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Jugoslavija Koncent 
ruoja Kariuomenę

Kariuomenė koncentruojama palei mažo
sios entente kaltinamos Vengrijos sieną

MARIBOR, Ji.*goslavijoj, spa-i užmušimo. O Jugoslavija dar 
lio 19. —Nepatvirtinta žinia iš1 šį pavasarį skundėsi tautų są- 
paprastai ištikimų šaltinių sa-i jungai, kad Vengrija priglaudžia 
ko, kad Jugoslavija koncent
ruoja kariuomenę palei Veng
rijos sieną.

(Jugoslavai kaltina, kad Ven
grijoj radę sau prieglaudą Ju
goslavijos politiniai tremtiniai 
ir teroristai, kurie ir nužudę 
Jugoslavijos karalių Aleksand
rą. Vengrijoj teroristai buk 
buvo įsteigę savo stovyklą, ku
rioj jie mokinosi šaudyti ir mė
tyti bombas. Jau pirmiau ėjo 
gandų, kad Jugoslavija ruošiasi 
pasiųsti Vengrijai ultimatumą, 
kuris gali privesti prie naujo 
karo Europoj).
Vengrijos premjeras lankysis 

Varšavoj
VARŠAVA, sp. 19.— Kuo

met mažosios entente—čecho- 
slovakijos, Jugoslavijos ir Ru
munija, kurios apsupa Vengriją, 
atstovai tariasi Belgrade po 
karaliaus Aleksandro laidotu
vių ir svarsto susidariusią dėl 
karaliaus užmušimo keblią pa
dėtį, tai šiandie Varšavoj buvo 
laukiama atvykstant Vengri
jos premjero Goenaboes^oficia- 
liam vizitui.

Nors Lenkijos valdžia ir aiš
kina, kad tas vizitas yra tik 
paprasto mandagumo ir drau
gingumo pasisvečiavimas, visgi 
presoj ir artimuose valdžiai ra
teliuose reiškiama nuomonė, 
kad šis vizitas yra labai ne lai
ku daromas, kada visoj Euro
poj yra taip labai įtempta pa
dėtis.
Mažoji entente kaltina Vengriją

BELGRADAS, s. 19. — Po 
mažosios entente— Rumunijos, 
Jugoslavijos ir čechoslovakijos 
—užsienio reikalų ministeriii 
konferencijos liko išleistas pa
reiškimas, kuris už Jugoslavi
jos karaliaus Aleksandro ii 
Francijos užsienio reikalų mi- 
nisterio Barthou užmušimą kal
tina Vengriją, kam ji teikė 
prieglaudą Jugoslavijos politi
niams tremtiniams ir teroris
tams. Delei to visos trys šalys 
išreiškė Vengrijai pasipiktini
mą. Tas pareiškimas bus pa
siųstas pačiai Vengrijai.

Manoma, kad lygiai tokį pat 
pareiškimą ir pasipiktinimą pa
skelbs ir šalys, kurios yra pa
sirašiusios Balkanų sutartį.

Ir Francuzai kaltina Vengriją

PARYŽIUS, s. 19. — Pary
žiaus laikraščiuose vis griež
čiau kaltinama Vengriją dėl 
Jugoslavijos karaliaus Aleksand
ro užmušimo.

Atvirai kaltinama, kad dik
tatoriškos šalys kursto terorą 
kitose Šalyse. Aišku yra, kad 
Vokietijos naciai prisidėjo prie 
Austrijos kanclerio Dollfuss

Jugoslavijos politinius tremti
nius ir Vengrijos karininkai mo
kina juos kaip naudoti ginklą, 
granatas, kasti tranšėjas ir ki
tų karo dalykų.

Tokios pas jugoslavų tremti
nių stovyklos buvusios įsteigtos 
ir Italijoj. Tečiaus su kara
liais užmušmu Italija nėra su
rišta. čia visa kaltė puolanti 
ant Vengrijos.

Kai Sarajeve 1914 m. liko 
užmuštas Austro-Vengrijos er- 
zhercogas ir jo žmona ir bu
vo įrodyta, kad su tuo užmu
šimu yra surišta Serbijos val
džia, tai iškilo pasaulinis karas. 
Dabar esą aišku, kad su Jugo
slavijos (serbų) karaliaus už
mušimu yra surišta Vengrijos 
valdžia. Ar ir vėl kils naujas 
karas, kurio niekas nenori?

Kas daryti?
Galima esą palikti vienai Ju

goslavijai veikti prieš Veng
riją. Bet
ras, kuris gali persimesti ant 
kitų šalių ir gali užsiliepsnoti 
naujas visos Europos karas.

Galėtų,.ir visos Europos, ša
lys bendrai veikti Mr priversti 
Vengriją atsiprašyti Jugoslavi
jos ir užtikrinti, kad daugiau 
tokie dalykai nepasikartos.

Geriausia ir legališkiausia esą 
butų tą dalyką iškelti tautų 
sąjungai ir pasmerkti Vengri
ją. Bet to nenori didžiosios 
valstybės, galbūt bijodamos, 
kad ir joms pačioms su laiku 
gali tekti atsakyti prieš tautų 
sąjungų, tad jos Ir nenori stip
rinti tautų sąjungos.

Bet mažoji entente vistiek nu
tarė, priešais didžiųjų valstybių 
valią, tą klausimą iškelti tautų 
sąjungoj.

tada tikrai kils ka-

Svarbus teologiškas 
klausimas!

DENVER, Colo., s. 19. — 
Denver kunigai svarsto ir jo
kiu budu negali išrišti labai 
svarbaus teologiško klausimo: 
ąr miręs, bet paskui atgaivin
tas, žmogus gali turėti sielą, 
ar ne. Tą ginčą tarp kunigų 
iššaukė Dr. Cornish iš Berkley, 
Cal
vinti mirusius žmones, 
giškame ginče dalyvauja 
tikybų kunigai.

savo bandydamas atgai-
Teolo- 

visų

Earle Wynekoop 
žeistas

su-

fe

Chicagai ir apielinkei federa* 
lio oro biuras šiai dienai praus* 
Šauja:

Veikiausia lietus, biskį šil
čiau.

Saulė teka 6:07, leidžiasi 5:- 
08.

CHICAGO.—Earle Wynekoop, 
kurio motina Dr. Alice Lindsay 
Wynekoop, 62 metų senutė, sė
di kalėjime už jo žmonos Rheta 
nužudymą, liko sunkiai sužeis
tas Coloradoj, jo automobiliui 
nusiritus nito kalno. Jis guli 
Denver ligoninėj ir yra arti 
mirties. Jo žmona liko pa
slaptingai nužudyta jo motinos 
namuose ir jo motiną liko nu
teista 25 metus kalėjiman už 
jos nužudymą.

TYRO, Kas.į s. 19. — Viena- 
me Ūkyje liko nušauti du vy
rai ir gal mirtinai peršauta vie
no jų žmona. Ieškoma buvusio 
darbininko.

KUR BUVO UŽSIDARĘ 1,200 ANGLIAKASIŲ

&s- $

Įėjimas į Pecs, Vengrijoj, anglių kasyklą, kurioj buvo užsidarę 1,200 angliakasių, grūmodami 
nusižudyti, jei nebus išpildytas jų reikalavinias pakelti algą. Išbuvę kasykloj be maisto ir van
dens arti 6 dienų, angliakasiai pasidavė kompanijai tik dalinai patenkinus jų reikalavimą. Dau
gelis jų pamišo, kiti sunkiai susirgo nuo baisių pergyvenimų žemes gelmėse.

Vokiečiai nepaten
kinti lietuviškais 

skelbimais
KLAIPĖDA, sp. 18. — Klai

pėdos krašto vokiečiai yra la
bai nepatenkinti krašto polici
jos patvarkymu, kad visi vieši 
skelbimai turėtų ir pilną lietu
višką tekstą.

Pradedant nuo spalio 15 d. 
visi vieši skelbimai^, apgarsini
mai, plakatai, iškabos ir užra
šai turi turėti ir taisyklingai 
lietuvių kalba parašytą tekstą. 
Neprisilaikantys to patvarky
mo bus aštriai baudžiami. Vien 
vokiški skelbimai ir iškabos už
drausti. 4/

Vokiečiai tikrina, kad tai dar 
esą labiau pabloginus Lietuvos 
ir Vokietijos santikius. Vokie
čiai dar bando tikrinti, kad 
Klaipėdos krašto gyventojų di
džiuma buk esą vokiečiai, ku
rie visai nesuprantą lietuvių 
kalbos.

Sustreikavo ir kiti 
“mirties kasyklos” 

angliakasiai
PECS, Vengrijoj, s. 19. — 

Išreiškimui užuojautos tiems 
1,200 angliakasiams, kurie buvo 
Užsidarę kasykloj ir joj išbu
vo arti 6 dienų, reikalaudami 
pakelti algas, sustreikavo ir 
3,000 kitų angliakasių, kurie 
dirbo toje pačioje kasykloje, 
bet prie “mrities streiko” nebu
vo prisidėję.

ATHENAI, Graikijoj, sp. 19. 
—Bendrame atstovų buto ir se
nato posėdyje Aleksandras Zai- 
mis išnaujo tapo išrinktas Grai
kijos prezidentu dar 5 metų 
terminui.

MELBOURNE, Australijoj, s. 
19.—Skridęs iš Tamsmanijos į 
Melbourne lėktuvas su 10 pasa- 
žierių prapuolė kely.

Lietuvos Naujienos
Kuliavos pabaigtuvių 

žiaurumai
ŠIAULIAI. IX. 13 vakare ma- 

šinkulės pabaigtuvėse Mekių 
km. Meškučių vi. pil. P. Pet
rauskas smogė stikline galvon 
J. Miškiniui ir jį sunkiai sužei
dė, perkirsdamas kraujo arte
rijas. Petrauskas suimtas, o 
nukentėjęs paguldytas Šiaulių 
ligoninėn.

IX. 14 Tautinių km. taip pat 
Meškučių vi. iš mašinkulės pa
baigtuvių važiavusį pil. J. Ta
mošaitį pasivijo kelyje baigtu
vių dalyvis Vasilkus ir dūrė 
peiliu j kairį petį, padarydamas 
nemažą žaizdą. Nukentėjęs taip 
pat atvežtas Šiaulių ligoninėn.

Byla dėl fabriko 
uždarymo

Berlyne buvo areštuo- 
/ tas ‘ “Eltos” kores

pondentas
BERLYNAS. IX. 25. Elta.— 

Rugsėjo 20 d. du vokiečių kri- 
minalės policijos valdininkai at
ėjo į Lietuvos Telegramų Agen
tūros “Eltos” korespondento 
Berlyne butą ir nusivedė jį į 
piolicijos vadovybės buitinę. 
Susisiekti per telefoną su Lie
tuvos pasiuntinybe jam nebuvo 
leista. Korespondentui paklau
sus, kodėl jis sulaikytas, jam 
buvo atsakyta, kad norima iš
aiškinti vieną įvykį. Policijos 
būstinėje paaiškėjo, kad įvyko 
klaida ir korespondentas buvo 
paleistas.

Lietuvos pasiuntinybė Ber
lyne pareiškė protestą” dėl ko
respondento sulaikymo.

20 lakūnų , skris iš Vokietijos ambasa- 
Anglijos į Australiją dorins eina ir naciu
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LONDONAS, sp. 19. — šian
die ryte 20 garsiausių lakūnų, 
geriausia įrengtuose lėktuvuo
se išskris lenktynėms iš Lon
dono į Melbourne, Australijoj, 
12,000 mylių atstume. Jie skris 
su sustojimais per Europą, In
diją, salas Iki Australijos. Pir-

vado pareigas

keli amerikiečiai lakūnai.
Spėjama, kad i lenktynes lai 

mes Mollisonai (vyras ir žmona, 
abu garsus anglų aviatoriai).

HUNTERISVILLE, N. C., s. 
19.— Sankrovinihkas Grovers 
labai bijojosi plėšikų. Tad kad 
nuo jų apsisaugoti prie dtfrų 
pritaisė savotišką įtaisą, kuris 
iššautų šautuvą, kai atidaromos 
durys. Tai buvo 10 metų at
gal. Bet ir jis pats užmiršo 
apie tą įtaisą. Šiomis dienomis 
jis neatsargiai rakino duris, šau
tuvas išsišovė ir jis liko nušau
tas. vo žemes.

jį

Vėl valo sanitarinį 
distriktą

CHICAGO.—Sanitarinis dist- 
riktas jau senai buvo politikie
rių rojus, kur Sutilpdavo visi 
politikieriai, kurie kitur ne
rasdavo sau vietos.

Jau ne sykį tą distriktą te
ko valyti, o niekuriems jo vir
šininkams teko pasimatyti ir 
su kalėjmu, nes jis visuomet 
buvo didžiausio grafto šaltinis.

r . ■ * ' '•

Nesenai viešųjų darbų admi
nistracija buvo sutikusi pasko
linti distriktui $42,000,000 pra- 
vedimu'i srutų pervadų ir pa
statymui dirbtuves srutoms 
naikinti, taipgi pravedimui vAfi- 
dens tuneliui. Kada buvo pra
dėtas darbas, tai administraci
ja jį sustabdė, ir atsisakė pini
gus mokėti, nes darbas buvo 
labai prastai atlktas, nors jį 
distrikto inžnieriai ir patvirti
no kaipo gerą.

Kad ir toliau gauti viešųjų 
darbų paskolą, distriktas buvo 
priverstas pašalinti iš darbo 32 
inžinierius ir jų pagelbininkus, 
kurie neprižiūrėjo kontraktorių, 
kad darbas butų tinkamai atlik
tas. Be to daugelis darbų tu
rės būti išnaujo perstatyti.

NEW YORK, s. 19. — Atsto
vų buto komitetas, kuris tyri
nėja nacių veikmą Amerikoje, 
susekė, kad Vokietijos ambasa
dorius yra kartu ir nacių va-, 
du, kas yra. priešinga tarptau- 
tiniems įstatymams.

Vienas nacių rudmarškinių 
kapitonas Berkenhoff liudijo, 
kad jam buvo įsakyta, atvykus 
Amerikon, tuoj aus prisistatyti 
nacių raštinėn New Yorke, ar 
Vokietijos ambasadorių, dėl įsa
kymų.

Kongresmanai taipgi susekė, 
kad naciška Naujosios Vokieti
jos Draugų organizacija, kuri 
vedė nacių propagandą Ameri
koj, užlaikė naciškas vaikų sto
vyklas ir t.t., yra tampriai su
sirišusi su Vokietijos naciais ir 
valdžia.

Delei to vienas tyrinėjančių 
nacių veikimą kongresmanas 
reikšmingai pasakė:

“Jokiai organizacijai, kuri 
siekiasi smurtu nuversti val
džią, neturi būti leidžiama veik 
ti. Amerikoje neturi būti vie
tos dvilypei pilietybei”.

Pasimirė gen. Von 
Kluck

Gen.
Kluck, kuris

6 žuvo Graikijoj
ATHENAI, s. 19. — šeši 

žmonės, jų tarpe miesto mėras, 
žuvo ir 20 žmonių liko sužeis
ta viesulai perėjus Astakos sa-

DUBLINAS, Airijoj, s. 19.— 
Daigiau kaip 100 Airijos ūki
ninkų liko areštuoti už dalyva
vimą protesto demonstracijoj 
ir riaušėse prieš'mokėjimą ne
pasiliaujančios “nuomos” už sa
vo žemes.

ŠIAULIAI. IX. 14. — Šiaulių 
apyl. teismas sprendė miesto 
sanitarinės komisijos bylą su 
“Fortūnos” saldainių fabriku. 
Sanitarinė komisija keletą kar
tų tikrino fabriką ir vis rasda
vo jame nešvaros ar šiaip pra
silenkiant su higienos reikala
vimais. Del to komisija pasiū
lė teismui fabriką uždaryti, ka
dangi piniginės baudos nieko ta, bet labai didelė audra su

Miesto felčeris Ak-1 viesulu, išnaikindama tose vie- 
........ ‘ —t javus, o vietomis

Šiaulių apskr. nukentė
jusioms paskirta 

20,000 litų
KAUNAS.—šiemet vasarą per 

Šiaulių apskrities keletą 
čių: Papilės, Kruopių, 
džių, Joniškio, Skaisgirio 
tas vietas perėjo siaura

v.als- 
Gruz- 
ir ki- 
juos-

nepadėjo.
semavičius liudijo teisme, kad tose visus 
tikrai kiekvieną kartą komisi- j sugadindama net pievas, šiau- 
ja rasdavo saldainių fabrike ne- lių ąpskrityj neseniai susidarė 
švaros ir dažnai buvo Tašfemi^anK" tikras komitetas gelbėŲ 
protokolai. '. Sprendimas — 2 
fdbrikantai nubausti* po .16 IE 
pinigine pabauda kiekvienas.

Sanitarinė komisija tokiu 
apyl. teismo sprendimu nepa
tenkinta ir žada apeliuoti į apy
gardos teismą, kadangi jos 
manymu fabriko nešvara sal
dainių gamyboje pavojinga vi
suomenės sveikatai.

Prezidentas Roose 
veltas įspėja karo 

veteranus
Liepia jiems nereikalauti jokių 

tolimesnių piniginių bonųiki 
šalis nėra pilnai atsigavusi

nukentėjusius. Tas komitetas 
kreipėsi ir 4 j šiaurės Lietuvai 
šelpti centro komitetą, kuris 
tebeegzistuoja nuo 1928 metų 
ir iš tuo metu surinktų aukų 
likučių dabar duoda keletai stu
dentų, kilusių iš šiaurės Lie
tuvos, stipendijas. To komiteto 
prezidiumas vakar susirinkęs 
apsvarstė pašalpos reikalą ir 
paskyrė Šiaulių apskrities nu- 
kentėjusiems 20,000 litų pašal
pos, už ką jie apsirūpins sėja. 
Pinigai, greičiausiai, bus pavesti 
žemės Ūkio Rūmams, kurie per 
savo agronomus vietose išda
lins juos labiausiai reikalaujan
tiems pagelbos.

Apvogė Karklininkų 
kleboną

i

f

BERLYNAS, s. 19 
Alexąnder Von 
vadovavo vokiečių armijai, kuri 
1914 m. buvo priėjusį prie pat 
Paryžiaus, pasimirė nuo senat
vės, sulaukęs 88 m. amžiaus. 
Jo armija jau buvo prie pat 
Paryžiaus ir Paryžius buvo tik
rai pavojuje, bet jis taip greit 
ėjo, kad neteko kontakto su at
sargos armija ir francuzai j n 
armiją po smarkaus mtfšio 
prie Marne upės atmušė. Tai ir 
nulėmė karą, nes vokiečiai nie» 
kad paskiau nebeįstengė persi
laužti per francuzų liniją. 

' ——....

toli- 
nes 
pa- 

tu*r- 
mi-

Šiomis dienomis nežinomi 
piktadariai užpuolė ir apvogė 
Karklininkų (už Palangos, pa
jūry) kleboną. Plėšikai pagrobę 
nemaža pinigų ir daiktų. Ma
noma, kad Karklininkų klebo
ną užpuolė Balsys su Kazlausku.

Patvirtino verstiną 
karo lavinimąsi

ROANOKE, Va., s. 19. — 
Prezidentas Rooseveltas įspėjo 
sveikus Amerikos karo vetera
nus nebereikalauti jokių 
mesnių piniginių pašelpų, 
dabar administracija turi 
švęsti visas savo jėgas ir 
tus gelbėjimui nuskurusių
lionų “užmirštų žmonių” ir ša
lies gaivinimo darbui.

Tai yra įspėjimas Amerikos 
Legiono konvencijai, kuri su
sirinks ateinančią savaitę Mia- 
mi, Fla., ir kur, manoma, bus 
reikalaujama piniginių bonusų. 
Prezidento įspėjimas buvo ne
tiesioginis. Jis neminėjo bo
nusų, bet kalbėdamas atidarant 
veteranų ligoninę pareiškė, kad 
ex-kareiviai gyvena geriau, ne
gu kiti.

Jis pakartojo, kad adminis
tracija pasirūpins paliegusiais 
ex-kareiviais, bet sveikieji karo 
veteranai šiandie yra geriau 
aprūpinti, negu kuri kita dide
lė žmonių grupė.

Nelaiminga talka
PASVALYS. —Pasvalio apy

linkėje Balsių km. p. Gulskio 
ūky kuliant javus sunkiai su
žalotas talkininkas J. Gudas. 
Nelaimingam mašįna nutraukė 
abi rankas.

WASHINGTON, s. 19. —Au- 
gščiausias teismas nusprendė, 
kad verstinas karinis lavinimą- 
sis kolegijose ir universitetuo
se, kur jis yra {vestas, yra 
pilnai legalia ir nėra priešin
gas federaliniems įstatymams* 
Studentai gi turi pasiduoti ko
legijos taisyklėms,

SKAIČIUS ŽUVUSIŲJŲ FILI
PINUOSE PAŠOKO IKI 78

■■z"""*............■......*

MANILA, s. 19. — Skaičius 
žuyusių laike tyfuno pašoko iki 
78 žmonių, gavus naujų žinių 
iš apielihkės. Manila Tribūne 
sako, kad Luzon saloj 17,000 
Žmonių liko be pastogės

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius siun
čia pinigus Lietuvon doleriais 
ir litais ir užtikrina pilną ir 
greitą išmokėjimą.

Parduoda laivakortes ant 
visų laivų.

Sutvarko dokumentus taip, 
kad keleivis neturi jokių ne
malonumų kelionėje.

Ofisas atdaras iki 8 valandai 
Vakaro. Nedėliomis nuo 9 iki 
1 vai. dieną.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Si

TeL Canal 8500
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KORESPONDENČiJOS
NAUJIENOS, Chicago, III. : šeštadienis, spalių 20, 1934
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Hartford, Conn.
Adv. F. j. BaįoJiaUŠ prakalbas

4 Spalių 28 d., 7 vai. vakaro, 
SLA. 124 kp. rengia adv. Ba- 
gočiui, SLA. prezidentui, pra
kalbas. Pas mus adv. Bagočius 
jau seniai buvo, tai norima 
kaip SLA. nariams, taip ir vi
siems kitiems lietuviams adv.

! i ’ ■ k " ’ • »Bagočius supažindinti ir išgir
sti jo naudingą prakalbą SLA. 
reikalais ir kitais Visais musų 
lietuviškais darbais.

Prakalbos įvyks Lyric Sve
tainėje, kampas Park & Broad 
Str. Kaip girdėti, tai SLA. 124 
kp. valdyba norėjo paimti pa
rapijos lietuvišką salę, bet kle
bonas Ambotas nedavė,
kuopos valdyba, kuri didžiumo
je susideda irgi iš katalikų, tu
rėjo paimti svetimtaučių salę.

Be adv. Bagočiaus, dar da
lyvaus vietinis daktaras M. V. 
Mikblainis su naudinga apie 
sveikatą prakalba.

Tą pačią dieną. 2-rą vai. po 
pietų, tokios pat prakalbos 
įvyksta New Britain, Conn. 
Rengia SLA. 34 kuopa. Tokiu 
budu Conn. valst. dvi nemažos 
vietos išgirs prez. BagočiūUs 
prakalbas ir arčiai.* su juo su
sipažins. New Britaine prakal
bos įvyks Lietuvių Salėje, 3o4 
Park St. — ŠLA. Narys.

Tai

naujo: Mrs. Grajauskienė au
kauja artistiškai padarytą kal- 
drą — išleisti laimėjfhiui. Bi
lietas bus kartu ir įžangai į 
minėtą vakarienę, kuri bus Pi
liečių Svetainėj, 1723 Jane St.

Pikniko rengime dalyvavo 
šios draugijos: Liet. Moterų 
Kursi# Kliubas, Sandūros Kuo
pų Šąryšis, L. Uk^s Kliiibas, 
SLA. 40 kuopa, Sūnų Lietu- 
Vos Draugystė, Liet.. Moterų 
Pionierių Siuvimo Kliubas, Liet. 
Piliečių Draugija Vakarinėj 
Penn., Liet. Vaizbos Butas, 
ALTASS Skyrius ir L. K. Fon
do Komitetas. Rugsėjo. 27 d. 
susirinkinie prisidėjo dar dvi 
draugijos: A. Ę. L. A. 1 KUopa 
ir Lietuvių Motetų Kliubas. 
Laukiama ir kitų draugijų pri
sidedant prie bendro darbo mu
sų paminklo naudai.

Vasarą kaikutios draugijos 
nelaikė sdvo stisįrinkimų, tai 
negalėjo savo atstovų atsiust. 
Dabar oro karštis praėjo, tai 
moralinis karštis tepaskatina 
mus vįsi/s prie šio dailaus dar
bo. Visos draugijos, dalyvau
kite. Atstovi) skaitlius neribuo- 
tas.

L. K. Fbndo Komiteto regu
liariai susirinkimai bus pasku
tiniame menešio ketvirtadieny
je, 8 vai. vakare, L. Piliečių 
svetainėje.

Mme. Irene Joliot

duktė radiunio atradėjų prof. 
Curie ir jo nesenai pasimiru- 
sios žmonos Marie Currie, kuri 
daug prisidėjo prie radiumo ty
rinėjimų. jų pėdomis seka ir 
jų duktė Irene Joliot, kuri skel
bia suradusi 
kuris busiąs 
gydime ligų, 
diumas.

dirbtinį radiumą, 
dar naudingesnis 
negu tikrasis ra-

Binghamton, N. Y
Reporteri© žinios: p-ios 

bienė ir Jaškaiiskienė 
iš Lietuvos.

Skre- 
grįžo

Pittsburgh, Pa.
Pittšbtiith, Pa.

Lielliviiį kA&tarib Reikalai

PITTSBURGHO DRAUGIJŲ 
ATSTOVŲ rengtas piknikas 
rugsėjo 2 d. davė, pelno Liet. 
Kambariui $41.75. L. K. F. Ko
mitetas taria ačiū pikniko ko
misijai ir draugijoms, kurių 
atstovai taip darbavosi. Svar
ba yra ne vieno to darbo. Svar
biausia tas, kad atstovai nu- 
tarė nesiskirstyti, o darbuotis

7;tas Aukautojų Šįrašas (nuo 
balandžio iki rugsėjo 1934 m.)

$5.00 
1.00 
.25

ti vakarienę lapkričio 25 d. Ko
miteto ir Draugijų atstovų 
bendrame susirinkime rugsėjo 
27 d. prie to pridėta dar kas

Augsčiausia
e 'Mr -i i

RŪŠIS IR
Žemiausfoskainūš
Pasižiūrėk kitose krautuvė
se, o paskiau ateik į Cent
ral District Furniture Co.t 
3621-23-25 So. Halsted St., 
ir pamatyk pats puikiausios 
rųšies ta vorus pigiausiomis 
kainomis. Ateik ir persitik
rink.

štai keletas musiį 
ŠARGENŲ:

AdAnaitis, M., Detroit .... 
Ąlytą, J., Baltimorė .......
Aukštikalnis, CUddhy, Pa. 
BąltimOrės Liet. Moterų

Piliečių Kliu‘ba.3, Balti- 
more, Md......................

Ųilonis, W., Scranton, Pa. 
*Doųvan, W., Detroit;

Mich., ............. .............
Gugis, K. P., Chicago .... 
J ulonas, T., Detroi t ........ 
JAnuiaitis, A., Baltitnore 
Jonbšaitis, A., Scranton 
Kundrotas, R., Detroit .... 
kavahauskiėnė, J., Ali-

ųiiippa, Pa. ,......... .
Kersavičius, V., Scrantoii, 

Pa. ...
Lopatto,

Barre, 
Miškinis,

Mich.
Paskey,

Barre, Pa.

Rugsėjo paskutinėmis dieno
mis grįžo iš Lietuvos p. Skre- 
bienė ir Jaškauskienė, kurios 
keli mėnesiai tam atgal buvo 
išvykę Lietuvon, kad aplankius 
savo gimtąjį kraštą ir gimines. 
Abi moterys yra labai paten
kintos savo kelione, tik p. Jaš-

5.00
1.00

5.00 
5.00 
2.00 
i.ob 
į.bo 
1.00

.......................... 1.00
John S., Wilkes-
Pa...................  5.00
J., Dėarborn, 
..... ........   5.00

ĖdivAr’d, Wilkes-
1.00

Smailis, J. J., Hamtramck,
Mich- ...... ............ .......

Vėlžis, V. J., Baltimorė 
Willis, Franas, Detroit .... 
Zorckaitė, Ona, Scrahlon 
Žukauskas, Agota, Sheri-

dan, Pa. ..... ,.r..... ,. ..r..
Žvirblis,, A., Pittšbųrgh 
Želviš, Vihcas, BaĮtirnorė 

thicagiėiis fr. Baštis

5.00
1.00
5.00

.55

$6.98—9x12 Virtuvės $^ QQ
RUG tik ........................... 0.00
$69.50—2 šmot. Sek- $OQ QC 
lyčios SETAS tik  CO-OO

39.50$85.0,0—Valgomo 
Kambario SETAS tik 
$79.00—3 šmotų 
Miegruimio SETAS ti.J 
$8.50—Vatiniai, '
MATRACAI tik ...........
$8.75—Dvigubų Coil $J| QQ 
SPRINGSAI tik ...........
$50.00—9x12 Amer- $«<} 
ican Oriental Kaurai tik ■
$30.00—Dinette $ 19QO

3.0D 
.50 

i.ob 
sako, 

kad jb pAvardė 5-tAm sąraše 
paskelbia “Bartis”, kas yra 
klaidingai. AČiu už parodymą 
klaidos.

Puikios pastatomos . 
ant Grindų LEMPOS

MAŠINŲ, . ELfcKTRlKL
N-1 Ų REFRIG’EyąATO- 
rIų Ir RADIJŲ. Vis4 ge
riausių išdirhvsėių, že- 

, . miaųsiomis .kainomią,, . .. . 
Cash arba lengvais išmokėjimais

Central Distritit
/ .. MV. J »A z M M-

FURNITURE 00.
.1 n ».i .A1*'

3621-23-23 SOUTH

kokia Šurną yra surihfetA, 
PitisbuYgko bnivėrsitėtas pa- 
skelbs kelių savaičių bėgiu. Da- 
b’Ar šiųskile savo aukas pa
minklui lietųvijį sielos, paši- 
irėiškfAiVčibš dailėje, mene. Lą- 

jbai SVArbli, kad susidarytų fe 
ŠUbiA, ’Jkuri gAlųlinAi užtikrins 
rtiuniš teisę thrėli savo pAmin- 
klą :— kambarį puikioje Mok
slo kAūdtbjė. Tą teisę gatišim 
įlAvidąte Užrašu — Deė j o f 
Gifl, fchi šu^irilikš žinoma, Šu
rna. feutų piiiku, kad tą suma 
'siiįilatiktų te slišitrųkdyĮho. 
Tas pavyks peir jhs, kutiė škai- 
itot. šias .eilutes. ,

toAlohėkitė tekius tašyli 
ŠiAii>: Liefuviiįf KkMbArio fron
das, arba angliškai: Lithuaąian 
iižm., Room Thnd, o šiiįsti fin t 

’• Aėkmbtibi: V. ŽAfeblaū^Bš,1 
gi Mfflbofca St., Pftišbbrįh .

0, M . a v.'.;* # .

JOS. JOZAITIS’, Mgr.

kauškiene yra labai nusiminus 
ir ‘susirupihuš savo vienatine 
dukterimi Phillys, ries p-lė Jaš- 
kauškaitė pasiliko Lietuvoj ė il
gesniam laikui. Taipgi Repor
teris sužinojo, kad p-le Jaškafa- 
skaite buk tai susiradus sau 
į^lky ^aiid&!|, —, yVėbą 18 Lie
tuvos karo aviacijos karininkų, 
užtai ir pasilikus. Tad reporte
ris p-iai JaškAuskieiiei pataria 
claug nesirūpinti, nes laikui bė
gant galėsi turėti inVeiigeriHš- 
k* žentą, p tai. visgi . geriau, 
negu amerikoniškas italijonu- 
kas.

Atvyko P-lė A. Činikaite
Kartu su aukščiau minėto

mis moteriais į Binghahitoną 
atvyko! iŠ Lietuvos p-lę Ona Či- 
nikaite, p. Jono Ciniko sesuo, 
P-le Činikaite yrą girpuši Chi
cago j e ir prieš karą buvo tėvų 
nuvežta Lietuvon. Dabar gi su
augus j merginą Atvyko pas sa
vo brolį pastoviam apsigyveni
mui. Jūsų Reporteris jpirie pir
mos progos apžiurėjo iš visų 
pusių ir pripažino, kad viskas 
O. K. Užtikrinu, kad p. Činikūs 
turės daug “švogerių”.
Chicagiete p-lė Maroziaitė lan

kėsi Birighamione

Rugsėjo pabaigoje jiisų Re
porteris netikėtai sužinojo, kAd 
čia lAnkėši p-lė B. Marožaitė iš

Chicijgbs. Ttibjau pašistenge s

it^i ėšama grakščios merginos. 
Binghanltohė Aplankė savo se* 
nūs pažįstamus; paviešėjusi 
apie savaitę laiko, įi išvyko at
gal j didžiąją Chicago. Tačiau 
kalbami, 6 tuo pačiu laiku ir 
Reporteris nužiūrėjo, kad be 
apsilankymo tikslo buvo kas 
tai tokio ir nėpaprasto. Dabar 
p-le jau kelios savaites ’Chica- 
goje, o jos širdelė dar vis Bing- 
hamtone... —Reporteris.

Nauja tialia Nusilpu- 
šiems Organams

MUGA-TONE stimuliuoja nusilpusius orr&- 
nūs. Tai pulkus pilvui tonikas gerinąs .ape
titu ir t padedąs v malimui. Skatina plaukimą 
syyn pjlve ir iarnose. Vidurių judėjimas 
prtsiliuoRUoja. NUGA-TONB veikmė į Širdį 
iMaukia didesnę enernrij:> jos įvairioms f jin. 
kcijoms. Sveikstant po sunkios liros i tai yra 
stebėtinas tonikas. Imkit NUGA-TONE 
Aiandie. Persitikrinkite Mo toniko Nauja 
Galia. Mėnesio irytmentaa tik., už į Vieną 
Doleri. .Pasėkos ffarantuotos arba plnlrai 
gražinama. . .Parduoda .vist apUekoriai,

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL— Ide
alų Liuosuotoją vidurių ‘25c ir 50c.

Amerifcpą tįeturių . Dakaru 
------------- _______________________ L

Tel, Ofice Wentworth 6330 
•r r<Rez. Hyde Park 3395 

Dr. Sušauna A. Slakfe
Valandos Įtt-4 po pietų, 7—8 vai. vai. 

išskyrus seredomis.

Lletiivėš Akušeris

SIUSKIT PEk 
NAUJIENA* 
PINIGUS LIETUVON

k 6 > *W v -

lo prašo Lietuvos žmonėsr 
73 patena Lietuvos banbr

• įį . i ». > . 'JA I

Mrs. Anclia K. jarusz
Ph.ysical|Therapy 
, . and Midwife 
6109 S, Albany 

Avęnue 
. Phone 

Hemlock 9252 
Pątarnądju prie 
gimdymo namuo 
są av ligoninėse, 
Wdų massapre 
eįectric treat- 
rnent > Ir į magne- 
tic biankets ir tt.
Moterims ir mer

ginoms - patari
mai dovanai.

Phone Canal 6122DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 We$t 22nd Street 

, , ^yąįįėndbą; nuo 1—3 ir 7—8^ . 
Sėrėdomis ir hedšl. pagal sutarti 

Rez. 0631 So. Califomia Avenue
Telefonas Repuhlic 7866

Ofiso Tėl. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory_2343DR. RERtASH

756 West Š5t5 St.
Cor. of 85th and Halsted Sts. •< 

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

Pitniūš
ant Real Estatė 
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Gašli su Nepcrdi- 
deliū Atrbkąviiųu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Lobis M. CHAPMAN
1211 Š. La^alie St.

Tel. Franklin 0576

. . Grabbriai ■

Laidfttūvėš $95
1 j. BAGDONAS 

Pullmaii 4151 
16734 S.MičhigaA AV

Republic 3100
2506 W. 63 St

drTvAitush, opt. 
bptonietLte’anj’ A^ių Specialistu. 

Palengvins akių, -itęmpimą, kuris 
esti , priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu apteriiimo, nervuotu- 
tno,, skaudamą > akių karšti, atitaiso 
trumparęgystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas. daromas su 
elęktra,. .parodančią mažiausias klai* 
dar. Šbecialė htyda atkrėipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivo? akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely . atsilikimų akys atitaiso

mos be (akipių.,rKaipos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
____ Pilone Bouievard 7589

Res. 6600 South Artesian Avenuė.
Phone Prospect 6659 

4^,^. Ofiso Tel. .Canal 0257^ 
bR. P. Z. ŽALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CRICAGO, ILL.
* * (jj- *■ T -u.< 1 „.'-j . J U/

Lietuviai Daktarai
*******l**!MM>**«*R»**w**j^^^

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St..

Valandos: nuo. 10 r. iki 2. po pietų
ir nuo. 6 iki ,8 vakaro. .

šventadieniais nuo 10 iki 12
. Phone Bouievard 8483.

Tel.. Bouievard 5pl4 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8130 v. Nedfil nuo 40 iįte 12 a. m.

—.........................

Gerkit ir Reikalaukit
*?**(> i - /.t

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kehtucky 
Bourbon

Lietuviškos
Degtinis

NAT&AN 
KANTER

MuiualLiquorGo
4707 S..,Halšrt &

Tel. YARDŠ 08(fo I

$1,000,000.00
• P., • |.J- A'Y**,V

PASKOLOMS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ

Nuošimtis tik už likusią sumą, ant lengvų iš.- 
mokejimų, puo ikį 20,{.meta. Ištojiino ir 
jokių bausmių nereides mokėti. . f ?

Jstok i šia. DtaukiJa slstėiiiatiškai, taupyti 
pinigus. Draugija mąka dividendus nuo 4% 
iki 6%, kas ,6 mėnesiai. Taupymo„Skyrių gtali 
pasirinkti, panašiai: ant $1,000.00 galį mo
kėti po $5.00, i mėnesi arba;.po kiek ndri, kol 
sumokėsi $1,000,00 Jr. Draugija mokės divi
dendus už suihokėtą Sumą. ,7

„pj : i u i it Lt

ši Draugija yra po Ui 
SvbGov^nmęii.t u»rįe- 
žiura ir Government 
dėda pinigilė i Šią 

Draugiją.

Dėl platesnei žiniiį 
kreipkitėts i

„ D^ugijų. v f

u

B

irEDERAŪ^viNSs
|and LbAti AššbciAnoN
v OF CHICAgO

2324 So. Leavitt Street
PHONE CANAL 1678

JUSTIN MACKlfeWt'CH, ftašt.
Am *•» .♦ • • M «* ’ ** •** »* ••>* t • ■ . .

U’
t:

Rusiška ir turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHŠ 
« wlii
Valios, lietaus ir druskos varios- 

sviminlng z bool 
B RusiSk ‘ ‘
Moterims

f RirflB t
I 7 v.- v

Telefonas Yai-ds 1138

Stanley P. Mažeika
GriRnife ir 

BąlzamuotDjaš 
lįoaėrniška Koplyčia Dovanai 

Turiii automobilius visokiems tėika 
lams. Kaina nrieinajna., 

3319 Lituanika Aveiiiie 
uiiic^eo, iLt, , 

■■■. ......... .....................—----- 1 ------

Judzą^ąs Eiidėikis
. ir Tėvas

Jeigu norite dailumo Jr. pebrangum<
......

LIETUVIS
Tėl. Yards 18Ž9 

i' . 1 k . - .«'•

Pritaiko Akinius
Kreivas AkisP"* Ištaiso.

.Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St

M 3
Nedaliomis niid 10 iki 12 vai. dieną.

25 Metu patyrimo
Pritaįkhne akinių dėl visokią akių

4 "1Z T

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir. Rezidencija

3335 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

■ -i -
.......... . ..................... ........... UI... .  iiWi..11 ....... ...... .. -......  II..... .  ....■■■■■■ii—............... . l|M— 

'■/'*'...................ėr,............................... . -A...........................-.tr ** *

DR; PULSUGKIS
-.-Lfe VAN

(Kamp. Damen Avė.)
. TeL Bemlock 6609
Valandos :l-4 ,pq pietų* 7-10 vai vak. 

Rezidencija: 
j6412 Bo. Campbell Avė. 

« Prospect 0469 .. .. 3 . .

• Ofi^ Tife Da'fayette 365Ū «

4143 Archer av., kamp. Franciscoav.

5340 Šo. Kedzie Atėnus 
d (Neturime sąryšių, ^u firma tuo 

pačiu vardu)
.■ 1 ' -u s 17& I i77 .........J. Fi KADŽIUS

.. '^tncorpbrateiį 
USTUVIŲf. PBASORIUS• W?»ad&

668 W. 18th St /: “ ‘ ‘_ ;iTel. Canal 6174
CUlCAGO, ILL, ..........

Simoh M.Skudas
IšiiAfeoRitrs ir bAlšaAiuoto^Aš

«W"*”
. Tel. Montaė 3377 .

A. MASALSKIS

Tek Boulevdrd 4139
... * » ,» *• « t

ve .» ■ **/ ■* • • • - < ‘ * • < •'' . - ' ' ■ * - - 1 ■ ' '

Jei ken&atė nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja i daiktą. 
Jei spąudos raštas išrodo dvigubas. 
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tliomėt jau jums reikia

Dr. John J; Smctana
J ,bi OPTOMETR1STAS I
1801 So. Ashland Avė.

Platt Bldg, kampais. St,.?■ aukštas 
.Pastebėkite mano iškabas .

Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:3Ū va
karo. Rooni 8, Nedėliomis uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523

r ' " . . . . ■■Aa—
Lietuviai Daktarai

. A“Cr-&ŽllUN,l^aktar,,
: _ Draugi]os N anai; .: ; . y . :

~ Įvairus Gydytojai ____

DU. HERŽMAN
... isr.rsi.TOS „ , 

, Gerai lietuviams, žinomas per 35 
metus kaipo, patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. j

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrųtį lĄotęrų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. . , « . • •» 

Ofisas fr Laboratoriją;
1034: W. 18th St„ netoli Morgap St 

Vąlandos.puo 10—12 piejįų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

I,. Tel. Canal. 3110...

im

fėl. -Lafdjrettė 3572
J. LiulevičiUš .

Patarn&itja Chica- 
gojfi ir apielinkoje m Bk 4092 ARCHER. AV.

i. .i. zoi.p
Ifilfi įveji ®h. įt„.

Tel. Bouievard 5203 ir 8413 .
1327 S6.,Wh ęt.... .

tel. telkto S7Ž4. . . Koįlį-čia ‘dykai.
<■ ' ■■T" ,, ...................— ■ .. — !■■-■■!■■■■■.■■

Lamvi® it
LIETUVIS CRABOR1US

Patarimų ją Iaid0tuv5šekiidnigrausiai^wrww&rtti.mu'
2314 W. Z3rd PI., CHieagd

Tel. Canal 2516 arba 2616

Kbįilyčid. 'dykai

fel. feicerd 5927 ,
'' P. . . L........-;...'.

GfahdriūŠ
i . KOKČIA DtkAt
1410 South 49 Ct. -

CICERO, ILL,

A. L. bavidtmis, M.D.
4910 S, Michigan Avė.

. ; .. . ,Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:.. . ,

nuo 9 iki 11 valan'dai ryte

Apart šventadienio ir ketvirtadienio. 
. ' - I,' , « - M I i " ji ■

A. MONtVID, M. D.
Wėst Town State Bank Bidg. 

, 24.00 į West. Mėdisoh Street
Vai. 1 iki 8 po. pietų, 6 iki 8 vak. 

Tėl; Seeley 7330
. Namų telefonas Brunswick 0597

Dh Charles Se£al 
4729 Sb. Ąštffahd Avė.

— 2 lubos-
luinoOFISO VAL-ANDpg: .

Nuo 10 iki 12 vai. tyto. nuo 2 iki 4 
yal.,.po pietų;ir nuo 7 Md.BM.vaL 
vakaro. Nedėliomis puo 10 iki 12 
valandai dieną. * , r -

. Phone MIDWAY 2880

Phoe Boulevan

l/AM 1U* T JULIUJU JU

, .Dentistas.
4645 Sd. Ashland Avė

arti .4^111 Street
Valandos nup.,9 iki 8 vakaro.

Seredoj. pagal sutarti,
, - . , t A IJ , f • * J „j . .. / f

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ife CHIRURGAS

Ofiso valandos ^ nuo -2-4 ir- nuo 
...6,-8 v. v. Nedalioj pagal sutarti

. ► J* .* v n*' m ji ■ t. t *f“ ■ >'1*

Dh »
4'631 South Ashland Avenue 

. Ofiso yąlandos:^ a....... j, .
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

Ofiąo Tel. Calumet .6898
Rez. Tėl. Drėkėl 9191Dr. A. A. ROTH

chroniškų
Ofisas 3102,SĮo..Hąisted St.

• arti Šlst Street.
Valandos: 2—4, 7.-7b...vaL vak. Ne

daliomis ir Šventadieniais 10—12. ^na; - r v

... Advokatai

- gydytojas ift čdiAufcAs 
Valandos nuoŽ.iki 4 .ir milo 7 iki 

v%r» m &12 
Tel. Ęoulevard 14oi

9

Ofiso tfiUJNuo ,2 Iki .4 ir.dd < Iki 8 
vak. Nedalioj pairai /sutarimą 

Ofiso Tėl.: Boulevdrd 7820 
Namų Tek Prospect 1930

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4681 South. Ashland Avė. *TbI. Bouievard 2800 .
Rez. 6515 So. Rockwell St.

. Tel Republic 9723

Joseph V. Mockūs 
LIETUVIS ADVOKATAS 

z Dienomis Mieste

X2W*T‘»& Sb47
Rez. 5849 So. Hermitage Avė. 

Vakarais nuo 6 iki 9 
TeL Prospect 1610
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Garsinkitės Naujienose

Koncertas ir Šokiai

tamsta visai

^Gothenbu^^

toj kelionėj

NUPIRKSGerai
SPALIO 18, 19, 20Gruzdžio 8

tūbos

ZALESKI ir MARTIN, Sav.

PEfiASUS/

FRIGHT.

12 tūbų radios po QQ
6 tūbų Radios po $ 18.00

Mes turime didžiausį pasi 
rinkimą puikių čeverykų

lyg stebėdama, 
juk ji iš pra-

UNIVERSAL 
SHOE STORE

tamstos, pane- 
išrodo, kad aš 
matęs. Ar ne- 
apt kapų, kai

MODEL 
84 B

neteko ir
Maria dėl

LENGVAIS 
IŠMOKĖ
JIMAIS

Supran- 
su kuo 
subatos 
kuopos

r 
COQQOT 
Į PEO .
f TMERĖ

PEG,
YOU

GAVĘ uę

MORSE 
ONI

siurprizą 
su mano 

Leonardu

Byle . 
kurios

Parduodame juos pigiausio
mis kainomis.

— užprotestavo Ca- 
vienok apie tai butų

VYRAMS, MOTERIMS 
IR VAIKAMS.

ČEVERYKAI 
VISAI 

ŠEIMYNAI visam 
vėsumą, 

degina, tai 
ir nėra, bet 
kai atmos- 
tada publi-

sako
Kiekviena mo-

pastebėjau
tai labai aišku, kad

tą laikyti labai

Engraeia I
tos ir sukabinęs jos 
rankutę pasveikinau ją

—Tur būt, jog rišate labdi 
svarbius gyvenimo problemas, 
kad į praeinančius visai ne
žiūrite! — juokdamosi į mane 

žiūrėkite,

Graži Dovana Kiekvienam 
pirkėjui: Eastman Kodak 

ar Auksinė Plunksna.

pakilęs nuo vie
ni ažą

\UVEDŲ 
^zAMERIKOJ' 
-H Linija

—Uch! kaip laikas bėga, 
nusistebėjo Engraeia, 
kompanijoje 3 valandos, tai lyg 
3 minutės. Aš jau pradedu bi- 

laikas greit išsibaigs, 
o aš greit pasensiu!

Lietuvių Keistučio Pašalpos Klubo 
23-ČIAS METINIS

Jos. F. Budri
3417-21 S. Halsted Si 

Tel. Boulevard 8167
CHICAGO. 1LL.______ '

jo, ji jam ir gyvam būnant kaip tas atšiauria ledynas, ku 
turėjo kitą.

—Kaip tai 
sis sakau aš, 
džių labai karštai į j j jsimylė 
jo, ”E1 Popular” net ir kom
plimentą apie ją buvo įdėjęs 
Kaipgi ji butų galėjusi 
greit nuo jo aitšalti?

—Ogi visai paprastai, 
ai liepė Leonardas

Tik pagalvokite! Naujas 1935 m. 
PHILCO už tokį mažą imokėjimą 
—taipgi ant labai lengvą išmokė
jimo sąlygą! Ne atidėliokite — 
nusipirkite sau PHILCO dabar. 
Jusą pasirinkimui 49 nauji mode
liai, su mažu imokėjimu ir leng
vais išmokėjimais. Pasilinksmin
kite su vienu iš geriausių radio 
—JPHILCO!

(tęsinys) |
Gyvena apie metus kuosma- 

giausiai. Bet štai gydytojas 
apserga ir numiršta, o visas 
jo turtas lieka jaunajai žmo
nai. Pirmoj jo žmona mėgi
no nors dalį turto išprovoti, 
bet negalėjo, nes ji turėjo for- 
mališką nuo jo atsiskyrimą.

Tai tokie ir jiems panašus 
įvykiai būna šios šalies gy
ventojų tarpe. j

SKALBIAMOS 
MAŠINOS

Naujos, po ....... *37.50
iki *69.00
ALIEJINIAI PEČIAI 
Gražys Parlor Setai 

Vertės $65.00 po QQ

22 METŲ 
IŠPARDAVIMAS

truputį lyg paraudusi 
ridad. — Bukime iš 
džių gerais draugais, 
cha!

Engraeia visą laiką 
karts nuo karto tėmijo Leonar
dą, iš ko buvo aišku, kad jis 
jai patiko. Bet Leonardas atro
dė nepajudinamas, visai šaltas

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

VVHAT'ę 
•nuv?

Orkestras po vadovyste A. P. Kvedero.
rys atsidarys 5:00 po piet. Programas prasidės 6:00 

valandą. |žanga — 45 Centai.

Visus Širdingai Kviečia RENGIMO KOMISIJA.

10 tūbų Radios verti 
175.00 už .... ......  $39,00

Ant Radio pirkėjas sutau
pys daug

MIDGET RADIOS $7 0Q

RADIO TŪBŲ 
IŠPARDAVIMAS 

TIKTAI
PER 3 DIENAS

Buvo ankstyvas vakaras. 
Oras išrodė miglotas ir šla
pias. Aš buvau jau pasirengęs 
eiti į vakarinius elektro-tech-1 
nikos inžinerijos kursus, kaip 
štai tuo pačiu kartu atėjo iri 
užklupo mane Leonardas.' 
Na, o sulaukęs tokį svetį,! 
turėjau tą vakarą pasilikti 
namie, nes jau galėjo būti iš
tisos 5 savaitės, kaip aš jo ne
buvau matęs. Šiuo kartu Leo
nardas buvo smagus, links
mas, o kartais ir susimąstęs. 
Visų pirma jis apsidairė, o 
paskui pradėjo kalbėti:

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS 
THE 543 CLUB

ivyksta ŠEŠTADIENY. SPALIO-OCT. 20 D., 1034
Kviečiame visus draugus, drauges, pažįstamus ir nepažįstamus i 

musų Naujos Alinės atidarymą. Bus skanių užkandžių, gerų gėrimų, 
graži muzika. Linksminsimės iki ankstyvo ryto.

Kviečia Savininkai:
M. & B. SRIUBAI, 543 West 63rd Street

ŠĮ NAUJĄ 1935

PHILCO

nedalyvausime, tegul 
reikalus vietiniai, 

užsi- 
išro-

Illinois Lietuvių Pašalpos Kliubas rengia
IŠKILMINGI BALIŲ 

šeštadienį, Spalio 20 d., 1934 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 South Halsted St. —- Mažojoj Svetainėje.
Pradžia 7 valandą vakare.

Kviečia visus atsilankyti ir linksmai laiką praleisti prie puikios mu
zikos. Tikietai tiktai 25 centai porai. Komitetas maloniai priims vi
sus atsilankiusius svečius.

Iš Gothenburgo i Stockholmą ke
lionė elektriniais traukiniais ima 6 
valandas per gražiąją Švediją, ši- 
kelionė jungiar~musų Atlantiko ir 
Klaipėdos laivų susisiekimą. Tarp 
Klaipėdos ir Stockholmo tiesiog plau
kioja musą naujas laivas “MARI- 
EIIOLM”, kelionės laikas 24 vai.

Išplaukia Iš New Yorko 
Kungsholm ............ Spalių 25
Gripsholm ..............   Spalių 30
Drottningholm ........ Lapkr. 17
Gripsholm

Kreipkitės i vietini agentą, arba: 
SWEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

_ j y y k s _

Nedėlio j, Spalio-October 21 d., 1934
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

' 3133 South Halsted Street
PROGRAMA IŠPILDYS:

Joseph Simonet

Dvi Poros Vienodo Auskaru
“Tu žinai, jeigu neklystu, 

rytoj anksti iš ryto turės įvy
kti didelė batalija. Yra su
gundytų nemažas skaičius ka
reivių ir šiaip yra daug prisi
dėjusių savanorių, kad nuver
sti Grau San Martin valdžią. 
Šiuo kartu kaip aš, taip ir tu 
manau 
gina savo 
o mums kovoti nevisad 
moka ir nėra mažiausio 
kavimo. Jeigu žmogus 

| tum žinoti, kad iš mūšio išei
si sveikas, tai pasidarbuoti 
svetimos šalies žmonių gero
vei aš sutikčiau. Bet jeigu po 
velnių, tau nutraukia koją ar 
galvą, tai kaip tada bus, juk 
sukirmyti šiame prakeiktame

1 krašte kaip man, taip ir tau 
nesinorėtų. Man kur kas ge
riau patiktų atsigulti Alaskos 

lar Kamčatkos pusiausaly, tai 
jbent galėtum visad jaustis 
sveikas ir gražus. O jeigu pri- 
seitų atsigulti čia pat j Colu- 
n*os cemeterio, tai buk tikras, 
kad net toje pačioje dienoje 
tavo gražus kūnas butų pilnas 
kirmėlių. Nors tai ir nebe
svarbu, bet biauru! Kaip ma
nai?! Cha-cha-cha!

“Na, o kaslink mano mer
gužės, tai galiu tau pasakyti, 
kad ji jau apsivedė, 
ti?! O gal nori žinoti 
ir kada? Ogi praeitą 
vakarą, su pėstininkų 
jaunesniuoju karininku. Ma
nęs visai tas nestebino, nes 
man pasisekė sugauti jos laiš
kus, iš kurių mačiau, kad ji 
jau senai turi tą karininką, ir 
iš to viskas paaiškėjo, kodėl 
ji su manimi taip nemanda
giai apsieidavo, Tiesa, ji prieš 
tai buvo neįmanomai maloni; 
Aš ją laikiau už angelą, nes ji

Lipsky’s Music & Radio Store
4916 West 14th St, Cicero, BĮ.

TeL CICERO 132S 1

kalba Engraeia 
aš su savo drauge bučiau pra
ėjusi, o jus musų nebūtumėte 
pastebėjęs.

—Tik jau ne, maloni pane
lė, — su šypsą sakau jai, — 
kai žmonės riša ką nors'svar
baus, tai visad jų akys būna 
nukreiptos į publiką, priešin
gai, gi jie niekad akių nepa
kelia, nes jiems būna didelė 
gėda, kad, jie negali publikos 
suįdominti!

Čia Engraeia primerkusi sa
vo gražias juodas akis labai 
gardžiai balsu nusijuokė.

—Žinai ką, panele, aš noriu 
niteikįi jum didelį 
—prašau susipažinti 
geru draugu ponu 
de la Torre.

Engraeia ištiesė
Leonardas, kuris jau stovėjo 
greta manęs, ją pasveikino. 
Po to ji mum perstatė savo 
draugę senioritą Caridad Ro
mo, su kuria vėl pasisveikinę 
ir užmezgę liaujas pažintis, 
susėdome visi ten pat ant ilgo 
gražaus žaliai dažyto suolo.

Senioritą Caridad nebuvo 
tiek graži, kiek Engraeia, bet 
už tai ji įdomi., Buvo aišku, 
kad ji yra gerą i išlavinta ir 
apsišvietusi.

—Atsiprašau 
le, vienok man 
jus esu kur tai 
buvote kartais 
laidojo policijos kapitoną? 
kreipdamasis į Caridad už
klausė Leonardas.

—Gal ir taip, — su linksma 
veido išraiška sako Caridad, 
—bet ar jum negailėjo to ka
rininko? juje jis buvo jaunas 
bernelis, jp . sięl 
dar nepasirųoŠi^ kaip ji ir 
dangų suras! O juk dangus, 
be abe j o, toli ?

—Suras! nėra jau taip toli, 
—aiškina Leonardas, — kai 
danguj beldžia,Į žemėj girdis. 
Abi merginos ,į prapliupo ir 
gardžiai nusikvatojo.

įsimaišęs į jų 
flirtą kalbu aš, — karininką 
palaidojo, bet juk jis paliko 
labai gražių žmoną, ką gi da
bar vargšė viena darys?

—Ką ji darys! — juokėsi 
Caridad, — juk ji jo nemylė-

Reikia 
nepamiršti, kad už vis sunkiau
sia laikyti prie savęs tą mote
rį, kurią lengviausia esti užka
riauti; priešingai, kurios užka
riavimui reikėjo vartoti sunkią
ją artileriją, 
lengva.

—O ne! 
ridad, — 
galima pasakyti ir kitaip: Mo
teris užkariauta vienu šuviu, 
nuveikta netikėtu užpuolimu, 
;ali pasakyti pergalėtojui — 
‘tu nuveikei mane, bet aš ta

vęs nemyliu. Aš ne tavo.”
—Tai, mat... maloni panele, 

— su linksma veido šypsą sa
ko Leonardas 
ne taip mane supratai. Tą, ka 
aš kalbėjau, visai neatatinka 
tam, ką jus norėjote pasakyti. 
Bet... juk mudu apie tai nesi
ginčysime, ar taip?!

—No ne! Kam to reikia, — 
sako Ca- 
pat pra- 
Cha-cha-

mane sargino ir labai daug 
padėjo. Bet jeigu dabar taip 
ivyko, tai suk ją velniai! Man 
ji dabar nebeįdomi, nors tiesą 
pasakius, aš jai ir dabar nie
ko blogo nelinkiu.”

—Jeigu taip 
jam
tos dvi poros vienodų auskarų 
“bataclan” su savo pigia ,ver
te ir jos užsiru’tinimu nieko 
bendro neturi, čia yra kaltas 
tas karininkas, kuris jos šir
dį pagavo.

— Žinoma, kad taip 
Leonardas
teris bus patenkinta tavo ma
ža dovana, jeigu ji tikrai ta
vęs norės, priešingai gi, tu jai 
neįtiksi nei su milionu dole
rių. Bet žinai, ką? Mano lai
kas visai trumpas ir turiu 
skubėti, nes kiek vėliau gali 
būti pavojinga grįžti namo. 
Bet ir tu pasilikęs buk atsar
gus, nes dabar visko gali būti. 
Lik sveikas, iki pasimatymo.

Rytojaus diena buvo karš
ta... Mūšiai ėjo dideli ir bai
sus. Jaunas Marios dėl Car- 
men vyras, kuris kovojo prieš 
sukilėlius liko peršautas ir tą 
pačią dieną pasimirė. Jos (tė
vo gražus namai ir turtas bu
vo sunaikinta laike pirmosios 
revoliucijos, kai buvo nuvers
tas Machado, o jos tėvas kai
po žiaurus laisvės priešas 
buvo revoliucionierių nušau
tas. O dabar štai 
savo jaunojo vyro 
to pamišo, pasidarė nenorma
li ir buvo paimta’ į psichiatri
nę ligoninę.

Ęaikas bėga skubiai nieko 
neatbodamas, ir nešasi dabar
tį į tolimą praeitį. Viskas ap
siramina, sustoja, bet gyveni
mas vis bėga vienodai savo į- 
prasta vaga. Mirusieji ilsisi 
ramiai ir jiems šios žemės su
rėdymas, vargai ar linksmy
bės neberupi. Gyvieji gi daro 
planus, kombinuoja ir riša 
įvairius klausimus, kad nesu
stoti vietoje, bet siekti galu
tinus gyvenimo tikslus, idea-

rio, rodosi, nieks neįveiks ii 
ištirpdyti negalės.

IŠ Čabanu porto iššovė ka 
nuole, o šūvio garsas nuaidėjęs joti 
per visą Havaną prasmego At- 
lantike. Reiškia, 9-<ta valanda 
vakaro pasibaigė.

DIDELIS 
PASIRINKIMAS

Įvairių Stylių Rėmų, Tikri Toric šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KA1N 

Patenkinimas Garantuotas.

BURDIK JEWELRY, 
3343 So. Halsted St

Lietuvių Radio Programas NedSl- 
dieniais: 1:06—2:00 vai. po piet, 

WCFL, 970 k.

Kartą, vieną sekmadienio 
vakarą, kai saulė jau rengėsi 
pasislėpti už horizonto, mudu 
su Leonardu sėdėjome cent- 
raliniame Havanos parke ties 
pačiu Malecon’u, kuris šiaurės 
vėjalini pučiant tčikė 
miestui gaivinantį 
Dieną, kai saulė 
čia žmonių kaip 
sulaukus vakaro, 
f era atvėsta, tai 
kos prisirenka labai daug. Čia 
vieta be galo puiki ir jos už
tenka visiems, žiūrėk: vieni 
sėdi kiti vaikšto, o kiti dar 
važinėjasi gražiausiąja “Male- 
con’o gatve, kuri eina visu pa
jūriu iki pasibaigia Havanos 
miestas. Mudu su Leonardu 
neturėjome noro vaikščioti, 
todėl sėdėdami kalbėjomės 
apie įvairius iš patirto gyve
nimo atsikimus.

—Holą! senior Jose, — pa
sigirdo linksmas, švelnus tarsi 
ankstyvo ryto lakštingalos 
balselis. Aš pakreipiau galvą 
į šalį ir pamačiau žavėjan
čiai gražią su malonia veido 
šypsą seniolitą Engraciją, o 
jos mažutė rankutė jau buvo 
ištiesta į mane ir laukė mano 
didelės stiprios rankos.

' —Buenas tardės, senjorita

Pypąs Reg. Kaina

10-A..... 60

down
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ILLINOIS VALSTIJOS KONSTITUCIJA

Lapkričio 6 dieną, kada įvyks kongresmanų ir ki
tų valdiškų urėdų rinkimai, Illinois valstijos piliečiai 
balsuos taip pat klausimą, ar šaukti konstitucijos kon
venciją, kuri pakeistų šios valstijos konstituciją, šis 
klausimas yra svarbus.

lilinois valstijos konstitucija yra pusėtinai pasenu
si. Ji buvo priimta 1870 metais. Prieš tai veikė 1848 me
tų konstitucija, o dar anksčiau — 1818 metų. Dabarti
nė konstitucija yra galioje jau daugiau, kaip 60 metų, 
ir aiškus dalykas, kad daugelis jos paragrafų jau ne? 
beatatinįa šių dienų sąlygų.

Šios valstijos konstitucijos ydos yra ypatingai rys? 
kios taksavimo klausime. Bet jos taip pąt yra stam
bios ir kitose srityse, pav. atstovų paskirstyme tarp 
įvairių distriktų ir valstijos administracijos sutvarky? 
me.

Konstituciją turėtų būti be atidėliojimo pataisytą. 
Todėl visiems balsuotojams 'patartina lapkričio 6 d. bąL 
suoti už konstitucinės konvencijos šaukimą.

PASAULIO PARODA BAIGIASI

Nuo šiandie iki galo pasaulio parodos Chicagoje 
palieka tik apie pusantros savaitės įaiko. Su šio mėne
sio paskutine diena parodą užsidarys, ir daugiau nebe
bus progos Chicagcs gyventojams pamatyti nesuskai
tomą daugybę tų įdomybių, kurios yra sukrautos iš
puoštoje Mi^Mgaho Jefeero pakrantėje.

Tąigi visiems, kas tik gali, reikėtų per šias dienas 
dar bent kartą atlankyti parodą. Yrą tenai daug cjąly 
kų, iš kurių žmogus gali pasimokinti. Ypač tai turėtų 
tupėti jaunuoliams. Kiekvienas jų interesuojasi kokia 
nors meno, mokslo, technikos,, pramonės arba biznio ša
ka. Tenai jie ras tai, kas jiems įdomu, ir įgis naujų ži
nių ir naujo intereso savo specialybei.

Kuomet dabar dienos darosi trumpos, tai parodos 
lankytojai turėtu kreipti savo dėmesį ne tiek į pramo? 
gas, kuriąs teijkia visokį publikos linksmintojai, bet j 
rimtąją parodos pusę.
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Apžvalga
KOMUNISTIŠKOS “LNĄTOS”
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Komunistai savo spaudoje 
nuolatos pliauškia apie “apga? 
Vystę” dėl to, kad buvd atidė? 
tas trąnzatlaniinis skridimas 
Ateinančiai vasąrai. į šituos jų 
begėdiškus šmeižtus mums jau 
teko pastebėti, kad komunistai, 
kalbėdami apie apgavystes, 
sprendžia sulig savim, nes nie
kas nėrą taip dažnai ir taįp 
begėdiškai visuomenę apgaudi
nėjęs, kaip jie.

Tą patį rašo J. Pėža ‘‘Kelei
vyje” spalių 17 d. numeryje. Ji
sai išrokUoja visą litaniją ko
munistiškų suktybių, paremda
mas savo žodžius viešais, spau
doje minėtais fąktaiš. štai ke
letas pavyzdžių.

Kairiųjų komunistų “Aidas” 
1026 metais iškėĮė aikštėn vtik- 
rųjų” kofnųriištų biznį Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo fonde. Jisai nurodė j Šita 
fondo atskaitų, kuri buvo til
pusi “Labos Defęnder” gegužės 
mėn. numeryje (192Bmi). Te? 
nąį byvęį paduotos įplaukos ir 
išlaidos už antrąjį 1925 m. pus- 
nįetj, būtent:

**Vlao. įplauką turėta $22^ 
* 788.85. Per tą laiką išakė

ta; H &taa Įta*
kėjįmų sumos byloms vesti

dinasi, tam tikslui, kurįam 
aukos renkamos, sunaudotą 
mažiau nei vienas ketvirta
dalis visų išleistų pinigų. 
Tarpe išmokėjimų randame 
algoms $2,778.50 ir vėl orga
nizatorių išlaidų nęt $2,? 
038.12.”
Be to, išlaidose pažymėta tri

jose vietose “įvairus išmokėji? 
mąi”, kurte kartu sudalo $3»- 
879.18. Toliaus, išmokėta $lt? 
329.18 — kolektavimųi, cirku? 
lioriams ir popierai; $734.34 -* 
literatūrai; $633.12 — laiškams 
ir kitokiai popierai.

Tai matote* kaip komunistai 
suvartojo surinktas iš darbinirį? 
kų aukas. Apie $17,000 jie pį-f 
ėmė algomis, organizatorių iš
laidoms, popierai, dar sykį po
pierai, kolektavimui, literatu* 
rai ir dar sykį literatūrai; o 
tik apie $5,000 jie išleido tam 
tikslui, kuriam aukos buvo su
rinktos !

Kitas koitiunistų suktybės
Kadą komunistai užgrobė 

LS& turtą sy jos iždu ir Yiąals 
fondais, tąl išde buvo $8,- 
480.07, prjkląusančjų Lietuvos 
šelpimo Fondui. Tos aukos, Su
rinktos šelpimui Lietuvos žmo
nių, nukentėjusių dėl kare, tąjį) 
ir dingo komunistų daguoše*

Tolsta- 1^20 m. korriunistąi 
BroOklyne b|tvo įsteigę “Agitą- 
cijbs ir Lietuvos Dartriąįnky 
Gelbėjimo” fondą. Jo tikslas 
buvo neva padėti Lietuvos var? 
guoliams darbininkams. Bet kai 
tik' į fbhdą įplaukė Apsčidi' pi-

nigų, tai komunistai pradėjo vienas) jo autorizuotas komite- 
peštis tarp savęs, ir fondo sek
retorius, “Ląisvės1’ zeceris V?
J. Z. pranešė pašalinėje spau
doje, kad vyriausieji fondo vai 
dytojai pasiglerhžė $1,000. O 
“Laisvė” iš savo pusės paskel
bė, kad pats V. J. Z; nukniau
kė $1,000 ir suklastavo čekį 
ant $200.

Vėliaus sekretorius ' V. J. Z. 
paskelbė laikraščiuose šitokią 
fondo atskaitą': Abekui duotą 
$1,500, į ^Rankpelnį” pasiųsta 
$1,000, J. Oar $1,000, J. Juke
liu! kelionės lėšos ir alga 
$114.00, ^Laisvei” už tūkstan
čius ekzempliorių, kurių į Lie- 
tuvq nepasiuntė, — $174 00. 
Fpndo išlaidų bdvo $67.98. Jei
gu viso buvo $7,716.66. O ką, 
gavo iŠ to fondo LietiiVos dar
bininkai, kuriuos komunistai 
žadėjo “gelbėti”? Jie gavo špy-

tas, būtent, “Tom Mooney 
Moulderę Union Defęnse Oom- 
taittee”, kuris rupĮpąsi jo by- 
a. Bei komUniStai viątiek au- 
kąs rinko ir teberenka. '

Pągąljos, prtta keletą metų 
komunistai sueiga,hįząvo kopĮj-i 
tetą neva šelpimui bądąu^ąnčių 
žmonii| šįaųrtneje Lįętuvoje. 
Sukolektavo apie trejetą tūks
tančių dolerių. Paskui pasiaiš
kinu, kad fašistiiiė Lietuvos 
valdžia nėįšiieidžia j (j atstoviu 
su pinigais’ todėl — surinktas 
iŠ Žtribhiu aukas jie įsidėjo į 
savo krepšį.

Šitą trumpa koihuhisitiškų žu- 
likysėiiį istorija (toli grąžu dar 
nepilna) patodb aiškiai, kodėl 
tie humbugieriai yra taip grei
ti primesti žmonių ^apgaudinė
jimą”* kitiems. Jie patys yra 
apgavikai, todėl jie mano, kąd 
įš apgavikų susideda visas, svie- 
tąs!

Ypač j iėms dantį gęlįą, kuo- 
'męt jiė mątg, jcaįp Rusiai vi- 
suoinenė remia ayfo trapžat- 
įąnįinio skridimo, reikalą. Ko- 
muąistai mauą: “Ot* kM 
tą dąlyką kęntroliųotumę, tąi 
pąsipinįgąiitumę - algoms ke
lionių »ŠlW<Mw>, popiei-ąi, pųb- 
lįkaoij^į if už kitokius “patpr- 
PftVWPs” Į Q tuo tatpii AU 
TĄSS vąldybą veikia yiąai ne 
pagal komunistišką “mądą”. 
Nė vienas jos nąryą algos ne
gauna; išlaidų' jį pądąro kųo- 

, mažiausia (kiękvįenąs ųaryp 
yra gana daug pradėjęs iš sąvp 
kišenės, nekalbant apie sugaiš
tą laiką); už apgtaiųimUs ne
moka nė vienam laikraščiui; už 
spaudos darbus moka mažiau
sią rątą, kokią gali spaustuvės 
Imti. Žmonių sudėti pinigai, iš
imant tik pačias butiiliąusias 
išlaidas, yra išleidžiami vien tik 
trim reikalui, kuriam ALTASS 
yrą suorganizuota.

kios įeįsės neturį kolektuoji Taigi kbmųhistiškos 
ąukas jo bylai ir kad yra tik prie ALTASS iięprilips.
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mat, labai piktą, kad čarteris 
nebūtų pataisytas. Jeigu čar- 
tęris bus pataisytus, tąsyk bile 
vięųąs blogos valios gaivalas 
nebegalės su skundais SLA. 
grasinti. Tąsyk tokiems Ka
marauskams nebus galima 
'kur nereikia savo snapas kiš- 
U, šitie intrigaritai savose re- 
zbliučįjoše sakė, kad yra getą 
vieta ‘Cėhtrdi dabartinis New 
YorkaS. Betgi anais metais V. 
Kamarauskas skitodė valdžiai 
SLA. ir nurodinėjo, kad Cent
ras yra netinkamoje vietoje 
it reikaldvo, kad butų perkel
tas į Wilkes Barre, Pa. Tada 
bUvo New Ybrkas negera vie
tą, 0 jąū dabar gera. Bet tik
renybėje Centras privalo būti 
tiktai Pehnsylvanijoš valstijoj, 
—pdgal senąjį čarterį Wilkes 
Barbe, Pa. Bet argi butų pro
tinga didelės organizacijos 
centras kęlji į mažą keliolikos 
tūkstančių gyventojų mieste
lį? kad nereikėtų į mažą mie
stelį/ Cėntras kelti, ot dėl to 
38-tas Seimas ir nutarė pir
miausia pataisyti čarterį, 
idant butų galima į patogesnę 
vietą į didesnį miestą centras, 
perkelti. Tąsyk tokie Kama
rauskai nebegalės daryti nes
magumų SLA. Taipgi bupant 
centrui didėliam mieste, gali-

ma gauti daugiau organui 
apgarsinimų ir pašalinių dar
bų. Dabartinis centras New 
Yorke negali visada būti, nes 
Pennsylvanijos įstatymai rei
kalai) j a, kad kur yra čarteris, 
ten turi būti ir centrai Taip
gi pereitame seime juk buvo 
aiškinta, kad dabartinis na
mas neapsimoka taisyti, nes 
vistiek nebus galima iš jo pa
daryti modernišką ir tinkamą 
centrui įstaigą. Tai gerai žino 
buvęs prezidentas ir kiti. T^i 
kamgi daroma intrigos ir 
skleidžiamą tarpe narių per 
savo organą ir kitus savo 
dvasios brolių organus grasi
nančias rezoliucijos, kurios 
vertės nęturi? (Apskričių ta
rimai juk neturi vertes). Ši
tuo® tatrigj^ntUs SLA. Pi|d. 
Taryba turėtų tinkamai apdo
vanoti, tuo, kq jie užsipelno, 
nes jie tyčiomis tai darų. Ot, 
kodėl mes lietuviai neišaugi- 
nume į didesnę organįzaęiją 
SLĄ. Intrigantai trukdė darbą 
per yisą laiką ir daba* truk
do. Ar tai padoru ir gražu 
taip daryti? Juk nieko baisaus 
nėra, kad kitokių pažiufų pa
žangesni žįndriės tapę išrinkti 
| Pildomą Tarybą,

— G. Ąinuf.
spaudos dąrbUs,

O štai dar viena komunistų 
šuktybė, iš 1928 riiėtų. Jie bu
vo sudarę New Yorkė komite
tą padėti Sacco ir Vanzetti.* Ko
mitetas surinko $2,88744. IŠ 
tos sumos jie pasiuntė Sacco- 
Vanzetti gynimo komitetui į 
Bostoną $300, o du tuksian
čiu dolerių su viršum jie su
vartojo ve kaip: $989.95 pasi
laikė už
$125.00 — už “publikaciją”, li
kusieji apie 800 dolerių išleis
tą “demonstracijoms”, “kelio
nėms” ir kitokiems “patarna
vimams”.

Kaip koniunistat “gelbėjo” 
Moonęy

Kitą komunistų žulįkystė. Jie 
sudarė komitetus Tarnui Moo- 
ney ^gelbėti1’ ir ėmę riųkH 8u- 
Įiąs j savo bedugnį • ^ląterha- 
tional Ląbor ĮJefensė”. Tątn8s 
Mooney Yiešąi per spaudą ųž- 
ptatėstavd prieš 8ųkų rinkiką, 
sakydamas, kad kbmuųištąi jo-

zaunos

l SLA. Ir DOI Intrigantai
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šiąip ar taip šnekęsimė, bet 
SLA §8-tas seimas iškirto mu
sų patriotiškiems btaHąms. ne
tikėtą sųrprizą. Atstūmė juos 
nuo garčąus abrako ir SLAj 
ėdžių. Cią visai ne bąikpSi Juk' 
tik piųnįslyklta* PckMUe nabąr 
gąi per keletą metų gaivinosi 
ir stiprino sau tąųtinįnkišką 
dvasią iš SLA ėdžių tr Vis gy- 
ęęsį. kąd tik jfe ViepinHltaj 
šios organizacijos darbuotojai 
ir auklėtojai. Ną, įr, ^įnovĄa, 
jie Susivienijimą vta «tak|ėjo, & 
auklėjo iki pųąuklėjo įųio ąu- 
Virš' 23,000 barių iki 15,000. 
Lėšų fondas išeikvotąs įvairiu 
komisijų pąsiva^ihęjimąms, ti
pams, konstitucijos taisymui if 
kitiems galams. -Būdavo kądą 
tik užeiną PakidHšta poras 
pasivažinėti bile vienam tauti- 
ninkėliiii, SLA komisijos hariUb 
jis sau, vyre, ir traukią ąnt 
“vacatioh” j NėiV Ycįrlta ęeįit- 
rp knygų revidavote Tęn aplab 
ko gerus “laikąs; įa, ji* Šitati- 
nukę yieną-kjtą iš SLA lesų 
fpndo tiktai dribt revizoriui į 
kišenių. Ar tąį ne Pįliku? Kgip 
jųs sau mielinate? Ne be tai? 
kalo PittsbUtgho šelme sulau
žyta ir visuotinas balsavimas ir 
įstatyta mažiausia gavusieji bal
sų kandidatai į Pildomą Tary
bą. Juk sąvas tautinftikiškas kr- 
ŠėtliUd sWbj^įi ųįį ŠIA ttašėš* 
konstituciją. Taj kaš, kkd įtoh? 
gtitucya tako, jog prįe SLĄ gą- 
įi priklausyti ifispkių pažiurį 
žipoii^ įę- tarpti lygias įeitai 
fitata žtao^nią, ąpię kurijos 
ąš ėją t kAlbu, joktys ptaangta 
nei permąin^ iiębųik^ Jieiųs 
ątOit W tik Jie ^si’ 
niėjl tadtįtiiįikM ŠaM SLA am
žinai valdyti ir filiųtk Ne be 
reikalo BiOtas 38-tąm 
seime patapė, M<1 -sęąos (įė- 
dės Janą pątipka w 
jojB>0$” Tęfiąu 88-tą seimą nei 
p. Birštoną^, i nei jo yįtahiip- 
įjai jau Šitą sykį nepertikrino.

"šeiffita tttaėtitoz * kad

jau bųtiriai Susivienijimui rei
kia sėnus nudėvėtus daiktus 
pamainyti nąūjdis. Ir tas yra 
pądąryia. Kortštitucija pataiky
tą, yišUbiiriak baĮsaVimąs šiig^į- 
zintąs, Čarteris nutarta patai
syti ir daug khiį SLĄ pagerinį- 
-mų ūpšptęstą Vykdyti.
lenkta didžiuma pąžąbgiųjų 
žmonių į Pild; Tarybą ir komi
sijas. Reiškia, senosios Biršto
ną kėdės pąstumią šalin.. Labąi 
teisingai ir nątiirališkai pasielg? 
tą. Kąs atgyveno savo laiką i| 
neatsako šįiį ;dįęnų reikalai 
tnąmSt tai idH itaūkfis šalin ir 
užleisti savo vietą kitienįs., 
jjeį pHprątuštajį Oriė “senųjų 
kędŽįiį” ir SLĄ abrako nendri 
šų įvykusiais faktais sutikti. 
Jie d,aęo intrigas. Įr priešaky
je to viso pasirodo, kad tąi 
:yrą ilgus metus išbuvęs prezU 
dentas St. Gegužis, kurį 38-tas, 
Šeimas taip žmoniškai pager
bi ir 4a išrinko į svarbiau
sios SLA. komisijos — Kont?? 
rolės Komisijos narius. P-gįj 
Gegužiu (idbąr Įiąts ėąv(! yįsąi 
numaskuoja ir pilnoje nuogy
bėje pasirodo, kuomi jis bį? 
vo ir dabar yra. Juk jeigu jis 
bllttį save gerbęs, taijif 
burgho Seime nebūtų davęs 
SLA. įsigyvenusius papročius 
ir visuotiną balsavimą laužy
ti ir jiąts su inažiąusia balsų 
skvęrbtį-Š į ptezidęritus. Kitas 
toks, ftiįfjinskfiĮŠ, kūjis per pų- 
šę Savaitės trųgdė 38-tą Seipią 
eigą jr apt pąhąigos prišipąži- 
■got kąd jis tąip darė tik sbė^ 
Kbį||intata vgduodątaasiš 'be 
tlknį faktų. kftįųąHuskąs, 
biivęs >LĄ. yice?prę^identast 
pąšižymėjęs SLĄ.;
“insųranče” departamentui.

ir dąbar šflie šaukia 
ąiiskričių l-įųo ir 7/+to konfe
rencijas; iiifoitaUPją 
gai kitus SLĄ. ęįitaiUH 
sįųnčia Prieš Hįld. Tarybą 
grąžinančias rįzdliucijas, “kad 
ąpskųš SLA); jeigu jų Pild. 
Taryba -- tteūakldusys.”
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Sveikatos Dalykai
ATSAKYMASP-NU

J. 1CIŽAUSKUI
Ras b Pr. 5. Ęiežis, 

Chicago, III.

(Tęsinys)
įr caro valgia, kad 
ątsįlikuąį kultūroje, ' 
suprąto, s^iępjjimo vertę?: 

o čią p. £ižąųąkąs nėi to nebę- 
pajęgią įšpianyti. Itaupų epi- 
denįijos' bėmatąnt išnyko kaip 
kamparas, nors švara ta pati 
tabęrą/ Žmpnės, k^rie iąpįesi; 
įįetuvoj(ę pastaraisiais metais, 
.pąsąkojąi, Jog bendra švąrą ta 
pati tebėra, kokift buvo, prieš 
2M0 pietų. Tąjgi npisų tęvų 
įąikąįs. Ęąs gi tąsyk pašalino, 

ępĮdęmjjąs;. jęi pę sijcįe-.
pįjinąta? Sitaki rtiškini 
■suprasti ir ąnaltabotąs, o čia 
aptiekorta^ auiegenyąąs visiš
kai suklumpą. Tai ne kokia at- 
širękptaondavimas,

Francijos karo, ministeris 
189Q, metais štai ką. sako; “Aš 
iniekuontet negaliu užmiršti 
faktą; kad 1870871 metais vo
kiečių Urmija, susidedanti iš 
vięno/miliono kareivių skiepyr 
tų ir skiepijimį pąkąrtojimo, 
prarado nuo taupų tik 495 
žmones per du metus, kutomet 
gi musiį daug mažesnė armija 
prarado 28,400 kareivių per- tą 
patį laiką nuo raupų; Mat, mu
sų armijoje skiepijimo į>akar- 
tojitnag buvo veik Visiškai ap
leistas0; Prancūzai vokiečių ne- 
irišgsta komplimfcntuoti. Mato- 
rtiė, kad tik aplaidus sistėrha- 
tišką ėkiepijimo pakartojimą 
kiek kareivių francuząms kai
navo, nors gyvenimo sąlygdš 
abejose kariuomenėse buyo 
veik tos pačios; td įati švafa, 
tta baik sanitdriškuinas ir vie
nokios izoliacijos taisyklės, šis 
faktas irgi duoda medįiw» 
pagalvoti.

• -Raportas Tai?bų Sąjungos 
Health Organization, Epijde- 
miological Intelligencia, No.; įį, 

.Už 1984 metus duoda sekaihuš
Visoj Edrpppj 1?19 

Metais biita 250.389 . susirgt-, 
mai, o 1923 metais tik 42,4(77, 
į. y. per trts metus sumažėjo 
veik šęšis kąrtus. Juk švąra 
įy izoliaciją nepagerėjo šešis 
kąriuš, skiępijimas pu-
vo ir tebėra varomi, smarkiau
siu teginu Rusijoje ipį9 me
ta jš ąfogU į69,545 asmenys 
rą,upai& 1023 — 102^
S 16484,1027 ^14il^ 4028 
— 9,715, o 1928 — tik 6,079 
Susirgimų. Taigi per dešimtį 
metų susirgimų -skaičius* suma*

Mat, 
taip, 
nok

Į ir 
vie-

žėjp 28 kąr|us- O tai vis dė
ką intensyvaus skiepijimo. Lie
tuvoje 1920 metais bųta 1,213 
susirgimų ir- 25 mirtys, o 1929 
tik 5 mirčių atsitikimai. Vo
kietijoje priverstinas skiepiji
mas įvesta 1874 metais. 1897 
metais buvo tik 8 mirtys, o, 
1914 —. tik 2 mirkys, ir tai vie
na iš tų nepasekmingai skie
pyto asmens. 1929 metais už- 
rekorduota vos tik du susirgi
mai ir nė vienos mirties, kuo
met Anglijoje, kur nėra pri
verstino skiepijimo, bUta 10,- 
967 suširgimaį* it 39 mirtys, 
šis irgi yra aktyvas dalykas. 
Švedijoje, Danijoje ir Belgijo
je, kur priverstinas skiepiji
mas stropiai vykdomas, bėgyj 
1928 ir 1920 metų nebūta nė 
vieno susirgimo, neigi mirties 
jvisose trijose šalyse, šito vie
no fakto užtenka mano kriti-

I *

ko neva įrodymus sumalti 
dulkes. S. V. 1929 metais bū
ta 32,695 susirgimai ir 91 mir
tis. Nors tai palyginamai vi
sai mąžas skaičius, bet Jr tp 
butų galima išvengti. Kada šio
je šalyj bus įvestas priversta 
nas skiepijimas, tai ir čia ne
bebus nė viehd susirgimo, neb 
gi mirties nuo raupu.

Kąa yrą skiepai?
Ponas Čižaiiskas baigdamas 

savo “smarkiąją kritiką” sako; 
“kurie netiki ir nenori iš sir? 
guliuotos karvės išimtais pū
liais savo kraują teršti”... Cią 
tai jau iątastą atidengi savo 
visišką hežiiidjimą^ kaip skie? 
pai gąm|n4tai ir Mą. įį tokię 
yra.

Pirmiausiai skiepai gamina? 
įna ne iš knrviiį, bet iš aiitin? 
karnai prirengtų jaunų telyčių? 
Įciy be taė^
įiesiai. Juk ir mažas vaikas ži? 
i)Q skirtumą tarpe lėliuko ir 
karvės, o čia aptiekorius ne
gali W atskirti. Antra, skie
pais be pūliai vartojami, o 
lymfa. Skirtumas tarpe tų 
dviejų yrą taip ^didelis, kaip 
kąd, tarpe dienos ir nakties. O 
mšhb (rįtlkiii, matomai, vis
kam į krūvą susimaišė. Trečia, 
skiepai ne teršia kraują, o jį 
sustiprina, pagamina atsparu
mą, kaip aukščius įrodžiau; 
kas teikia asmeniui galimybę 
pilnai a tsil$ikyti prieš raupus, 
žmogtiš, neturėdamas nė ma-

3ų sena patarlė: prasti pyra
gai, kuriuos kepa šiaučius.

Skiepai yra galingas 
ginklas.

Pono aptiekoriaus informaci
jai noriu pabrėžti, kad viso ci
vilizuoto pasaulio medicinos 
mokyklos, universitetai, ligoni- 
ąęs, piedikalės draugijos, val
stybių bei miestų sveikatos de- 
pąrtamęntai, armijų mędįkąliai 
štąbai, p. kritiko aptiekoriškos 
mokyklos ir visos jai panašios, 
ję i.šimtįes, tiki skiepijimo ver- 
.ĮngųmF ir be jokių , rezervų 
rekomenduoja tai vartoti. Jei
gu čįą suminėtos įstaigos ne
turi jokios reikšmės bei autę- 
riteto ir yra jos visos, tąrsi 
susitarusios, klaidingos, tai kur 
yrą; tie “neklaidingieji”, kurie 
skelbią “teisingą mokslą?” Ne
jaugi tįe žmonės galima skai
tyti “autoritetais”, kurie kalba 
tah ko nežino?

Kuomet Pr. Edvardas Jen- 
nęr Į706 metais išrado skiepi
jimą prieš raupus, kas iŠ pra
džios, žinoma, nebuvo tobula, 
tai taa žymusis daktaras davė 
Žmonijai tokį ginklą, kuris jai) 
veik visai nugalėjo šitą bjau
rią ligą. Jo išradimas jau iš
gelbėjo ne šimtus tūkstančių, 
bet miliohus ir milionus žmo
nių nuo ne laikinos mirties. O 
kiek ašarų, kančių ir finan
sinių nuostolių sutaupyta, -tai 
hiekas nebegali išskaičiuoti. (į 
čia tokią aptiekorius išdrįsta 
neva kritikuoti, neturėdamas 
nė pamatinio žinojimo apie da
lyką. Visas civilizuotas pasau
lis taikys Dr. Jenner’į aukš
čiausioje pagarboje 
patą musų pasaulis 
nes šio jo nuopelno 
labui niekas negali
įkainuoti. Tai buvo padaryta 
rimta pradžia apsaugomąja! 
medicinai, kuri savo smarkių 
progresu jau pajėgė surasti 
kaip skiepijimo bildu apsaugo- 

, ti žmoniją nuo keletas kitų ga
na rimtų apkrečiamų ligų. Pa- 

’ galios, taikia tikėtis, kad trum
poje ateityj medicinos moks
las suras priemonių apsaugo? 
ti žmones profiltaktikos kelių 
ir nup visų kitų apkrečiamų 

; ligų, kaip kad dabar apsaugo? 
ja nuo raupų ligos.

tol, kol 
egzistuoą, 
žmonijos 
perdaug

Reikalaukite “NAUJIENAS” 
ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas. Jums pa? 
tąmąųti. Jisai tenai stovi ne sa? 
VO smagumui, bet Jūsų patai

i

»

...... . ■; . 1 "

ĮGALIOJIMUS 
(Įį£*imtaMri 

galite padaryti pas 
mus pigiau įf geriau 

negy kitur.
KlausdarrĮj informaci

jų iš kitu miestų

NAUJIENOS 
1739 So. Haisted St. 

CHICAGO. ILL.
r, r.j x

pilnai ą 
žmogtiš, 
žiausios pubvokos kaip skiepai 
gaminamų; ąas jie tokie yra ir 
kokią veikmę turi, griebiasi 
kritikuotį tisą medicinos pa- 
š&ttlį. J lik tai didžiausias ab
surdas, ig|iorantiškumas pil
niausia to žodžio prasme, p. 
Olšauskai. £ia labai tinka mu-

AMERIKOS 
PIHETIS

ftatina ir labai pagd- 
binga knygelė tiems, ka
rte nori tapti iios Šalies 
piliečįąi>. Pamokinimai 
apie tičh žalies tvarių, 
apie jot ’ viriininkų rin- 

S.fkkl kM «*ika- 
bnga ptie ėmimo egza- 
rnenO ftsltt lioj knygelėj 

JL“*’1
■IH stmyta.

gAikA Tik ii CENTAI

NAUJIENOS
1799 So. Haisted st, 

JH-
Ilgite money



NAUJIENOS, Chlcago, III
88rd St. Pradžia 6 vai. valfaCHICAGOS SPULKOS, BANKAI, KITOS

Komisija.kviečia

Rašo Petras Bedalis

EMBER

(Parądige Tąverp,

rtifikatai

toriu

and

52,500.00

$73-00 Kombinacijos Pečiai po

$70.00 Gesiniai Virtuvių Pečiai

s ir

jįriipok

>ulkas žąsy, 
štai Žengią

ir M. Zol- 
pąstangas.

tinkamai 
pavaišinti, 

alučio, lai

*997.63
1,219.24

‘88.1S 
*48.80 
MM 
MM 
»«M 
Mi.es 
•ftM

$55.00 Gesihiai Virtuvių Pečiai ..........

$35.00 Alyva Kūrenami ŠildytuvUi .. 

$38.00 Grariiąfono Mado^ Šildytuvai 

$^,00 Cąst irori Kilchėrt Heaįers .....

11,976.18
28, ̂ 74

Kaip atrodę, tai Mack’ui da
bar nieko kito nebelieka (iąry«. 
ti, kaip tik kibti i vteną ar j 
kįtą.--N,

pamokos.
vai. dieną viri

Moterų Lyga kviečia 
Visus i vakarėli

9,500.00 
400.00 

12.488.67
500.00 

18,304.46

ristikams, Ma^on
Jis sako, jog

llidžiąusių Bargenų Dįerios ' 
ANT VISOKIŲ NAMAM REIKMENŲ!

Saskutos 
Nuošimtis 
Ręserva c 
Atsargos

Valdžia gelbsti savininkams gauti pasko 
las; ragina juos remontuoti namus

Lietuviu ristikai 
sujudo

Ręscrve for delinouent intetėsi ori Real

Profįts Ori Pald-up Slock rešęrVėd ........

Gražiai išpuošta lietuviška 
užeiga Chicagoj

TAVERNŲ SAVININKAI TĖMYKITE
Węstern Whdlesttle LjcjUoi- Bonįpaįijd ylą grynai |ieiu- 
vijką. Mes skyt^mei tame tufo klf^ itig ^es Iš
duodame tiktai dėl Tavąrnų, ne tąįp kaip kitos Go« Par
duoda jums ir j tįsį kostUhieriari^ Musiį kairios la$>i 
p^įeipomos. Reikale Pašaukite

Prospect $060

6540 St Avę<

MUSU tavernų 
BIZNIAI

. _. „ able 
interest .

siį&o pamokos, kuriai mote
riukes gijimą lankytį be jokio 
užmbkešnid. įstoti galima da
bar.

DUe holdėrs of Inaėtjyų,J^topk

Payabte.................. .
teM^ėriaii

Fellowship mokykla šią savai
tę ftriMtejd Įtaikąs

Felltiiv-

šią prieplauką. Budrus biznie- flUs jaučia, kad Sis BANKAS
J8’ 

taigai, kąda jis parodys teįsm- 
gūa faktus apie save.

šis Bankas siųlo toki pa- . 
tarnavimu per sąvo Biz
nio Koofieravimo $kyrių.

HALSTED HCHANGE 
NATIONAL BANK 
19th Plące and 

. Halsted St.

tipą nąųdoti# šią pręgą, nes 
mokytojaus kvalifikuotos mo
kytojos, kurios yra baigusios 
mokslus aųgščiaų minėtos# ša
kose. Z.

APSAUGOTAS
IŠMINTINGUMU

Radią-—Activus “piloto kabe- 
lis’’ pagelbsti laivo kapitonui

Loans on 
Loaųg f ęą , 
InteresĮ accruc 
Instalhnents . due and unpaid

SUSKttPER
NAUJIENAS
PINIGUSLIETUVON

840 W 33H gtreėt, Chlcago, Ilk 
hą rilio0:00 ry.įo liet 5:00 tąkąto. Ketvirtadieniais iš šeš- 
00 vakdft).

Kiekvieną finansine įstaigą, kontraktotiai galį 
suteikti visaą informacijas

. $ ĄjSSĘTS
? \

ai; Įstate ....................

drid uripaid ..........

Musų lietuviai pradėjo nesi
gailėti lėšų artistiškam išpuo
šimui paprastos užeigos, štąi, 
pavyzdžiui, užeik pas p. G. K. 
Budrį, sąv. (Parądige Tąverp, 
į? 10 W. 59th St, Čiopai pama
tysi tai, kas jūsų akis tikrai 
nustebint,.

Tūlas Jackson, tapybos artis
tas iš pasaulio parodos, sutiko 
išdekoruoti Parądise Tąvęrn 
ątaitinkajnai tani u^vąrtįipimui. 
Darbą# padarytą# tikrai šaukis 
ir malonus žiūrėtojo akiai. Yra 
atvaizduoti keturi meto sezo
nai.: pavasaris, vasarą, rudiio 
ir žiema-. Atvaizduota bakūže 
samanota su aitvaru ir rojum. 
Dabar tavernas yra panašus j 
tapybos galeriją. Kur tik aki
mis pažvelgsi, ten ką ridr# įdo? 
maus pamatysi.

štai kaip man atrodė skirtin
gi vaizdai, imant visus iŠ eilės:

Rojus
Adomas, Ieva, obeli#. Žalty# 

ką tai kukžda levai j ąiišį. Ievą 
duoda obuolį Adomui į ranką, 
Vaizdas parodo vandenpuolj ir 
rojų, pilputį įvairiausiu spal
vuotą gėlių, medžių ir magary? 
čiom sėdi didelė beždžionė anį 
pavirtusio medžio.

Pavasaris

Pavasarinė scena gyvai at
vaizduoja gamtos atgimimą. 
Grąžus miško vaizdelis, šalę 
bėgančio upelio, pilnas žalumyr 
ny įr ankstyvųjų gėlių. Upelyj 
išdidžiai plaukioja balta gulbe, 
Pamiškyj būrelis piknikieriiį 
smagiai vaišinasi ir gėrisi gam? 
tos grąžumynai#. paukščiai if 
Voveraitės riiedšidęfcę paįvairiną 
gamtą.

Pirmadienį 9 vai, ryto iki 13 
vai. dieną kindergarden vaiku
čių pamokos nuo 4—5—6 me
tų amžiaus.

Pirihadienid vakare iiuo 7:30 
iv. v. pilietybės

Antradiehį 1 
mo pamokos,, 

i Trečiadienį 1 
Vinto pamokos.

Trečiadienį 7;f$0 vak vak 
ąu^lų kajbp# painokos.

ŠeŠtadiehį Į vai. dieną sįau- 
tgių painokos (home nursing). 
’ Viso# pambjcos yrą teikiamos

Šis tai tikrai lietuviškas vaiz-. 
dąs, rodantis tipiškai lietuviš
kas ųkio trobas, šulinį su svir- 
čia, liętųvąįtę su skarele, senur 
ką sų pypke, miško vaizdas, 
ląųkai> gėle# įr žalumynai.

Gegendįška# aitvaras, Ugnies 
ąmakumu, lekia erdvėje nešda
ma# pinigų mąįšą ūkininko dū
šiai pirkti. Pastarais mąsto 
pypkę rūkydama-. Taverno. lu
bose vaizduojama gražj dan
gaus mėlynė* harmonikai pa- 
yairiųta pilkais debesėliais.

Sėdint prie stalo su kaušu 
alaus PO ranka, galima jaustis 
nę tįk rojuj, bet sykiu ir dailės 
galerijoj- —Kaimynas.

Pinigai Bankose
Pipirai pa« Sekretorių 
Forklozuotpp Paskolos.

Visas Turtas
ATŠAkOMYBES

■ i 
įnešimai jiriokūi 
Jnešįmąi mpk«'

Chicagos lietuvių finansinės 
įstaigos, kontraktoriai ir be
veik visi Chicagos bankai jau 
yra prisirengę duoti arba jau 
duoda paskolas savininkams na
mų remontavimui.

Jie tas paskolas duoda savi
ninkams kooperuodami su Fe- 
deral Housing Administrątion, 
kuri trumpą laiką atgal buvo 
plačiai apkalbėta “Naujienose”.

Federal Housing Administra
cija yra valdžios agentūra, ku
rios tikslas yra palengvinti kre
dito sąlygas i? suteikti namų 
savininkams progą atlikti na
mų remontus, kurių jie be pa
galbos negali atlikti ir kurie 
buvo užleisti per ilgą laiką.

Nors Federal Housing Admi
nistracija dar tik pradeda ope
ruoti, tūkstančiai paskolų jau 
buvo išduota Chicagoj© ir ąpie- 
linkėje ir apie 50,000 visoje 
Amerikoje. Namų savin inkai 
gali gauti paskolas iki $3,000, 
kurias reikia atmokėti per 37 
mėnesius.

Tarp lietuvių finansinių įs- 
taigų, kurios jaU teikia pasko
las pagal F. H. A, planą, yra 
Standard Loan and Savings 
Ąssociation, Keistučio Spulka ir 
kitos.

Bankai teikia paskola#
Tarp bankų, kurie teikia pa

skolas yrą sekami:
Aetna State,
Amalgamated Trust and 

Savings,
American National Bank and 

Trust company,
Austin State, 
Banco di Napoli Trust com

pany,
Beverly State Savings, 
Chicago City Bank and Trust. 
City National, 
Continental Illinois, 
District National, 
Drevei State, 
Drovers National, 
Drovers Trust and Savings^ 
Fįrst National, 
Halsted Exchange National, 
Harris Trust and Savings, 
Howard Avenue Trust

Savings, 
•£C Bank and Trust, 
Lake Shore Trust and

Savings, 
Lake Viėw Trust and

Savings, 
Lawndale National, 
Main State, 
Mercantile Trust and Savings 
Merchandise Bank and

Trust,
Metropolitan State, 
Mid-City National, 
Milwaukee Avenue Naįidnal, 
Mutual National, 
National Boulevard, 
National Builders, 
Northern Trust, 
^Personai Loan and Savings, 
Pioneer Trust and Savings, 
Pullman Trust and Savings, 
Sears Conupunity State, 
South Chicągo Savings, 
Sitate Bank of Glearing, 
Terminai bjątionąl, 
University Statė,

#571,750.08
. 14,860.00
.. 17,545.26
. 474848.01
. 25i3 71.8Q 

1,932.09

Vasara

Vasaros scena . atvaizduoją 
grimtą pilname jos gražumei, 
Matosi gilus miško tolumas, ša? 
le mažas ežerukas, kuriamą 
narsiai dąrt>upjaąi jaunas žvė? 
jyą. įvairiausios žydinčios ge- 
lės puošia visą miško pakraštį.

piknikierių, .apsėdusi 
gądsingąi ap^rautą stalą, viąį

į užvilkto nuošimčio 
pndas

Bite labai dąug gražių dova
nėlių prizams, ..kurias Lygoš 
narės žada suauftąuti. Juos ruo? 
šia daug naujienybių.

Darbščioji komisiją iŠ šių 
Lygiečių, A. ^anushauskienėsį 
M. Norkienę#, Ą. Dųdonięnės, 
S. Dambrauskiępės 
pienės, deda visas 
kad atsilankiusius 
priimti ir maloniai 
Taipgi bus gardaus 
mingiems daug dovanėlių. Vi 
sus

...........................
■ vpUjMioaŲ Kiši

Udieniais iki

Ut^AVEtVtA# ■. KAPITALAS $^000,0(10.00

ristynįų, nors ristis jarti tęk- 33rd Place, spalių 15 d. pra- veltui visoms moterims. Patari 
davo gana dažnai, būdavo sa?
Vaičių, kdd ji# risdavosi po dų 
ar tris kartus. Ir tai ne vien 
Chicagojė^ bįt ii? kituose Ap
linkiniuose mieatUosę. .

Pastebėjęs Maęk’o iššaukimą 
lietuviamą 
tuoj atsišaukė, 
visuomet esąs pasirengę# su 
Mack’u ant matroso susitikti 
ir perąitycriiitif Ir juto grei
čiau, tuo geriau.

; Į Mftėk’a išsukimą ateiliępe 
j ir kitas lietuviu ristikas. Bū
tent, LoUiA Mingėlą; kuris ir? 
gi dažnai ritasi tarp ameriko-

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAV0J1M0 
DRAUGIJA Hr. 1

,■ , • ’ / ‘ ' •• 1 4 '' •'

UžBETA METAIS

BRIDGEPO
ship House Įstaigoje, 831 W
■i i ,'l.„..........’ n. ... ....................  ..į' .,,

. y ’4 ■ ”■ • ‘ * r ,. •

38-TA METINE ATSKAITA
BAIGIANT METUS LIEPOS 1934

‘...-.tartas•
aąt N»mį 

Paskolos aiįt akcijų 
ilųošimčjai nedamokėti

Namai parduoti ant Kąntrakto 
Nuošimčiai, nedamokėti 
Taksai apnjpkčti 
Apdrauda apmokėta

rimtaį išsigriridę laukinė# mėš- 
įos, kUri puola mažą, mergaitę. 
Mergaitėj didžiausiame išsigah? 
dime, bėga atgal. Magaryčiom 
mątosį tūlas draugųtis, palin
dę# po alaus bačka savotiškais 
išrokavimais.

Ruduo
Rudens vaizdas yra medžiok

lės scena. Aukšti kalnai, didelis 
;ežerą#, padangėje 
ąpačipje paežerių 
rąguętas elnias, visai nemisly- 
(ląmąs,. kad medžiotojas jį tąiko 
nušauti,

Žiemą
Žįemos scena tai tikras Sibi

rą# —- snieguotas miškas, seni 
kelų)ąiį daugybe išdžiuvusių 
meętžįų, sniego pūgos siaučia 
padangėje. Vaizda# biskutį šiur
py#, nes matosi gauja alkanų 
yįlkųi kurįę puola žmones, va
žiuojančius rogėse. Arkliai 
įtraukia roges pilnu smarkumu, 
žmonės ginasi, šaudydami* j vil
kus, kabai įdomus vaizdą#.

Bakūžė samanota

Reseęva dėl užvilkto nuošimčio ant kontraktų 
tĮcąęrva • <|e» Nejudinamo Turto 
Pelnąs ant primokėtų akciją 
Pelnas išbalintas > ‘
Pelnas nei&ciąUntfts

Vifioį

SPULKA SAUGtAURbA vi^tA TauPyTI PINIGUS
. .... .. pergalėjimas sunkių laiįij yra fakto! Uprife gali būti

UŽlviHįnti, įė# lįieąds žntągus Chicagdje iiera prclaimejįs /įėš vMd Merio šutau py- 
fo StiiĮftofa ---.V.?-'

Upper Avenue, 
Uptown Statę.
Namų savininkai^ kurie ma

lto šitokia paskola pasinaudo
ti, kad dalyką paskubinti turi 
susižinoti su kontrąktorįum, 
kuris remontą gali padaryti, 
nuo jo gauti apkainavimą, pa
prašyti jo išpildyti reikalauja
mą blanką ir SU tą biąnka ir 
apkąinavimu kreiptis į finansi
nę (staigą. Kiekvieną finansinė 
įstaiga duodanti paskolas su
teiks interesantams visas kitas 
informacijas.

Thosh H. S. F.; jftirtlttk

Lw>'' Arminė

Moterų čiliečių Lygą rengia 
“Burięo” sekmadieni, Spalių 2į 
4, Sandaros Svetainėj, g!4 W.

. ...X. M'iou 1.;>I i'.ni;

įitritest cm W1 Estete imcollectęd

31118 Beceivable .2.... ........... ..............

Mfipe Batldirig i:.:..;,:..........:........;........

Cash in hands of Secretary 
Loans in FbręęĮpąųję. ...........

Totai Assets .......... $841,279.82 
LiABlLITIĘS,

Installmentš ttaid iri, on Stock ..............  $198,056.02
InstdumkritS paid iri advaifcįs ...... .*...........   4,531.78
jpsĮflllnieąJs ąųę arid ųsPėM ................... 41’870 73

357&26 

82,183,66 
" 215.76 

8,950.00 
5U&00.U0 •* " ‘ Ji M'Jr • A. J'

Prieš porą dienų George 
Mack iššaukė lietuviu# risti? 
kus. Jis paręiškč. jog dabar 
tiek geras esąs, kad galįs kib
ti į bite lietuvį ristiką.

Reikia tięsą pasakytų jog 
per paskutinius. kėli# metus 
George Mack padąrė didelį pro? 
gresą. Visai dar neseniai jam 
teko ristis su žymiausiais Ame
rikos ristikąis., Mack yra če- 
koslovakas ir tarp savo tautie
čių turi daug Šalininkų.

Bet progresavo ne vien tik 
Mack. Lietuviai ristikai irgi 
nesnaudė. Ypač pfer paskuti
nius dvejus ai: trejite metus 
pasižymėjo Johiitiy MąSon. Nors 
jis vis dar tebėra vadinamas 
<fJohnny”, bet,, tikrumo  j ė jam 
labiau pritiktų vardas “Big 
John”. O tai todėl, kad <MąsoP 
jau nebe tas, kas jis buvo prięš 
keturis ar pepkis metus. Da
bar jis sveria 200 svarų su ge
roku kaupu. Vadinasi, ji# jW 
priklauso sunkiojo svorio riątį? 
kams.

Per paskutiniu^ dvejus rhėtils 
Mason ir rįtęsįt Jkąipd sunkiojo, 
svorio ristikas. Ir štai reikią 
pasakyti, kad per visą tą lai
ką jis nępęalaimėjb nei vienų 
__ -.... .................ji 

a.-i» ku r v (Oi d

Iv Mugybęs Ifitų pandšiiį
f ’ ' I ' • ■' • • 1 • * * 1 . ' j J A , f X.

Itoatob Šęhtid Pečius į Mairiu# aht Nątiįij. tĮi^ele 
iąįdą. Vištikių ^eČitj Vetlybės Stebiha Kiekvieną Pftkėją

* * . . . ’ ' t , ■
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MUSŲ SKAITYTOJAI
Chicagos Moterų 
Kl. šiandien atidaro

kis ir Martin. Jie tame bizny
je yra jau per daugelį metų. 
Visuomet suteiks jums malo
nų patarnavimą. Patartina pas

Į jį, kaipo į nepaprastą susi
rinkimą, kviečiami netik kuo
pos nariai, bet ir visi lietuviai 
— eks-kareiviai.

pačiu laiku netiesioginiai ties 
pagalbos ranką tiems, kurie 
yra uždaryti Oak Forest na
muose. Kuo daugiau bus tokių

tai aukas, kurias jus skirsite 
katalikų naudai. Arba taip 
jau pat, patėmijus komunistiš
ka^ žymes. Na, reikia posaky-

parengimu sezoną

Chicago Beach viešbutyje kad nebus

Svečias iš Lietuvos

Virtuves Pečiaiprie bus

Klu

1918

Kuo

viskas veltui

Krasauskis

Universal Shoe Store

ne

PARLOR SETAI

DINNING ROOM SETAI

RED ROOM SETAI
na

.T ROAD

(Feljetonėlis) 
Štai še jums!

CHICAGO, ILL 
Monroe 6600.

laikas 
tinka -

662 W. Roosevelt Rd.
312 West 63rd Street
2323 Milwaukee Avė.
8816 S. Commercial ave<

amerikie 
jų neįžei

džėlą” 
“džėlą

NORTHWESTERN 
Stove Repair Co,

ncsupran- 
ncgalima 
■kaip jus

PIRKITE ČIA DABAR IR 
TAUPYKITE PINIGUS.

puošniais ir šauniais šo- 
šįvakar Chicagos Lietuvių

pirma
ren

Keturios Didelės Krau 
tuves Chicagoje

Istorija apie Čarteri 
su Juodu Tašku

BRIGHTON PARK. — Įdo
mios drutuolių ristynės įvyks 
Dariaus ir Girėno legiono kuo
pos (posto) No. 271 sekančia
me susirinkime, kuris yra šau
kiamas pirmadienyj, spalių 22 
dieną.

Susirinkimas įvyks 7:30 vai. 
vakare, Hollywood Inn svetai
nėje, 2417 West 43rd Street.

tuos, kurie yra 
rankų, paguos 
kitus ^ipdova- 
nei vieno se-

BRIDGEPORTA'S 
met atėjo ruduo, greit ateis ir 
žiema, ir kiekvienas turėtų įsi
gyti tinkamus čeverykus, kad 
kojos nesušlaptų ir nesušaltų.

Kreipiame domę, kad gerus 
čeverykus ir nebrangiomis kai
nomis, ypač dabar, galite nu
sipirkti lietuvių čeverykų krau
tuvėj
3337 S. Halsted St.

šios moderniškos krautuvės 
yra savininkai lietuviai: Zales-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Tūkstančiai porų 
puikiu čeverykų jū

sų pasirinkimui

manome grąžinti p. Aglinskui 
Kupiškėnų Klubas gyvuoja.

Pirm. Jonas J. Kulis, 
St. Louis, Mo.

tokie, kokių jus ieškote tik
*39.50

Dariaus-Girėno kuopa 
dienį laikys susirinkimą 
gia ir ristynės.

Kad atitiktų kievienam 
reikalui.

metais 
ir ramybės 
mums, kaipo 
labai brangi

Dėl Knygų Kupiškėnų 
Klube

Rengia šaunius ir gražius šo 
kius

Progress
FURNITURE CO.

DIDIS ■■■-'
IŠPARDAVIMAS 

Mažiausios Kainos 
Mieste

Kainų ir naujas išplaukimų 
sarašas 1935 metams gauna
mas pas autorizuotus agentus 

arba ofise 
SCANDINAVIAN- 

AMERICAN LINE 
130 N. La Saite St., Chicago

GARSINIMAS: D o v a nai, 
jaunas, dar beveik plikas, bet 
sveikas tvirtas Čarteris. Be
veik visai už dyka, jei ne
skaityti smulkaus vos akimis 
užmatomo juodo taškelio, ku
ris tukso sau vienas. Tačiaus, 
tas taškelis nesudaro daug 
keblumo, nors ir manyta, jog 
reikės advokato, kad nukrap
štytų tą juodą taškelį. Vėliau, 
betgi, paaiškėjo, kad čia ne 
advokato darbas, bet daktaro. 
Daktaras Graičunas, veikda
mas per gal daugiau kaip 40 
metų lietuvių labui yra turė
jęs daug tokių “keisų”, ir to
dėl reikia tikėtis, kad jis pa
tyręs daugiau už visus nukrap 
štys tą •juodą taškelį? dagi! ir 
visai veltui.

Raštai skiriami Į šj skyrių neturi būti ilgesni 200 žodžių. Adresuokite 
“Musų Skaitytojams” būtinai pridėdami savo vardų ir pavardę.

Išdirbėjai ir distributo- 
riai pataisymui dalių, 
kurios tinka visiems 
Pečiams ir Boileriams.

taip, kad tiek ir už- 
, Daugiaus jau nebe- 

Tokiu budu 
vėl plikas likdavo 

ir čia “možna

juos užsukti ir išsirinkti j 
riausius čeverykus.— (Sp.)

— Kaimynas

pagalbos rankų, tuo labiau šo
rių rengėjos Chicagos Lietuvių 
Moterų Klubas bus patenkin
tas ir tuo didesnę paramą su
silauks seneliai 

Reikia tikėti
kių, kurie galėdami į šokius at
silankyti, apvils rengėjas ir 
Oak Forest įnamius, neatsilan- 
cydami. Vieta—yra puošnus 
Chicago Beach Hotel, 51-ma ir 
ežero krantas.—a v.

5 šmotų ąžuolo medžio Break 
fast setai parsiduoda už stebėti 
nai žemas kainas, šis setas leng 
vai vertas $25.00. čia tik —

14.95

Pilnas 3-jų Dalių Lovos įrengi
mas. Graži Lova, Coil Springsai. 
Vatinis Matrasas. Verta $25.00. 
Dabar viskas už

*14.95 Atidarymas
KASY’S

TAVERN
Šis naujamadingas aukštos rų- 
šies Tapestry seklyčiai setas ki
tur reikėtų mokėti du sykiu tiek, 
bet Progress Fumiture Krautuvė 
siulija tik už •

*47.50

JOSEPH DARGUŽIS 
Subato j, Oct. 20, ’34 
1606 So. Halsted St.

JOSEPH DARGUŽIS, 
senas biznjerius 18-tos apie- 
linkės per 32 metus,, dabar 
atidarė puikią aludę.

Subatoj įvyks iškilmingas 
atidarymas. Bus muzika, 
šokiai, saldus ir stiprus gė
rimai, o gardus uikandiiai 
DYKAI.

Kviečia gimines, draugus 
ir pažystamus atsilankyti ir 
praleisti smagiai laiką link
smoje. draugijoje.

vis
kas nors

“Stačias į ‘džėlą' ”
Bro-ly-čiai, naudokitės pro

ga! Kas pirmesnis, tas mand- 
resnis! Įsikalkite sau drūčiai 
į galvas, kad tokių čarterių 
mažai kas turi, išėmus “ba
getas” partijas, arba marguo
jančias, raudonuojaČias, juo
duojančias, ruduojančias 
kitokias su kuriomis jus 
galite susilyginti.

šitas čarteris reikalinga 
dėlės pagarbos, žinoma, kad 
reikalauja. Nagi, bro-ly-ti, kas 
atsitiktų, jei nepagerbtumei 
čarterio? Hm..., būtumėte tik
ras niekšas, be-ge-dis, ir dar 
kas, jei tokį kvailą klausimą 
užduotumei.

O-gi sta-čias 
“džėlą”, bro-ly-ti 
tiesiai, ir taip tiesiai į “džėlą”, 
kad nebūtų laiko nei atsisukti 
atgal. (

Ale ne-nu-si-gąskite! Palau
kite. Dalykas* paaiškės, pama
tysite, kad čia ne taip bai-su! 
“Kvailas kaip asilas!" —šitaip 

mandriau 
y

Daktaras Graičunas “kvai
las kaip asilas”, jis tuoj susi
pyko su kunigais, pradėjo ata
kuoti kunigus ir komunistus. 
Atvirai sako, kad Kupiškyje 
steigiama Laisvos kapinės ir 
liaudies namas. Tai yra lais
vų žmonių pastangos ir tiktai 
laisviems žmonėms 
kaip-gi tu, bro-ly-ti, beprieisi 
prie katalikų, ar # komunistų, 
kad gauti iš jų auką?

Išpradžių tai buvo kas kita, 
įeiti. Buvo galima įeiti visur, 
niekam nei į galvą neateida
vo, kad šluotą tame klausime 
bent kokią rolę loštų.

Būdavo..., įeini. Jei kitoj 
pusėj durų pasirodydavo Po
no Dievo mukelė, sakyk, kad

Chicagoje dabartiniu laiku 
vieši vienas svečias iš Lietu
vos, Arėjas Vitkauskas. Trum
pą laiką atgal teko su juo 
kalbėtis. Gal nevietoje smerk
ti jo privatiškai išreikštas 
nuomones apie mus, amerikie
čius, viešai per laikraštį, bet 
negalima praleisti nepastebė
to nepaprasto arogantiškumo 
ir tetukto, kurį tas svečias pa
rodė.

Nepažindamas nei paviršu
tinai amerikiečių lietuvių gy
venimo; neturėdamas jokio 
supratimo apie sąlygas, prie 
kurių iš Lietuvos atvykę emi
grantai turėjo prisitaikinti ir 
atatinkamai pakeisti savo gy
venimą, jis rėžia pamokslus 
apie mųsų kulturinį, privati
nį ir visuomeninį gyvenimą; 
apie lietuvių tamsumą, apie 
apšvietos stoką, etc.

P-as Vitkauskas nėra jokia 
autoritetas nei vienos gyveni
mo srities, ir jis, būdamas 
svečias, turėtų parodyti šio- 
kią-tokią pagarbą 
čiams lietuviams ir 
dinėti.

P-as Vitkauskas 
esąs Lietuvos spaudos atsto
vas ir renkąs medžiagą apie 
Amerikos lietuvių gyvenimą 
Lietuvos kasdieniniams ir 
periodiniams leidiniams. Ir 
knygoms. Įdomu, ar Lietuvos 
spauda negalėjo atsiųsti kiek 
taktiškesnį atstovą, jeigu p. 
Vitkauskas tikrenybėje yra 
toks atstovas.

— Kalbėjęs ir Girdėjęs.

Mes "••nirknme š'uo« ovprknuF».q tkaip Hk j laikų, kad 
pranešti anie ši»»ne ^elbim'1. Pati prop're- 
santavo save. k‘'d nudaryti t»» š»n sezono redin’U —■ 
k”rinn mes np«dnandni''me ir dah'”’ nerd”''dnmo i”inM. 
Kiekvienas i” byle kuris vyra® tjalės devė-
ian* vJnnn šių overkautų. Yra visokio didžio kautų 
pasirinkimui.

Tarsis Karo Paliau
bų Dienos Iškilmių 

Reikalu

ROOSEVELT
FURNITURE CO. Ine.

M, P. Jovarauskas ir J, P. Bertulis, Savininkai 

2310 WEST ROOSEV]

Spalių 5 d., p. J. Aglinskas 
rašė “Naujienose” “Istoriją 
Apie Knygas, Kurios Turėjo 
Būti Pasiųstos Lietirvon” 
rioje padarė nepamatuotų 
kaistų ir užmetimų.

P-s Aglinskas perdavė 
gas Kupiškėnų Bendram 
bui Amerikoje ir jis parašė 
liudymą, kuris įgaliavo Joną J. 
Kulį knygas perimti. Man pri
siminus, kad jei bus galima, 
tai siusime knygas į Lietuvą, 
jei ne-parduosime ir pinigus 
įdėsime į organizacijos iždą, 
p. Aglinskas atsakė, “Daryki
te ką norite”. Jis pridūrė, kad 
pageidauja, jog faktas, kad 
knygos btfvo perduotos K. B. 
K. A. butų paskelbtas “Nau
jienose”. Tas buvo padaryta.

Aš nesakiau, kad knygos 
yra šlamštas. Tik sakiau, kad 
jos smulkios. Kai pagrįžšiu iš 
kelionės, tai bešališkiems žmo
nėms knygos bus duotos ap
žiūrėjimui.

Knygos niekam nebuvo par
duotos. Dalis buvo nusiųsta 9- 
tam K. B. K. A. skyriui Mon- 
trealyje ir 10 skyriui Urugua- 
juje, ir, rodosi 3-čiai kuopai 
Pittsburghe.

Knygų sąrašai ir kiti doku
mentai yra K. B. K. A. cen
tre, kur juos galima peržiūrė
ti. Tos knygos yra skaitomos 
K. B. K. A. turtas ir jų ne-

(Tik vienas persėdimas 
Copenhajroj) 

Nuolatiniai išplaukimai, pato
gi kelionė, žemos kainos

, Kalėdinė Ekskursija
Laivu “FREDERIK VIII” 

iš New Yorko
Gruodžio 8 d.

Ekskursijos vadas 
K. Fdlck Rasmussen

Po susirinkimo išeis “ant 
matraco” patikrinti savo spė
kas keli žymus ristikai, kurių 
tarpe bus lietuviai, John Ma- 
son-Masilionis, Stanley Bagdo
nas, Vincent Bulauskas, J. Ro- 
manas, George Mack ir kiti. 
Visi jie grumsis iki pergalės.

Susirinkimas svarbus tuo, 
kad jame bus apkalbama Pa
liaubų Dienos, lapkričio 11 d., 
šventė. Dariaus ir Girėno kuo
pa rengiasi tą dieną labai iš
kilmingai švęsti, tad 
pradėti darbuotis, kad 
mai prisirengus.

Lapkričio 11, 
užtekėjo taikos 
saulė. Ta diena, 
veteranams, yra 
ir neužmirština.

Įžangos nebus, 
eks-kareiviams.

Frank

FURMTU'JEL"
3222-26 S. Halsted St 

Tel. Victory 4226 
Vedėjas J. KALEDINSKAS
Leidžiame gražius radio 
programus kas nedėlią, 11-ą 
vai. prieš piet iŠ stoties 
WGES, 1360 kilocycles.

kiais
Moterų Klubas pasako sudiev 
vasaros sezonui ir atidaro ru
dens ir žiemos parengimų se
zoną, kuris šįmet atrodo, 

| abai turtingas.
judėjusios į daiktą savo gal- 

/as, Moterų Klubo narės nuta
pė, kad reikia rengti šokius, 
puošnų šokių vakarą-^—kad ne
nutolti nuo praeityje' nustaty
tos tradicijos, ir visą tų šokių 
)ehlą atiduoti tiems, kuriems 
pagalba labai reikalinga.

O tie žmones, kurių likimas 
rupi Chicagos Lietuvių Moterų 
Klubui, yra užmiršti lietuviai 
seneliai ir invalidai Oak Forest 
prieglaudoje. Jei vakaras bus 
pasekmingas, tai Klubo narės 
padarys vizitą seneliams ir in
validams; apdovanos juos ciga- 
retais, vienu kitu gardumynu 
—kurių tie seneliai beveik ne
mato; palinksmins juos su dai
nomis, muzika, šokiais ir gerą 
žodį jiems pasakys.

Tuos, kurie yra labai pesi
mistiški ir nuliūdę—Klubo na
rės nuramins 
nustoję kojų, 
ir gausiau negu 
uos; neužmirš 
nelio.

Reikia mokėti
’ žmonių reikalus suprasti ir Chi

cagos Lietuvių Moterų klubas, 
; kuriam dabar pirmininkauja p.

M. J. Kiras, turi pirmenybę iš 
. musų organizacijų tokiuose 
i darbuose.
[ šokių rengėjos tiki, kad jos 
' sulauks skaitlingos publikos, ku

ri atsilankydama į vakarą ir 
. linksmai leisdama laiką, tuo

Ii, būdavo gferos pasekmės. 
Hm..., tiesa tai nelabai švari 
veidmainystė, bet...-, čarteris 
nieko, nič niek^ nesako.

Arba vėl, nariai susirenka 
čarterį atlankyti ir užsimano 
kažinko, būtent, kaip kas kur 
stovi. Kas jiems galvoj! Pini
gai padėti, “ši u r” padėti, čar
terio vardu padėti. Tokie užsi
spyrėliai būdavo tinkamai iš- 
kolioti, 
tekdavo 
pasirodydavo 
čarteris 
Tiesa, ir čia “možna” supras 
ti, 'kad yra šiek-tiek kiauliš- 
kumo. Ale, kad bro-ly-ti, juk 
kitaip ir negalima. ♦

Kita dar sunkenybė, tai pa
aukotos knygos, kurių yra dar 
buvę už kokius $3,000.00. To
kią daugybę senų knygų siųsti 
į Lietuvą, tai kiek kaštuotų?

Žiopliai jokio supratimo ne
turi, kad Lietuvoj spausdina
ma kiekvieną minutę nauja 
knyga. Kągi tad, jie darys su 
tomis senomis knygomis? Kas 
kita įkaišioti vieną-kitą tam, 
kuris užsirašo laikraštį. Kny
ga, juk, ne auksas, čarteris 
nereikalauja atskaitos. O jei 
ir reikalautų, tai negi surink
si iš dalintas knygas. Juk 
tiek iš dalintos, ar 
jas skaito ar ne?

Blogai, kad jus 
tate įstatymų, dėlto 
jūsų įtikinti, kad 
jau dabar matėte, šitas čarte- 
ris taip kantrus, jog po jo 
uždanga galima tiek daug 
šposų padaryti, ir vis jis savo 
vietoje. Taigi nelaukite, Atsi
šaukite greitai, dovanoju už 
dyką. O jei jus nežinote adre
so, lai jau turėtumėte primo
kėti, ba 6 vyrai žiurėjo akis 
išvertę, burnai išpūtę diena 
iš dienos į tą I 
ir tas laikas kš

-TT- Gvaizdikas

REAL SCOOP

WOOL

jŠ? -'fe

A^GIGANTIČ
MONEYiSAyiNG

FLEECES AND MELTONS
GENTLEMEN'S OXFORD GRAYS . ............... .... ........

•« ,
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Rytoj Futbolas
Naujienų Kipšai susirems su Tyrols laukė 

prie 52-ros ir Kenneth

Dabokite, kaip kurs 
atsižymi, pagal čia pa- 
duotų numenu. Kad ge-

Musų smarkus vaiki
nai futbolininkai, žino- 
nomi kaipo Naujienų 
Kipšai, stropiai rengia
si prie aštrios kovos su 
Tyrols ši sekmadienį.

Futbolas yra sunkiau
sias lošinias. Reikalau
ja daug prisirengimo, 
išsilavinimo, tvirtumo, 
vikrumo, greitumo, su
manumo ii* šusigroji- 
mo. Kipšai dirba sun
kiai, ir laukia kada jie 
galės sumušti priešą. 
Jau tris sykius jie lošė 
ir tris sykius pralošė. Šį 
ketvirtą sykį jie imsis iš 
paskutinųjų. kad nepra
lošti.

Priduotame m ū sų 
Kipšams dvasios. Atva- 
žiuokirrte rytoj į tą lau
ką, kur jie imsis su Ty
rols, prie 52-ros , ir 
Kenneth, netoli nuo Ar
cher avė., už šv. Ri'char- 
do bažnyčios*

atšivežkite šitą surašą.
L E Stanaitis ................ 20
L T Yons f..........
L U Chėpulis .....

C Bložis ..........
R G Krinėius .....
R T Eitmonths .
R E Stupar.........

Q Montvid ......
Noreikas .. 
DAvidauškAs 
NoHilas ....

F B
18

Sekami lošėjai bus pavaduo
tojais:

Labzentis .......
Balkus ............
Pupinik ..........
Damašauskas . 
šidlaūškas ......
T. Palulis ......
J. (Paluliš ........
Nocis .............
Vysther ..........
Widugiris ......
Dambrauskas . 
Krotackus 
Norkus 
Petkus 
Mikvitis 
Janushas. '

PolitiKa
Lietbviiį Demokratų 

vadai
METŲ ATMINTIS

KAROLINA WARIENfi 
po pirmu vyru Adomaitienė, 

po tėvais Yaškunaitė

Persiskyrė su šiuo pasaulhi 
spalio 21 d., 11:25 vai. vak, 
1933 m., sulaukus 49 metų am
žiau?,, gimus Panevėžio ap;kr., 
Ramygalos parapijos, t litai nių 
kaime.

Paliko dideliame nuliūdimo 
vyrą, tėvą Kazimierą Yaš- 
kuna, du sunu Juozapu ir ^o- 
ną Adomaičius, 2 dukteris Pau
liną Rapšienė ir žentą Joną, 
Katrina Vaselenko, žentą My
kolą, du anukus. seserj Oną 
Stravinskiene, švogerj Juoza
pą. pusbroli Antaną Wasiliaus- 
ka ir giminės, o Lietuvoj seną 
motinėle ir dvi seseris.

O kaip ta nelaiminga mirtis, 
visi liūdime dėl tos ateinan
čios valandos. Ilsėkis mūsų 
mylima ramiai, toj šaltoj že
melėje. Mes Tavęą daugiau 
nebesulauksime niekados.

Lietuvių demokratų vadai 
įvairiose lietuvių kolonijose ke
tina išvien darbuoties derho- 
kratų partijai dėl ateinančių 
rinkinių.

Ėridgeporto kolonijoj Vincas 
Stulpinas, kurio nuopelnai yra 
demokratų partijos įve'rtinti,

Sia žinia praneša sesuo

Ona Stravinskienė.

DEL RINKTINIU GRABŲ 
KRE1PKITES PAS 

Hamilton Casket Co., 
4235-59 S. Wėstern Blvd 

CHICAGO, ILL., 
Tel. Lafayette 2565-6-7-8

ANTANAS SAtfAS

Pęrsiskyręvl su šiup jjaąaųlįu 
spalio 17„%dieiią. 4. valandą, ry
to 1934 m., sulaukęs. 46 ^^11 
amžiaus,, gimęs -{Suvalkų apskr., 
Grigaliūnu kaime* . ................

Ajnerikoj išgyveno ?4. nąe.tus, 
Paliko dideliame ndlludime 

moterį Kastancija, 3 pusbrolius 
Vįincą, Antaną, . Jopą kenkus. jx 
gnpineę, o .Liętuvoj broli Kas* 
tantą ir giminėp. , ,t

Kūnas pašarvotas ■ randašj 
2506 W. 63rd Si. J. J. Bagdo* 
no koplyčięj. .............. ..

.Laidotuvės . . i vyks. panedėlyj 
spalio 22 dieha. 2 vai. fio piet 
iš koplyčios bus nulydėtas J 
Tautiškus kapine?.

Visi a. a. Antano Sabą..gb 
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiaiūi da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam pšskūtini patarnavimą it 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Mozeris, Pusbroliai 
ir Giminės.

UidotdVfeę Wąrįįaiijį. grą- 

fjta .aumupyi oaaitmwnm»i n p.ifl

VIS Telefonai:

Yards 1741-1742
.U UX4.iH O OU rn j ■ ,

LAIDO JAM PIGIAU NEGU KITI
AmhnlnncA Patarnavimaš Bieniį ir Nškti 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidoturiil Direktorius įer 30 Mėtį 

4605-07 So. Hermitage Avenue
— '4',. a. O Ita.lA'-rrP r/I rife

NAUJIENOS“, Chicagb, III;

tssmos UŽ VAIRUS

Naujas 1984,,Studb. sėd, sutaupysi 
$225, Antonsen 6455 S. Westem Av.|

RAŠOMA POPI
WRITING PAPE

. Gera rašoma pppiera. parduodama 
po 18 centų svaras — 2 svarai 25c. 
Reikalaudami iš kitur, pridėkite 8c. 
persiuntimo kaštams. pinigus ga
lite siųsti stampomis._ Gausite Nau-

DAILY BUSINESS DIRECTORY
« *■- * '♦ I *» »*■ • •'

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

šis skyritis yrA vedamas tikslu pagelbėti musų negalite susirasti iro jiėŠkol, pajaukite liau- 
skaitytojams susirasti, kilt galima nusipirkti jiena$, CAtiAl 8500; It klauskite Biznio Pata- 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų rijo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik jį 
ir reiknienų. Jeigu iŠ telpančių čia skelbimų bus galima gauti.

./"'t .tvyrf ,

KNYGOS
BOOKS

vadovaus ( lietuvių , demolcratų 
priešriri!kiiniiiia.rii

Brightoh Park. kolonijoj 
Stencilis yra pripažintas lie
tuvių dęmolfrątų ^dls it $u 
savo darbuotojų pagelba tiki
si atsiekti ptiiklų pasekihi^.

Marąuette Parke lietuviais 
cSėmokratafs vadovauja valsti
jos advokato padėjėjas adV. 
C h. Kai, ir lietuviai neabejo
tinai eis su juo. Advokatas Kai 
dar turi kitą užduotį; kiirią 
jam paskyrė centralės raktinės 
vedėjas Kl. JlirgėlioniŠ, būtent 
jiš tūrės ailarikyti su prakal
bomis daugelį liėtUVlį koloni
jų pietihčj Illihbis ValėtijoS <U- 
lyj._ ; ‘

Roš'eTande lietuvių deihokra- 
tų, užsitarnavęs ,yadąs yra .ad
vokatas Julius Waitcheš. Visi 
Roseliįidi'^čilįki einą su advoka
tu W£iČiu, jį gek-bia it ihyli UŽ 
jb išmiptj ir nuoširdų dėlrVą- 
vitnasį lietuvių įlaudai, Jaunas 
kdhiŠkis ten irgi darbuojasi 
vienam^ precinkte.

North Sidėje lietuviai 'dbtno- 
kratai už savo Vadą turi advo
katu J’. Griįal^ J:|irš yta ’ęty- 
cagos miesto advokatu (assist- 

’ant ūdrporation couijsel).
West Sidėje K. feakavičiūš 

yra pripažintas šenaš įietiivi^ 
demokratų darbuptojas ir Iron- 
gresmano SatAtho precinkto 
kapitonas.............. \

Demokratų partijos centralis 
komįtetąs yra paskyręs adv. 
Kl, jurgęlionį vesti višus, lie
tuvių agitacijos reikalus .Cbok 
paviete. Washingtono demo
kratų kpngresinis kpiriltetAš 
pakvietė Kl. Jurgeliohį būti lie^ 
tuvių propagandos vedėj u vi
soj Illinois valstijoj, taipgi 
\yisconsino ir Mičhigand. Val
stijose. Visa senoji ir' ištiki
moji lietuvių demokratų gvar
dija eina su adv. Kl. Jurgelio
niu, kurs daugiausia ir ilgiau
sia pasidarbavo atvertimui lie
tuvių iš republikonų j demo
kratus. — X.

Li'ėttiViiį Bęnibkralų 
Rinkimų Raštihč

1 ?■ —• ( ■.

tiętuvjų . Demokratų. Rinki
nių Raštinė randasi Morrison 
Hotelyj, t kambarys ( 633, telefo
nas Aiidover 2244, ėxtension

Reportteris;

busimą “Pirmyn”
♦ui■ ’ lt“ tuo Į ujuk. vakarą

Brighton parkiečiai. sujudę 
jfatikfe “štrošhų”

Ui i s iii
Mr». K|attkew K’epny (i( 

iš Toronto, kuri, kaip išrodo; 
įaimėš motinystes lenktynes; 
Ji yra 31 metų ir jūu turi iŠ 
Vaikų. Dabai* i?gi daktarai 
špreiidžia, kad ji neužilgo pa-' 
giindyš dvyniiklis. Lenktynės 
prasidėjo . milionieriui Charles 
Vance Millar paskyrus $500,00d 
tai motinai, kuri per 10 metų 
pagimdys daugiausia vaikų; 
Terminas baigiasi afeinančiiį 
metų rudėnį.

anų laiku padarytos techniškos 
šįriVgoš btis įtūžiai užpildytos 
busiančiame vakare, kaip sa
kiau lapkr. 4-tą, S t. Agnės sve
tainėj.

Visi ir Visos buki Ve pasiren
gę atvykti vakaran, nes, pa- 
sūk dztiko, “sttošrias” siurpri
zas laukia visus. Apiė tai ko
kiu laiku tasai jdčnlUs vaka
ras prasidės, skaitykite “Nau
jienose” valesnius pranešimus.

AUTOMOBILIAI 
auTomobiles

i AkTifckos 
drVg ŠTORĖŠ

A. AeLsKIO ipirmos Rūšibs Aptie-' 
ka, 2422 W> Marųuette Rd. Rep. 8222
J. P. RAKUČIO visiems žinoma ap- 
tieka, 1900 S. Halsted St Canal0114
PRINCETON PHĄRMACY. Hedina 
kaps. nuo skausmo. 301 W. 47 St. 
Boul. 1669.. . ......  .. .........

Senų tlr naujų lietuviškų knygų 
..suomet gausite Naujienų knygyne. 
Į789 So. Halsted St., Chicago, UI.
| KRAUSTYMAS

MOV1NG
i K ' ■ - ■ ' ' • » ......z* f ‘ 1 ' ’*

. Z VICTOR BAGDONAS
Nuvežam , i tolimas, ir artimas vietas 

rakandus, pianus ir tt.
3358 South Halsted Street 

Tel. YARds 8408.

ANGLIS
COAL

I. N. R. BEATTY LUMBER CO., an-
lis $6.75. šaukit Oak Lawn 8.

Tiesiai iš mainų:
Nut coal 5.06 Lump coal 5.57
Mine Run 6.0Q Screenings 4.04

Pristato nemažiau kaip 4 tonus.
Wm, Jarsombeck. Tel. Laf. 2014
Pocahontas $7.5?; Indianą Lump
$7.03; Black >fiand , Lump $9.50.

Pjrki,te geriausj anglį pas 
MULCAHY iCOAL C0.

402Š S^ Wentworth . Boul. 4028

KONTRAKTORIAI
CONTRACTORS

Į 1 1 "1 1  '.‘t;.. !'. ■ 1 I '.‘W>   
BRUNO ŠUKYS. Stato ir taiso na
mus, medingus, ir; niūrimus. TeL Lą- 
įfayette 5824, 4181 S. Francisco Avo,
| LAIVAKORTES

STEAMSHIP TICKETS

, pinigus ga- 

1789 So. Halsted Street,
-------- . .... ... ... 1.. ...... .................. ■ ""J'imi. -n..
ClPATinAC! BADRAT o Jr A. U U vu JLfxxJKIS A. JI

. ,> ■ .■> t • " r

, ATVIRUTES, programus, * plaka
tus, biznio korteles, knygąs, laikraš
čius jums ■ geriausia atspausdins 

cSpausSųv?6^ 1730 . So. Halsted St. Canal 8500
« »'• ‘■«ri "• <» #' '■* 4* •' ... * ■" »" f «■ ' k ■ '* »'•!». ’ į

STOGAI
ROOFING

laivakortės. i Lietuvą ir i visas 
kitas svieto ąąliaf..yra parūpinamos 
Keleiviai aprūpinami pasportais ir 
kitais dokumentais, kurie reikalingi 
kelionei* • . a *».., .j. i.u -i x

- Naujienų LaivakorČiiį Skyrius. 
1739 So. Halsted St.;: Chicago, IR.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo ? Pasaukite, mus ir mes pasa
kysime įdek kaštuos patąi^ti. Mes 
taipgi darome visokį blėkorystės 
darbų. ; ~ .................

3216 So, .Halsted , Street.
, TėU VlCtory 4965. . .... .

Automatiški. Pečiai
AUTOMATIC COAL HEATĮ.,,.’ r " *.* ?,• ’ • • ■ ■ 'r *./ • » • • * ' • • ' I 

žmonės , dabar vartoja naują dalyką 
namų apšildymui, kas pats savaimi 
užsimoka. Tai automatiški angliniai 
pečiai. Apšildymas ateina pigiau ne
gu gąsu ir aliejų. Pilnas saugumas. 
Ateikit pažiūrėt, čia pirkites geriau
sias anglis. jr; koksą, l^TU^hC°Ave.

, , Tel. Yards 0300. ■ ,

Sako, Lietuvoj g^Vfe-
»l U- ± -aną cnicagieciai pra-

v4. aJt 4. jv |į .-. 4so žurnalu ete;
Taip pra'nbša ^ėnam krašte 

Viėšjįi^š . R., .Sįiuicas

Keletą mėnMių atgal j'ohiš- 
kieČiū klubo darys R. šhiukas 
išvažiavo aplankyti, Lietuvės 
kaiibą ir tenąįš beviešėdūhiaš 
sutiko daugelįį buvusių ąhiėH 
kie^iiį, 0 ’dhiiįiaušiai chičagje- 
čiį, ktlriė lėbai pigei^SųjŪ 
Aihėrikbniškų žurnhlų ir kit<i- 
kibs Merėtifrož;

R. šiiiūkėS įatąrfa Johiškie- 
čiiį klubui ^ėidaSfctoti ir ap- 
rupiiiti rėikaiWWjūs šli žūt-1 
naiąiė, tiktiti, tikslui ręi-l
kalinga ir kiek iibrs kajjMlo.

. • ' te ’ ... ' I< Vaitai ■<L ,, « '

Joniškiečiai Rengia “Rožių 
Sąlių”

klubas bthdėda
rjl.v. TMV. 1^..

MOKYKLOS
SCHObLS

PAMOKOS:..Anglų. Kalbos, Lietuvių 
Kalbos, Knygvedystės, Greitrąščio 
(Gregg Shorthand). Amerikos Lietu
vių Mokykla, 3106 S. Halsted St., 
Chicago, III. . , /

NAMAI IR ŽEME
REAL ESTATE

CARL CLARAS, pigiai taisau namus 
5805 S, Maplewpod. Republic 4151.

SIUVĖJAI
TAILORS

■r -i -" <'1 •f

T. MICKIS, Siuvėjas, mbų;valyto
jas ir taisytojas, 4146 Archer Avę.

BARZDASKUČIAI
r> A PPl?T) QITDIX1 Jt>2KK<JL>JtyJK bilvlu

MIKE’S BARBER SHOP, 20 metų 
bizny, 21Ž W. 47 St., Boul. 6’043.

BUCERNfiS I
MĖAT MARKET 

sq.uAWe dėal meat mArket,
1 kl. mėsa, 4301 Wentworth Avė.

Z.i S. MICKEyičIŲB 20 met. bizny. 
2505 W. 63rd St. Hėmlock 0800 , 

jPltfIGŲ SIUNTIMAS
FOREIGN EXCHANGE

Naujienų Pinigų Siuntimo Sky- 
rius persiuntė 1 Lietuvą daug mili
jonų dolerių ir dabar .tebesiunčia .be 
Jokios pertraukos. Savo gimininis 
Lietuvon siųskite pinigus per Nau
jienas rr drięrįais ąrbą ljtąis.;.,^.. 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.

1780 So. Halsted JSt., Chfeago, 111.

STATYBOS Plienas
STRUCTURAL STEEL

* <

Antrū rankų statybos geležis viąo- 
kięs mierp?. „Radiatoriai Kito, van
dens .ip .garimai, f Daugybą visokių 
antrarankių dūdų arba paipų. At
kertam, kiek, reikia. Musų kainos la
bai žemps. Kę tik reikia iš geležies 
ateikit pas mus. ■ .

APW«.»^.ca 
—.Tel* Bbufevard 1270- •

TABAKO, Krautuves
TOBACCO STORES

RARŠ

T1ĘS1Ą1 Jš .pįRBTOYESI PlGUV 
Mes padirbame barus, stalus ir krės
lus: Pirkite tiesiai iŠ dirbtuves be 
pęrkųpčių,; tai atseis jums iš tikro 
pigiau. 24 metai biznyje. 
CHICAGO CABINET & MlLL CO.

3012-14 Archer. Avepue
Tel. Lafayėtie 1235_______

DUONKEPIAI I

FULI.KIi 1>RK Wt:RY 
Wellš; St. • fibuievėrd 5149

iargenai 
argAins

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ........ $25.00 

$35.00

$30.00

$300 kaurai,____ ,.
Parlor, miegkambarip ar vai- ... 
gomojo kamb., rakandai .....

Atdara vakarais ir - nėdėlio  j 
RAPP STORAGE.

5746. So. Ashland Avė.

JULIUS SENbER, Ine.
901 W. Madison St. Tel. Monroe 1710 
K/ajĮtuYėm,, ,ir tąverjuijnB įntaįaymai 
nauji ir vartoti. Ląbai pigihi. Lengvi 
iŠmokėsČiai. Pristatymas dykai. Dide
lis pasirinkimas.

MAX KDHNcUtnfc Turk. Tabakas 
ir Cigaretei, 1728 So. Halsted. SU- 
» - * • ■ • t A " * ’ • -f v •

TAVERNS

SCHŲLTZ BUFFET, 5200 W,.JjSth 
St., Oak Lawn, III. Ar i§va|iūoląt, 
ar pėtvažiųojat visuomet užsukit pas 
mus. Monarch alus. Puiki vieta 
pasilsėt.. . . .- —   yi yi .. ......

VALGYKLOS 
RESTAURANTS 

. r- - A.' »

ViEšijŲČiAI
HOTELS

“ VlctORIA ROtEL 
kampas .Clark ir Van Burięn. gtv.

Tel. Wabash‘ 2280. Ghicago.

Dfrttuvfe bankruto išpardavimas. 
Žėmiaūsios kainos Chicagoj rakan
dams, nauji parlor,, bedroom, ir. vąlg. 
kamb, setai, Minkštos^ sėdynės.

UNITED .FOOD STORES 
,238 W. 47th St.

Geriausi grošeriai, žemiausios kainos 
Chicagoje. Visuomet viskas šviežia. 
,J. C. Andrews vedėjas.

iNbkudjiiūAi I
POWER OF ATTORNEY
Inįaliojįmus atfrubintl žemę )r id- 
is.;; .reikalus Lietuvėje padarome

dura vakarais 
Ashland Avė.Tuo tarpu Uklubas br^dėda 

d&'u&i&ifs šfei, yrU ren- Į_ 
glAn&s IVdžių ; -V^kareliš leltU- —„, -
m špato 27 a.;

Ž4U-19 w. itoa St Į 17^1 S. halstei St;, , » fcanal. bliOd

Ftoę Veltiii Vu bl butl sav°. yatoe !.r 
nepamiršti pakviesti draugus h

AtŠUnktei parasite klūi artimuosius taipgi atsilankyti, 
bo gei'uš dįirb'tis. B. Ė ..... Kor-

IipytiAtukŠjr^į&y

$125Friėze PaHor Setas dabab $29.50
, — Įvai- 
imuose sU

( BRIGHTON PARK. 
nuošė savo pasikalbėji 
Brįgh.ĮotipaĮi*iį^bČfąrs.i , ^tyriatf, 
kad kaip kitų kolonijų, lietu
viai, taįį) ii* jie ląfial užmtei*ė- 
suoti busiančiu ChicagoS Lie
tuvių CHpP6 “Pirmyn” vakątu,; 
kufris , įvyks lapkričio 4;tą die
ną, Štl Agnės svetainėje, prie* 
Ąi*cKęr iįr ^toš kėkį
Archer gatvekaris šttštoja prie; 
pat šyėtainėš diirų.

IšiiKrt), liiiž mun\s visiems 
'didėlis šihiįrįžąs vūkaire, 
pamatyti ir išgirsti 'dabar tuos 
pačius daihlninkli'Ė-es ’dainūd- 
jant, kūne mumis prieš 20-, 
tifeš ritėtu įra^iu dainavimli ža-: 
vėjo.

Atsinihiiihįai

Gerki ktšfrii'eAu tųors IMkufc 
kuomet nito' _|ų .^jkųrių sene
lių” puikaus-garsaus dainavimo 
nei, langai skambėjo Meldazio.

riuosė savo pasi

z&stiškai plodavome rahkbmis

^ilti pfef t jbrdaug
l^nįstų&į t^i reikia tikutis', kad 
ciūbar jie tiufe, ^riiiugę ir

t

UNlTEfr NOTiON SUPTLY Co.-mo-

NELSON STORAGE..CO. 
6910 Cottage Grove

Atdara vak. iki 10. Nedėlioj iki 5.

keliant jM telkia 
s.„l paramos 

KIMUS I,..* ---- - ...
Sekmadienį jie lošia “Tyiols” 

komandą prie Archer ir Ken
neth Avė.

švenčia savo imi 
bd vMėhį 

l.y». ,v -4 **

Auditu 
jubiliį

* ■ ../*»’tl ?“ . < .

LiėVlivĮų , fcė^ttiįiov Pašalpas 
klubis, kuris, už dvieju metų 
sulaks kėtVfedAl’į . Šįm|ž^ęčio . , ■ .
hmžiaus, šį Sėkihadiehį minės]. Musų KiWi, Lietuvių foot- 
Wiį^ Wo jaukM .šį rudenį pasi-

Tįja proga t įliicaroš vLiettt-|ryžo sutritŽKtott visus priešus 
fhuose, taip 
pakelti.
Uirta%, iš-

į’įja proga ,l,ę.įdcia(goš/WtU-ryžo 
Vių Auditorijoje kldbaš rytoj | tb^ sparto į

ŠusisįyVė 
ittftiečiŽ SMiuge|l^Vint& pi
ūtšvęį “girbt'Adie-[it ’datyrė, k
hį”. ’ Akacija.
. ,1 ..turingas fdM- ;
hų ir įpuzikos programas, yaL tose srityše; 
dyVos. lydeįrĮųJ zžodžįai j f.'ė&l- silphiaį

mos. Ji šlisiirenka kas kartą 
vis skaitlingesnęį, bet Kipšai 
yis skundžiasi, kad^mažai triuk
šmingos paramos. Nėra organi
zacijos. ,............. ......... .

Tą publiką reikia lavinti, ęų- 
pažindinti su footbaid etiketą. 
Ant suolo sėdintieji negriežia 
dantis, abejones pilni, Visai ne. 
Jie, susispietę į pulką, rėkia 
vienu balsu tam tikrai tarp sa- 
vęs planuotus šauksmus, siun
čia savo entuziazmą lošėjams;1 
n’ėšd’ariYi jūbs pergalėk. Jie ’dai- 
diibjk ŠaVo pasiškirtb jaukto 
d&M. Beji, kadį molį ’daihlai 
išsvajuos musų Kipšais tin-J 
karną entuziazmo damą?

Reikta šį sėWdi&| ^Vyk
ti pietubšria, štlkaiiti, dainuo
ti ir ab’elrial — J'aėstiš getėi lr 
duoti įpispiHi ftittfeų

nužudymą

Krimi’h&lid teismo grand cfeiii- 
rė vakar išnešė formaiį apkal
tinimą prieš jauną Berną di ne 

24; Sos-

cišto.

Ji nušovė Loųis Kolb; 
kartu su j uq sėdėjo autįonąobi- 
lyje nakties laiku, prie 74th ir 
Irving avenue. Ji sako nušovu
si įdlicistą kai gynėsi nuo jo.

Bkhditai apiplėšt di
delę vaistų f iFftią

■

Trys niaškūoli banditai W

r

“Kipšams”.

'v
... T.. 1.. 11.......

is 6-tą
Vai.-vakarė.

Visi < keistutieČiai raginami
i

šbn Company, 54tt M Mn- 
dolph stVfeet, ir p&gVobė $į$00 
ilgite. Oftše tufe feĮkli feįįyo 
115 darbininkiį, khWds. fcarfdi- 
tai suvaldė su savo kulkosvai-

i’4
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Lakūnas Džiaugiasi
Propellerio Veikimu

Atsišaukė

“Lituanicos II” motoras dirbąs puikiai
Lakūnas 

praneša iš 
jisai dabar 
skraidymus
pelleriu. Esąs juo labai paten
kintas.

Feliksas Vaitkus mentę įdėtų, nes jo įdėjimas, 
Kohler, Wis., kad 
daręs bandomus 
su naujuoju pro-

anot kompanijos, esąs “labai 
techniškas”.

•— Kartę aš pamečiau žiedą 
Šitokiu budu: Parke nepažįsta
ma mergina laikS maifr) ranką. 
Paskui aš pajutau, kad mane 
žiedelis buvo jau dingęs.

— Na, ir kas tada?
— Paskelbiau į laikraščius: 

“Jeigu sugrąžinsi man žiedą, 
sš tave vesiu”.

— Ar atsišaukė?
— Net visas šimtas!

I DAUG ŠILUMOS, MAŽAI PELENŲ. | f
Pirkite dabar: Geras pavaduotojas BRA
dėl Pocahontas; Black Gold, lump |z|nxv||ii|t||A||V 
arba egg, $6.00; Mine run, $5.75;' illsOViriFlialf
Screeningš, $4.75. Grundy Mining 
Co., Cedercrest 1131.
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sedan

sau-

Pradžioje ji reikalavo už ši
tą patarnavimą ekstra $300.00 
(už instrumentą užmokėtą
$900), bet lakumui apsikeitus 
keliais laiškais su jos raštine

ming kompanija, Williamsport’e, jGlendale, Cal., ji sutiko pati
Pa., ekspresas pristatė į Koh- padengti savo inžinieriaus ke-
ler, Wis. Po ilgo laukimo! Nes lonės išlaidas ir duoti jo patar- 
sulig originale sutartim su kom-' navimą dykai.
panija jisai turėjo būti prista
tytas apie rugpiučio 20 dieną. 
Tuomet kompanija nesuspėjo jį 
pagaminti, nes nebuvo gavus; j 
laiku tam tikrų propellerio da
lių iš kitos kompanijos.

Paskui įvyko kitas sutrukdy
mas dėl to, kad pasiųstas į Wil- 
liamsport’ę mechanikas davė 
kompanijai klaidingas skaitli
nes apie lėktuvo greitį (vietoje 
160 mylių per valandą, tik 
120), ir Įeit. Vaitkus, patyręs 
apie tę klaidą, turėjo duoti 
naujas instrukcijas kompani
jai.

Bet 
vaitės 
buvo 
savininkams kompanijos, kuri 
jį darė, matyt, labai rūpėjo, 
kad propelleris veiktų gerai; 
todėl ji pati pasiuntė į Koh- 
ler, Wis., savo mechaniką pri
žiūrėti, kad jisai butų kaip rei
kiant įdėtas. Kartu su juo la
kūnas dirbo per sekmadienį iki 
pirmadienio popiet. Vaitkus ra
šo, kad kompanijos atsiųstas

• jam į pagelbą mechanikas, Mr. 
Ganė, pasirodė labai puikus vy- 
ras.

ALTASS užmokėjo už pro
pellerį likusį balansą, kartu su 
persiuntimu ($702.85). Pir
miaus ant rankos kompanijai 
buvo duota $500.00.

Speci’lį propellerj, kur j “Li- 
tuanicai II” padirbdino Lyco-

Sunday IMPS meet 
Southside team 

TYROLS
Play 2:30 P. M. at Kenneth and 

Archer avenue

apie pabaigę pereitos sa- 
propelleris, galų gale, 
pargabentas. Naujiems

Vaitkus labai patenkintas
Įdėjus propellerį, rašo lakū

nas, paleidome motorą ir pada
rėme bandymą.

“Motoras ūžia puikiu gi
liu užimu” tęsia jisai savo 
laiške. “Su kontroliuojamu 
propelleriu, nutaikydamas jį, 
aš galiu gauti tiek jėgos, 
kiek noriu. Net ir mažai pa
kreipus geležtes (in low 
piteh), vos paleidus inžiną, 
negalima sulaikyti lėktuvą, 
kad jisai nepradėtų ristis. 
Galybė jėgos, sklandžios jė
gos!

“Norėčiau, kad Jus pama
tytumėte lėktuvą dabar ir iš
girstumėte tą motorą”.
Neilgai trukus, Įeit. Vaitkus 

ketina atsilankyti Chicagon ir 
parodyti “Lituanicą II” publi 
kai.

LėįktuVo į engimu rūpinasi 
ne tik Lycoming kompanija, 
kuri nesigailėjo atsiųsti savo 
žmogų iš Pennsylvanijos į Wis- 
counsiną. Labai susiinteresa- 

' vusi yra taip pat ir Westport 
kompanija, iš kurios ALTASS 
pirko garsųjį Radio Kompasą 
(tai bus svarbiausias instru
mentas keliui surasti, skren
danti per okeaną)., Ji pasiūlė 
atsiųsti iš Californijos savo in
žinierių, kad jisai tą instru-

GREMĖZDIŠKI 
JUOKAI

Sutaisė Don Pilotas

Draugą palaikė už 
kiaulę

Du draugai susitarė eit kiau
lių vogti.- Juodu nuėjo į kai
myno kiaulininką, kur buvo 
uždarytos kiaulės. Kad farme- 
rys neišgirstų kiaulių žviegi
mo, jie nusprendė padaryti ši
taip:

— Tu, Jurgi, jlisk į kiauli
ninką ir varyk kiaulę lauk, o 
aš su plaktuku duosiu jai per 
galvą, tai tuomet mes tyliai 
apsidirbsime.

— Tu, Ratilai, pataikyk, ba 
kitaip kiaulė gali ermyderį pa>- 
kelt.

Jurgis įlindo į kiaulininką, 
bet patamsyj nerado nė vie
nos kiaulės. Raulas laikė iškė
lęs plaktuką. Jurgis, norėdamas 
pasakyt draugui, kad neranda 
kiaulių, pro vartų apačią iški
šo galvą, o Raulas pamanęs, 
kad kiaulės galva, iš peties tvo
jo Jurgiui į pakaušį. Jurgis pa
kėlė “ermyderį”. Kai farme- 
rys atbėgo ir paklausė kas at
sitiko, tai Raulas, stovėdamas 
su plaktuku rankoje, pasakė:

— Nieko ypatingo: draugą 
palaikiau už kiaulę.

Išvalė stabą
laik- 

turinio
Vienas džentelmonas 

raštin įdėjo šitokio 
skelbimę:

“Reikalingi darbininkai, ku
rie gerai valo ir malevoja stu- 
bas”.

Po kiek laiko skelbimo 
ninkas, sugrįžęs namo, 
viską iš stubos išvogta, 
sienos buvo prisegta su 
kiu parašu korčiukė:

“Viską, ką tik stuboj
me, išvalėme; išsimalevok 
pats. Ačiū. Chicagos Vagių 
si vienijimas”.

savi- 
rado 
Prie 
šito*

rado- 
tu 

Su-

Antikos mėgėjai
— Ar tu žinai, kad Kazy- 

ravičius antikos krautuvėje nu
pirko buvusio Rusijos caro se
nę militarinį švarką ir užmo
kėjo už jį $50,000?

— Tai menkniekis, 
nau, kad milionierius 
nupirko Nikalojaus II
indą, kuris palovėj stovėdavo 
ir už jį užmokėjo $100,000.

sinceIn their fourth game 
organizing the IMPS will play 
a Southside the, the TYROLS, 
at a field, located near Archer 
and Kenneth avenues.

After three successive de- 
feats the IMPS are not down 
and štili full of energy and 
zeal are settling out on one 
more venture for vietory.

The players expect that a 
large crowd of boosters will 
show up at the game, which 
commences at 2:30 P. M. Be 
out three and cheer for your 
favorites!

RADIO
Progresą programas
Rytoj 11-tą valandą prieš 

piętus radio kiaušy lojai galės 
pasigražiuoti gerai prirengtu ir 
išpildytu radio programų, ku
ris bus transliuojamas iš sto
ties W. G. E. S., pastangomis 
Progress Furniture Company 
Krautuvių, 3224 So. Halsted 
Street.

Programo išpildyme daly
vauja keletas gabiųjų radio 
dainininkų ir dainininkių, ku
rie padainuos naujų ir gražių 
dainų. O prie to bus gražios 
muzikos, įdomių kalbų ir la
bai svarbių pranešimų. Malo
nėkite pasiklausyti.

Rep. xx.

Budriko Valanda
Budriko Krautuvės radio 

programa šį sekmadienį, 1:00 
-—2:00 vai. po piet, iš stoties 
W C F L, 970 kilocycles, bus 
gausi klasinėmis ir liaudies 
dainomis bei instrumentale mu
zika. ,

GRAHAM, vėliausias 1984 me
tų DeLuxe sedan. Veik nevarto
tas, važiuotas vua keletą šimtų 
mylių. Garantuojame, kad yra kaip 
visai naujas. Įrengtas su 
giu stiklu. 6 dratiniai ratai ir
6 tairai kaip visai nauji. Kašta- 
vo $1,850, musų $550 
kaina lik .........................
CHRYSLER vėliausis 1933 sedan, 
Tobulas kaip tą dieną, kada išėjo iš 
dirbtuvės. Niekaip nesakysit, kad 
šis karas buvo vartotas. Garan
tuojamas kaip naujas 
Musu kaina tik .............. W ■ v
BUICK paskiausia 1934 De- 
Luxe sedan. Tai absoliučiai naujas 
karas, vartotas mažiau nei .8 sa
vaitės. ši puikų karą reikia pa 
matyti, kad jveftinti. Kainavo 
virš $1900, mažfeu negu 3 savaite:; 
atgal. Paaukausiu tik už mažą 
dalelę originalės vertės.
LA-SALLE vėliausias 1932 De- 
uuxe sedan. Tobulas kiekvienoj 
smulkmenoj — tairai kaip nauji, 
daili užbaiga, duodame musų pa
prastą garantiją; M25

Ir daug kitų. Pasinaudokite šiomis žemomis kainomis ir nusipir
kite karą dabar. Gal niekuomet jums nebepasitaikys tokia proga kaip ši.

Mes atdari kasdien, taipgi ir nedėlioj iki 9 vai. vakaro.

SQUARE DEAL AUTO FINANCE
2529 NORTH CRAWF0RD AVĖ.

Didžiausias Automobiliy Pardavimas Chicagoj
Yėl mes siūlome sensacingiausias vertes iš naujai Įgytų automobilių, 
kokias Chicaga dar nėra mačiusi. Pasinaudokite šia nepaprasta proga. 

Pirkite sau automobili dabar
Garantuojame Šias kainas esant žemiausiomis mieste.

Jūsų senas karas priimama mainams, balansa galite išmokėti per 12 ar 
18 mėnesių. Kiękvienum karui duodama 90 dienų rašyta garantija, 
taipgi 7 dienų išmėginimo pasivažinėjimas 

AUBURN DeLuxe 1934
—kaip naujas; 6 dratiniai ratai— 
geriausi tairai — užbaiga ir ap
mušalas be mažiausios 
dėmės; tik ......................
HUPMOBILE, vėliausias 1932 
DeLuxe sedan, tikrai gražiausia? ka
ras Chicagoj. Turi 6 dratinius ra
tus, 6 tairus kaip naujus. Be jo
kios dėmės viduj ar oro pusėj. 
Kaštavo $8400. Musų 
kaina tik .........................
PIERCE-ARROW 1932 sedan. š s 
karas priklausė žymiam bankieriui. 
Buvo tepamas ir aliejuojamas kas 
500 mylių. Mes garantuojam, kad 
jis yra kaip visai naujas.
Musų kaina tik .............. “t ■ w
NASH vėliausias 1932 De- 
Luxe sedan, veik nevartotas ir taip 
geras, kaip kad buvo naujas. 6 
ratai ir 6 tairai kaip nauji. 90 
dienų grantija. Musų 
kaina tik .......j....................
DE SOTA 1932 DeLuxe 
garantuotas kad geras,

STUDEBAKER 1932 DeLuxe se
dan — garantuotas $9QC% 
tobulumas, tik ..................

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

3344 S. HALSTED ST. 
JOSEPH PIKEL, Sav.

RUDENINIS IR ŽIEMINIS

IŠPARDAVIMAS
Mes užlaikom {vairių aprėdalų, 
rams, moterims, merginoms ir vai
kams. Žemos kainos ir mandagus 
patarnavimas.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

GERŲ RAKANDŲ ir kaurų bar- 
genai laike musų didelio $16,000 Pa- 
aukavimo Išpardavimo. Veikite 
Dabar, 6626 S. Halsted St.

vy-

IEŠKAU pirkti nebrangiai varto
tus Lunch Room fiktures, bet fik- 
tures turi būti geri ir viskas kas 
tik yra reikalinga. Atsiliepkite 
laišku greitai.

3M4 S St

sedan —

PRAKALBOS
Kalbės Arkiv. S. A. Geniotis; kun. 
Jonas W. Liūtas ir kiti. Aiškis apie 
gnomus, undinės, salomandrus ir sil- 
nas; nikštukus, laumės ir kitas ma
tomas ir nematomas dvasias. Ne- 
dėlioj, Spalio-Oct. 
2:30 vai. po pietų.
torijos salėje, 3133 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Kviečia Lietuvių Katalikų 
Jonistų Brolija.

Help VVanted—Malė
Darbininku reikia

21 d., 1934 m., 
Lietuvių Audi-

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. Iii.

SALESMONAI reikalingi prie an
glių i- stokers, patyrimas nereika
lingas. Iškalno gaus pinigų, jeigu 
tinkami. Patelefonuokite dėl pasi
matymo. South West Coal & Moteriai 
Co. Republic 4100 M. Drury.

1 «■ " I, <• I*'

Budriko 22-jų Metų 
(Anniversary) Su

kaktuvių Išpar
davimas

Sunkiai apsirgo Ma 
re Viskoškiene

AR NORITE DARBO?
SKAITYKITE!

Berods vienatinis grynai lietuviš
kas Wholesale Only Liųuor Kom
panija Chicagoje. Musų salesmo- 
nams yra lengva parduoti gėrimus 
dėl Tavernų savininkų, nes jie ži
no, jog mes jiems biznio negadina
me, nes mes neparduodame RETAIL 
Musų kainos yra labai prieinamos. 
Mokame gerą komišiųą, jei norite 
gero darbo, matykite

WESTERN WHOLESALE 
LIOUOR CO.

6540 So. Western Avė.

N0RT6A6E BAMKERS

TEL. REPUBLIC 8402
. h or Kent

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollvwood šviesoms.
420 W. 63rd St.

Englewood 5883-5840

REIKALINGI kambariai vedusiai 
porai Southsfidės apielinkėje. Tel 
Boulevard 1144.

Furnished Roorns
BRIDGEPORT. — Vakar die

ną sunkiai susirgo p-nia Marė 
Viskoškiene, 3437 'So. Emerald 
Avė. Išgabenta į St. Mary’s 
Hospital. čia tuoj buvo pada
ryta sunki operacija.

Ligonės padėtis dar nežino
ma.

P-nia Viskoškiene yra Chi
cagos Lietuvių Draugijos na
rė, taipgi priklauso ir į kitas 
pažangias lietuvių organizaci
jas. NN.

RENDON kambarys Brighton 
Parke.

4515 So. Rockwell St.
Budriko krautuvės, 3417-21 

S. Halsted St., — rakandų ir 
radio krautuvė, ir Budriko 
Jewelry krautuvė, adresu 3343 
S. Halsted St., mini savo pa
sekmingą ir teisingą 22-jų me
tų biznio vedimą.

Budriko biznis vis auga kas 
metai, dėka darbštumui ir su- 
gebimui vedime' biznio. Budri
ko krautuvė pirmoji pradėjo 
leisti radio programas, ir iki 
šiolei palaiko radio VALANDA 
iš Btoties W C F L kiekvieną 
nedėldienį, nito 1 iki 2-ros va
landos po piet, Ikuri pasiekia 
daugiau kaip 50 tūkstančių 
lietuvių; ir iš stdties W H F C. 
ketvergo vakarais. Budriko an
gliški programai leidžiami iš 
stoties W A A Fį 920 kilocycles 
kasdieną.

Budrikas pirmas lietuvis pio
nierius, kuris praskynė kelius 
lietuvių prekybai su lietuviais 
Amerikoje. Muzikalių instru
mentų, radios, fonografų, re
kordų didesnė dalis biznio bu- 
vo gauta Chicago j ė ir apylin
kėje. Pirmiaus sunku buvo lie
tuviams priprasti * prekiauti su 
savo tautos žmpnėmis, o da
bai* visi žino, kad pas lietu
vius pirkti yra genaus, net ii 
pigiaus.

šiame 22-jų metų Budriko 
biznio išpardavime bus deda
mos pastangos, kad parduoti 
kito pigiausiai ir kuo daugiau
siai, ypatingai parlor setų, re- 
frigeratorių, radios ir skalbyk
lų. Pirkėjams teikiama gražios 
dovanos šio išpardavimo ir 22- 
rų metinių sukaktuvių pami
nėjimui. —N.

RENDON kambarys, geroj vietoj, 
apšildomas, galima valgi pasigamint, 
nebrangiai. 1507 N. Irving Avė.

REAL ESTATE

PASIRENDUOJA šviesus kamba
rys dėl vaikino su valgiu. Antros 
lubos, Brighton Parke.

4359 Soo. Maplewood Avė.

PRANEŠIMAI

FURNIŠIUOTAS Šviesus kamba
rys, vaikinam, merginom arba ve
dusiai porai, vana. Gali valgyti pa
sigaminti, 827 W. 84 PI. 1-mos lubos 
iš užpakalio

Biznis pamatuotas teisingumu
INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS Z LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St

RENDON kambarys vyrui. Gali- 
‘ ri pasigaminti arba pagamin- 

Renda . pigi. šeimos nėra. 
3329 Lituanica AVe., 2 lubos užpa- 
calp ' .< jw-

ma vi 
siu.

D r-j os pietdvos Ūkininko svarbus 
susirinkimas jvyks ' sekmadienį spa
lio 21 d., p. Barausko svetainėje, 
2244 W. 23rd PI., 1 vai. po pietų 
Visi nariai ir narės malonėkite atsi
lankyti, nes išgirsime daug svarbių 
nutarimų. Taipgi visi atsilikusieji 
su mokesčiais malonėkite užsimokėti.

Ieva Lukošiūtė, fin. rašt.
Draugija Lietuvos Dukterų laikys 

savo susirinkimą spalio 20 d., 7 vai. 
vak. Mark White Parke svetainėje. 
Visos narės kviečiamos susirinkime 
dalyvauti, nes reikės svarstai eilę 
klausimų ir vakarienės komisija pra
neš kur ivyks rengiama vakarienė ir 
kada. Taipgi reikės gvildenti ser
gančių narių ir bedarbių reikalus, 
tad pasistengkite visos būti laikui

A. Dudonienė, nut. rašt.
Am. Lietuvių Piliečių kliubas 12 

Wardo laikys mėnesini susirinkimą 
sekmadieni spalio 21. 1 vai. po p’’et 
K. Gramonto svetainėje, 4535 So. 
Rockwell St. Yra pareiga visų na
rių skaitlingai atsilankyti ir svars
tyti kliubo reikalus, taipgi bus rei
kalinga tame susirinkime išrinkti 
darbininkus dėl kliubo įvykstančio 
baliaus.

P. J. Petraitis nut. rašt.
Lietuvių Piliečio Brolybes kliubo 

Amerikoj mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, spalio 21 » 1 vai. po 
piet. Jono Garbužio svetainėje, 8749 
So. Halsted St. Visi nariai malonėkit 
dalyvauti nes dabar mums reikia 
rengtis prie ateinančio darbo. Taip
gi neužmirškite atsivesti po naują 
nari. M. Batutis, sekr.

PIRKITE Tropicair Anglis dėl 
ūmios žilumas. Lump ar Egg — 
$6.00. Mine ruh — $5.75. .Screen- 
ings — $4.75. Northern Coal Co. 
Merrimac 2524.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

CL ASSIFIED ADS
Automobiles

a.

KAMBARYS rendai — vyrui ar 
motutei.

715 W. 34 St

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA aludė, visa arba 
pusę. Randasi arti gatvekarių bar- 
nės, 6818 So. Ashland Avė.

’ GRAŽUS CADILLAC sedan, at
naujintas, išrodo kaip naujas. Par
duosiu už $275.

3292 Archer Avė.

PARSIDUODA alinė su namu, ap
gyventa maišytų tautų arba mainy
siu ant rezidencijos namo.

2119 So. Halsted St.

PACKARD 1932 sedan. 
tas su 6 naujais 
vandens šildytuvas, 
lai. Puikiam mekaniškam
Garantuojame, kad gerai 
Kaip naujas. Kainavo 
verstas paaukauti už 
Duosiu ant gerų sąlygų 
žmonėm.

3138 Clybourn

Išreng- 
tairais. Karšto 

Saugus stik- 
stovy.

važiuoja. 
$3000. Pri
tikti $350. 
pasitikimiem

Avė.

PARDAVIMUI 1931 Oakland se- 
dan, geram stovy, pigiai.

7216 S. Rockwell St.

PARSIDUODA Alinė geroj vietoj, 
tarpe dvieju gatvekarių linijų, par
duosiu pigiai.

4644 So. Western Avė.

PARSIDUODA Delicatessen Krau
tuvė, randasi groserio, tabako, sal
dainių ir kitų įvairių dalykų.

3631 So. Union Avė.

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė, didelis štoras, geras biznis. Pa
togus rūmai gyvenimui, patogiai 
įrengtas paukštininkas, 2 karų ga- 
radžius. 2500 W, 45 St. Chicago, III.

PARDAVIMUI Tavern — geras 
biznis. 953 W. 16 St., Tel. Canal 
9769.

Business Service
BiznioPatarnavimas

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namt 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi* 
ninku ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymu? 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu viri 50 met

Farms for Sale
Ūkiai PardavimuiSvarbiausias programo dalis 

išpildys pagarsėjęs duetas, vie
na Lietuvos Operos daininin
kė, garsioji smuikininkė, akor- 
dijonistas ir pianistas, taipgi 
Budriko radio orkestras.

Bus ir naudingų biznio pra
nešimų, ypatingai apie 22-ras 
metines Budniko biznio sukak
tuves, kurios minima šią sa-, 
vaitę. r

DON’T

PARDUOSIU arba mainysiu 160 
akerių cash farmą Mich. valstijoje 
su staku, visais įrankiais ir gerais 
budinkais — ant namo. Savinin
kas galima matyti Walter Notrim, 
5260 So. Halsted StreetKAILIO KAUTAI

ATNEŠTI PAS MUS DEL STO- 
RAGE IR PATAISYMUI, bet savi
ninkai juos neatsiėmė; black pony 
kautas $20; brown caracul $25; 
gray caracul $24; leopard cat $39; 
American Broadtail $24; black ca
racul $28; racoon $35; Hudson Seal 
$65; Genuine Mink $150; ir dauge
lis kitų, kurie yra verti keturius 
sykius tos kainos. Taipgi 20 jack- 
ettes po $10, ir 38 kailiniai serafs 
po $2. Economy Section.

MILLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan Avė., Chicago 

Atdara vakarais

brown caracul $25

OF

Personai

ir

NEGLECT
A COLD

BARGENAS Paw Paw, Michigane 
14% akerių grėpsų plotas, 2 kam
bariu namas, sklodas, 2 akeriai dar
žo C.Anderson, 6745 S. Woood St. 
Republic 0617.

uiuaS, 2 pO 4 
Basementas, 2 

Brighton Parker

f-™

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO 2 po 5 muro namas, 

karšto vandeniu apšildomas. Mai
nysiu ant bungalow Marųuette Par
ke, 7242 So. Fairfield Avė.

Aš ži- 
Duffy 

naktinj

UNCOLN'S PRIDE
Straight Kentučky Bourbon 100 Proof” 

(IT’S EIGHT MONTHS OLD) v 4 
AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME

Jūsų pirmas gurkšnis jus pertikrins, kad ji yra taip gera, 
Kaip ir BONDED degtinė.

Jeigu jus jos dar neragavote, tai pareikalaukite kitą syk, 
kaip norėsite išsigerti. Tai yra 100 proof STRAIGHT 
KENTUCKY BOURBON WHISKEY. AStuonių mėnesių 
sena. Parduodama išskirtinai pas

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY
WHOLESALE ONLY

3252 So. Halsted St Tel. Vietory 5382-83

d

.šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtai, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
dantį , Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
taciją, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų.. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaido,

GĘRB. Naujienų skaityto- 
još ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skalbiasi 
Naujienose.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų, Moterų, 

Mergaičių ir Vaikų.
NERIA VILNONĖS PANČIA-
KAS DEL MOTERŲ IR VYRŲ. 

Ta<so senus svederius.

F. Selemonavičia
■ 504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Tel, Vietory 3486 

Atdara dienomis, vakarais 
sekmadieniais.

PAIEšKAU savo buvusios drau
gės Cecilijos Mitkiutės, kuri gyvena 
Philadelphijoj. Taipgi paieškau 
Olesės Rabino vičiutės, paeina iš Pa
nevėžio. Meldžiu atsišaukti, arba 
kas apie jas žino meldžiu pranešti, 
už ką busiu labai dėkinga.

S. VITARČIUTfi 
4023 Montgomery St., Chicago, III.

PAIEŠKAU Henry Bauro yra lie
tuvis vokietys. Atvažiavo iš ško- 

. tijos Highhouse Auchinleck Cummock 
;kartu su Feliksu Strumskiu 1911 m. 
J W. Virginijos mainas. Taipgi Joe 
Burausko irgi iŠ tos pačios vietos 
su motere. Jie patys, ar žinanti 
juos, meldžiu pranešti, už ką aš 
atlyginsiu. Eva SavickienS-Strums- 
kiene, 4913 So. Keelar Avė

Real Estate For Sale 
N»rafci-žem6 Pąrdavimni

SPECIALIŠKAS BARGENAS 
2 aukštų muro namas, 

kambarius flatai. _ T 
karų garadžius, x>uguvuii ihinv. 
4342 So. Fairfield Avė. Specialiai 
tiktai šioj savaitėj $3850.00.

Savininkas 
2608 W. 47 St

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis bungalow, furnace šiluma. Lo
tas 50x125, 2 karų garadžius. Ap
leidžia miestą, priverstas parduoti 
už $4000.

8411 Kerfoot Avė.
Del informaciljų pasaukite 

Triangle 7200




