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Ispanijos Maišti
ninkams Nesiseka
Anarchistams ir sindikalistams nepavyko 
iššaukti visuotiną streiką. Visur jie nuvei
kiami. Skaičius žuvusių siekia apie 100 žm.

MADRIDAS, gr. 11.— Anar
chistų ir sindikalistų paskelb 
tas visuotinas streikas po mūšių 
šeštadieny ir sekmadieny, kaip 
išrodo, nepavyko, darbininkams 
neatsiliepus į jų pašaukimą.

Valdžia tvirtina, kad maišti
ninkai liko nugalėti visuose 
frontuose. “Valstybės spėkos, 
karinės ir civilės pasiliko išti
kimos valdžiai ir valdžia pilnai 
kontroliuoja visą šalį”, pareiškė 
darbo ministeris Pi y Su‘ner.

Ministeris apgailauja, kad tū
li maištininkų pasirodė labai

akli. Valdžia vengė kraujo 
praliejimo ir todėl kariuomenei 
įsakė leisti maištininkams ge
ruoju pasiduoti, bet daugely at
sitikimų vadai atsisakė pasi
duoti ir turėjo įvykti kruvini 
mūšiai.

Didelę paspirtį valdžiai su
teikė Julian Bestciro, preziden
tas stiprios Generalinės. Dar
bininkų Unijos ir vienas socia
listų vadų. Jis paskelbė, kad 
socialistai neprisidės prie anar
chistų maišto, kadangi tokis 
maištas “yra žalingas darbinin
kų klasės interesams”.

"Išeiname iš miško” 
sako prezidentas 

Rooseveltas

Prohibiciją panaiki 
nūs užsidarė 6,000 

spikyzių

MMMMMaNnHMNSNO^^ . ; fi&i

niekad geruoju nesugyveno su prohibieija ir kada prohibicija mirė, tai
abai džiaugsmingai ją išlydėjo į amžinastj. Barai buvo pilni žmonių ir gėrė visi, ir linksminosi 
iki ryto, žmonės buvo tikrai linksmi, tečiaus bereikalingo triukšmavimo nebuvo. Ir per visą 
naktį už triukšmo kėlimą buvo areštuota tik 12 žmonių, — daug mažiau, negu kasnakt buvo 
areštuojama prohibicijos — to kilnaus “eksperimento” — laikais. v

Naciai nusiima kau 
kę, gryšta prie ka

pitalizmo
BERLYNAS, gr. 11. — Na

cių kalėdinė dovana 15,000,000 
Vokietijos industrinių ir balt- 
kalnierių darbininkų bus reak
cinis gryžimas prie absoliučio 
kapitalizmo, jei išdegs dabarti
niai nacių planai. Galutinas 
nutarimas bus padarytas kabi
neto susirinkime penktadieny.

Naciai, kurie skelbė jvesią Vo
kietijoje “socializmą”, darbi
ninkams apie projektuojamus 
pakeitimus, nieko nesako. Ma
noma reorganizuoti nacių kon
troliuojamas darbininkų unijas 
(visas kitas darbininkų unijas 
jie yra pasmaugę) paverčiant 
tik pasilinksminimo organiza
cijomis, kurios turės savo kliu- 
bus žaisti kortomis, pasiklau
syti nacių propagandos per ra- 
dio ir t. p. Kovoti gi už dar
bininkų reikalus jos neturės jo
kios teisės.

LIETUVOS ŽINIOS
Lietuvos Rotšildas išvy

ko Palestinon
KAUNAS.—Pil. Aronas Gros- 

bardas buvo laikomas turtin
giausiu Lietuvos piliečiu, lie
tuvišku Rotšildu. Grosbardas 
gyveno Kuršėnuose ir vertėsi 
miško, linų ir javų prekyba. 
Grosbardas Palestinoje nusipir
ko du dideliu dvarus, Tel-Avive 
kelerius namus ir Lietuvoje vi
sa savo turtą likvidavęs vakar 
su šeima išvažiavo į Palestiną 
ramiai gyventi. Tvirtinama, 
kad Grosbardo turtas siekiąs 
apie 10 mil. litų.

Grosbardas išsivežė su šei
myna ir savo giminaitį, žinomą 
Tauragės rabiną p. Fridmaną.

Si? G,rosbardu išvažiavo į Pa
lestiną kąrtu apie 25 šiaip žy
dų tautybės piliečiai.

CHICAGO.—Savo rašte me
tinei konvencijai American 
Farm Bureau Federation, pre
zidentas Rooseveltas pakartojo 
įsitikinimą pasisekimu adminis
tracijos šalies atgaivinimo pro 
gramo. Jis kvietė Amerikos 
farmerius kooperuoti, kad pa
daryti tą programą" tikrai sėk
mingą.

Savo laiške prezidentas sa
ko, kad šalis nors dar ir nėra 
išėjusi iš depresijos miško, bet 
jau pasiekė kraštą ir prasideda 
ėjimas iš miško. Administra
cijos programas esą vertas vi
sų pasitikėjimo ir paramos, nes 
jis siekiasi suteikti ne tik tuo
laikinę skubią pagelbą, bet 
ir patvarią gerovę, paremtą ant 
išmintingų principų.

NEW YORK, gr. 11. —Poli
cija paskelbė, kad į vieną sa
vaitę po panaikinimo prohibi- 
cijos New Yorke užsidarė 6,000 
spikyzių. Ir tik 1,928 spikyzės 
dar tebesilaiko.

Metai atgal New Yorke bu1- 
vo 32,000 spikyzių. Prieš pro- 
hibicijos panaikinimą buvojau 
tik 8,000. Visas kitas panai
kino legalizavimas alaus.

Didžiuma išsilikusių spikyzių 
yra Manhattane.

SUĖMĖ ĮTARIAMĄ UŠMU- 
ŠĖJĄ

Pasimirė stambus 
Chicagos biznie

rius Lytton

Artistas nusižudė
Manley 

artistas, 
parodos

Paraguayiečiai su 
ėmė 13,000 Bolivi

jos kareivių
ASUNC1ON, Paraguay, gr. 

11.—Šiandie miestas triukšmin
gai švenčia oficialę žinią, kad 
Gran Chaco raistuose liko su
imta 13,000 Bolivijos kareivių.

Miestas pakvietė visus biz
nius užsidaryti, kad visi galė
tų švęsti šią didelę paragua- 
yiečių pergalę.

Nacių teroras Vien 
noje

HUTCHINSON, Kas., gr. 11. 
Oklahomos valstijoje tapo su1- 
imtas kaubojus Jack Winsdom. 
kuris yra įtariamas nužudęs iš 
keršto Wichita, Kas., biznie
rius Harry Pritchard ir jo 
žmoną. Pastarosios lavonas jau 
liko surastas giliame griovyje.

Kad išvengti naujo linčiavimo, 
Wisdom skubiai iš Oklahomos 
valstijos liko išgabentas į Han
sas, kur tapo uždarytas vals
tijos kalėjime. Kalėjimo sargy
ba liko padidinta ir gubernato
rius grūmoja prisiųsti miliciją, 
jei kas bandytų suimtąjį ir čia 
nulinčiuoti.

Suimtasis yra kaltinamas pa
pildęs ir 
nužudęs 
vyresnįjį 
Large.

trečią žmogžudystę—
Mead, Kas., rančiaus

kaubojų, Emery

CHICAGOi—Užpereitą naktį 
Passavant ligoninėje nuo šir
dies ligos staigiai pasimirė 
George Lytton, 59 m., muzi
kas, sportsmanas ir preziden
tas Henry C. Lytton & Sons, 
savininkų didelės vidurmiesčio 
sankrovos Hub. Ta firma turi 
ir daugiau sankrovų kituose 
miestuose.

CHICAGO.—Richard 
Crisler, 27 m J, gabus 
dirbęs prie pasaulinės 
ir buvęs išstatęs piešinius dau
gely žymiausių parodų, nusižu 
dė vakar tarp savo piešinių. 
Nusižudė todėl, kad nors visi 
grožėjosi jo kuriniais, bet nie
kas jų nepirko?. Todėl jis skai
tė save nepasisekėliu, negalin
čiu sau pagelbėti.

Plieno magnatas at
sisako nusilenkti 

darbo tarybai

Bankas turi pinigų, 
bet auditorius ne
duoda depozitoriams

CHICAGO. — Užsidariusio 
Central Manufacturing District 
banko receiveris Leimer pa
skelbė, kad bankas turi apie 
$250,000 pinigų, bet valstijos 
auditorius, remdamasis kokia 
tai byla, neleidžia tų pinigų iš
mokėti depozitoriains.

Baudžia Klaipėdos 
laikraščius

16 darbininkų 
žeista

SU-

CHICAGO.—16 bedarbiu, ku- 
. / rie nesenai buvo pristatyti prie 

civilių (Jarbų, liko sužeisti kai 
juos gabenęs į darbą trekas li
ko suspaustas tarp galvekario 
ir elevatoriaus geležinių paspi- 
rų.

Nelaimė įvyko prie Lake ir, 
Central Pa?k gatvių. Trekas 
bandė lenkti gatvekarį, bet 
tarpas buvo siauras ir jis liko 
suspaustas tarp gatvekario ir 
geležinio stulpo. Pasak dak
tarų, nė vienas sužeistųjų nėra 
sužeistas mirtinai.

PITORiĮRGH, Pa., gr. 11.— 
Ernest Tener Weir, prezidentas 
Weirtori Steel Co./ griežtai pa •’ 
sipriešino nacionalei darbo ta
rybai ir atsisakė pildyti jos 
patvarkymus, kuriuos jis prisi
žadėjo pildyti, kada jo liejik- 
lose buvo kilęs darbininkų strei
kas ir jis prašė tarybą tą strei
ką sutaikinti.

Taryba gi įsakė padaryti rin 
kimus, kad darbininkai galėtų 
išrinkti savo atstovus kolekty 
vėms deryboms su samdyto- 
jias. Kompanija gi turi su
tvėrusi savo “uniją”, kuri 
pravesianti “rinkinius”.

KaP naciai pasigrobė unijas, 
tai jie pasigrobė ir jų iždus ir 
įkūrė savo Arbeitsfront. Seno
sios sutartys su samdytojais 
dėl algų ir darbo sąlygų pasi
liko. Dabar naciai visas tas 
sutartis ruošiasi panaikinti ir 
paskelbti savo sąlygas ku
rioms darbininkai negalės pasi 
priešinti. Arba ir patys sam
dytojai galės paskelbti savo al
gas, darbo valandas ir darbo 
sąlygas. Streikuoti gi darbinin
kams Vokietijoje yra uždraus
ta, taip kad darbininkai negali 
pasipriešmti'. bęndriems nacių ir 
kapitalistų diktavimams.

89,672 bedarbiai ga 
vo darbą

CHICAGO.-—89,672 bedarbiai 
Cook paviete gavo darbą prie 
viešųjų darbų. Didžiuma jų 
yra buvusieji šelpiami bedar
biai, kurie tapo pristatyti prie 
viešųjų darbų, kad nereikėtų 
juos šelpti ir kad patys galėtų 
užsidirbti pragyvenimą.
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Francuos biudžetas 
priimtas

ir

Valdžia gelbės be
darbius artistus;

duos darbų

Nužudė 3 žmones, 
pats nusižudė

BISBEE, Ariz., gr. 11. — 
Pasak policijos, turtingas Sulp- 
hur Springs ūkininkas Paris 
L. Savage, 61 m., po barnio 
šeštadieny nužudė tris savo šei
mynos narius ir tada pats mir
tinai susižalojo.

- PARYŽIUS, gr. 11. — Suba
lansuotas biudžetas, kuris nu
vertė tris kabinetus, pagalios, 
tapo pravestas premiero Chau- 
temps. Biudžetas tapo priim
tas 208 balsais prieš 175, socia
listams ir daliai centro susilai
kius nuo balsavimo, kad nerei
kėtų nuversti ir šį kabinetą, 
nes buvo pavojaus, kad kitas 
kabinetas butų buvęs dšug de
šinesnis.

Nubaudė lietuvį dėl Ha- 
kenkreuco pašiepimo

Mary Pickford pa 
reikalavo perskirų

VIENNA, gr. 11.—Valdžiai 
paskelbus atsteigimą mirties 
bausmės, nacių teroras buvo 
kiek apsistojęs. Bet dabar jie 
vėl pradėjo teroro kampaniją. 
Delei to tapo areštuota daug 
nacių ir išgabenta į koncentra
cijos stovyklas.

Nacių teroras pasireiškė ir 
keliuose kituose Austrijos 
miestuose.

Lindberghai Brazi 
lijoj

ORH

MANAOS, Brazilijoj, gr. 11. 
—Lakūnai Lindberghai atskri
do 900 mylių Amazonės upe j 
šį pakrašty civilizacijos esantį 
miestą, kur baigiasi Pan-Ame
rican Airways kelias.

Iš čia jie ruošiasi skristi j 
Jungt. Valstijas. Dar nežino
ma, kuriuo keliu jie skris—ar 
gryš atgal į Para, ar skris tie
siu, bet pavojingu4 keliu j Ve- 
nezuelą, per Amazonės miškus 
ir kalnus.

KLAIPĖDA.— Po 5,000 litų 
nubausti “Memeler Damfbooto” 
redaktorius Kakys ir “Memeler 
Rundschau” redaktorius Preik
šą buvo padavę Krašto Apsau
gos Ministeriui prašymą baus
mei dovanoti. Krašto Apsaugos 
Ministeris jų prašymus atmetė 
ir iki šiandie bausmė turi būti 
sumokėta, arba redaktoriai bus 
pasodinti po tris mėnesius į 
kalėjimą.

Karo komendatas sukonfiska- 
vo “Lietuvišką Ceitungą”, kur 
buvo kiršinama viena gyventojų 
dalis prieš kitą.

Pasimirė graboriaus 
J. J. Bagdono uošvis

‘ ' r. ______ _

CHICAGO.—Vakar vakare šv. 
Kryžiaus ligoninėj po trijų die
nų ligos pasimirė John Bell, 53 
m,, per daugelį metų buvęs fore- 
manas patrolwagonų įvairiose 
policijos stotyse. Paliko sūnų, 
dukterį ir žentą graborių J. į 
Bagdoną. Kūnas pašarvotas 
žento koplyčioj 2505 W. 63 St. 
Laidotuvės bus šeštadieny.

WASHINGTON, gr. 11. — 
Civilių darbų administracija 
užgyrė programą išpuošimo vie
šųjų trobesių, kad duoti darbo 
artistam^ bedarbiams, 
esą apie 2,500. V

kuriuv

Pasidavė advokatas 
Patlak

8

tat
Chicagai ir apielinkei tedera- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir biskj šilčiau.
Saulė teka 7:08, leidžiasi 4:- 

19.

e PASAŽIERIAI UŽSIMUŠĖ 
NUKRITUS LĖKTUVUI

BERLYNAS, gr. 11. — še
ši pasažieriai, jų tarp du ame 
rikiečiai liko užmušti susidau
žius Lufthansa lėktuvui.

UŽMUŠTI TRAUKINIO 
NELAIMĖJ

LIMA, Peru, gr.^ 1L —- 8 
darbininkai liko užmušti ir 7 
sužeisti, kai prikrautas cukraus 
nendrių traukinys nušoko nuo 
bėgių Casa Grande farmoj ties 
TrujiUo, f

Bullitt Maskvoj
. . ....................... ........... I

MASKVA, gr. 11.—- Pirmas 
Amerikos ambasadorius sovietų 
Rusijoj Willišm Č, Bullitt šian 
die atvyko į Maskvą ir buvo 
pasitiktas su didesnėmis iškil
mėmis, negu k^ris kitas užsie
nio diplomatas. Visur 
kartą Maskvoj po bolševikiško 
perversmo plevėsavo Ąmerikėos 
vėliavos.

«V.- ‘A:- i'ii TsG.

CHICAGO.— Vakar policijai 
pasidavė advokatas David Y. 
Patlak, kuris yra kaltinamas 
įvairiais, suktais budais išvylio- 
jęs iŠ žmonių daugiau kaip 
$100,000.

Jo 'advokatas Hoffman sa
ko, kad Patlak yra pamišėlis ir 
nebus bandoma paliusuoti jį 
ųž kauciją.

Pinigus jis išgaudavo dau
giausia žadėdamas išgauti val
džios paskolas,, ar sumažintų 
taksus.

. ' . r- -r————■
WASHINGTON.gr. 11 

Paštas įspėjo, kad niekas ne
siuntinėtų paštiv svaigalų, icl 
ir į šlapias valstijas, lies tai, 
draudžiama dar prieš prohibibi- 
ją išleisti. įstatymai.

? $

CHICAGO.—Gal mėgiamiau
sia Amerikos krutamu jų pavei
kslų artistė Mary Pickford, va
dinama “America’s Sweet- 
hearth”, Los Angeles teisme 
pareikalavo perskirų nuo savo 
vyro, mūviu aktoriaus Douglas 
Fairbanks, su kuriuo ji išgyve
no 16 metų ir skaitėsi ideališ
kiausia pora visame Hollyvvoode. 
Ji kaltina savo vyrą šiurkšti^ 
mu ir jos fiepaisymu. Jis mė
gstąs daug keliauti ir todėl jai 
vienai tenka ^namie būti.

Užvedusi bylą Mary Pickford 
tuoj išvažiavo j New Yorką, kad 
ten praleisti “šaltas Kalėdas”. 
Vakar ji lankėsi Chicago j e.

TILŽĖ. — Kaip “N. T. K.” 
rašo, iš šakių kilęs ir dabar 
Smalininkuose 
ninkas Jurgis Pečiulis, rugsė
jo 30 d. š. m. Tilžėje įėjęs į 
vieną tabako krautuvę nusi
pirkti rūkyti prie pardavėjo 
krutinės pastebėjo< hakenkreu- 
cą ir pradėjo juoktis iš haken- 
kreuco ir hitlerininkų. Pirklys 
tuojau atkvietė policiją ir Pe
čiulį pasodino dabokit n. Ten 
sėdėjo, jis 2 savaites. Pereita 
savaitę buvo sprendžiama jo 
byla ir už tai lietuvis Pečiu
lis buvo nubaustas mėnesiu 

kalėj imo?*

gyvenąs sieli-

20 ŽUVO MUSY SU BANDI
TAIS TURKIJOJ

KABUL, Afganistane, gr. 11. 
—Afrid Khan Bajauri, žymus 
afganų vadas nusižudė, kadan
gi jam nepavyko atkeršyti už 
mirtį Afganistano karaliaus 
Ameer Nadir Shah, kuris buvo 
nužudytas -lapkr. 8 d. 

» I ’ - . ' ' ’
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KALĖDOS JAU ČIA PAT

1STANBUL, Turkijoj, gr. 11. 
—šeik Fahiri, kuris per dauge
lį metų terorizavo Diabekir dis- 
triktą, plėšdamas kaimus, liko 
užmuštas kartu su 14 savo 
draugų banditų mūšyje su* žan
darais, kuris tęsėsi visą parą 
Penki žandarai irgi liko už
mušti ir 7 sužeisti.

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

Naujienų ofisas atdarai nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
NedSldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

NAUJIENOS
-------- TfcL Canal 85001739 SO. HALSTED ST.
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~ CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA “X-

NAUJIENOS, Chicago, UI.

*

PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
DRAUGIJOS VALDYBA: J. DEGUTIS

J. MICKEVIČIUS V. BRUSOKAS
J. JANKUS V. MANKUS
P. GALSKIS P. MILAŠEVJČIA

DRAUGIJOS DAKTARAS 
Dr, A. Montvidaa. 

DRAUGIJOS ADVOKATAS 
K, P. Gutfa.

KONTESTO GARBES KOM.:
K. KAILIS
J. GALSKIENE
V. PĄCKĄU3KAČ.

Kontesto Pradžia Lapkričio 21,1933—Kontesto Užbaiga Gegužės 31,1934

Iš PO MUSŲ 
PASTOGĖS

Šiandien susirinkimas.
šiandien Cbicagos Lietuvių 

Draugijos priešinetinis susi
rinkimas — bus nominuojama 
valdyba sekamiems metams. 
Rinkimai eis, kaip ir kiek
vienais metais — referendumu. 
Be nominavimo valdybos, bus! 
renkama referendumo 1......
sija ir komisija valdybos algų 
nustatymo. Taipgi kiti reika
lai. Vertėtų nariams skaitlin
gai dalyvauti šiame susirin
kime. *

Musų profesionalai ir 
biznieriai

Nei vienoje lietuvių organi-

fionalų ir biznierių, kiek Cbi
cagos Lietuvių Draugijoj. Bet, 
deja, iki šiam laikui nei pro
fesionalai. nei biznieriai nu
buvo klasifikuojami atskiroje 
knygoje, kad reikale nariams 
patarti, jog tiktai tuos lietu
vius profesionalus ir biznie
rius remti, kurie yra organiza
cijos nariais. Nuo dabar 
dedamos pastangos, kad 
žinojus visus musų narius 
fesionalus-biznierius.

Verta prisiminti.
Kai kurie Draugijos nariai, 

kurie siauriau mato organi
zacijos reikalų eigą, sakyda
vo, jog musų Draugija, kaip ir 
visos kitos tos rųšies organi
zacijos, gyvuoja legaliai, prie 
valstijos įstatymų nėra reika
lo taikintis ir tt. Bet “Naujie
nų’’ num. 287 skaitau, kad vie
nas kliubas jau “trubelyje”; 
nėra abejonės, kad po jo seks 
ir daugiau. Teko nugirsti, kad 
apdraudps departamentas da
ro tyrinėjimu ir kai kurių ki
tų organizacijų. Organizacijos 
nuvalo būti sargyboje — rū
pintis, kad prisitaikius prie 
valstijos įstatymų. Cbicagos 
Lietuvių Draugija tą iš kalno 
numatė — ji jau prie įstatymų 
reikalavimo pilnai prisitaiki
nusi. Gali tuo didžiuotis — 
“trūbelių” nebijo.

Narių dėmesiui.
Nariai, kuriems yra reikalas 

užsimokėti mėnesines duokles, 
galima tai padaryti kiekviena-’ 
me ketvirtadienio (ketvergo) 
vakare nuo 6 iki 7:30 vai. v. 
Draugijos ofise, 1739 So. Hals-

ligose ir susižeidimuose moka
ma pilna pašalpa, kituose pu 
sę. Pilną pašalpų moka tik pil 
nai sunegalėjusiems. Už pirmą 
ligos savaitę ntetoli visos kom
panijos nemoka.

Su šitais dalykais dar butų 
pusė bėdos, bet dažniau'sia li
gonis jokios pašalpos negauna. 
Nebandoma jį apgauti, o var
tojami įvairus techniškumai. 
Kontrakte pasakyta, kad jis 

komi- tur’ ap*e sava apšilimą pra- 
1 nešti kompanijai į 24 valan
das. Jeigu jis pranešė, kaip jis 
įrodys, kad tai padarė? Daleis 
kime, kad jis yra gudrus ir 
įrodys. Susižeidime reikia ap
rašyti, kaip nelaimė įvyko ir 
dar paprastai reikia liudinin
kus turėti, kurie matė. Ligo
je reikia, kad gydytojas daž
nai lankytųsi ir raštu įrodytų 
kompanijai, kad ligonis piln u 
arba dalinai savo pareigų ne
galėjo eiti. Kompanijos turi 
daktarus, kurie išsprendžia, 
kaip ilgai ligonis ta ar kita li
ga gali sirgti ir jei ligonio dak
taras sirgimo laiką pailgina, 
atsiranda pagrindas pašalpos 
nemokėti arba mokėti tik da
lį. Kompanijų advokatai ir dak
tarai prisiruošia teismams, jei
gu ligonis užsispirtų bylinėtis 
dėl pašalpos. Jam dažnai dau
giau kainuotų teismo keliu* at
gauti pašalpą, negu ji yra ver
ta. Jis gali ir negauti. Todėl 
kompanijos ir nebijo grąsini 
mų traukti jas į teismą. Jeigu 
jos šitaip aštriai nesielgtų, ser
gančių ir sirgti užsimaniusių 
atsirastų eilės. Mat kompani
joms niekas nesimpatizuoja ir 
kiekvienas nori iš jų pasinau
doti.

Nežiūrint į visokius apsisau
gojimus ir ligoniams daromus 
keblumus, visgi šiais depresi
jos laikais ir kompanijų did
žiuma metė apdraudos ligoje

klės, dirba organizacijai, ke
lia jos turtą ir skaito garbe 
nieko iš jos neimii, kol sunk’ 
liga neužklumpa. Šitais idea
listais musų draugijos ir' pa
silaiko. Jie sudaro didžiuma ir 
atsveria nuostoliui, ' daromus 
nedidelio skaitliaus pelnagąu- 
dų. A. Ručas.

Chięagos Lietuvių
Draugija

CHICAGOS LIETUVIŲ 
JOS KONTESTANTŲ 

SĄLYGOS

DR-

bus 
su
lipo

Kontesto reikale galima 
kreiptis bile dieną (išskiriant 
šventadienius nuo 3 iki 6 vai. 
po pietų ir šeštadieniais (su
imtomis) nuo C) iki 8 vai. vak. 
Draugijos telefonas yra 
n a 1 0117 — kreipkitės 
tai čia paminėtu laiku.

C a- 
tik-

Apdrauda ligoje 
draugijose ir 
kompanijose

kom- 
jeigu 
kebiu 
išpil-

Aš esu buvęs apdraudos kom
panijos agentas, kurioj galima 
buvo apdrausti savo sveikatų, 
tai yra gauti pašalpą ligoje ir 
susižeidime. žinau apdraudimo 
•klases, premijų kainas ir tai
sykles, kam, kada ir kiek pa- 
šalpos mokama. Kostumerial 

^prastai skirstomi pagal ama
tus ir profesijas. Vieniems lei 
džiama apsidrausti ant dau
giau, kitiems ant mažiau. Vie
ni už tokią pat pašalpą moka 
brangiau, kiti pigiau. Vienose

Tie lietuviai, kurie straksi 
prieš lietuvių susišelpimo drau
gijas ir giriasi galį “insišiuTj- 
ti” amerikonų kompanijose, iš
rodo neišmintingi mandrapyp 
kiai. Viena, kad tokių kompa
nijų liko tik kelios; kita, to 
kiomis išlygomis ir tokios pa
šalpos, kaip mokama lietuvių 
draugijose, jie iš jokios 
panijos negaus; trečia, 
jau amerikonams yra 
kompanijų reikalavimus
dyti, galite išsivaizduoti, ko
kias kliūtis turės musų lietu
vis — tokis lietuvis, kokių di
džiuma randasi musų organi
zacijose.

Musų draugijose priklauso 
moterų ir vyrų, kuriems ap 
draudęs kompanijų kontraktas 
neįskaitomas, nesuprantamas; 
kurie neturi net nuovokos apie 
kompanijų prisiųstas blankas, 
negali perskaityti laiškų, ne 
galėtų tinkamai susikalbėti an
glų kalba. Lietuvių draugijos 
neskirsto narių į gudrius ir 
durnius, j mokytus ir nemok- 
šas. Visi skaitomi lygiateisiais 
ir visus vienodai šelpiama li
goje. Jokių keblumų ne vie 
nam nedaromą; neužginčijama, 
kad ligonis neužsimaldavo; ne
daroma nereikalingų kliūčių. 
Sakysiu, net perdaug draugiš
kai apsieinama ir pašalpos mo
kamos už tokius sirgimus ir. 
tokį laiką, už ką kompanijos 
visai nemokėtų. Sitam palai 
dųmui turės ateiti gąlas ir lic 
tuvių draugijose. Laimė yra 
tame, kad didelis varių skait
lius mu‘sų draugijose yra tei 
singi žmones, kurie moka duę-,

(Tęsjnys)
Daktaras, gavęs aplikuotų 

sąrašą, sulig sutartos tvarkos, 
aplanko aplikantą — patikri
nęs sveikatą, aplikacijas tuoj 
grąžina kontesto ofisui, kad 
kontestantas gavęs atgal dak
taro patikrintą aplikaciją, ga
lėtų iš ąplįkanto paimti pil
ną mokestį įstojimo ir mėne
sinės duoklės.

10. Jeigu daktaras kvotėjas • 
neranda aplikuoto namie jam 
paskirtu laiku namie būti — 
vėliau aplikantas yra kviečia
mas daktaro ofisan egzami- 
nacijos reikalu. Darbą atlie
ka Draugijos finansų sekreto
rius.

11. Aplikantas sumoka pilo
ną įstojimo mok’eštį ir mėne
sines kontestąnt'ui^arba drau
gijos susirinkime bei bile ket- 
tvirtadienyje , Draugijos ofise.

12. Įsiregistravęs koųtestan- 
tas nesiskaito pilnu kontes- 
tantu kolei neįrašo Draugijon 
penkių naujų ir jo įrašyti pen
ki nariai nesumoka pilnai įs
tojimo mokesties ir bent už 
vieną mėnesį mėnesinių duok
lių. Tokie kontestantai vadi
nasi “nongradus” — neskaito
mi prie laipsnių. Non gradus 
kontestantai negauna, komiso 
nei kitokių dovanų kolei ne
lieka pilnais kontestantais. 
Kaip greit gauna penkis nau
jus narius skaitosi pilnu kon- 
testantu — pradedaiža mokėti 
komisas, gauna visas esamas 
privilegijas prie laipsnių .do
vanų bei celibrato.

13. Kontestantas gauna ke
turių rųšių atlyginimą už savo 
darbą: a) komisą už įrašomus 
naujus narius sulig amžiaus; 
b) dovanas sulig pasiekto lai
psnio; d) celibratą už prirašo
mus jaunuolius sulig jų gau
to skaičiaus; d) atlyginimas 
už iškolektavimą mėnesinių 
duoklių iš jų įrašomų naujų 
narių nemažiau 6 ir- nedau
giau 12 mėnesių.

14. Kontestanto koiųisas už 
įrašymą naujo nario yra se
kamas:

Įstojimas:
Nuo
Nuo
Nuo
Nuo
Nuo
Nuo
Nuo

15
20

30
35
4(1

iki 
iki 
iki 
iki 
iki

....... ...  111 i..... -■■-■r1"!’’—■ 
atiygmima^..................... $2.001

swWt?s fk-nuąf metų $7,50

Tas pats skyr. ųž melpą $1W 
Ę atlyginimas $2.50

'' ' <Į. 1 '

PASTABA: Jeigu kmUetianto 
gaptąs narys ^mnokstų čią 
pažymėtas mėnesines juokies 
sykiu su įstojimu. . Draugijos 
susirinkimo arka vadybos au- 
sirinkimo laike r- kontestąn- 
tui yrp ppt
žymėtas atlyginimas.

40. Kpmestantąą už įrašytus 
naujus narius ųž iškalėk’ 
tavimp mokesčių iš savo įra
šytų narįų — gauna atlygini
mą kiekvieną savaitę nuskirtu 
ląįku. Bet dovanas sulig pa
siekto laipsnio ir celibratą už 
įrašytus jaunuolius — išlygi
nama pasibaigus kontestui.

|7, Kontestantas ųž priim
tus pinigus ąplikanto iš> 
duoila Draugijos rasytę^dupli- 
katą, Draugųąl sykiu su pini
gais priduodama rasytė-origi- 
nale, sau koųtestantas pasįlai- 
ko rasytę—-triplikatą. Rasytės 
numeruotos, knygučių formo
je. Kąda išsibaigė lapai kny
gutes 
išduodama nąųja rąsyčių kny
gutė.

18. Kontestantas įrašydamas 
Draugijon jaunuolius nuo 15 
iki 25 metų turi paimti mė
nesinių duoklių nemažiau už 

3 mėnesius iškąlno. Nuo kitų 
butinąi bent už mėnesį.

19. Jeigu kontestantas įrašo 
visą Draugiją ~ komisą už 
rašymą Draugijos nustato 
Draugijos valdybą sykiu su 
kontesto vedėjui Bet kontes
tanto gautos Draugijos narių 
skaičius jąm pilnai kredituo
jamas laipsnio dovanoms.

20. Dovanos kontęstąntanis 
sulig pasiekto laipsnio bus iš
lygintos kontestui pasibaigus. 
Dovanos šešių laipsnių — da
lijasi sekamai:

LAIPSNIS PIRMAS — Kiek
vienas kontestantas už įrašy
mą 250 naujų Hariu <— dova
na laivakortė ą Lietuvą ir at- 
«al ‘ 1 ,“S®UjML.F^00 Į “casb ’ arba $250.00 vertes na
mų rakandais, radio, piano ir 
auksiniais daiktais iš Budrį 
krautuves.

LAIPSNIS ANTRAS—Kiek
vienas kontestantas už įrašy
mą 200 naujų narių gauna do
vaną —. laivakortę į Lietuvą 
ir ątgal iš “Naujienų” arba 
$200.00 vertės namų rakan-) 
dais, radio piąno ir auksiniais 
daiktais iš Budriko krautuves.

LAIPSNIS TREČIAS—Kiek
vienas kontęstaptas už įrašy-' 
mą 150 naujų apariu gauna 
dovaną vertes $150.00 — na
mų rakandais, piąno, radio ir 
auksiniais daiktpįs iš Budriko 
krautuves. ..... į .......................
\ LAIPSNIS KETVIRTAS — 
Kiekvienas Draugijos kontes- 
ląntas už įrašymą 100 nąujų 
narių 
'$80.00 
dio, 
Budriko krautuvės.

LAIPSNIS PENKTAS — 
Kiekvienas kontestantas už į- 
rašymą 50 naujų narių, gauna 
dovaną vprtČ^ $3^.00 — nąrpų 
rakandais, auksiniais
daiktais, ląikrbdėiį U Budri- 
ko krautuvės. y

LAIPSNIS ŠElTĄSr- Kiek
vienas kopte^tpiitąą, ųž įrašy
mą 25 naujų gauna do
vaną vertės $įQį0() auksiniais 
dąiktais iš krautu
vės, t

21. Vįsi g|| 
ląntai apar|M

Kontesl. 
komisas: 

20-^2.00,— $1.50 
25—$3.00,r-; <$2.0() 
30—$4,60f-'7, $2.00 
35—$5 (JO,— $2.50 
40—$7.50^ $3.5Q

iki 45—$9.00,— $3.50 
iki 48 $i0M- $3.50

15. Kontęstaniąi ųž iškolek- 
tąvįmą mėnesinių
savo jrąšomų naųjų/navių, jeL 
gu gauna nemažiau už 0 men, 
arba 12 mėnesių; yra sekamas 
atlyginimas:
SKYRIUS t—ptiąę pietų $1}.QO 

atlygipimąs ,
Tas pats skyr. ųž me|ųį $0.00 

atlyginimas $t5Q

5V

I

P^ąiik Balau) 
Susipažinkite su jaunu

T
Antradienis, gruod. 12, ’33

mas ginčo klausimo išsprendi
me* Garbės komisija savo 
sprendimuose vaduojasi esa^ 
momįs kontesto taisyklėmis ir 
faktais, kurie bus jai įteikti.

27. Laike kontesto kiekvie
ną aptradienį kontestanto į- 
dirbtos darbo pasekmės bus 
skelbiamos “Naujienose.”

Dr- 
gjjoąi ųajiu, kuris ką tik įsto
jęs į organizaciją pradėjo 
darbuotis konteste dėl gavimo 
naujų narių. Dyg. Bųlaw yra 
jaunąs vyras, bet žymus dar
buotojas Cbicagos lietuviuose 
ir nuolatinįs “Naujienų” ko- 

į respondentas.
t—r

- grųžlpamo senoji ir
Petrus Lapenas.

Senas Draugijos narys ir 
žymus darbuotoj gs 18-tos apy
linkėje. Iš profesijos barzda
skutys. Drg. Ląpėnis yra pa
sižadėjęs šiame Draugijos 
konteste dirbti daug — gerą 
pradžia jau padarė. Gero tau 
pasisekimo, Petrai!

Juozas Ascilla.
Veiklus šitos organizacijos 

narys — buvęs Draugijos pre
zidentas, veikęs praeituose 
kontesRiųse ir dabar Draugi
jos biznio komisijos narys. 
£adą greitu jąįku stoti į įęon- 
testądabai* zdar darbo są
lygos neleidžia.

gauna dpvaną 'vertes 
—namų rakandais, ra- 
auksiniais daiktais iš

auksiniais

d? os

tuoj išmolyiWOW įrašius ir 
atlyginimą , ųž įškbJeKtuotas iš 
kalno■ mėnesineą ‘'duokles, iš 
savo įrašomo nario Ir dova* 
nas sulig laipsnio,
dar kiekvienas I^ąpgijos kon-i 
tegautas gadųa?? č>tr« atlygi* 
nimą — dovąp^Jįiei cęlibrątą 
už spičių Įrašytų

kontes- 
kyris

SKYRIUS ipehj 75 pati jų iw<ųlųiio
atlyginiųiąs 15 iki 25 metų ...

Tas pats skytS- ii» 50 ųaųjų na^i^ųo

k-
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KONTESTANTŲ
PAREIŠKIMAI

P-lė L. Narmontaitėi “Esu 
Užimta darbais, ypačiai mo
kyklų kova; vakarais lankau 
Ghicagos Universitetą ir mano 
darbas kaipo mokytojos yra 
dvigubai sunkesnis dabar, ne
gu buvo seniau. Bet nepai
sant to viso, stojau į Chicagos 
Lietuvių Draugijos kontestą, 
nes tai vienintelė lietuvių 
draugija, kuriai matau reika
lą darbuotis — kaipo narė tu
riu atlikti savo pareigas. Na, 
o gal būt dar prie progos gal 
ir laivakortę į Lietuvą laimė
siu.

“Reikia atkreipti domę ir į 
musų jaunuolius, kad jų kuo 
daugiausia įtraukus į Chica- 
gos Lietuvių Draugiją. Dabar 
Draugijai naujai persitvar
kius, prisitaikius prie valstijos 
įstatymų, čia galima bus jau
nuolių įtraukti. Apie tai pa
kalbėsiu kitą kartą.”

Petras Lapenas: “Cbicagos 
Lietuvių Draugija yra pirma 
lietuvių pašalpos organizacija 
Chicagoje, kuri atsistojo ant 
tvirto pagrindo, prisitaikyda
ma prie Illinois valstijos Mu
tual Benefit Associations rei
kalavimų. Aš myliu šitą Drau
giją geriau, negu bile kitą lie
tuvių pašalpos organizaciją— 
čia yra tvarka ir sugebėjimas 
vesti organizacijos reikalus.

“Būdamas lietuviu, giliai 
persiėmęs meile savo tėvynės, 
turiu kilnius norus, kad su
traukti skaitlingas lietuvių 
spėkas į šitą draugiją ir kad 
šita Draugija darbuotųsi kuo’

plačiausia ateityje lietuvybės 
palaikymo labui. Aš pats šia
me konteste dirbsiu nuošird
žiai, kad įtraukus kuo dąu- 
giąusia naujų narių.”

Alex Ambrazevičiai “Nors 
esu ienas šios organizacijos 
narys, bet iki šiam laikui ne
su daug ką jai pasidarbavęs. 
Šiame konteste noriu parody
ti, kad už tą laiką galima bus 
atidirbti. Esu tiktai šitos vie
nos lietuvių pašalpinės orga
nizacijos narys, jaučiuos pil
nai patenkintas jos tvarka, 
ypač dabar, kuomet ji prisi
taiką prie valstijos įstatymų.”

Zofija Bendžienė: “Dalyva
vau praeitame Draugijos kon
teste, dalyvauju ir šiame. 
Nors laikai ir blogi, bet pa
sekmės, manau, bus neblogos. 
Tiktai, deja, dabar prieš Ka
lėdas nėra tinkamas laikas 
darbuotei. Geriausia' bus po 
Kalėdų. Man yra garbė dar
buotis šitai organizacijai, — 
organizacijos tvarka ir abel- 
nas reikalų vedimas yra daug 
tinkamesnis, negu kitose lietu
vių pašalpos draugijose.”

(Buis daugiau)

Klaidos atitaisymas
Per neapsižiūrėjimą įvyko 

nemaloni klaida praeitą ant
radienį šiame skyriuje — pa
sakyta: ‘‘vakaro rengimo ko
misija — F. Prusis, J. Jankus 
ir J. Gumauskas. Turėjo būt: 
Prusis, Arcilla ir Gumauskas.

Ar esi Altass nariu?

PROBAK
suteikia 

barzdaskutyklos į 
■■■m komfortą■ skutimos įj 

namie

(PROBAK BLA.DE)

*

15 iki 25 metų ....... $25.00j
25 naujų narių nuo

15 iki 25 metų ....... $10.00
15 naujų narių nuo

15 iki 25 metų ......  $5.00
22. Kontestantui ' celibratas 

teikiamas tiktai vienas, taipgi 
pasieko laipsnio dovanos tei
kiamos irgi tiktai iš vieno pa
siekto laipsnię.

23. Jeigu kontestantas neįio- 
įrėtų imti pasiekto laipsnio 
^dovanas daiktais gali tarjis sir 
kontesto vędėju apie atlygini
mą “cash”, bet tas priklauso 
vien nuo draugiško susitarimo 
tarpe kontestanto ir kontesto 
vedėjo.

24. Nei vienas kontestantas 
savo įdirbto biznio, tai yra 
gautą narį negali pervesti ki
tam kontestantui. Jeigu tas 
butų įrodyta, kad kontestan
tas gautą narį perveda kitam 
kontestantui — kontesto vedė
jas tokį kontestantą suspen
duoja. Kontesto garbės komi
sija patikrinusi nusikaltimą 
ir radusi kontestą kaltu — 
galutinai prašalina iš kontes- 
tp bei teisių gauti laipsnio 
dovanas bei celibratą. Abiejų 
kontestąntų yra lygus nusikal
timas ir to kuris priima kito

I
kontestanto įdirbtu biznį ir to 
kuris ąąvo įdirbtą biznį duo
da kitain,
' 25. Draugijos valdyba pa
renka garbės kohiisiją iš Dr- 
jos garbės narių, kurie yra tu
rėję laimės gauti 20 metų do
vaną už Šveiką stovį Draugi
joje ir kurie dar iki šiam kon- 
testui nėra ėmę pašalpą iš 
Cbicagos Lietuvių Draugijos.

Garbės, komisija riša 
kĮausJmą^ jeigu yra kilęs gin
čas tarpe Įcpntesto vedėjo ir 
1 ontestąj)Wafba tarpę pąčių 

plReąmnlų, 1 taįpgį skumlą 
kpri^sto vedėjo prieš pilė 

i rei-

r

$75.0(jĮ kontestąnU; Bile skundų
5 ; Lgąrbes komisi

jos piriųininką. Garbės Komi
sijos žodis yra nepamainei

... $50.oq
t f Į ■> .4 r • 1
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VISUS NAUJUS RADIUS
VISŲ ŽINOMŲ IŠDIRBYSČIŲ JUS 

GALITE PAMATYTI 
BUDNIKO KRAUTUVĖJE

50

QUANTITY LIMITED 
ACT AT ONCE!

STEWART-WflRNER 
ofitke

Listen to Police Calls, Canadian Stations, Amateur 
Stations and Airplane Calls, as węll ąs stąndard 
broadeasts. 3 beautifully, latest styjed cabinets.

FOR CHRISTMAS
Marvelous New 

Long-and-Short-Wave
■muitinu

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

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

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVE 
3343 So. Halsted St 
Tel. Boulevaid «03r-8W7

-................................,, , ..... . . ............................................ , j ,
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Raęlio programą!: Kas diena WĄĄF, 92Q k, 11:45 Ą. M.
WCFL, 970 V- Nedėliomis Į vai. po pietų.
WHFC, 1420 R. Ketvergaiš 7:30 vakarei ”
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GREIČIAUSIAS KELIAS l TĖVYNĘ
JUOKAI

ir konstituci

DIENAS

ar čarteris

darbą ? Susišel

Daktarasby-)aws

GARSINKITE? “NAUJIENOSEBuk ALTASS nariu
1 IUI 1 H lt>‘ ' -•

jau laikas pradėt rengtis

Naują Metą Sutiktuvią

AVIACIJOS
BANKIETA

Gruodžio 31, 1933
skridimui į Lietuvą

ASHLAND BLVD. AUDITORIUM
Van Bures & Ashland Blvd. Kampas

Dalyvaujant

Juozui R. James-Janušauskui ĮŽANGA $1.00

Kapitonas 
Pasauliniame kare

(“Bucn Humer”, Madrid)paganu- 
board of direc

dermėmis tokių draugijų val
dybas, todėl jisai draugijos val
dybų daro atsakominga ir už 
tinkamą sutvarkymą | konstitu
cijos. Tai juk, rodos, logiška.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
legalizavimas ir nauja 

konstitucija

1,000, tai kodėl neduoti jiems 
balso bent svarbesniuose atsiti
kimuos

Lapkričio 28 d. Naujienose 
tilpo J. Mickevičiaus (draugijos 
pirmininko) straipsnis, aiški
nąs Chicagos Lietuvių Draugi
jos legalizavimą

žino, 
tuos 
siųs-

Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 
Bremorhavene užtikrina labai patogią kelionę į 

LIETUVĄ

Mokytojas: “O jeigu aš pa 
dalinsiu jį į 8,000 dalių?”

Mokinys: “Konfeti, mokyto

Mokytojas: “Jeigu aš su- 
piaustysiu šmotą popieriaus į 
keturias dalis, ką aš turėsiu?” 

Mokinys: “Ketvirtadalius”.
Mokytojas: “O jeigu aš pa

dalins jį iš aštuonių?”
Mokinys: “Aštuntąsias da-

sako, kad val
ką įgaliojo ją 

narių susirinkimas lie- 
nors visiems yra ži- 

kad minėtas susirinki-

Ponia iš miesto: “Kodėl 
tamsta bulvių lauką tokiu sun
kiu velenu važinėji?”

Kaimietis: “Todėl, kad aš 
noriu šjmet užsiauginti slėgtų 
bulvių”.

(“Fliegende Bloetter”,
Muenich).

Dabar, — kas yra tokio bai
saus šitoje naujoje draugijos 
tvarkoje, kad dėl jos reikėtų 
smerkti visą valdybos atliktą 
“legalizavimo 
piino draugijoje yra trys svar
biausieji dalykai: narių duok
lės, pašalpos i f valdybos rinki
mų budais. Visi kiti, dalykai yra 
antraeilės -reikšmės. Ką gi val
dyba pakeitė >tuose trijuose pa
matiniuose dalykuose? Nieko! 
Duokles paliktos tos pačios, pa
šalpos tos pačios ir valdybos 
rinkimo būdas tas pats, koks 
buvo vartojamas jau per 10 
metų (vadinamuoju “referendu
mu”).

Tas faktas, kad referendu
mas dabar numatoma vartoti 
ne tik rinkimams, bet kai ka
da taip pat ir kitus klausimus 
sprendžiant, vargiai užsitarnau
ja tiek dėmesio, kiek jam pa
švenčia augščiaus tilpusio 
straipnio autorius. Tik prakti
ka parodys, ar tai yra naudin
ga, ar ne.

Kaip matyt, drg. T. R. bai
mė yra dauginusia paremta tuo, 
kad valdyba ęįąro(jau padarė!) 
konstituciją. Bet įstatymai šitą 
pareigą valdybai uždeda! Savi
tarpinės pašalpos (“mutual be- 
nefit”) draugijų aktas iš 1927 
m. apkrauna ’ įvairiomis, prie?

vimu rišasi ir kai kurie pakei
timai vidujinėje organizacijos 
tvarkoje, tai keliama protestas, 
kam tapo “atimtos teisės na
riams”. Vadinasi, čarteris no
rima turėti sulig įstatymais, 
bet organizacijos tvarka ne su
lig įstatymais. Tačiaus įstaty
mai šitokių pusiau-legališkų, 
pusiaunelegališkų kombinaci j ų 
nepripažįsta. Jeigu draugijos 
nariai nenori tų “suvaržymų”, 
kuriuos įstatymai draugijai už
deda, tai įstatymai neduoda 
draugijai ir jos nariams tos 
protekcijos, kurios jie nori, Tai
gi klausimas susiveda prie to: 
kas gėriau
nauja tvarka, ar senoji tvarka 
be čarterio? ,

BREMEN
EUROPA

J. Mickevičius 
dyba atliko tą, 
atlikti 
pos 11 d 
noma 
mas nutarė draugiją legalizuo
ti, bet pavesti taisyti konstitu
ciją valdybai susirinkimas ne
balsavo ir nė diskusijose tokio 
klausimo nebuvo minima. Reiš
kia, šį darbą valdyba atliko 
sauvališkai ir dabar per prie
vartą nori jį nariams įbrukti. 
(Vargiai yra teisinga kalbėti 
apie “sauvališkumą” ir “prie
vartą”, kuomet valdyba išpildė 
tiktai tą, ką nustato Illinois 
valstijos įstatymai. įstatymas 
aiškiai sako, kad draugijos įs
tatus 
na valdyba 
tors”. įstatymas net reikalau
ja, kad draugijos prezidentas 
ir sekretorius, siųsdami Vaiz
bos ir Prekybos Direktoriui į 
Springfieldą įstatų kopiją, po 
priesaika paliudytų, kad tie įs
tatai yra priimti valdybos. Jei
gu šitie reikalavimai nebūtų 
buvę išpildyti, tai Draugija ne
būtų galėjusi gauti čarterio. 
Perskaitykite apie tuos patvar
kymus “Mutual Benefit Asso- 
ciation” įstatyme, § 6 ir § 15. 
— “N” Red.)

Sciuite: “Ar tamsta įsitiki
nės, kad ši orchidėja žydės 100 
metų?”

Gėlininkas: “Taip, bet jei
gu ji nežydėtų, aš priimsiu ją 
atgal be sąlygų”.

(“Kikeriki”, Wien).Gal valdyba tai daro su ge
riausiais norais dėl Draugijos 
labo, bet nereikėjo atimti na
rių teisę dalyvauti konstituci
jos priėmime, pirma negu ji eis 
į spaudą. Dabar nariai jaučiasi 
nuskriausti, nes dar niekad 
taip nebuvo daroma; A

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druakoa vanoa. 
iwimming pool.

Rusiška ir turkiška pirui moterimi 
teredomta iki 7 v. v.

“Tėveli, jautis nutraukė gran 
dinį ir užpuolė motiną”.

“Ar jis išliko gyvas??” 
(“Le Rire”, Paris).

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. Randolph S t., Chicago, III.

Visas pelnas skiriamas lak. J 
R. JAMES-JANUŠAUSKO

Iš J. Mickevičiaus aiškinimo 
sužinome, kad pataisytoji kon
stitucija yra daug tinkamesnė, 
nes nariai galės nekuriuos klau
simus spręsti referendumu; o 
pagal senąją galėjo tiktai rink
ti valdybą. Taip, pirmiaus/ refe
rendumai rinkdavo tiktai val
dybą, bet nariai turėdavo galią 
spręsti susirinkimuose visus ki
lus klausimus, ir jų nutarimus 
valdyba privalėjo pildyti. - O 
naujoji konstitucija šią galią 
iš narių atima. Dabar valdyba 
galės visai su susirinkimo tar 
rimais nesiskaityti, nes turės 
teisę jai nepatinkamus tarimus 
leisti referendumui. (Nepama
tuota baimė, kadangi referen
dumai gali būt daromi ne daž
niau, kaip 3 kartus per metus. 
— “N.” Red.), čionai, žinoma, 
nusvers ne tų narių balsai, ku
rie lanko susirinkimus ir seka 
Draugijos reikalus, bet tų, ku
rie jos reikalų nepaiso ir į su
sirinkimus nesilanko, o jų duok
les kolektuoja apmokami kolek
toriai.

J. Mickevičius sako, kad or
ganizacijos susirinkimus dažnai 
lanko žmonės, kurie apie orga
nizacijos reikalus turi gana 
mažą nuovoką. O veiklus na
riai, profesionalai ir biznieriai 
ateiti užmiršta arba neturi lai
ko. Reiškia, tik šiais nariais 
valdyba, pasitikės ir juos var
tos, kaip kokį botagą prieš tuos, 
kurie susirinkimus lanko ir rū
pinasi Draugijos reikalais, nes 
valdybos supratimu nelankan
tieji susirinkimų nariai žino ge
naus apie Draugijos reikalus.

Referendumas yra geras dar 
lykas, jeigu jis tinkamai var
tojamas.' Sprendžiamą balsą tu
ri turėti susirinkime dalyvau* 
jantieji nariai, o ne tie, kurie 
laukia

VVISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir puilės. 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 daugeli 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

“Mes turime nepavojingiau- 
sią geležinkelį pasaulyje ten, 
iš kur aš esu. J>usi(laužimas 
musų geležinkelyje negali
mas”.

“Negalimas? Kaip jus tą pa
darote?”

“Paprastai, mes turime vie
ną traukinį”.

(“Bradford Pioneer”).

Red.)
Ar galima pavadinti referen

dumu, jeigu sužymėti (? — 
Red.) baliotai bus išsiuntinėja 
mi nariams laiškais? Kas 
kad tie balotai pasiekė 
narius, kuriems jie buvo 
ti? Ar galima patikrinti, 
sugryžę baliotai pas vieną ko
misijos narį yra balsuoti drau
gijos narių? (Komisija visuoti
nam balsavimui tvarkyti susi
deda iš 3 narių, iš kurių 2 ski
ria susirinkimas, todėl vargiai 
gali būti pavojus, kad balsavi
mus valdyba suklastuos. — 
“N.” Red.)

Mes galime tikėti, kad dabar
tinė valdyba jokių niekšysčių 
nevartos, bet reikia atminti, 
kad ši valdyba nėra amžina 
(nors kai kurie taip mano), ir 
jeigu pasitaikytų, kad įeitų 
žmonės su diktatoriškais palin
kimais, tai turėdami šitokią 
konstituciją, jie galės ją varto
ti blogiems tikslams.

Jeigu jau reikia vartoti re
ferendumą, tai jis gali būt var
tojamas, kaipo slaptas balsavi
mas susirinkime esančių narių. 
O jeigu nogima duoti progą 
balsuoti tiems, kurie susirinki
mų nelanko, tai gali būt pa
skirtos balsavimo .vietos, kur 
galima patikrinti nario stovį ir 
daboti, kad paduoti balsai bus 
teisingai suskaityti.

T. Rypkevičia.
Redakcijos prierašas. Mums 

nemalonu daryti pastabas ir 
dėti prierašus prie straipsnio, 
kuris lieča vidujinius organiza
cijos reikalus. Bet iš draugo 
T. R. rašinio galima numanyti, 
kad no visiems net ir rimtiems 
šios Draugijos nariams yra su
prantama naujoji jos tvarka. 
Draugija nutarė “legalizuotis”, 

duoklių kolektoriaus. I pavesdama valdybai išimti čar- 
(Bet į susirinkimą dažnai at- jterį, kuris atatiktų jos tikslus; 
vyksta tik koks 100 narių, o bet kada čarteris, tapo išimtas 
Draugija turi daugiau kaip ir pasirodė^’ kadt su čarterio ga-
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Užsisakymo kainai
Chicagoje — paltu:

Metams .......
Pusei metu —_________
Trims mėnesiams —____
Dviem minėdami 
Vienam minėsiu!

Chicagoj per iineliotojua:
Viena kopija —
Savaitei_____________ __
Mėnesiui —

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltai

Metama .«■«■■■.. ■■ ....... ■ 87.00
Pusei meta __ ——----------- 8.50
Trims mėnesiams___ ______ 1.75
Dviem mėnesiams___________1.25
Vienam mėnesiui ___   .75

Lietuvon ir kitur aisieniuose 
(Atpiginta)

Metams-------- ----------------- 88.00
Pusei metų___ _ 4.00
Trims mėnesiams  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu tu užsakymu

88.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

kų praktikoje. Reikia paštdbfcti, fcad didieji bankai tos 
depozitų apdraudos nemota. Jie sako, kad, įvedus ap
draudę, Visi bankai — dideli ir.maži, stiprus ir silpni 
— susilygins žmonių akyse. Žmonės sakys: jeigu depo
zitai yra apdrausti, tai karia man reikia nešti savo pi
nigus į didelį banką, kuomet ir mažas bankas yra pilnai 
saugus. Didieji bankai grasina net eiti į teismą, kad tas 
depozitų apdraudos patvarkymas bankų įstatyme butų 
pripažintas nekonstitUciniu. Bet vargiai jie ką laimės, 
nes kažin ar atsiras bent vienas teismas, kuris drįs eiti 
prieš valdžią tokiame opiame klausime.
.................................................... ...................................... . į I...... ....... .... .......... . . --------- ;

Vokiečiai ieško aukso 
Rambyno kalne

SVARBI BANKŲ REFORMA

Jungtinių Valstijų kongresas pereitų vasarų išleido 
įstatymų apie bankus, kuriuo numatoma bankų depozi
tų apdraudimas.

Visi žino, kas yra depozitas: tai — pinigai, kuriuos 
žmogus pasideda banke ir kuriuos jisai, reikalui atėjus, 
gali atsiimti.

Bankai tais pinigais daro biznį, skolindami juos 
ant nuošimčių ilgesniam ar trumpesniam laikui, ir ki
tokiais budais. Ir už tai, kad bankai leidžia žmonių pa
sidėtus pinigus apyvarton, tai jie už depozitus moka 
palūkanas (paprastai apie 3%).

Bet žmonės deda pinigus į bankų ne tiek’ dėl tų pa
lūkanų, kurias jie gauna už savo depozitus, kiek dėliai, 
“saugumo”. Iš banko vagims ir plėšikams yra sunkiau 
paimti pinigus, negu iši žmogaus kišeniaus arba iš kam
bario, kuriame jisai gyvena.

Pastarųjų kelių metų patyrimas tačiau parodė, kad 
depozitai bankuose dažnai pražųva: bankas subankruti- 
ja, ir žmonės savo pinigų nebegali atsiimti. Vienoje tik 
Chicagoje, sakysime, užsidarė per šiuos depresijos lai
kus apie 140 bankų: buvo 210 bankų, o beliko tik 70. 
Visoje Amerikoje per tų laikų užsidarė keli tūkstančiai 
bankų. To rezultate pražuvo bilionai dolerių žmonių 
sutaupų.

Suprantama, kad tai žmones labai nugąsdino. Dau
gelis, kad ir turi pinigų, jau nebenori jų į bankų nešti, 
bijodami, kad jie tenai nedingtų. Pinigai yra slepiami 
matrasuose, spintose, kojinėse (pančekose) ir užkasami 
į žemę. Toks būdas laikyti pinigus, žinoma, yra labai 
nesaugus. Bet dar didesnis iš to blogumas yra tas, kad 
šitaip paslėpti pinigai yra ištraukiami iš apyvartos.'

Banke padėti pinigai, kaip minėjome, yra skolina
mi kitiems žmonėms, kurie jais perka įvairias prekes, 
stato namus, veda biznį ir t. t. Pinigai eina iš rankų į 
rankas ir palaiko gyvu ekonominį gyvenimų. Eina iš 
rankų į rankas (“cirkuliuoja”) ne tik patys pinigai, ku
riuos žmonės pasideda bankuose, bet taip pat ir čekiai 
ir įvairių rųšių notos (vekseliai), žodžiu, tais bankuose 
padėtais pinigais sutveriama kreditas.

Amerika yra paleidusi apyvarton viso tik apie 4 
bilionus popierinių dolerių. Tuo tarpu žmonių depozitų 
bankuose randasi apie 40 bilionų dolerių. Kiekvienas 
padėtas banke doleris pagimdo dešimtį arba daugiau 
dolerių kredito. Taigi ir atbulai: kiekvienas paslėptas 
doleris sumažina kredito sumų mažiausia dešimčia do
lerių. Jeigu visi pinigai butų ištraukti iš bankų, tai kre
ditas visai išnyktų ir pasireikštų toks pinigų trukumas, 
kad žmonės neturėtų kuo nusipirkti reikalingiausių 
daiktų, dirbtuvės neturėtų kuo mokėti algų darbinin
kams. Visas krašto biznis butų suparaližiuotas.

Todėl yra labai svarbu, kad žmonės laikytų savo 
pinigus bankuose. Bet žmonės deda pinigus į bankus 
tiktai tada, kada jie pasitiki bankų saugumu.

Padaryti bankus saugius, kongresas ir išleido tų 
bankų įstatymų, kurio vienas įdomausiųjų patvarkymų 
yra depozitų apdrauda.

IŠ DARBO

Mašinos ir taksos
Suv. Valstijų darbo biuro su

rinktos skaitlinės rodo, kad 
įvedimas mašinų į cigarų dir
bimo pramonę 1927 metais iš
metė iš darbo 13,381 darbi
ninkų.

Toks pat likimas ir dėl tos 
pačios .priežasties ištiko 16,797 
cigarų dirbėjų 1929 metais.

1929 metais mašinos išvarė 
iš pramonės dar 21,356 dar
bininkus. .

Taigi AAA (Agricultural 
Adjustment Administration) 
konferencijoj, kad nusakyti ci
garų išdirbystei kodeksą, ciga
rų dirbėjų Unijos prezidentas 
Ornburn pastatė šitokį reika
lavimą :

Tose vietose, kur įtaisoma 
mašinos ir darbininkai pavaro- ' 
ma iš darbo, turi būti uždė
tos specialės taksos ant maši- j 
nų. Iš taksų suplaukę pinigai 
turi eiti į fondą, kuris mokė-; ■ 
netekusiems darbo cigarų dir
bėjams beilt po $16.00 per 
vaitę iki jie susiras darbą 
tur.

Tai bent sąlygos!
Nashville, Tenn., leidžiamas 

laikraštis paduoda tokią ži
nią:

Dickson miestely ^atsidarė 
nauja drabužiams siūti šapa. 
Norintieji gauti joje darbą tu
ri pasirašyti sutartį, kad jie 
mokės 6 nuošimčius savo al
gos miesteliui, jeigu gaus dar
bą.

Be to, norintis gauti darbą 
asmuo turi pažymėti vardus 
bent trijų vietos biznierių, pas 
kuriuos jis perkasi reikmenų. 
To ne gana: jis dar turi duo 
ti prižadą, kad rėikmenus pirk- 
sis Dicksone ir palaikys visus 
miestelio komercinius intere
sus.

sa-
ki-

LIETUVOS ŽINIOS
Kooperacija Lietu

voje
Jos veikimo skaičiai 

duomenys.
/r

Sulig tuo įstatymu, bus įsteigta bankų Depozitų 
Apdraudos Korporacija, kuri bus po Federalinio Re
zervo kontrole. Korporacijos kapitalas susidės iš tam 
tikrų sumų, kurias ‘ sumokės federalinio rezervo sky
riai, prisidėjusieji. prie jos bankai ir valdžios iždas. Jei
gu koks nors bankas, prisidėjęs prie tos Depozitų Ap
draudos korporacijos, subankrutys, tai korporacija tuo- 
jaus perims visų banko turtų ir jo skolas: ji atmokės 
žmonėms jų depozitus.

Tas įstatymas įeis į galių ateinančių metų liepos 
mėn. 1 d. Depozitai iki $10,000 bus apdrausti pilnai (ant 
100%); depozitai iki $50,000 bus apdrausti ant 75%, ir 
depozitai virš $50,000 bus apdrausti per pusę (ant 
50%).

Tačiau, pirma negu įeis į galių pastovi depozitų ap
drauda, pradės jau nuo sausio mėn. 1 d. 1934 m. veikti 
laikina depozitų apdrauda. Sulig šia apdrauda bus ap
saugoti depozitai nė didesni, kaip $2,500 dydžio.

šių laikinų apdraudų irgi parūpins Depozitų Ap
draudos Korporacija, prie kurios turės prisidėti ban
kai, federalinio rezervo skyriai ir taip pat prisidės val
džios iždas.

Tikrosios kooperacijos pra
džia, 'išlaikant pagrindinti 
principą: vienas balsas — vie
nam nariui ir pagrindinį tiks
lą — išvengti išnaudojimo, 
panaikinti individualinį pasi
pelnymą, įgyvendinti solidaru
mą, artimo meilę ir visuotiną 
taiką — yra 1844. in., kada 
Ročdelio miestely mažam na
muke Varles gatvėje kelioli- 
ką neturtingų darbininkų ati
darė savo kooperatinę parduo
tuvę. Toks kooperatinis judė
jimas daugely valstybių dėl 
savo žmoniškų principų ir ap
čiuopiamos naudos greitai pli
to.

Pas mus šis judėjimas dėl 
menko inusų tautiečių apsi
švietimo ir ypač dėl sąmonin
go rusų valdžios trukdymo 
prasidėjo 25 metais vėliau. 
Pirmoji vartotojų bendrove 
įsisteigė Vilniuj^ 1869 m., ęo 
kredito kooperatinė draugija 
1871 m. Biržų apškr. mažame 
Pabiržės bažnytkaimy.

Pasirodži us ąpčiuopiain ai 
Šių bettdt’flMų Etiudai, iUsiraJ 
do ir pasišyeptėlių organiza
torių šio judėjimo ir koopera-

tyvumų bendrovių skaičius 
sparčiai augo. Prieš didįjį 
karą Lietuvoj jau buvo 150 
Vartotojų bendrovių, 383 kredi
to kooperatyvai ir apie 84 žem
inės ūkio draugijos ir rate-į 
liai.

Didysis karas, sutrukdęs vi
są gyvenimą, nepaliko nepa
lietęs ir kooperacijos. Dauge
lis kooperatyvinių bendrovių 
buvo sugriautos, Jų turtas su
naikintas. Atgavus nepriklau
somybę .kooperatinis judėji
mas nuostabiais šuoliais pro- ’ 
dėjo žengti priekin. Ir štai 
šiandien jau turim 1,450 įvai
rių kooperatyvų, neskaitant 
grietinės nugriebimo punktų, 
kurių yra 1868 ir, kurie taip 
pat daugumos kooperatiniais 
pagrindais yra tvarkomi.

Visų kooperatinių įstaigų 
veikimas ir skaičius nuolat ky
la, kad pav. ir kredito koope
racija Lietuvoj sudaranti šul- 
cės-Deličo ir Reffėiseno prin
cipų mišinį. 1929 m. kredito 
kooperatyvų buvo 394 su 98,- 
308 narių, o 1932 m. jau 496 
su maždaug 120^000 narių (čia 
įeina taupmenų skolinamosios 
kasos Didžiojoj Lietuvoj ir 
Klaipėdos krašte). Šie visi 
kooperatyvai davė paskolų 
beveik išimtinai nariams per 
metus apie 90 mil. litų.

Vartotojų b-vių skaičius taip 
pat kyla: 1929 m. jų buvo 214, 
o dabar yra 249,. Tačiau ypa
tingai sparčiai progresuoja 
pieno perd. b-^ių veikimas, 
nežiūrint į patį jų įstaigų skai
čiaus sumažėjimą; 1930 m. jų 
buvo 270, o 19Š2 m. — 263. 
Pieninės nebešisteigia lodei, 
kad jas. pavaduoja grietinės 
nugriebimo punktai, kurių skai
čius 1932 m. siekė 1868. Narių 
skaičius pieninėse nuo 9000 
(1930) pakilo iki 10,258 (1932 
m.). Visos tos pieninės paga
mino 1930 m. 6.37 mil. kg.,
1931 m. — 8,14 mil. kg. ir 1932 
m. 10,28 mil. kg. sviesto. Jų 
balansas 1931 m. siekė 18,2 mil. 
litų.

Liečiant atskiras kooperati
nes įstaigas, tenka paminėti 
“Lietūkis”, “Parama”, “Ek. Ka
rių b-vė” ir “Spaudos Fondas”. 
“Lietūkis” pav. parduoda 70% 
viso parduodamo Lietuvoj cuk
raus; 40—50% superfosfato; 
30% — druskos; turi 11 vietų 
sandėlių; 2 elevatorius; 2 linų 
apdirbimo fabrikui. “Parama”
1932 m. padarė 5,44 mil. litų 
apyvartą. Jos kepykla ipaga- 
mina 40,000 kg. duonos per 
parą. “Ek. Karių b-vės” meti
ne apyvarta siekia iki 3 mil. 
litų. Tai nedidelis lietuviškas 
universalinis magazinas. “Spau 
dos Fondas” daro 2,7 mil. apy
vartą. ši įstaiga lietuviams 
ypač brangintina kultūrinių 
atžvilgiu, kaip pasiryžusi dirb- 
ti musų sąlygose tiesiog kolo- 
salinį darbą leisti “Lietu
viškąją Enciklopediją”.

■
Kad ir taip plečiasi pas mus 

kooperacija, bet vis dėlto ji 
yra nepaprastai; atsilikusi nito 
kitų valstybių, o ypač nuo sa
vo tėviškės Anglijos koopera
cijos, kur 1926 m. viena tik 
Ročdelio (miestas apie 100,- 
000 gyv.) kooperatinė b-vė tu-, 
rėjo 25,635 narių ir davė 43 
mil. litų metinę apyvartą. Ta
čiau reikia būti optimistiška 
nusiteikusiems ir tikėti, kad 
kaip kiekvienoj srity,, taip ir 
’ f ‘ 1 )b|iai jir jsąžinin-

greit galima fa

viršutiniškai ir primityviškai 
atliekami darbai sumažino vi
są įspūdį, todėl ir -patys gy
ventojai jau ^pradėjo netikėti 
‘'aukso ieškotojams”. Keli dar
bininkai atsisakė dirbti, nes at
lyginimas žadamas duoti tik 
baigus darbą. Be to, paaiškė
jo, kad vienas tų darbų ini
ciatorius; Tilžėje atsispausdi
nęs vizitines korteles su auk
siniais kraštais ir mandriu kor
telės turiniu, norįs dar dau
giau asmenų šiems darbams 
patraukti. Jis noromis duoda 
pasikalbėjimus apie ieškomą 
auksą, tačiau už juos ima tam 
tikrą atlyginimą. Tuo budu, jis

.II1 H ,

bene ir bus vienintelis žmo
gus, kuris turės naudos iš “auk
so ieškojimo darbų”. Be to, ir 
vietos karčiam ninkas daro ne
blogą biznį: pas jį dabar ren
kasi šimtai žmonių ir vyksta 
platus pasitarimai apie “gali 
mumus surasti paslėptą auk-

Niekurie Lietuvos laikraš
čiai labai piktinasi, kad vokie
čiams leidžiama kasinėti palei 
Lietuvos istoriškąjį Rambyno 
kalną. Kaip matyt, kasinėjimas 
yra daromas su Klaipėdos kra
što valdžios žinia, nes duobę 
nuolatos saugo vietos policija.

Robečt Louis Stevenson. Vertė A. Kartonas

Turtų Sala

KLAIPĖDA. — Jau tris sa-j 
vai tęs knisinėja apie tryliką 
darbininkų ieškodami aukso 
Rambynkalnio kalvoje. Kalva 
apie pusę kilometro atstu nuo 
paties Rambyno kalno ir apie 
300 metrų nuo Nemuno, že
mė priklauso vietos kalviu’. 
“Aukso ieškotojai” jau iš pra
džios sukėlė didelių sensacijų, 
eurios pasiekė net įžymesnę 
Europos spaudą. Rambyno kal
ną jau iš seno supa daugybė 
pasakų apie paslėptus turtus, 
;odėl nenuostabu, kad nebuvo 
tokių vietos gyventojų, kurie 
nebūtų laukę aukso tenai su- 
rasiant. 'Ir patys darbininkai
uoliai dirbo, juo labiau, kad at
lyginimas jiems buvo žadėtas 
nuo atrasto aukso didumo.

Viso šio darbo iniciatoriai — 
du broliai pirkliai Krolzig, pir
klys Meyer ir ūkininkas But- 
keraitis iš Tilžės krašto — įti- 
dnėja rasią čia abkso, apie ku
rį jau seniai kalbėję ir “bur
tininke net išpranašavusi”. Pa
galiau rykštė, kuri žemės gel
mėse suranda anglis, metalus 
ir vandenį, aiškiai rodžiusi čia 
metalo esant. Girdi, prieš 70 
mėtų keli prancūzai iėškoję pa- 
iktų šioje vietoje Napoleono 
;urtų. Tą kartą čia buvęs ir 
jraneuzų kariuomenės buvęs 

dalyvis, žinąs apie paslėptus 
burtus, bet jis buvęs jau ak
as ir negalėjęs aiškiai paro

dyti tos vietos, kurioje buvę 
paslėpti timtai. Ji turėjusi bū
ti prie senų kapų kalvos pa
krantės. “Čia jie dabar ir ieš
komi. Nuomonės dėl paslėptų 
turtų skiriasi: vieni pasakoja, 
kad čia turėję būti pagrobtos 
Rusijos bažnyčių brangėnybės, 
kiti sako, turį būti prancūzų 
kariuomėnės -iždo pinigai, iš vi
so apie centneris auksinių mo
netų. i

Kasimo datbai atliekami pa
čiu primityvi^kiautsiu bųdu: 'iš
kasta apie 7 metiny, gilumo duo
bė, iš dugno besisunkiantį van
denį mėginta išsiurbti, tačiau, 
siurbliui sugedus, teko jį sem
ti nedideliu kibiru. Dugne su
rastas vidutinio didumo akmuo. 
Jį mėgino su tam tikru vindu 
ištraukti. Tačiau vindas jo ne
pajėgė pakelti. Tada mėgino 
suplaišinti, bet ir čia nesise
kė: nuskilo tik kelios skevel
dros, o pats akmuo liko ir to
liau gulėti duobės dugne. Pa- suprantu nei vieno žodžio, ką

(Tęsinya)
“Gerai, Zigmonte, tris me

tus aš išbuvau čia ir nei vie
no kąsnio krikščioniško mais
to nėsu gavęs nuo pirmos die
nos ligi šiol. O dabar, tu žiū
rėk čia; pažiūrėk į mane. Ar 
aš atrodau, kaip laivo darbi
ninkas? Tu sakysi, kad ne. Ir 
aš sakyčiau, kad ne.”

Ir tą pasakęs, jis sumirksė
jo ir smarkiai įgnibe į raiiką.

“Tu tik primink turis žod
žius prokurorui, Zigmrintc — 
jis tęsė: “Ir riš sakyčiau, kad 
ne — tie tai tikri žodžiai. Tris 
metus jis buvo salos žmogus, 
ar šviesoje, ar tamsoje, ar 
giedroje, ar lijant; ir kaikada 
gal būt, jis užsimindavo pasi
melsti (tu sakai), ir laikotar
piais jis, gal būt, atsimindavo 
savo motiną, i 
(tu sakysi); bet didžiausią 
dalį savo laiko (tą tu sakysi)

nei nesvar- 
aš įlipsiu į

“tai, iš tik-

tu sakei. Bet tas 
bu, ries kaip gi 
laivą?”

“’Ak,” ijis tarė, 
ro, yra ‘kabliukas. Gerai, 3tai
mario valtelė, kurią aš savo 
rarikortiis pasidariau. Aš ją 
laikau po baltu akmeniu. Slo
giausiame atsitikime mes ga
lėtume ją pabandyti, siltemus. 
Klausyk!” jis nutraukė kalbą, 
“kas tas?”

Nes lygiai ^tuo laiku, nors 
1- dar buvo valanda ar pora iki 

< sdules nusileidimo, visi salos 
aidai pabudo ir nuskambėjo 
dėl ipatrankos trenksmo.

“Jie pradėjo mūšį!” aš su
rėkiau. “Sek paskui mane”.

Ir aš pradėjau bėgti link 
prieplaukos, užmiršęs visą 
baimę; o šalia manęs salos 
gyventojas, ožkos odomis ap-«* i gyventojas, ožkos ouon

Br 1 v^v« sikarstęs, lengvai bėgo.
“Į kairę, į kairę”, jis kalbė

jo; “laikykis po kaire, bičiuli
dallrf\aus*a kjjko txunn Pr»_ zjgmOnte! Tu lįsk po medžių! 

leido kitam reikalui. O tada^^j kur a§ užmušiau ’ X Lf Lrtlvt <•» X Irtu Itu jam įgnibsi, kaip aš tau.
Ir jis Vėl man įgnibė visai 

pasitikėdamas manim.
“Tada,” jis tęsė 

išsitiesi ir pasakysi taip: 
Gunn yra geras vyras (tu sa
kysi) ir jis priduoda daugiau 
pasitikėjimo gerai išvaizdai— 
gerai išvaizdai, atsimink — 
ir tiems dženfėlmonas iš pri
gimties, o ne džentelmenams 
iš nuotykių, nes jis pats buvo 
pastaruoju.”

“Gerai,” aš sakiau, “aš ne-

tada tu

JO VISI LAUKIA
,.\' t į,‘ /,

gai (Urbdami greit galima pa
vyti kulttithigąšias tautas.

K. CaplMktis.
-i-r. ’i -: ' -j ■ ■

Buk Naujų Metu 
Aviacijos. Bankiete

11-b
649.

savo
1 pirmą ožką. Dabar jos jau ne
beateina į šią vietą; jos visos 
nusikraustė į kalnus ir iškėlę 
galvas ten bėgioja, bijodamos 
Ben Gunn’o. Ak! ten tai yra 
cetemery — jis tur būt, norė
jo pasakyti cemetery (kapiny
nas). “Ar matai tas kalveles?

(Bus daugiau)
BOSTON1EC1Ų ATYDA1
Naujienas galima gauti 

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

V****'-’-''
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Lietuves Akušeres

Ar esi Altass nariu

Graboriai

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Advokatai

Phone Hemlock 2061

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Nakti 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Povilas Vitkus Town of Lake 
bažnyčioje suėmė du lenkus 
pėlšikus

Vakar palaidotas 
tragingai žuvęs 
Stanley Svilainis

Shattiene jau par
vežta namo; laido 
tuvės ketvirtadieni

Bažnyčios janitorius 
apsidirbo su dvie- 

jais vagiliais

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS

baldi, O’Shocker, Zacharias ir

šiandie nuo 7 iki 8 vai. va
kare įvyksta reguliaris antra
dienio radio programas iš sto
ties WGES, 1360 kilDcycles, lei
džiamas pastangomis Peoples 
Furniture Co. krautuvių, 2536 
W. 63rd Street ir 4183 Archer 
Avenue.

9 iki 11 valandai ryte: 
6 iki 8 valandai vakare 

ketvirtadienio.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonai Virginia 0036

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Auburn Avė. 
Del. Boulevard 4139

Tapęs profesionalu ristiku, 
jis savo automobiliu išvažinėda- 
vo Ameriką skersai ir išilgai. 
Dabar jam nebereikės važinėtis 
automobiliu, nes jis galės skrai 
dyti savo lėktuvu.

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

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

Tel. Boulevard 1401

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkeje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

Jos sužeista duktė Irena 
sveiksta

žinomas . lietuvių ristikas 
Jack Gansonas jau lakūnas! 
Oaklando anglų laikraščiai pla
čiai rašo apie tai, kad Ganso
nas yra pirmas ristikas, kuris 
įsigijo savo lėktuvų ir išmoko 
skraidyti. IŠ kitų plačiai ži
nomų sportininkų tik kumšti 
ninkas Stribling, kurį neseniai 
mirtinai sužeidė automobilius, 
turėjo savo lėktuvų.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aus. 
Tel. Boulevard 2800 

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

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Be to, rytoj dar risis Hans 
Kampfer, Hcfner

RYTOJ RISIS LONDOS 
-STEELE '

Northsid iečiai daini 
ninkai šiandien 

per radio

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso valąndos 2 iki 4 Ir nuo 7—9 
yal. vakare. Nedėlioj sulig sutarties 

2408 W. 68rd SU Chicagp

Ofho telefonas Prospect 1028 
Rez. ir ofisas 2359 S. Leavitt St, 

Tel. Canal 0706

Programo išpildyme dalyvausi 
grupė gabių Northsaidiečių dai
nininkų, kuriems vadovaus mu
zikas N. Kulis. Apie sveikatos 
apsaugojimą kalbės Dr. Poška, 
M. D. Dalyvaus “čalis Kepurė” 
su daug gražių juokų. Apart to, 
bus rinktinos muzikos, svarbių 
ir įdomių pranešimų. Todėl rei
kia nepamiršti užsistatyti * savo 
radio. —Rep. R.

RISTIKAS JACK GANSONAS 
ĮSIGIJO LfiKTUVĄ

2422 IV. Marquette Rd. 
kampai 67tb ir Artėliau Avė. 

Telefonas Grovehill 1595 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų. įeredomii po pietų ir 

nedėliotais pagal susitarimu.

lavdnąs tragingai žuvusios Hol 
Springs, Ark. Stanislavos Shat- 
tienės į jos namus, 1843 So. 
Halsted gatvė. Lavonų parve
žė traukiniu, lydint jos vyrui 
Kazimierui Shattui ir graboriai 
J. J. Bagdonui.

Laidotuvės nustatytos atein
ančiam ketvirtadieniui iš namų 
į Apveizdos Dievo parapijos 
bažnyčių 9 vai. ryte, o iš čia į 
Šv. Kazimiero kapinynų.

Duktė sveiksta

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

Kaip žinoma, kad tuo laiku 
irgi buvo sužeista Shattų 12 
metų duktė Irena, bet žaizda 
nebuvo pavojinga, peš žarnos 
hera perskrostos. Tai Irena 
tenai Hot Springs ligoninėj pa
likta greitesniam pagyjimui 
Pabaigoj šios savaitės tėvas 
Kaz. Shattas vyks jų parsiga- 
benti.—Jonelis Kukutis.

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

2400 IV. Madtson St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki t vak. 

Tel Seeley 7330
Namų telefonas Brnnsvick 0597

Lietuviai Daktarai 
A m e riko i Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai

18 APIELINKĖ.—Sekmadie 
nio pavakary tapo pargabenta:

Ofiso Tel. Lafayette 7337
Namų Tel Hyde Park 3395

Vai. — 9 —12 ryto. Antradieniais 
Ketvergais 4 —8 vak. Trečiadieniais 

Setadieniais sulig sutarties.

Stella Shattienė 
po tėvais Daukšaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu gruodžio 4 d. 8 yal. ryto 
1933 m., sulaukus 30 metų amžiaus; gimus Rusijoj, vė
liaus vienų metų amžiaus parvežta Lietuvon ir gyveno 
Janapolės parapijoj, Telšių apskrity. Amerikoje išgy
veno 25 metus. Paliko dideliame nuliudime vyrą Ka
zimierą Shattą, dukterį Ireną 12 metų, motinu Oną Dri- 
gotienę ir patėvį Steponų- Drigotą, čiocią Marijoną Bago- 
čienę ir jos vaikus, 3 pusseseres Johanną, Stanislavą ir 
Genoetą ir dėdes J. Daukšą, P. Lukauską ir jų šeimyną, 
dėdienę Julijonų Daukšienę ir jų visų šeimyną ir gimines 
Amerikoj, 3 cioces Lietuvoj ir vieną dėdę ir jų šeimynas.

Kūnas buvo parvežtas šeštadieny, gruodžio 9 d. ir pa
šarvotas savo namuose 1843 S. Halsted st. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadieny, gruodžio 14 d. 9 vai. ryto iš namų į 
Apveizdos Dievo parapijos bažnyčių, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės sielų, o iš ten bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stellos Shattienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laįdotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimų*

Nuliūdę liekame •
Vyras, Duktė, Motina, Patėvis ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius J. J. Bagdonas, tel. 
Republic 3100.

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Palaukit* Man* 

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

Rytoj tūkstančiai žmonių su
važiuos į Chicago Stadium pa
žiūrėti labai svarbių ristyniu. 
Jim Londos, kuris skaitosi pa
saulio čempionu, susikibs su 
Ray 'Steele. Reikia pasakyti, 
Jog Steele yra vienas geriausių 
ristikų. Prieš kelias savaites 
St. Louis mieste jis nugalėjo 
paskilbusį ristiką John Pesek’ų, 
Per keletu metų Pesek, taip 
sakant, buvo kaulas gerklėje į- 
vairiems čempionams. Susikib
ti su juo visi vengė, nes jo bi
josi. Bet Steele nepabūgo ir 
išėjo laimėtojais.

Kitas įdomus faktas yra tac,
Res. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS" 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. C. KASPUTIS
DBN TĮSTAS 

Grįio ii Europos ir vėl praktikuoja 
' senojoj vietoj.

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

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St.
Tel. Montoe 3377

T«l. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St 

CICERO. ILL.

Kaip laikraščiai praneša, 
Gansonas jau visai nebloga’* 
skraido ir neužilgo gaus piloto 
laisnį. Visų savo liuosų laiką 
jis praleidžia sklidimui arba 
studiavimui lėktuvo.

Gansonas yra gerai žinomas 
ir chicagiečiams, ^kadangi jis 
čia kelis kartus ritosi. Califor- 
nija yra jo mėgiamiausia vals
tija. Kur buvęs, kur nebuvęs 
o Californijų jis niekuomet ne
užmiršta aplankyti. Ir nestebė
tina: ten jis pagarsėjo kaipo 
ristikas .Būdamas mėgėju ris
tiku, jis laimėjo net tris čem- 

1 pionatus.

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Td, Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So, 49th Ct.
Cicero 3724.- Koplyčia dykai

krapštinėtis po maldyklų— at-i 
likdami savo darbų.

Beismone miegojęs janito
rius Povilas Vitku’s išgirdo bil
desį ir atsikėlęs išėjo į bažny
čią. Susigriebęs revolveriukų, 
paleido vieną šųvj. Tyla...

Tuomet užžiebė visas šviesas 
bažnyčioje ir pradėjo ieškoti 
nekviestų svečių. Pamatė vie
no vagilio galvų kyšant iš po 
sėdynės. Paleido ir antrų šu 
vį. Vagis pasidavė. Nusivedė 
jį janitorius į zakristijų, iš 
kur pašaukė kleboną, o tas pa
šaukė policiją.

Vėliau* buvo surastas ir kitas 
vagis, pasislėpęs už vargonų. 
Abu vagiliai įkalinti. Apie 35 
metų amžiaus. Vitkus, kaip va
kar buvo klaidingai pranešta, 
nebuvo sumuštas, bet nei kiek 
nenukentėjęs suėmė abu pikta
darius, ku’rie Dievo name no
rėjo sulaužyti jo prisakymų 
Bet nieko nepelnė.—X.

laidotuvėse kuopigiauliai. 
Iriame atsišaukti, o musų 

busite užgaoidintl 
Tęl. Canal *2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS,

1439 S. 49 Ct., Cicero, HL 
T«l. Cic.ro 5927

Ja EUOEIICIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So, Hermįtage Avenue

kuris esti 
svaigimo 

, nervuotųmo. skaudama 
atitaiso trumparegystę it to- 

rirengia teisingai akinius. »Vi- 
egzaminavimas daro- 

paroaančią mažiausias

Tel. Yatds 1829

DR. G. SERNER
!. Pritaiko Akiniu* 

' Kreivas Aku 
’ ? •' c Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St. j 
Valandos nuo 1Q—-4, nuo 6 iki 8 

Ncdeliomis 10 iki 12 vai. ryto

Phone Canal 6122

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

, Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomi* ir nedaliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6631 So. California Ava.

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 95.91

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street

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

niais 10—12 diena.

T()WN OF LAKE.—Du len
kai negali atsispirti prieš vie 
nų lietuvį, parodo šis įvykis, 
pasitaikęs šeštadienio naktį šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčoje, 
Town of Lake.
Apie 10:45 į bažnyčių įsiga
vo du lenkai vagys, Edvvard 
Welumowski ir Tom Tonosen 
(?). Pasislėpė jie už vargonų 
ir ten išbuvo iki 12-tos. Tuo
met, manydami, kad nieko nė
ra ir kliūčių nesutiks, pradėjo

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERT ASU
756 W. 35th St

(Cor. of 35tb 8 Halsted Su.) 
Ofiao valandos nuo 1-3. nno 6:30-8:30 

Nedėidieniais pagal sutarti

DOMICĖLĖ JAK1ENĖ
(po tėvais šukaite)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 10 dieną, 9:18 valandą 
ryte 1933 m., sulaukus apie 85 
metu amžiaus, gimus Lietuvoj, 
Tauragės apskr.. Girdiškes par., 
Tujeinią kaime.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Pranciškų, sunu Bronisla- 
vą 15 m., seserį Oną Rašins- 
kienę, dėde Petrą Wodman, 
pussesere Oną, 2 pusbrolius 
Joną/ ir Kazimierą Šukius ir 
giminės Amerike, Lietuvoj se
serį Marijoną ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
2439 W. 45th PJace.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
gruodžip 13 dieną. 8 vai. iš ryta 
iš namu i Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta i šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. ą. Domicėlės Jakienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. *Nuliudę liekame, 

Vyras, Sūnus,’ Sesuo, 
Pusseserė, Pusbroliai, 
Dėdė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
A. Masalskis, tel.Boulevard 4139

Mrs. Anelia K. Jarush
Physical Therapv 0 B Midvvife 
6109 South Albanų 

Avenue 
Phone 

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

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

DENTISTAS
4143 Archer a v., kamp. Francisco av.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. I3th St. Tel. Canal 6174 

CHICAGO. ILL.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monro© St., prie Clark 
. Telefoną* 8tele 7660: ▼nuūkSo* t—-6 

W. Side: 22«1 W. 22 St. (Cermak Rd)

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Valaodo* nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

n'fv nuo 9 iki 11 valandai ryto 
z nuo 6 ik> 9 valandai vakaro

telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedčl. nuo 10 iki 12 
Rez. telephone Plaza 3200

Siunčiame Gėles per Telegramą po 
visą pasauli

L O V EIKIS
Kvietkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ir 
Pagrabams

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

Phone Boulevard 7314

apie 43 m 
iš švedų vienkie 
valsčiaus. Amen 

tris brolius, Kaži

Dr. Alice Winekoop, 62 m., kuri yrą kalbinama nužudžius 
savo marčių Rheta ir jos sūnus Earle, kuris irgi kaltinamas 
prie tos žmogžudystės prisidėjęs.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NA1KEL1S
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th tJ Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

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

Nedėldieniai* pagal *atartj.

Palaidotas Tautiškose Kapinė
se; žuvo nuo dvivamzdžio 
šautuvo šratų

Dr. Charles Sega!
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 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška* Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Ailburn Avenue
CHICAGO. ILL.

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesne ii patogesne riet* 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvins akių įtempimą, 

priežastimi galvos skaudėjitao. 
akių aptemimo, 
akių karšt* 
liregystę. 1 
suose atsąįkirųupse 
mas su e’tktra, . , . 
klaidas. Specialė atyda atkreipiam j mo 
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso 
mos. Valandos nuo1 10 iki 8 v. Nedėlio 
mis pagal sutartį, ^kinių kainos per pu 
sę pigiaus, kaip buvo pirmiau^. 
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių* Kainos pi 

giau kaip pirmiau.
4712 Sopth J Ashland Avė 

Phpaę Bąųlėvard 7589

VALANDOS: 
nuo 
nuo 

apart iventadienio

Vakar Tautiškose kapinėse 
buvo palaidotas Stanley-Stanin- 
lovas Svilainis, kuris mirė per
eitą savaitę, kuomet jo dvi
vamzdis medžioklinis šautuvas 
staigiai šovė ir šrotai nuplėšė 
jo galvų, netoli 79-tos ir Ar
cher, Willow Springs, III.

Laidotuvės įvyko iš senojo 
Bridgeporto, graboriaus Ma
salskio koplyčios, 3307 S. Au
burn avenue.

Velionis, 
žiaus, paėjo 
mio, Malėtų 
koje turėjo 
mierą, Kastantą ir Steponų ir 
seserį Stefaniją.—Senas Petras

DR. C K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marquette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

r. Suzana Slakis
Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligų

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

Tel. Kenwood 5107

Seniausi Lietuvių Graboriai Chicagoje 
Eudeikiaus ypatiškąs patarnavimas yrfc pfltenkiiks tųkstaPČiusi beveik 30

— Vienfatflk MttUYU prabųpųs yąrtojanti| piodeęųišką. ekktros 
varose* kaiabOM -T dĮdžjų^ėą dąiluffių Jr

puma laidotuvėse, -rr. > - r (

Juozapas Eudelkls Ir Tfivas
5340 So. Kedzie Avė.

Visi telefonai s REPUBLIC 8840 
(Neturime sąryšių su firma tuo pačių vardų)

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

DENTISTAS
6558 So. Westeyn Avenue 

Valandos: Nųb 9 tfto iM 8 vaL vak. 
Nedėliomis sulig sutarties. 

CHICAGO, ILL.

> jog Steele su Londos jau ritasi 
25 kartus.- Trylika kartų, ris- 
tynes laimėjo Steele ir dvyliką 
kartų Londoną. Iš to galima 
spręsti, jog abu ris tikai yra vie
nodai geri. Turint galvoje lai 
mėjimą skaičių, išeitų, Jog Steele 
dagi yra geresnis nei Londos

ALEKSANDRA 
LEPARSKIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 10 dieną, 11:20 va
landą ryte 1933 m., sulaukus 
virš pusės amžiaus, gimus Kė
dainių apskr., Apitalaukio par.* 
Kujeno kaimo.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliudime 3 

dukteris Barborą. Johaną ir 
Apoloniją, 3 sūnūs Joną, Anta
ną ir Stanislovą, 2 žentus, An
taną Egirdą ir Mikolą Kinderį, 
marti Jedvvga, anūkus ir anū
kes, giminės ir pažystamus.

Kūnas pašarvotas, randasi 
3637 W. 56 St.

laidotuvės įvyks ketverge 
gruodžio 14 diena. 9 vai. ryte 
iš namu i šv. Tribijušo parapi
jos bažnyčią, 56 PI. ir Karlov 
Avė., kuric^g atsibus gedulin
gos namaldos už velionės sielą, 
o iš ten bus nulydėta į Resu- 
rection kapines.

Visi a. a. Aleksandros Lepar- 
skienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Dukterys, Supai, žentai. 
Marti, Anūkės, Anūkai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. Lulevičius, Telefonas 
Lafayette 3572.

DR. HERZMAN
- IS RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 15 me
tus kaipo patyrei gydytoja* chirurgą* ii 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* liga* vTną, 
moterų ir vaikų pagal naujausias me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisu*.

Ofisą* ir Laboratorija:
1025 IV. I8th St., netoli Morgan St, 

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

Tel. Canal H10 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464
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Ir lietuviai namų savininkai nuskriausti
H. 0. L C. paskolomis

■ —------------ ----------------

Politinis favoritizmas, kyšių ėmimas, apgaudi
nėjimas namų savininkų vyravęs 

federalėj ištaigoje.

Nuskriausti namų savininkai raginami atsišaukti j “Naujienas”

teriškas išlaidas, turėjo duoti 
kyšius, pranešti apie tai “Nau
jienoms”, adresuojant laiškus 
vietinių žinių redakcijai.

Tuose laiškuose prašome pa
žymėti kuomet buvo paduota 
aplikacija, adresas, telefonas, 
jeigu yra, kokius sunkumus 
reikėjo pereiti, ' kad paskolą 
gauti, jeigu ji buvo gauta ir tt. 
Darykite tai greitai!

mTOTIEITOB, CW. UL
.......................... ....................... -- - Ir ■

Jonelis Kukutis apie 
18-tos Ap. bucerius 
ir Maxwell Street

Sugrįžo atgal.

Reporteris pirmą 
kartą atsilanko 

Į įkurtuves
Gavo pakvietimą "padėti stip

rų pamatą** po Dr. ir p. 
'Bložių namais.

Antradienis, gruod. 12, ’33

Favoritizmas, kyšių ėmimas, 
hipimas nepaprastai didelių už- 
mokesnių nuo namų savininkų 
vyravo Home Owner’s Loan 
Corporation, Illinois skyriuje, 
kuri yra federale organizacija, 
suorganizuota teikimui pasko
lų mažų namų savininkams, 
kaip praneša tūli laikraščiai.

Tūkstančiai aplikacijų buvo 
priduota Korporacijai, bet iki- 
šiol tik 265 paskolos buvo iš
duotos, ir tai tik per politikos 
“pull”.

Politikieriai viršininkai
Bet grįžtant prie pradžios, 

skandalą iškėlė aikštėn vietinė 
imglų spauda, kuri nurodė vi
sus biaurius tos organizacijos 
viršininkų, Chicagoje, darbus 
ir reikalauja patraukti juos at
sakomybėn. “H. O. L. C.” vir
šūnėse buvo įvairus demokratų 
politikieriai ir jų bernai, kurie 
ištikimai tarnavo tiems va
dams, kraudami tūkstančius į 
jų kišenių?. O tie tnkstančiai 
buvo išlupti nuo namų savinin
kų, kuriems gręsė pavojus pra
rasti namus, jeigu nepasisektų 
gauti paskolų.

Imdavo misteriškas išlaidas
Korporacija imdami nuo ap

likacijas padavusių namų savi

ninkų dideles sumas pinigų už 
išlaidas, kurioms dažnai nebū
davo jokio pamato. Pav., kor
poracijos viršininkai Imdavo 
nuo skolintojų iki $500.00 už 
legalį patarnavimą, apdraudų, 
namų taisymą, ir kitas išlaidas, 
kurias dažnai tepažymėdavo 
kaip “kitos išlaidos”.

Visi viršininkai korporacijoje 
priklauso prie IPatrick Nash 
kontroliuojamos demokratų 
grupės Chicagoje, kurios var
das nekartą buvo įveltas į įvai
rius skandalus. Jie kišdavo į 
vietas savo draugus, duodavo 
jiems ar namams, ant kurių 
jie turėjo morgičius, dideles 
paskolas, kartais beveik padvi
gubindami namo vertę laike 
apkainavimo, kad tik išduoti 
didesnę paskolą.

Naudojo diskriminaciją prieš 
svetimtaučius

Prieš svetimtaučius HOLC 
naudojo diskriminaciją ir kaip 
jis nuskriaudė daug lenkų, ita
lų, etc., korporacija taipgi nu
skriaudė daug lietuvių. Todėl, 
“Naujienos” ragina visus tuos 
lietuvius, kurie padavė aplika
ciją ir nieko ikišiol negirdėjo, 
kurie turėjo įteikti korporaci
jai kokius nors pinigus už mis-

Naujos jėgos musų 
scenoje-Rutkauskas 

ir Mikužiutė
Susipažinkite su “Makalų Juo

zu” ir dramos studente se
kantį sekmadienį.

KAINOS SUTRIUŠKINTOS!

Tikras Outleto Pratuštinimas
Jusy Kalėdoms Pinigai Nupirks Daugiaus 

Prieš Kalėdinis Paliulijimas —
Gruodis yra jūsų didelės progos mėnesis šiame Outlete ir kuo ankščiau 
jus ateisite, tuo didesnės vertybės jus galėsite gauti, čia rasite tikras 
Senobynfs Mados Bargenus, kuriuos niekur kitur NEGALĖSITE gauti. 
BUS ATDARA VAKARAIS IKI KALĖDŲ.

MOTERIMS IR MERGINOMS
' KAUTAI
Sensacingas Vertybes už

99
Vertės iki

$12.98

Gruodžio 4 d. rašydamas 
“N.” apie musų teaitralius pa
rengimus pažadėjau vėliau pa
rašyti apie šių clienų tarpe mu
sų esančius vaidylas-aktorius.

čia trumpai stengsiuos apie 
juos pakalbėti. Turime dar ge
rą skaičių senųjų, praktiškąją 
mokyklą perėjusių, vaidylų. Bet 
jau pradeda atsirasti ir jauno
sios kartos čiagimių darbuoto
jų lietuvių tarpe, ir neabejoju, 
jog jųjų yra ateitis.

Paskutiniaisiais laikais retai 
kur be jų beapsieinama, ypač 
muzikaliuose parengimįiose jau
nimas jau yra dominuojančia 
spėka, žinomi kartu noriu at
kreipti domę į porą tų jaunuo
lių. Pirmas yra Antanas Rut
kauskas Jr. Dr. Rutkausko sū
nus, kuris lietuviu gimęs juo 
ir nori būti. Sekdamas savo 
darbštų jį tėvuką, stojo į lietu
višką darbą, pasirinkdamas 
sau dailės-dramos sritį. Girdi
me mes jį kas sekmadienį per 
radio kaipo “Makalų Juozą”, ir 
sekantį sekmadienį turėsime 
progą jį pamatyti ypati’škai 
scenoje, veikale “Audra. Gied
roje”, C. S. P. S. svetainėje, 
1126 W. 18th St. *Ten jis vai
dins jauno įsimylėjusio dakta
ro rolėje. ,

Taipjau nauja žvaigždutė pa
sirodys tame pat veikale ypa- 
toje Euf razinos Mikužiutės. Ro
dos dar pirmą kartą pas lietu
vius, nors ji yra išėjusi dramos 
kursus universitete ir tikisi 
ta j a profesija užsiimti ateityje, 
bet mes jos 'dar nepažįstame 
iki šiol. Tat sakau, ateinantį 
sekmadienį turėsime progą su 
jaja susipažinti nuo estrados. 
O apie kitus dar vėliau.

Nosius.

18 APIEL1NKĖ — Senas vie
tos gyventojas — biznierius ir 
įgudęs lietuviškame judėjime 
žmogus p. M. Valaitis, kadaise 
turėjęs* aludę 2'024 Canalport 
Avė., buvo išėjęs į pietinę da
lį Chicagos. Neseniai grįžo 
atgal ir čia vėl atsidarė aludę 
ant'* Canalport Avc„ tarpe Jef- 
feėson ir Canal gatvių.

18 APIFLINKė — Buvau ra
šęs, kad pas iriuš daugiausiai * 
yra ahidžių —! nesuskaitomai 
daUg; todėl apie Visas negali
ma nei parašytį nes nėra vie
tos. Antra, ir negalima šios 
depresijos laikais'.jų aplankyti.

----------- '
"Bučernes" hidroj vietoj

Antroj vietoj Biznyje “Bu- 
černės”. Jų irgi daug, bet apie 
'jas lengviau kalbėti, nes jie — 
bučeriai — organizuoti, turi 
savo organizaciją, kurion pri
klauso nevien lietuviai, bet 
yra vadovaujama lietuvių, šios 
organizacijos priekyje stovi: 
p. Seibutis, užlaiko didelę bu- 
černę prie 19 Iri Halsted St., 
p. Petras Vi^ra, Canalport 
Avė., ir String gatvės. Rašti
ninkauja p. William Cohcn — 
lietuviškai kalbantis žydelis.

"Šaltos kojos'*
Jo bučernė 1907 So. Halsted 

St. Nors jis pats izraelitas, 
bet turi 3 lietuvius darbinin
kus. Jų organizacija butų sti
pri, jeigu daugelis kitų kaip 
lietuvių, taip sakant neturėtų 

“cold feet”, 
teisinasi, kad

— “šaltų kojų” - 
bet šaltakojaį
jie bijo Max\VelI turgaus, nes 
jų tarimasi turėti krautuves 
uždarytas sekmadieniais, o 
Maxwell turgus, kaip tik to
mis 
ko: 
sai;

Niekad istorijoj šio Outleto nebuvo siūlo
mi tokie gražus kautai, tokios pastebėti
nos vertybės, šiomis sencagingai žemomis 
kainomis. AR GALITE SAU ĮSIVAIZ
DUOTI.

MOTERŲ IR MERGINŲ BRANGESNI

Iš krykštynų $6.00 į 
Janušausko skri 

dimo iždą

dienomis yra kupinas vis- 
nuo Izraeliąus iki Meksi- 
Indijos iki Rusijos.

Maxtve.ll Street
Čia yra visokp! “Profeso

rių”, “Daktarų”, “Matemati
kų”, “Astrortomų;’, “Ugnies ry- 
jikų”, “Cornų, daktarų”, na ant 
galo ir “huči-kuči šokėjų”. 
Trumpoje ateityje gal patiek
siu taip sakant panoramą tik
ro Maxwell turgaus, bet trum
pai kalbant reikia pasakyti 
štai ką. Kas mano, kad Max- 
well gatvės turguje gauna ge
resnį produktą pigiau, tas turi 
didelę klaidą.

'9.98
Vertės iki $19.98

. i \ * Brangiais Kailiais Padabinti.
/ ♦ Pastebėtini Modeliai.
Ll * šiltu Pamušalu Tarpeliuose.
V ♦ Didelės Sutaupos ant Dovanų dėl

visos šeųnos.

Visi 
apie

mu-

SOUTHSIDE — Beveik kas- 
dieną skaitome koresponednei- 
jas, kad vienur tai kitur įvyko 
koks nors jubiliejus — įkurtu
ves, sukaktuvės, arba taip sau 
be tikslo pokilis, kur sukvie
čiama’ žymesnioji visuomenė 
kaip tai dainininkai, muzikai, 
daktarai, bučeriai ir kili gar
bės pilni piliečiai.
—...... -----------------............... :

MADOS MADOS

Bet ar matele, kad į kokį 
nors pokilį butų kviestas re
porteris kaipo garbės svečias? 
— esu “šiur”, kad ne.

štai, pereitą kalakutų dieną 
įasitaiko susitikti p. M. Blo- 
žienę. Apsimainome sveiki
nimais, komplimentais ir 
trumpai pasikalbėjus apie šei
mynų stovį, užkviečia mane į 
kurtu ves, kurios įvyko užpe- 

reitą šeštadienio vakare, o kad 
kurtuvėse kol gyvas esu nie

kur neteko būti, tai be pasiprie 
šinimo sutikau atvykti.

Šeštadienį, dešimtą valandą 
vakare nuvažiuoju. Randu pil
ną namą svečių vakarieniau
jant, reiškia pavėlavau. Tarpe 
svečių matosi ir pažįstami Dr. 
Graičiunas, Dr. Kliauga, plum- 
jeris —- kontraktorius Daroš- 
<a ir daug kitų. Suminėti vi
sus užimtų daug vietos.

Nors porą valandų suvėla
vau, bet vietą prie stalo man 
buvo rezervuota.

Kiek man žinoma, p. M, Blo- 
žiehc' yra pirmaeilė golfinin- 
kė, bei iš jos šeimininkė — tai 
dar reikia kitos tokios paieš
koti, o ypač namuose — tvar
ka pavyzdinga. Apie mėnuo 
laiko atgal Dr. ir p. Bložiai 
įsigijo naują modernišką na
mą, taigi lito tikslu ir buvo 
surengtas pokilis, kad sustip
rinti namo pamatas. Taigi, 
pasirodo, kad depresija ne į 
visus paveikia. Reporteris R.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisiraiykttr j musų spulka

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Pianus ir pristatav 
anglis už pigiausias kainas: Black Band 
$7.50; Hacking $8.00: Millers Creel 
$9.75. pašaukit LAFayette 8980.

2819

PRANEŠIMAI
Teatras. L. S. S. Chicagos Cent- 

ralinė kuopa stato scenoje 3 aktų 
komedija “AUDRĄ GIEDROJE” sek
madienį gruodžio (Dec.) 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 galinu 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. Jūrgelionio. Vakaras bus 
tradiciniai puikus, linksmas ir drau
giškas kaip ir kas metą L. S. S. 
Centralinės kuopos vakarai. Visus 
draugus, simpatizuotojus ir dailės 
mėgėjus užkviečia

Rengimo Komisija.

Bridgeport Draugystė Palaimintos 
Lietuvos priešmetinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 18 d., 8 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, šiame 
susirinkime bus renkama valdyba 
1934 m. ir malonėkite užsimokėti 
mėnesinius ir pomirtines mokestis, 
kad neliktumėte skolingi ant kitų 
metų. Tame susirinkime bus pri
imamos ir draugų moteris dykai. 
Tai paskutinis susirinkimas tiems 
kurie išpildėte anlikacijas lapkričio 
26 d. per koncertų, taipgi bus pri
imami dykai. Valdyba.

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

ATLANKYKITE
BIRCH TAVERN

2555 West 63rd Street
Alus, užkandžiai ir legaUška degtinė 

Užkvipsiu visus.
A. J. BERŽYNSKAS,

Sav.
Tel. REPUBLIC 4544

DOLERIŲ BARGENAI
Kurie sutaupys jums dolerius dėl jus. Pakol tų daly

kų išteks. Skaitykit! Ateikit! Taupykit!
MOTERIMS ČEBATUKAI—Supedes, Blizganti, Kids, 
Visokio dydžio. PIRKITE ANKSTI — $1.00.
VYRAMS KOJINĖS — 50% vilnų, rudos, juodos, ir 
pilkos, 25c. vertės — TIKRA SENSACIJA — 8 po- m; 
ros už $1.00. Ik
DARBUI KOJINĖS — Nesumušite šia vertybė — W 
TIKRAS BARGENAS — 12 porų už $1.00 
MERGAITĖMS LEATHERETTE KAUTAI — Raudo
ni, žali, mėlyni, — didžio nuo 6-14. PUIKI DOVANA 
MOKYKIX)N EINANČIOMS MERGAITĖMS — $1.00 
MAŽUTELEM KAUTAI — kailiais padabinti — šiltu 
pamušalu tarpeliuose. Didžio nuo 2-6. TAI YRA TIK
RAS SPECIAL — už $1.00
MERGAITĖMS DRESES — Vilnonės, Pastebėt'nos 
Vertybės — $1.0C
MOTERIMS NAUJOVIŠKI SVEDERIAI — grynų vil
nų — $1.50 Vertybė, 2 už $1.00.
CHINCHILLA SPORTO KAUTAI DEL MERGAIČIŲ 
— Trumpi su šiltu pamušalu. Mėlyni tiktai — Did
žio nuo 10-16. IDEALIŠKA DOVANA MOKYKLĄ 
LANKANČIOMS MERGAITĖMS — $1.00
Daugelis tų daiktų bus sudėti į Kalėdinius baksus, ir bus 
nos. Pirkite savo Kalėdines dovanas. “Outlete Tukstan

MARQUETTE PARK. — 
Gruodžio 10 d. pas T. ir S. Šal
kauskus įvyko jų pirmo sunaus 
krikštynos. Svečių buvo iš apie- 
linkės, taipgi ir iš toliau, 
buvo linksmi ir kalbėjosi 
bėgančius reikalus.

Buvo prisiminta ir apie
sų drąsuolius Darių ir Girėną 
ir taipgi apie J. Janušauską, 
kuris rengiasi skristi į Lietuvą 
sekančiais metais. Jo keliones 
parėmimui buvo suaukuota ke
li doleriai. Aukavo šie asmens:

S. Bartkus ............. —. $2.00
Matikonis ............   1.00
Olišauskas .............   1.00
Pukinskas .......   1.00

S. Šalkauskas ............... 1.00
Viso $6.00. Gal butų atsira

dę ir daugiau aukuoto jų, bet 
tas įvyko vėlokai, kuomet kiti 
buvo išsiskirstę. Po tų aukų 

I surinkimo ir likusieji pradėjo- 
me skirstytis linkėdami pp. 
Šalkauskams ir jų sunui svei
katos ir laimės. —Ten Buvęs,

K.
P.

i baksus, ir bus gražios dova- 
Outlete Tūkstančių Bargenų”

Alinės at’darymas

H ECONOMY OUTLETE
BRIDGEPORT.

gr. 2 d., įvyko A. Andrijaus
kienės ir Armonienės, 3540 S

RAMOVA 
GARDENS

Duos Lietuvišką Vakarą

Trečiadieny, 
Gruodžio 13 d., 1933 m.

Visi kas tik gyvas būtinai 
norės dalyvauti ant grynai 
Lietuviško vakaro kurį rengia 
savininkai RAMOVA GAR- 
DENS KABARETO, ateinantį 
trečiadienį gruodžio 13, 1933.

Vieta ir jos puošnus įrengi
mas yra visiems' gerai žinoma 
— Svarbu pažymėti, kad tą va
karą viskas bus 'tiktai lietuviš
ka. Vakaro prpgrairią vado
vaus plačiai žinomas jaunuolis 
p. Antanas Giedraitis su savo 
garsiuoju Pipirų Choru. \

Lietuviškame vakare matysi
te tris, pilnai skirtingus progra- 
mus su įvairiaiisiaiš tnargumi- 
nais. Viskas bus lietuviška— 
šokiai, programas, valgiai spe
cialiai gaminti tam vakarui, 
slcanus naujas Schlitž alus ir 
legališka degtinė; Kadangi 
bus duodama labui puikus 
programas, — 'Lėšų padengi
mui yra nustatyta maža jžan- a 1 a 4

2819 —* Paskiausios mados rudeni
nis kostiumas. Tokį kostiumą lengvai 
galima namie pasisiūdinti. Jisai ne tik
tai patogus bet ir labai praktiškas. Kaip 
užeis šaltesnis oras, tuomet galima dė
vėti suknelę skyrium su žieminiu ap
siaustu. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
20, taipgi 36 ir 38 colių per krutinę.

Norint gaut?, vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
įrašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai paradyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III,

2649 West 43rd Street

i Chicago. I1L 
TEL. REPUBL1C 8402

Crane Coal Co
5332 So. Long Ave<

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija 
730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

CLASSIFIED ADS I
1

- šeštadiėnj, «“ 25 centai ypatai.
Nepamirškite dienos ir vie 

tos t-

Business Service

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICA.GO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

511 So. Paulina St.
Tarpe Harrison ir Congress Streetg 

MAR8HF1ELD “L” IR GATVEKARIS IKI PAT DURŲ.
Atdara Kasdien 8 ryto iki 6 v., Ketvirtadisnio it Seitadienio vakarais iki 8:30

........ .............. Gatidens, \3508
Halsted Street, alinas atidary- Halsted St.^ Trečiadieny, 

■ gruodžio 43 Kas ne
bus tas gailėsis -i— Kviečiame 

A Trr A 33 ^wk/visus ant musf HctliįviškO va- Bllk ALIAbb nuriti karo. XXX.

mas.—Šen. Petras.
_______ ;, *

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

' Čia įdedu 15 centų ir prašau 

.atsiųsti man pavyzdį No........................

Mieors .......   per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko

viau nors mažu iš pažiūros 
dsikta.
[£AI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jelgii žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Lfoterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budo. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs istikro Šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš- 
riitat.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 

z Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, Ū. S. A.

KALĖDINIS 
PARDAVIMAS

Didelis pasirinkimas tikrų Parker 
išdirbystės . rašomų plunksnų su 
paišeliais ir atskirai. Moteriškų 
ir vyriškų rankinių Laikrodėlių; 
taipgi daugybė visokių gražių spil- 
kučių ir gintarinių dalykų parsi- 
duos už pusę kainos, KALĖDŲ 
DOVANOMS. Aš taipgi atsakan
čiai pritaikau akinius.

Ramova Jewerly 
Compapy 

Karolis Nurkaitis, 
Sav.

3514 So. Halsted St.

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
3858 So. Halsted St. Chicago, UI.

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

ICE BAKSIS ir kaunteris pardavi
mui. N. E. kampas 83-čios gatvės ir 
Canal St. Visuomet ‘šioj vietoj, thiyo 
saliunas. 3259 So. Canal St.

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
kultūros Draugija.

I narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų.. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai įstoję Draugijon gali gy
venti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtinė išmo
kama. Nariams nėra bausmių ui 
nelankyma susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius—* 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budji. Draugijos narių 
skaičius yra 1,800, piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illinois valstijos.

Jeigu dar Tamsta nesi nariu Ši
tos skaitlingos ir stiprios organiza
cijos, tai kviečiame tuoj prisirašy
ti nėr musų atstovus—kontestan- 
tus arba tiesiai kreipkitės i Chi- 
eagos Lietuvių Draugijos ofisą, 
1789 So. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telefonuokite, kąd musų atstovas 
ateitų i namus. Tel. Canal 0117 

klauskite Mickevičių. _
i i limiliIii-ililMĮil.ahftigi ii III

Personai 
Asmenų Ieško

PAJIEšKAU JUSTINO JONAITIS 
gyveno Chicagoj, meldžiu atsišaukti 
arba duokite žinoti kus jis gyvena, 
yra labai didelis reikalas dėl jo ge
rovės.

M. A. LA BEUTE 
649 No. Rossmore Avė., 

Hollywood, Calif.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė su namu, priežastis pardavi
mo savininkas turi du biznius. Par
duosiu pigiai arba mainysiu ant na
mo. Royal Blue Store.

2942 W. Pershing Rd.

Real Estate For Sale 
Naniakžem^ Pardavimui
NAMŲ SAVININKAMS

Kurie turite klapatus su morgičiais 
su rendauninkais ir kitais dalykais, 
nedaro skirtumo, kad namas yra 
forklozuotas, atsilankykįte, gausite 
gera patarimą kaip šiuos naujus lai
kus turite su namu valdytis. Valandos 
11 r. iki 4 P. M. Real Owners 
Protectivę Ass., 115 S. Dearbom St. 
Room 481, Chicago, I1L




