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Namų taksai Chi 
cagoj bus mažesni
Chicagoje žymiai su- 
mažesią ateinančių 

metų taksai
tak-Pavieto klerkas sako, kad 

sai busią apie $1.24 mažesni 
už kiekvieną $100 “įkainuo
tos vertybės”

CHICAGO.—Pavieto klerkas 
Robert M. Svveitzer, kuris ta
po išrinktas pavieto iždininku, 
paskelbė, kad ateinančiais me
tais namų ir personaliai taksai 
busią žymiai mažesni.

Naujieji taksai South Chi
cago, Lake ir Hyde Park dis-

. triktuose sieks $6.49 už kiek
vieną $100 taksuojamos verty
bės. šiemet gi buvo $7.73. Tai- 
gi ateinančių metų taksai tuo
se distriktuose bus $1.24 že
mesni ant $100 taksuojamos 
mos vertybės, negu buvo šie
met.

West Chicago ratos yra $6- 
22 vieton šiemet buvusios $7.36, 
taigi $1.14 žemesni.

Taigi taksai bus žemesni, 
jeigu net ir nebūtų sumažinta 
taksuojamoji namų vertė.

Sweitzer sako, kad taksų su
mažinimas pasidarė galimas 
miestui ir pavietui pravedąs di
delių ekonomijų.

Kitų distriktų ratos bus pa
skelbtos kiek vėliau.

Chicago, III., Penktadienis, Lapkritis-November 16 d., 1934
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Arizonos gubernatorius B. B. Moeur, (kairėj )> kuris pasiuntė valstijos miliciją sustabdyti 
deralinės valdžios statymą tvenkinio Colorados upėj iki bus išspręstas klausimas kam priklau
sys to tvenkinio pagaminta elektra. Dešinėj. — milicininkai kraunasi reikmenis ir ruošiasi žy
giuoti i negyvenamus Arizonos tyrlaukius pajei Colorados upę, kur tapo paskelbtas karo stovis.

Lietuvos Naujienos
Pas kalipėdiškj dvari- Nubaudė studentą
ninką rasti 3 centneriai 
sprogstamos medžiagos Lieponi

Pasienio ir
policijos

KLAIPĖDA.
valstybės saugumo 
valdininkai padarė kratą pas 
dvarininą Hundsdoerferį Kara-i 
liškių (įvare, Klaipėdos apskr. i 
Kratos metu pas Hundsdoerfe-, 
rj buvo rasta sprogstamosios' 
medžiagos apie 3 centnerius. 
Sprogstamoji medžiaga konfis
kuota ir Hundsdoerferis suim
tas. Suimtasis priklausė prieš
valstybinei Sovogo partijai. 
Policija veda stropų tardymą.

Pats bijodamas, sužalo
jo piemenį

KariuomenėsKAUNAS.
teismas sprendė stud. Lieponio 
bylą. Jis buvo kaltinamas tuo, 
kad tarnaudamas kariuomenėj 
kurstęs prieš valdžią. Kariuo
menės teismas Lieponį nubau
dė 12 metų sunk, darbų ka-

i Įėjimo.
Antrą bylą kariuomenės teis

mas sprendė, kurioj komunis
tiniu darbu buvo kaltinamas 
pil. Bojarskis.

Bojarskis nubaustas 8 metus 
sunk, darbų kalėjimo.

P-le Roche paskirta 
iždo sekretoriaus 

pagelbininke

Smarkus mušis Gran 
Chaco raiste

VVASHINGTON ,lapkr. 15.— 
Prezidentas Rooseveltas šian
die paskyrė Miss Josephine A. 
Roche, vieną iš žymiausių Ame
rikos kasyklų savininkių, iždu 
sekretoriaus pagelbininke.

Ji, iš moterų, po darbo sek
retorės Perki na jjžims, .antrą 
svarbiausią vietą administra
cijoje ir yra pirmoji ’moteris 
užėmusi sekretoridus (ministe- 
rio) pagelbininko vietą.

P-lė Roche yra prezidentė 
Rocky Mountain Fuel Co. ir 
yra pasižymėjusi savo gerais 
santykiais su darbininkais. Kai 
ji iš tėvos paveldėjo tas kasyk
las, jose ėjo didelis ir kruvinas 
streikas. Negalėdama kitus 
dalininkus prikalbėti nusileisti 
darbininkams, ji visus juos iš
pirko ir pasiėmė kasyklas vi- 
siškon savo žinion. Ji tuoj aus 
pripažino uniją, o unijos orga
nizatorių pastatė vesti kasyk
las. Nors kitos kasyklos viso
kiomis priemonėmis stengėsi 
ją nugalėti, bet jos neįveikė, 
nes su? ja buvo darbininkai ir 
jos kasyklų biznis didėja net ir 
šiais depresijos laikais.

šį pavasarį ji kandidatavo j 
Colorados gubernatorius, bet 
demokratų nominaciją pralai
mėjo.

Kaipo iždo sekretoriaus pa- 
gelbininkės jos pareigos bus 
prižiūrėti sveikatą ir gerovę 
56,000 iždo departamento dar
bininkų.

BUENOS AIRES, 1. 15. — 
Gautomis žiniomis, Gran Chaco 
raistuose eina smarkus mušis, 
kuriame dalyvauja apie 20,000 
kareivių. Bolivijos kariuome
nė, padedama kavalerijos, ban
do atsiimti pralaimėtas žemes 
rr jau didelį plotą yra atgavu
si.

55 Rusijos ūkinin
kams gręsia mirties 

bausmė
TAŠKENT, 1. 15. —55 med

vilnės ūkininkai bus teisiami 
Uzbekistano teismo už kontre- 
voliuciją ir sabotažą. Visiems 
jiems gręsia mirties bausmė 
Uzbekistanas esą surinkęs tik 
60 nuoš. medvilnės kvotos, dau
giausia todėl, kad vyrai atsi
sakę skinti medvilnę, nes tai 
esąs moterų darbas. Prie ne
paklusnumo kurstę turtingieji 
uikininkai—“kulokai”.

Jau4 daug ūkininkų liko su
šaudyta už neklausymą 
vikų įsakymų.

bolše-

Vokietija siūlo Eu 
ropai planą pašalin 

ti depresiją

4 žuvo tyfune, 20,000 
liko be pastogės

MANILA, P. L, 1. 15. —Va
kar jau šeštam tyfunui perėjus 
Filipinų salas bėgyje 10 savai
čių, žuvo mažiausia 4 žmonės. 
Apie 20,000 žmonių liko be pa- 
stogės Naga mieste, Luzon sa
loj. žuvusių skąičius galt UI 
yra daug didesnis, tik dar ne
turima žinių.

GOSLAR, Vokietijoj, 1. 15. 
—Vokietijos naciai pasiūlė pla
ną, einant kuriuo esą butų ga
lima pašalinti depresiją Euro
pos, o gal ir viso pasaulio, ūki
ninkams. Esą tik reikia susi
tarti su kitomis valstybėmis 
apie Vokietijos prekių mainy
mą ant kitų šalių maisto pro
duktų, nes maisto Vokietijai 
visuomet trūksta. Tik visa bė
da esanti tame, kad visas pa
saulis Vokietijos prekes boi
kotuoja ir niekas jų neperka.

4 žuvo lėktuve
SYDNEY, Australijoj, 1. 15. 

—Trys lakūnai ir vienas pasa- 
žierius užsimušė susidaužius 
Imperial Airways pašto lėktų 
vui iš Anglijos.

O R H
Chicagai ir apielinkei federa- 

tio oro biuras šiai dienai praus- 
sauja:

Apsiniaukę, biskj šilčiau, gal
būt lietus j vakarą.

Saulė teka 6:40, leidžiasi 4:- 
29.

BUFFALO, N. Y., 1. 15. — 
Už tai, kad jis per radio puolė 
teisėją Hinkley, WEBR radio 
stoties direktorius Albertson li
ko nuteistas 30 dienų kalėj i- 
man ir užsimokėti $250 pabau
dos už teismo paniękinimą. 
Ieškoma ir tos stoties anaunse 
rio Glass.

New Yorke irgi pra- Prezidentas išvažia 
dėjo organizuotis 

utopininkai
NEW YORK. 1. ’ 15. — Ir 

New Yorke tapo suorganizuota 
utopininkų draugija, Utopian 
Society of Am., kirri pirmiausia 
pradėjo organizuotis Californi- 
joj. New Yorke organizato
rium yra tūlas Eugene J. Reed, 
buvęs Denver brokeris.

Draugija turi labai utopiškų 
siekių visus išganyti. Vaka
ruose ji turintiv60Q,Q00 narių. 
Įstojimas yra $8/ kurie eina 
organizatoriams ir męn. duoklių 
10c. 
yra

Ji 
rius 
raii
primena Ku Klux Klaną, 
utopininkai 'neskelbia kovos jo
kiai religijai, ar tautai, kaip 
daro ku kluxai.

Taigi organizatoriams ji 
pilnai apsimokanti. •
turi savo ritualą, “kettf- 
eiklius”, per kuriuos na 
turi pereiti ir tuo labai 

tik

Industrija turi Įves
ti nedarbo apdraudą

vo atostogauti
VVASHINGTON, 1. 15. —Pre

zidentas šį vakarą Išvažiavo į 
Warm Springs, Ga., kiek pasil
sėti ir pataisyti savo sveikatą, 
čia yra ir jo piažasis “balta
sis namas”, kur jis ilsėsis. Čia 
jis turi įtaisęs ir didelę ligoni
nę gydymui vaikų paraližiaus, 
kuriuo pats yra sirgęs ir dė
lei to ir dabar mažai gali vai
kščioti.

Bet ir čia atostogaudamas 
prezidentas nepaliaus, dirbęs, 
nes jis; sušaukėv Čia visą eilę 
konferencijų su savo pagelbi- 
ninkais. v

•Sugryš į Washingtoną gruo
džio 5 d., susirenkant kongre
sui.

VVASHINGTON, lapkr. 15.— 
Amerikos industrija gali pati 
savo noru įvesti nedarbo ap- 
draudą kooperuojant su fede- 
raline valdžia, kitaip tą apdrau- 
dą įves sekamas kongreso po
sėdis. Ir tada industrija bus 
priversta priimti valdžios ap- 
draudos planą, ar ji to nori, ar 
ne.

Prezidentas aiškiai pasakė 
ekonominės konferencijos da
lyviams, kad nedarbo apdrau- 
da nėra labdarybė ir neturi 
būti vedama kaip tokia. Ji 
turi apsimokėti iš fabrikantų 
ir darbininkų duoklių ir nega
li naudotis jokiais valdžios su
renkamais taksais.

Visą apdraudą prižiūrės fe
deralinė valdžia, ji ir sudėtus 
apdraudai pinigus kontroliuos 
ir juos investuos, nes tokių 
milžiniškų sumų pinigų paves
ti pačioms valstijoms negalima.

Arizona atšaukė mi
liciją iš ‘karo lauko’
* PH}EONIX, Ariz., 1. 15. — 
Gubernatorius Moeur atšaukė 
valstijos miliciją iš Arizonos 
‘vakarų fronto” ir (sakė jaisu- 
gryšti į Prescott ir Pheonix.

Milicija liko atšaukta todėl, 
kad federalė valdžia 
tolimesnį darbą prie 
iki bus išspręstas 
kam priklausys to 
pagaminta elektra.

sustabdė 
tvenkinio 
klausimas 
tvenkinio

Hitleris prižada 
Lenkijai “amži

ną taiką”
BERLYNAS, 1. 15. — Len

kijos pasiuntinį Lipskį pakėlus 
j ambasadorius ir pastarą j am 
įteikus savo kredencialus Hit
leriui, Hitleris pasakė kalbą, 
kurioj jis užtikrino Lenkijai 
amžiną taiką ir Vokietijos ko- 
operavimą, draugiškumą ir kai
myninius santykius. O kaip se
nai Lenkija skaitė Vokietiją 
savo aršiausiu priešininku ir 
kiekvienai kitai valstybei pri
kaišiojo pro-germanižrtią?

BELGRAD, 1. 15. — Jugo
slavijos karalius Petras, 11 
metų vaikas, pavedė 250,000 
narių Sokolų organizaciją val
dyti savo broliui Tomislav, 6 
metų.

LE HAVRE, Francijoj, 1. 15. 
Garsus francuzų pasažierinis 
laivas France, kiiriuo ir dau
gelis lįettivių yra važiavę, kai
po pasenęs, tapo parduotas su
naikinimui. Parduoti sunaiki
nimui ir du anglų pasažieriniai 
laivai, Minnetonka
waska. Visi jie yra 10-12 me 
tų senumo.

ir Minne-

MASKVA, 1. 15. —- 'Sovietų 
valdžia pavedė 1,000 akrų Si 
dabriniame miške, prie Mask
vos upės, arti pačios Maskvos, 
(steigimui didžiausio pasaulyje 
medikalio centro.

SANTIAGO, dili, 1. 15. - 
Kairiųjų blokas ir socialistai 
radikalai pasitraukė iš Cih 
kongreso, protestuodami <-? prieš 
pirmininko nuosprendį svars
tant biudžetą

Jaspar paskirtas 
naujuoju Belgi

jos premieru
BRUSSELIS, 1. 15. — Kara

lius Leopoldas dabartinį užsie
nio reikalų ministerį Henri 
Jaspar paskyrė premieru ii 
pakvietė j| sudaryti naują Bel
gijos kabinetą. Jis yra žino
mas kaipo griežtas priešininkas 
infliacijos ir Belgijos franko 
devaliuacijos. Jį rems klerikalu 
ir libęralų koalicija.

BIRŽAI.— Ringailių kaime, 
Biržų valsč. skaldant akmenis 
sunkiai sužeistas ūkininko J. 
Vanago piemuo Petras Mika- 
lėnas. Nelaimė įvyko dėl ūki
ninko kaltės, nes jis skaldė ak
menis ir kai vienas užtaisas 
nesprogo, jis ‘pats bijodamas, 
liepė piemenukui eiti užtaisą 
atitaisyti, kurį bekrapštant, į- 
vyko sprogimas ir sunkiai 
žalojo klusnų piemenį.

Kaip praėjo savivaldy
bės rinkimai Merki

nės valsčiuje

8’4-

RAITININKAI. —Spalių 12 
d. (vyko savivaldybės rinkimai 
Raitininkų seniūnijoje. Pirmi
ninkavo valsčiaus viršaitis Juš- * 
kelevičius, dalyvaujant policb 
jai. Visi valstiečiai reikalayo 
rinkimus pravesti slaptu balsa
vimu, bet viršaitis tam pasb 
priešino ir buvo pravesta taip, 
kad kandidatas galėjo matyti, 
kas jį renka. Prasidėjus rin
kimams gal 5 minutes pasivė
lavo apie 40 rinkikų ir jie ne
buvo įleisti į rinkimus. Kaip 
vMffir, taip ir čia, rinkikai no- 
rėjo pątikrinti balsus, bet vir
šaičio nebuvo prileisti, viršai
tis pats juos patikrino, tik rin
kikams paskelbė rezultatus ir 
balsams skaityti visai nebuvo 
išrinkta komisija. Viršaitis sa
vo elgesį pateisino siūlydamas 
duoti prieš jį skundus.

Nubaudė už sumušimą 
streiklaužio

Prieš ki/rį laiką Kaune, t!e- 
yįno aulų dirvtubėje buvo at
leistid u darbini n kai Kolvar- 
bas ir Krupnikas. Atleisti buvo 
dėl kilusio nesusipratimo. J at
leistųjų vietą buvo priimtas ki
tas, kurį darbininkai laikė 
streiklaužiu ir vieną vakarą 
streiklaužis buvo smarkiai su
muštas. Kvotos ir tardymo 
keliu nustatyta, kad sumušė 
Kolvarbas ir Krupnikas, kurie 
buvo patraukti tiesom Kauno 
apyg. teismas vakar tą bylą 
sprendė ir Kolvarbą nubaudė 
V/z metų sunk, darbų kalėjimo, 
o Krupniką 1 metus papr. ka
lėjimo.

15.

Skaudi nelaimė

laike plebiscito

dėl

Juozas Kurzikauskas, kalda
mas savo javus Juškonių kai
me, Rozalino vaisė., per nelai
mę pateko į mašiną ir buvo 
vietoje užmuštas.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiųs jūsų pi
nigu^ Lietuvon doleriais ar litais su užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.

da- 
pa-

Vokiečiai skundžia 
Franciją tautų 

sąjungai
SAARBRUCKEN, Saar, 1.

Vokiečių Frontas pasiuntė tau
tų sąjungai skundą prieš Fran
ci ją, kad ji buk planuųja iš
šaukti kautynes Saar krašte, 
kad tuo pateisinti tautų sąjun
gos komisionieriaus Knox pa
šaukimą svetimų valstybių ka
riuomenės palaikvmui tvarkos 
tame krašte 
sausio 13 d.

Vokiečiai 
jie esą labai
teisėto nedarą, vien legalėmis 
priemonėmis raginą gyventojus 
balsuoti už gryžimą prie Vo
kietijos. .

Jaunasis Insultas 
liudytojo kėdėje

.CHICAGO.— Vakar savo ir 
savo tėvo, taipjau 15 kitų jų 
kompanijų viršininkų byloj 
dėl naudojimo pašto prigavin- 
giems tikslams, liudijo jauna
sis Samuel Insull, Jr. Kaip ki
ti, tapi ir jis liudijo, kad kom
panija jokių suktybių nedarė 
ir kad krachas įvyko, tik 
užsitęsusios depresijos. Jei kas 
ir buvo daroma, tai buvo 
romą vien palaikyti Šerus, 
sitikint, kad greitu laiku padė 
tis pagerės ir Šerai vėl iškils, 
nes juk ir prezidento Hooverio 
buvo nuolatos tvirtinama, kad 
“gėri laikai yra už Jcanipo”.

DĖS MOINES, la., 1. 15. — 
34 Iowa gyventojai laikinai pra
rado teisę pirkti degtinę. Kad 
prarasti "tą teisę užtenka atsi
durti teisme už girtumą, ar 
kuriam giminių paduoti skun
dą, v

80

WASHINGTON, 1. 15.—Visi 
draudimai ir suvaržymai pini
gų siuntimo j užsienį yra pa
naikinti, išėmus auksą

gi teisinasi, kad 
geri ir nieko ne-

GIMINĖMS LIETUVOJ
v *

DOVANŲ KALĖDOMS

Ar mes galim užmiršti mums 
brangius tėvelius, seseles, giminai
čius Lietuvoj šių Kalėdų šveiv- 
tėse?

žinoma kad ne.

, > ‘ z t

Siųskime todėl po Kalėdų dovanėlę dabar, kad nueitų 
Lietuvon dar prieš Kalėdas. Pasiuntę ten dolerį—kitą, 
nebūsim biednesni, o ta dovanėlė daug džiaugsmo su 
teiks musų brangiems tėveliams ir giminaičiams Lie
tuvoje.

NAUJIENŲ Pinigu Siuntimo Skyrius
1739 So. Halsted St. Chicago. Dl.
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS Eis prie altoriaus

Reporteris linki jaunaved
žiams daug visokių laimių yų< 
naujame gyvenime.

—- Reporteris,

Soho Pittsburgh, Pa
SLA. 3-čio apskričio balius

SENŲ PITTSBUR- 
GHIEČIŲ ATSIMI

NIMAI

ki laikraščiai apie tai parašy-. 
tų. žinoma, tai daroma su pra
kilniausiais norais ir tikslais. 
Tačiau yra visai kitas klausi
mas, kaip tas pavyksta.

Dažnai pasitaiko, kad ang-

Panele Emilija Simanavičiū
tei gyvenanti 2017. Carson St., 
susitari! su jaunikaičiu Bernar
du Pikeliu iš Soho dalies eiti 
prie altoriaus švento Kazimie
ro bažnyčioj ir priimti stoną 
moterystes lapkričio 20. d.
9 _ . .... . . . _ .

Klaidos atitaisymas
Lapkričio 9 d. SLA. 3-čias 

apskritys buvo surengęs balių 
LMD. svetainėj, Publikos atsi
lankė neperdaugiausiai, nors 
įžanga visai maža buvo — tik 
25 centai. Todėl apskritys var-‘ 
giai galus si? galais sudurs fi
nansiniai su šiuo parengimu. 
Nors balius- buvo rengiamas 
ne tiek dėl pelno, kiek dėl ne
leidimo apskričiui “užmigti” 
(dauguma kitų draugijų nepa-

(Tąsa pusi; 3-Čiam)

Solio dalyj gyvuoja pašaipū
nė draugija, vardu’ Didžiojo Lie«. 
tu vos- Kunigaikščio Gedimino 
Gili tai bus turtingiausia drau
gija Pittsburghe. Tačiau atsir 
randa tokių narių, kurie pra
deda draugiją išnaudoti. Ypa
tingai tie, kurie ‘"sausais” lai-

čius, būdamas kasieriirm, nunc- masi pasidarbuoti, kad angliš- 
šęs kun. ouĮkaičiui $100, tai 
kunigas^—priėmęs bedieviškus
pinigus ir nuo tada nustojęs 
garbavoti LMD.

Bet tai buvę ne ant visados. 
Už kiek laiko kunigas ir vėl!
pamiršo apie dovaną ir vėl pra- liškų laikraščių parašymai su
dėjęs pen pamokslus garbavo- teikia meškos patarnavimą kais laikė “štoriukiu’s” it- “mėį- 
ti LMD. Ir vėl davę šimtinę prakilniam tikslui. Ir tas daž- nulio spindulius” pardavinėdu* 
ant “bažnyčios”. Ir vėl per ko- nai įvyksta vien dėl to, kad vo. Dabar jų biznis nekaip, ei- 

angliškų laikraščių rašytojai na, tai ir serga.
Jonas Balčiu’s prisirašęs prie' nesu’pranta musų kalbos, o mes —* Senis Iš Soho.

rneUš ir""vykšta'la'imfs^ieško- SLA; 40 k.uoPos 1903 !?eta,is'5a! ■'emojkam jiems tinkamai

Jonas Balčius pasakoja
Jonas Balčius, 18 metų jau

nikaitis, apleidžia savo gimtą . x M
Dzūkijos krašto Vilkiautinio laiką buvusi taika, 
kaimą, Liškevos parapiją 1895

Praeitame Pittsburgho Nau
jienų numeryje, aprašinėjant 
“dėdes” Paulekos atsiminimus, 
įvyko nemaloni klaida. Kur pa- 

’ Vestuvių- iškilmės įvyks Lie-1 sakyta,; kad “dėde” Paulekas 
tuvių Piliečių svetainėj. Jaunio- ^apleidęs Pauros kaimą; turi 
ji Emilija Simanavičiūtė yra'būti Pkanaros kaimą ir Liške- 
sesuo Lietuvių Piliečių Kliubo vos parapiją.
prižiūrėtojo Vinco Burdulio 
žmonos Marijonos.

Tai šiuo klaidų ir atitaiso
me., — S. Bakanas.

DAKTARAI IR DENTISTAI
ir už 6 mėnesių buvęs išrink-1 
tas kuopos prezidentu. Per vie- 

, prirašęs prie 
SLA. 36 narius.

SLA. 40 kuopos organizavi-
‘ ‘ Nation- me daugiausiai yra pasidarba- 

prie' karštų gele- v«3 Jonas Kazlauskas, Motie- 
jus Urlakis ir kiti. Motiejus 
■ Urlakis jau yra miręs, o Jo-

• jj i nas Kazlauskas gyvena savo 
Vie-iU^’Je net°b ni‘4o Pittsburgho.
-- ■ | Ypač Jonas Kazlauskas dau?

i yra dabavęsis dėl socialistų 
tais laikais kartu, su savo žem 
tu F. J. Bagočiurų, dabartiniu 
SLA. prezidentu.

Sekamame Pittsburgho Naur 
j ienų numeryje J. Ambrazai
tis papasakos savo atsimini 
mus. — S. Bakanas.

ti į aukso šalį, Ameriką. Ge 
gūžės 29 d. atvyksta į Pitts ...
burghą, apsigyvena ant Tus- “J 
tin St. pas Praną Leknicką. I 
kuris jau yra miręs, ir prade
da dirbti “paipmelyje”.
ai Tube Co., ] 
žiu, kaip ir dauguma musų tau-, 
tiečių. I

Tuojau pradėjo skaityti ii j 
lietuviškus laikraščius — “ . 
nybę Lietuvninkų”, “Saulę” ii ! 
“Lietuvą”. Netrukus įsivelia į 1 
lietuvišką judėjimą ir už po
ros metų, 1897 m., buvo pra
dėta organizuoti dabartinė Lie
tuvių Mokslo Draugystė. Jonas 
Balčius irgi dalyvauja organi
zavime.

LMD. pirmiausiai buvo suor
ganizuota iš 31 nario ir į pir
mą valdybą įėjo: pirm. P. Brė
kšta, kuris jau yra miręs; vice- 
pirm. A. Didjurgis, kuris yra 
išvažiavęs į Lietuvą; sekreto- 
rii."3 J» Višniauskas, kurio taip 
pat Pittsburghe nesiranda; iž
dininkas Izidorius Kvederas. 
Tuo laiku LMD. resivadino tuo 
vardu, bet vadinosi Vytauto 
Draugyste ir buvo suorgani
zuota SLA. čarteriu.

Pirmųjų narių, tarpe buvo ii 
2 kunigai: kun. Jonas Šlekai
tis, kuris jau yra miręs, ir kur. 
Delionis. '

Suorganizavus draugiją ir 
vardą berenkant, kunigai dėjo 
pastangas, kad draugijai butų 
parinktas kokio šventojo var
das. Tačiau dauguma 
įėjo, kad draugija 
Vytauto vardu. Kun. 
siūlęs, kad draugija 
Šv. Kazimiero vardu, o kun. 
Delionis siūlęs kokio ten šven
to Ciprijono ar kito vardą, — 
nepamenąs gerai. Tačiau di
džiuma narių, vadovaujant pir
mininkui P; Brekštai, nubal
savo Vytauto vardą. Tada kun. 
Sutkaitis supykęs, metęs kny- 

ir apleidęs susirinkimą, 
tada jis pradėjęs kovoti 
Vytauto Draugiją kaipo 
“bedievišką” ir dažnai 
pamokslus tarkuodavęs, 

atakos draugiją!

MčKees Roeks, Pa
Nieko naujo, tik laukiama 

sklokininkų prakalbų.

Musų padangėj nieko naujo, 
viskas, galima sakyt, po seno
vei; dauguma musų yra suin 
teresuoti “sklokininkų” prakal
bomis, kurios yra rengiamos 
L. A. P; A. 2 kuopos ateinantį 
sekmadienį, lapkričio 18 d. Kal
bėto jum busiąs E. Butkus iš 
Brooklyno.

Kitąsyk, jei kada • ką 
kininkai” rengdavo, 
tekdavo
“ščyrųjų” opozicija, 
tiniu laiku, tai jau 
jokių triukšmų iš 
pusės. Mat, nabagai nekartą
jau yra dantis atkandę besi- 
skandalydami kitų parengi
muose, tai jau pradeda nusi
raminti. Kiek esu pastebėjęs, 
tai jau atėję į kitų parengi
mus užsilaiko kaip žmonės.

Gerai ir daro, ba su skan
dalais negalima nieko atsiek
ti, o tik įsipykti publikai, ii 
daugiau nieko.

Skldkininkas.

dalykų išdėstyti. I
Lapkričio 8 d. Pittsburgh 

Sun-Telegraph gana žymioje 
vietoj tilpo Lietuvių Kambario 
plano, prisiųsto iš Lietuvos, 
atvaizdas ir gana ilgokas ap
rašymas apie rengiamą kam
barį. Iš to aprašymo gauni 
įspūdį, kad gal Lietuvių Kam
barys ir nebus įrengtas, ir kad 
Kambario Komitetas nesutin
kąs su Lietuvos valdžios pri
siųstais planais dėl kambario 
įrengimo. Gi Lietuvos valdžia 
atsisakius planus pamainyti, 
kurie kontesto keliu’ buvo pa
gaminti ir priimti bei pasirink
ta iš 7 kontestantų artisto A. 
Gudaičio piešinys ir specifika
cijos. Kambario Komitetas sa
kąs, kad prisiųsti piešiniai esą 
perdaug “moderniški” ir neuž
tenkamai “istoriški”.

Gi tikrenybėje Kambario 
Komitetas nėra net atmetęs, nė 
priėmęs prisiųstų piešinių, o 
tik prašė, kad Lietuvos vald
žia prisiųstų ki,tų artistų pie
šinius, kurie dalyvavo kontej- 
te, kad- Komitetas turėtų ge
resnį pasirinkimą.

O kad Lietuvių Kambarys 
bus įrengtas, tai jau, tur būt, 
nėra mažiausios abejones.

— S. Bakanas.

Garsinkite “N * se’’
.................................... —......... r

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISK 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė.

Tel, Boulevard 2800 
Rez. 6515 So, Rockwell SL 

Tel. Renublic 9728

AKIU SPECIALISTAI
' _ - — — — — — — — — ————— — — — r —. — — — — ♦ ...

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, kūrh 

esti priežastimi galvos skąųdėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudamą akįų karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę, Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, nąrodaącfą. mažiausias klai- 
dar. Specialė atyda ktkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kleivos akys atitai
somos. Vaiandoą, nuo 10 iki 8. v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip* pirmiau.

4712 South Ashland Av,
Phone Boulevard. 7589

susidurti

“sklo- 
dažnai 
didele 
dabar-

gas, 
Nl*o

LIETUVIAI LIETI VIA! KITATAUČIAI

narių no 
vadintųsi 
Sutkaitis 
vadintųsi

tai
su 
bet 
nesitikime 
“ščyrųjų”

Soho Pittsburgh. Pa

Pittsburgh, Pa

žinios iš Soho.

mus “bendras frontasPas 
gyvuoja”. Viena komuniste sa
ko, kad Bakanas parašęs ne
teisybę apie SLA. kuopos su
sirinkimą. Ji sako, kad mes 
pirmininką gerbiame ir dikta
torium nevadinam, ir kiti dik
tatūrų garbintojai jai prita
ria.

Tai yra geras reiškinys, kad 
visi diktatūrų garbintojai pra
dės bjaurėtis diktatoriais ir 
diktatūromis, — gal tądą at
eis galas ir diktatūroms.

DR.G.SERJSER
VIS 
įįt829 ; 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
___  ‘ Ištaiso.
Ofisas i» Akinių. Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos uo 10*—4, nup 6 iki 3 

Nedėliomis nuo 10 iki; 12 vai. dieną.

LIETI
Tel. Yar

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

NedėF.omis pagal sutarti.

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl, pagal sutarti 
Rez. 6631 Šo, California Avenue 

Telefonas Repuhlic 7868

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

Tek Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036- 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti

Dr. Pulsuckis
t LE VAN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kąmp. Damen AVe.) 
Tel. Hemlock 6699 

Valandos:l-4 po pietų, 7-10 vai. vak.
Rezidencija:

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

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 Boulėvard 8483

A. Montvid, Mi D.
West.Tdwn State Bank Bldg.

2400: West Madison Street
VaĮ. 1 ilęi 3 PO Piptų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan. St

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central- 7464

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Roz. Hyde Park 3895

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaiku ligų specialiste
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 “po pietų, 7—8 vai. vak 
išskyrus seredomis.

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTtSTAS X-RAY
4143 Archer av.» k a m p. Francisco av.

Dr. Strikol’is
Gydytojai ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą

Ofiso Tel.: Boulevard 78201 
Namu Tel. Prosnect 1980

8

prieš
per
Bet kunigo
nieko nepakenkusios ir Vytau
to Draugija augusi nariais ir 
turtu, kaip ant mielių, o pj 
10 metų draugija bu v urą tikrai 
galinga.

Kun. Sutkaičiui nepaliaujant' 
draugijų “garbinti”, nariai su
manę kunigą nutildyti su pi
nigais. Vieną kartą nutarę duo
ti $100 dėl parapijos. Kai Bal- veikiama, tai dažnai stengia

Meškos patarnavimas dėl Lię- 
tuvių rengiamo kambario 
Pittsburgho Universitete.

Pas mu’sų lietuvius jaučia
mas pasitenkinimas, jei ang
liški laikraščiai ką parašo apie 
musų parengimus bei kokius 
kulturinius darbus arba apie 
kitką, kas yra prakilnaus. O 
jei kartais yra kas didesnio

lįrKur
pirkt ■i?

pigiai

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400
Ofiso Tel. Calumet 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth J«! 1:
g

Rusas Gydytojas ir. Chirurgas ’ 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 

chronišku ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

arti 31 st Street.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne

dėliomis ir šventadieniais 10—12 
dieną.

AKUŠERĖS

NATHAN 
KANTER

Visose Alinėse.
Mutual Trijų 

Žvaigždžių, 
Kentucky, 
Bpųrhon 

ir;
Lietuviškos 

Degtinis

Mirs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6109. S. Albany 

Hemlock 9252
Pątarpauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blankets. ir tt.
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

akių-

Phone. Boulevard 7042
Dr. C., Z. Vezel’is

Dentistas
4645. So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9' iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nakti 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7. 
,ikii ą:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

? Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue
. * Phone Prospect 6659

Ofiso Tel. Canal 0257'

Dr. P; Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted. Street 
CHICAGO, ILL.

Z5S

Į'

i.

‘4

i Juozapas Endeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse....... Pašaukite...........
RĖPublic 8346 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

Jei kenčiate nųp galvos skgų^ęjimo. 
Jei skaitant raides susilieja j daiktą. 
Jei spaudos, raštas išrpdo. dvigubas 
Jei. skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau’ jums reikią 
akinių.

Dr. John J. Smetana
‘ OPTOMETRISTAS.

1801 So. Ashland Avė;
Platt Bldg,, karpp. 18 St, 2 aųkštąs 

Pąstebėkitą majų* iSRabag
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:30 va
karo. Roorn. 8; Nedėliomis uždaryta/ 

Kalbąme Lietuviškai
Phone Canal 0523-

25 METŲ PATYRĖTO
Pritapkime

Gerkit ir Reikalaukit ’u .1anglių

Mutual LipuorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

žiūrėkit 
Naujienų 
Kasdieninio
Biznio
Sąraše

■. DAILY BUSINESS 
DIRECTORY

PILĖS
Be peilio,^ deginimo arba skausmo

VOTIS, SPRAOAS, FISTULAS, PRURITlS 
(NleJiaiifiJoB PROHTATITIS ir:
rneAlInes IIrtoh gydamos > musu Švelnu Ir ne- 

VARIOUR, Metodu, 
ypatingai kviečiamo tuos, knrleiyra ne

tekę vl|ties > būti, pagydytais. Ym S|aM6k 
hnoiitabu kaip tosrimčlos, nė vilties • Ilgo* 
greit- ntsiUęplA I- 6|- trqatinqntą.
Ofingcll# 'Amonių) mano,- kad jie kenėla nuo

LIGOS, kuoihe.L jų. Ilgu tikrai paeina nuo 
VAHIUOSK GVSLVJ VARIUOSE VOČIŲ, SU
TINUSIŲ BLAUZDŲ arba MĖŠLINAS LI
GŲ.

BE ĮSUKIMO- IS DARBO
ARIJA 18 NAMU, 

VARIUOSE 
GYSLOS IR VOTYS

Greit ir. he; Skausmo Panaikinamo*. 
The VARICUR pndarA tUKstaticlus' linksmais 
—KODĖL NE JVSf

REIKALAUKITE musų KNYGELĘ dykai

Penktad. tiktai nuo 0( iki fl.t—Ne^eUępniĮ, 
nuo ihLl'RO plet^,

VAIHCUR 
iNSTrn’TE

64 WEST RANDOIiPH STi 
4-tos lubos Gatrlck Theatre Bldg.

Visi- Telefonai 
’i Yards 1741 

1742'
LAIDO J AM PIGIAU 

NEGU ĘLTI
Amhulance. Patarna
vimas Dieną ir Nak

tį tį; Moderniška Kop
lyčia ir Vargonai 

DYKAI!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per. 30 Metų

4605*07 S. Hėrmitaga 
Avenuę.
Skyrius 

4447 S. Fąirfield Avė.

Tel. Cicero 2109

ANTANAS PETKUS
Graborius

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South- 49 Ct; 

CICERO, ILL.

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituaniea Avė 
Tel. Boulevard 4139.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius. ir 

Balzamuotojas
Moderniška. Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliuą visokiems reika- 
; lams. Kaina prieinama.
. 3319. Lituanica Avenue

CHICAGO, ILL.

*

TeL Lafayette 3572 
J.Li Ulevičius

Patarnauja . Chifca- 
gpje ir apięlinkėje 

Didelė i? graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

Į1!?*!**.'!11,"?—’*f" —I".'. I"."!'"

J.. I. BAGDONAS
2596 W 83 W 

Tel. ftąpųbnc 3J.O0 
10734 $ Michigan Avė. 

Tel. Pullman 4151

Ladiavich ir Sūnūs
LIETUVIS1 GRABORIUS 

Patarnauja* laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23td PI;, Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:.

1439 S. 49 C t.,. Cicero, 1111 
Tel. Cicero 5927

J.F.RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoją už $25.00 ir ąugščiąų. 

Modemiška koplyčia dykai. 
668 W. 18th St. Tčl. Canal 6174 

CHICAGO. ILL.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 
718 W. 18th St.

Td. Monroe 8377

I. JL ZOLP
Tel. Boulevard 5203 ir 8418

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

pasakyti, kad

pasekmes seka-

LIETUVOS ŽINIOS

ŽEM. NAUMIESTIS. — šio-

n

metams; kita 
bi.’s balsav.-

prisieina 
su taip 
gvardi-

naująją dalybą”.
Jokios konstruktyvės minties

bet, tur 
nesitikėjo laimė 
tai ir nepalaikė

senosios 
ir pasikalbėti 
Tai tu sviete- 
tie darbuotojai 
tai “nakina”

Pittsbirrgho 
stipry 
fašistų

išrinkta s *
v

jokios opozicijos vienbalsiai li
ko nominuotas senasis Albinas 
Kaulakis.

Rinkimai b;.4.; sekantį susi
rinkimą. — Narys.

tai ii 
su sa- 

prieš Pildomąją

‘laiškas, kur prašoma duoti sve 
Lietuvių Piliečių Draugijos s«|tain€, dfl jų rensiamos vaka, 

sirinkimas ir valdybos nomi- rien-s jr koncerto Laiškas pri- 
nacijos

sirinkimuose, tai jie visados 
sirodo su jokiais parengimais yva skaitlingi ir. tur būt, yra 
ir ramiai sau miega), bet vis- skaitlingiausi iš visų kitų drau- 
tiek butų buvę smagiai.4, j 
balius butų geriau pavykęs.

John Ondrąs.” Jeigu jus _vi-! ••
apetito, gazus.

jei gijų, kokie yra laikomi LMD. 
svetainėj.

Pirmiausiai buvo perskaity
tas protokolas ir išklausyti val- Rcpublikoniško stiliaus 

opozicija

VISO GYVENIMO 
SKILVIO VAISTAI
“Pottsville, Pa. Vas. 14, 33. — Aš 

vartoju savo namuose 

TRINER’IO KARTŲJĮ 
VYNĄ

visa savo gyvenimą todėl, kad jis 
yra labai geras sveikatos palaiky
mui. ’ ' ~ _ .
jaučiatės pavargęs, turite užkietėji
mą vidurių, bloga . apetitą, gazus, 
galvos skaudėjimą, Triner’io Kartu
sis Vynas išvalys jusu kūną sma
giu budu ir sugrąžins jums. jūsų 
energija. 45 metai užtarnautos re
putacijos. Gausite ų|is visus vaisti- 

mi« dipnnmią hnhrė<u šio valą- niūkūs. Jos. Triner Corp., 1333 So. mis dienomis Daigcsi šio vais- AshUnd Ave.,Chic^o,. 111. 
- . ------------------------- ---------- -------------- ;----------- .............................. ......

SO Pittchiiro’h Pfi dybos bei knygl1 peržiūrėtoju į 
• 0* r lllSUlil 311$ 1d. raportai. Skaityta, sandariečių Į 

' Ir..m t. <1 L'r. rl. .r.4*.

Lapkričio 6 d. Lietuvių Pi
liečių Draugija savo svetainėj 
laike mėnesinį susirinkimą. Iš 
svarbiausių šio susirinkimo ta
rimų buvo nominavimas valdy
bos sekamiems 
me susirinkime 
mai.

Tačiau reikia
šios nominacijos nedaug kuo j užmjrštų LMD" 
skiriasi nuo tikrųjų rinkimų I 
Mat, į daugumą urėdų liko no
minuota tik po vieną kandida
tą, tai tokiu budu nebus jo
kio pasirinkimo balsavimo lai 
ku: reiks balsuoti irž tuos kan
didatus, kurie yra nominuoti.

Į daugumą urėdų, seniem- 
siems valdybos nariams palai
kius kandidatūrą, naujų nesi
rado, kurie butų sutikę kan
didatuoti. Gal birt ne dėl to, 
kad jau pas mus nesirastų no
rinčių patekti į valdybą šios 
didžiulės draugijos, 
būt, naujieji 
ti rinkimų, 
kandidatūrų.

Nominacijų
mos: ant pirmininko: St. Si- 
monavičius (senasis); vice- 
pirm.: A. Palūpis (šen.); pro
tokolų sekretorius: P. Sliekas; 
finansų sekr.: A. Kinderis 
(šen.); kasierius: J. Pakros
nis (šen.), ir Jonas Kazlaus
kas (naujas). Direktoriais no
minuota: J. Vencius,1-F, Rad- 
žiukinas, K. Stravinskas, M. 
Stravinskas, F. Gedrimas ir J. 
Čiubis.

Namo prižiūrėtojurp. (gaspa- 
dorium) vienbalsiai nominuo
tas Vincas Burdulis ir jo pa- 
gelbininku Juozas Naravas.

Tai tuo ir užsibaigė susi
rinkimas. — Narys.

Soho Pittsburgh, Pa
LMD. susirinkimas ir valdy

boj nominacijos

Lapkričio 11 d. įvyko 
tuvių Mokslo Draugystės 
rinkimas savo svetainėj, 
rių atsilankė gana daug;
buvo valdybos nominacijos. 
Nors kiek tenka būti LMD. su-

Lie- 
susi- 
Na- 

mat,

REPORTERIO 
PRIETYKIAI

Jūsų 
susitikti Pittsburghe 
vadinamos

įimtas. Nutarta duoti svetainę jos” sekėjais 
' užmokant vien tik už šviesas. SLA. reikalais.
Nežiūrint, kad tie patys san- Ii mano, musų 
dariečiai, kai jie ką didesnio kad “nakina”,
rengia, tai eina į South Sidę, SLA. Pildomąją Tarybą ne kiek 
o kai reikia gauti nemokamai ne mažiau, kaip kad praeitu 
svetainę dėl savo Sandaros pa- rinkimų kampanijoj republiko 
rengimų, tai ateina į LMD. ; nai nakino prezidento Roose- 

Well, butų gerai, kad atei- velto 
tyj musų sandariečiai ir kiti.
kas tik prašinėja svetainės, ne-i iš tų ponų negirdėti ir, pagal 

ir pasidarbuo-! ją supratimą, viskas SLA. ne
gerai.

Matomai, tie 
tautiečiai savo dvasinę 
bę semia iš Clevelando 
šlamštelio.

Bet kaip man rodos, 
musų “senoji gvardija” 
vo atakomis
Tarybą tiek telaimės, kiek re- 
publikonai laimėjo kovodami 
prieš “naująją dalybą”. Mat, 
SLA. nariai geriau pažįsta, tuos 
musų politikierius, kurie per 
tiek metų milžo SLA. ir da
bar, netekę to gardaus kąsne
lio, svaidosi visokiais prasima
nymais. — Reporteris.

tų tiek, kiek kas išgali.
Buvo nutarta pasiųsti 1 bal

so dauguma (daugumai visai 
nebalsuojant) 3 delegatus į 
priešfašistinės turybos susirin
kimą.

Buvo aptarta valdybos algos 
dėl sekančių metų. Nutarta pa 
likti po senovei. Nekurie no
rėjo, kad valdybos ir namo pri
žiūrėtojo ir taip jau neperdi-i 
delis atlyginimas butų apkar
pytas, bet dauguma narių su 
tokiu pasiiZymu nesutiko.
* Sekami kandidatai buvo no
minuoti į valdybą ateinantiems 
metams: pirm.—A. žvirblis, A. 
Lelionis ir J. Pociūnas; vic> 
pirm.—P. Marmokas ir B. Tu
mas; protokolų sekr.—P. Slie
kas ir V. Stacinskas; finansų 
rast.—J. Urlakis ir J. Samu- 
levičius; iždininko urėdui—A. 
Zdankus ir K. Šimkūnas; kon
trolieriais—J. Ambrozaitis, A. 
Pipiras, J. Saveikis ir J. Me- 
teška. Namo prižiurėtojum ba

* • •

Savivaldybių rinkimai 
baigėsi

čiaųs tarybos , narių ir seniū
nų rinkimai. Veik visus seniū
nijų rinkimus pravedė viršai
tis ir policijos viršininkas. Bal
savimai vyko pusiau slaptai. 
Tik Juodžių seniūnijos rinki
kams pareikalavus, buvo bal
suojama slaptai 
manus valstiečiai’ tarybos ■ 
stovu P. Teroza, o seniūnu 
Butvydas.

Vanaglų scnfanijos rinki
muose dalyvavo iš 93 balsuo
tojų 38. Tarybos atstovu4 iš
rinktas P. Dobelinskis, kuris i 
gavo vos 12 balsų, seniūnu N. 
Puidokas, kuris prieš kelis me
tus yra baustas už kontraban
dą.

VELIUONOS miestelio gy- 
ventojo Dovydo Rozino kas an
tri metai sudega jo klojimas 
su neiškultais javais ir paša
ru. šiais metais vėl jau sude
gė klojimas su neiškultais ja
vais.

Gaisras įvyksta nakties me
tu ir visuomet ugnis užsidega 
iš vidaus, nors visos durys iš 
oro bi.’na užrakintos.

Tokiu pat, maždaug, budu, 
du kartu sudegė ir Veliuonos 
klebonijos klojimai.

UNITED TEA C0.
3455 So. Halsted Street Tel. Yards 3432

Visi Orderiai virš $2.50 PRISTATOMI DYKAI

Didis Išpardavimas!
PENKTAD. ir ŠEŠTAD., LAPKR. 16 ir 17

r

DIDELI 
PAKELIAI

INCOLN’S PRID
DEGTINE

URKŠNIS LINCOLN’S FRIDE
Degtinės įrodys Jums, kad tai 

yra Degtinė, kuri yra labai Smagi 
ir be abejo Jums patiks. Nusipir
kite ja savo apielinkės Tavernoje.
LINCOLN’S FRIDE DEGTINĖ yra 
Straight Kentucky Bourbon 100° 
gryna ir 10 mėnesių sena. Ji specialiu budu pa 
sendinta medinėse statinėse.
PABANDYKITE ją šiandien ir patys persitik 
rinkite

Bridgeport Liquor Co.lnc.
WHOLESALE ONLY

3252 SOUTH HALSTED STREET
Victory 5382—5383

Garsinki tęs NAUJIENOSE
t'.i'. . . . j >■ ■ • ,

Wolff’s Palace Markei
3453 South Halsted Street

DYKAI PRISTATYMAS . Telefonas YARDS 1042

Didis Išpardavimas!
PENKTAD. ir ŠEŠTAD., LAPKR. 16 ir 17

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

KAVOS
2 S 37c

PEABERRY..... .2

LONG BEAN O 
BAGOTA.............

Šviežus Jauno Paršiuko
šiame Išpardavime

PUIKUS CREAMERY

Sviestas sv.26cDinso1
TheGranulated

soaks
clothcs whiter

Pork Loins Shc
S 45c

4 25c
(Netarpyti Taukai)

Abu už...
sv,

i

13^c
i 
I

3 37c

Dešimties Ceąty Butelukas

VANILUOS DYKAI 
su pirkiniu didelio 8 uncijų butelio.

17c

GERIAUSIAS GRANULIUOTAS

Cukrus 10-48 c
DEGTUKAI (Matches) 

5< Baksiukas 
special g už 25c

TŪILET 5už21ft 
TISSUE v" * H?

didelės, rolės

&APORAI*

SWEET 
SANTOS .

ŠVIEŽI I

SPERIBSAI
MINKŠTAS KLUB

STEKAS sv.9c
PUIKIOS VERŠIENOS

Kulšis 9 c

PIENU PENETA, VERŠIENOS 
KEPSNYS (Veal Roast) 

5c sv
BALTAS KAIP SNIEGAS

Leaf Lard 1 (H

TAI YRA
KUPONAS i

Atsineškite ši kuponą ir jus nu- l 
sipirksite Borden’s PET arba > 
CARNATION Milkų, augšti kenai l

5c. Kenas «
nedaugiau. 4 vienam kostumeriui. J

Nesuvyniotas LAUNDRY 
MUILAS, £ I Qa
dideli barai .......P už ■

NAUJAI NUPEŠTOS VIRIMUI

Vištos 121/zc
SLICED P YČE S 

dideli kenai »
SPECIAL kenas

I ATSINEŠKITE ŠĮ KUPONĄ J 
DYKAI!

[ Pakelis LAŠINUKŲ DYKAI su į
J kiekvienu pirkiniu už vieną 

doleri.

No. 1 RŪKYTI

Gali Ham ^ llc
(Maži Kumpiai)
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Ufaakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metama ........     88.00
Pusei metų 4.00!
Trinu mėnesiams _______ _ 2.00
Dviem menesiams ___ ___ 1.50
Vienam menesiui —-------- .75

Chicagoj per ilnešiotojus:
Viena kopija  -------------------- - 3c
Savaitei _____________ —-------18c
AfOnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams ------  87.00
Pusei metų _________  3.50
Trims mėnesiams 1.75
Dvieip minėtiems —------------1.25
Vienam menesiui--------------------75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
* (Atpiginta)

Metąma ---------------- - 88.00
Pusei metų  ------------ ------- 4.00,
Trims mėnesiams ••••»••••••••••••••• 2.50 I
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Rusai valdo Ukrainą, į kurią Lenkija seniai žiuri 
godžiomis akimis. Aukščiaus paminėtasai rusų-lenkų 
karas juk iš to ir buvo kilęs, kad Pilsudskis bandė už
kariauti Ukrainą. Tą kartą lenkams jiepąvyko, nes jie 
SSSR pasienyje neturėjo talkininkų. Matyt, dabar jie 
tuo įtiksiu ir jungiasi su Vokietija, kad, darant antrą 
žygį prieš sovietus, Hitleris ateitų lenkams į pagelbą.

Taigi Varšuvos ir Berlyno artėjimas nieko gero 
pasaulio taikai nelemia.

SLA. REIKALAI
■NEPAMATUOTAS ĮTARIMAS

“PRIEŠFAŠISTIŠKA” AGITACIJA

Komunistai Amerikoje veda taip vadinamą ‘‘prieš- 
fašistišką” kampaniją, šaukdami konferencijas “kovai 
su fašizmu”, rengdami “priešfašistiškas” prakalbas ir 
skleisdami “priešfašistiškus” lapelius, šitą ją veikimą 
butų galima pagirti, jeigu jisai butų pagrįstas rimta 
idėja.

Fašizmas dėl to yra blogas, kad jisai nepripažįsta 
laisvės. Asmuo fašistų akyse nieko nereiškią. Sulig fa
šistų teorija, žmogus turi būti tik Įrankis valstybei. O 
kas yra fašistiška valstybė? Tai — “tautos vadas”. Jo 
valia yra įstatymas. Kas jai priešinasi, tą fašistai be 
pasigailėjimo sunaikina.

Ką gi sako prieš šitas fašizmo idėjas komunistai? 
Ar jie pripažįsta laisvę? Ar jie sako, kad žmogus turi 
turėti piliečio teises: teisę reikšti savo nuomones žo
džių ir spaudoje, teisę organizuotis, rinkti valdžią ir 
t. t.? Ne, jie šitų dalykų nepripažįsta taip pat, kaip ir 
fašistai.

Rusijoje, kurįą valdo komunistui, taip pat nėra 
laisvės, kaip Mussolinio Italijoje arba Hitlerio Vokieti
joje. Komunistai, kaip ir fašistai, stoja .ne už žmonių 
renkamą valdžią, bet už diktatūrą. Jie taip pat, kaip ir 
fašistai, pritaria mirties bausmėms ir terorui.

Bet komunistai sako, kad jie nori darbininkų dik
tatūros, o ne kapitalistų, kąip Hitleris arba Mussoliųi. 
Bet tai yra tik blofąs. Diktatūra visuomet būna vieno 
žmogaus arba labai mažo būrelio žmonių. Juo ilgiau 
d&tėtura gyvudjaT'l^’labiau įsigali diktatdrius, kurio 
valdžia, galų gale, pasidaro neribota. Rusijoje toks ne
ribotas diktatorius šiandie yra Stalinas.

Taigi yra tuščia pasaka, kad komunistiška dikta
tūra esanti darbinjnkų klesos diktatūra. Darbininkų 
k lesa susideda iš milionų žmonių, ir jeigu kiekvienas 
jų butų diktatorius, tai butų keli milionaį diktatūrų, o 
nę viena diktatūra. Diktatorius taip, kaip karalius, gali 
būti vienoje šalyje tik vienas.

Kur viešpatauja diktatorius, tenai žmonių masės 
neturi jokių teisių. Todėl ir Rusijoje, po Stalino dikta
tūrą, darbininkai yra beteisiai žmonės. Vadovaudama
sis tam tikrais sumetimais, diktatorius gali kai kurįems 
jų kąrtkartėpiis suteikti vieną, kitą malonę, bet tai bus 
jo “loska”, kurią jisai gali, kada nori, vėl atimti. Net 
ir vergijos laikais ponai kai kada savo vergams page
rindavo maistą arba kokiu kitu budu parodydavo savo 
“gerą širdį”. Bet vergiją vistiek buvo vergija.

Todėl yra didžiausia nesąmonė tikėtis, kad komu
nistai, kurie aklai tiki į diktatūrą, išvaduos darbinin
kus. Kejias, kuriuo einą komunistai, veda Į nelaisvę ir 
priespaudą. Kas nori laisvės ir gerovės darbo žmonėms, 
tas turi kovoti prieš visokias diktatūras, ir prieš fašis
tiškas ir prieš komunistiškas. O kuomet komunistai 
vienos rųšies diktatūrą smerkia, tuo pačių laiku piršda- 
mi darbininkams savo diktatūrą, tai jų tąs visas ^priėš- 
fašistinis” darbas yra be jokios reikšmės.

“Naujienų“ apžvalgininkas šio 
dienraščio 259 num. iš lapkri
čio 2 d., š. m., polemizuoją dėl 
SLA. 38-to Seimo nutarimo 
perkelti SLA. Centro Raštinę j 
Pittsburghą ir toje savo pole
mikoje įtaria mane, kaipo bu
vusį Seimo sekretorių, sufalsi
fikavus tą nutarimą.

Polemikos autoriaus daleidi- 
mas, kad protokolo rašytojas 
galėjo sumaišyti įnešimą su dis
kusijoms, gali būti pamatuotas, 
jei įnešėjas pats sumaišė įneši
mą su diskusijomis, žinau tiek, 
kad žodis žodin užrašiau tąi, 
ką įnešė jas, p. P. Grigaitis, pa 
sakė šį įnešimą darydamas. Ką 
kalbėjo vėliaus, įnešimą pada
ręs, pats įnešėjas ir kiti .dele
gatai to nesižymėjau Įr dabar
žodis žodin pasakyti negalėčiau, tokoląs butų tikslus rekordas 
Atmenu, kad buvo siūloma leis
ti visuotinų narių b^lsayimu 
nutarti vietą SLA. Centro Raš
tinei. Kaip patį įnešimą supra
tau, taip jį užrašiau ir tokių, 
jį perskaičiau Seime ir niekas 
jokios pastabos nepadarė, taip 
užrašytą nutarimą originaliai 
priėmė.

Vienok “Naujienų” apžvalgi
ninkas randa galimu štai kokį 
priekaištą man padaryti:

“Gaila, kad p. Vitaitis sumai
šė diskusijas su įnešimo žo
džiais. Jisai to įnešimo tokioje

Seime ir kurie Seime perskaity
ti ir Seimo priimti, išskiriant 
tik paskutinės Seimo sesijos 
protpkolą, kurios nutarimai 
buvo .skaityti' iš juodraščio. Bet 
dėl paskutinės sesijos nutari
mų ųiekas jokio klausimo ne
kelia. —S. E. Vitaitis, SLA.

38-to Seimo Sekr.
» » p

BEREIKALINGAS PASI
KARŠČIAVIMAS

Ponas S, E. Vitaitis smarkiai 
karščiuojasi įr protestuoja, kad 
“Naujienose” buvo nurodyta, 
jogei seimo prctękole yra blai< 
dingai užrašytą, nutarimas apie 
SLA. centro ofiso kėlimą į Pitt- 
sburgh’ą. Jisai vadina tai “pik
tu Šmeižtu”, įiors straipsnyje, 
kuris tą dalyką iškėlė aikštėn,’ 
jokių piktumų nėra, o yra tik 
išreikštą norąs, kad seimo pro-

tytas, tai nėra abejonės, kad 
įnešėjas butų prieš tai užpro
testavęs.

Protokolų rašytojas negali 
pykti dėl daromų jam pastabų 
apie netikslų užrašymą seimų, 
nutarimų, kadangi yrą ne tik 
tas vienas įnešimas, apie kurio 
užrašymo tikslumą kijo abejo
nių. štai, šiomis dienomis iš 
SLA. centro tapo išsiuntinėta; 
laiškai visiems seimo delega
tams, prašant juos pranešti, už 
kurį projektą jie balsavo sei< 
me Pašalpos Fondo klausime:, 
.už mažumos, ar už daugumos,; 
Pildomoji Taryba savo suvažia
vime yięnbalsiai ųutanė tokį at- 
siklausimą padaryti, suradusi* 
kad protokolo žodžiais pasitikė
ti negalima.

Kiek mums yra žinoma, bu
vo da ir trečias svarbus nuta
rimas, apie kurio užrašymų 
protokole kilo ginčų Pildomos 
Tarybos posėdyje. Tas nutari
mas liečia čarterio*. pataisą. Sei
me buvo įnešta, kad .Centro 
Raštinės vietų laiks nuo laiko 
nustato Pildomoji Taryba. Tas 
įnešimas tačiau buvo tuo jaus

pataisytas su įnešė j o (p. Bago- 
čiąus) pritarimu, bjutepL kad 
Centyo Raštinės vįetą nustato 
seimas (o ne Plld. Taryba), ir 
vienbalsiai šis pataisytas įneši
mus buvo priimtas. Tačiau p. 
yitąltįs parašė protakoje, jogei 
seimas pataręs, kad vietų Cent
ro i Raštinei pustąto Pildomoji 
Taryba.

Kada naujosios Pild. Tarybos 
nariai nurodė jam šitą klaidą, 
tai ir jisai sutiko, kad čia galė
jo įsiskverbti klaida, ir buvo 
nutarta, kad ta protokolo da
lis..turi būti pataisyta. Dabai 
kyla klausimas, kaip gi galėjo 
delegatai seime nepastebėti, ka
da buvo skaitomas protokolas, 
jogei, šis nutarimas yra Klaidin
gai užrašytas1? Juk seime kiek
vienas delegatas aiškiai žinojo, 
kas buvo įnešta ir kas buvo tar
ta, ir * tokia stambi klaida ne
būtų praėjusi nepastebėta.

Tąigį, jeigu ręikįą kam da
ba? .pyktį, jtąį gręičiąu seimo 
delegatams, kąd, seimui praė
jus, lenką ginčytjs dėį protoko
lo įeiąipgųmo.

Kas Yra Spulk/
d

—— IJ

Rašo Adv. i]
... ■..............

k.oučis
• « • •

Į

'—4 « E.rff".1 .................

LENKIJA IR HITLERIS

Lenkija vis labiau susiartina su vokiečiais. • Ji da
bar pąkėjė savo diplomatinį atstovų Vokietijoje į am- 
bąsaiorįus įr kuomet ųijabasadorius Ųpskis atvyko į 
Berlyną, tai Hitleris, jį priimdamas, pareiškė, kad 
■‘nauji saųtykįai” tarpe Vokietijos ir Lenkijos ne tik

prię taikos.
“Nacių” Vokietija šiandie yra didžiausias pavojus 

tarptautinei taikai, ir kuomet prįe ;jos dedasi Lenkija, 
tai tas pavojus dar labiau (Jidęja. .

Per ilgą laiką tenkija sekė paskui Franciją
« " -I .

_ j,. kuri 
tikrumoje yra šių dienų didelę Lenkiją sutverusį. Be 
franeuzų pagelbos lenkai nebūtų gavę nei. Silezijos, nei 
pancigo “karidoriaus”. Be franeuzų. pagelbos Lenkija 

; nebūtų l|ai^ė jusi karo su sovietų Rūsį ja 1920 metais ijj 
nebųtų ^al^jusi pasigyohtį Vilnių. Kod^ėl tad dabar Len* 
kija atsuko nugarą buvusiems savo globėjams ir sush 
ilnči^liavo sų:įįtįęrišką V^įįetfja?

Šitokia jos politika gali būti atkreipta" tiktai prieš

gužis, neskaitė. Jeigu butų taip 
perskaitęs, t.ąi įnešėjas butų, 
be abejonės, ant vietos ųžpro- 
tesjtavęs.”

Vadinasi, Vitaitis sufalsifika
vo Seimo protokolą: vienaip jį 
skaitė Seime, o vėliaus kitaip 
j j užrašė ir paskelbė SLA. or
gane. Griežtai protestuoju prieš 
tokį piktą šmeižtą! Pakartoju:' 
minėtas Seimo nutarimas taip 
žodis žodin buvo skaitytas Seį- 
ąie, kaįp jis yra dabar ųžrašy- 
tas ir kaip buvo paskelbtas 
“Tėvynėje”. Neabejoju, kiek
vienas -SLA. 38-to Seimo dele
gatas, kuris girdėjo augščiąu 
minėtą nutarimą skaitant Sei
mo protokoje, paliudys? kad jis 
btivo skaitytas taip, kaip jis 
dabar yra. Jei tas įnešimas bu
vo užrašytas t ne,taip, kąjp įne- 
š^jąs jį patiekė, tąi turėjo tei
sę Seime tai iškelti ir pareika
lauti jo įnešimą pataisyti taip, 
kaip įnešėjas jį suprato ir no
rėtų užprotokoluoti. Bet įnesįe- 
jąs Seime to nepadarė, nieko 
nesakė prieš taip užrašytą' nu
tarimą ir tuomet, kai jis .tilpo 
“Tėvynės” 36 num. iš rugsėjų 
7 d. š. m. Tik dabar, kuomet- 
buvusis SLĄ. Prezidentas p. 
Gegužis apibudinę tę nutarimo 
prasmę, “fiJaųjiepų’' peržyąlgi- 
ninkas rado reikalingu taisyti 
tą įnešimą ir pirmiausiai ban
do piktais šmeižtais protokolo 
rašytojo adresu sudaryti pa
grindą nutarimo pakeitimai-

šia progą poriu pridurti, • kad 
SLA. 88-to Seimo protokoląs 
yra septintu ^LA. Seimų pro
tokolu, kuriuos šių žodžių ra
šytojui teko parašyti ir visuo
met Seimų protokolai buvo 
tvarkoje ir niekas jokių kalti- 
nbnų, nedarė, <kad Seimų proto- 
kojąi.ąe tąip parašyti, kąip bu
vę netapta. Tik pereito Seimo 
protokolas pasidarė negeras po 
to, kai jis Seime buvo skaity
tas ir Seipip , priięitas. Seįmę 
priimtą protokolą niekas netu
ri teisės taisyti. Pereito Seimo 
nutarimų užrašai yra tie patys

to, ką seimas yra nutaręs.
Įnešimą apie centro ofiso, kė

limą seime padarė delegatas P, 
Grigaitis, ir visi delegatai gali 
gerai atsiminti, kad tas įneši
mas buvo aiškus ir trumpas, bė 
jokių išvadžięjimų, motyvavi
mų ir pastabŲ. Įnešime nebuvo 
minėta riėiu^pie “ruošimą dir
vos perkėlimui”,, nei apie ven
gimą “finansinių nuostoliu”, ku
riuos protokolo rašytojas į jį 
įdėjo. Buvę pasiūlyta viso tik
tai : “Kai A. Čarterio pataisos 
įeis į galią,’perkelti SLA. Cent
ro Raštinę į, Pittsburghą”.

Jokių pataisų prie to įnešimo 
nebuvo duota, todėl seimas ne
galėjo niekų kito tuo klausimų 
nutarti, kajp lik tai, kas buvo 
įnešta.

Tiesa, dląkMjose kai kurie 
delegatai paskui darė visokių 
pastabų. Vienas sakė, kad tokį 
klausimą turėtų spręsti visi: 
SLA. nariai visuotinu balsavi
mu. Kitas delegatas išraškė 
abejopę, ar butų praktišką! 
kraustyti dabartiniu depresijos 
laiku ,SLA. raštinę ir ąpaustų- 
vę į kitą miestą, paliekant tuš
čius -Susivienijimo namus 'New 
York.e. Apie šituos dajykus dįsr, 
kusi jose ėjo gip^./Pąčiw 
šėjui teko diskusijose. pastebėti, 
kad baimė “finansinių nųųstę- 
lių” Ikeliąitt centro raštinę ne
turi pamato, nes, viena, centro 
kėlįmą nereikia maišyti su ra^ 
kąMų ir mąšiųų kraustymu.

Pirmas dalykas, kurį SLA. 
įųri plikti, tąi — nustatyti, 
kad jo oftciąlis centras bus ne 
Wilkes Barre’je, bet Fįtts-.

■ taip jeigu ‘kas5 
Susivienijimą apskųstų, jogei- 
jisai elgiasi neteisėtai, laikyda
mas savo tikrąjį centrą New 
Yorke, tai jisai galėtų per- 
kraustyti centrą į pennsylvąjĮii- 
jos miestą FittsbiŲ’ghą. Antrą, 
buvo ■ nurodyta, kad kraustymo 
reikalą atliks Pildomoji Taryba, 
o ji, be abejonės, palauks, iki 
ateis patogus laikas, ar pasirū
pins, kad prgąnįzacįjąi bereika
lingų išlaidų pepąsidąrytų.

’jEai ibųvo diskusijos, po kurių 
ą|lmas <ėjo prie balsavimo, ir 
vienbalsiai buvo nutarta įneši
mą priimti." Bet diskusijos ne
galėjo pakeisti pątįes įięšiinųi 
for^rįodėi įnešimas buvo pri- 
Imtas toks, koks jisai buvo duo
tas, o ne toks, kokj iš savo gal
vos užrašė p. Vitaitis.

Jisai dąr sako, ikad jis# skąi-. 
tęs protokolą seime, ir nei jąe.-:

nei ^as Mtaą ^ępąsjebe- 
ję, kad įnešimas klaidingai už
rašytas. Jeigu seime tas įneši-

SPULKŲ PLĖTOTE JUNGTI 
NfeSE VALSTYBĖSE.

-Trrrrrr—Tr—- 
mokėti stambios sumos pini
gų, kurie gal . kaip tik tuo mo
mentu gulėjo kur nors už 
kliuvę.

Didelės reikšmės tąįp ribo
toms, taip serijinėms spul- 
koms buyo tas faktas, kad na. 
riai mokėtų duokles regulia
riai. Reguliarumas mėginta pa
laikyti “štriopaiš” arba baus
mėmis. Tačiau bausmės, ųors 
ir taip dar lengvos, kai kada 
palikdavo nubaustuose nariuo
se nemalonaus jausmo nuosa- 
dų. Todėl jos buvo prasta prie
monė užuojau’ėai platesnėse1 
miniose rasti.

įėjo vadinamas pastovusis pla
nas (permanent plan).

įSuijg šiuo planą asmuo ga
lėjo tapti spulkos dalininku 
kiekvienu parankiu jam mo
mentų, nelaukdamas naujos 
serijos pradžios.

Dėka šio pjano aktyvi spul- 
ka gali tikėtis nuolatinio, ne- 
pąliaųjąmo įplaukimo pinigų 
(normaliu šaly laiku), žinoma, 
ir išmokėjimai tokios spulkos 
yra nuolatiniai. Prisitaikyta 
geriau praktiško biznio norui 
maždaug vienodo plaukimo 
kontroliuojamų fondų ir gali
mumo įstaigai plėstis.

Šį pastovųjį planą kai ku
rie Ohio spulkų darbuotojai 
dar pakeitė. Ir tas jų planas 
šiandie yra žinomas kaip “Day- 
ton Plan.”

žiūrint iš taškaregio, kad 
Spulkų biznio pagrindas yra 
tvirtas^ kad jos tam tikroms 
žmonių grupėms yra tinka
miausios ir parankiausios įstai
gos turėti reikalą, Dalytono 
planas mėgina panaikinti bet 
kokias bausmes. Manoma, kad 
spulkos gali atsilaikyti be bau
smių. Daytono planas, be to. 
įvedė •vieną-kitą naują spulkų 
operacijų rųšį, kaip pav. opto 
staką, išmokėtą staką, etc. Kai 
kurios Daytono plano spulkos 
priiminėja net depozitus taip, 
kaip ir komerciniai bankai.

šitokiai arba panašiai prak
tikai išsivysčius spulkų opera
cijose, atsirado reikalas laiky
ti didesnius ar mažesnius at
sargos fondus.

Nereikią manyti, kad visos 
spulkos šiandie operuoja suii* 
vienu kuriuo planu. Faktinai 
išnyko tik riboto plano spul
kos. Serijas ištiksite kai ku
riose ir šiandie veikiančiose 
spulkpse. Pačioj Ohio valstijoj 
ne vjsos spulkos operuoja pa
gal vieną planą.

Iš to, kas pasakyta aukš
čiau, galima matyti, kad spul
kos nėra sustingusios įstaigos 
savo forma ir darbuote, ksd 
jos vystėsi iki Šiol ir tiir būt 
vystysis ateity taškydamosi gy-imvtivuv xc*k>v«' jjjpijDio uamjuaj

Ilgainiui spulkų praktikon' venimo reikalavimams.
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vįsus paskolų.
Pagyvavite jai

(Tęsinys)
Tąi yra žiauri, ■ bet įdomi j psi- 

cholpgįiKė mįslėj kąip fcaųibą^ 
lizmas galėjo atsirasti' tękią- 
me krašte, kur pilni miškai gy
vulių. Manomą pąprasląj, kąd; 
kanibalizmus ątsiraudą tada, 
kąi nėra maisto, kitaip sakant 
iš bado. Bet, pasirodo, kad ka
nibalizmas atsiranda ir dėl įvai
rių prietarų, apie kuriuos aš 
vėįiau pąkalbėsių.

Kanibalizmo mokslinė teorija^
■Buvęs anglų konsulas Mon- 

ravjjoj, R. < G. S. Mąngjtiam 
prįeš penkerius inetus išleistoj 
knygoj rąšo apie • tos šalies įka- 
^iįąlizmą. Męnnayįjoj tada ką? 
nibalizmas buvo ? pačiame savo 
Žydėjįine. Jis kąnibąMzmą lai
ko savo rųšies nenormalumu, 
išsigimimu, -kuris įvyksta dėl 
taip vadinamų gidų /žmonės 
ėdančių velnių) abba buitinių? 
kų įtakos. Dabar ši tautelė jio* 
vėsi žudyti gyv(us žmones, o 
vąlgo tik iš .'kapų iškastus ia-

Oxford Provident Building 
Association ir kitos pirmosios 
spulkos Jungtinėse Valstybėse 
operavo sulig vadinamų ribo
tu (terminating) planu. Koks 
tas planas buvo? 
' Sakysime, būrys žmonių su? 
sidėjo krūvon ir nutarė mokė
ti reguliariai tam tikras duok-- 
les už serus, iki šėrų vertė pa c 
sieks numatytą su’mą; iki jie' 
pribręs.

Sumokėtus už serus pinigus 
ąpulką ‘skoiiiy nariams, kad 
tie įsigytų namus. Paskolos na
riams duotą varžytinėse, ir įie 
nariąi, kuris pasiūlydavo spul- 
kai ;peįiįngesnę propoziciją, 
gaudavo paskolą . pirmiau. Tai 
buvo davimas paskolų sulig 
premijomis (komisais). Pąąko-' 
l.ų .dąyįmąs už nuošimčius -— 
jau žymiai vėlesnių laikų prak
tika. ’ '

Pirmosios spulkos praktikę] 
užtiko nemažai kliūčių. Prad
žioj būdavo daug norinčių 'įsi
gyti namus. Spulkąi truko fon
dų pateąkinji 
reikalavimus,
keletą metų, kai jau dalis šė- 
ripmkų ąpsipirko namus, spub 
koj pradėdavo atsirasti peri 
dąųg pinigų, ir jau badavo 
dos, kąd suųasti dalininkus 
riųčius pinigus skolinti.

Be to, ribotoms spulkoįms 
buvę atųiku au’gti, Sakysime, 
porai metų praslinkus po to, 
kai spų.lką ^susiorganizavo, at
sirado dar keletas asmenų, ku
rie norėjo įtapti' jos dalinin- 
kais* Tokie asmųpys, ką J -tap
ti dalihtakąis, turėjo susyk jau 
įnešti tiek plųigM, i kiek pir-j 
mieji buvo suiflęįįęję per po
rą metų. Tąi jreiške stambes^ 
nes pįąį&ų .sumas, kokių dar-, 
bo žmonės - dažnai nepajėgdami 
vę įnešti,' i

Pagaliąs įtegul spulkos dą 
Jininkų 4ėrąi pribrendo, bįa? 
mai įsigyti, . pąsldaliiĮ-. 
ta. Tuo ir baigėsi ąpųlkoą gy- 
yrimas, o. tsfelL More- .ww, ««. .we
,w’ .vėl i tarėjai .organizuo.-, V|OI1HS. čia autorius primeną 
ti spulką iš itaujo.

negauna akos. Ąpie tokių ma
gijų veikimų, kurį aprašysiu 
tęliąu, klausinėjau yįe^ų auk
štų Liberijos valdininką. Jis 
man atsakė, kąd Jiegąjįs pasa
kyti mei J‘taip”, nei “ųe” ir man 
jįs męko

ti spulką iš Rąų^o.
Kad pašąlanti minėtas aukš

čiau ir kai! kurias kitas k$ų{ 
tis, Įvesta yądtasm?. 
pkmas. Serijoj faktinai reiškė 
teįlę ribotų spįįlkų vieną po ki-: 
tos, j

štai ve. serijai priklauso 50 
žmonių. Jų šėraį pribręsta už 
5 i metų. Antros serijos serai 
pribūta ūžt6 meta te’M 
jtęįks i pjapąs ųžJakriųo . ap^Utęfi 
nepaliau’jamą gyvavimą. Bet jo 
sunkurpas buvo tafe, ItadJ laikdš’ 
nuo ląiko sputai tekdavo ijp

žiaurįą, bet įtikinančią pręfe* 
soriaųs Labkesterso teoriją 
kafi 4tf8kvlėnam žinduoliui: tin 
kamiausias *4r* sveikiausias mai7 
stas. esąs tos ,pačios giųunės 
kraujas ir mėsą. ‘Jis čia pride* 
da dar, kad nors ir baisu1, bet 
jtįkra, kad Žąic^ajirų puiki ir 
ąukšta išvaizcla.'nąrejua nuo ką 
hibąlizmo. Aš ..asmeniškai yen- 
giu kalbėti apie ^ teoriją.

Kaip jau minėjau, le^pard- 
žrtiogiai’patraktai griebiasi ma
gijos, jei -jie ’kitckįąis' budais

4 J.

iškęspio apie tuos 
dalykus negalėjo, pasakyti. “Iš
tik rų jų tarp dangaus ir žemės 
yra dar labai daug visokių da
lykų, kurių musų protas nega- 

tąis žodžiąis 
baigė savo pasakojimą aukšta
sis Jtiberį jos valdininkas.4 Jis 
bent įsitikinęs, kad ši slaptoji 
magiją tikrai ,veikianti.

žmogėdrų magijos menas.
Kaip žmonės pasakoja, visa 

V bendruomenėv išrenka auką, 
o vienas tos gaujos narys, dąž- 
nai pats vadas, nakties metu 
nueina netoli kaimo, kur iš f am 
tikroj pypkės pučia kažkokių 
slaptų žodžių, panašių j taba
ko, durnus. Pūsdamas šąųkia 
aukos yardą. žmogus, kurį šau
kia, nors butų ir gibaųstai įmi
gęs, pąbundąs,ątsik<iąs iš sa
vų guolio, nesuprantamos jėgos 
varomas apleidžiąs *kambąiį iii 
einąs per laukus, pats nežino
damas kur irtko. Nors žmona 
ir vaikai kąžin kaip laikytų, 
yjs tiek jis eina, nes kažkas. 
Stipresnis už jį yejįčįįa eiti ir 
žūti.

„(Bus .daugiau)

Ii suprasti

NąŲjienpse 
duodą naudą dėito, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Draugas

nes jos veidas bu- 
bespalvis, nosis il- 
truputį paraudusi, 
žibėjimo, nereikš-

Marcelė Griniūte buvo ne iš 
tų studenčių skaičiaus, kurių 
šimtai kasmet įstoja į įvai
rius fakultetus, vaikščioja ko- 
ridoriąįs, ^tiąosi paskaitų 
auditorijose, laiko egzaminus 
ir pagaliau baigia universite
tus, niekeno nepastebėtos, nie
kam neįdomios. Jei kuri kita 
žvitri’ mergiotė turėtų tokius 
juodus žvilgančius plaukus, 
tikrai pasakytum — ot, gra
ži juodakė! Tačiau pas Mar
celę ir jos plaukai buvo ne
pastebimi, 
vo pilkas, 
ga, visada 
o akys be
mingos. O figūra? Kas ten ją 
pastebės po storu, nedailiai 
pasiutu, iš namie austo milo, 
sijonu. Be to, Marcelė nė ne
žinojo, jog gorsetų salionuose 
galima užsisakyti verželes, šau- 

- niai pakeliančias krūtis ir su
veržiančius liemenį. TodeJ 
Marcelė visada atrodė kiek su
dribusi ir patižusi. O vaikščio
jo ji sunkiai, linksėdama, nes 
batai buvo dideli, iš storos 
odos pasiūti.

Gyveno Marcelė tolimiausia 
me Žaliakalnio užkampyje 
kur dar nėra elektros, gatvės 
negrįstos, todėl pavasariais 
ten neišbrendamos smiltynų 
sacbaros, o rudenį nežmoniš
kai dvokiąs purvas, susimai
šęs su samplovom, kurias gy
ventojai pila tiesiai iš langų į 
gatvę. .

Kambariukas jos mažas, 
tvankus. Iš vakaro, kol dar 
nea{au$ta įkaitinta krosnis, 
baisiai karšta, o iš ryto šalta, 
kad nct garas iš burnos eina 
kvėpuojant. Ųž spintos miega 
jos šeimininkė, peš pas ją vir
tuvėje daug tarakonų. Anks
čiau Marcele gyveno su drau
ge, paštininke išjos kaimų.

tai ne, negražu ir jai netiktų. 
Bet ne, ne, kam to reikia, juk 
svarbu ne pucįrą, ne rūbai, o 
pats žmogus, jo siela. Gal jei 
kas arčiau su ja susipažintų, 
išsišnekėtų... pamiltų? Mylėti? 
Tas žodis kažkaip keistai nu
skambėdavo jos ausyse. Pasį- 
darydavo pačios savęs gėda ir 
ji jautė, kaip tamsumoje kais
davo jos veidas, o viduje plu
kė širdis, pritvinkdavo kažko 
saldaus, saldaus ir lįmpančio, 
kaip medus. Ji neramiai var
tėsi savo lovoje, visai nusi
klodavo ir apsikniaubusi ran
kom pagalvį, bandė save nu
raminti. Ech, dar anksti. Ot,’ 
baigus universitetą, gaus kur 
nors mokytojos yietą, o tada 
bus kas kita. Tada tik ir pra-< 
sidės tikras gyvenimas... Turės 
pinigų, galės pasipuošti. O 
gal jau tada...? Per sena? Ne, 
ne. Kiek gi? Penki, šeši, sep
tyni — dvidešimts septynį me? 
tai. E, tada tik ir yra pati gyt 
veninio pradžia...

O visai jau vėlai, kai ją ga
lutinai apimdavo miegas ir 
akys užsimerkdavo, į galvą 
imdavo skverbtis neaiškios, 
n u trūkstančios ir vėl ryškėjau 
čios, tokios saldžios, kaip pat? 
miegas, mintys. O, gal būt, 
tai jau būdavo sapnas...?

Kada nors vakare ji grįš iš 
paskaitų viena. Jis ją privys. 
Aukštas, dailus, 
tas technikas, o 
medikas. Jis jau 
įsidėmėjo. Dabar 
žinti... Ir vėl ji 
kito šono.
daug iš vakaro prikūreno 
krosnį. Nepakenčiamai karš
ta. Net galvą ima svaigti. 
Juodbruvas, maži juodi ūsiu
kai, o akys mėlynos, didelės... 
Paskui jie eis į kiną, o pas
kui...

gal stu.Ue.n- 
gal jaunas 

ja anksčiau 
nori susipa- 
verčįasi ant 

Šeimininke per 
vakaro

Ona, greit nusibodo taip toli 
per purvą teplioti. N,ė kur iš
eitį, nė su kuo pasimatyti. 
Per ištisus ilgus vakarus vis: 
vienos dvi, Ona nusipirko sau 
raudoną lupom pieštuką, pu
dros, ir yis dažniau .ėmė išeiti 
pavaikščioti į Laisvės Alėją su 
draugėm. Paskuį ir išsikėlė 
į senamiestį, iš teų vis arčiau 
į centrą. Susipažino su vyrais, 
dabar turi draugą kulturtech- 
niką, su kuru jo šeštadieniais 
vaikšto į kinus. Sako, dabar 
jai daug linksmiau gyventi. 
Marcelė irariliko viena. Tvar
kingai perrašinėjo paskaitas, 
kalė įvairius nuobodžius da
lykus ir per ilgus ilgus vaka
rus sėdėdavo vis viena prie 
spraksinčios žibalinės lempu
tes. % . f

Kartaįs ją užkalbindavo 
šeimininkė:

—Jus yįs yįeuų ir yiena... 
Ar neturit kas aplanko?

—Kad čia 
Marcelė.

—Toli, — 
tai reiškia
toli. Jei man senai ir tai lig 
broliukų pranciškonų bažny
čios netoli. Pernai čia pas ma
ne dvi panelės gyveno. Irgi 
mokiuos, ant akušerių, rodosi 
Tai yis draugai, jąuni ponai
čiai ateidavo. Kortom palūž
davo, gitara paskambindavo. 
Ir netoli buvo... Mat, jau
niems vis reikia kampanijos.

Marcelė nutylėdavo. Ir tik-' 
rai ji neturėjo jokių draugių, 
jokių pažįstamų. Visada visur, 
viena. Ir universitete ir iia^ 
mie.

Vakarais ilgai negalėdavo 
užmigti. Galvodavo. Kodėl 
ji taip uįekani ųepa tinka? Ir 
jai rodėsi, kad jęi jį tjurelų 
bent vieną gražesnę Huzelę, 
pavyzdžiui, rausvo AJŽĮko, tuo, 
butų visai kitaip. Juk visos 
tos, kurios vaikšto su vyrais 
ir jiems patinka, graliai ąpsį- 
taisiusios, bet ne įmįiuąį v«o<

—Palaukit 
Užeisit pas mane?. 
fąjįąi mėginą ją kalbinti. »;

—Kųy taįp skubat?... Užei
kit... aš jums užmokėsiu... — 
baigią jis dusliu, užkimusiu 
šnibždesįu

—Atstokit, ąš pašauksiu 
poįieininką!— sušunka ji ner
višku, pasikeitusiu balsu ir 
jąųd.ą^ kaip šokinėja, vienį 
ant kitų nepaikydami, jos 
dantys. Jis griebia ją už al
kūnės. i

—^Palaukit gį, aš nieko... 
policininkai čia nestovi, Ko 
jus bijot, panele. Nebijokit.

'Staiga jis sustoja ir sulaiko 
ją. Ir taip stovi vienas šalia 
kito, valandėlę abu tylėdami.

—Nebijokit, panele, — dar 
kartoja jis, bet dabar jo bal?, 
sas skamba jau kitaip, nebe 
toks uždusęs, — ar jus čia 
gyvenat? — Ji nejučiomis 
žvilgteria į jį. Taip jis tikrąi: 
labai aukštas ir plačių pečių.! 
Tamsoje jo veido bruožų ne
galima įžiūrėti, pastebėjo tijk 
jo apvalų, jaunuolišką veidą; 
:Jau jai daugiau nebebaisu*’ 
tik kojos dar truputį virpa.

—Tai kur taip einam? -- 
vėl kalbina jis, vis dar laiky-' 
damas ją Už alkūnės.

—Palikit mane, -— sako jį 
jau visai ramiai, — man rei
kia skubėti namo.

—Kam reikia taip karščiuo
tis... Gal galima jus palydėti ?>

Ji nieko neatsako. Toįiau 
jie eina abu tylėdami. Paskui; 
jis bando teisintis: j

—Labai atsiprašau, panelę, 
mat, aš jūsų nepažinau, čia 
taįp tamsu. Bet ąš ųiaųąu;; 
kąd ijųs nepykstat, tįeęa? — 
Jis prįmyglipai klausia. p

—Ne, fcct kam reikia užka
binėti.

-rAš gi sakau, kąd ųepąži- 
«ą m dovanokit.

Jr staiga visai įjuoširdžįaį 
prisipažįsta.

—Aš čįą netoli gyvenu; 
šiandien mąim į.ąisya diena. 
Nusibodo, vienaip vakare sė- 
«<««•. i galvą
ėmė lysti... Nutąrįaų eiti į 
miestą... Jus čia ąenai gyve- 
pąįe? J

palaukit... gajj 
nedrą-

Ląbąį jąjunąs, beųąis, apvalu^ 
yejda?, keįiab baltais gyyplau 
Kęįiąįs ųpaųgęš, maža, > lyg 
sęgtųkas, užriesta nosiukė įr 
plati, trųpųlį paputusį burna, 
jis daug kalbą ir garsiai juo
kiasi. ■ ,

—Tai gaį studentė? 
—Taip. ,O jus?
—Mes tai iš policijos, — sa

ko jis išdidžiai. .Čią Žaliai 
K-aĮny stoviui. .0 gyvenam čia 
netoli. Tdi kąimypaį busim.

Marcelei nepatogu, jos kąm 
bailyje ,to<kįa netvarka, stal
tiesė rašalu sulieta, o ščiniji- 
niiikė, tur frųt, ant jos staliu-i 
ko vakarieniavo, tiek pritruki 
pinta. Ji bando truputį su?j 
tvąrkytį, teisinasi. j

—Visą die.iją neįniyaib .čia 
taip nesutvarkyta...

—Niekią. Gal gitarą, pane
lyt, turit? Mokų Cąių pągya-1 
inti. |

—Ne, ųetu.rįy, deja. Taip] 
pat įąbai inegstų mųzliką. !j 

—^Muziką geras daįykasjj 
gąila, gaila, kad neturit... —Į 
čja kalba .vutFMksta įr lygto kai kĮto 

te kalbėti. LislUlct nesisekė. Ant smak-. 
kortom palortuJ di(lelis n žus;

“ S.T8? i’“’. sl>“og«8 * nekaip • negalima4o? :įfia.ip įjk tupu kortas k>- buvoS jo užpU<Jruįti.
•SCI11LIJ. ■

—Kad ąš neįąbaj moku..
—Niekįs, įšipokinsįu...
JJ.Ž vąlan,<Įčlės.jain jau visai] Įais 

jauku jos tvankiame kąmba- . 
F,ėįyj.e. Jis išvįNo kedeį 
įšsikarščiayęs, ipeta kortą 
paskui (kortų ir rųkų vienur 

u, 
miršo, kaip lįgąi kankinosi ..... ■
savo kambaryje, įmobodžįavio 
įr, pagaliau nutarė parsivesti 
moterį...

M.rcelt M, 
" sstrjari!. *,

1 savo naują pazisįajuą, visą k j k J„
sušilusį, kad nęt jo raidelės,!* ‘ v
šiek tiek milinkurtos ausys W * Syy^» Kaune, 
užkaite '* P ne Kurto. dąr nėra buvusi

rpj; . . v- , nei teatre, nei. kine. .0.dabar...-Ta , braę apstacuju pąne- gaJ Hau lr - 
{ ¥’ ?“*• Uute*. Utenas gyvenimas...

ąi! — saukia jis įsikarščiavęs j n- ' . U/ir patenkint^ , n^odamgk^ Jo's
puo stalo. vĮilts. kortas J saveiį^ 0 .yl J1* ~ t

Kariais jjis "bando ją apka-Lff1

nepamiršo pri-

bodų. Kįtų ąekh?MKeni .eisime 
j- kiną. O ddbąr jau labanakt, 
užteks*

Kai Mar.ceįė jį išlydėjusi, siu 
grįžo į kambarį, už spintos su? 
girgždėjo lova ir šeimininkė 
paklausė:

—Tfli svečias buvo?
—Taip, draugas...
—Gal kartu mokinatės?
—Taip... sumčlavo.
—Gerai. Žinoma, vienai nu

sibosta. Mat, ‘kai panorėjo, 
tai ir netoli, 
kišti.

—^Žinoma, vienui.
1IJ.

Kitą ąekmądienį Marcelė 
nuo pat ryto geležiniu yirbą- 
lu - sųfrįząvo plaukus. Užtiesė 
naują Staltiesėlę, tvarkingai 
sudėjo ant staliuko -sąsiuvi
nius ir knygas. O grįždama iš 
bažnyčios neiškentė, ųusįpir- 
K.o ratisv.os pudfos. Po pietų 

| bandė ^kaitytį, bet nesisekė. 
Kaskart vis išsimdayo iš staį- 
Čiuko mažą veidrodėlį ir, 
žiūrėdama į jį, lygino plaų-

•j —Ar svečių laukiate? —tei
ti ravosi šeimininkė, žiūrėdama 
{|į keistai atrodančią sufrizup- 

i ir išpudruotų 
veidu Marcelę. i
—Taip, ateis tas pats drau? 

gas, — pasigyrė.
—O t, ir gerai. P aš kaip tik

i ruošiuosi. Bus
laisviau.

Kaip keistą, galvojo Marce
lė, ‘ štai tuoj ateis • pas ją vyras, 
jos naujas draugas. Kaip ne- 

• susipažino

skruostai taip užkaito, kad 
net pasidarė visai negražios, 
(tąją šiai ftplriįųės spalvos, o 
širdis nelygiais, sunkiais du
žiais plakėsi į krutinės ląstą. 
Šit, jau ir ašluonios. Kodėl jis 
neateina? Bet, rodęs, kad dar 
ir nuo dešimtos valandos bū
na kino seansai... Gal kur už
taiko.

Porą kartų net buvo išėjusi 
į gųtyę. Bet ^niekur nieko... 
Tylu, tamsu. Tik lašnojo 
smulkus, rudeniškas lietus...

Pagaliau ir šeimininkė pa-, • • _ rej.o.
—Ar jąu išėjo jūsų drau

gas?
Marcelė krūptelėjo ir, atsi

stojusi pasilenkė taisyti lovą, 
kad šęimjniųkė nepųmatytų, 
jęs i$ susijaudinimo degančio 
veido. >

—Tąip... mat, skubėjo į mie
stą... turėjo reikalų, — pasi
stengė atsakyti ramių ir abe
jingu balsu.

—O aš maniau gal j kiną 
busit išėję... Anos panelės, kur 
pernai pas mane gyveno, vi
sada sekmadieniais su drau
gais į kiną eidavo...

Šią naktį Marcelė taip pat 
ilgai neužmigo. Gulėjo ramiai, 
nesivartė. Galvoje ūžė, lyg 
tuščiame, įkaitintame puode. [ 
O palei širdį susiraitė maža1 
kinvarpelė ir graužė... Gal 
pamiršo?... O gal eidamas... 
sutiko kitą moterį? Buvo gė
da ir pikta, norėjosi ligi skau
smo įžnybti sau į šlaunį arba 
įkišti galvą po pagalviu ir 
nieko nebežinoti, nieko nebe
jausti.. Porą karčių, grau
žiančiu ašarų nutekėjo... pir
mą karią išpudruotu veidu...

Vėl Yra Mėgiami

Žmonės vėl xrižta prie vartojimo 
skystu liuosuotojų. žmonės suprato, 
jog tinkamai prirengti skystus liuo- 
suotojai išvalys vidurius be jokiu 
nesmagumą laike išėjimo arba vė
liaus.

Kiekis skystaus liuosuotojo gali 
būt pamainomas žiūrint pagal at- 
skyro asmens reikalo. Jo veikimas 
tuo budu gali būt reguliuojamas. 
Kūdikiui lengva nustatyti 'tinkamą 
dožą. Ir švelnus, skysti liuosuotojai 
ne įrituoja inkstus.

Gydytojai abeinai pripažino, jog 
sepna yra geriausias liuosąotojas dėl 
kiekvieno. Senna yra naturališkas 
Jiuosuotojas. Jisai ne džiovina syste- 
mos, kaip kad kiti liuosųotojai, ir 
padaro jus ištroškusiais. Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin yra skystas 
liuosuotojas, kuris atsideda ant sen
na kaipo veikiančio liuosuotojo. Jisai 
sureguliuoja žarnas .vienos savaitės 
laiku ir jos veįkia taip reguliariai 
kaip laikrodis.

Jus visuomet galite gauti Dr. 
Caldwen’s Syrup Pepsjn byle kurioj 
vaistynyČioj prirengtą vartojimui.
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THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyry, Moterų, 

Mergaičių j r Vaikų.
NERIA VILNONES PANČIA- 
KAS I>EL MOTERŲ IR VYRŲ. 

Taiąo senus svederįu^.

F. Selemonavicia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486 

Atdara drenomis, vakarais ir 
_________ sekmadieniais.

Garsinkitės Naujienose
».' J ^. 414 įl , X i f» * . rzx > ~ >i />, i t r »> J r-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS -------------

aSHrM W. R00SEVELT ROAD
artį ,S,t. Louis Ąv. Tel. Kedzie 8^05'

Vanos, lietaus U druskos vanos
swixnminR pool.

Rusiška ir turkiška pirtis
Moterims seredomis iki 7 v. v.

Pietus,

toli, — teisinosi

užsigavo, — ką 
jaunam žmogui

II.
Marcelė visada laukė sek

madienio. Nors toji diena ma
žai kuo tesiskyrė nuo visų 
kitų, bet vis dėlto kažkaip 
smagiau sekmadienį. Iš ryto į 
bažnyčią ųueidąvo, p .paskui 
nors ir visą d i epą namuose 
prasėdėdavo, bet vis nuotai
ka geresnė. Sėdi ir vis jaukia, 
gal kas staiga ateis? "Nors tik
rai žino, kad niekas neateis, 
nes nėra kam ateiti,
paprastai, sekmadienį gėrės 
nįus pasigamindavo, 
čiais net kompotą sau įšsivir- 
davo, ar blynų išsikepdavo, 
vis linksmiau, nes taip įkyri 
vis ta pati buibienė, pienu 
užbaltinta, arba dar iš namų 
atsivežtojo skilandžio nuoyi-; 
ros. Taip ir nepastebį, kaip! 
sekmadįepis prabėga, ę Kitos, 
dienos nors ir daug dirbą, mo
kosi, nepakenčiamai ilgos, sle
giančios...

Nujausdama sėkbtadį^nįo 
poilsį, Marcelė ir šeštadienio 
vakarą daug spartesniais žin
gsniais grįžta įfanro. O gątyęs 
tamsios, tamsios, net baisu 
eiti vienai, štai, gyvena ji .di
deliame mieste, bet ;ką ji ja
me mato? Lyg tolimiausiame 
kaime: tamsą, puryųs. t O į pas? 
kui paskirs gal kur į kaimą 
mokyti jį* vėl bus ta pati tam
sa, purvas ir... vienatvė. 
Marcelė ne iš tų išlepėlių. 
rios greit nusimena- Ji 
dar gaų .didoką atsargą
tvermės. Ji pripratus viską 
perkęsti, pergyventi.* >0 šian
dien ji kažkodėl jaučia ypa
tingą energijos .ir pasiryži
mo antplūdį. Ji įsikišu rąūkas 
į apsiausto kišenes, pakelia 
aukštyn galvą, ir taįp žingą- 
lįiuoją, įyg lįugąjėtdiasy savo 
tamsiom, dvokiančiom gatvi
kėm- Einant viepai i#įp malo
nu žiūrėti į aukštą dangtį. Jis 
šiandien ypatingai juodas, 
klaikus ir žvaigždžių j etine be
veik nėra. Tik kur-np kur 
vieną kitą, yįsaį mažutėlės ži- 
bsi, jr glrodo, lyg jus bWl ja
me > netyčių pąskjyįlušips...

-^pąąęįy.t, kur taip Skubat, 
palaukit... •

Marcelė visa sudreba, susi
traukia ir ima dar greičiau 
eiti, beveik .bėga. Bet vyriškis 
neatsilieka, eina šalia. Ji jau
čia, jog jis 
stambus,

r.etkar-

Bet 
ku- 
turi 

iš-

taupius kiek pinigų; nusipir
kti pudros? Lupoms pieštuko

labai didelis ir
’.U J 'ŽIj.

—O aš dar tįk ąlkeįtąs. Au
kščiau buvau Pagiry. Va, teį 
smagu buvo. t$avo kuįnpąni- 
ja. O čia nusibosta vienain, 
draugų neturiu.

Staįga Marcelė suprantą, 
jog jis . toks pat, kaip ir ji, 
vienišas. Ilgai, įjal būt, ilgėjosi 
savo kambary, norėjo būti su 
žmonėmis. ‘Jai jau nebepiltĮaį 
Ji ,tąįp ^eyąi jį supranta. Nų-į 
risi jam pasakyti, jog ir {jąį 
dažnai būna nuobodu, L ežmę-Į 
niškai nuobodu ir liūdna yįe4 
nai... . u

Jie prieina prie jos gyveną? 
mos lūšnos. >

—Štai, čia aš gyvenu. — ‘Jie; 
sustoja.

—-4ūsų nąiųas? — pasiįteį- 
raują jis.

—Ne, aš čia paš svetiiųus,; 
pas šeimininkę, o pati aš iiįį! 
kitur, iš Kaimo.

—Gal užeisit? — nelikėlai^' 
pati to nepastebėdama, ^ą? 
prašo Marcelė.

—O labai malonu, labą! 
malonu pasižiūrėti, kaip ijųšį 
gyvenat. — Abu įeina. Marce
lė uždega lempą, paprašo 
stis. Jis numeta apsiąustą 
nesivaržydąmas, plačiai atsį? 
sėda, žvąlgydąmasįs aplinkui,

—D, bf^c, knygų, -į 
sako pastebėjęs porą kruvėlu 
sąsiuvinių su užrašytom pąsr 
kaitom ir keletą knygų. — 
Tai ką, mokinatės?

—Aš sįtudijuojų.
—Aha. Gal galima užsirū

kyti? Baisiai noriu.
Marcelė leidžia.
-*-Kitos panelės, lai diųnų 

nemėgsta, sako "fudras pajuo.- 
duoja, — jis garsiai; visa bųr{ 
na nusijuokia ir išsiėmęs pą*: 
pirosą užsirūko. — O gal ir, 
jus rūkote? «<

—Ne, aš nerūkau, — sųsį?; 
gėda Marcelė. !į

—Pamėginkit, labai fain. h 
—Ne, ne, aš nemoku. į 

■ Dabar pagaliau . Marę^Kj 
(..aiškiai.pamalu aa,yo.palydovu]

Kariais ;jis lįąndo ją apka-l 
tinti savo riirielėm ratulonzjna, j 
šviesiais plaukais apaugusioijįj 
rankom. Markelė tyliai juokia-j 
si įr neryiškąi pasitraukiai 
T.u,oųicl jis riekių:

—Visos panelės, kaip un-1 
guriai, - niekai j i jų nej>agaųsi, 
—ir juokiasi. J

Pagaliau jis išsitraukia iš 
kišenės didelį laįkrodį ir nų? 
sįgąštą. t ;

—Vaje, vaje, tai užsivaka- 
rayąų. Jau pusė > dvylikos. —i'! 
Jis atstoja, pasįrąhgo, nusi? 
žiovauja ir sako:

-rMąlpĮĮg, lųąięųų man bu
vo susipažinti. Kortom -sau 
pąįošėm. O vienam, ų)a t, nųę-

Pirkite Gerjausį 
Maistą!

Jąą . seniai tapo įrodyta, kad apsiifl 
mbka pirkti šėriaiksius .dalykus. N5-J1 
rą payadu,otp.\o Keram dalykui ir nors 1 
skirtumas kainoje yra neperdidžiaudJ 
sjąs. geretfą dalykai Kalu gale visuo
met' atneša didesnę nauda- f J 

'jpel' pavyzdžio paimkime maisto jį
produktus, ^-kirtumas kainoje yrall 
labaj ne 'didelis, i Bet fckmihKumasill 
kokybėje yra labai žymus, ypatin-jl 
gai maisto produktuose. 4-j

Grpčeminkąi, kurie u^inter.e^uętrb 
.suteikti geriausi patarnavime savoj 
kostiumieriams, visuomet stengiasi ji 
užlaikyti sao krautuvėse Keriaųsįosll 
riįšįeš’ malajo produktąs- W 
mieriams tankiausia parodo skirtln-|i 
Kurna puresnes ir branffsenes rūšies ji 
maišto ir paaiškina ąąuda. J-

“Midvveąt -Stores” savininkai nuok 
pat sūsior«arizavimo nusitarė .užtat-jį 
kj^ti 'Sayo krautuvėse tiktai geraąų- L 
sios rūšies maisto . produktus. Did-I. 
žjuma»prekių pažymėti “Mid.weat”.įė-f 
bėnu. Tilo budu pirkėjai Rali butf 
ufctirkrinlįi, <kad jie višuoiiiet Kauna jį 
Kerjavsioš rūšies prekes, nes lebelię 1. 
via wJnU siu'• Rąnantiia ir atsakomylĮ 
b& • •••‘I

^'ederalS Valdžia suformuliavo? tam j 
tikrus maistof Moduktu istatyąi^Į 
kūne reikalauja, kad kiekvienas .mavį 
tę produktas bųtų pažymėtas kokios 
jisai vra' Pušies. Prie šios aosau? 
ros kuria Valdžia auteiįkia, Widwęstį 
Stores” organizacija daro specialius j. 
bandymus dldeįįose ląĮwtol^įjase,l 
kad tuo budu užtikrinti pilną UŽRa-1 
nOriimaTr palaikyti ReriaUši stun-j 
darda. '

Atsilankykite j artimiausia “Mid-Į 
\Vešt’r sankrova saVo apiditrkėje šią* 
savaite. Ję.ie iyyks 
davimas šiandien ir rytoj'kąri?

duktus tikromis sutoupbmis. <Speci?1

pasirinkite kas jums reikalinga.
1 Ąpskelb.
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RADIO
įtas antrą dieną

RYTAIS, 8:15 vai
‘ ji

Pirmadieny (panedėly) 
Trečiadieny (seredoj) 
iPenktadieny (pėtnyčioj)

kas trečiadienį (seredą)

RYTAIS paduodamos vėliausias žinios iš viso 
pasaulio ir įš Chiragos.
Vakare senedoj linksmumo valanda.

Visi Naujieną iUdio Programai eina iš stoties 

WSBC, 1210 kilocycles 
Rytais Naujienų žinias galima girdėti visoj 
Chieagoj ir toli už Chicagos.

Tritomi naskelbimai ir pranešimai. .
; • ’ - . , * J. ‘ Z v • 1 \

v . c ,; /.*■ s 
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NAUJIENOS, Chicago, III

linkiu

Radis

LAIMĖTI 2,500.00?
šiai

Nedėlioj, lap
Northsidie

nes

KIAUŠINIAI
Maxwell House” KAVA

ŽEMAIČIU ROŽE
kenai

WEST SIDE LITHUANIAN HALL

SEKMADIENY,

ADDRESS

TELEPHONE

Tai įvyko 1909 me
tais: šįmet-gi minėjo 
įvykio sukaktuves

. pak. .250
2 pak. 170
2 pak. 210

Čia galėsite pakra 
tyti rankas su žy

miais politikais

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

(Mail this entry blank, with entry fee, to the Sports Dept. 
Naujienos, 'The Lithuanian Daily News, 1739 South Halsted 
Street. Canal 8500. Entry fee mušt be paid before playing thę 
first game).

team) ........................
MANAGER’S name

Pjams Budrikams 10 metų že- 
nybinio gyvenimo proga bu
vo surengta šaunus pokilis

Šilti ir tvirti, dėvėsią kaip geležis 
Nepraleiskit šio bargeno

tos įstaigos se
Giedraitienė su 
su p. Pestinin

Penktadienis, lapk. 16, 1934

Sekmadienį senelius aplankys 
Moterų Klubas su konsulu A. 
Kalvaičiu, fakiru Ben Ali ir 
kitais artistas

Snidcr’s” TOMATO CATSUP

“PRIMA” TONIG
GOLDDUST”2 maži pakeliai 9c

Lietuvių Kankinių 
Gyvenimas caro lai

kais filmuose
Nuo GeliamųW§g

Sąnarių —
naudokite

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

Demonstravo kaip tunelyje 
molį piauna

įdomų bukietų atnešė F. Me- 
dalinskis. Kaip nurankiojom ge-

Iškilmingas. 10-ties 
metų ženybinio gy
venimo paminėjimas

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Place ir pamatyti tų žingeid
žią filmų.

Paveikslų rodymas prasidės 
2 valandą po pietų. Tuo laiku 
visi žmonės yra liuosi. Kvie
čiame atsilankyti.

— Revoliucijonierius.

Sidabrinių vestuvių varpai 
skambėjo northsidiečiams pp. 
Mittskams

OFFICIAL ENTRY BLANK-(1934-35)
NAUJIENOS CHAMPIONSHIP BASKET- 

BALL TOURNAMENT
(“NAUJIENŲ” BASKETBALL ČEMPIONATO TURNYRAS)
Enclosed find $3.00 entry fee, for which enter the (name of

MES PASIUNČIAME PINIGUS Į VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS RATOMIS

Kviečia visus atsilankyti
KOMISIJA

Vyrams Darbiniai 
_______ Čebatai

(BUVUSIOJ MELDAŽIO SVETAINĖJE)

2244 West 23rd Place

Gastronomijos ir me 
lodijų puota Oak 

Forestui

silankyti į linksmą klubo pa
rengimą. Linksmai praleisti 
laiką, taipgi susipažinsite su 
Žyminis politikos* veikėjais.

Tie žingeidus ir pamokinan
ti paveikslai bus rodomi seka
mą sekmadienį, Nov. 18, West 
Side Lietuvių Svetainėj (bu
vusioj Meldažio svetainėj). 
2244 VVest 23-rd Place. Prad
žia 2 valandą po pietų. Įžan
ga — 25c., vaikams 10c.

šiuose paveiksluose yra gra
žiai atvaizduojama lietuviu 
studentų — revoliucijonierių 
gyvenimas ir jų kovos su ca
ro žandarais ir šnipais. Čia at
vaizduojama, kaip caro žanda
rai ir šnipai persekiojo ir gau
dė lietuvius revoliucijonierius; 
kaip juos sukaustytus varė j 
Sibiro kalėjimus, pūkščius, per 
pusnis, kaip jie Sibire kentėjo 
ir kaip iš Sibiro pabėgo.

Taigi sekmadienyj, lapkričio 
18, visi, kas tik gali, turėtų 
atsilankyti į West Side Lietu
vių svetainę (buvusią Melda
žio svetainę) 2244 West 23-rd

PASTABA — Dauguma "Midivest Storu” turi ir metot tkytiut, kur įųt 
aalitt oirkti atra nr?ta. nn t iki t iena ir tt. u9 funiautlae kaina*I

BBIGHTON PARK. — Lap
kričio 10 d., buvo reikšminga 
Kastancijai ir Rapolui Budri
kams. Ta diena paminėjimui 
jų 10-ties metų ženybinio gy* 
venimo, buvo surengta šaunus 
pokilis, adresu 4458 So. Fair- 
field Avė. svetainėj. Pokilyj 
dalyvavo 150 jų artimiausi 
draugai.

Vakarieniaujant prie puikiai 
išpuošto rožėms stalo linkėji
mų kalbas pasakė J. J. Bag- 
donas, šarkiunas, Spitlius, 
Liutkienė, šlapikas, Shimkus ir 
daugelis kitų.

Per 10 metų p-nai Budriki

NORTHSIDE
čiai su nekantrumu laukia lin
ksmos dienos, t. y. subatos, 
lapkričio 17 d., kurioj įvyks 
Hu.nboldt Parko Lietuvių Po
litinio klubo iškilmingas balius, 
K. P. svetainėje, 3349 West 
Nortli avė.

Kaip žinoma, ■ šio klubo pa
rengimus visados skaitlingai at
silanko ne tik lietuvių veikian
čių politikoje, bet ir svetimtau
čių, žymių politinėje dirvoje.

Politiškame veikime ar šiaip 
kokiuose reikaluose, Humboldt 
Lietuvių Politinis Klubas yra 
daugeliui pagelbėjęs, tad North 
sidiečiai neturėtų pamiršti at-

Mittskai yra laisvų pažiūrų 
žmonės, ir kaip pirmos vedy
bos, taip ir šios buvo be jokių 
burtų ir patepimų. Kaip vi
siems Northsidiečiams žinoma, 
Mittskus yra biznierius, kuris 
su troku duoda visokį patar
navimą, taipgi pristato alų ir 
kitus gėrimus bačkomis ir šiaip 
keisais.

Taigi linkėtina draugams 
Mitskams pasisekimo kaip gy
venime, taip ir biznyje per at- 
einačius dvidešimts penkis me-

lietuvių judėji- 
Jie yra draugiški ir ma- 

ir nuo sa- 
p-ams Budrikams 

geros laimūs ir gražaus sugy
venimo ir toliau.

Sekmadienį po pietų Chica- 
gos Moterų Klubas rengia Oak 
Foresto buveinėj skanius pie
tus su dovanelėmis prieglau
dos lietuviams. Bus surengtas 
ir programėlis. Dalyviai pro- 
gramo, yra Lietuvos konsulas 
p. Antanas Kalvaitis, kuris 
maloniai teiksis prakalbėti ke
lius žodžius į 
nelius. P-ia 
dainuos duetą 
kaite-Sikora.

.Jaunoji Birutė pašoks ir pa
dainuos; A. Norvaiša pagros 
kelius dalykėlius su armonika.

Ben Ali rodys—fokusus
Garsusis fakiras iš Pasaulin

ės Parodos p. Pilkanskas-Beu 
Ali, parodys savo štukas, ir, 
kaimiečių kvartetas sudainuos 
kelias daineles.

Šio iškilmingo sekmadienio 
surengimui Oak Forest’o sen-> 
liams nenuilstamai darbuojasi 
Moterų Klubo labdarybės ko
misijos pirmininkė p. B. Pivo
riūnienė.

e, tai ne “štofo kaltė”, bei 
vakaras buvo tunelio darbi 
ninku

BBIDGEPOBT.—■ šeštadienį 
lapkričio 10 d. P. Woodmano 
svetainėj Chicago j kasamo tu
nelio darbininkai surengė va
kartį pagerbimui savo viršinin
ko (boso) Juozo Kazlausko. Su- 
monytoįas to įvykio buvęs An
tanas Petrovič, o darbuotojai: 
Pranas ir Nelė Medalinskiai. 
Ona Pocienė ir kiti, kurių pa
vardžių neteko sužinoti.

Nors sunku

NORTHSIDE
kričio 11 d. Northsidiečiai JuT- 
gis ir Ona Mittskai linksmai 
paminėjo sukaktuves dvide
šimts penkių metų laimingo 
ženybinio gyvenimo.

Į šį reikšmingą pokilį buvo 
pakviesti artimesnieji giminės 
ir draugai, kurie prie visokių 
skanių vaišių linksminosi, lin
kėdami “jaunavedžiams” su
laukti ir antrą dvidešimts pen
kių metų jubiliejų.

.Jaunavedžiai tapo apd o vano
ti gausiomis dovanomis.

Adelė, Alfonsas ir Vytautas
Per šiuos dvidešimts pen

kis metus draugai Mittskai 
užaugino trejatą gražių vaiku
čių, du sūnus ir dukrelę Adelę, 
kuri yra jau vedusi. Vyresnis 
sudus Alfonsas rengiasi prie 
to, o jaunesnis sūnūs Vytau
tą lanko aukštesniąją mokyk
lą ir yra labai sugabus vaikas.

Be burtų ir patepimų

The District National Bank of Chicago
1110 West 35th St.

Ai kom 
i, )<i- 

(nulyti. v-.l IIP
kad virt $5.000.00 jau nėra 
Kc-fterve Nietnm-r BatiK<- ,<• 

iainiirgam pirmo prizo 
v«- dli“. prifiųnkilo 

sužinokite kaip jus ga- 
tti'CKtandiioM! dolerių t-xu*a 

laimėti $2.500.00 taipgi, 
viską galite laimėti. Ad- 

Parmelee. Prize Mgr. D<-s
Dept. 2140.

Nesiųskit Pinigų K1*'!' 
panija IŠMOKĖS $10.OOO.OO labdarybei 
gu 'o-snors 'a 
ka prizų—arba 
padėta Fi-deral 
laukia būt išmokėti 
laimHoini. Paž-nklinkit 
paveikslų greitai ir 
lite tur-ti dalį 
eash atlyginimo ir 
Nieko neprarasi U-— 
resuokite Don 
Milini*. Iowa.

bet smagu
Malonu ir įdomu buvo ma

tyti linksmais veidais besilink
sminančius “tmielininkus”. Ne
žiūrint to, kad tunelių darbai 
yra labai sunkus dirbti, bet tie 
kurie gauna progos kiek 
dirbėti, yra labai linksmi, 
šiais nedarbo laikais kiek 
resnis uždarbis, nors ir 
sunkų darbą, yra retenybė

Buvo patiekta gardžių valgių, 
gero gėrimo , ir linksma keturių 
gerų muzikantų orkestrą. Buvo 
prisiųsta p. Kazlauskiams keli 
gražus gyvų gėlių bukietai. Vie
na bukietą Elžbietai Kazdaus- 
kienei, prisiuntė Kamai Kida- 
turkas.

Kt vakare jie susirinks į 
NorįhsidūJ Humboldt Bark 
klubo vakarėlį

Visi dalyvavę šitoj 
parėj tuojau sulindo 

po žeme

DĖS MOTNEH. I0WA. — (Speciali — 
Gorai žinomu kompanija išdnlua virtini* 
$5.000.00 t.'u-ais <-at*prizais. Jų* tikrai ga- 
!»<• gauti «-a.«h. jt<g i jus paHinatidoH t• ši<>h 
firmos liberalIAkn r-lanti. Jok ■ 
mažt-HiilH negu $5.00 cimh. Kaznora laimės 
Pirmų prizų $2.5i»0.oO— x.»dei >■ ,ųa. ...- 
„įtikime lygio KkaiėitiUH bus išmokėta dti- 
ht-iiavi prizai.

Ar Galite Rasti 5 Vei
dus Paveiksle?

Kaikurh- yra apversti—kaikurie rn-ulatd 
debesiuose, ir t t. Ar jų* fi
daugiau? žiūrėkite gerai. Paženklinkite tuos, 
kuriuos rasite, iškirpkite paveikslų ir iš
siųsk i te. šimtai jau laimėjo panašius eash 
prizus, panašiuose draugiškuose kampanijo
se. Štai jūsų proga. Herliert 9chu«t«i- mnža- 
t»»« No,v Jerscy miestuke neseniai laimėjo 
$(1,230.00 cash. Edna Hoxoy iš Illinois lai
mėjo $1.750.0(1. Daug -1.s kitų. Nereikia nei 
ranto jūsų pinigų dabar arba vėliau šiame 
□riginališkanie pl><ne. Ar jus galite rasti 5 
ir daugiau veidų ?

Dėkoja už paramą
Ačiū susipratusiai visuome

nei, kad gausingu atsilankymu 
į musų šokį suteikė mums ga
limybę sukelti fondą dėl tų ne
laimės paliestų senelių.

Moterų Klubo vardu kvie
čiam visus prielankius labda
ringam darbui atsilankyti pir
mą vai. p.p. į Oak Forest bu
veinę ir linksmintis drauge su 
seneliais.—Narė V. I.

les, pasirodė, kad viduj, t. y.' įsigijo daug vienminčių drau 
(po gėlėmis) buvo peilis, ku-’gų su kuriais aktyviai veiki, 
riuomi tunelio darbininkai piau-1 progresyviam 
na molį. Antanas Venckevič.me
čia pat pademonstravo kaip tas lonųs žmonės. Tad, 
peilis yra vartojamas, piaunarį 
tunely molį.

Sekančią dieną t. y. nedėlioj, 
buvo parūs pabaigtuvės F. ir 
.N. Medalinskių įstaigoj, prh 
32 ir Emerald avė., kur svečiai 
pasivjlgė vakarienę, išgėrė vie
ną, kitą stiklą alaus ir atsi
sveikinę išvyko namo, persi
mainyti drabužius ir eiti‘į dar-

Taip sakant, iš purės t le
po žemę tunelį dirbti.

—Gįrušas.

MIDVVEST
300 •HlHtrtNVKNT

RiiruMr

STORES 
NtlOHtUlIHUOO nvtu

Cukrus “™10sv-48c

Del Siy Vertybių
Eiki! j “Mi-(lwest Stores” savo apiclinkeje

IŠPARDAVIMAS. . ’ .
Pėtnvčioj ir Subatoj, Lapkričio 16 ir 17 d. d

k vertinis džiaras 150
BABY FOODS “cv^»

7 unc. džiaras 100

Del Monte” SALMON Puikus raud
SANKA”~KAVA .....................;...........

“Annour’s" KIAULIŲ KOJOS 
“Drexel Farms” CALI HAMS 
“Holsom” THTnT BALOGNA DEŠRA T.. . 
“Cudahy’s” HARD SUMMER SAUSAGE

“Pillsbury’s”
KEKSŲ MILTAI ........................
Farina .......... ...............................
Blynelių Miltai ..........................

RINKTINĖS KOKYBĖS 9Qf« 
BALTI ............................  Tuz. CJI*

SVARO Q1C 
KENAS O * « 
’bonkos 140*

Red Cross” ŠPAGETAI ar MAKARONAI 2 pak. 130
. keri. 190 
kenas 470

GOLDEN CORN “Midwest” .........  No. 2 kenas 150
NAVY BEANS Rankomis rinkti ....................... 2 sv. 90
RAUGINTI KOPŪSTAI “Midwesl” did. kenai 100
TUNĄ FISH “Natfisco” šviesi mėsa ^’s ken. 2 už 370
LOAF CHEEŠE American ar Brick ................... sv. 230
DILL PICKLES “Balza’s

PALMOLIVE MUILAS ......
“OCTAGON” MUILAS dideli šmotai 

“SUNBRITE” CLEANSER ..................
“SEMINOLEį” BATHROOM TISSUE

Malt Marrow ....

LapkričioNov. 18, 1934
Pradžia 2 vai. po pietų.

POUND CAKE “Midwest” .....................   10 unc. ĮQ0
CHOCOLATls MARSHMALLOW COOKIES sv. 190 
DUTCH COOKIES .... ...................................   sv. ĮQ0
“German” SWEET CHOCOLATE 4 unc. šm. 2 už 150 
GRTPEFR'UiT"Be grudų ............... 80-didžio 4~ūž~190
SWEET VALENCIA ORANŽIAI 288 didžio tuz. 230 
RINKTINIAI BANANAI .......... ........................ 3 sv. 190
VIRIMUI OBUOLIAI U. S. 1 ................. .........  5 sv. 230

........ 3 už 130 

......  5 už 230 

..... 3 kenai 130 

... 4 rolės 250 
-.....2 už 250
Dideli pak. 150 

SUPER SUDS.........................  3 pak. 250
DYKAI VIENAS PAKELIS PERKANT TRIS 

------------ ------------------ ----  ... .u.. •.   ...... ................... , , |T .-ri- rT.r „ , „ , , 

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

PATN-EXPELLER

.ai 'ANM0 
(,OWMI0» 
U Al

CHICAGO MAIL O R D E R 
B A R G A I N O U T L E T 

511 S. Paulina St.
>< ■■ , O 1 '. 1 ■ Id < H In X 30 P M

\ - 1 ' j '., * 3 į.
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Penktadienis, lapt. 16, 1934 NAUJIENOS, Chicago, m.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Visi dailę mylinti vyrai kvie
čiami prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Vyrų choro.—X. š

“Midsummer Night’s 
Dream”

Jei nuplikęs ir praži 
lęs-nenusiminkite; 

dar nepervėlu!

Kas gali ateiti į pa 
galbą šiai susirupi 

nusiai mergelei?
Nori žinoti kas per- vieni yra 

tie bajorai,

Galite pasijusti kaip šešioliki
niai paklausę šio recepto nuo 
Chicagos Vyrą. Choro

Gcrb. N-nų Redakcija:
(Pavelykite man jūsų paklau

sti, kas yra tie bajorai? Iš kur 
jie paeina ir kokią yra jų isto
rija?

Mano tėvelis yra tikras lietu
vis ir gana plačiai apsiskaitęs 
žmogus, bet kuomet jis truputi

impresarius Max 
kuris dabartiniu

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

AUABETO
šis skyrius yra vedamas tkislui pagelbėti musų skaitytojams 
susirasti, kur galima nusipirkti įvairių, paprastų ir nepaprastų*
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų*

AK0RDI0NAI
ACCORDIONS

120 balsų chromatiški akordiona 
vertės $400 dabar tik $75. Lekci
jos dykai. Piano akordiona! po $45# 

JOS F. BUDRIK, Ine.
_______3417 S. Halsted St,_______

APTIEKUS
DRUG STORES

Čia
susirasit 
ko

TVARKOJE
negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informaciją jei
gu tik jų bus galima gauti.

T. A TV AAjxxA V zKIilVIJK A Jcio■
STEAMSHIP TICKETS

RADIOS
RADIO

Apvaikščioję sėkmingai dvi
dešimts- penkių metų Jubiliejų 
Chicagos Lietuvių Pirmyn miš
raus Choro, pirmieji choro ve
teranai vėl pasijuto šešioli-jįsigeria, tai tuomet jis mėgsta
kiniais ir vėl mano tęsti dai-'save vadinti “bajoru”. O man 
lės darbų. Sekmadienį, lapkri-. nusiduoda, kad jis persistato 
čio 11 d. Meldažio buvusioj sve-l save geresniu už kitus, katrie 
tainėje jie nutarė turėti Chica-Įne bajorai, 
gos Lietuvių Vyrų 
pradėti regi/liarias 
kas sekmadienį, nuo 
valandos iš ryto.

Steponavičius už

Vienok užklausus, 
Gliorų ir kas tie bajorai yra, niekuomet 
pamokas , aiškaus atsakymo negalima iš 

10 iki 12 jo gauti. Aš esu čia užaugusi, 
todėl su bajorų istorija man 
neteko susipažinti. —L. B.

vedėją

■nitarta Ghicagietės RimkieChoro . mokytoju 
kviesti kaipo vienų iš geriau- _ • j i x- 
šių Chicagos lietuvių muzikų, HC 1F (tllKtC ^FIZO .
K Steponavičių. Chicagoj yra) LietUVOS
keh misrųs chorai, bet vyrų! t _______
choro nėra nei vieno. Mylinti ‘ Pasiekė New Yorkl> bpk 12 d> 
dailę kviečiami prisidėti prie j 
Chicagos Lietuvių Vyrų Choro Į 
Daugelis neturime kų veikti, 
tad stokime į kulturinį darbų 
imkime pavyzdį iš svetimtau
čių, kaip tai vokiečių, švedų. 
Jie pliki žili seneliai bet pa
klausykite kaip jie dainuoja.

Kviečia visus įstoti choran

Kodelgi mes lietuviai turėtu 
me atsilikti. Juk pas mus irgi 
yra gerų spėkų, tik nereikia 
tingėti, o ypač kad 
darbštų ir patyrusį mokytoj 
K. Steponavičių.

laivu “Drottningholm”

Chicagietės p. A. Rimkienė ir 
jos duktė p-lė B. Rimkiute šių 
savaitę grįžo iš Lietuvos.

Jos atvyko Švedų Amerikos 
Linijos populiariu garlaiviu 
Drottningholm, lapkričio 12 d. 
š. m., kuriame buvo ir kiti Lie- 
tuvos keleiviai:

A. Užkuras, New York, N. Y.
E. Dame, New York, N. Y.
E. Styrienė, Woodhaven, L. I.

turimo N. Y.
J. Styra, Woodhaven, L. L

Garsus 
Reinhardt, 
laiku Ghicagpje stato Shakes- 
peare’o veikalų 
Nighl’s Dream”, 
svetainės salėje.
Chicagojc apie dvi 
laiko.

“Midsumer 
Auditorium 
Trupė bus 

savaites

PR1NCETON PHARMACY, Hedina 
kąps. nuo skausmo. 801 W; 47 St. 
Bbuli 1669.

J. S. ZABELLA, liet, aptieka Town of 
Lake, 4559 S.Hermitage av., Boul.10170

~ ...l • .* ' . . ra*..1. ■ 111a• IMHMMMMm* ••• I «’ili

A. BELSKIO Pirmos Rųšies Aptieka, 
2422 W; Marcruette Rd» Rep. 8222.

jums reikia
AUTO DALIS

WHOLESALE IR RETAIL

P.
Ažubalytė, Athol, Mass.
Ažubalytė, Athol, Mass.
Umbrazaite, Brooklyn, N.

Krivonytė, Cleveland, O.
Garbačauskiene, Brook-

Trumpam laikui viešėtis at
vyko: D. Kieselis j Ottawa, 
Ont. Canada ir J. železnikas į 
Bedford Mills, N. Y.

V. Mučinskas.

VILKAI
Daktaras Karalius prieš mir

sianti dažnai kartodavo:
“Homo homini lupus esi’’.
Tai labai sena lotiniška pa

tarlė.
Patarlės išreiškia žmonių 

patyrimus bei išmintį.

ANGLIS
COAL

Hub Auto Supply, 6324 S. Westem
Pros. 4729. Pristatymo patarnavimas

BARZDASKUČIAI
BARBER SHOPS

Pocahontas $7.57; Indiana Lump 
$7.63; Black Band Lump $9.50.

Pirkite geriausį angį j pas 
MULCAHY COAL CO.

4028 S. Went\vorth Boul. 4028

MIKĖS BARBER SHOP, 20 metų 
bizny, 212 W. 47 St., Boul. 6943.

NEWKIRK’S QUAL1TY COAL 
1252 So. Crawford Avė.

Geresnis pavaduotojas dėl Pocahontas
Mine IMin, 85% Rupus 
Screenings $4.75, Lumps

Lawndale 4961 
Mes pristatome visur

JOHN RAKAUSKAS, žinomiausias 
Bridgeporte, 750 West 35 Street.

BARAI IR STALAI
BARS AND TABLES

$6.00
$6.25

LARSON COAL CO.
Geriausias Pocahontas pakaitas 
Indianos Franklin pav. trečios gys
los, egg $6.00, mine run $5.75, 2-jų 
colių sijoti $4.75. Taipgi koksas. Už- 
sisakykit dabar geriausia šiluma.

4710 W. Adams
Tel. Mansfield 0561.

TIESIAI Iš DIRBTUVĖS PIGIAU 
Mes padirbame barus, stalus ir krės
lus. Pirkite tiesiai iš dirbtuvės be 
perkupčių, tai atseis jums iš tikro 
pigiau. 24 metai biznyje.
CHICAGO CAB1NET & MILL CO. 

3012-14 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 1235

BLEKĖS
SHEET METAL
HENRY MILLER

2041 Canalport Avė. Canal 3695.

AUTŲ TAISYMAS
AUTO REPAIRS ”

DUONKEPIAI
BAKERIES

• f

FRANK’S AUTO SHOP, 4464 So.
Wentworth, Boulevard 4081

AMATO MOKYKLOS
TKADE SCHOOLS'

Laivakortės i Lietuvą ir i visas 
kitas svieto šalis yra parūpinamos 
Keleiviai aprūpinami pasportais ir 
kitais dokumentais, kurie reikalingi 
kelionei.

Naujienų Laivakorčių Skyrius. 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLWORK

Pirk duonų FULLER PRK BAKERY
4466 S. Wells St. Boulevard 5149

KVIETKININKAI
FLORIST

AUGščIAUSIAS cash kainas mokė
sime už senus radios. arba, priimsi
me senus radios i mainus už gerus 
vartotus radios. Del informacijų pa
šaukite

Cicero 1329.

RAKANDŲ Išdirbėjai
Fumiture Manufacturers

MODERN MILLWORK & BLDG. 
SUP. CO. Tel. Virgnia 1914 — 3000 
Archer Avė. Storm Sash ir Kombi
nacijos, Duris, Lentos, Roofing ir 
Asbestos — Siding ir Virtuvių šėpos.

LEDAS
ICE

H. LANG & SON CO.
Ledas anglis. Pristatome kasdien 
krautuves ir tavernas.

5208-10-12 Wentworth Avė.
Šaukit Boulevard 0412-0413

LIGONINES
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami 

vaikams .......
Palagas ligoni

nėje .................
Hemoroidų opera-

racija ..............
Medikalė egzami-

nacija ..............
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė.____

MAUDYNĖS
BATUS

i

$10.00
$45.00
$15.00

$1.00

A. F; CHESNA, turkiškos, sulferinSs 
maudynės, elektriški treamentai. Ultra 
violet spinduliai, masažas.1657 W.45 st.

MUZIKA
MUSIC

MARIJONA MITCHELL
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 15 dieną, 9 valandą 
- ryto 1934 m„ sulaukus 14 me

tu amžiaus, ąimus Sherron, Pa.
Paliko dideliame ndliudime 

motiną Marijona po tėvais Ži- 
. mataiti1, tėvą. Vladislovą, 2 se

seris Ona Izabelę, 2 brolius 
Petrą ir Jena, ciocę Ievą Lau
rinaitiene ir dėde Ix>uis I^iu- 

: rinąiti ir giminės.
Kūnas našarovtas, randasi 

<4511 S. Paulina St.
Laidotuvės ivyks pirmadieni 

lapkričio 19 dieną. 8 vai. ryte 
iŠ namu i šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibuą 
gedulingos pamaldos už vėlio- 

! nes sielą, o iŠ ten bus nuly- 
i dėta i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Mitchell. 
giminės, draugai ir pažįstami 

. esat nuoširdžiai kviečiami da? 
* lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

jai paskutini patarnavimą i/ 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Tėvai, Seserys, Broliai 

r ir Giminės.
laidotuvėse patarnauja gra

belius J» F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

t

- STANISLOVAS MARTINEUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu

* lapkričio 14 dieną, 1934 m. su-. 
' laukęs pusės amžiaus gimęs
* Lietuvoj Raseinių apskr. Kalti- 
f nėnų, parap.. Gaidėnų kaime.

Amerikoj išgyveno 29 metus. 
Paliko dideliame nubudime 

pusbroli Kazimierą ir brolienę 
Marcelę Martinkust brolienę 
Ona Martinkienę, pusseserę 
Pauliną Budžiene ir giminės.

Kūnas pašarvotas. randasi 
Masalskio koplyčioj, 3307 Litu- 
anica Avė.

, Laidotuvės įvyks šeštadienį 
lapkričio 17 dieną, 8 vai, iš ry
to iš koplyčios į Apveizdos Die
vo parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą,, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Stanislovo Martin- 
■ kaus giminės, draugai ir pa

žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir.- 
suteikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Pusbrolis, Brolienės, 

j Pussserė ir Giminė-s.
Laidotuvėse patarnauja 

borius A. Masalskis, 
nąs Boulevard 4139.

?
* 

*

gra
Telefo

Antanas Turauskas
'• > Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 14 dienų, 9:50 valandą 

ryto 1934 m., gimęs Tauragės apskr., Šilalės parapijoj, Kutimų 
kaime.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliūdime seserį Uršulę, po tėvais Turaųs- 

kaitė, švogeri Vladislovą Cizauskį ir ju šeimyną, 4 sūnūs Bronislot 
va, Alfonsą, Adolfą ir Raymondą, 2 dukteris Karoliną, Kristiną 
Jacksfon ir jos vyrą Armon, ir jų sūnų Armon, pusbroli Juozapą 
Budginą ir jų Šeimyną, pusbrolį Antaną Janušuuskį, pusseserę 
Barbora Matuzienę ir ju šeimyną, pusseserę Oną Narbutienę ir jų 
šeimyną, pusbrolį Mike Turauskį ir jo moterį Della, pusbrolienę 
Marijoną Gečienę ir giminės, o Lietuvoj seserų šeimynas) in daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas, randasi 6752 So. Campbell Avė.
Laidotuvėm įvyks pirmadienį, lapkričio 19 dieną, 8:00 vai. ryto 

k iš namų į Užgimimo Panelės šv. parapijos bažnyčią, kurioje atsi- 
L bus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas 

i šv. Kazimiero kapines.
Visi a. a. Antano Turausko giminės, draugai ir pažįstami esat 

Į nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku? 
r tini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo#' Sanai, Dukterys, žentas, Pusbroliai, 
Pusseserės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius J. F. Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741,

ūdasako, kad žmogus žmogų 
kaip vilkas.

Matyt, kad taip įiLi 
Kristaus laikd^*’^ W *

Ir gana aišku, kad taip te
bėra ir šiandien.

Žmones tebėra vilkais viens 
kitam.

Daugumas jų y™ užsigimę 
vilkais.

Daugumas jau iš mažens yna 
vilkyčiais.

Iš žmonių gimė Kristus.
Visuomet būdavo Kristų.
Yra Kristų ir šiandien.
Yra žmonių, kurie svajoja, 

kad žmonės kada nors pames 
vilkiškumų, ir įsigys žmoniš
kumų.

Yra žmonių^ kurie tiki, kad 
žmones turėtų būti žmoniški, 
kad> jie neturėtų ryti kitų žmo
nių, kaip išalkę vilkai kad 
daro.

Yra Kristiškos minties. Bet 
ta mintis dar vis nėra pritai
koma praktikoje. Kristai yra 
skaitomi nepraktiškais žmo
nėmis. Ir nepraktiški žmones 
dažnai esti Krislais.’

Tik vilkai yra praktiški žmo
nės.

Šiandien pasaulis yra labai 
praktiškas. Vilkų pasaulis. 
Didelių ir mažų vilkų.

Didieji vilkai 
žmones šimtais 
milijonais.

Mažieji vilkai 
žmones pavieniui.

Homo liomini lupus ėst.
Tai jau nebe patarle. Tai 

jau žiauri realybė. Kito/žmo
gaus nesuėdua negalima gy
venti. Žmonių, veislė, sako, Ri
bai pasidaugino. Nebėra kur 
dėtis. Reikia viens kitų ėsti. 
Viens kitų ėsti yra labai prak
tiška. Praktiški žmonės leng
vai suėda nepraktiškus. Dau* 
giau vietos vilkams, Vilkai 
vilkus ėda. Kur guM dėtis np- 
vilkai? Ecce Homo.

ivo prieš
H* 4 *

ryja kitus 
tūkstančių,

ryja kitus

Vėl moteris su nu-* 
pjauta galva

Moterį, su, nusiauta, galvų 
kuri vasaros metu buvo rag- 
ta Ravinoj, jau senai palai
dota.

Buvo- manytai kad > gaL tai

DIDELIS DIRBTUVfiS STARAS.
Speciallio išpardavimas tiesiog iš 
dirbtuvės. Išdirbama parlor setus. 
Parduodam pigiai nuo $39 ir augš. 
Darbas garantuotas.
FELIX KLIMAS ir JOE KAZIK, 

savininkai.
ARCHER AVK FURNITURE CO.
4140 Archer Avė., Lafayette 3516
■PAIYTA TATCVIMTAG 1V21.1JJLV A HAO A IvAzAO

RADIO SERVICE

J; BUDRIK EXPERT radio taisymas 
ir Service, šauk Boulevard 8167.

SPAUDOS DARBAI
ATVIRUTES, programus, plaka

tus, biznio korteles, knygas, laikraš
čius jums geriausia atspausdins 

NAUJIENŲ SPAUSTUVE 
1739 So. Halsted SU Canal 8500

STOGAI
ROOFING

THE BR1DGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikaląuja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti Mes 
taipgi darome visokį blėkorystes 
darbą.

8216 So. Halsted Street.
_______Tel. VICtory 4965,

SKALBYKLOS
LAUNDRIES

IŠMOK MAŠINISTO AMATO 
Įrankių ir pąternų darymas

(Tool and Die Making) 
Automatiškos ’šriubinės mašinos.
Didelis pareikalavimas darbininkų 

ir geras už juokesni į.
Išmok ąniątd, Mfrbdamas--’ ALLIED 

ŠAPOSE; Pradėk dabar. Mokintis ga
lima dįęnomis ir,vakarais. Musų mo
kiniams veltui sujieškbme darbą. 
Ateik į šapą arba parašyk prašyda
mas veltui knygutės su paaikinimais. 
ALLIED SCREW MACHINE CO.,

Ine, i Dept. 100 
609-613 )V. Lake SL

. -- ...... I
buvusi p-le (jaižaitė.

Dabar Sofijos Dombeck gi
mines spėja, kad gal ta nelai
minga moteris buvusi Sofija 
Dombeck, kuri prapuolė lie
pos mėnesyj ir kurios iki šiol 
niekas niekur nesuranda.

Jos gimine Frank E. Macli 
sako, kad ji buvusi 28 metų 
amžiaus, 5 pėdų ir 3 colių 
augščio ir kad jos plaukai bu
vę rusvi.

McCARTHY FLORIST, 6314 South 
Westem Avė., Prospect 1614-1615.

KELIONĖ BUSAIS
„ TRAVEL BY BUS

Chicago 4kMJoliet.Trumpiausias 
kelias i Southus, Memphis, New Or- 
leans, Jącksonville, Miami, Nashville, 
Birmingham, Atlanta, Chattanooga. 
Bhiebird System Southern Limited, 
Ind. Tel. Cal. 4668.

ORCHESTRAS AR BENAS
Visokiems parengimams. Parduodu.
Mokinu įvairius muzikos instrumentus 

JUOZAS L. GRUŠAS
3246 Emerald Avė. Tel. Victory 7697

NAMŲ TAISYMAS
BUILDING REPAIRS

Krautuvių Fikčeriai
STORE FIXTURES

Garfield ____ ______ ____
5300-14 S. Halsted St. Boulevard 1600

Store Fixture Exch.

KAILIAI
FURS

Dideli kailiai nuo $45 iki $450 specia
lybė : darome kailinius kautus ant or
derio visokios mieros. Taipgi taisėm 
labai pigiai. Davidt Alderblum, isteig. 
1906 m. 6510 Halsted—Normai 5150

Moteris be galvos 
plaukai, sako, irgi. buvę rusvi,.

Paskutinį sykį Sofija Donr- 
bec.k parašiusi laiškų iš Det
roito liepos 10 d.

Perdirbame Kailius Pataisome. 
Expertu darbas — Žemos kainos. 
Aprokavinjas dykai.
Pataisykite savo kauta pirm negu 

pradės snigti!
Ekspertų valymas ir Glazing 
Pamušalo atnaujinimas su 

musų pamušalu .............
IRVINO PENNER FUR SHOP 

39 South State St.
15tos lubos Mentor Bldg.
 Tel. Dearborn 7184

$2.00
$7.75

Dideli Bargenai 
Šiandien ir 

Rytoj
KNYGOS 

BOOKS
r. į 'MM'''**'"

WM. W. CHRISTIANSEN
Namų taisymas ir perdirbimas. Dar
bas garantuotus. žemos kainos, 
lengvos išlygos, 232 W. 63 St. Tel. 
Wentworth 3800._________________

PINIGŲ SIUNTIMAS
FOREIGN EXCHANGE

MARŠKINIAI prie kitų šeimynos 
skalbinių išprosijami
tik po ........................................ O*

EMPIRE LAUNDRY 
330 West 47th St. -— Yards 2828

Siuvimo Mokyklos
DRESSMAKING SCHOOLS
iš'MoKIT PELNINGO. AMATO 

Specialis pasiūlymas. Pilnas kursas 
siuvinio dresių tik už $20.00. šis pa
siūlymas geras nuo lapkr, 13 iki 
gruodžio 10. Atsineškit šį paskelbi-

Pradėkit tuojaus.
CHICAGO SCHOOL OF 

DRESSMAKING,
W. Jackson Blvd. Dearborn 9092

ma.

216

NAUJIENŲ PINIGU SIUNTIMO 
SKYRIUS persiuntė i Lietuva daug 
milijonų dolerių ir dabar tebesiunčia 
be jokios pertraukos. Savo giminėms 
Lietuvon siųskite pinigus per Nau
jienas — doleriais arba litais.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

PAMINKLAI
MONUMENTS

St. Maria & Evergreen Monument Co.
91 St. ir-Kedzie Ave^ Ev. Park. III.

Patalai ir Matracai
Quilts & Mattress Renovated

$QOO Patalus padaroni au jūsų 
O naujų užvalkalu ir pamu

šalu. Už šitą kainą tik kada atsi
nešk šį skelbimą. — Matracai perdir
bami. Apskaitliuojam dykai. Dar
bas į viena dieną, garantuotas.

A & C BETTER BEDDING CO. 
2228 Milwaukee Avė. 

Humboldt 4766.

UŽEIGOS
TAVERNS

J. VARGUŽIS TAVERN, užkandžiai 
veltui, 3316 W. 55 St., Chicago, III.

Old Timers Tavern. Lietuvių Aludėj 
rasit dideli pasirinkimą, kiekviena 
diena, skanių gėrimų ir valgių už 
žemiausia kaina. Atsilankykite! Bu
sit svetingai priimti. 1400 S. Union av.

VIEŠBUČIAI
HOTELS

V1CTORIA HOTEL 
kampas Clark ir Van Buren gtv. 

Kambariai $1 ir augščiau. 
WM. E. McCOY, savininkas 

Tel. Wabash 2280. Chicago.

VYRŲ RŪBAI
MENS FURNISHINGS

PAUL LEASES, vyrų rūbų krautu
vė, 3427 South Halsted Street.

Bargenai dviejose krautuvė
se: Wolff’s Palace Markei, 
3453 S. Halsted St. šiose krau
tuvėse iš šimtų bargenų mo
terys gali gauti veal roast 5c 
svarui ir netirpytų taukų už 
1(H/2C svarui.

United Tea Co. 3455 South 
Halsted St. krautuvėj galite 
gauti Rinso pakelį už 17Hc ir 
cukraus 10 svarų už 48 c.

šioje Naujienų laidoje tel
pa minėtų krautuvių didelis 
skelbimas ir prie tų skelbimų 
yra kuponai. Išsikirpkit tuos 
kuponus ir nusineškite su sa
vim, gausite dovanų.

Senų ir naujų, lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739. So* Halsted St., Chicago, III.

KRAUSTYMAS
MOVING

VICTOR BAGDONAS 
Nuvežam i tolimas ir artimas vietas 

rakandus^, pianus, ir tt. 
8858 South Halsted Street 

Tel. YARds 8408.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ___  $25.00
$800 kaurai ------ ------ -----—. $35.00
Parlor, miegkajnbario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj, 
RAPP STORAGE. 

57<fi So. Ashland Avė.

ŽAISLŲ* OLSELIS
NOTIONS WHOLESALE

UNITED NOTION SUPPLY Co. mo
kyklų reikm. 1415 S.Halsted, Can.3659

VALO IR DAŽO
CLEANERS & DYERS

INGALIOJIMAI
P0WER OF ATTORNEY

JULIUS BENDER, Ine,
901 W. Madison St. Tel. Monroe 1710 
Krautuvėms ir tavernams intaisymai 
nauji ir vartoti. Labai pigiai. Lengvi 
išmokesčiai. Pristatymas dykai. Dide
lis {pasirinkimas.

TONY THE CLEANER 
Seniausias ir geriausias rūbų va
lytojas ir dažytojas Brighton^ Parke. 
Taiso, prosija ir tt.

2555 W. 43 St -Tel. Lafavette 131 (

VARTOTI TAIRAI x
USED TIRES

Ingaliojimus aprūpinti žemę ir ki
tus reikalus Lietuvoje padarome 
Naujienų.’ ofise.
1739 S. Halsted St Canal 8500

I
atties s

’ Patartina moterims pasinau
doti šia nepaprasta pbbga 
nušipirkti sau reikalingų val
gių ir dar gauti dovanų.

— Bridgeportietis. 
f >

LENGVI IŠMOKESČIAI, $1 įmokė
ti, i 20 mėnesių išmoki. 3 kamb. 
rakandai. $57.50; nauji parlor setai 
$22,50, karpetai $9.75. Atdara va- 
knrais. 253 W. 63 Št_____________

RAŠOMA POPIERA
WRITING PAPER

Visokio didžio. DeLuxe Tire Co.,
WlRstern Avė- Bemink 6099

Rytoj laidojama Ka
zimiera Shuksta- 

riene ;
■ u.  - ■ r

Mirė lapkričio 12 d., sulau
kus 42 metų amžiaus. Paėjo iš

Gera rašoma popiera parduodama 
po 13 centų svaras — 2 svarai 25c. 
Reikalaudami iš kitur, pridėkite 8o. 
persiuntimo kaštams. ‘ ..
lite siųsti stampomis. Gausite Nau» 
jienų ofise 1789 So. Halsted Street, 
Chicago. TU.

Pinigus ga-

Kaltėnų 
apskričio. Amerikoj išgyveno 
23 inelus. Mirtis atskyrė nuo 
vyro Viktoro, dviejų dukterų

Stella ifr Suzanos ir sunaus 
Louis. Kūnas pašarvotas 6225 
So. Marshfielcl Avė. Laidotu
vės 2-ra vai. po pietų Tautiš
kose kapinėse.. Laidoja J. J. 
Bagdonas.

parapijos Tau-ragės

Oppoiite Dovis Store. 2d Floor

Vai.—8180 A. M. iki 8:80 P. M, 
Tel: HARrison 0751

| PASTOVIAI ŽEMOS KJJNO&
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Iš Draugijų Veikimo
O kad patraukti daugiau gra

žuolių ateiti ir pasidaryti dar 
gražesnėmis, pp. Murauskai ža
da joms dovanų.

SLA. ižd. Gugio kai-' lr nea,,lw
bU ir Kitų dainOS pa- kido trokšti, nes Ad. Bielinis ir 

A. Laurutenas smarkiai darba
vosi, kad visus užganėdinus, o 

;pp. O. Mockienė ir A. Mockie- 
:nė Visą kumpį supjaustė, kad 

kp. tik pastiprinus svečius.

darė šį vakarą 
įdomiu

AUTOMOBILIU 
NELAIMES

BURNSIDE — SLA 63

Town of Lake
Joseph J. Welps, 4623 South 

Marshfield avenue, 7 metų ber-
balius su programų lapk. 11 d. j Balius buvo labai linksmas, niukas. 6:15 vakare.
buvo sėkmingas. Kalbėjo SLA labai gražus, visi gražiai lietu-1 Nelaimė prie kampo 45-tos ir 
ižd. K. Gugis ir dainavo Ro- viškai šokome, dainavome ir tt.; Marshfield avenue.
žiu žemės choras. Balius įvyko ir po 12 vai. nakties nors ne- 
.J. Podgurniko svetainėj, 1200 noromis (turėjome skirstytis.

| Darbininkai visi savo darbus 
atliko kuo geriausiai. Tvarkos 
vedėjas buvo J. Aleksandravičia 
ir P. J. Kučinskas, darbininkai 
Ad. Bielinis, A. Laurutenas, P. 
Bielinis, »p. Barisas, K. Vara- 
nius, J. Kurnėta, O. Barisienė, 
P. Pudzevelis, M. Atkus, S. Sa- 
putienė, O. Mockienė ir A. Moc
kienė. Visiems priklauso gra
žus ačiū už gerus darbus.

i Baliuje dalyvavo būrys Rose-
,‘ni n»iv« Bitn ir'landiečių’ ta,P pp‘ Pl‘čkoriai, ■-a, patys eitų " . Dambrallskai ir A Norbutas.

Butų ne taip, kaip. XTNarys.

63 kp. vice-pirmininkas J. 
Aleksandravičių perstatė SLA 
ižd. adv. K. P. Gugj kalbėti. 
Savo kalboje adv. Gugis nuro
dė, kad lietuviai yra toli atsili
kę nuo kitų tautų, nes vietoje 
kad visiems prigulėjus prie 
SLA., kai kurie dar nežino, kad 
yra tokia organizacija, kaip 
SLA. Jei jie suprastų kokia 
naudinga organizacija yra 
r,i vieni j imas 
prisirašytų, 
dabar, kad 
.Jis ragino, 
priemonių 
prie Susivienijimo.

Jaunimas turės užimti musų 
vietas

Kai mes pasitrauksime, pa
reiškė kalbėtojas, jaunimas tu
rės užimti musų vietas. Jis aiš
kino, kad nariai gali gauti pa
skolas iš Susivienijimo savo na
mams be jokio “komišeno”. 
Baigdamas pridūrė, kad jeigu 
nariai norėtų, tai jis ir vėl su
tiktų atvykti ir pakalbėti apie 
SLA.

Vėliau buvo perstatytas' Ro
žių žemės choras, susidedąs iš 
pp. Bružienės, Baužienės, Mati- 
konienės, Krūminienės, Talac- 
kienės ir Mikolienės. šitas cho
ras puikiai sudainavo kelias dai
neles ir, galima sakyti, kad 
per visą vakarą linksmino visus 
savo dainelėmis.

Pateko po automobilių ra
tais: nulaužtas nugarkaulis, ap
draskyta galva, kairioji koja ir 
abi rankos.

Berniuką suvažinėjęs moto
ristas pabėgo.,

Bridgeporte
Frank Budraitis, 50 metų, 

3449 South Lituanica avė.
Nelaimė prie kampo 35th 

Halsted.
Suvažinėtas troko.
žaizdas

n i nėję.

“Krautuvėje” buvo pora dė
žučių devynerių, “skrusdėlių” 
mos ties ir dvi rašomos plunk
snos.

Vagiliai buvo apie 23 metų 
amžiaus. Senas Petras.

Modernizmas įžengia į ' 
lietuvių alines

f t

Užėmė tris savaites laiko ir 
daug planavimo ir darbo iki 
p. Kalimskiai, 4410 South 
California avenue, įrengė sa
vo alinę nauju, modernišku

ir

gydo St. Paul’s ligo-

Theodore Balko

ūkininkas iš Redwood Falls, 
Minn., kuris laimėjo nacionalį 
kornų skinimo čempionatą, į 80 
minučių priskynęs 25.78 buš. 
kornų.

reikia ieškoti narių, 
kad mes išrastume 
jaunimų pritraukti

Kitur
Malis, 5120 South

Pamatykite Gloria Stuart 
Universal Paveiksle 

"GIFT OF GAB”

Brighton Parko gra
žuolės dabar bus 

dar gražesnės

Walter
Loomis street, 15 metų.

Kampas 52 ir Damen avenue.
Norėjo ištrukti iš troko ke

lio, pargriuvo ir galva pataikė 
į šaligatvio kampą.

Gavo smegenų sutrenkimą ir 
mažesnes žaizdas.

Du vagiliai konfis 
kavo Seno Petro 

“krautuvę*
Atėmė iš jo ir $18.00 pinigais; 

įpyko prie buto durų

Mirė širdies liga be 
plaudamas langą 

18 Apielinkėje

stiliumi. Alinė turės ypatin
gai gražų “Mėlynąjį Kambarį”.

Ryt įvyksta tos alinės “Ca
lifornia Tavern”, atidarymas. 
Savininkai kviečia visus atsi
lankyti, būdami tikri, kad jų 
vieta kiekvienam patiks ir 
kad “Mėlynasis Kambarys” yra 
vienas iš gražiausių pietinėje 
miesto dalyje. J. J. Z.

pasididžiavimu 
savo “Beauty 
įrengimus, pa
nai! jus pagra-

metus operavę

BRIGHTON tPĄRK — Taip 
mano Elena ir Bruno Muraus
kai, kurie su 
dabar žiuri j 
Shoppe” naujus 
didintą vietą ir 
žinimus.

Per aštuonis
adresu 4182 Archer avenue, pp. 
Murauskai nutarė vietą atnau
jinti ir dabar gėrisi sumanymo 
vaisiais.

| “grožio įstaigą” jie įdėjo 
naujas mašinas, naujus techniš
kus patobulinimus pirmesnių jų 
aparatų ir laukia nekantriai 
rytojaus, kad parodyti klien
tams visas naujienybes.

Mirė Povilas Tarnu 
liūnas

GARFIELD PARK — Vakar 
mirė Povilas Tamuliunas, 3945 
West Congress street, j pusė j tį
sio amžiaus lietuvis, kuris A- 
merikoje išgyveno apie 30 me
tų.

Jo kūnas yra pašarvotas kop 
lyčioje, 4013 West Harrison st., 
iš kur jis bus laidojamas pir
madienį į Tautiškas kapines.

Velionis paliko žmonų Pau
liną. Užubalaičiutę-Tamuliunie- 
nę, du sūnūs ir dukterų.

18 APIELINKR — Tai buvo 
lapkričio 13 d., apie 12-tą vai. 
naktį^ Išlipus iš gatvekario 
ir kišant raktą į šonines duris 
Chas. Shatto viešbučio, nuo 
19-tos gatvės pusės, supuolė 
ant pečių du vyrai. Pasiliuo- 
savus iš vagilių rankų, vienas 
uždavė man per burną. Aš 
jam atgal, ir, matyt, uždrožiau 
gerai, nes jis atsimušė į namo 
sieną.

Bet tuoj vėl abu supuolė ir 
griebė už kišehių. Pasigavę 
$18.00 bandė pagriebti ir laik
rodėlį, bet nepasisekė. Tada 
vienas griebė'7Vfž “Keliaujan
čios krautuvei ir* nubėgo 
siaurąja gatve linkui 20-tos.

į| Ar Old Gold yra vienintelis 
B lengvas-gerklei cigaretas?

| khuuui crr-ia

Maloni ple Stuart:
Vargu mes čia pat galime jums atsakyti j šį klau

simą. Bet mes manome, kad Old Golds ne-suerzina 
nors ir švelniausią gerklę.

Matote, Old Gold ne turi šiurkščių, deginančių 
paskaninimu. Jų smagi skonis paeina vieninteliai nuo 
sumanaus sumaišymo, grynos gamtos paskanintos ta- 
bakos . . . priimnos ir švelnios gerklei. s

Ir todėl taip daug rūkytojų SKAITO Old Gold 
"lengvu-gerklei cigaretu”. . . Švelniausiu Amerikos k 
rukymu. • ; ,

Širdingai,
P. LORILLARD COMPANY, INC 

ĮSTEIGTA 1760

P. S. Trumpai suglaudus priežastis Old Golds popu- 
liariskumo, išeina: Geresnio tabako neaugu. už tą, 
kuris vartojama Old Gold. Jis taipgi yra tyr^S. (Ęe 
dirbtinio paskaninimo.) Lengvas ant GERKLES ir - 
NERVU.

Švelnus gerklei cigaretai

Amerikos
'i'-''-,

I •■VV'

Street. Gydytojai 
kad tai buvo širdies

laidojamas A. Ma-

18 APIELINKĖ — Trečiadie
nio rytą mirė Stanislovas Mar- 
tinkus, 1009 West 19th street. 
Mirtis užklupo velionį, kai jis 
plovė langą alinės adresu 1707 
S. Halsted 
konstatavo, 
liga.

Velionis
stdskio šeštadienį šv. Kazimiero 
kapinėse,

» » B
18 APIELINKĖ — Policija 

išgabeno į Cook apskričio ligo
ninę Charles Daukštą, 1426 
Newberry avenue, kuris susirgo 
namuose pavojinga liga. Jis yra 
apie 38 metų amžiaus.

MUSU TAVERNŲ
BIZNIAI

Central District Tavern

Ryt įvyksta atidarymas nau
jos alinės “Central District 
Tavern”, 3729 South Morgan 
street.

Minimos užeigos savininkai 
yra Agnės Šidlauskas ir Steve 
Svilainis, kurie užlaiko kitą 
alinę, 3428 So. Halsted st.

Visi yra kviečiami į atidary
mą, kuris pasižymės vištieną, 
zuikieną ir gera muzika šo
kiams. Senas Petras.

YOUTH!!
FUN—MYSTERY

t-rj ? J■ *’ | "f

Corning your way soon the 
GRANU MASQUERADE

DANCE
. ■ •

Sponsored by the 
“LITHUANIAN YOUTH 

SOCIETY”
SATURDAY, 

NOVEMBER 24th,’34 
8:00 P. M. at the 

“GOLD COASTS” COZIEST 
HOTEL

“HOTEL MARYLAND” 
_9Q0 N. Rush St. (cor. Del- 
aware, between State and 

Michigan avė). 
MUSIC WILL BE FUR

NISHED BY THE “LOS 
ALEGROS’ ORCHESTRA.

Your only outstanding Pre- 
Advent Affair. Come all to 
ėnjoy' yourselves. Go witb 
L. Y. S. and you will never 
go wrong.

Ar 
jieškot 
Ko 
nerandat

Žiūrėkit
Naujienų 
Kasdieninio 
Biznio

DAILY BUSINESS

PRANEŠIMAI
L. S. S. Chicagog Centrale kuopa 

rengia draugišką vakarėlį «u užkan-1 ... _
džiais, programų, kalbomis ir net šo- Illinois Emergency Relief Stočių — 
kiais. Atsibus šeštadienį lapkričio 17 juos gauti per 
d„ 8 vai. vakare, Barausko (buvu- CITY COAL CO.
siole Meldažio) apatinėj svetainėj, 2013-2021 So. Morgan St.
2244 W. 23 PI., Chicago, III. Rengė- Pasakykite klerkui Emergency Rė
jai kviečia visus senus socialistus ir J;ef stoty, kad jus norite gauti ang
ių minties rėmėjus ateiti ir praleisti bs iš musu kompanijos.
kelias linksmas valandas tarpe savo —-.
draugų. Jžanga 50 centų ypatai.

Kv/ečia Renginio Komisija.
....Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo _
Amerikoj siisirinkimas (vyks nedė- 
ho.į lapkričio 18 Jono Gatbužio svet.,1 
3749 So.. Halsted St. Malonėkit 
visi atsilankyti, nes turim dauję svar- i 
bių reikalu kuriuos turime šį sykį 
apsvarstyti. Taipgi neužmirškit at
sivesti po naują narį.

M. Batutis rašt.
Draugijos Lietuvos Dukterų susi

rinkimas įvyks lapkričio 17 d., 7 vai. 
vak. paprastoj svetainėj. Visos ma
lonėkite dalyvauti, nes randasi svar
bių nutarimų taipgi yra rengiama 
vakarienė lapkričio 25 d. Šv. Jurgio 
parapijos svetainėj, visas pelnas ski
riamas Oak Forest lietuvių senelių 
naudai. širdingai kviečiame visus 
geros širdies lietuvius-ves atsilan
kyti ir paremti musų svarbų darbą, 
taipgi laike vakarienės bus nupigin
tas įstojimas naujoms narėms nuo 
25 metų iki 35 metų $1.00 įstojimo.

Kviečia visus Rengimo Komitetas.
American Lithuanian Citizens 

Club laikys mėnesini susirinkmą sek- 
madienyj lapkričio 18 d. 1 vai. po 
pietų K. Gramonto svetainėje, 4535 
S. Rockvvell St. Taigi visų narių pa
reiga .yra skaitlingai susirinkti ir 
svarstyt kliubo reikalus, ypatingai už
simokėti užsilikusius mokesčius, kad 
ligoj arba nelaimėje nebūt keblumų. 

Paul J. Petraitis rašt.

ATIDA!
Žmones kurie dabar gauna anglis iŠ

GARDEN CITY COAL CO. 
2013-2021 So. Morgan St.

PIRKITE Tropicair Anglis dėl 
ūmios šilumos. Lump ar Egg — 
$6.00. Mine run —$5.75. Screen- 
ings $4.75 Northern Coal Co.

Cl ASSIFIED ADS
Business Service
 Biznio Patarnavimas

NAMU SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertu patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu virš 60 met

Personai 
Asmenų Ieško

AR JŪSŲ KŪDIKIS DREBA?
AR JUSU KŪDIKIS TURI 

ŠV. VITO ŠOKI?
Pagalios padarytas stebuklingas 

išradimas dėl nervu ligų. Parsiduo
da tiktai pas

STUCHLIK DRUG CO.
6243 W. Cermak Road, 

Berwyn, III.

KAS NORIT važiuoti sykiu su 
mumis automobiliu į Floridą, eiti iš 
pusės j bizni ar praleisti žiemą šili
moj. Turiu vietos dėl 3 žmonių. 
Atsišaukit laišku ar ypatiškai, klau
skit

J. VALINSKĄ
3352 S. Halsted St., Chicago. III.

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

3344 S. HALSTED ST. 
JOSEPH PIKEL, Sav.

RUDENINIS IR ŽIEMINIS

išpardavimas
Mes užlaikom įvairių aprėdalų, vy
rams,^moterims, merginoms ir vai
kams. 1 Žemos kainos ir njandagus 
patarnavimas.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

NŠURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA. 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

apie Austrijos 
darbininkų ju-

Garsus Austrijos Revo 
liucijos Vadas

JULIUS DEIJTSCH
Papasakos 

revoliuciją ir
dėjimą Europoje.

TREČIADIENY, 
LAPKRIČIO 21, 1934 
ORCHESTRA HALL 
Michigan ir Adams 

8 vai. vak.
Rezervuottos Vietos 50c. 
kiti 25c., prie durų 35c.
Tikietus galima gauti 

Naujienose

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. I1L

TEL. REPUBLIC 8402 
■fe............ .................. I——....................................................  —

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosava mo
derniška ^studija su 

Hollywood šviesoms. 
420 W. 63rd St 

Englewood 5883-5840

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS bučerys patyręs 
savo darbe ir nevedęs. Atsišaukite 
greit. J. Seibutis, 1840 S.' Halsted 
St. Tel. Canal 5821.

SALESMENAI
Su patyrirriu pardavinėti degtinę. 

Darbas geroj ir atsakomingoj įstai
goje. Atsakantiems vyrams geras 
uždarbis ir šviesi ateitis.

N. KANTER
4707 S. Halsted St.

Tel. Yards 0803

Help Wanted—Female
_____ Darbininkių Reikia___
VEITERKA reikalinga, turi būt 

patyrus.
6236 S. Western Avė.

Furnished Rooms
RENDON kambarys prie mažos 

šeimynos garu apšildomas, 2931 Eme- 
rald Avė. 1 lubos.

PASIRENDUOJA garu apšildo
mas kambarys dėl vieno arba 2 vai
kinų, gali būti ir su valgiu.

4602 S. California Avė.

For Rent
PASIRENDUOJA didelis namas 

dėl verauzės ar kito bizniaus, renda 
pigi. 8140 S. Vincennes Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERN, biznis 
gerai išdirbtas. Priežastis parda
vimo turiu du bizniu. Savininkas 
galima matyti, 7:30 vakarais.

8106 S. Halsted St

RESTAURANTO fikčeriai ir pilnas 
{rengimas nauji dėl Pasaulio Paro
dos. Bargenas, Schlitz Palm Gar- 
dens, Victory 0360.

AUGŠTOS KLESOS tavern. Nau
ji fikčeriai. Daro gerą bizni. Ne
brangi renda. Priverstas parduoti 
dėl ligos. Verta apžiūrėti.

5113 S. Halsted St.

PARSIDUODA Tavern 4 kamba
riai pagyvenimui. Renda $35.00. 
Gera vieta. 7200 S. Green St. Tęl. 
Triangle 3898.

ANT PARDAVIMO Tavern ir 
Lunchroom. Cash arba mainau ant 
Automobilio. Priešais fabrikų. Pigiai. 
3000 W. 47 St. Tel. Lafayette 5431.

PARSIDUODA saldainių, tabokos 
ir notion krautuvė, garu apšildyta, 
renda pigi, patogi vieta dėl byle biz
niaus. 986 W. 33rd St.

EXTRA bučernės stekas su fikče- 
riais. Labai pigiai, nepraleiskite ge
ros progos, 2942 W. Pershing Rd.

Real Estate For Sale

PAAUKAUSIU modernišką karš
tu vandenių apšildomą medinį cot- 
tage, 2 karu pečiu šildomas gara- 
džius. 3721 Emeraki Avė. Boulevard 
8241.




