne tik industrinis 
administratorius, bet ir ūkių 
administraoriuš.

Dar du komunistus nu
baudė

PANEVĖŽYS.—Paskutinę se
sijos dieną, Kariuomen6s tėiąt 
mas komunistų veikėjus To- 
ločkų ir Grigų nubaudė po 4puui»w 
metus kiekvieną s. d. kalėjimo, gatvėje.

Kate

Daužo barzdasku- 
tyklas i

No. 288

KRETINGA.—Lapkričio 1 d. 
Tenzės upelio pievose, netoli 
Kvecių kaimo, apie 16 vai. ne
tyčia nusišovė jaunas medžio
tojas ir šaulys Stasys Gliože- 
ris. Nelaimės aplinkybės: 
grįžtant iš medžioklės namon 
kartu* su kitais medžiotojais, 
vėlioms norėdamas pereiti ma
žus krūmokšlius (gal dar pa
sitaikys koks zuikis), staiga 
įklimpo beveik iki pažasčių į 
pelkę, bet dėka ten pat buvu
sio krūmokšlio įsikibdamas 
šiaip taip išisgelbėjęs ir stvė- 
ręsis savo šautuvo, kuris buvęs 
įkliuvęs tarp krūmokšlio šakų, 
bet šautuvus tuoj išsišovė ir, vie
toj velionis kritęs negyvas. 
Medicinišku apžiūrėjimu kons
tatuota, kad visas šūvis patai
kęs į širdį.

Velionis buvo 22 metų am
žiaus. Tarnavo Ūkio banke 
buhalteriu*.

šiuo nelaimingu įvykiu labai 
sujaudinta visa Kretingos vi
suomenė.

CHICAGO.—Vakar federali- 
niam eismui pasidavė Frank P. 
Parish, ‘ jaunas finansinis ge
nijus”, kuris yra kaltinamas 
už naudojimą pašto prigavin
giems tikslams organizuojant 
jau ban kruti jusiu $35,000,000 
Missoičri-Kansas Pipe Line ii 
kitas kompanijas. Jis tuojAutf 
tapo paliuosuotas 1 
$15,000 kaucijos.

jau daugiau metų laiko
ieškomas teismo, kuris | pačią dieną apie 20 vai. 
jį apkaltinęs, bet jis pa- nežinomi piktadariai įsibrovę į 
užsistatęs nedidelę kauci- Antano Bliuvo gyvenamą na

mą ĄžUolų-Budos km., Kazlų 
v., ir dviem šūviais nužudė 
miegantį Bliuvą, apie 39 m. am
žiaus.

Savo namuose Zigmantiškių 
km., Rozalimo valsč., Panevė
žio apskr. nusišovė revolver.G 
šuviu į galvą grįžęs iš Aukšto
sios Policijos Mokyklos Pane
vėžio ap. policijos eil. policinin
kas Stasys Čekanauskas.

Viena dieną trys žmog
žudystės

KAUNAS.—Lapkr. 18 d. Ky
bartų v., Kostantinos III kai
me rastas nužudytas to pat 
kaimo gyventojas Jonas Zing 

t. amžiaus, 
yta iš vaka

ro, sode. Velionis buvo pasi
turintis.

> uuvjuuh feldas ,apie 75 m 
užstačittr* žmogžudystė Įvykį'

Jis 
buvo 
buvo 
bėgo 
ją.

Nesenai jis prisistatė^ New 
Yorko teismu*!, kuris jį kaltina Į 
išaikvojus $127,000 jo kompa
nijų pinigų.

Jis yra kaltinamas nuskriau
dęs 20,000 žmonių, kurie sudė
jo pinigus į jo kompanijas.

CHICAGO.—Užpereitą naktį 
vandalai sudaužė dvi barzda- 
skutyklas vidurmiesty, kurios! 
kerpa plaukite už pigesnę kainą,? 
Sudaužytos barzdaskutyklos yrsi 
180 W. Washington St. ir 204.1 
N. Clark St. Nuostoliai gicl.ia 
$5,000. '

Haidžekino tairų už 
$10,000

40 kaliniu užmušta ** 
franeuzų kalinių 

laive Paleido iš kalėjimo du 
Galinio bylos dalyvius

PARYŽIUS, gr. 7. — Gnu- 
tomis iš Alžiro žinomis, 40 ka
linių liko nužudyti garu kai 
jie pakėlė maištą kalinių laive 
La Martiniere. Tie kaliniai 
buvo gabenami į Velnio salą 
ties Guiana.

Laivas išplaukė iš Franci jos 
gruodžio 1 d. ir sustojo Alžire, 
kad ten pasiimti dar 394 kali
niui.

CHICAGO.— Moteris ? ir jos 
vyras Ikio suimti Joliet rir yra 
kaltinami vadovavę haidžeke- 
rių šaikai, kuri netoli Aurora 
haidžekino troką su $10,000 
vertės tairų kroviniu 

■' i ..

Apiplėšė 3 poras
CHICAGO.—Dirt nariai grudų 

biržos, Hutchins ir Rycroft, ir 
vienas plieno kompanijos pre
zidentas Thųrėsen ir jų Žmonos, 
liko apiplėšti prie Rycroft na- | 
mų, 6735 Oglesby Avė., kai vi 
si jie rengėsi važiuoti į gyvu
lių parodą. Iš ■ jų atimta už. 
$7,500 brangmenų ir kitų ver
tybių. Viena moteris išgelbėjo 
du $4,500 vertės žiedus, plėši* 
kams nematant numesdama $$$

LITVINOV SKUBINASI 
‘MASKVON '

BERLYNAS, gr. 7. —Maksim 
Litvipov šiandie atvyko incog- 
hito į Berlyną. Jis atsisakė 
matytis su korespondentais, 
rengtas jam bankietas liko at- 
šauktas ir j is tuoj aus išvyko t 
Maskvą, nė
vykstančio Amerikos ambasa
doriaus Rusijoj Bullitt, su ku
riuo jis manė kartu* važiuoti iŠ 
Ęerlyno į Maskvą. Esą’ svarbus 
rėikalai večia jį kuogreičiausia 

Įgryšti į Maskvą.

nelaukdamas at

MOTINA NUŽUDĖ DU 
SŪNŪS

LOS ANGELES, Cal., gr. 7. 
—Mrs. Hazel O’Brien, 31 m., 
kuri yra pasimetitfsi su savo vy
ru, liko apkaltinta. už nušovi
mą savo dviejų sūrių, 15 ir 14 
irietų. Pasak policijos, jis ti
kėjosi greitai mirti ir nenorė
dama palikti vaikus vienus, 
juosi nušovė ir paskui pati ban
dė nusišauti, bet tik susižeidė, dentui Rooseveltui pasirašyti.

KALĖDOS JAU ČIA PAT

ŠIAULIAI.—Lapkričio 17 d. 
iš Šiaulių sunk, darbų kalėjimo 
paleisti stud. Valinčius iš Ra
seinių ir širvinskas iš Kauno. 
Abu buvo teisiami socialdemo
krato Galinio byloj ir pasmerk
ti kalėti visą amžių. Kalėjime 
išsėdėjo apie 5 metus, išėjo iš 
ten su džiova.

Tarvydis jau mirė
PANEVĖŽYS.— Lapkričio 17 

d. Panevėžio apskr. Savival
dybes ligoninėje mirė prieš ke
lias savaites Rokiškio apskr. 
kirviu nužudęs savo žmoną, 
sužalojęs dukterį ir po to pats 
acto asencįja apsinuodijęs Tar
vydis.

WASHINGTON, gr. 7. — Ra- 
kandų kodeksas pasiųstas prezi-

Neužmirškite savųjų Lietuvoje . . . Palinskminkite juos! 
Jie laukia jūsų dovanų! Pasiųskite jiems keletą dolerių.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 val% vak. 
Nedėldieniais nuo 9 ryto Iki 1 vai. po pietų.
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LIETUVIŲ AVIACIJOS DIENA FINAN
SINIAI PĄVYKO, NORS LIJO IR SNIGO

(Tąsa iš praeito numerio)
Buvo lakūno Janušausko or

laiviui vėtros aplaužusios spar
nus ir jis su savo orlaiviu ne
benorėjo dau’giau keltis į pa
danges iki nebus lėktuvas pa-

butų buvęs oras gražesnis, tai, 
be abejonės, publika nebūtų 
tilpusi į Lietuvių Mokslo Drau 
gystės svetainę.

Vakaro ūpas buvo tikrai ge
ras, programas gražus ir tam 

; vakarui pritaikytas. Vakaro

Pittsburgh, Pa,
Apskriejo Komi

teto SuBirinįim<

Gruodžio 1 į. Liętuvių Mok
slo Draugystės Name įvyko S. 
L. A. 8-čio Apskričio Komiteto 
susirinkimas, kuriame dalyva
vo : pirm. J. K. Mažukna, vice- 
pirm» J. Gataveckas, protoko-

kios įiebus imarha prie durų.
Širdingai kviečia j Dangų 

žępgijno parapijos klebonas 
kun. šimkevičius ir parapijos 
komitetas.

— Northsidietis.

BENTLE>’VILLE - 
ELLSWORTH, PA.

nulis, žymiai sustiprėjo. Prieš 
kįęk laiko choras buvo suren
gęs balių parapijos naudai. 
Susirinko daug žmonių ir liko 
nemažai pelno.

— P. Paulonis.

ŠIS TAS
’ -------n-r 1 r. *

sunkus, — mat, visi entuzias- daugybė, taip, kad norint vį- lų rašt. F. Sadulienė, iždo rašt 
tiški dar sykį pamatyti myli- sus patenkinti, pr|§iejo lakioji 
mąjį lakūną Juozą, jį paremti, net iki vėlyvo vakaro, 
o drauge užmegsti 'draugišku-' 
ipą su Clevelando veikėjais.

Trečiadienio vakare, pasita-

N esp i auk į vandenį, kuriuo 
pats naudojiesi

Kun|gužiai nervupjasi

taisytas. Na, o norinčių pasi-, muzikaliąją programe dalyvavo I 
važinėti randasi dideli, skait-. Lje Radio K|iubo choraSi 1 
hus, nežiūrint to, kad oras yra vadovaujamas Jono L 
baisus ir pavojinga keltis į pa- 1Jig savo dainomis dar5 

labai malonų įspūdį ir buvo 
iššauktas keletą kartų. Sesu
tės Rajauskaitės labai gražiai 

| pasirodė ne tik su muzika bei 
dainomis, bet ir deklamavimu 
grožių eilių, pritaikytų Dariaus- 
Girėno nenjjrštamai atminčiai. 

‘ žymiausias Pittsburgho lietu- 
7 i vių smuikininkas Kazimieras 

Savickas, akomponuojant p-lei 
Valantinai Vaišnoraitei, labai 
gražiai atliko keletą gražių ga
balėlių ir publikos buvo iššauk
tas keletą kartų.

i Paskui Marcelė Grinienė, 
akomponuojant p. Sunului, su
dainavo porą dainų, aviacijos 
dienai pritaikyti. Publikai tai 
labiausiai patiko, — tiesiog ne
norėjo nite pagrindų gerbiamos 
dainininkės nuleisti.

Pittsburghiečiams gerai žino
mas ir mylimas Jono Vainau
sko orkestras tikrai gražiai 
linksmino vakaro publiką savo 
muzika, šauniai pasirodė ir 
Bliumbergio akordinų orkes
tras. Publika Bliumbergio or
kestrą tikrai pamėgo ir kelis 
kartus iššaukė. e k

Tai tifek apie muzikalę.. "pro-, 
gramo dalį. Rodos, apie viską 
parašiau, kas įvyko minėtame va 
kare, taip, kaip aš supratau ir 
žinojau. O jei kas butų ne taip, 
tai malonėsite atleisti.

Dabar noriu parašyti apie 
antrą programų dalį — apie 
prakalbas. Prakalbas sakė 
J. T. Baltrušaitienė, kun. 
Žukauskas, miesto majoro 
stovas Mr. Taylor, C. J. 
liūs, lakūnas Ju*ozas Janušau
skas ir P. Dargis, kaipo vaka
ro vedėjas. Vakarą atidarė 
Aviacijos Komiteto pirminin
kas S. Bakanas.

Apie kalbų turinį nebandau 
nė rašyti, nes tai užim,tų daug 
vietos; tik tiek turiu pasaky
ti, kad visi kalbėtojai pasako 
labai puikias kalbas, kurios su
sirinkusiai publikai labai pati
ko.

O kad aviacijos vakaras bu- i (įsižiūrėjo)

dangės, siaučiant vėtroms. Vie-į 
nok visi nori skraidyti su Ja-i 
nušausku, — tai ką nori ir j 
daryk tu žmogus...

Betties Field ajrporte ran-1 
dasi keletas didelių orlaivių, 
kurie gali pakilti su 4 paša 
žieriais ir kuriais skrendant 
nėra jaučiamas • taip drūčiai, 
audrų veikimas, kaip kad ati
darome Janušausko lėktuve. 
Bet pakilus j padangę pavo
jus nė kiek nesumažėja.

Norintieji skraidyti turi pa
sirinkti uždarytus orlaivius. 
Du lėktuvai veža pasažierus.1 
Daugelis jų nepatenkinti, kad1 
negali skristi Janušausko lėk
tuve ir su pačiu Janušausku. 
Vienas didelis lėktuvas su pa- 
sažieriais padarė porą tripų i 
padangę 
skristi, 
sparnus 
daugiau 
padarė kiek daugiau tripų, bet 
irgi atsisakė daugiau skristi. 
Tokiu budu negalima buvo pa
tenkinti visų norinčių pasiva
žinėti. Teko sustabdyti pasi
važinėjimo tikietų pardavinėti*- 
mas. Nuoširdus 
ninkai skirstėsi 
noriai namo, 
blogo oro, kuris 
burgho lietuvių 
tę.

Publikai ir darbininkams va
žiuojant namo iš airporto, te 
ko susidurti su tikra viduržie
mio audra arba pūga, kaip pa
prastai yra sakoma, 
kad dangus su žeme maišosi. 
Curiuos pūga pagavo ant ke- 

l’o, tai buvo didžiausias sun
kumas automobiliais pasiekti 
savo namus. Kaip butų gali
ma skristi lėktuvu* laike tokios 
audros, tai aš jokiu budu ne
galiu įsivaizduoti. Be abejo
nės, vėjas jau siautė padan
gėse prieš tai, pirm negu mes 
pradėjome jausti ant žemės 
būdami.

Reiškia, Pittsburgho ir apy
linkės lietuviai šioje aviacijos

ir atsisakė daugiau 
Girdi, vėjas aplaužęs 
ir lėktuvas negalįs 
kilti. Antras lėktuvas

aviacijos šąli- 
ir važiavo ne- 
rugodami ant 

si/trukdė Pitts- 
aviacijos šven

Atrodo,

Dr.

at-
Mi-

Pagirtini, cjevelandiečiai, kad 
jie peatsižvelgė į nešvarią “Dir- 

„,7 _ vos” agitaciją prieš lakūną irręs su Dr. J. I. Baltrušaitienės , .. . 5 .. . , ... .... x- antrąjį tranzatlantipi kepnte-šeima ir su kitais pasažierais, •, .i x4.«i ' • ♦ /j., tą ir vieningai parėmė lakūną,buvau užtikrintas, jog ketvir- 1 ■ v n
tadienį įžengsime į Clevelando 
miestą.

Anksti ketvirtadienio rytą, organizacijos narės. Reikia ti- 
apie 6 vai., visi renkasi į drau- kėtis, jog jų pėdomis paseks ir 
go St. Bakano namus. Na, ir kiti vyčių skyriai. , 
prisirinko net dvylika, o auto
mobilių tik du.

Prasideda tikras “skodas” —

Teko pastebėti jąųnas, energin
gas tikietų pardavėjas, kurios 
kaip teko sužinoti,' buvo v^čių

Vakare turėjau progos atsi
lankyti p. Paulienės namuose 
ir siteipažinti su vietos veikė- 

kas su kuo važiuos, kuris bus jais, jų tarpe su maloniais pp. 
vadovu ir kas sumuš greitumo Ąrmonu ir Armoniene. Iš pa- 
ir kelio žinovo rekordą. Galų 
gale L. Radio Kliubo pirm. C. 
J. Milius gauna tą honorą ir 
lieka kelionės “činovniku”.

Į C. Miliaus automobilį pa
tenka: Vladzė Paulekiutė, Mar- 
tlia Platakiutė, Bronė Saba
liauskaitė, B. Bakaniene ir St. 
Bakanas. Netekusiems vietos 
“vadovo” automobily, grudamės 
į Edvardo Baltrušaituko limo- 
ziną, na, ir mes sudarėme pus
tuzinį: — Dr. Baltrušaitienė, 
J. Baltrušaitis, kunigas Žukau
skas, Gert. Dargienė, “draive- 

I

ris” — Edvardas ir aš.
. Musų “vadas” paleido savąjį 

Buick tikrai moderniškai, net 
peršokdamas 50 mylių per va
landą, tad prisėjo ir mums jį 
vytis; tačiau prieš Clevelandą 
Nusprendėme, jog geriau pasi
duoti, nes buvome pasilikę to
lokai. Kaip nuvažiuojant, taip 
parvažiuojant kelione buvo tik
rai įdomi. - i ’ A n n r. /

Laikas bego greit; mat, mū
siškėj mašinoj butą įvairaus 
I>lauko, pradedant tėvu dvasiš
ku, baigiant kairiausiais, todėl 
iškilus keliems visuomeniniams 
politiniams klausimams, kol 
juos išrišome, tai išvydome ir 

Flevelando fabrikų kaminus
štai ir Clevelande lietuviško

ji Superior avė. prie Stonio res
torano, į kurį visi ir įžingsnia
vome. Kadangi šis ketvirtadie
nis “Dėkų Diena”, tai nutarė
me p. Stonio restorane ištisą 
žemaitišką kalakutą apdirbti. 
Reikia, pasakyti, jog p. Stonio 
restoranas ne tik puikiai paga
mina kalakutus, bet taip pat 
maloniai patarnauja ir priima 
svęčius. ^Malonu, jog visos gra- 
žuolės-pa tarnau to jos kalba lais
vai lietuviškai. Nekurįe musų 
kavalierių taip “jsikliopijo”

i į gražuoles, kad,

Clevelando drau-

su Dr. Baltru- 
ir “Dirvos” su-

B. SąbąĮįauskytė, iždininkas K 
Šimkūnas, organizatorius S. 
Bakapas, parengimo komisijos 
pariai J. Kuizinas, J. Burdiv- 
Jis bei J. Milleris, ir turto kon
trolės komisijos narė M. Šim
kienė.

jPirpiiausiai buvo apkalbėta 
bėgantieji reikalai, 
prisiruošimas prie 
baliaus, kuris yra rengiamas 
gruodžio 28 d., Lietuvos Sūnų 
Svetainėje, North Sidėje. Bu
vo aptarta, kad apskričio tai
syklų komisija butų prisiren
gus pateikti sekamam meti
niam suvažiavimui, kuris įvyks

sikalbėjimų su p. Armonu įga
vau įspūdį, jog jis yra ener
gingas, pažangus veikėjas. Jei 
visose lietuvių kolonijose butų 
daugiau Armonų, tai kolonijų 
veikimas butų tikrai gyvas ir 
įdomite. Yra būtinas reikalas 
vienai kolonijai su kita ben
dradarbiauti, ypatingai arti- 
mesniosioms. Pittsburghiečiai 
pradžią padarėme, — lauksime 
tuo paties iš 
gą-

Tiesa, teko 
šaitiene būti
rengtame koncerte, žmonių bu
vo vidutiniškai; programas, 
nors bu'vo įvąiru^ tačiau šlu
buojantis. Esu patenkintas į 
koncertą atsilankęs, nes teko 
išgirsti Dr. Baltrušaitienę pa
sakant kalbą, kurioje ji tikrai 
dirviniams iškirto ^šposą. Mat, 
Karpavičius sutepė daktarei 
progą kalbėti apie Pįttsburgh’o 
Universitete rengiamą lietuviu 
•kambarį. Na, o daktarė, pirm 
kalbant apie Universiteto vei
kalus, neiškentė ii* išrėžė spy- 
čių apie lakūną Janušauską, 
ragindama subrinkusiuosius 
remti lakūną Janušąuską ir An
trąjį Transatlantini Skridimą j 
Lietuvą.

Taigi pavėsėję iki 12 vak 
nakties Clevelandę, trankėme 
namų link. Parvažiuojant ne- 
kurie ėmė snausti, tačiau ne- 
kurię musų vadovaujant Dr. 
Baltrušaitienei dainavome liau
dies dainas. Beveik nei nepa
jutome, jog 3 vai. ryto pasie
kėme nors aprūkusį, bet artimą 
širdžiai senuką Pittsburghą.

— P. jp. Dargią.

Musų kolonija maža, ypač 
šiuo laikotarpiu esant nedar
bui gyventojų skaičius dar la
biau sumažėjo. Nors ir sun
kus laikai, tąčiąu vietiniai lie
tuviai šiaip taip kruta.

Turime keletą draugijų, jų 
tarpe SLA. ir Kęstučio kliu- 
bą. Turime ir savo parapiją, 
kurią nors ii’ bedarbei esant 
stengiamės užlaikyti.

Praeitame “Draugo” nume
ry, “Pittsburgho žiniose” teko 
patėmyti korespondenciją iš 
musų kolonijos, po kuria pa
sirašo Vietinis., Koresponden- 

gruodžio 31 d. South Sidėje J ei jo j e mus išvadina dvarų ku- 
pagamintas taisykles (konšti- mečiais, nemokšomis. Taip, p 
tuciją), idant delegatų šuva- Vietini, mes esame nemokšos, 
žiavimąs galėtų priimti ar at- darbo žmonės, vienok jie Tam- 
mesti ir kad tuo dalykas bu-1 stą užlaiko, o nemokšos todėl, 

kad jus nieko daugiau, išėmus 
poterius, nemokinote.

Tiesa, kai kada gauname 
“Draugą”, bet jį niekas neno
ri skaityti, nes jame nieko dau
giau nėra, kaip tik poteriavi- 
mas ir stebuklų aprašymas, o 
apie tuos dalykus mes skaito
me bažnyčioje iš maldaknygės, 
todėl, norėdami mokslinių, pa
saulinių žinių, mes noriai skai
tome “Naujienas” i!r “Kelei
vį”.

Patariame ir Vietiniui pasi
skaityti minėtus laikraščius, 
tuomet daug protingiau para
šysite, nors ir į tą patį pote
riaujantį

kaip tai: 
apskričio

Marijonų “Drauge”, kuria
me ir vietiniai brostvininkai 
turi savo skyrių, prisispyrę agi
tavo prieš lakūną Janušauską 
ir rengtąją aviacijos dieną 
Pittsburghe. Tačiau neatsižvel
giant į baisiausias pro sąly
gas, žmonės atsilankė į avia
cijos šventę.
' Pamatę, jog aviacijos diena, 
nežiūrint jų agitacijos, pasise
kė, ėmėsi dumti visuomenei 
akis, buk aviacijos diena ne
pavykus. Taip rašo kaž koks

j- i • 4. • x- vo tikrai sekminsas visais at-|net buvo sunku juos 4 Pgh’ądienoje parode kietą pasiryžt- žvilgiais tai o-eriansiai linHiin 'xi “ xr 4- i \ - n ii i . v žvilgiais, lai geriausiai nuuija iškran&tvti. Na, tiek to. Paval- 
mjj paremti lakūnę Janusaus-1 įas faktas, jog laike koncerto 
ką ir nugalėjo audras ir blogą buvo parduota aviacijos ženk- 
orą — įvykdino aviacijos die- |eliy virS už ?50 Susiri|lkusi 
ną tikrai sėkmingai. Taip ir, publika buvo visokių pažiuru>; 
pats lakūnas Janušauskas yra:ir didžii.-ma noriai įsigijo at- 
kietai pasiryžęs ateinantį pa- millčiai aviacijos ženkliukus.! 
vasarį nugalėti Atlantiko au- kas už kiek išgaiėj0, kas 
dras ir laimingai perskristi j už 25 centus, kas už $2. Tai' 
Lietuvą ir pernešti geriausius taip ir užsibaigg Pittsburgho- 
linkėjimus nuo Amerikos lietu lietuvių aviacijos šventė, 
vių.

Aviacijos dienos koncertas
Dabar noriu keletą žodžių 

parašyti apie aviacijos dienos» 
koncertą ir prakalbas, sureng
tas Lietuvių Mokslo Draugy
stės Svetainėje. Aš nežinau, 
ar turėsiu pakankamai gabu-* 
mų viską taip aprašyti, kaip 
viskas įvyko. Jei kas bite ne 
taip parašyta arba kas aplei
sta, tai malonėsite man atlei
sti, nes tas bus įvykę be.blo
gų norų. ' ’ ‘ .

t Pirmiausiai reikia pasakyti, 
r kad blogas oras, turbūt, kiek 
, pakenkė ir aviacijos dienos va
karui. . Nors ir blogas ’dras, bet 
Ljetuvių Mokslo Draugystė? 
Svetainė buvo pilna nuoširdžių 
antro skridimo rėmėjų.-O jei

— Reporteris.

IŠ LIETUVIŠKO 
VEIKIMO

HĘLLO CLEVELAND

I

i k
J

Cleveland’o miestas, rodosi, 
visai netoli puo musų apruku{ 
šio Ipittųbjjrgho, tačiau nebuvai 
tekę jj man matyti. , ., '

Štaipuikį proga — Aviacijos 
diena Clęveląpde. Kadangi vie| 
nąp) wžiąvjmąa jięjmanomasi 
ypatingai lięfuviškam studioJ 
zui,- tad prisiėjo suorganizuoti 
važiuojančįų^gvardiją, 6 ypatin- 
gai tuos, kurie turi' pupinius 
ratus. Organizavimai nebuvo

Žodis Lietuvių Mok
slo Dr-jos Nariams

gę kalakutienos, nuėjpme pasi
žiūrėti lietuviškos svetainės, 
kuri yra skersai gatvės nuo p. 
S. restorano. z

Svetainė iš lauko pusęs nors 
ir ne kaip atrodo, tačiau vidu
je daro puikų įspūdį, ypatin
gai puiki ir erdvi scena. Besi
žvalgant po svetainę, atvyko 
aviacijos dienai ęievplande 
rengti pirmininkas ir keletas 
kitų, su kuriais drauge nuva
žiavome j aviacijos lauką — 
May f ai r Air Port. Aviacijos 
lauke jaii‘ buvo didelis būrys 
susirinkusių, jų tarpe lakūnas 
J. JanušaųsRaą, mechanikas Mr. 
Moore, pittsburghiečių vadina
mas Red Raudonukas ir “Nau
jienų” red. 1P. Grigaitis.

Iš tikro buvo malonu susi
tikti ir paspausti dešinę minė
tiems asmenims, nes tai šir
dingiausi žmonės,, kurie šva
riai ir pąsiryžųsiai sieki# pra
kilnų tikslą, o Jiems ’į pagalbą
ateina ir juos repiia geriausieji 
Amerikos lietuviai i šelviai.

Lakūnas Janušapškas buvo 
tikrai “bjzi” vežiodamas savuo-( 
ju orlaiviu žipopes^ o/jųfoųyo

tų užbaigtas.
Kitas gana svarbus nutari

mas padaryta, — tai nutarta 
sušaukti specialį kuopų atsto
vų suvažiavimą gruodžio 21- d.. 
Lietuvių Mokslo Draugystės 
svetainėje dėl susipažinimo ir 
apsvarstymo naujos SLA. kon
stitucijos projekto, kad pasi
dalinus nuomonėmis projekto 
klausimu. Jei bus matoma rei
kalas daryti pataisas, tai bus 
bandoma tas pataisas, suben
drinti, kad kuopos, darydamos 
pataisas, galėtų daugiau prisi
laikyti bendrumo. Tatai gal pa- 
engvins priėmimą konstituci

jos sekamame SLA. Seime.
Apskričio suvažiavimuose 

dažnai nėra pakankamai laiko 
konstitucijos svarstymui. To-| 
dėl specialiame susirinkime.) 
kuris bus v.ieji -tij^ konstituci-1 
jos projekto svarstymui pa
švęstas, manoma, bus galima 
kuopų veikėjams daug geriau 
susipažinti su projektu ir pa
daryti bendras pataisas.

Kitas svarbus nutarimas, — 
tai komitetas nutarė padaryki 
įnešimą sekamam apskričio 
suvažiavimui, kad nutartų se
kamą pavasarį surengti didelį 
išvažiavimą-pikniką, ir kad šio 
parengimo visas pelnas butų 
skiriamas kuopų atstovų nu
vežimui į seimą.

Reiškia, visos apskričio kuo
pos turės vieną bendrą dide
lį parengimą dėl pasiuntimo 
delegatų į sekamą seimą.

Tai tu’o ir užsibaigė šis 3-čio 
apskričio komiteto susirinki
mas. — S. Bakanas.

L. M. D. nariams artinas* 
svarbus susirinkiinas, kuris 
įVyks gruodžio 10 dieną; šia
me susirinkime bus renkama 
nauja valdyba —- komitetas. 
Svarbu visiems šiame susirin
kime būti ir į komitetą išrink
ti tokius draugite, kurie nėra 
prasikaltę dr-jai, o visą laiką 
nuoširdžiai dirbo dr-jos labui. 
Tankiai pasitaiko, jog nariai 
nepagalvoję pasiduoda kitų 
agitacijai, arba net nuo agita-' 
torių priirną “skystimėlio”, o 
jo gavę, pažada savo balsus, 
valdybą renkant. L. M. D. dr- 
ja yra ne politinė, bęt kUltu- 
rinė dr-ją, tačiau ; k$rtąįs . dėl, 
Dr-jos geroves prisieidavo vie
nus ar kitus paren|ti. Teko nu
girsti, jog ne kurie karštųo- 
Ijąi varo agitaciją, ragindami 
išvyti senuosius veikėjus ir jų 
vieton išrinkti jaunuosius, ne
senai įstojpsiųą cį^jont 
kęatite. Rępkąht' valdybą ątąl- 
žvelkijne į miltinųjų pasidąr 
gavimą d^joj^ty Jų kv$fiW; 
rijas, Jų;4uri 3^abartinė >>idy- 
ba, žiūrėkit 
rį.r , >•' 'y v • ; \

■Senas

N. S. Pittsburgh, Pa
Dangų žengimo Parapijos 

pirmas parengimas

Draugą”.
Vietinio parapijonas.

Svarbi Naujiena

Prisimina man pernai įvy
kusi Dariaus-Girėno aviacijos 
diena — Pittsburghe, prie ku
rios rengimo buvo prisidėję ir 
kunigužiai su davaitkynuf; ta
čiau tesukėlė tik 150 dolerių. 
Na, šiais metais rengiant avia
cijos dieną Janušauskui, nors 
jūsų “Draugas” ir visi vieti
niai kunigu’Žių pakalikai buvo 
priešingi ir varė nešvarią agi
taciją, vienok mes įstengėme 
ir blogam orui esant, sukelti 
Janušausko skridimui gryno 
pelno 185 dolerius ir 10 cen- 

I tų.
Taigi skaitlinės pačios už sa

ve kalba. Esu tikras, kad ku
nigužiai iš “Draugo” pastogės 
remia tik tą, iš ko jie gali sa
vo nepripildomus maišiukus 
papildyti. Juk net Dariui-Gire- 
nui žuvus tuoj griebėsi kolek- 
tuoti mišioms.

Nepritariąs kunigužiams.

turime savo sky- 
sky- 

jame

Kartą aplankiau Lietuvių i 
Tautišką parapiją, kur sutikau: 
ponią Rajauslpenę. Ji tuoj pa
klausė manęs, ar aš noriu pa
skaityti “Pittsburgho Naujie
nas”. Aš pareiškiau, kad man 
niekuomet neteko girdėti apie 
tokį laikraštį. Nieko nelaukda
ma, ji padavė man laikraštį, 
žiuriu, tai Chicagos “Naujie 
nos”, o ne Pittsburgho.

Pradėjau vartyti. Na, ir iš 
tiesų antrame lape telpa Pitts
burgho Naujienos, kurias re
daguoja pittsburghiątis P. Dar- 
gis. Smagu, sakau, kad ir mes 
turime žmogų, kuris redaguo
ja laikraštį. Musų kolonija yra 
pusėtinai didelė, bet ligi šiol 
jokio laikraščio neturėjome. Tai 
dabar nors
rių. Reikia pasakyti, jog 
riųs gana įdomus, nes 
telpa, daug įvairių žinių.

Turiu vilties, kad Pittsbur
gho Naujienų skyriaus redak
torius neatsisakys suteikti vie
tos pranešimams ir iš musų 
veikimo. Busime labai dėkingi. Į x .

’ Nauja valdyba
Gruodžio 3 d. Lietuvių Tau

tos parapija, kuri yra žinoma 
kaipo šv. Jurgio parapija, lai
kė savo susirinkimą. Renkama 
buvo nauja valdyba ateinan
tiems metams. Išrinkta pirmi
ninku J. Vencius, vice-pirm. J. 
Kuizinas, protokolų rašt. p-lė 
Alukoniu'iė, finansų rašt. P. 
Paulonis ir iždininku G. Zin- 
kus. Išrinktoji valdyba pasiža
dėjo visais galimais budais 
dirbti parapijos naudai.

Turiu pasakyti, jog įvykus

LIETUVIŲ RADIO KLIUBO 
PRANEŠIMAS

Laike “advento” L. R. K. 
lietuviškų programų iš stoties 
K. Q. V. nebeduos.

Prieš programos pradedant, 
pranešime per spaudą.

. L. R. K. valdyba.

S. L. A. NOMINACIJOS

Sekančiame “P. N.” nume
ry pranešime apie S. L. A. 
Pittsburgho apylinkės kuopų 
nominacijas į Pildomąją Tary
bą. Pasistengkite įsigyti tą 
“Pittsburgho Naujienų” nu
merį.

PAKVIETIMAS

“Pittsburgho Naujienų” Red. 
kviečia visus Pittsburgho ir 
apylinkės korespondentus, drau
gijų veikėjus rašyti į “Pitts
burgho Naujienas”. Korespon
dencijas siųskite redaktoriaus 
P. Dargio vardu, 43 Strauss 
St., N. S. Pittsburgh, Pa.

Gruodžio 14, 15 ir 16 dd. 
Į Dangų žengimo parapiją kar 
tu su visomis North Sidės ka
talikiškomis draugijomis ren- j 
gia “Bunco” ir kortų lošimoj 
vakarą. Lošėjai laimės daugi 
gražių dovanų. Virš minėtas 
parengimas įvyksta Lietuvos 
Sūnų Svetainėje, 818 Belmont 
St., North Side Pittsburgh, Pa. 
Lošimai kas vakaras virš mi- 
nėtopųs dienęmis prasidės nuo 
7’30 vai. ' ;
. Tad yra kviečiami į šiuos 
parengimus atsilankyti] ne tik 
visi North Sidės lietuviai ląi- 
piėti gražių dovanų bei parem
ti parapiją, bet taip pat kvie I kunigų permainai parapijos rei- 
čiame South Sidės, Sopo Mc|kalai pradeda itin gerai tvar- 
ĮCeės Rocko ir Homesleado 
tuvius atsilankyti į mu'sų pa-1 Žukauskas yra gana darbštus 
rengimą. '

Tai yx;a pirmas parapijos pą I mokyklėlę, kur mokina vaiku- 
repgimais ' Šiais metais. Na, o čius lietuviškai skaityti ir ra- 
įpusų , pmngimi visados yra syti. Jau susirašė nemažas bu- 
grt^ų^ D,ej šių pa-' rys mokinių. . Nemažai jis da-

vhh ■ I lirtzau iii iv inciuunanižVoma vni.

. . i_.u^i chorai, kuriam va
dovauja vargonininkas* J. Be

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, ir persidirbą mus

kulai gražinami j normali gyvumą ir 
ištverme ištrinant juos ANCHOR Pain- 
Expelleriu.

Kuomet jųsų muskulai yra skauda
mi, kuomet Jūsų visas kūnas pilnas 
skaudžių trūkčiojimų ir gčlimų nuo 
perdidelio t'iduio išsitempimo, gerai iš- 
sitrynkite su Pain-Expelleriu ir atsigul
kite. Galimas daiktas, kad vienu tokiu 
Išsitrynimu pasieksit palengvinimo ken- 
tSjimų. Visoss vaistinėse kaina 35c. ir 
/Oc.-~«ldrtingo didumo bonkutžs. 
Tikta! tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

PAIN-EXPELLER
PATENTS

lie kylis. Dabartinis kunigas K.

ir energingas. Jis jau įsteigė

rėijgimo yra. ^ųdovąųota $ąug lyvauja ir yisuomeniškąme vei 
4v« hvnnii'i’ii rinvnnii Dn.lkimA • •

.vaw?sr ---Ito^ps i-lsšiftirt, 
M-iBantoi cjo-

Laiku daug - reiškia 
prie patentą. Nenal- 
k noki t vilkindami »u 
•pvanirojlinti tavo 
mminymtį. Prlslųa- 
kitę braižini ar 
del| dėl- Inulruk^'ų. 
arba rašykite 
NEMOKAMOS kny-

DYKAI 
-------------- „„ ■ KNYGELI 

gntta “Bow ta Ote- ‘ 
lain • Patent” Ir ”Ręeor4 af !•- 
yrntlon” tomia*. Nieko aelmMt 
Irt Informacijai k» garytl. Saab 

« ra»in»flmat . taikomi paitaptyja.

CLARENCE A. Č’BRIEN

: ; ■ • S®
’ tDlrectty «crow rtrcct trom FaUnt -OBctl 

WA6H1NG>ON. V. C.



KORESPONDENCIJOS
Cleveland, Ohio

ŠVENČIU VALYMO DARBUI
IIHUIIIIKltaip

Žukauskas.
James

Valst.

BUEHLER BROTHERS, IneAnykščių šilelis

Grand Rapids, Mieli
S. L. A. 6Q kuopos reikalai

Sieniniai
KALENDORIAI

HIGH TĘST

GERIAUSI PIOVIMAI

NESUROLIUOTAS

LABAI MINKŠTAS

LABAI GERAS PO

Rusiška ir Turkiška Pirtis

KAMPAS SO. PAULINA ST.irti* moterim*

Buk Naujų Metų 
Aviacijos Bankiete

Mikalauskas 
Trečiokas .. 

Sekr. Vinikas
Čekanauskas

PORK LOINS 
PORK BUTTS 
SOLDERIUKAI

užkan- 
biznie- 
Edvar- 
didelę

POT ROAST
RIB ROAST 
ROUND STEKAS 
ROLL STEKAS

1 žfec sv. 
7'lzc sv.
1 Oc sv.

Kodėl rizikuoti perkant menkesnės rūšies ang
lis kuomet yra tai]) lengva būti tikru?

nistratorių, kuris yra karti! ir 
kauntės administratorium, pa-

arp Ghicagos 
Lietuvių

Brighton Parko AL
TASS skyrius rengia 

puikų vakarų

Mąrozas, Gustavas E. Čepulis, 
J. Stanaitis, Edmundas W. Če
pulis, Suzana Čepulis, Kazys 
Daugskurdis, Charles Stancel, 
Jonas Giedra ir Frank Krasaus-

1 2/2 C sv.
14c sv.
15c sv. 

127/2C sv.

penktadienio vakare gruod. 8 
d., IIollywood svetainėje, 7:30 
vakare.—F. T. Puteikis.

Naujas skandalas su buvu
siu finansų rast. Bernotu. Apie 
šių metų vidurvasarį pasimirė 
S. L. A. 60 kuopos narys Juo
zas Sidevičia. Kadangi velionis 
neturėjo jokių giminių šioje 
šalyje, tai savo pomirtinę, ku
rių jis turėjo gauti iš S. L. A 
(būtent, 150 dolerių) buvo ap
rašęs savo kuopai. Velioniui pa
simirus, S. L. A. 60 kuopos 
finansų raštininkas ir pirmi
ninkas pasišaukė miesto admt-

SLA. 68 kp. metinis susi
rinkimas įvyko gruodžio 3 d. 
SLA. Pildomos Tarybos -nomi
nacijų pasekmės tokios:

Ant prezidento Bagočius ga
vo 1........................ 37 balsus

1400 W. 46th St
Tiktai Trys Blokai 

j Rytus nuo Ashland 
ant 46th Street

Bačiunas ...........
Vice-prez. Mažuk

>514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Loui* Avė. Tel. Kedzic 8902 

Vanos, lietau* it dnukoe vanoa. 
*wimming pool.

Rusiška ir turkiška pini* moterim* 
teredomia iki 1 v. V.

Prirašė daug naujų narių į or
ganizacijų ; , smarkiai Maro 
darbų

čia noriu priminti, kad kitas 
komiteto susirinkimas įvyks

Phone: Yards 1445 
PĖTNYČIOJ ir SUBATOJ 

Gruodžio 8 ir 9

Apie lakūnų J. Janušauskų
* James

Prieš kiek laiko pasirodė pla
katai su pranešimais, kad mu
sų kolonijų aplankys lakūnas 
J. Janušauskas 
kantriai pradėjome laukti tos 
dienos, kada galėsime pamaty
ti lakunų skraidant po musų 
Clevelkndo padanges.

Lapkričio 29 d. tapo sureng
tas vakaras su prakalbomis ir 
šokiais.'Nerimauju — noriu ap-

Veršio Kulšys 
Veršiena nuo 
Veršio Inkstukas

Atidaro Užsikimšusias Van
dens Nuovadas. Laiko Nuo 

vadas Atdaras. ' 
PAS VISUS 

GROSERNINKUS.

iiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiitniiiin
i8ri4 ’ įgyiy*.. .

Peržiurėjus mirusio namus,-Su
rasta apię 65 doleriai pinigų. 
Peržiūrėjime kartu dalyvavo it 
graborius S. Bartu škevičitis. 
Paklausta graboriaus, ar jis ap
siima velionį palaidoti už $150, 
kurie priklauso iš S. L. A. Gra
borius su tiro sutiko prie akių 
miesto administratoriaus. O 
tais 65 dolerių administratorius 
žadėjo duobės ir kitas bilas at
mokėti.

Velionis buvo palaidotas su
lig jo noru su bažnytinėmis ap* 
eigomis katalikų kapinėse. Bet 
už bažnytines apeigas, taip kaip 
ir už kapinių duobę niekas ne
mokėjo. Todėl kunigas Lipkus 
bandė patirti, kas jam už pa
tarnavimų turi atlyginti. Pa- 
galiaus, iškilo į aikštę kad A. 
Bernotas ir buvęs pirmininkas 
J. Vaitkevičius esu gavę dar 
velionio J. Sidevičiaus ligos pa
šalpos čekį 52 dolerių sumai. 
Kuopos susirinkime nebuvo jo* 
kių bilų priduota ir kuopos iž
dininkas čekių visai nematė* 
Todėl tenka manyti, kad finan
sų rašt. su* pirmininku tuos 
čekius konfiskavo. Kokias bilas 
tais čekiais jie mokėjo, kuopa 
dar iki šidl nežino; nežino nei 
kuopos iždininkas. Tuo tarpu 
miesto administratorius reika
lauja tų čekį priduoti jam, kad 
jis galėtų kunigui atlyginti ir 
už kapinių vietų atmokėti. Jei 
to nebus padaryta, tai jis ža
da kvtopų ar visų S. L. A. skų* 
sti (o gal jau ir apskundė). 
Administratorius yra advoka
tas, tai nelengva bus su juo 
bylinėtis. Kų administratorius 
padarė su tais 65 doleriais, tai 
mes nežinome, bet kad musų 
kuopa atsidūrė vėl keblioje pa
dėtyje, tai faktas.

Musų kufopa jau senai norė
jo A. Bernotų pašalinti ’iš se
kretoriaus vietos, bet du Pil
domosios Tarybos nariai užsi
stojo už jį. Kuomet kuopa pa
traukė į teismų A. Bernotų už 
nėpasiuntimų 3 narių duoklių, 
tai A. Bernotas aiškinosi, kad 
jis niekam bilų nemokus ir ko
kius tik pinigus surenkąs, tai 
atiduodąs iždininkui. O jeigu 
iždininkas nepasiuntė, tai tuvi 
kaltinti iždininkų, o ne fjį, sa
kė A. Bernolas. O čia kaip tik 
atbulai: A. Bernotas be kuo
pos iždininko ir kuopos žinios 
mirusio žmogaus— čekius sir- 
laikė ir nežinia kų su jais pa
darė. Tad A.' Bernotas teisme 
melavo, kad jis niekam bilų 
nemoka. Dabar, kuomet reikės 
.stoti į teismų su miesto admi
nistratorium, tai prezidentas S. 
Gegužis vėl galės' paliepti A. 
Bernotui pasisamdyti advoka
tų, taip kaip jis patarė pir
miau; tik jau čia ne su mufeų 
kuopa, bet su miesto ir kaun
tės administracija. Ar S. L. A. 
ir šį kartą samdys advokatą, 
— tai pamatysim,^

— S. L. A. Narys.

OLD DUTCH
viskas ką jus galite pageidauti

Šie yra piovimai 1 1 C SVi
Iš Geriausios Qc SVi

Jaunos Kiaulienos ^1/2 C SV

AR JUS žinote, kad jus aktualiai eikvojate 
pinigus kuomet jus nusiperkate bilc ko

kias bet ne geriausias anglis? .

Pigios anglis reiškia žemesnių kainų per tonų 
bet tai taip gi reiškia blogesnių rūšį, daugiaus 
nesmagumų, daugiaus nusimeta į šalį ir ma
žiaus šilumos už dolerį. Ilgainiui tuo budu išeL 
na daugiaus pinigų.

Per daugelį metų mes parūpiname augštos rū
šies anglis į namus ir industrijos centrus Chi- 
cagoje. Tūkstančiai užganėdintų kostumerių 
jums pasakys, kad Consumers Anglis yra vie
nodai gera anglis. Kiekvienas tonas parduo
damas su pilna musų garantija, kad yra augš- 
čiausios rūšies, teisingai nuversta ir užganė
dina kostunierį.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

Tame pat lauke savo laiku 
buvo rengiama aviacijos 
na Dariui ir Gjrenui. Jie 

vėliau

A. F. CZESNA’S BATHS 
Turkiškos, Rusiškos, Sulferinės Vanos ir 

Elektros Treatmentai 
švediški mankštinimai ir elektros masažas

Treatmentai visokių ligų, reumatizmo, nervų 
ir taip toliaus, su ‘elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spinau 
““ MeinSnSs. BulferinSs vanos duodą dįdltausia kraujo elrkula- 
ciią, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų. ‘

Moterų^kyrius ’StSras* Utarninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Tel. BOULEVARD 4552

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

BRIGHTON PARK.— Ame
rikos Lietuvių Tranzatlantinio 
Skridimo Sąjungoj skyrius 
Brighton Parke skridimo nau
dai rengia puikų vakarą, kuris 
įvyks šeštadienio vakare, sau
sio 6 d., 1934 m., Hollywood 
svetainėje, 2417-19 West 43rd 
street.

Vakaro programas susidės iš 
šokių ,prakalbų, dainų, 
džių ir išlaimėjimų, nes 
riai aukauja dovanas, 
das čepiriis paaukavo 
“šinką”, Kazys Daugskurdis— 
mėsos produktų, o Jonas Yriš
ka aukauja svetainę ir butelį 
naujo trijų žvaigždžių konjako, 

šokiams gros, kaip lietuviš
kus taip ir kitokius šokius, ge
tas orkestras, žodžiu sakant, 
tai bus vienas iš puikių vakarų 
Brighton Parke.

Nauji ALTASS nariai
Nuo pereito susirinkimo, į 

ALTASS įstojo nariais ir au
kavo, V. Vaičikauskas, Tony 
Rauba, Pranas Gudas, Mrs. L.

Milijonai moderniškų moterų, kurios išskirtinai 
atsideda ant Old Dutch, atrado kad tai yra lengviau
sias ir greičiausias metodas darant extra valymo dar
bų, kuris atseina prieš šventes. Jos žino, kad tai yra 
taupiausias būdas, nes ilgiau ištenka... kad tuo budu 
jos ne »tik sutaupo pinigų, bet ir laikų.

Old Dutch Cleanser yra padarytas su grynu “seis- 
motite,” puikiausi valymui medžiaga. Greičiaus išva
lo be nubruožimo, padengia daugiaus paviršiaus ir 
padaro daugiau yardų valymo už centų, nes jo luste- 
lės vra*

braižančios dalelės 
valytuojosc.

Pamėginkite Old Dutch dėl visokio valymo pra
dedant nuo virtuvės įrankių ir grindų iki porcelano 
refrigeratorių ir maudynės įrengimo. Jis nepakenks 
jokiam paviršiui ant kurio vanduo gali būt vartotas, 
betgi užtikrina Sveikų švarumų. Old Dutch ne už
kemša nuovadų, nekenksmingas rankoms, yra be 
kvapo ir užmuša blogų kvapų. Nėra nieko panašaus

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

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

SAFETY PACKAGE

REX 
LYE

nų. Mat, ant rytojaus turėjo 
įvykti aviacija. Aviacijos lau 
kas apie 15 mylių nuo mieste 
tad man rūpėjo, kaip aš ga
lėsiu ten nuvažiuoti ir pama 
tyti lakunų.

Atsikėliau gana anksti ir

grs (ompany
JJCOAL- COKE- ICE 
»BU1LDING MATERIAL

kitų polkų. Aplinkybės susidė- laukų nuvežti., Suradau 
jo taip, kad turėjau gerokai 
pasivėlinti. Nuvykęs į svetai
nę, jau nebeturėjau progos pa
matyti lakunų. Susitikau tik Pftt ten skraidė, 
su p. Grigaičiu, “Naujienų” re- siryžo Atlantiką nugalėti 
daktorium, 1___ ________
su vietos veikėjais.

Pašokau vieną kitą polkų, 
išgėriau alučio stiklų, kad at
sivėdinti, ir ištraukiau namo, 
galvodamas apie rytojaus die-

kuris šnekučiavos:'galėjo... bet tėvynės nepasiekt. 
Dabar kitas drąsuolis yra nu
sitaręs jų žygį baigti. Tad rei
kia remti jį.

Kai išvažiavome už miesto, 
pradėjo pusti gana šiurpus vė
jas. Tiesa, diena saulėta, bet 
pusėtinai šaltoka. Atrodė, kad 
vejas dainavo savo dainų la
kūno Janušausko garbei...

Aviacijos laivke teko asme
niškai kalbėtis tiek su lakunu 
Janušausku, tiek su gerb. Gri
gaičiu. Pasikalbėjome. Mielffi 
sutikau kartas nuo karto pa
rašyti žinučių iš Clevelando pa
dangės.

Dėl nelabai palankaus oro, 
žmonių suvažiavo ne taip jau 
labai daug. Bet visgi reikia pa
sakyti, jog tai buvo pusėtinas 
būrys. Nieko nepešė intrigan
tai, kurie visokiausiais budais 
norėjo pakenkti aviacijos pa
rengimams. Manė, mat, jie, 
kad visų klaikų galės Clevelan
do visuomenę i/ž nosies vadžio
ti. Bet nepasisekė. Ir ateityje, 
manau, dar mažiau seksis. Pa
galios, clevelandiečiai pradeda 
susiprasti ir pastos kelių tiems 
intrigantams.

Kiekvienas protaujantis žmo
gus suprato, jog visos tos in
trigos yra niekas daugiau, kaip 
tik pigios rųšies politika. Jei
gu buvo geras dalykas remti 
Dariaus ir Girėno pasiryžimą 
skristi į Lietuvą, tai kodėl la
kūno Janušausko toks pat pa
siryžimas privalo būti smerkia 
mas? Kodėl? Jis tiek pat sta
to savo gtyva'štį pa'vojun, kaip 
ir tie drąsuoliai.

Iš tiesų, tik pigios rųšies in
trigantai gali smerkti lakūno 
Janušausko sumanymų nuskri
sti į Kauną ir ten nuo Ame
rikos lietuvių ant Dariaus ir 
Girėno kapo uždėti garbės vai
nikų !

BE KAULO

Šolderio
ARBA NUO KULŠIES

Tai yra balta veršiena, labai gerų pienu girdytų Veršiukų

lankyti vakarą ir nors su įžan
gos tikietu prisidėti prie pa | 
rėmimo antrojo skridimo ir pradėjau4 ieškoti žmogaus, ku- 
tuo pačiu laiku pašokti vienų ns sutiktų mane į aviacijos

Tai Yra Old Dutch Valymo' Kempynė 
Gražus maudynes priedas. Atsiųski
te 10c ir windmill paneli nuo Old 

t Dutch tabelio už kiekvieną kempynę. 
Į OLD DUTCH CLEANSER,

Dept. D 179, 221 No. La Šalie St., 
W m Chicago, III

Vardas ______

Adresas

Miestas

Ižd. .Lopatto -..... - 23
Gtlgis  .......... ir>

Iždo glob, Bučinskas 24
Mockus   ......   27
Januškevičius .... 7

Dr. kvot. Stanislo- 
vaitis  ......  26
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PASAKĖ GERĄ KALBĄ

todėl

BANGA KYLA

Robert Louis Stevenšon Verte A. Kartūnas

Turtų Salane
11,005. Konservato

ant

dar SOVIETŲ KALĖJIMUOSE

korespondencijoj

vyram, 
kelionių

Ar naujai suorganizuoti darbi 
*ninkai pasiliks unijose

(National 
Act) pro-

apie tai tu neina

niy, literatūros, 
politika; ;
nešta viskas, kas naujausia
pasauly.

japi atsa

RUGSĖJO men. 9 “KUL
TŪROS” numeris atėjo — 
galima gauti Naujienose. 
Kaina 45c. Turinys labai 
turtingas ir įdomus. Prade
dant nuo moksliškų straips- 

j baigiant 
aprašyta ir pra-

siduso, nuvedė šunį pas Tenan- 
tą ir tarė: “Jis išgelbėjo mano 
gyvybę. Duok jam visą avino 
pasturgali-”

1 I . '

Mažosios Amerikos vaizdai: 
rukstantieji pečiai ir alkani 
šunes, — Ištinę veidai ir vie- 
nas nakties nuotykis.

Rašo admirolas Rikardas 
E. Byrdas

KAM TAIP PER AKIS 
MELUOTI?

“Soc. Vestnik” koresponden
tas praneša iš Rusijos, kad pa
staruoju laiku komunistų val
džia paleido iš kalėjimų ir kon
centracijos stovyklų kelias de 
šimtis socialistų. Be to, dauge 
liui tremtinių pakeista ištrė 
mimo vietos.

“Padėtis ištrėmime baisiai 
sunki“, skaitome toliau toje 
korespondencijoje. “Reikia 
pagalbos daiktais įr pinigais, 
Vargas labai didelis. Kalinių * 
paliuosavimas tik iš vąrdJ, 
nes dėl pasportų Sistemos 
jie vistiek negalės * apį^- 
venti stambiuose pramonės 
miestuose.” ,
Socialistų persekiojime Sta

linas, kaip matomė, leųktyniųo* 
ja ąu Jtosolipįu ir Jlitlerįu.

pragyventi, kur 
Bet, bičiuli, mano 

krikščioniško

PIRMI SLAPTI BALSAVIMAI 
JUGOSLAVIJOJE

Pennsylvania valstijos sena
torius John J. McClure, kuris 
liko nuteistas 18 men. kalėj i- 
man ir užsimokėti $10,000 pa
baudos už gelbėjimą tam itik- 
rai butlegeritp šaikai Delaware 
paviete ir persekiojimą kitų. 
Kartu su juo pateko kalėjiman 
ir keli kiti jo sėbrai.

Tur-but, iš kokios nors ko
munistų melų agentūros pasė- 
musi, “Laisvė“ idėjo žinią“, 
kaip “socialistų valdžia puola 
darbininkus“ Ispanijoje. Girdi: 

“Koalicinė-buržujų socia
listų valdžia padarė ablavas 
ant revoliucinių sindikalisti- 
nių unijų po visą kraštą. Už
puolimai padaryti net ant 
50 unijų centrų ir jie užda
ryti. Uždarytas taip pat sin- 
dikalistinių unijų dienraštis. 
Tai vis socialistų žygiai dėl 
prirengimo dirvos laimėjimuj 
Ispanijos fašistų-monarchis-

98.00
4.00
2.00
1.60

Visi, kurie skaito* laikraščius, 
žino, kad Ispanijos valdžia nė
ra socialistinė. Ji nėra nė koa
licinė. Į Ispanijos ministerių 
kabinetą neįeina nė vienas so
cialistas.

Nuo to laiko, kai Ispanijos 
valdžia susidėjo iš socialistų ir 
kairiųjų republikonų koalicijos 
po Azana vadovybe, jau praė
jo keletas mėnesių. Po Azana 
kabineto rezignaviino Ispanija 
turi jau antrą valdžią, kurioje 
nė vieno socialisto nėra. Kam 
gi tad “Laisvė“ per akis me
luoja, rašydama apie “socialis
tų valdžios“ puolimus darbi
ninkų? Ar gražu laikraščiui ši
taip apgaudinėti savo skaityto-

Prezidentas Rooseveltas užvakar pasakė gerų kal
bų protestoniškų bažnyčių jubiliejiniame kongrese. Ji
sai griežtai pasmerkė lynčo teismų, kaipo “šlykščių ma
sinės žmogžudybės formų”. Jisai priminė bažnytinin
kams, kad krikščionybė gimė iš socialinio neteisingumo 
ir skurdo sųlygų, ir jisai pareiškė, kad didysis šios ga
dynės uždavinys yra suteikti gausingesnį gyvenimų vi
siems žmonėms.

Savo socialiniai-politinį nusistatymų prezidentas iš
dėstė tokiais žodžiais:

“Iš širdies gilumos aš tikiu, kad musų numy
lėtasai kraštas žengia į didelio laimėjimo gadynę. 
Tasai laimėjimas lengvai galės apimti ir didesnę 
materialinę gerovę, jeigu mes pasirūpinsime, kad 
tai butų gerovė 120 milionų žmogystų, o ne vien 
tik gerovė piramides viršūnei. Tai gali būti socia
liniai kontroliuojama gerovė visuomenės labui. Tai 
gali būti gerovė paremta dvasinėmis ir socialinė
mis vertybėmis, o ne specialinėmis privilegijomis 
ir specialine jėga.” , 
Gerovė šimtui ir dviem dešimtim milionam žmonių, 

o ne tik saujelei lobininkų! Šitokiam tikslui pritars 
kiekvienas, kuriam rupi plačiųjų darbo minių likimas. 
Milionai darbininkų, farmerių, smulkių biznierių ir 
amatininkų, be abejonės, su džiaugsmu klausėsi tų 
Roosevelto žodžių.

Bet gerų norų nepakanka. “Gerais norais”, anot 
tos patarlės, “yra išgrįstas pragaras”. Reikia veikimo, 
o veikimas yra negalimas be jėgos.

Ar tiems milionams žmonių, apie kurių gerovę kal
bėjo prezidentas Rooseveltas, atėjo i galvų mintis, kad 
be jų pastangų tas geras tikslas yra nejvykinamas?

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III undor the act of 
March 8rd 1879.
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Neseniai adm, Byrdas, gar
sus pietų ašigalio tyrinėtojas 
išlęido knygą, kurioj apraše 
įspūdžius iš pirmos ekspedici
jos j pietų ašigalį, čia spausdi
name iš tos knygos vieną įdo
mią ištrauką.

Įeinam j meteorologijos sto
tį. Kišeninės lemputės šviesa 
perskrodžia šaltą tamsumą. 
Nuo šviesos spindulių palapi
nės sienos mirga įvairiausiomis 
spalvomis. Ledo žvakės nukaru
sios nuo lubų ir sienų. Po ko
jomis girgžda sniegas. Iš bur
nos veržiasi garų debesys. Čia 
mes turime 39 laipsnius žemiau 
nulio. Lauke, suprantama, dar 
šalčiau. Praeiname pro įvairius 
šoninius išėjimus. Dešinysis ve
da į maisto sandėlį, kairysis — 
į gimnastikos salę ir į namą, 
kuriame nėra nė vienos vinies. 
Tai patalpa magnetiniams ty
rinėjimams. Toliau viena anga 
veda į duobę, kurioj sudėtos 
benzino ir žibalo statinės. Kai 
pasukome pro kampą, į akis 
mums švystelėjo šviesa. Tai 
Blekaš kažką triūsė. Lemputės 
šviesoj matėsi, kad jis nuo sie
nų šluosto sniegą, sienoj pa
darytus užrašus skaito ir tušti
na vieną dėžę. Aha, vadinasi, 
rytoj gausime pupų sriubos.

Skubiai pasisveikinę mes ei
nam toliau, nes plepėti čia per 
šalta. Urvas baigiasi brezentu 
užklotomis dėžėmis. Kairėj gu
li krūvos anglių, b dešinėj mū
sos sandėliai. Iš čia mes nuei
nam į vadinamą norvego na
mą. Norvego namų jis vadina
mas ne todėl, kad jame koks 
norvegas butų pakvojęs, bet 
todėl, kad jis iš Norvegijos at
vežtas. Aplinkui čia dėžės — 
lovos. Tik vienas langas, o prie 
lango žibalinis pečius. Pačiame 
vidury trys šauliai apžiūrinėja 
naujas roges. Siple gulėdamas 
skaito, o Thorne ant žemėlapių 
užgulęs. Džimas Fenry įsitiki
nęs, kad geriausia aukštelnin- 
kam gulėti nieko neveikiant.

Tuo pačiu urvu grįžtame at
gal ir pagaliau užtrenkę duris 
atsiduriame prie laiptų. Aštrus 
oras čia plaka į veidą. Sunkiais 
sniego laiptais kopiame iš snie
go duobės į'paviršių. Nuo daž- 
naus laipiojimo laiptai smar
kiai susidėvėjo, o audros atne
šamas sniegas vis- labiau ir la
biau siaurina angą. Vargais ne
galais pasiekiame angos viršų. 
Lauke tamsi ir šalta naktis. 
Padangėj kybo papurtęs menu
lis. Sniegas kažkaip švytėda
mas sukinėjasi, lyg kopų smė
lis. Norėdami išvengti šalto vė

jo bučkių, mes einam giliai 
pramintu taku, taip greit kiek 
tik mums sunkus kailiniai tat 
leidžia padaryti. Pagaliau nusi
leidžiam į vieną skylę, iš kurios 
patenkame į šalę, kuri sniego 
plytomis perskirta į du kamba
rius. Vienas-kambarys priklaus 
tas pašliūžų, rogių, indų ir 
šiaip įvairių įrankių. O antra
sis kambarys — tai skerdykla, 
kuriame sušalę ruoniai kapoja
mi į gabalus šunų maistui.

• šlykščios kraujo dėmės ant bal- 
- lų grindų rodo, kad čia dar ne

vakarieniauta. Dešinėj

ja stipresniojo norai, šunidėj 
gyvenama tik darbui ir ruonių 
piešai. Vien tik sušalusios ruo- 
nienos kvapas visą šunidę iŠ 
karto paverčia į bepročių na
mą. Iš po' miego sušalusią ir 
tylią ašigalio gamtą nuolat ver
žiasi prislėgtas kaukimas. Jung
tinis 60 šunų chorais bekaukda
mas pakyla lig aukščiausių gai
dų, staiga nutrūksta, o paskui 
daina vėl iš pradžios tęsiama. 
Atrodo, lyg tai tokie vilkų pro
tėviai situgia. Įspūdis tikrai 
klaikus. Užraktai ir retežiai 
dažnai tikrinami, bet kartais 
vis dėlto jiems pasiseka išsi
veržti. Tada nubėga varovai ir 
dideliais botagais negailestin
gai plaka, nes kitaip šio pra
gariško sukilimo nenumalšinsi.

Eskimų šunes labai dažnai 
turi kaprizų, bet daugumoj, jie 
ramus ir yra širdingiausi žmo
gaus draugai. Kuris naujokas 
šunų vilkstinėse laiko juos 
žiauriais ir todėl šiurkščiai su 
jais elgiasi. Vienas šuo, vardu 
Auli, pusiau vilkas, turėjo la
bai blogą vardą. Varovai labai 

į tamsiomis spalvomis jį piešė, 
matyt, norėdami bailiuosius pa
gąsdinti. Vilkstinėj jis buvo 
puikiausias, tačiau šiaip nesu
valdomas. Kartą stalius Guldąs 
nuėjo į vaikų darželį pataisyti 
nuleidžiamus grotus, nes šuny
čiai pro juos laisvai išlysdavo. 
Guldąs žibintą pasidėjo ant že
mės ir pradėjo dirbti 
vienas šuo sučiupo žibintą ir 
nubėgo. Guldąs kiek galėdamas 
pradėjo rėkti. Šuo pametė ži
bintą, bet tas užgeso ir sniego 
oloj pasidarė tamsu, lyg po že
mėmis. Kilus triukšmui, visi 

[šunes, kaip bepročiai pradėjo 
staugti. Guldąs tuo budu atsi
dūrė įsiutusių šunų narve. Jis 
neteko dvasios pusiausvyros ir 
mirtinai išsigandęs prišliaužė 
prie sienos, nes labai bijojo 
Aųli, kuris kaip pikta dvasia 
aplinkui slankiojo.

Staiga jis pajuto prieš save 
snukį, kuris pradėjo laižyti jo 
ranką. Tai buvo Bobas, di
džiausias tinginys visoj stovyk
loj. Guldui atėjo gera mintis. 
Jis atrišo Bobą nuo sienos, įsi
kabino į retežius ir sušuko 
“pirmyn“! Kaip Guldąs tikėjo
si, Bobas nuvilko jį tiesiai į 
valgomąjį. Guldąs nepaleido re- 
tėžiaus, kol užpakaly savęs ne
užtrenkė durų. Tada tik jis at-

Anglijoje reiškiasi didelis žmonių nepasitenkinimas 
dabartine “nacionaline”, konservatorių kontroliuojama 
valdžia. Tai parodo kiekvieni rinkimai, kurie tenai pa
staruoju laiku įvyksta.

Šioje vietoje jau buvo minėta apie municipalitetų 
rinkimus, kuriuose Britanijos Darbo Partija užkariavo 
apie 200 naujų vietų. Dabar Europos spauda paduoda 
žinių apie dvejus papildomus rinkimus į parlamentą.

Vieni buvo Manchesterio apskrities Rusholme apy
gardoje. Balsai pasidalino taip: konservatorių kandida
tas gavo 13,904 balsus, darbietis 
rius tuo budu laimėjo 2,899 balsų dauguma. Bet paly
ginkime šituos rezultatus su 1931 metų rinkimais, ka
da “nacionalinė valdžia nušlavė kraštą ir kuone sunai
kino Darbo Partiją. Tuomet konservatorių atstovas bu
vo gavęs 24,817 balsų, o Darbo Partijos kandidatas tik 
6,319 balsų. Konservatorius buvo išrinktas 18,498 balsų 
dauguma.

Vadinasi, palyginant su rinkimais, įvykusiais prieš 
dvejus metus, konservatorių balsų dauguma toje vieno
je apygardoje dabar sumažėjo 15,000!

Pastebėtina da ir tai, kad liberalų kandidatas šį 
kartą nesurinko tenai net reikiamo 10 nuošimčio balsų 
ir prarado savo depozitą.

Kiti rinkimai įvyko Stamfordo apygardoje, 
mėjo vėl konservatorius, bet štai kokiu budu; už 
servatorių kandidatą paduota 14,605 balsai, o už 
bietj — 12,818 b. Konservatoriaus balsų dauguma 1,787 
balsai.

O prieš dvejus metus toje pačioje apygardoje buvo 
štai kaip: konservatorių kandidatas gavo 19,096 balsus, 
o darbietis 7,446 b. Konservatoriaus balsų dauguma 
buvo 11,640!, . ,

Reikia dar pastebėti, kad tos dvi apygardos, ku
riose įvyko papildomieji rinkimai, susideda iš sodžiaus. 
Daugumą gyventojų teų^i sudaro kaimiečiai ir mažų 
miestelių gyventojai. Pasirodo, kad jau ir sodžiuje Dar
bo Partija beveik ima viršų ant konservatorių.

Taigi darbininkų judėjimo banga Anglijoje nesu
laikomai kyla. Nedaug tereikia, kad ji užlietų ir stip
riausias kapitalistinių partijų tvirtoves.

1931 metais, kada “nacionalinė valdžia”, vadovau
jama MacDonaldo, sutriuškino Darbo Partiją, visi at
žagareiviai pasaulyje, kartu su komunistais, klykė iš 
džiaugsmo, kad socializmas Anglijoje jau esąs “palai
dotas”. Koki jie buvo trumparegiai!

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovi, 1789 S. Halsted St,. \Chicago, 
III. TaMooaa Canal 8500.

Subscription Ratesi
88.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy

Šių metų spalių mėn. 28 d. 
įvyko . pirmi slapti balsavimai 
Jugoslavijoje nuo to laiko, kai 
tenai buvo paskelbta militari- 
ne diktatūra. Buvo renkami at
stovai į Darbininkų Rumus ir 
Tarnautojij Rumus.

Nežiūrint to, kati tautininkai 
ir kapitalistai su valdžios pa- 
gelba vartojo visas jiems priei
namas gąsdinimo ir teroro prie
mones, rinkimus laimėjo laisvo
sios profesinės sąjungos, ku
rios surinko 100,000 balsų. Už 
nacionalistų “baltuosius“ sąra
šus paduota 40,0C0 balsų, o 
klerikalų kandidatai gavo 12,- 
000. Tuo budu socialistai pasi
rodė dvigubai stipresni darbi
ninkų judėjime už visus 
priešus, sudėtus į daiktą.

Tačiau nacionalistai butų 
gavę nė to skaičiaus balsų, ku
rį jie surinko, jeigu į jų pusę 
nebūtų persi metus Gencralė 
Darbininkų Sąjunga chorvatų 
sostinėje Zagrebe. Ta organiza
cija priklausė prie laisvųjų pro
fesinių sąjungų sąryšio, bet jos 
vadai susidėjo su nacionalistais 
ir suklaidino daugelį darbinin
kų, kuriems dėl cenzūros ne
buvo galima išaiškinti tiesą.

Didžiausią pasisekimą socia
listų profesinės sąjungos turė
jo stambiuosiuose miestuose: 
Belgrade, Zagrebe (nežiūrint 
Gen. Darb. Sąjungos išdavys
tės) ir Skoplje (Uskiub’e).

ką pasidarė iš lentgalių lieka
nų. Juodu jį laimės rum vadina, 
nes jiems laimingai pavyko jo 
statybą užbaigti. Bet čia mes 
dar radom milžinišką; stipraus 
stuomens malkų kirtėjo ranko
mis, bet meiiininko sielos Štro
mą. Jo armonika Skambančiais 
norvegų liaudies dainų garsais 
užpildo- visą bakūžę.

Bratenas pasilenkia ant žė
rinčios krosnies ir įmeta jon 
gabalą ruonio lašinių. Jis smar
kiai užtrenkia dureles., nes su
šalę lašiniai smarkiai spirgsta 
ir spraginėja. Sudegusi stora 
ruonio oda savo smarve pripil
do visą kambarį; dūmai grau
žia akis; skraidančios suodės 
veidą nutepa lyg juodais rie
balais. Tačiau krosnis Brateno 
išdidumas ir džiaugsmas, nors į 
ji dvigubai tiek susuodintų ir 
dvoktų. Jis pasidarė ją iš plie
ninio benzino bako ir nemai
nytų į jokį žibalinį pečių. Val
donas pypkę įsikandęs loposi 
kailinius.

Kokią nuostabią kambario 
draugų porą juodu sudaro, nors 
be šunų meilės jie daugiau nė 
vieno bendro bruožo neturi. 
Vaidenas, dvasiškio sūnūs, jau 
Klondyke važinėjo šunų vilksti
nėmis aukso ieškojimo laikais. 
Šunes jam visą gyvenimą reiš
kia. Jis nekenčia pietų ašigalio, 
kad čia nėra kalnų, miškų ir 
laukinių žvėrių. Bratenas, to
limų vandenynų jūreivis, kaž
kada lankęs evangelikų kunigų 
serninariją. Su šunimis,, kuriais 
jis, kaipo vaikas, džiaugiasi, 
tik šioj kelionėj susipažino. 
Luošus ir ligonius šunis jis 
slaugė ir gydė, iš kurių vėliau 
sudarė puikiausią. vilkstinę. Ir 
ašigaly j. jis lygiai gerai jaučia
si, kaip ir visur kitur. Jis ma
žai kalba ir dar mažiau galvo
ja. Draugavimas su * šunimis 
sudaro jų gyvenimo turinį ir 
tas jam teikia vienintelį' tikrą Į 
malonumą.

Dar vieną keistuolį mes tu
rėjom, tai Kin Blekburnas, ma
tininkas. Siaura anga vedė į 
jo pilną dėžių prikrautą sniego 
palapinę. “Kaip tu išsigelbėtym 
per vieną angą, jei, kiltų gais
ras?“ paklausėme, jo. “Na, aš 
pasitikiu dr. KomanU“, atsakė 
jis. Tikrai Komanas buvo mu
sų brandmeisteris. Kaip meška 
jis ramiausiai per visą žiemą 
miegojo savo palapinėj. Miega
masis maišas ir primusas bu
vo vieninteliai šilimos šaltiniai. 
Nuo šalčio nuolat ištinęs vei
das ir kojos jo nė kiek negąs
dino.

Aprašant Mažąją Ameriką 
(taip Byrdas vadino savo sto
vyklą pietų ašigaly j) negulima 
užmiršti šunų. Niekur nebuvo 
taipydomu, kaip šunų mieste. 
Taika įr plėšrumas čia neįšski- 
riaįlji reiškiniai. Čia yiešpatau*

(Tęsinys)
“Trys metai I”, aš sušukau 

“Ar tavo laivas ^usidaužė?“
“Ne, bičiuli,“ jis tarė 

salos paliktas.” 
'Aš buvau girdėjęs tokių at
sitikimų ir'aš žinojau, kad 
tas reiškė baisią pabaudą, gan 
dažnai praktikuojamą tarp ju
rų plėšikų, kurie nusikaltėlį 
išmeta ant salos, duodami 
jam bent kiek parako ir šratų 
ir palieka.

“Paliktas ant salos trys me
tai atgal,” jis tęsė, “ir gyvenau* 
ožkomis, uogomis ir austeriais 
nuo to laiko. Aš nutariau, kad 
žmogus turi 
jis nebūtų, 
širdis trokšta 
[maisto. Ar neturėtum su sa
vim bent kiek sūrio? Ne? Ge
rai, bet aš esu daug naktų 
sapnavęs apie įurį - dau- 
giausia apkepintą sūrį — ir 
vėl pabusdavdii čia pat, ant 
salos ir štai aš' čia esu.”

“Jeigu1 man pasiseks;vėl da- 
sigauti laivo, > Kr* gausi kiek 
norėsi sūrio,” aš pasakiau.

Visą tą laiką jis apžiūrinė
jo mano ž^kietą, glostė mano 
rankas, žiurėjo į piano batus, 
ir apęĮnai, kada nekalbėjo^ jis 
rodė vaikišką džiaUgsmą aky* 
vaizdoje draugiško sutvėrimo. 

I Bet iŠ mano ' paskutinių žod
žių jis susitraukė i kažkokią 
uedrąs,.

šiuo laiku Su v. Valstijų dar
bininkų judėjimas pasižymi or
ganizaciniais reikalais. Skai
čius unijų narių gan sparčiai 
auga.

Bet patyrimai rodo, kad su
organizuoti darbininkus dažnai 
yra lengviau nei palaikytu juos 
organizacijoje^ Taigi kyla klau
simas, ar naujieji nariai pasi
liks unijose.

Klausimas yra opus unijis- 
tams. Visi dar atmena, kaip 
Unijos buvo išbujojusios karo 
laikais ir tuoj po karo ir kaip 
jos sukrito sunkesniems me
tams užėjus.

Tenka pasakyti, kad Unijų 
vadai reiškia rimtų abejonių 
ateitim. Abelną jų nuomonę, 
rodosi, galima apibudinti seka
mai:

Karo laikais unijos augo dė
ka jaučiamos darbininkų sto
kos. Patys samdytojai rodė 
simpatiją unijų bijojimui ir 
šaukėsi jų pagalbos, kad galė
jus darbininkus kontroliuoti.

šiandie darbininkai eina į 
unijos aršiausios depresijos 
verčiami, kad išsilaikyti kovoj 
už būvį, šiandie jų organiza
vimas! kyla iš būtiniausių gy
venimo reikalavimų — duonos, 
drabužių, pastogės. Taigi šian
die darbininkui jo unijos kor
ta turi daug daugiau reikšmės, 
nei karo laikais, ii 
labiau įvertina ją.-

Ir jeigu NIRA 
Industrial Recovery 
gramas nesusmuks arba jo vy 
kintojai nepasuks nugaros dar 
bininkų judėjimui artimoj at
eity, tai yra vilties, kad nau 
jos unijų eilės pasirodys pa 
stovesnės už “karo kūdikius“ 
4. y. karo laiku gimusias uni

“Jeigu tau pasiseks pasiek' 
laivą, tu sakai?” jis atkarioj.? 
“Kodėl, Jcas gi tave sulaikys?*

“Tu tai nesulaikysi, aš ži 
nau,” buvo mano atsakymas.

“Ir tu tiesą sakai,“ jis stiro 
kė. “O tu — kaip tu tave va 
dini, bičiuli?”

“Zigmontas, 
kiau.

Zigmontas, Zigmontas, ji 
kalbėjo, matyt, gan patenkin 
tas. Gerai, Zigmonte, aš gyvo 
nau taip šiurkščiai, jog tu gė 
din tumės klausyti 
Taigi, pavyzdžiui 
nytum, mane pamatęs, kad aš 
turėjau Dievą mylinčią moli
ną?,” jis klausė#

“Nežinau, gal būt ir ne,” aš 
atsakiau. z

’ (Bus daugiau)

Užsisakymo kainai
Chicago je — paktu; 

hiatams 
Pusei metų •••••• MMMI ••• •••• 
Trims mėnesiams ------------
Dviem mtaeriamg____ __
Vienam minėsiu!_________

Chicago j per iine kloto jus:
Viena kopija ............ .
Savaitei-----------------------------
hlknesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paktui

Metama_____ ___  87.00
Pusei meti ____________ ___  8.60
Trims mėnesiams---------------- 1.76
Dviem mėnesiams _________  1.26
Vienam minėsiu! _ ___    .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams _________    $8.00
Pusei metu ---------------   4.00
Trims minesiams -----------------2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

seniai
pusėj anga, kuri: veda į šunų 
įtvartą. Iš ten' girdisi prislėg
tas šunų kaukimas. Jei tik 
tąmsoj žvilgsni stipriau įtemp
si, pamatysi porą žibančių akių, 
kurios tarytum sako: “Įeik ir 
duok rųujmš1: & nors- ufcėsti“. ;

T^liau>5< eidami pastebim > 
durų plyšį žiupsnelį spindulių. 
Tai Įdomi patalpa '— r1 • 
kambarys tik dviem 
Kurie pietų ašigalio.
iitprijoĮ užima* aistarą poziciją 
Valūnas ir Biįalęhas tą namu-

;■ ’> si-- V(^.^6 <44. į.; j'Įi

V"..-



Gera sveikata

ne j,

D-R.O WEEKS ĮPĖDINISNarkis, korespondentas.
Frank Bulaw

U

“tna-
bilietą į

randasi

Kazimiero
Samoškos

po

subatoj
vai. ry-

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Monroe 3377

Siunčiame Gėles per Telegramą 
visą pasauli

2 ndfloorAc ross/romDava Store 
Stati St Next DoorRiaMoJAeater.

Tel.
VALANDOS: 

nuo 
nuo

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Vai.—8:30 A. M. iki 8:30 P. M. 
—Nedčlioj 9—l 

Tel. HARison 0751 
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

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

J. F. RADZIUS
, Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. Tek Canal 5174 

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

9 iki 11 valandai ryte;
6 iki 8 valandai vakare. 

apart Iventadienio ir ketvirtadienio.

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

Šventadieniai* nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Persikėliau i erdvesnę ir patogesnę vietą 

3325 So, Halsted St.
Valandos:

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St.
Tel. BOULEVARD 9199

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELTS
Dentistas '

4645 So, Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nno 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

26 S.STATK.SV.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve, 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedeliomis 10 iki 12 vai. ryto

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: ' 

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro f,*"*, i*

Įvairus Gydytojai

Grąboriai________
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška - Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

- lietuviui Uaktąrai
A. MONTVID, M. D.

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

VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Secley 7330

Namų telefonas Brunsvkk 0597

-Penktadienis, gruotf. 8,1933
; - t ., ., , ,, .t,

/

NAUJIENOS, Chicago, RI.
_____ ' ■ -r -.r ■ —

Tarp Chicagos
Lietuvių

Keistučio Klubo pir 
mininku išrinktas 
Pranas Jakavičia
Gruodžio 3-čią dieną, Keis

tučio Klubas laike savo prieš- 
metinį susirinkimų Liberty 
Grove svetainėje. Susirinkimas 
buvo skaitlingas ir gana entu 
ziastiškas.

Klubo valdyboj sekančiais 
metais bus permaina, nes į 
pirmininkas tapo išrinktas Pra 
nas Jakavičia, o Wm. Buisha 
bus tik pirmininko pagelbinin-1 
ku. Protokolų sekretorium Ii- i 
ko tas pats St. Narkis ir f;- i 
nansų raštininku W. Sharka 
(senasis). Klubo koresponden
tu pasiliko St. Narkis, o į ka
sos globėjus vietoj S. Tveri- 
jono tapo išrinktas S. Bara
nauskas. Kiti visi pasiliko tie 
patys.

Į kontrolės komisijų įeina 
sekantįs asmenys: F. Marge- 
vičius, M. Biago,A J. Balnis, K. 
Budris ir J. Kondroška.

Pasirodo, kad valdyba ir kon 
trolės komisija visi pilnai at
sako savo vietoms ir sekan
čiais 1934 metais klubo vidu
jinė tvarka bus pavyzdinga. 
— St. barkis, korespondentas.

PETRAS SAMOŠKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 5 dieną, 2:00 valandą 
ryto 1933 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Tauragės ap._ 
Pagramančio parap., Mažonių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime 

brolsunj Joną Samošką, brolie
ne Antanina ir jų šeimyną ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
1410 So. 49 Ct., Cicero. Tel, 
Cicero 1898.

Laidotuvės jvyks šeštadieny, 
gruodžio 9 dieną, 9:30 vai. ry
to iš Eudeikio koplyčios i Šv. 
Antano parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio siel^ o iš ten 
bus nulydėtas j šv. 
kapines.

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

Nubudę liekame,
Brolsunis, Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

Ateiųantj pavasarį 
F. Bulaw važiuosiąs 
atlankyti Lietuvą

Jis laimėsiąs laivakortę “Nau
jienų” konteste ir nuvykęs 
Lietuvon pasitiksiąs lakūną 
J. R. Janušauską.

1
- ■

Veiklus lietuvių visuomenės 
veikėjos “Naujienų” korespon
dentas F. Bulavv pasiskyrė sau 
už pareigų platini “Naujienas” 
Amerikoj ir kitose pasaulio 
valstybėse, kur tik lietuviai 
gyveno ir už tų atliktų darbų 
laimėti dovanų, būtent laiva
kortę ir geležinkelio 
Lietuvą ir atgal.

Jo vienintelis noras 
vykti į Lietuvų ir 
James-.Ianušauskų, k
kantį pavasarį rengiasi skrist 
į Kaunu.

Kadangi, F. Bulavv taipgi 
energingai veikia reikalu šio 
antro skridinio, prirašo na
rius į Amerikos lietuvių 
Transatlantinio Skridimo Sų- 
jtingų ir skleidžia įdėjų tobu
linimo orlaivininkystės, tai 
pilnai galima pasitikėti, kad

visiems gerai žiiiortias daininin
kas Sabonis Au savo štabu (ko
legomis) .

Keistutięčiai, kurie manote 
vyki į kalbamąjį koncertą bu
kite sekantį nedSldienj pas J. 
J. Bagdono ofisą neveliauts kaip 
1-mą vai. po pietų iŠ kur de
monstratyviai visį galėsime va- 
žiuoi j • viršminėtą institutą. 
Kęistutiečiai, kurie galėtumėte 
paimti po kelis pasažierius, 
malonėkite tą padaryti. Taų> 
jau geistina butų ,kad nepa
mirštumėte ką nors pasiimti 
dėl padalinimo tiems nelaimin
giems seneliams. Vieni turi at
liekamų knygų, kiti gal išgali 
padalinti jiems cigarętų, p dar 

’ kiti ką nors kitą. Atsiminki 
me, kad tie vargšai kaip kada 
buvo su* mumis. Nekurie iš 
jų buvo gana populiarus žmo
nės. Todėl paduokime jiems 
ranką liūdnoj valandoj. Kon
certas prasidės 2-rą vai. 
pietų 
pusę.

St.

po 
ir tęsis apie valandų ir

Laurai, Laurai, še, 
imk ‘pištalietą’ 

ir ginkis”
Nesusipratimas, kuris iš 

gedijos” virto į komedijų

osą s nu- 
pasitikt 

avis sc-

ir šiame “Naujienų” konteste jį 
parems užsisakydami bei duo
dami skelbimus “Naujienose”.

— Ex Komunistas.

Keistučio KL rengia 
koncertą Oak Fo- 
rest prieglaudoj

Gruodžio lOvtų d. visi keis
tu tiečiai, kuriems aplinkybės 
pavelind, vyks į Oak Forest ir 
ten pasidalys įspūdžiais su lie
tuviais įnamiais. To koncerto 
iniciatorium ir finansuotoju 
ym graborius J. J. Bagdonas, 
2506 W. 63rd St.

Apie koncerto turinį galiu pa
sakyti tik tiek, kad ji išpildys

Juozapas Wiczus
savininkas Gold Star Bakery, 3357 So. Auburn Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu gruodžio 4 dieną, 1:15 valandą po 
pietų 1933 m., sulaukęs 46 metų amžiaus, gimęs Kretingos apskr., 
Mosėdžio parapijos, Arslos kaime.

Amer.’koj išgyveno 26 metus. į
Ilgus metus buvo bizni 6801 South Racine Avė.
Paliko dideliame nuliudimę moterį Marcijoną po tėvais Palekaitė, 

4 dukteris Elenorą, Felomą, Florence ir Delores, 2 šunus Juozapas 
ir Edvardas, pusbrolį Mikolą Repšą ir brolienę Petronėlę Repsus 
Detroit, Mich., 3 švo£erius Joną ir Stanislovą Patekai ir Petrų 
Mikšą, švogerką Sophie Mikšą, uošvienę Marijoną Palękiepę ir gi
minės, o Lietuvoj motiną Barborą, tėvą Ignacų, 2 brolius Jurgį ir 
Liudviką, 2 seseris Petronėlę ir Magdaleną ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi Pavlavičius koplyčioj 3238 South 
Halsted Street. r

Laidotuvės įvyks subatoj gruodžio 9 d., 8:30 vai, ryto iš koply
čios i šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio ktela/ o iš ten bus nulydėtas i šv. Kazimiero 

J kapines. z ! J
Visi a. a. Juozapo Wiczau« giminės, efraugaii ir pažįstami esat 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pąpkutinl 
patarnavimą ir atsisveikinimų. Nubudę/liekame,

« Moteris. Dukterys, Sunai, PusbroliaL JBrobene, 
švogeriai, švogerką, Uošvienė ir Giminės.. *

Laidotuvėse patarnauja graborius Andrevv J. Laydep, Telęfo 
nas Wentworth 8178

“še, ipik 
Nenoriu 

nedaviau n

kas-žiii kas šaukiu 
pištalietą ir ginkis! 
kad sakytum, jog 
progos apsiginti!”

Na, sakau, čia jau kas to
kio nebegerai. Buvau manęs 
jau bėgli latfk policijos ieško
ti, kad išvengus tragedijos. Vėl 
girdžiu šaukia: “Laurai! Lau
rai, po šimtas velnių iš vienos 
pusės!” Nusisprendžiau geriau 
patsai ištirti kas čia per “štur
mas” kyla ir paskambinau. 
Atidaro duTis, ir ką matau: 
Kemėšis stovi viduryje kamba
rio net su dviem -“pištalietah” 
ir šaukia nesavo balsu, o gru
pė kitų man pažįstamų ir ne
pažįstamų aplinkui juokiasi.

Nesuprantu. Klausiu kų ta* 
viskas reįškįa. Gaunu4 paaiški
nimų, jog tai esama repetici
jos 
je”,

komedijos “Audra Giedro- 
kuri bus vaidinama gruod- 
17 d., C. S. P. S. svetai- 
1126 W. 18th St.

Sakau, džiaugiuosi 
mediją, o aš maniau4, 
vyksta tragedija. Kad 
kau, tai busiu ir aš pamatyti 
tas jūsų komedijas.

Kaimynas.

Laiškai Pašte
šie laiškai yra a<4U« iš Europos 

Kam Jie priklauso, tegul nueina i 
Tyrinusįjį paštų (Clark ir Adam: 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prii 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
Hsed Window” lobėj nuo Adams gat
vės, rasbKant laiške NUMERI, kaij 
kad Šiame sąraše pažymėta.

903
908
909
914
920
928
933 
936 
939

Barcenei Marelei 
Buciuskas Antanas 
Chaplinskis D. D. 
Dūdas Ludvika 
Giniotis Bronei 
Kulvinskas Nikolas 
Mazonis Staponas
Petras Andrev 
Rasimu! Adoniui

kad
kad
taip,

kb- 
čia
Sil

Buk Naujų Metų 
Aviacijos Bankiete

Kiekvienas žmogus nori būti svei
ku. Liga ne tiktai daug kainuoja, 
bet gali nuvesti žmogų i grabą. Kaip 
tik žmogus suserga, tuojaiis jam už
rašomi vaistai ir treatmentai, kad 
pataisyti jo sveikatą. Vienok vis
kas tas nėra reikalinga, jeigu prisi
laikoma butų keletą labai paprastų 
dalykų, tai sveikata rūpintis nerei
kėtų.

Tvirtas, sveikas kūnas yra geriau
sias apsisaugojimas nuo ligų. Pa
silaikykite geroj sveikatoj, jeigu pa
kankamai išsimankštinsite, išeisite į 
šviežia orą. reguliariai miegosite, ir 
vartosite gerą maistą. Ypatingai 
dabar per žiemos sezoną reikia lai
kytis savo kūną švariu ir geroj svei
katoj, kad apsisaugoti nuo ligų, ku
rios žiemos laiku mėgsta žmogų kan
kinti.

Mankštinimas, šviežias oras, rėgfc- 
liaris miegas ir geras maistas yra 
svarbiausi dalykai kuriais kiekvienas 
asmuo turėtų rūpintis. Bet dėl ge
ro maisto jums reikia pasirinkti to
kią sankrovą kuriai jus pilnai ga
lite pasitikėti. ' Todėl patartina 
pirkti maisto produktus tik tokiose 
sankrovose kurios turi gerą ir iš
dirbtą vardą ir parduoda tiktai augu
tes rūšies maisto produktus.

Tokiomis sankrovomis yra “Mid- 
west Stores”. Jos valdomas ir .ope? 
ruojamos groseminkų kurie turi nuo- 
dugną patyrimą ir žino gero maisto 
žymes. Tų krutuvių Chicagoje yra 
300 ir jos patogiai randasi kiekvie
noj miesto daly.

Kad būti -Sveiku žiemos laiku rei
kia valgyti maistą kuris pagamina1 
eneririją Ir Šilumą. Tokiu maistu 
yra mėsa, cereals, vaisiai, daržoves 
ir maistas kuriame yra taukų. Jus 
galite nusipirkti tokį maistą didelio- 
iis sutaupomis nes specialia išpar

davimas laikomas šios savaites pa
baigoje “Midwest Stores” sankro
vose.

Pasižiūrėkite į šios dienos. “Mid- 
west Stores” apgarsinimą, kuris tel
pa šios dienos laidoje. Jame rasite 
aprašyta daug maisto, kuris pasi
žymi viršminėtomis ypatybėmis — 
ir jis parduodamas žęipomis kaino
mis. Kuomet padarysite savo pir
kinių listą, būtinai su ją nueikite į 
apiebnkės “Midw.est Stores” sankro
vą — busite pilnai užganėdinta.

Apskelb.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

46,5 S. ASHLAND AVĖ. A
Ofiso vai. r Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedčlioj pagal sutarimą
.. • Ofiso Tel.: Bouūvard ■ 7820

Namų Telu Prospect 1930

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

BRIDGEPORT. Vienų va
karų turėjau reikalų užeiti į 
Universal Klubą pas ponus Ke- 
mėšius. Prieinu prie durų, tik 
jau* norėjau spausti skambutį 
— girdžiu viduje triukšmas.

MARY GLOBIS 
po tėvais Conroy

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
trečiadieny gruodžio 6 dieną, 
2:30, valanda ryto, 1933 m.

Paliko dideUdrnb nubudime 
vyrą Petrą, sūnų Petrą, Jr. ir 
VVilliam, tėvą Anthony, seseris 
Laura, Winifred ir Mrs. H. 
Mc Mahon ir giminės.

Kūnas pašarvotas, 
5538 So. Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks 
gruodžio 9 dieniu 9:00 . .
to iš namų į Visitation para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės siela, o iš ten bus nulydėta 
i Mount Oliver kapines.

Visi a. a. Mary Globis gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sunai, Tėvas, 
Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Kowske, Tel. Yards 4765

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS .

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South ’ Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Lietuves Akušeres 4 ___ _ ___ ____________ ___ —_ _ —__________  

Mrs. Anelia K. Jarush 
Pbysical Therapy 

y Midwife 
6109 South Albang 

Avenue 
Phone 

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

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

Kenvood 5107

Kvietkininkas
Gėles Dėl Vestuvių, Banketams

Pagrabams
Pristatome į visas miesto dalis

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

ir

Visi Telefonai

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Auburn Avė. 
Tel. Boulevard 4139

DR. A. L. YUŠKA 
2422 TV. Marguette Rd. 

kampai 67th it Attesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedeliomis pagal lusitatimą.

Yards 1741-1742
LAIMIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

46054)7 So. Hermitage Avenue

Sfiniausi Lietuvių Graboriaį Chicagoje 
Eudeikiaus ypatilkas patarnaVimas yra patenkinęs tuks/žnčibi beveik 30 
metų. — Vieųiųtilis Lietuvis Graborius vartojantis modemišką, elektros 
varomą, karaboną su šoni^pr dų<im- — Jeigu didžiuojatės dailumu ir tau
pumų laidotuvėse, —• palaukite ' f '

, RĖPUBLIC 8340, fcį

apas MtlkiLIi TM
5340 So. Kedzie Avė;

Visi telefonai: REPUBLIC 8340

yr-

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

Res. 6600 South Artesian Aventu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tek Boulevard 5203 ir 8413 

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

Dr. Suzaną Slakis
Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligų
4145 Archer Avenue
Ofiso Tel. Lafąyette 7337

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

Šetacjieniais sulig sutarties.

ląchavięh ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsmaukti, o mus 
' darbu busite užganėdinti.

Tel. Cjnal 2515 arba 2516
2314 W> 23rd PL/Chicago

SKYRIUS:
1439 S. 49 Ct., Cicero, HL

Tel. Cicero 5927

DR. V. A. ŠIMKUS
.. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .. 
Valandos nuo 2 iki M ir nuo 7 iki 9 

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

Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th « Halsted St*.) 
Gyveninio vieta 8139 Š. Lowe Avė.

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

Nedeldieniaii pagal sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 7031
Dr. V. E. Siedlinskis

DENTISTAS
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomai per 35 me
tui kaipo patyrę* gydytojai chirurgai U 
akušeria.

Gydo įtaigiai ir chroniškai ligai vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todui X-Ray Ir kitokiu elektroa prie
taisu*.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijoi telefonai

Hyde Park 6755 Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
> OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Palaukite Mane 

2506 West 63rd St 
T«l. REPUBLIC 3100 1

į i. įhiį'hiii' ii '~iĮr.i|llįiy ■„„■-y

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus 
Grąborjus 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St 

CICERO. ILL.

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868
i"’"1...................................................."" ■—y......... ■■■■■■i.

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rez. ir ofisas 2359 S. Leavitt St.rfeL Canal 0706

DR. J.KO W ARSK AS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso valandos 2 iki 4 ir nuo 7—9 
vai, vakare. Nedėlioj ąulig sutarties 

2408 w. 68rd SL Chicago 
1 1 "'/L....... I'" l. . .................... ............. .............................. .

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 ,So. Węstern Avenue
Valandos! Nuo 9 ryto

Nedaliomis sulig
CHICA.GO,

iki 8 vai. rak. 
sutarties. 
ILL.

Ofiso Tel. Victory. 6893 
Rez. Tel. Drexel 93.91

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31 st Street

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

isiais 10—12 diena.

Advokatai

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel, Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rockutell SL 
Tel. Jkspnblic 9723 

............ -■■!«> ................................................ ....... — ■ . 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS

W. Side: 2201 W. 22 SL (Cermak Rd) 
PaąefiSUo, SerMos Ir Pelnyčio* va*. 6 Ui I 

oaaž eina

Hnol»• »eoc
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TRAGINGAI ŽUVO PLAČIAI ŽINOMAS LIE 
TUVIS STANLEY SVILAINIS

--- ------------ -■ -

Šautuvas, kurį nešė nuplėšė jo galvą, kuomet 
sugriuvo rave

Kūnas atrastas vakar po pietų; 
tragedija įvyko užvakar

WILL0W SPRINGS — Va
kar paaiškėjo, kad trečiadienį 
naktį Stanley Svilaihis, plačiai 
Chicagoj žinomas lietuvis 
biznierius netikėtai sutiko tra- 
gingą mirtį. Jo lavonas, su 
pusiau nupiešta galva buvo 
atrastas rave, netoli 96-tos ir 
Archer avenue.

Rengėsi eiti medžioti 
štai kaip ’ tragedija įvyko. 

Trečiadienį, apie 4-tą valandą 
po pietų Stanley Svilainis, ku
ris užlaiko alinę prie 9.3-čios ir 
Kean avenue, apsivilko me
džioklių rūbais, pasiėmė dvi

šali tu vą ir išėjo pasi- 
gončų (medžioklinių

tiesiai į įdubimą. Jam par
virtus, staigiai Šovė dvivamz
dis šautuvas ir nuplėšė Svilai- 
nio galvą.

Velionio kūną, su baisiai su
žalota galva, italo du Civil 
Works Administration darbi
ninkai, kurie netoliese darba
vosi, apie 2 vai. po pietų. Jie 
tuojau pranešė apie įvykį po
licijai. Velionio kūnas dabar 
randasi graboriaus Sobisk la
voninėje 60.39 Archer avenue, 
kur šiandien įvyks inkvestas.

Stanley Svilainis buvo apie 
45 metų amžiaus. Jis buvo biz
nyje per ilgus metus ir tokiu 
bildu įgijo plačią pažintį Chi- 
cagiečių tarpe.

Apie šį įvykį “Naujienoms” 
pranešė vietos policija.

Kazimieras Shattas^ kuris už
vakar, gavęs žinią apie trage
diją, išvyko į Hot Springs, va
kar šaukė Chicago j e gyvenan
čius gimines per telefoną, bet 
dėl tolumo, negalėjo susikalbė
ti. Giminės dabar yra ypatin
gai susirūpinę apie Irena Shat- 
tas, nužudytosios 12 metų duk
terį, kuri buvo sunkiai sužeis
ta, kuomet lietuvis Jack Wal- 
įton iš St. Louis, užpuolė .ją ir 
motiną su peiliu užvakar rytą 
nudurė<

Jis nudurė Shattienę, patai
kydamas tiesiai į širdį, o Ireną 
sužeidė, 
dūrins su
viną darbą 
dijo.

Vėliausi 
pranešimai
Ark., sako, kad Irena Shattas 
gerai laikosi ir yra vilties, kad 
ji pasveiks.

Ir “laidotuves” 
“krikštynos” vie 

nu laiku

At

' Dariaus ir Girėno paminklo fon
dui'. Pradžia 5 vai. vak.

Tą pačią dieną ir toje pačioje 
vietoje, l-mą vai. pp. įvyks 
draugijos susirinkimas.

Nariai kviečiami atsilankyti 
į susirinkimą, o jų draugai, pa-

Penktadiehis, grnod. 8, 1933
Vakarines žvaigždės Kliubas ren-1 ..........."" ""...........  1 .... .

kasi penktadieni gruodžio 8 lygiai 8 a* m
vai. vakare Geo. M. Chernaucko svet.,1 f"I flVv|Ofn fl||Sį 
1900 So. Union Avė. Kiekvieno na- IIW11 E C y

pardavinėjo kaimynas, 
kurio pa-

pirkti 
šunų).

Juos 
gyvenas gretimai,
varde esanti Stanund. Šis, ta
čiau nebuvo namie, bet Svi
lainis pasikalbėjo apie pirkimą 
su ten buvusiu vyru, kurio pa
vardė yra Stankus. Apleidęs 
kaimyno namus, nuėjo pas 
Dambrauską, į alinę, kuri yra 
\Vildwoode ir ten svečiavosi 
iki 6:55 vakare.

Nužudytoji Stella 
Shattiene bus lai
dojama Chicago j

Greitu laiku jos kūnas bus par
gabentas Chicagoje; Kaz. 
Shattas šaukė Chicago' iš 
Heli Springs.

perverdamas jos vi- 
peiliu. Atlikęs kru- 
žmogžudys nusinuo-

Associated Press 
iš* Hot Springs,

Rezultatas SLA. 36 
tos kuopos nomi

nacijų į P. T.
Didižumą balsų gavo Strimaitis 

j prezidentus; Vinikas ir Gu- 
gis laimi.

Trečiadie-

šautuvas nuplėšė jo galvų
Apleidęs Dambrausko ali

nę. Svilainis išsirengė grįžti na
mo. Kad juos pasiekti grei
čiau, neėjo tikruoju keliu, bet 
patraukė per miškelį. Ir, ma
tomai, tamsoje jis nepastebėjo 
ravo, nes parvirto, įkrisdamas

Stella18 AJPIELINKP.
Shattiene bus laidojama Chica- 
goje, pareiškė jos giminės, ku
rie laukia velionės vyro Kazi
miero Shatto grįžtant su jos 
kunu iš Hot Springs, Arkansas, 
kur ji nelaimingai sutiko mir- 
•tį.

% Didelės Vertybės
GERO MAISTO PRODUKTŲ

BRIDGEPORT.
nį vakare įvykusiose SLA 36 
kuopos nominacijose didžiumą 
balsų į Centro pirmininkus ga
vo A. Strimaitis, su Bagočium 
antroje vietoje. Strimaitis — 
36; Bagočius — 26.

Nominacijas į vice-preziden- 
tus laimėjo Trečiokas su 28 bal
sais, o Vinikas į sekretorius su 
51 balsu. Gugis į iždininkus — 
34, Mockus — 50 ir Janušaus
kas — 32 į iždo globėjus, o Dr. 
Graičunas — 40 į daktarus 
ivotėjus.

Susirinkime taipgi įvyko ir 
valdybos rinkimai.; Visi jos na
riai. palikti tie patys. Pirminin
kas A. Zalatorius.

IŠPARDAVIMAS!
Pėtnyčioj ir Subatoj, Gruodžio-Dec. 8 ir 9 d

SVIESTAS “HOLLYBROOK” 
šviežios Smetonos

Ūkiška Rolė. Sv.

Adv. K. Gugis išva 
žiavo į New Yorką 

trečiadienį

“Midwest” SVIESTAS PirmOs rų uki^Toiė 27 C

KAVA “BEECH-NUT”
Vacuum Pakuota

Svaro A4 
kenai W l V

Trečiadie- 
adv.
Pil- 
Jis

JELL-0 VISŲ SKONIŲ Pak.

BRIDGEPORT.
nį į New Yorką išvažiavo 
Kazimieras Gugis, į SLA 
domosios Tarybos posėdį, 
yra Centro iždininku.

Advokatas žada palikti 
Yorke iki šeštadienio, o
atgal sekmadienį. Jis kandida
tuoja į iždininko vietą dabarti
nėse nominacijose ir gauna 
dėlę didžiumą narių balsų.

New

COCOA Breakfast “Baker’s 1/5 didžio kcnas 5c
RTIIVŪQ IDAH0 RUSSET 90aDU-LiraJ Puikios rinktinės U. S. 1. Pekas^vG

2“i. 15c^TEYYITT TVQ,, špagetai, Makaronai
P O_______EGG NOODLES

“SWANS D0WN” Biscuit Mix
“HARDING’S” Corned Beef Hash

....... pak. 31c
sv. kenas 19c

MUSTARDA “Midwest . 10 unc. puodas 9c
“College Inn” Grybų

OIVIVJ V7O smetona. Noodle-Vegetable 3did. 141/* ££ 
unc. ken.

LUNCHEON MEAT “Midwest sv. 27c
SPICED HAM “Midwest”

TYRAS MEDUS “Midwest” ............... 8 unc. džiaras 10c
KRISPY CRACKERS “Sunshine” ........... sv. pakelis 18c
ŠARIHNAS Importuotos Norvegiškos “Seakist” 2 bl. 13c

2 už 19c
2 už 23c

sv. 29c

CHOP SUEY SAUCE 
BEAN SPROUTS No. 2 kenai

2 pak. 25c
20 unc. pak. 20c
•............ 3 sv. 10c
_______ 5 sv."T7c 

. i/į-sčs didžio 17c
Midwest” Puikios Californijos Dideli *fl "7 P 

Riekutės ar Pus$s_______ No, 2# ken, ■
. Did. No. 2i/2 ken. 17a

“WHEATIES” ........... ..........
“BISOUICK” Nauji ... .........
KOPŪSTAI Puikus Wisconsino .....
VIRIMUI OBUOLIAI Dideli U. S. 1
CRAB MEAT “Lucky Sail1’ .........
PYCES
SLYVOS Puikios “Midwest

CAMAY ar IVORF MUILAS419c
“CLOROX” PAINTfi 17c Kvortos a 

Bonka
Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

PASTABA — Daufįuma "MiduHtt Statut’ tari ir miros skyrius, kur jus 
galits pirkti gtrą misą, pauMtlsny Ir tt. už žsmiausias kainas!

MIDWESTWSTORES
,oo utMrtNMHT iBjEnalm) Niian»u»Hvoi> mm

Labdarybė

di-

T0WN OF LAKĖ.Mteštadie- žjstami, kartu su nariais, pra- 
lį, gruodžio 9 d., vakare, p. §oini atsilankyti į vakarėlį ir 
Ch. Šukio namuose, 4735 South 
Ilonore st., įvyks, tikite ar ne, 
ir “laidotuvės” ir “krikštynos”. 
Netikit?

“Olrait”, užsimokėkite 
centų ir tą vakarą viską 
akimis galėsite pamatyti, 
jeigu jus dabar sužinosite 
daug greičiausiai neatsilanky- 
;umėt į p. Šukio namitfs, ta: 
daugiau nesakysime, priminda
mi, kad visas įvykjo pelnas yra 
skiriamas į lakūno JiVozo R. 
James-Janušausko skridimo fon
dą, o kad rengėjai yra Town of 
Lake 
riaiis

paremti draugijos darbą.
—Komitetas.

50 
savo

O 
per-

apielinkės ALTASS sky- 
nariai.

RADIO
Koncertas Oro 

Bangomis
ši vakarą iš stoties WWAE, 
1200 k., nuo 8 iki 8:30 vai. 
vakaro.
1— Graži polka, groja Kau

no benas.
2— ^—Arija iš operos Rigole^-

to, dainuoja Lietuvos Val
stybės Operos artistas Ki
pras Petrauskas.

3— Meilės svajonės, valcas, 
groja Columbijos orkes-

< tras.
4— Aguonėlės, liaudies ;daina, 

dainuoja artistas 
Babravičius;

5— -Vilmante —valcas, 
Kauno orkestras.

6— Ištrauka iš operos Tro- 
vatore, dainuoja Metro
politan Operos vyrų 
ras. u,

7— Kaimo polka, groja 
toro kapelija.

Juozas

groja

cho-

Vic-

TheEnglisbColumn

Lambda Mu Delta 
to hold meeting 

tonight
at

T0WN OF LAKE NAMŲ SA
VININKŲ SUSIRINKIMAS 

ŠIANDIEN

T0WN OF LAKE. — Vakar 
“Naujienose” buvo klaidingai 
pranešta, kad Town of Lake 
namų savininkų susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį. Tikrenybė
je, betgi, turėjo būti pasakyta, 
kad susirinkimas įvyks penk
tadienį, tai yra šiandien.

Susirinkimą šaukia *fown of 
Lake Lietuvių Namų savininkų 
organizacija, kurios pirminin
kas yra p. B. Paliulis. Visi na
mų savininkai raginami į su
sirinkimą atsilankyki,, nes jis 
liečia jų namų reikalus. Susi
rinkimas įvyks vietinės parapi
jos šalėje, 46th ir Wood sts. 
Pradžia apie 7:30 vąl. vakare.

rio yra būtinas privalumas dalyvau
ti. Bus rinkimas valdybos 1934 me
tams ir būtinas reikalas reorgani
zuoti kliubą. Valdyba.

i........ ... ■■■ ■■■

Penktadieny, gruodžio 8 d. K. Stru
milos svetainėje 158 E. 107 St. j vyks 
K. ir D. SusiVienijijno priešmetinis 
susirinkimas. Bus renkama valdy- 
>a, 'komisijos ir bus priimama patai
syta konstitucija. Visų narių pa
reiga atsilankyti, užsimokėti mokės
is, kurie yra pasilikę ir atsisveskite 
>ent pp vieną nari prirašyti prie Su
sivienijimo. Bausmė yrą už neatsi- 
ankymą sulig konstituciją. Pra

džia susirinkimo 7:30 vai. vakare.
Sekretorius.

♦ "  ■ -  

Sekmadieni, gruodžio 10 d. West 
’ullman Park svet., i vyks S. L. A. 
>5 kuopos priešmetinis susirinkimas. 
Jus nuominuojama Centro Valdyba, 

bus renkama kuopos valdyba, komi
sijos ir bus raportų, pranešimų ir 
jus svarstoma nauji reikalai. Vi
sų narių pareiga atsilankyti, užsimo- 
<ėti mokestis, kurie yra pasilikę ir 
atsiveskite bent po vieną naują nari 
prirašyti prie kuopos. Jau yra gau- 
lama ir paskola mokestims užsimo- 
cėti, kuriems reikalinga, tai atėję 
jareikalaukite paskolos iš Centro. 
Pradžia susirinkimo 2 vai. po pietų. 
Neaiveluokite, bukite laiku, nes bus 
daug reikalų, kurię turi būti apsvars
tyti. Sekretorius.

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Tel. Yard* 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, I1L 

------ o------

PRANEŠIMAI

the
La-

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

VIEŠA PADĖKA

BE ĮMOKėJIMO — 6 mėnesiai iš
mokėjimui. Pilnas peržiūrėjimas, 
body pataisymas, numaliavojimas, ap- 
mušinėjimas. batt. tops, stiklus, tai- 
rus. Apskaitl. ir nuvežimas dykai. 
3261 Fullerton Avė. Bei. 2401.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEšKAU darbo, turiu patyrimą 
aludėje ar valgykloje. Kau) reika
linga matykite ,vakare po šešių. B. 
Venskus, 807 W. 37 PI. 3-čios lubos 
viduryj.

Help VVanied—Femaie
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergaitė arba mo
teris, patyrus prie abelno namų dar
bo su paliudijimais.

3116 Douglas Blvd.

noriu padėkoti visiems

Teatras. L. S. S. Chicagos Cent- 
ralinė kuopa stato scenoje 3 aktų 
komedija “AUDRĄ GIEDROJE” sek
madieni gruodžio (Dęc.) 17 d., 1933, 
C. S. P. S. svetainėj, 1126 W. 18 St., 
Chicago. Pradžia 7:45 vai. vakare. 
Po perstatymo šokiai prie p. Byans- 
ko orkestros. Įžanga tik 40c. ypa- 
tai. Tikietus galinai gauti iš anks
to NAUJIENŲ OFISE, UNIVERSAL 
KLIUBE ir pas kuopos narius.

Šis perstatymas yra rengiamas su 
stropiausiu atsidėjimu ir geriausio
mis sceniškoms spėkomis, po vado
vyste Kl. Jurgelionio. Vakaras bus 
tradiciniai puikus, linksmas ir drau
giškas kaip ir kas metą L. S. S. 
Centralinės kuopos vakarai. Visus, 
draugus, simpatizuoto jus ir dailės 
mėgėjus užkviečia

Rengimo Komisija.

Kriaučių Lokalas 269 A. C. W. 
of A. rinkimai ivyks pėtnyčioj gruo
džio 8 dieną nuo 1 vąl. po pietų iki 
7 vai. vakaro, Amalgamated Centro 
Name., 333 So. Ashland Blvd. Ei
dami balsuoti ptlšiitnkite knygutes. 
Visų' narių pareiga yra dalyvaut 
rinkimuose lokalo valdybos dėl 1934 
metų, taipgi ivyks ir susirinkimas 
7:30 vai. vak. toj pačioj vietoj.

Valdyba.

West Sides — Lietuvių Baltos 
žvaigždės Pašalpinis Kliubas laikys 
priešmetinj susirinkimą gruodžio 8, 
1933 buvusioj Meldažio svetainėj, 
2244 W. 23 PI. 7:30 vai. vakare, vi
si nariai malonėkite susirinkti ir už
simokėti visas pasilikusias skolas ir 
bus rinkims naujos valdybos ant 
ateinančiu 1934 metų ir bus svarsto
ma apie Dariaus ir Girėno pamink
lą ir kitokių visokių reikalų. Malo
nėkite nesivėlyti. Sekr.

Teisybės Mylėtojų Draugystės Na
riams. Būtinai atsilankykite 
priešmetini. susirinkimą, kuris įvyks 
gruodžio 10 d., 12 vai. dieną, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Jūsų atsilankymas yra 
reikalingas dėl sakančių priežasčių:
1- as. Bus rinkimas valdybos 1934 m.
2- ras. Bus renkami darbininkai dėl 
baliaus. 8-čias. Bus svarstoma finan
siniai ir konstituciniai klausimai, 
kurie liečia kiekvieną nari-ę.

S. Narkis. sekr.

For Rent .

savošiuomi 
draugams — kostumeriams už jų 
paramą ir už puikų biznį kurį jie man 
suteikė. Aš visuomet esu prisiren
gęs jums patarnauti visokios rūšies 
degtinę, vynu ir likieriais.

Visą savo tavprą pilnai garan
tuoju.

Turiu dideli ir įvairų pasirinkimą 
vvhiskey ir vyno.

Atsilankykite pas 
Jūsų seną draugą žyduką.

NATHAN KANTER
>r *• ’

4707 So. Halsted St.

REAL ĖST ATE 
Bizni* pamatuota* teiaingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

ANT RENDOS 4 kambariu flatas 
naujas namas, ant antrų lubų, pigi 
renda, 4031 So. Maplevvood Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GROSERNĖ ir delikatessen krau
tuvė parsiduoda nebrangiai. Ge
ras stakas. Pigi renda; atsišauki
te tarp 6 ir 8 vakare.

2109 S. Halsted St.

PARSIDUODA kepykla gražiausio
je lietuvių apielinkėje Marųuette 
Parke. Biznis išdirbtas per 7 me
tus, kam reikalingas toks biznis pa
sinaudokite progą. Renda pigi, par
duosiu pigiai. Pardavimo priežastis 
labai svarbi, patirsite ant vietos.

2616 W. 69 St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, pigiai.

5200, So. Union Avė.

PARSIDUODA užeiga, biznis iš
dirbtas per 9 metus. Aš turiu dvi 
vietas todėl esu priverstas vieną par
duoti. Atsišaukite iš ryto 2956 So. 
Emerald Avė., o po piet i Ramovą 
Gardens, 3508 So. Halsted St, klaus
kite p. J. Molis.On Friday, Dec. 8, 

home of Broither Shimkus, 
mbda Mu Delta, the Lithuanian 
Medical and Dental Fraternity 
is going to hold its second 
meeting of the year. At this 
time plans are going to be 
made for the coming initia- 
tions of new members and for 
ithe annual pledge party which 
will be held early in January.

At the “annual Golf Clinic” 
which held at Surprise 
Park, Cedar Lake, Indiana, this 
summer Vincent Zopel was 
crowned the golf Champion 
for the 1933 season. The new 
officers for ithe coming year 
are: W. Eisin — pres., A. 
Shimkus, vice-pres., Ch. Sve- 
naskus, Tras., V. Zopel, Secr., 
Frank Keverne; Libr., A. Su
kis, Serg. at Arms, Ch. Goukus, 
Pleadge Master.

Prisiraiykitc j muaų (pulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West '47th St.

PARDAVIMUI 
SAM’S TAVERN 
6946 S. Racine Avė.

Moterys daugiausiai darbuo
jasi labdarybės reikaluose. Di
džiuma draugijų, kurios dirba 
kokį nors labdarybės darbą, 
yra moterų vadovaujamos. ( 

Atėjus žiemai ir. šalčiams, 
žmonės kreipiasi į visokias į^- 
taigas 
kuom 
Šančių 
mažai.

Jau
pė į Lietuvių Moterų Piliečių 
Lygą, prašydami kiek nors 
juos sušelpti. Kadangi ši lyga 
nėra dėl pelno suorganizuota ir 
neturi didelių jeigu, tai norė
dama kiek nors pagelbėti pra
šantiems paramos rengia Rank
darbių Bazarą nedėlioj, gruo
džio 10 d. 2 vai. po pietų, San
daros svet., 814 W. 33rd St. 
Pelną nuo bazaro skiria sušel- 
pimui neturtingų šeimų. Pra
šom paaukauti kas ką galite,1 seneliams kelias dėžutės eiga 
taipgi skaitlingai atsilankyti retų. * ?
nusipirkti dovanėlių Kalėdoms. *--------------

prašydami kiek nors ir 
galima pagelbėti. Pra
yra daugybė, duodančių

keletas šeimų atsikrei-

Pereitą trečiadienį “Naujie
nose” tilpusioje žinioje apie 
Chicagos Lietuvių Moterų Klu
bo atsilankymą Oak Foreste, 
įvyko nemaloni klaida. Per 
neapsižiūrėjimą buvo praleis
tas vardas p. F. Prichockięnės, 
kuri padovanojo prieglaudos

Bus labai gražių dalykėlių, ku-‘ Rengia parengimą Da
--------- - «... rjaus.ėir6no pamink

lo naudai
riuos nanės padarė. Bus dvejo 
pa nauda — gausite gražių ir 
pigių dalykėlių, tuom pat kar-

S. L. A. 129 kuopos susirinkimas 
Įvyks gruodžio 10 d., 1 vai. po pietų 
G. Chernausko svet., 1900 S. Union 
Avė. Visi nariai malonėkite daly
vauti, nes šis < susirinkimas yra prieš- 
metinis, taigi bus renkama valdyba 
ateinantiems metams. Taipgi bus 
nominacijos Centro Pildomosios Val
dybas. Taipgi ir daugiau yra svar
bių dalykų dėl aptarimo.

Valdyba.

The Bridgeport 
Knitting Shop

Nęriam plonus ir storus vilnonius 
svedėrius dėl vyrų, moterų, merginų 
ir vaikų. ,

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

Atdara ir Šventadieniais
F. SELEMONAVIčIA

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

Phone VICTORY 8486

PARDUODU KANARKAS 
už nužemintą kainą, kad padarius 
vietos dėl perinimo, gvarantuoti ge
riausi giedoriai, jums patiems arba 
jūsų draugams butų geriausias .. v VisJ gkir_

tu prisidėsite priė sušelpimo1; T0WN OF tAlŽE.— Lietuvos ,
vargstančių šeimų; .nušluosty- Vėliavos draugija rengia bunco Christmas prezentas 
šit kai kam ašaras ir suteiksit vakarėlį Kruddžii*-10 d., A. Cės- tura0 "žpra8<”nl ate<t 
smagumą. Visi kas tik prijau- iios svetainėje, 4501 South Pau-^ JOS...ZALUNSKI .

na Visas pelnas skiriamas 4526 s, talman avė., chicago.čiate labdarybei * ateikit

■A Šit

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

KAP. S. DARIAUS IR S. GIRĖNO 
PAVEIKSLAI

Abu lakūnai uniformuose ant 
no paveikslo. Labai gražus 
veikslai, dvi atvirutės už 25c. 
siųskite cash pinigus.

URBAN STUDIO. 
La Clede, III.

vie- 
pa- 

Pri-

2649 West 43rd Street
PARDAVIMUI buČemė ir groser

nė, gera vieta, bet svarbi priežastis 
verčia parduoti.

3345 W. 51 St.

Crane Coal Co
5332 So. Long Avė
TEL. REPUBLIC 8402

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui  
NAMU SAVININKAMS

Kurio turite klapatus su morgičiais 
su rendauninkais ir kitais dalykais, 
nedaro skirtumo, kad namas yra 
forklozuotas, atsilankykite, gausite 
gerą patarimą kaip šiuos naujus, lai
kus turite su namu valdytis. Valandos 
11 r. iki 4 P. t M. Real Owners 
Protective Ass., 115 S. Dearborn St. 
Room 421, Chicago, III.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj

uoų na- 
studijoj

St.
5840

Už MORGIČIŲ priverstas esu par
duoti modernišku murini bungalow, 
karštu vandeniu apšildomas, gąrad- 
žius, gatvė išmokėta. 8140 W. 54th 
St., arti Kedzie Avė.

CLASSIFIEDADS
...... .......... ........... "

Business Service
Biznio Pate~n»vimRR

TURIU PARDUOTI mano 2 flatų 
medini 5 ir 6 kambarių namą — 
kaina $2950, su mažu įmokėjimu, 
likusi kaip* renda. Reikia pamatyti, 
kad įvertinti. Ant Union. Avė. arti 
46th St. Aš priimsiu morgičių, bond- 
sus, arba kitokius gerus popierius, 
taipgi cash. Harry Miller, savinin
kas 5107 So. Halsted St. Telefonas 
Yards 0547.

AR JUSU STOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darbą už 

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
8216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

1 AKRO traktai dėl daržovės au
ginimo ukininkystės Chicagos mies
to rubežiuose. Nebrangiai atsakan
tiems Žmonėms. Julius J. Goldfine, 
127 N. Dearborn St., Kambarys 1428 
— Franklin 8048.

PARDAVIMUI kampinis lotas 
29x125 ant Archer Avė. pusė bloko 
nuo Mariem Avė. už pusę vertės, 
2608 W. 47th St. Tel. Lafayette 
1083.

AJtJM.au



