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Juoda linija parodo kelią, kuriuo garsusis lakūnas pulk. 
Charles A. Lindbergh su savo žmona skrido, šią vasarą į Eu
ropą tirdamas šiaurinį kelią Amerikos ir Europos oro pašto 
susisiekimui. Dabar jis iš naujo perskrido pietinį Atlantiką ir 
mažais šuoliais gryš į New Yorką.

Prieš pasauli- 
ekonominę konferenciją
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Vokietija Reikalauja 
Dideles Armijos 

fe. ...»

Hitleris pareikalavo 300,000 kareivių ar 
mijos ir karo lėktuvų

LONDONAS, gr. 8. — Nusi
ginklavimo klausimas yra pa- 
laidoas ilgam laikui. Jį palai
dojo nauji Hitlerio reikalavi
mai. Tuos reikalavimus Hit
leris padavė skaitydamas, kad 
talkininkai nenori nusiginkluo
ti, bet leistų.Vokietijai dalinai 
padidinti ginklavimąsi.

Kiek teko patirti, Hitleris 
reikalauja 300,000 kareivių ar
mijos, kuri turėtų visus gink
lus, išėmus sunkiąją artileriją. 
Taipgi reikalauja didelio oro 
karo laivyno: Hitleris reikalai? 
ja apie 700 karo lėktuvų.

Anglija diplomatiniais šalti
niais nori tuos Vokietijos rei
kalavimus sumažinti. Ji neno
ri, kad Europa liktų nustebin
ta tokiais Vokietijos reikalavi
mais. Nėra abejonės, kad jei 
tie reikalavimai iškils aikštėn, 
tada nebus jokio nusiginklavi
mo.

Blogiausia tai, kad visos Eu
ropos valdžios skaito dabarti-

nę Francijos valdžią tik laiki
ne, iki sausio mėp. susidarys 
pastovesnė valdžia? Prie tokių 
aplinkybių negali įvykti vaisin
gų Francijos ir Vokietijos nu4- 
siginklavimo derybų.

Viskas rodo, kad ir Anglija 
stengiasi pasididinti savo oro 
laivyną mažiausia 20 miOš.

Francija nenori reformuoti 
tautų sąjungą

PARYŽIUS, gr. 8. — Italijos 
projektą reformuoti tautų są
jungos statutą taip, kad są
junga nebeprižiurėtų sutarčių 
vykinimo, kad butų susiaurin
ta mažųjų tautų įtaka ir kad 
visa galia butų pavesta didžio
sioms valstybėms, Francija pa
sitiko labai šaltai ir nepalan
kiai. Francija niekad nesu
tiks, kad butų susiaurintos ga
lios jos mažųjų talkininkų. 
Francija numato šiose pastan
gose norą ją atskirti nuo kitų 
talkininkų ir tada pakeisti Ver- 
salios sutartį.

Lindberghai skrenda 
namo į Jungt. 

Valstijas

NATL, Brazilijoj, gr. 8, — 
Pu4lk. Lindbergh šįryt su juno
na išskrido į Miami, Fla., 31740 
mylių atstume ir už mažiau 1 taip 
dviejų valandų jie perskiydo 
virš Forteleza, 300 mylių At
stume. >

Natai gyventojai liko lig ir 
nepatenkinti Lindberghais, ka
dangi jie elgėsi kitaip negu ki
ti lakūnai. Jie atsisakė foto
grafuotis ar matytis su laik
raštininkais, taipgi atsisakė da
lyvauti jiems rengtuose bankie- 
tuose.

Jie gražiai pasikėlė nuo van
dens ir apsukę 
pasuko į šiaurę, 
jie skris keliu 
Aairways, kurių
tarėju Lindberghas yra. 
skris šuoliais ir padarys kelis 
sustojimus. Lindberghienė iš
sitarė, kad jie tikisi būti na
mie prieš Kalėdas.
Visą mėnesį tirsiąs Amazonės 

džiungles
RIO DE JANEIRO, Brazili

joj, gr. 8. —Čia gauta nepa
tvirtintos žinios, kad Lindberg
has mano skristi Amazones i?pe, 
toli į mažai ištirtą Pietų Ame 
rikos gilumą. Tvirtinamama, 
kad Lindberghas manąs pra
leisti mėnesį laiko džiunglėse 
ieškodamas “prapųolusios” baltų
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LINDBERGHŲ KELIAS Chicagos sanitarinis 
distriktas gavo $33,- 

948,000 paskolą
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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Klaipėdoj susekta slap
ta “Gelbėjimo armija”

Sustreikavo prista 
tyti prie darbo 

bedarbiai

Negalėjo nulinčiuot, 
tai nors lavoną 

iškoneveikė

nykštukų gentės. Dar nežino
ma, ar šioje kelionėje dalyvaus 
ir jo žmona.

Lindberghai Paroj
PARA, Brazilijoj, gr. 8. — 

Lindberghai šiandie pasiekė Pa
ra, atskridę į čia iš Natai. Jie 
1,094 mylių kelią padarė į 7 
valandas. Jie buvo triukšmin
gai priimti skaitlingos minios.

Naciai paliuosuos 
šventėms 50,000 

kalinių

CHICAGO.—Darbas prie 27 
viešųjų darbų projektų Du 
Page paviete apsistojo, sustrei
kavus pastatytiems tuos darbus 
dirbti šelpiamiems bedarbiams. 
Viso streikuoja apie 1,045 dar
bininkai. Jie gaudavo nuo 50c 
iki $1.20 į valandą.

Streiką paskelbė unijos, ku
rios reikalauja, kad prie tų 
darbų butų mokama augštesnė 
uninė alga, būtent 80c. į vai. 
paprastiems darbininkams. Tiek 
esą mokama Cook ir Will pa
vietuose, tik Du Page paviete 
negalima buvo išgauti uninės 
algos ir reikėjo stvertis strei
ko.

Streikieriai dirbo prie lygi
nimo kelių.

KOUNTZE, Tex., gr. 8. — 
Per kelias dienas policija ir bu
ria žmonių ieškojo negro David 
Gregory, kuris buvo įtariamas 
išgėdinęs ir nužudęs baltą mo
terį. Pagalios policija užklupo 
jį pasislėpusį bažnyčios bokšte. 
Kada jis bandė- pasipriešinti 
areštui, jis' tapo policijos : nu
šautas.

Goveda nebegalėdama miru
sį nulinčiuoti, pastvėrė jo lavo
ną, visaip (sužalojo ir nu4vežusi 
į negrų distriktą Kountze mies
telyje, lavoną sudegino. >

CHICAGO.—Chicagos sanita
rinis distriktas gavo $33,948 
paskolą iš viešųjų darbų ad
ministracijos konstrukcijai ir 
užbaigimui srutų naikinimo 
dirbtuvių Calumet ir Stickney.

ši paskola neliečia pirmiau 
uteiktos ditstriktui $8,000,000 

paskolos.
Už paskolą sanitarinis dis

triktas turėjo užstatyti savo 
paskolos bonite.

Del šios paskolos su laiku 
darbą gaus apie 9,000 darbi
ninkų.

Kadangi civilių darbų admi
nistracija pagrūmojo atimti pa- 
šelpą iš Chicagos, jei ji nesu
ras darbo paskirtai bedarbių 
ivotai, tai 20,000 bedarbių li
to paskirti lyginimui sanitarė 
nio distrikto kanalų krantų. Ki
ti 4,000 bedarbių liko paskirti 
dirbti prie pavieto miškuose— 
forest .preservuose.

Dar viena šventoji; 
jai pasirodė šv. 

Marija

KLAIPĖDA. XI. 22. Elta.-*. 
Saugumo policija vakar užklu
po slaptą susirinkimą viename 
Klaipėdos restorane. Susirinki
me dalyvavo 17 žmonių, čia 
buvo tartasi gelbėjimo armi
jos reikalais. Kaip jau buvo 
anksčiau4 pranešta, Klaipėdos 
krašto gelbėjimo armija prieš 
kai kurį laiką atsiskyrė nuo 
Vokietijos tokios pat organi
zacijos. Nelegaliame susirinki
me norėta rasti būdų ir toliau 
bendradarbiauti su Vokietijos 
gelbėjimo armija.

Pilsudskis tariasi su 
Hitleriu užgrobti 

Lietuvą

Žmogų sukapojo 
pašildė

BERLYNAS, gr. 8. — Pru 
sijos premjeras Goering pa
skelbė, kad visi kaliniai kon
centracijos stovyklose “pasitai
sė” ir kad todėl jis iš.Prūsi
jos koncentracijos stovyklų pa- 
liuosuosiąs šventėms 50,000 
kalinių.

Kad paliuosuotieji kaliniai tu
rės “pasitaisyti” jis primena 
jiems, kad jis, Goering, yra ir 
Prūsijos slaptosios policijos vir
šininkas. To policija yra pasi
žymėjusi savo nuožmumu, o 
Goering yra žinomas, kaipo 
vadovavęs visam nacių terorui 
Vokietijoje.

Hitleris paskelbė, kad kiek
vienuose namuose tu’ri'buti eg
laitė ir kad negalintys ją nusi
pirkti, busią aprūpinti dovanai.

Peek liko pašalintas 
iš administracijos

Išėmė pilvą, bet žmo
gus gyvas ir sveikas

Per teismą reikalai! 
ja $330,000 gaso

lino taksu

RYMAS," gr. 8. 
papa didelėmis iškilmėmis pa
skelbė šventąja netu‘rtingą pie
menę Maria Bernarda Soubi- 
rous, kuriai 1858 m. pasirodžiu
si šv. Marija toje vietoje, kur 
dabar yra “stebuklingoji” Lour- 
des, Franci joj.

Kai ji pradėjo 
savo “regėjimą”, 
prefektas norėjo 
pamišėlių namą,
sistojo kunigai ir toje vietoje 
pastatė bažnyčią. Ta vieta il
gainiui patapo “stebuklingiau
sią” vieta visoj Europoj, su 
“stebuklingu” šaltiniu, kuris 
labai skaitlingai lankomas žmo
nių, iš ko kunigai ten daro la
bai gerą biznį.

PRIENUOSE 1. 10 d. apie 20 
vai. Pranas Juronis įvykdė bai
sią žmogžudystę, sukapodamas 
kirviu savo dėdę Motiejų Stel 
nionį.

Įdomu, kad kai policija, g£*. 
vus apie tai žinių, nuvyko į 
įvykio vietą, rado Motiejų Stel- 
nionį sukapotą ir druska api
bertą. »

Minėtos žmogžudystės prie
žastis buvo ta, kad Pranas Ju
ronis turėjęs meilės ryšius su 
savo dėdiene. v

Policijos pastangomis žmog
žudys pagautas ir patalpintas 
kalėjimam , ,

’ *

KAUNAS. — 1933 mt. lap
kričio 15 d. kancleris Hitleris 
buvo 
kijos 
rėjo 
mą.

Apie ką tuodu politikai kal
bėjosi ?

Paryžiaus rimtas dienraštis 
“Journal dės Debats” (1933. 
XI. 22 d. Nr. 324) gavęs žinių, 
kad Hitleris yra padaręs Len
kijai du pasiulymu:

1) Vokietijos kancleris norė
tų, kad Lenkija butų pasyviška 
ir nė kokiu budu nesipriešintų, 
jeigu Vokietija turėtų realizuo
ti Berlyno ir Vienos vyriausy
bių sinchronizaciją (Gleich- 
schaltung): toksai Lenkijos su
silaikymas, anot Hitlerio, did
žiai palengvintų nacionalsocia
listų politikos pasisekimą Au
strijoje.

Tai vienas Hitlerio pasiūly
mas. Suprantamiau tariant, 
Hitleris prašė per p. Lipskį, 
kad Lenkija nepultų rytų Vo
kietijos tuo metu, kai kancle
ris užims Austriją ir prijungs 
ją prie Vokietijos.

2) Antras kanclerio Hitlerio 
pareikštas noras p. Lipskiui lie
tęs Pabaltijį ypač Lietuvą

Pranašauja “gerus 
laikus”

h
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir daug šalčiau. IŠ 
Minnesota, kitr šaltis siekia 18 
laipsnių žemiau zero, ateina 
šalčių banga, kuri gali tempe
ratūrą nublokšti iki zero.

Saulė teka 7:06, leidžiasi 4:- 
19

WASHINGTON, gr. 8. — 
George Nelson Peek, agrikid- 
turos sutvarkymo administra
torius, liko išstumtas iš tos vie-, 
tos kaipo konservatorius. Da
bar agrikultūros departamentą 
pilnai valdys liberalai. Peek 
nusistatymui nepritarė ir pre
zidentas Rooseveltas.

CHICAGO. — Manoma, kad 
Jacob Pilarski, apie 60 m., 1052 
Currier St., rastas pasikoręs 
Madison St. patiltėj. Kaip ma
tyt, jis sunkiai sirgo.

Pakajrukolį surado , jatfim 
laikraščių pardavėjas lietuvis 
Domininkas Pronoketes (Pronc 
kietis?)’.

CHilCAGO.—Mėnifo laiko at
gal pavieto ligoninėje vyriausias 
chirurgas Dr. Kari A. Meyer 
padarė nepaprastą 
galbūt dar pirmą 
operaciją.

Joseph Krall, 33
susirgo vidurių liga. Manyta, 
kad jį vargina ulceriai. Tečiaus 
darant operaciją pasirodė, kad 
jo pilvas yra visai susitraukęs, 
galbūt nuo labai didelio girta
vimo. Pilvas tapo visai išimr 
tas ir prie gerklės prijungta 
mažoji žarna, kuri dabar atlie
ka pilvo pareigas.

Ligonis jaučiasi labai gera! 
ir pilnai normaliai. Gali valgy
ti viską, ko pirmiau visai ne
galėjo valgyti ir viską žarnos 
kuogeriausia suvirškina. Tik pa
metęs norą /gerti ir rūkyti. Be 
to kad žarnose mažai maisto 
tęlpa, tai jis turi tankiai val
gyti—6 kartus į dieną.

Būdavo atsitikimų, kad pil
vai buvo išimami sergantiems 
vėžiu, bet yra dar pirmas at
sitikimas, kad jis tapo išimtas 
pilvo ligoje. Jei pasirodys, kad 
operacija davė tikrai geras pa
sekmes, tai galbūt ją galima bus 
pritaikinti ir sergantiems ane
mija, kur pilvas irgi susitrau
kia.

CHICAGO.—-Valstijos proku
roras užvedė visą eilę bylų prieš 
Chicagos aliejaus ir gąsdino 
kompanijas, reikalaudamas, kad 
jos sumokėtų tuos gasolino 
taksus, kuriuos iškolektavo iš 
gasolino pardavėjų, bet pačios 
iškolektuotų taksų valstijai ne- 
pridavė. Iš visų jų reikalau 
jama $330,000.

Jau pirmiau buvo iškelta ai
kštėn, kad kelios urmo kom 
panijos bando nusukti taksus 
nuolatiniais bankrutijimais ir 
persiorganizavimais ir kad vals
tijos iždinė nedaro pastangų tų 
kompanijų surinktus taksus iš- 
kolektuoti. Ir tik kai apie tai 
ėmė plačiai rašyti laikraščiai, 
prokuroras užvedė bylą.

CHABERSBURG, Pa., gr. 8. 
Senatorius Reėd pareiškė, kad 
buvęs iždo sekretorius yra išsi
taręs, kad Jungt. Valstijos per 
ateinačius 15 metų turės to
kią “prosperity”, kokios 
niekad jos nėra turėjusios.

LOS ANGELES. Cal., gr. 8. 
Vagys įsilaužė į filmų komp.

Nukando savo drau 
gei nosį

2 motinos, 5 vaikai 
žuvo gaisre

SAULT STE. MARIE, Mich., 
gr. 8.—Mrs. Hibblen, 31 m. ir 
jos keturi vaikai ir Mrs. Orr., 
19m. su 18 mėn. dukrele žuvo 
gaisre, kuris sunaikino jų na
mą.

Apiplėšę ligoninę
r* /T'. •) ■’ . - > .' . j • į

CHICAGO.—^Jaunas plėšikas 
įėjo j Woddlawn ligoninę ir 
klerkui Mrs. Phelps įdavė raš
telį, kuriame jis grūmojo bom
ba išsprogdinti ligoninę, ęjei ji 
nepaduos jam. pinigų. Ji pada-

viršininko Harry Ralph namą ir vė jam $138.3*4 ir jis ramiai iš-
išnešė už $60,000 brangmenų Sjo užmirkęs ‘‘bombą’ 

■ ■ • .. r - ■ ■

CHICAGO.— P-lės
Ferting, 34 m. ir Ida Shinkle. 
34 m., abi beauty shop darbi
ninkės ir didelės draugės, gy
venusios kartu, važiuodamos 
taksikabu4 susiginčijo už vaiki
nus. Shinkle pasiju4okė iš dk 
dėlės Ferting nosies. Ta pajuo
ka taip p-lę Ferting įpykino, 
kad ji ėmė ir nukando nosį sa- 
yo draugei. Dabar Shinkle gydo 
nosį, o Ferting liko suimta ir 
turės aiškintis teisėjui.

i ■ 1. r -i į ■

Sukėlė $950,000,000 
paskolą į vieną dieną

WASHINGTON, gr. 8.—Val
džios finasinės politikos kriti
kai aplaikė skaudų' smugį> kai 
valdžios vfenų metų paskola, 
siekianti $950,009,000 ir ne
šanti tik 21/į nuoš. palūkanų, 
liko sukelta į mažiau kaip vie
ną dieną.

žmoųių atsiliepimas buvo to- 
kis didelis, kad ryte atsidarius 
paskolai, neužilgo prisiėjo kpy- 
gas uždaryti, nes tapo sukelta 
daug daugiau pinigų, negu rei
kėjo.

CHICAGO.—Teisėjas Schiller 
išdavė warrantą areštavimui 
advokato ir morgičjų brokerio 
David Y. Patlak, kuris kaltina
mas buk išaikvojęs $160,000.

Jis taipgi yra skundžiamas, 
kad priėminėjo pinigus nuo 
žmonių, kurie ieškojo valdžios 
paskolos ant savo namų, 
vieno žmogaus jis paėmęs 
400, iš kito $500, kad jis 
pagelbėsiąs gauti valdžios
skolą. Už tą įstatymai numa
to labai didelę bausmę.

VATIKANAS, gr. 8. — Va
tikanas jau veda derybas, kad 
išgauti Kalėdoms mūšių pa
liaubą tarp Bolivijos ir Para- 
guay jų kare Gran Chaco rais
tuose.

Kancleris prašos, kad Lenkijn 
. leistų jam tinkamu metu lais

vai siekti taikaus įsikraustymo 
(penetration pacifiųue) į tas 
nuo seniai pasidavusias vokie
čių įtakai šalis. > ■ ‘ ■

Tai tur btft reikia taip su
prasti, kad Lenkija nesiprie
šintų, jei Vokietija ims įvai
riais taikiais (be karo) budais 
kolonizuoti Lietuvą, Latviją, 
Estiją. (Drang nach Osten am
žinas Drang nach Osten).

Suprantama, kad už tokius 
Vokietijai patarnavimus Hille 
ris turėtų gana brangiai Len
kijai užmokėt. Bet kaip ir kuc, 
“Journal dės Debats“ kores
pondentas negali pasakyti. Ji
sai mano, kad tokios Vokieti 
jos ir Lenkijos derybos yra iš
šauktos. Lenkijos įpykimu ant 
Prancūzijos už tai, kad ji per- 
mažai kreipia dėmesio į Len
kijos reikalus, padariusi su 
Vokietija Lokarno sutartį ir 
keturių paktą.

“Journal dės Debats” skel
biamos žinios yra .nuo senai 
gana patikimos. Manyti gali
ma, kad dienraščio korespon
dentas neklysta.

Lietuva atsisakė nuo 
muitų paliaubų -kon- 
’ vencijos

TOKIO, gr. 8. — šiandie pa
simirė grafas Gombei Yama- 
moto, 81 m., du sykiu buvęs paliaubų konferencija, kurdą 
Japonijos premieru ir pasižy pasirašė ir Lietuva. Dabar Lie- 
mėjęs Rusijos-Japonijos kare, tuvos vyriausybė nutarė nuo 
kuriame jis vadovavo Japoni- tos konvencijos visiškai atsi
jos karo laivyną. sakyti.

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

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. Td. Canal 8500
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Telefonas Canal 2515-2516praslinkus įiv 
pasirodė Na-

išbu-
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JŪSŲ siuntiniai pasiųsti da 
bar jūsų 
von reikš Linksmų Kalėdų 
dėl jų.

naudingų dovanų rasite 
kainas mieste!

Tačiau ne- 
dalyko, jog

— įvairių tautų 
3-oje

niie, al< 
?i rupi

K. Kepalas. Taigi sa 
šiandien ir nebe

į Lietuvą
. Gruodžio 9 

Erdvus 
Kelionėje: 
ir šokiai. 
Laivynu”.

karto jie net' pašokdayo ir pra
dėdavo rėkti, tarsi jiems kas 
padus degipo, Ir vis pMšo bal
so. Vieną fefe

džiaugiau, kad negyvų katinų 
pasisekė išmainyti į gerų kum-

VilkaviŠkį Napo 
L y. į 1812 >nw A * *

mano straip- 
klaidų, arba 

kada žodžius 
Dėliai to pa

giminėms Lietu

TAIPGI tuksiančius kitokių 
čia už mažiausias

sode, aukštų 
pavėsyje. Ka- 
gulėjo daugy-

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

so. Vieną Eini 
tėko net išprašyti lauk. Ketu
ri vyrai jį ištempė ląųk, kai 
jis pradėjo perdaug karščiuo-

Rašo Dr. C. Kasputis 
(Tęsinys) 

įžangos vietoje.

Beveik kaip ir aš. Tiktai aš 
turėjau du arkliu ir dar žy
dą, kuris mane vežč, o jisai 
ir to neturėjo.

‘•Saulei besileidžiant, paste
bėjome iš vakarų pusės dul
kių debesį ir išgirdome trimi
to garsų. Visi suprato, kad at* 
vyksta Imperatorius Napoleo
nas. ‘
lioms 
polevilas vežimėlyje, pakinky

važiavome dienų

Tikrai keisti sutvėrimai yra 
tie Bimbos parapjjoįai. Jeigu 
kas sukelią triukšmų jų paren
gime, tai jie be niekur nieko 
pradeda triukšmadarius vadin
ti chuliganais. Vienbk jie pa
tys tai prie kiekvienos pro- 

i gos bando patriukšmauti. Jei
gu jau kam pritinka chuliga
no vardas, tai tik jiems.

Vienas ščyrasis jokiu budu 
negalėjo nurimti ir vis reika
lavo, kad jam butų “leista klau
simas duoti. • Kaękįpgi klausi
mai paprastai duodama pra
kalbų pabaigoje, tai’ tas kar
štuolis nebegalėjo sulaukti pa 
baigos ir išdūmė lauk. '

Prasidėjo klausimai. Viena-1: 
Bimbos parapijonas nori žino
ti, ųr sklokininkai priklauso 
Internacionalui. Butkus atsa
ko, jog tai yra vietinė drau
gija arba, tiksliau sakant, drau
gijos skyrius, kuris tiesiogi
niai prie Internacionalo nepri
klauso. Tas pat žmogutis no
ri žinoti, kiek pasaulyje ran
dasi komunistų. Butkus atsa
ko, jog tikro skaičiaus nėra 
galima paduoti, kadangi ka1 
kuriuose kraštuose komunistai 
negali legaliai veikli. Norėjo 
dar ir kitas ščyrasis kažkokį 
klausimų statyti, bet publika 
pradėjo nerimauti ir eiti pro 
duris.

Tenka pasakyti, jog prakal
bos pilnai nusisekė. Susirinko 
daug žmonių ir sudėjo $18.58 
įaideų. Bimbiniams žiūrint į tai, 

' !net seilės varvėjo. Vienas jų 
pareikalavo, kad . jam butų pa
aiškinta, kiek draugija pašal
pos moka. Jam tapo paaiškin
ta, kad tai nėra 
apšvietus draugi 
naši knygų l<^idii 
moka per metus tik viena do
lerį, ir už. tai gauna knygų. 
Nepatenkintas davatka išdūmė 
lauk.

Cicero, III;
1439 S. 49th Court 
TelMttiits Cicero 5927

Lapkričio 24 d. sklokininkai 
surengė prakalbas Piliečių Kliu- 
be. Prakalbas rengė jų viena 

ku'opa. Prisirinko pilna 
Kai kuriems

daugiau) ,r t

LSS. 19 kuopą laikė 
mėnesinį susirinkimą :r 
re gruodžio 17 d. suvergti pra
kalbas Piliečių kliųbo svetai
nėje. Bus bafidomą atsikvies
tu drg. St. Mięhelsohų iš Bos- 
tono. Buvo pageidavimas, kad 
atvyktų drg. Grigaitis, bet tai 
negalimas dalykas. Chicago 
nuo New Yorko labai toli, to
dėl sušidaro gana didelės ke
lionės išl&idos.

Svarstyta ir “Naujienų” 
kontesto reikalai. Draugai pa
tarė, kad konteste privalo da
lyvauti F. Lavinskas. Sako, 
mes pagelbėsime. LavinąkvS 
pasižadėjo pagelbėti “Naujie
nas” platinti šie draugai: Tiš
kevičius, Žilinskas* ir Michel- 
sonas. Malonu, kad draugai 
yra pasiryžę praplatinti “Nau
jienas” rytų kolonijoje.

tautės 
yra ga 

limybių, kad su laiku vėl pri
jungsime prie Lietuvos visas 
neteisėtai apleistas žemes, kur 
dar skamba musų probočių 
kalba.

Kitą kartų truputį parašy
siu apie žymius ir garsius vy
rus, kuriuos mums davė Su
valkija. * .

Brooklyne pasikartojo tokie 
laikai, kaip prieš kelis metus 
buvo Detroite pas Fordą. Kai 
valdžios biuras paskelbė, jog 
ims bedarbius, lai susirinko 
apie 2 vai. nakties didžiausia 
minia žmonių ir sU didžiausiu 
nekantrumu laukė, kol atsida 
rys ofisas. Kadangi oras buvo 
šaltas, tai bedarbiai, susikūrę 
ugnį, šildėsi prie jos.

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank 

Halsted at 42& Street - CHICAGO

miestan, Napo- 
nuvyko į Vilka- 
(dabar kurijų), 
paruoštas butas, 

nors ir apdengtam 
galima buvo pašte

“Napoleonui kabinetas buvo 
įrengtas dvaro 
topolių ir liepų 
binete ant stalo 
bė žemėlapių.

“Imperatoriaus 
vo nekokia, nes

LDD 
svetainė žmonių 
teko net stovėti, kadangi pri
truko sėdynių. Kalbėjo Pruse- 
ka ir Butkus. Tiek vienas, tiek 
kitas palietė bimbinių taktikų 
praeityje ir dabar. Išdėstė taip 
pat ir tas priežastis, kurios 
privedė prie skilimo.

Pruseika pareiškė, jog nėra 
jokios galimybės dirbtinu bu
du pagimdyti revoliucijų. Kol 
nepasireikš masinis judėjimas, 
tol revoliucija bus neįmanoma. 
Tų faktų akivaizdoje, bimbi- 
nių taktika yra žalinga darbi
ninkų judėjimui. Bimbini.v.. 
kandžiodami visus, kurie tik 
nepritaria jų politikai, priside
da prie skaldymo 
kų jėgų.

Tai tikra tiesa, 
galima užtylėti to 
ir pats Pruseika nemažai pri
sidėjo prie tę skaldymo. Prieš 
penkerius metus ir jis varė 
bimbinę liniją. Bet gerai nors 
tiek, kad dabar susiprato. Kaip 
yra sakoma, geriau vėliau, ne 
gu* niekad-

Butkus, kaip kirviu . kirto, 
bimbiniams. Pasiremdamas Le
nino ir kitų stambių bolševiz
mo vadų raštais, jis nurodi
nėjo bimbinių klaidas. Jeigu 
bolševikiška valdžia tariasi su 
biznieriais ir stengiasi šu jais 
palaikyti gerus santykius, tai 
kodėl taip negali daryti komu
nistai.

Pruseikos ir Butkaus kalbos 
ščyriemsiems labai nepatiko. 
J^e. pradėjo urzgti pasieniais, 
lyg kokie katinai. Kartas nuo

SMOKING STANDS ir KABINETAI 
Nesuskaitomas rinkinys, skirtingų madų, spalvų ir kai

nų už kainas nuo 90 C ^"15 00
nuotaika bu- 
įsakymus da

vinėjo baisiu balsu ir visų lai
kų buvo susirūpinęs.

“6-tų vai. rytą Napoleonas, 
savo štabo lydimas, išvažiavo 
į, aikštę priimti kariuomenės 
parado. Jo palydovai auksu ir 
sidabru žibėjo. Toje blizgan
čioje juroje tik vienas Napo
leonas paprastai atrodė.

> “Bet jei pats imperatorius 
buvo paprastai apsirengęs, tai 
jo arklys skyrėsi iš visų: bal
tas, kaip pienas, kamanos pa
puoštos brangiais akmenimis.

“Armija išsirikiavo į pietus 
nuo miesto tankiomis linijo
mis ir užėmė plotą 7 varstų 
ilgumo ir 31/* varstų platumo. 
Parodoje armija stovėjo šia 
tvarka: 1-oji linija buvo su
dėta iš pėščiosios ir raitosios 
gvardijos, (jų tarpe 8-tas ku
nigaikščio Radvilos ulanų pul
kas), 2-oje 
pėstininkai;
tautų kavalerija ir keli fran 
euzų kirasyrų pulkai; 4-oje Ii 
nijoje — 
jos parkai

vana. Čia labai mažos kainos nųp

Šiandien užsiimsime kaligra
fija. Kitaip, gražia rašyba. Vis
kas, kas man tenka šiandien 
padaryti, tai tiktai dailiai per
rašyti keletą kun. Butkevičiaus 
vaizdų iš jo užrašų arba me
muarų. Kun. Butkevičius bu
vo Vilkaviškyje Napoleono lai
kais ir rašinėjo po slapyvai- 
džiu 
vo smegenų 
vartosiu.

Pasistengsiu kuopuikiausiai 
išrašyti, kad raidžių statyto
jams butų lengviau skaityti. 
Mano rašyba ne visai lengvai 
skaitoma. * Todėl raidžių staty
tojai, rinkėjai arba paprasta; 
zeceriai pridaro 
sniuose visokių 
dar geriau, kai 
visai praleidžia, 
sitaiko visokių kurjozų.

Pavyzdžiui, pereitame straip
sny vietoje neheroiškaa, zece- 
ris padėjo nenerviškas. Nors 
tai ir mažmožis, bet visgi skir
tumas, ir dar koks.

Priegtam vakar šventėm »ir 
užbaigom tos nelaimingos pro- 
hibicijos galų ir pradėjome 
naujų erų. šiandien mano bu
tą užkariavo dekoratoriai, 
rie mane vis varinėja iš 
no kambario į kitą.

Taigi tokioms sąlygoms 
ėjus, kų gi čia galima ir 
rašyti. Vienas geras dalykas, 
tai Kalėdoms turėsiu naujai iš- 
dekoruotų butų.

Na, užteks pliurpti, — ei
kime prie darbo į Vilkaviškį!

Užmirškime valandėlei, jog 
gyvename dvidešimtame am
žiuje ir grįžkime mintimi ir 
vaizduote į 
leono laikais

tame vienu arkliu, kurį pats 
valdė; pirma jojo trimitinin
kai; jis buvo apsuptas paly
dovų — kelių dešimčių įvai
rių pulkų kavalerijos karinin 
kų ir puskarininkų. Jis buvo 
su raitųjų šaulių pulko man- 
dierum, su trumpa smėlio spal
vos mėline ir charakterihga 
trikampe kepure ant galvos”.

Pasivėlino karų paskelbti
“Atvažiavęs 

leonas tiesiog 
viškio dvarų 
kur jam buvo 
Jo veide 
dulkėmis, 
bėti nuovargį, neramumą ir | 
kažin kokį nepatenkinimą.

“Jo blogas ūpas pavirto di
džiausia rūstybe tuomet, kai 
sužinojo, kad ne tiktai armi
ja, bet dargi jo gvardija ne
puri reikalingiausių valgomų 
daiktų.

“Visų naktį jis nemiegojo ir 
neleido kitiems užmigti, nes 
visi turėjo rūpintis įrengti 
krosnis duonai.

“Dėl tos priežasties visa ar
mija pasiliko Vilkaviškyje dar 
4 dienoms ir karas Rusijai bu
vo paskelbtas 4 dienomis vė
liau, ne kaip buvo paskirta. Bo 
to, reikėjo duoti laiko pasilsė
ti privargintiems ilgu žygiu ka
reiviams ir pagaminti armijai 
valgymo.

“šnekėjosi jis si.* kareiviais, 
liepė išduoti dvigubas porcijas 
valgomųjų daiktų ir vyno”.

Paradas

Virtuvių Gesintai Pečiai
Kaipo dovana bus atminta per desėtkus metų. Nupirk 
jai, kainos stebėtinai žemos nuo

'24.50
Drabužių Plovyklės

Labai lauktinas Kalėdų davinys dėl mo
ters, motinos ar sesutės. Pasirinkimas 
visų gerųjų išdirbysčių Maytag, Thor, 
Voss, A B C ir kitokių. Kainos nuo

37.50

pabaę Vilkąviškio dvaro ru
imus ir sodą, kur buvo apsi
stojęs Napoleonas, valdo vy
skupijos kurija. Po viena se
na didele Treįia ir dabar yra 
didelis akmeninis stalas, prie 
kurio Napoleonas yra .sėdėjęs.

Suvalkijos praeitis
Kada kryžiuočiai pradėjo 

pulti prusus, o vėliau ir k‘- 
tas Lietuvos dalis, Suvalkijos 
gyventojai buvo kryžiuočių 
išžudyti, jų turtai pagrobti. 
Kryžiuočiai, Lietuvon žengiant, 
pakelyje viską išnaikindavo, 
viską putėriodavo.

Vytautui sutriuškinus kry
žiuočių galybę, lietuviai vėl ap
gyveno tuščius it derlingus Su
valkų krašto laukus.

. Įvykus trečiam Lietuvos- 
l Lenkijos padalinimui, visas 
Suvalkų kraštas atiteko prū
sams. Vokiečiai Suvalkiją ta
da vadino “Naujaisiais 
Prūsais”.

Visas Suvalkų kraštas 
vo prūsų valdžioje iki 
m. Napoleonas, nugalėjęs piru- 
sus, Suvalkų kraštų priskyrė 
prie sudarytos Varšuvos kuni- 
gaikštės. 1812 m. Vilkaviškiu: 
teko matyti didžiausios Napo
leono armijos dalį ir patį Na
poleonų.

Po Vienos kongreso 1815 m. 
Varšuvos kunigaikštystė, o su 
ja kariu ir visas Suvalkų kra
štas, atiteko rusams.

Tai tiek jums iš Suvalkijos 
praeities.

Dabar, kaip žinote, Suvalki
ja yra nepriklausomos 
vos dalis.

Jei sumaniai dirbsime 
ergingai seksime prie 
užbrėžto tikslo, tai

Vienas pilietis man pasako
jo tokį juokingų dalykų. Prieš 
kiek laiko jis turėjęs “propot- 
kų”, — nugaišęs įo penkių me
tų katinas. Kas daryti su la
vonu? Pilietis nutaręs išvežti 
kur nors lavoną ir išmesti. Su
vyniojęs jį į popierių ir išėjęs 
į gatvę. Paskui pasiėmęs po
žeminį tramvajų. Pasitaikė 
taip, kad šalia jo atsisėdęs ki- 

‘ta.s žmogus su bunduliu. Kiek 
pavažiavęs, tas žmogus skubiai 
pašokęs ir su bUnduliu-' išbė
gęs. Beskubėdamas, jis pasi
ėmė ne savo bundulį.

Kai aš pastebėjau, jog ma
no negyvų katiną paėmė mano 
buvusis kaimynas, pasakojo 
pilietis, tai tuoj pasiėmiau man 
paliktų doy ap’ą.- J jn 5J įėkamoj e 
stotyje išlipau. Užlindau už 
kampo ir pradėjau* vynioti bun
dulį. Nugi, žiūriu, kad tai pu
sėtinas kumpis. Tikrai apsi-

Brooklyniečiai vis dar mie
ga. Visos stambesnės koloni
jos jau prisidėjo >prie antrojo 
transatlantinio skridimo avia
cijos dienomis bei kitokiais pa 
rengimais, o musų kolonija nič 
nieko nedaro. Daugelis čia vis 
dar pasiduoda Klingos koman
dai. Tiesiog juokai, kad 
Klinga gali vadovauti, 
“gabumus” jis tinkamai 
dė, bemenedžeriaudamas 
nybėje”.

Reikia manyti, kad 
menė galų gale supras, jog ne
pakeliui tėra eiti su tos rųšies 
intrigantas. F^ank Lavinskas.

Pasirinkimas Visokių 
REFRIGERATORIŲ 

nuo

“Paskui Napoleonas su pa
lydovais buvo sustojęs prieš 
kiekvieną likusių trijų linijų, 
ir pasikartojo ta pati ceremo 
nija.

“Tą pačią dieną po parado 
kariuomenė išžygiavo: didžiau
sia dalis nuvyko Kauno kryp
timi, kita d#Ms pro Tilžę Ęy- 
gon ir trečia pro Augusta 
vą Gardinau.

“Atsimenu, daug kas stebe- 
nebuvo paskelbiant 

karą franeuzų armijoje jokios 
maldos“. '

RADIOS
Geriausia dovana. Čia yra neapskaito
mas pasirinkimas visų geriausių išdir- 
bysčiu. Kainos nuo t

'9.00 “ ’175.00

gvardininkas

Čir kua. Butkevičius apra
šinėja, kaip jam teko važiuo-

artilerija ir artileri 
su visais patuk

\<JVEDŲ 
^^AMERIKOS 

f Linija

o mane
“marche 
pirmyn).

“Mes
naktį, kol pasiekėme Vilkaviš
kį, esantį už 50 varstų nuo 
Rudžnninos.

“Tai at itiko todėl, kad ke
lias tiesiog buvo Užgrūstas vi
sokiais karo dalykais , ir k?. • 
riuomenc.

“Reikėjo šešias valandas Iš
stovėti ties miesto vartais, nes 
nebuvo jokios galimybės įva
žiuoti miestan”.

Kaip Napoleonas atvažiavo 
Vilkaviškin

'BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS” 
Greita kelionė j Lietuvą per Švediją

Laivai įplaukia ii New Yorko 
Pier 97. gale 57tb St.

Kalėdų Ekskursij
GRIPSHOLM ...............

Dideli, balti it gulbės laivai 
ir gerai ventiliuoti kambariai, 
judomi paveikslai, koncertai 
Keliaujant “Baltuoju švedų 
kelionė būna pertrumpa.

—o——
Kreipkitit i vietinį agentą, arba t 

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

reivį į Vilkaviškį, kuris tarna
vo Najioleono gvardijoje ir la
bai silpnai pažinojo franeuzų 
kalbą.

“Aš (kun. Butkevičius) per
sivilkau sodiečio rūbais, radau 
porą arklių, paprastas vežė- 
c ias ir išvažiavau su gvardi- 
ninku, apsivilkusiu visa paro
dos uniforma, į Vilkaviškį.

“Kelyje mes sutikdavom 
daug kariuomenės, kuri pama
čiusi mano gvardininkų ir lai
kydama jį, matyt, kur jerų, 
dumdavo mums kelią.

“Dažnai rinktinės 
mes sutikdavom, norėjo suži
noti kelių ir klausinėjo mano 
“ponų”, bet jis, nemokėdamas 
franeuziškai, atsakinėjo klau
siantiems: “La garde impena- 
le” (imperatoriška gvardija).

ragino, šaukdamas * 
avant” (ženk, važiuok Karo paskelbimas

“Kai tik šita visa didžiuome 
nė sustojo prieš gvardijų, pa
sigirdo, “vive l’empereur” ir 
kariuomenė pagerbė šautuvu.

“Pankui maršalas Berthier 
paskaitė karo paskelbimų Ru
sijai ir įsakymų įsibriauti į jos 
ribas.

“Vėl kariuomenė pagerbė 
šautuvu, vėl pasigirdo “vlve 
l’empereur” ir general-fnar-

EILES BALDŲ
Seklyčiai, Miegamam Kambariui ar Valgomajam Kam 

bariui Setai, Kainos nuo

'29.50 k ’175.00
Visokie Apmušti Krėslai

Labai skaitlingas pasirinki- 
mas ir tinkamiausia dovana 
kiekvienam, kainos nia-gfVi 
žiausios nuo $ JĮ

ForThe hOMES
4177• 03 ARCHeTTvE con RICHMONO ST 2536-40 W SSH ST. & MAPLEWOOO AVE»’

2536-40 W. 63rd Street 
COR. MAPLEWOOD AVĖ.

4179-85 Archer Avenue 
CORNER RICHMOND ST.

DOVANOS DEL NAMŲ
Bus labiausiai įvertintos1. Dabar galite pirkti už 

Nustebinančiai

MAŽAS KAINAS
Peoples Furniture Company 

Krautuvėse
Atsilankykite šiandien ar rytoj ir kų nors pasirinkite

B. A. L.
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMAVOTOJAI 

Pagrfe Kainos atatinka depresijos laikui, 
Tolumas nedaro škivtumi), 
Moderniškos koplyčios dykai, 
Asiųęnįškas, mandagus, simpatiškas, patarnavimas

iChteag^IIk " -

{M PO SI TAM

'ir - infT



Nauji ALTASS nariai

MALT TONIG'O

sutartiPasirašė penkių mėty

ABC. SKALBIMUI MAŠINA

Išimai SPRINGSINIAI MATRACAI

VISUS NAUJUS RADIŪSŠmotelis. VATINIAI MATRACAI

Burnside

laimin

Sieniniai
KALENDORIAI

STEWfiRT-WflRNER
BANKAS DEL LIETUVIO

A. C. CHEMASKO

QUANTITY LIMITED 
ACT AT ONCE!

Rytoj 2:30 P. M. įvyks Algol 
Carlsono laidotuvės; lietuviai 
janitoriai kviečiami dalyvauti

Gugis, Vinikas lai 
mėjo nominacijas

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

na ir jų mažutis sūnus Juozu
kas išvažiuoja Lietuvon gruo
džio 9 d. laivu S. S. Frederick 
VIII, su kuriuo į Lietuvą vyks
ta kalėdinė ekskursija.

Dainininkas gi žada pasilikti 
Amerikoje iki pavasario ir tuo
met traukti į gimtą j j kraštą.

Laimingos kelionės p. Babrn- 
vičienei ir Juozukui!

perstatymuose 
“Turandot”. Se- 
busią reguliario 
artistei reikėsią 
daugiau.

(ir daugelis kitokių išdirbysČių)
MINKŠTAS KRĖSLAS ..............

Jos pasitenkinimo ir 
jausmas nėra tuščias.

Iš to komunistai tūri 
Bet vietos gyven-

Mirė janitorią unijos 
mušeikų sumuš

tas narys

00 OUR PART

DEL NAMŲ ŠEIMININKĖS
DEL STUDENTO —

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dain. Juozo Babravi 
čiaus žmona j Lie

tuvą

— SKALBIMUI MAŠINĄ 
MINKŠTĄ KRĖSLĄ. .

Del Senų Žmonių—GERUS SPRINGSUS IR MATRACĄ

Operos sezonas
tik penkios

CfisdfečT 7huJ20
FOR CHRISTMAS

Marvelous New
Long-and*Short-Wave J*

po stabas. Sako, policija už
puolė darbininkų susirinkimą 
ir1 Išvaikė; keletą, sumušė, ki
tus suareštavo, langus išdaužė 
ir taip visokių kvailysčių pri
pasakojo. Norėjo, mat, su
kelti vielos gyventojus prieš 
policiją, šaukdami susirinki
mus liuosuoti “areštuotus”, ku
rie visai nebuvo areštuoti. 
Sugalvotas tas skymas tam, 
kad aukų pasirinkti iš pritarė
jų. Komunistai papratę sky- 
mus sugalvoti, kad galėjus be 
darbo lengvai dolerius gaudy-

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
D0UGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louii Avt. Tel. Kcdzie 8902

Vanos, lietaus ir draskos vanos. 
swimming pool. t

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
stttdomis iki 1 v. v.

VISŲ ŽINOMŲ IŠDIRBYSČIŲ JUS 
GALITE PAMATYTI

BUDRIKO KRAUTUVĖJE

MISS. G. MAUS

MARQUETTE PARK.— G.U- 
gis, Vinikas, Grinius laimėje 
daugiausiai balsų SLA Pildo
mosios Tarybos 
kurios 
kime, 
siulio 
South 
kandidatai gavo nuo 1 iki 10 
balsų.

Tame susirinkime taipgi įvy
ko ir kuopos valdybos rinki
mai. Susirinkimas plojimū ir 
aklamacija užgyrė senąją val
dybą, apart vieno—vice-pirmi- 
ninko, kuris atsisakė. Kuopos 
kvotėjų išrinktas Dr. S. Biežis.

Be to, kuopa išrinko 8-ius de
legatus į 6-tą apskritį, prie 
kurio priklausys.

MALT TONIG - EXTRA PALE 
SPECI ALIS ALUS

Iš New Yorko gauta žinia 
kad p. J. Babravičienė, daini
ninko Juozo Babravičiaus žmo

EAST SIDE.—Rytoj 2:30 po 
pietų įvyks laidotirvės janito- 
riaus Algot Carlsono, mirusio 
nuo žaizdų, kurias panešė, kuo
met unijos viršininkų-gengste- 
rių mušeikos jį skaudžiai su
mušė už dalyvavimą veikime 
nukreiptame prieš ji*os.

A. Carįson, 35 m., buvo su
muštas pereitą savaitę namuo
se, kur jis gyveno, 7915 South 
La Šalie Street. Su perskelta 
galva ir daugeliu kitų žaizdų 
jis buvo nugabentas į Bifroside 
Hospital, kur netrukus mirė.

Laidotuvės įvyks iš Thomas 
E. Corcoran, 1506 East 67th 
Street, įstaigos į Beverly kapi 
nes. Lietuviai janitoriai, kuris 
dalyvauja kovoje, kad išmesti 
iŠ unijos gengsterius viršinin 
kus—ragina dalyvauti laidotuvė
se kolegas, kuris paguldė gal
vą, kad apginti savo ir kitų na
rių teises nuo parazitų. Jis 
bus bene pirmas kankinys to
je kovoje, kuri davar vedama 
prieš viršininkus ir jų terorą- 
išnaudojimą.

Tūlas Waters, vienas Carl
sono užmušėjų berods, yra pa
sodintas kalėjime.

arba

Extra Pale Alaus

kapitalizmo nevalios. Prisi 
kvietė jie nieksikonų ir juodu 
kų su baltomis moterimis šo 
kinti 
sau naudą 
tojai tokiais atėjūnais nepaten
kinti, nes lokių tautiečių ant 
vietos nesiranda, o tik komu* 
nistai juo importuoja.

Vieną kartą iš po nakties ra-

12.50
11.50
’4.50

Būtinai turėtumėt pamatyti“Apes dulkių valytoją 
naujausio išdirbimo. Kitokių visokių išdirbysČių dulkių 
valytojai po ............ .............................. $e| 5 50

Didelis pasirinkimas skrynių (cedar chest) dėl sudė- 
• jimo drabužių, kad kandys nesuėstų.

laimis 
Ji yra 

pirma lietuvaitė šioj šaly pa
tekusi į Operą! Ir ne į bile 
kokią menką operą, bet į Chi- 
cago Grand Operą, kuri su 
šiuo sezonu užims vietą seniau 
žinomos Chicago Civic Operom, 
metai atgal žlugusiuos dėlei su
smukimo Insullo “Ihaperijos”. 
Iš 360 dainininkių, kurių dai
navimo operos vedėjai išklau
sė, tapo išrinktos tik dvi ir p. 
Drangelienei teko pirmoji vie
ta. Tai yra kuomi džiaugtis. 
Kai kas po šitokio pasisekimo 
gal imtų didžiuotis. Tečiaus

pasmirdusiais kiaušiniais, ant
rą kartą rado sutrukusi lango 
stiklą. To tiktai komunis
tams ir reikėjo, — tuojau pri
spausdino plakatų ir išnešiojo Į ti

Listen to Police Calls, Canadian Stations, Amateur 
Stations and Airplane Calls, as well as Standard 
broadeasts. 3 beautifully, latest styled cabinets.

1 1 "I 'į ' "I " ..................................... ..................................... ■ ' I. .'II!

IJis yra rekomen- 
Įduojamas per 

f Dr.B.McNicli(ilas 
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

ponia Drangelienė nesididžiuo- 
ja. Ji aiškiai pabrėžia suprati
mą, jog eidama j operą neina 
vien tik dėl garbės, bet eina su 
minčia, kad ten ras daugiau' 
progų tobulintis, patirti save 
silpnumus ir talentą. Opera yra 
tinkamiausia tam vieta, nes ten 
artistas susitinka daugiausia 
rimtų pastabų ir rimtos kri
tikos.

Pora mėnesių atgal p. Dran
gelienė nustebino chicagiečius 
su pasirodymu operoje “Don 
Giovanni”, pūikiai sudainuoda 
ma ir sulošdama sunkią “Don- 
na Anna’s rolę. Tada buvo jos 
pirmas ir pasekmingas debiu
tas ir, galima sakyti pirmas 
dainavimas įžangą užsimokėju
siai publikai. Minėtą veikalą ir 
kaikuriuos kitus tada stato 
Operatic Art Theater. Nuo to 
laiko dainininkė įgyjo dar dau
giau drąsos ir patyrimo ir ga
lima įsivaizduoti, kad sekamas 
jos debiutas bus dar geres
nis.

Ateinantis 
busiąs trumpas 
sąvaitės, pradedant su gruod 
26-ta. P-nia Drangelienė dai
nuos dviejose 
— “Aida”, ir 
kami sezonai 
ilgio ir musų 
dainuoti daug

Pagal i aus reikia atidengti pa
slaptį, kitaip tyrinėjantjs skai
tytojai gali primesti man, kad 
aš juos klaidinu, nes Drange- 
lienės vardo operos artisčių są
raše neras. Operoje, koncer
tuose, radio, rekorduose ir vi
sur, kur bus dainavimas, pa 
stebėsit naują dainininkę: Bar
bora Darlys, tai bus p. Dran
gelienė. Tokią pavardę jai įsa
kė priimti operos vedėjai, nes 
pirmoji pavardė jiems atrodė 
perilga ir sunkiai ištariama. 
Tai ir mes ją vadinsime: Miss 
Barbora Darlys, Chicago Grand 
Operos artistė.

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS ir 1 
YRA. r . __________
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmi 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėj__, __ r . . .
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—-8 valandai vakare. 
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. TeL Crawford 5573

nominacijose, 
įvyko 260 kp. susirin- 

gruod. 3 d., A. N. Ma- 
real-estate ofise, 6641 
VVestern avenue. Kiti

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

Prašykite savo 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

NEDAUGI AUS KAIP 4% ALKOHOLIO
Dėl Jūsų patogumo pašaukit PIGEON BOTTLING W0RKS, 

Išdirbėjai Sodos, Ginger Ale ir Mineralinių Vandenų.
Tel. Lafayette 3273 2841 W. 40th St., Chicago, III.

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVE 
3343 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705—8167

* ■ & 
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Radio programai: Kas diena WAAF, 920 k. 11:45 A. M, 
WCFL, 970 k. Nerišliomis 1 vai. po pietų.

Bedarbių registracija, kaip 
jau visiems gerai žinoma, 
įvyko lapkričio 23 d. visuose 
parkuose. Registruojama jie 
buvo ir musų Tuleys Park 
skiepe per kelias dienas. Bu
vo net pristatę policiją dėl 
tvarkos palaikymo. Kiekvie
nas vis grudėsi, kad pirmiau 
užsiregistravus, o vis daugiau
siai čionai augusis jaunimas. 
Tad seniams arba ateiviams 
nėra jokios progos gauti dar
bas, ba visus bedarbius nėra 
galimybės suimti — tiek dar
bų nesiranda, kiek bedarbių 
yra.

Juodašimčių darbas
Ukrainiečiai turi savo mažą 

svetainę adresu 1237 E. 93 st. 
su užrašu “Ukranian Workers 
and Dramatic Club”. Jie lai
ko ten savo susirinkimus. Ži
noma ir komunistai rado sau 
prieglaudą prakalboms saky
ti ir darbininkus vaduoti Iš

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

Ų PER 28 METUS
_ _________________ „ NEIŠGYDOMOS JOS

Speciali škai gydo\ ligas pilvo, plaukių ir pūslės, užnuo- 
—-j— * - --------*»---■i* galvos skausmus,
i nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas

B. Drangelienė dai
nuos Chicago Grand 

Operoje

“Aš jaučiuosi labai laiminga 
ir kartu nenoriu tikėti — pa
reiškė p. Drangelienė žemiau 
pasirašiusiam. “Man dar vis 
atrodo kaip tai keista, lyg bifr- 
tų sapnas.”

“Ne, aš netikiu 
šė jos dėdė, Adomas Micevi- 
čius, chicagiečiams gerai žino
mas darbuotojas.

“O vienok tai yra faktas. 
Pasirašiau penkių metų sutar
tį ir reikės pildyti, žinote, di
džiausias troškimas kiekvienos 
dainininkės, pradedančios mo
kintis ir išmokus yra, kad pa 
tekti į operą. Tą troškimą ir 
aš turėjau. Dabar, kada jau 
neužilgo reiks dainuoti, atrodo 
kažkaip keista. Bet vistiek esu 
patenkinta ir jaučiuosi

Paskutinėmis dienomis prie 
Amerikos Lietuvių Tranzatlan- 
tinio Skridimo Sąjungos prisi
rašė sekami nariai, kurių aukos 
eina skridimo finansavimui:

Jonas Yuraška
Matas Kaupas *
Jonas Kazlauskas 
V. Vaičikauskas 
Tony Rauba 
Pranas Gudas 
Mrs. L. Marozas 
Gustavas E. Čepulis 
J. Stanaitis 
Edmundas W. Čepulis 
Suzana Čepulis 
Kazys Daugskurdis 
Charles Stancel 
Jonas Giedra 
Frank Krasauskas 
Ar jus jau esate ALTASS 

nariu?

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Prieš Kalėdas Išpardavimas
Protingiausias dalykas pirkti Kalėdų Dovanas tokius 

daiktus, kurie laikys jums per daugelį metų.

THE HALSTED EKCHANGE NATIONAL BANK OF GHIGAGO 
1929 SOUTH HALSTED STREET

šis tvirtas Nacionalis Bankas užlaiko pilną Lietuvių Skyrių su lietuviškai kalban
čiais tarnautojais, kurie aprūpins visus jūsų bankininkavimo reikalus.

Per paskutinius tris metus šis Bankas neturėjo jokių sunkumų atsilyginime su 
visais savo depozitoriais. Jis buvo vienas pirmųjų bankų gavęs autoritetą nuo Su
vienytų Valstijų Iždo Departamento vėl atsidaryti dėl biznio sekant moratoriumą 
Kovo mėnesyje. Tvirtas šio banko vedėjų valdymo būdas pasireiškia jo 500% de- 
pozitorių pakilime per paskutinius šiuos metus.

Musų buveinė, žemos valdymo išlaidos ir praktiška operavimo ekonomija duoda mums galimybę 
pasiūlyti jums ekonomiškiausi čekių sąskaitų patarnavimą. _ .

Mes kviečiame jns prisidėti prie nuolat augančio skaičiaus užganėdintų lietuviu klientų kurie ran
da šią draugišką nacionalę instituciją saugia ir patogia vieta dėl jų bankininkavimo reikalų.

THE HALSTED EXCHANGE NATIONAL BANK
OF CHICAGO

1929 SOUTH HALSTED STREET 

RESURSAI VIRŠ $2,000,000
ftie Lietuviai Jums Patarnaus:

A. S. VALŪNAS

City Furniture Co
M. P. Javarauskas ir J. Bertulis, Savininkai

2310 W. ROOSEVELT ROAD

_________
KX» TOK cowvAU»c*>n’ 

MrUItHlNO _ 
00OO »<* THt 
Mvn, M. «*

JOS. F. SUDRIK, 
INCORPORATED

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 8167-4705
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IŠ DARBO
supranti,

marškinių siu-
bu-

L. A. NARIAMSS

Ar esi Altass nariu?

vien Pennsyl- 
jau suorgani-

kad pro-
liberališ-

“tik-
Nuo se- 

Amerikos 
vadams,

pri- 
gu-

“aš esu tur-

,' • -

— Tylintis.
(Bus daugiau)

KĄ ŽMONES MANO |

įįftvo, maldinga moteris! Bet 
tąiįpats Visagalis mane paįįko

rybose veik nuolat atlieku kįr-|uu, būdamas aftt šios *įp,Įeis-

VALDŽIOS KREDITAS

(Demokratija)

tai neatmaino-

BAISUS DALYKAS!

SUGRĄŽINO KARO MEDALIUS

lais-

IR KARALIUI KLONIOJOSI

8c 
18c 
76c

žodžius 
pilnoje 
fanati - 
mokslo
Fana-

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovių 1789 S. Halsted Si,. Chicago. 
UI. Telefonas Canal 8500.

* c. ____r'. „ by
The Uthuanian News Pub. Co., Ine.

Z
>

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

$7.00 
8.60 
1.76
1.26 
.76 

tur ■isientaose

Užsisakymo kalnai
Chicago je — paltu: 

Metams .
Pusei metu -----
Trims mlnesiams - --------
Dviem mėnesiams _ _
Vienam mėnesiui ---------

Chicagoj per ilneiiotojua:
Viena kopija----------- —
Savaitei-----------------------
AltDesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
palto:

Metams------------
Pusei metu ..........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mfin<

Lietuvon ir
(Atpiginta)

Metams _________________  $8.00
Pusei metu ------------------ 4.00
Trims mėnesiams____ _______ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu au užsakymu.

.... ......

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

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI. under the act of

NAUJIENOS
The Uthuanian Daily Neva 

Published Daily Except Sunday 
________________ “ * 
1739 South Halsted Street

Tchphonc Canal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Konservatyvėje spaudoje buvo daug kalbėta apie 
pavojų, gresiantį Jungtinių Valstijų kreditui dėl toš 
dolerio piginimo politikos, kurią vykina valdžia. Bet 
pasirodė, kad ta baimė neturi pagrindo.

Besiartinant gruodžio 15 d. Jungtinių Valstijų iž
dui reikia būti pasiruošusiam išmokėti dideles sumas 
pinigų, kadangi Amerikos skolininkai Europoje šį kar
tą, tur būt, vėl savo skolų nemokės. Tuo tikslu federa
linis iždas išleido už 950 milionų dblerių certifikatų. 
Užsirašinėjimas certifikatams pirkti prasidėjo ryte, o 
apie 4 vai. popiet užsirašymų jau buvo daugiau, negu 
reikėjo.

Jeigu valdžia gali per kelias valandas gauti pasi
skolinti netoli biliono dolerių, tai jos kreditui pavojaus 
nėra.

Senatorius Dickinson iš Iowos susekė, kad NRA 
“boso”, gen. Hugh S. Johnsono, padėjėja, Miss Frances 
Robinson, gauna $5,780 metinės algos. Laikraščiai tą 
žinią pasigavo ir įdėjo, kaip didelę sensaciją, pirmuose 
savo puslapiuose.

Kas gi tenai tokio nuostabaus? Visa sensacija tik
tai ta, kad tokią algą gauna moteris. Jeigu tiek butų 
mokama vyrui, tai niekas nesistebėtų, nors jisai butą ir 
didžiausias liurbis. Tos panelės darbas, gal būt, yra 
vertas pustuzinio vyrų, bet apie tai nekalbama. Tik 
dėl to, kad ji yra moteris, Iowos senatoriui ir laikraš
čiams atrodo baisus dalykas, kad jai mokama alga, kaip 
stambiam valdininkui.

Dvidešimt-vienas Kanados Legiono narys sugrąži
no vyriausybei savo medalius, gautus karo tarnyboje, 
su prašymu, kad jie butų išsiuntinėti dvidešimt-vienam 
finansų ministeriui įvairiose šalyse, kurios dalyvavo pa
saulio kare, ir kad tie ministeriai juos sutirpintų į me
talą ir prarytų kartu su visoms kitoms karo dekoraci
jomis.

Šituo savo žestu Kanados legionieriai pareiškė pro
testą prieš militarizmą, nacionalizmą ir despotizmą, ku
rie šiandie visame pasaulyje kelia galvas, nežiūrint to, 
kad pasaulio karo vadai žadėjo iškovoti žmonijai 
vę ir demokratiją.

Tų kanadiečių nusivylimas yra suprantamas, 
protaujantieji žmonės senesnio j oje kartoje, kuriai 
vienokiu arba kitokiu budu pergyventi pasaulio 
baisenybes, pasielgtų taip pat, kaip tie legionieriai. Bet 
jaunoji karta daugumoje girdėjo apie karą tik iš “he
roizmo” pasakų, kuriomis jų vaidentuvė buvo penima 
per paskutinius penkioliką metų. Tuos jaunuolius dabar 
panaudoja savo politikai įvairus demagogai: Italijoje 
Mussolini, Vokietijoje Hitleris, ir t. t. Tuo budu nacio
nalizmo ir militarizmo maras skleidžiasi pasaulyje.

Jeigu senoji karta, kuri žino, kokią nelaimę karas 
neša žmonėms, neturės pilietinės drąsos pasipriešinti 
tam minių sielos nuodijimui, tai pasaulis artimoje atei
ty e susilauks dar “garbingesnės” skerdynės.

Visi 
teko 
karo

*1 Viešėdamas Romoje, bolševikų komisaras Litvino- 
vas ne tik vedė slaptas derybas su fašistų vadu Mus- 
soliniu, bet padarė vizitą ir Italijos karaliui Viktoriui 
Emanueliui.

Klausimas: kam reikėjo komunistų valdžios įgalio
tiniui eiti pas karalių ir jam tursintis?* Ar šituo budu 
Maskva ketina “išvaduoti” pasaulio darbininkų klasę?

Visi žino, kad karalius Italijoje jokios galios netu
ri. Jo nuomonės niekas neklauso nė vidaus, nė užsienių 
politikos reikaluose. Mussolini jam pakiša pasirašyti 
tam tikras popieras, ant kurių karaliaus parašas yra 
reikalingas dėl . formos, ir jisai pasirašo. Tai kokią 
prasmę turėjo ta audijencija?

Ji galėjo turėti tik vieną prasmę, būtent, tą, kad 
parodyti, jo^ei ji yra geriau* 
Italijos valdovais: kad ką tik

sovietų valdžia norėjo 
šiuose santykiuose su

NAUJIENOS, Chicago, Dl.

Mussolini sovietų atstovui. pataria daryti, tai jisai ir 
daro. y

Kitą kartą Mussolini nusives Maskvos pasiuntinį 
ne tik pas karalių, bet ir pąs pępiežių pabučiuoti jo 
šventą pantaplį.

Vargšai Italijos komunistai, kurie įsivaizdavo, kad 
Rusijos sovietų valdžia tai vienintelė darbo žmonių už
tarėja! Jie dabar pamatė, kad ta valdžia kursto “revo
liuciją kelti” tik tol, kol ji negauna prieiti prie karalių 
ir ponų. Bet kaip tik šie jai ^nusišypso, tai į darbininkus 
ji nusispiauja.

įty-

ŽMONIŲ RINKTA 
VALDŽIA

darbo. “Darbas” turi būti 100% 
“tautiškas”. Tautiškumą pa
šventina “ponų” samdiniai vi
sokiais “garbingais titulais” 
papuošti fašistai. Atsirado rei-’ 
kalo perdirbti Amerikos lietu
vius demokratus į 100% 
ruosius tautininkus”, 
iriau pripažintiem 
lietuvių buvusiems 
“ponai” prisigerino...

Leit. kom. Settle ir maj. Fordney, kurie buvo išsikėlę į 
stratosferą virš 11 mylių. Kairėj jų baliunas, kuriuo jie kėlėsi 

Dr. J. šliupas pirmutinis da- lį stratosferą. Apačioj f
vė pavyzdį iš Romos kataliko vidų j e prieš prasidėsiant pasikėlimui, 
kunigo imdamas bažnyčioje 
šliubą. Prie fašistų prisiplakė p ■' '' ■ " ....
ir gavo Palangoje burmistro stu, nes su jais kasdien sUsi- 
vietą. Savo buvusiems pasekė- duriu, patarnaudamas kaipo 
jams pagrasino, jei taip kaip pinigų persiuntėjas. a 
JIS daro jie nedarys, “tai ver- Į visą tai atsižvelgdąmi, S. 
ti rykščių”. Jo duktė Hipati- L A. nariai mane ir nomina 
ja sugebėjo imti šliubą su M. vo. Dėkui. Bet prezidento ar iž- 
Yču kalvinų bažnyčioje, bet Dr. dininko pareigoms. Prašau ne- 
J. šliupas, prieš “konkordatą” suklysti, 
nenusidėjo, ir parodė tikrąjį Su pagarba,
kelią saviems buvusiems pase- J. Ambraziejus,
kėjams. Tą patį padare ir kun. - ------ ?-------------------------------
Fabijonas Kemėšis, gavęs iš; 
fašistų šiltą vietą. Pasmerkę! 
savo buvusių pasekėjų bi ko
kį veikimą, kuris 100% fašis
tų ne “pašventinamas. Balu
tis, stipriai paveikė į buvusius 
draugus demokratus, ir Sirvy
do vedama “Vienybė” virto fa-'. , . .
šizmo organu Kliaučiai Amalgiameitai orga
‘ Dabar Amerikoj lietuvių tar- nizuoja marškini'l siuvėjus 
pe “su pasišveAtimu” veikia Peržiūrint kriaučių Amalga- 
save 100% pasiskelbę demago- meilų organo “Advance” lap- 
gai ir karjeristai1. Demokratai kričio laidą, ypatingai puola į 
veikėjai tiek neteisingai ap- akis žinios apie 
šmeižti, kad, rodosi, tiktai ty vėjus. 
Įėjimu jie gali gero žmogaus 
vardą išlaikyti. *

(Tąsa)
(Žiūrėkite “Naujienų” 
NN. 267, 268 ir 284, 
285, 1933). *

Begalinis gamtoje pavidalų 
(formų) įvairumas verčia ma
nyti, kad ir žmonių mintys, it 
įvairių gėlių žiedai, turi būti 
skirtingos. Tie begaliniai skir
tumai ir skirsto žmones į drau
gijas su daug-maž vienokiais 
įsitikimais. Nuo gimimo iki mi
rimui pats gyvenimas nuolati
nė atmaina, 
mų papročių laikymasis, gam
tos teisėmis, smerktinas.

Salose, ledynuose, Azijos 
kalnuose yra senovės papro
čiais užgrudytų tautelių, ku
rios nuo pasaulio atsiskiria. 
Tai nukrypimas į fatalizmą ir 
galutiną išnykimą. Didžiausias 
žmonių pažangos trukdytojas, 
tai sunkiai nusikratomas fana 
tizmas. Už pareikštus 
atsakomingas žmogus, 
prasmėje, negali būti 
ku, nes pareiškimus 
prirodymais patvirtina, 
tikui mokslas nereikalingas. 
Kaip tik kalboje, kaip ir dar
be, bus nuosakumaš būtinai 
reikalingas, — tai fanatikai ir 
demagogai neteks klausytojų. 
Kaip demagogų ir fanatikų ne 
klausys, tuomet visi bus atsa- 
komingi piliečiai. Tokiems vi
sokie šnipai, sargai ir “ponai” 
bus nepakenčiami parazitai. 
Atsakomingų piliečių vielinių 
reikalų tvarkymas bus savi
garba papuoštas. Kultūrinėje 
pažangoje atsilikimas bus ak
stinu pasivyti arba ir pralenk
ti pažangiuosius.

“Aukso veršių” garbinimas 
ir demagogų sekimas ,yra ro
dyklė, kad tyrajai demokrati
jai dar neląikas žmonijai ra
mybę teikti. Pirmutinis demo
kratijos ženklas — tai karų 
panaikinimas, o tarptautinio 
teismo patvarkymo pildymas: 
Neteisingiausias teismas' gėrės 
nis už “garbingą” karą. Mir
ties bausmės panaikinimas, tai 
pirmas spindulėlis prie žvėries- 
žmogaus atsižadėjimo. Tai įro
dymas, kad' žmonija nuo žvė
rių atsipalaidojusi, atsakomin
gų piliečių kultūra pasipuošu
si, o ne Neronų “togomis”. 
“Kito nagais tik ugnį žarstyti 
galima” arba “visų rankos į 
save linkę”, šitos patarlės at
sirado karų ir baudžiavų ga
dynėse. Piliečių apsisprendimo 
gadynėje visų laisvė ir gerbū
vis pagamino talkavipio obal- 
sius: “šiaudą nulauši, bet.ku
lio ne”, “laisvės ragavę, ver
gais nebus0. 1

Pirm kelių metų Amerikoje 
iheviešėjamas M. Biržiška su 
burė visas sroves vjęn’ingam 

^darbui. Jeigu jis ir toliau4 bu
tų vądovavęs, tąi šmeižikai fa
šistai ir karjeristai butų, “it 
jPęlės po šluota” nedrjsę begė
diškai burnoti.

Kaupę “ponai” piktinosi M. 
^Biržiškos darbu, nfis deipok,ra 
itija “dvokė”. AipepĮčos ;lįetp- 
.vjų įtaka ant artojų Lietuvo
je yra niilžiniška. Anierikiečią 
{lietuvių veikimą reikia nukreip
ei į karjeristų Iriukšmeliu'H.

1 'Veiklesniems Uvadovukams*’,:
4į*V.U “gurbiusP"

Lapkričio 29 d. netikėtai 
man į rankas pakliuvo Cam- 
bridgc, «JMąss. S. L. A. 191 kp. 
į S. L. A. Pildomosios Tary
bos urėdus nominacijų lapelis. 
Jame, tarp kitų kandidatų, mi
nima ir mano pavarde. Ir la
bai nustebau sužinojęs, kad| 
kandidatuoju į vįce-prezidento 
urėdų! Nežinau* kuriais sume-1 
timais S. L. A. 191 kp. mani 
pavydėjo garbes kandidatuoti 
į pareigas, kurioms aš sutik
čiau kandidatuoti. Daugelis 
man siūlė kandidatuoti pirmi
ninko ir iždininko pareigoms, 
bet apie vice-pirmininko parei
gas pirmų kartų girdžiu.

Nominuojantieji pirmininko 
ir iždininko pareigoms, mane 
remia dėl šių priežasčių, ką 
patvirtiną rėmėjų pareiškimai

1) Esu vienintelis viešąjam 
Amerikos Lietuvių gyvenime 
Vilniaus Seimo 1905 dalyvis.

2) /jKaip Laivakorčių Agen
tų Sąjungos Pirmininkas, esu

(Tęsinys)
“Bet vis dėlto, aš turėjau 

jlahai maldipgą motiną,” jjs 
vsąkė — “labai maldingą. Ir 
aš buvau mandągus, maldin
gas jaunuolis iT gąlėdavuJ 

labai plačiai nariams ir šiaip lišbarškėti katekizmą taip 
visuomenei pažįstamas. greitai, kad tu nebūtum galė-

3) Esu vienas senųjų S. L. jęs atskirti vieno žodžio nuo
A. narių. - kjto., Ir štai prie ko priėjo,

4) Arti S. L. A. Centro yi- Zigmonte, o viskas prasidėjo 
są laiką gyvenu ir su organi- lošiant iš pinigų prie tų palai- 
zacijos nairiais, vadais turiu ar? įpintų kapinyno akmenų! Tuo 
timus santykius, juęs visus gę- tpi prasidėjo, bėt nuėjo daug 
rai pažinojau ir pažįstu. ’ toliau, negu tas; ir mano mo-

5) žinau s. L. A. bėdas ir, Hna taip man sakė, ji vjską 
kaip apdraudos agentąs, žinau ižpranašąyo I Ji tikrai išprana- 
S. L. A. savišalpos reikalus. $avo» maldinga moteris! BetI t \ taiįpats Visagalis mane papko

Kuopose ir apačių tą- Uja. -Aš viską gerai apgalvę- 
rybose veik nuolat atlieku kp- jalG būdamas ant šios ppjeis- 
rias nors pareigas. Dėl to ŽĮ- tęs salos ir aš vėl grįžau prie 
nau ir kuopą smulkiuosius rei- hnąldingump. Tu nepamatysi 
kalus. • [ipane geriant bent lašą romo;

vieną noperską 
įe ąbęjouės, pue

šeštadienis, gruod; S), 1933

“O dabar, Zigmonte, pasa- 
tiesą: tai ne Flint’o lai- 
ten?”, jis paklausė.
to linksma mintis dirste- 
manį galvų. Aš pradė- 

jausti, kad aš suradau 
talkininkų ir aš tuojaus
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Pasirodo, kad 
vania valstijoj 
zuota tarp, 12 ir 15 tūkstan
čių tos pramones darbininkų.

Unijos darbuotojai šį suor
ganizavimų ima tik kaip dalį 
atlikto darbo. Ne mažiau svar
bia užduotimi jie skaito rei
kalų įskiepyti naujiems na
riams unijinį jausmų ir pasi 
ryžimą išsilaikyt organizaci
joj.

Jie pripažįsta NRA rolę dar
bininkų judėjimui ir tikisi, kad 
toji rolė bus prielanki ir at
eity. Bet, sako “Advance”, ji 
gali ir pasikeisti. Todėl darbi
ninkų organizacijos, būdamos

kyk
vas

Iš 
Įėjo 
jau 
sau
jam apsakiau.

“Tai ne Flint’o laivas ir 
Flint’ąs yra jau numiręs; bet 
aš tau tiesą pasakysiu, kaip 
tu klausi -r- ten yra Flint’o 
buvusių darbininkų, nelaimei 
musų visų.”

“Ar yra žmogus su —vjena 
—koja?” jis žiopčiojo.

“Silver’is?” aš paklausiau.
“A, Silver’is,” jis sake, “tas 

ir buyo ję vardas.”
“Jis yra virėjas; ir maišti

ninkų vadas taip jau.” *
Iki šiol jis vis tebelaikė 

mano ranką ir tą išgirdęs, jis 
gan smarkiai paspaudė.

“Jeigu tave pasiuntė Ilga
sis Jonas, tai jau aš gyvas ne- 
išliksiu, aš tą gerai žinau,” jis 
kalbėjo. “Bet kur gi tu buvai, 
ar galėtum pasakyti?”

Aš nusprendžiau į momen
tą ir lyg atsakydamas jo 

I klausimą, papasakojau apie 
Settle apžiūri instrumentus gondolos visą musų kelionę ir kokiame 

. pavojuje mes dabar buvome.
Į Jis išklausė mane su didžiau- 

■777 ' 7 '. ? siu atsidėjimu ir, kai aš pa
rkingos už pagelbą, kokią jos baigiau savo pasaką, jis pa
gauna iš šalies, visųpirma P1 i" glostė mano galvą.
vajo remtis savo pačių jėgo- “Tu esi gęras jaunuolis, 
mis- Zigmonte”, jis tarė; “ir jus

Marškinių siuvėjų algos ir visi esate didelėje nelaimėje, 
darbo valandos ar ne? Gerai, jus tik pasitikė- 

Suv. Valstijų Darbo Depar Hile Ben Qunnu Ben Gunn 
tamentas paduoda žinių apie išgelbės jumis. Ar tu many
tai, kokios buvo marškinių siu-. Prokuroras butų 
vėjų algos birželio mėnesį šių palaukus, jeigu jis gaus pa
metu ir kaip ilgos buvo jų dar- gulbos-kadangi jjs yra dide- 

f‘ '< lliomn novmiiin bom Iii cn_
bo valandos.

Pasirodę, kad darbo valan
dos siekė tarp 44 ir 50 per 
savaitę. 77 nuošimčiai visų pra
monės darbininkų dirbo 48. va
landas . savaitėj arba daugiau. 

, . Marškinių siuvėjų algos vi- 
duris buvo 19 centų valandai 
Kai kurie jų uždirbdavo dau
giau,. kiti — mažiau.

'Savaitines algos viduris bu
vę $7.40; 20 nuošimčių dar
bininkų .uždirbo tarp $10 ir 
$15 savaitėj; 52 nuošimčiai už 
dirbo tarp $5 ir $10.00; 22 
nuošimčiai — mažiau negu $5 
savaitėj.

Didesniuose miestuose algos 
buvo aukštesnės; mažesniuose 
žemesnės. Pavyzdžiui, iš 1,254 
moterų dirbusių mažiukuose 
miesteliuose tik 70 teuždirbo 
$8.00 savaitei ir ne viena jų 
neuždirbo $15.00. *

Dabar, per trejetą paskuti
nių mėnesių, dalykų padėtis 
pasikeitė. Įvesta laikinas ko
deksas nusakąs 40 valandų dar
bo savaitę. Darbo valandų klau
simas gali būti peržįurętas šį 
mėnesį, L y- gruodį. Marški
nių siuvėjų algos irgi ttapo pa
keltos.

liame pavojuje, kaip tu sa
kei?”

Aš pasakiau jam, 
kuroras yra labai 
kas žmogus.

“Taip, bet ar tu 
atsakė Ben Gunn, “aš to neno
riu, Zigmonte ir to man ne
užteks. Aš turiu mintyje, pa- 
dėkim sau, ar jis skirtų man 
bent? tūkstantį svarų sterlingų 
iš tų^pinigų, kurie jau yra be- 
veik mano nuosavybėje?”

“Aš esu tikras, kad jis skir
tų,” aš pasakiau. “Kaip pir
ma buvo, visi darbininkai 
tų gavę dalį pinigų.

“Ir kelionę namo?,” jis 
dūrė, nuduodamas didelį 
druiną.

“Žinoma,” aš šuktelėjau, 
“prokuroras yra tikras džen
telmenas. Ir priegtam, jeigu 
mes ątpikratysime kitų, mums 
reiks tavo pagalbos prie laivo, 
grįštant namo.”

“O,” jis tarė, “lai jus pi i 
imtumėte mane.” Ir jis atrocl 
daug ramesnis.

(Bus daugiau)

f—" -...... ..................  . {J

Robęrt Louis Slevenson. Verte Ą, Kartonas

Turtu s<įla.
V—- .. ..................... ■■■■■ i

pirmos progos. Aš esu pasi
žadėjęs būti geras ir aš ži
nau, kalji tą galima bus pada
ryti. Ir Zigmonte” — apsižval
gęs aplink ir nuleidęs balsą 
il^į pašnibždų 
tingas.”

Dabar aš jau buvau tikras, 
kad šis žmogus iš proto išėjo 
budųmąs yieiiątvėje ir, tur 
ŲįUt,; ąš tą savo jausmą* paro
džiau sąvo vejdo išraiškoje, 
nes jis įsikarščiavęs pakarto
jo savo pareiškipią.
. ^Turtingas! . Turtingas! Aš 
sakau, h’ štai ką a& pasaky
siu : Aš taye padarysiu žmo
gumi? Zigmonte. Ak* Zigmon- 
Je, ,tu s»vq jLy|lgždęą,
tu l^min^į, nes tu pirmas ąt- 
radai mąuel”

Ir iš to jo yeidas apsiniau
kė įr jis
ką. smarkiau, pakeldamas pir
štą prieš ipąąo ^1$, grąsirida-j

Francis B. Sayre, Harvardo 
teisių profesorius ir žentas buv. 
prezidento Wilsono, liko prezi
dento Roosevelto paskirtas val
stybės sekretoriaus pagelbinin- 
Jku.

Buk Naujų Metų 
Aviacijos Bankiete
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

formacijų galite gauti nuo mu
sų “nevvsboy” F. Lukoševičiaus 
ir nuo manęs, tik pašaukite 
kaip einame pro šalj.

Northsideje suorga 
nizuotas ALTASS 

komitetas

Biznierius Antanas Ambro- 
zaitis sunkiai susirgo. Šauktas 
daktaras. Linkiu jam greitai 
pasveikti.

NORTH SIDE. — Ketvirta
dienio vakare buvo suorgani
zuotas ALTASS komitetas, ku
ris pradės veikimų šiaurinėje 
miesto dalyje lakūno Juozo R. 
James-Janušausko naudai. Į 
komiteto valdybą išrinkti K. 
čepukas—pirmininkas, C. Kai
ris — iždininkas ir F. Bulaw 
sekretorius.

šis komitetas gruodžio 20 d. 
šauks masinį susirinkimų, ku
riame bus išrinkta pastovi ko
lonijos skyriaus valdyba. Salė 
ir laikas bus pranešta vėliau.

Ketvirtadienio susirinkime į 
ALTASS įstojo trys nauji na
riai : C. Kairis, I. černauskas 
ir V. Pačkauskas.

Įvairenybės iš Cicero 
lietuvių gyvenimo

’ - ’f » * • •
tas ęeūtas ėis nupitidmui’ krep
šelių su valgiais toms neturtin
gųjų šeimynoms.

Bazaro komisijos narės yra 
pp. Russell, J. Andndienė, O, 
Grigonis, ir B. Dųbinskienė, 
kurios eina pardavinėdamos bi
lietus, rinkdamos dovanas. Bėn- 
drai, visos narės dirba, kad 
Vasaras butų sėkmingas. Jis į- 
vyks Sandaros svetainėje, 811 
W. 33rd Street.

• —Narė.

v

sii kuriuo vožė kelius kartus
Jonui per galvą.

Jis dabar skaito žaizdas Cook 
apskričio ligoninėje.

Sekmadieni S. L. A. 125 
kp. susirinkimas

noj operetes “Agurkai’’, kurios 
vaidinimas prim poros metų 
sutraukė tiek daug publikos į 
Lietuvių Auditorijų ir kuris 
taip sėkmingai praėjo. Tik šį 
kartų operetę “Agurkai” bus 
pastatyta tobuliau ir publiką 
sužavės labiau, nei pirmų kar
tą.—V. P-ka.

Narės .pasiimkit tikietus iš 
anksto sau ir savo draugams, 
nes ifrie durų bus brangesni.

(Sp) J. P. Dr. StrikolTs

Tai 
va-

bu-

Šaukia real-estate 
gold-bonų sav. 

susirinkimą

CICERO. — Miliauskų name, 
l lth ir 49th avė., atsidarė nau
ja moderniška pieninė. Viskas 
net žvilga, o be to, ir produk
tai ten pigus. Kas savininkai 
dar neteko patirti.

Krautuvė prie 14-tos ir 48th 
Ct. buvo tuščia per ilgų laiką, 
bet dabar ten atsidarė groser- 
nė. Linkiu, kad naujieji biznie
riai susilauktų pasekmių. Pata
riu jiems garsintis “Naujieno
se”, nes tuomet visi apie jus 
sužinos ir ateis pasipirkti pro
duktų. Apie apgarsinimus in-

d

STANISLOVAS SVILA1NIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 6 d., 1933 m., sulau
kės apie 45 metų amžiaus, gi
męs Lietuvoj, Utenos apskr., 
Videniškių parap., Švedų vien
kiemy.

Amerikoj išgyveno 23 metus. 
Priklausė ^rie Joniškiečių lab
darybės Kultūros Kliubo.

Paliko dideliame nuliudime 2 
dukteris Stanislavų ir Nellą, 3 
brolius Kazimiera, Konstanta in 
Steponą, broliene Juzefą ir gi
minės. o Lietuvoj seseri Stepą- 
niją, švogerj Juozapa Bučių ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Masalskio koplyčioj, 3307 Au- 
burn Avė.

laidotuvės įvyks pirmadieny 
gruodžio 11 diena, 1 vai. no 
pietų iš koplyčios bus nulydė
tas i Tautiškas kapines.

Visi a. a. Stanislovo Svilai- 
nio giminės, <1 raugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Broliai, Brolienė 
ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Tarpe senųjų biznierių daug 
permainų nesimato. Visi laukia 
geresnių laikų. A. Zajauskas 
sparnus plasnoja, kad Cicero 
apleisti. AŠ tam priešingas. Bu
tų skriauda Cicero netekus ge
ro žmogaus.

» » »
Aleksas Tamoliunas iškabino 

prie savo įstaigos, 1446 So. 
49th Avė., gražią Blue Ribbon 
iškabą. Aleksas sėkmingas biz
nierius. Eina tėvo pėdomis.

B » »
Antanas Milius, skalbinių iš- 

vežiotojas, jau pilnai pasveiko 
ir smarkiai darbuojasi. Atrodo 
visai naujas žmogus.

» » »
Miesto galva, prezidentas 

Czerny patiko nelaimė su auto
mobiliu. Skaudžiai sužeistas, o 
kiti du mažiau nukentėjo, 
vis neatsargumas ir greitas 
žinėjimas.

» » »
• IPrieš “Turkių” dienų visi
ceriai pasipirko paukščių dau
giau negu paprastai, o vagiliu
kai tuomi naudojosi. Tas atsi
kartoja kiekvienais metais, šį
met gana daug nukentėjo bu- 
čeris K. Vasiliauskas, 1334 So. 
49th Ct. Nakties laiku išvogė 
jo “turkius”. Nukentėjo ir keli 
kiti biznieriai, bet mažiau. Ži
note, Dėkų dienų kiekvienas no
ri turėti kalakuto, tai ir ieško 
budo paukštį gauti. Bet kaip 
ten nebūtų, vagiliai bus pagau
ti ankščiaus ar vėliau.

» » »
Leo Švėgžda, plačiai žinomas 

visai apielinkei ir užlaikęs ofi
są 4917 West 14th Street (kur 
yra spulka) susidarius opozici
jai turėjo pasitraukti šalin. Ofi
są perdavė p. J. F. Kimbarkui. 
Tai jo buvęs pusininkas ir pa
tyręs biznierius. Gabus politi
kierius. Gerų pasekmių...

“N.” Rašėjas.

Rytoj, sekmadienį, ryto 
vai. yra šaukiamas visų real- 
estate gold-bonų savininkų su
sirinkimas Theodorc Gerzl mo
kykloje, Dougląs ir Indepen- 
Jence Boulevards.

Susirinkimų šaukia Mutual 
Bondholders Asociation ,kurių 
sudaro savininkai real-estate 
gold bonų pirktų per įvairius 
bankus ir trust kompanijas, ši 
organizacija, sako, prisidėjusi 
daug prie įvairių bondholderių 
suorganizavimo jų pačių ap
saugai.

Susirinkimo tikslas bus apkal
bėti budus kaip priversti Wash- 
ingtono ir Springfieldo legisla 
tyvius organus susirūpinti bond
holderių vargais.
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MELROSE PARK, III.—SLA. 
125 kp. priešmetinis susirinki
mas jvyks gruodžio 10 d., 10 
vai. ryto, P. Vaičiūno svetainėj. 
15th Avė. ir Lake St. Bus no
minacijos SLA. centro viršinin
kų, taipgi rinkimas kuopos val
dybos 1934 m. Turėsime ir dau
giau svarbių reikalų aptarti. 
Todėl, visų narių pareiga atei
ti j šį svarbų kuopos susirin
kimų. —M. šeštokas, Pirm.

Steponavičius Pasi
traukė iš Ramova 
Gardens Vadovybės

BRIDGEPORT.
Steponavičius, kurį lAikų ėjęs 
vedėjo pareigas Ramova Gąr- 
dens, pasitraukė iš tos vietos.

Ateity vėl visą savo energi 
jų sukoncentruos muzikos ir 
dainos darbuotei. ,

Ir tuč tuojau imsis energin
gai ruoštįs prie pastatymo sce ■

P-nas K.

Ryt Keistučio klubas 
aplankys Oak Forest

OAK FOREST. — Keistučio 
klubo nariai, rytoj, apie 1-mą, 
aplankys Oak- Forest prieglau
dos lietuvius, su koncertu, do
vanomis ir puota. Daugiausiai 
prie tų vaišių prisidės grabo- 
rius J. J. Bagdonas., kuris yra 
klubo narys.

JURGIS SABALIAUSKAS
SUNKIAI SUSIRGO

18 APIEL1NKĖ. —Gruodžio 
J. Sabaliauskas, kuris gy- 
adresu4 1711 'South New- 

sukiai susirgo.

Liet. Taut. Seserų 
Dr-ja rengia mas

karadinį balių

Svetainėj, 49 Avė. ir 
gatvės.
labai puikus balius, daug 
bus dalinama pinigais ir

CICERO.—Lietuvių Tautiškų 
Seserų Draugystė praneša savo 
narėms ir draugams, kad sau*- 
šio 6, dienų yra rengiamas di
delis maskaradinis balivte, Lino- 
sybės 
14-tos

Bus 
prizų
dovanom^ tiems, kurie bus į- 
domiausiai apsirėdę.

Gerai žinomi At Mettrick’s 
muzikantai iš Town of Lake 
pagros lietuviškus ir ameriko
nišku^ šokius.

Įėjimas 50c iš kalno, prie 
durų 60c. Pradžia 8:30 vakaro.

Visi kviečiami atsilankyti į 
šį didį balių linksmai laikų 
praleisti.

Lietuves Akušeres

Šiandien bus perga
bentas S. Shattiėnės 

kūnas
Gauta žinia iš Hot Springs, 

kad šiandien Chicagon bus par- 
gabentast kūnas Stellos Shattie- 
nės, kuri buvo ten nudurta lie
tuvio Jack Walton. Ji bus lai
dojama antradienį, šv. Kazi
miero kapinėse. Irena Shattas, 
velionės duktė eina geryn 
sako pasveiks.

K. R. Election

ir,

Yes, it was an important 
event in the life history of the 
K. R’s when the officers for 
the coming year were eleeted. 
Just look at this line up of abi- 
lity: Frances Sadauskas—pre- 
sident, Birutė Briedis—vice-pre- 
sident, Marie Slaters —secre- 
tary, and Gene Lenkart— trea • 
surer. Ther’s no telling what 
heights the K. R’s will reach 
now, with such a capable body 
of leaders! Jitet watch them.

—Jo,

Gydytojas ir Chirurgas
Ofl.Ml 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

Rytoj įvyks Lietuvių 
Moterų Piliečių 
Lygos bazaras ____ \

BRIDGEPORT.—Rytoj, sek
madienį, prasidės rankdarbių 
bazaras, kurį rengia Chicagos 
Lietuvių Moterų Lyga ii* ku
rio pelnas skiriamas sušelpi- 
mui neturtingų šeimynų Kalė 
doms.

Atsiminkime, kad atėjite Ka
lėdoms, mes sėsime prie sta 
lo, kuris bus apdėtas gardžiais 
valgiais, daugelio šeimynų sta
lai bus pliki, jų niekas nepuoš. 
Prisidėkime prie jų sušelpimo, 
atsilankant į tų bazarų. Pasi
pilkite vieną kitų dovanėlę, 
rankdarbį, o kiekvienas pelny-

6 <1., 
veno 
berry avenue, 
Kraujas pradėjo bėgti per no
sį ir burnų. Gruodžio 7 d., jis 
buvo išvežtas j apskričio ligo
ninę. Ligonis kritiškoje padė
tyje.—Senas Petras.

MOTERYS, TOS MOTERYS?

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrlcally Akių Specialistai
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South? ^Ashland Avė.

Phone Boulęvard . 7589
-------------------■----------V. —f Į------------J A -j" - , . ‘ .

Tėl. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinių* 

Kreivas Aki* 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.

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

Nedeliomis 10 iki 12 vąl. ryto

Mrs. Anelia K. Jarush 
Physical Therapy 

U Midwife 
6109 South Albany 

Avenae 
Phone 

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

Ar esi Altass nariu?
Lietuviai Daktarai 

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijo* 
Nariai. 

-w<^*ww***-R*sa<M"aisu*^»*was*<w^*«»*»*********»***»**^**^1^*

DR. C. K. KLIAUGA
♦ DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828
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T0WN OF LAKE.— Kuomet 
Jonas Zamis, 4438 South Pau 
liną Street, 
“geresniąja
likti laimėtoju, 
pusė” taip nemanė, 
jai po rankų pasitaiko kibiras

susibarė su savo
pitee”, jis manė

Bet “geresnioji
Ir matyt,

22-JŲ METU MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

poSiunčiame Gėles per Telegramą 
visą pasauliLOVĖIKIS

Kvietkininkas
Gėles Del Vestuvių, Bankietams

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

3316 So. Halsted St., <Chicągo, III.
Phone Boulevard 7314

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reįka-
1 lams. ' Kaina prieinama.
3319 Auburn Avenue

CHICAGO, ILL.

A L Davidonis, MLD.
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare, 

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 it augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18tĄ St. Tek Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakar* 
Seredoj pagal autartj.

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St

Tel. Mosto. 3377

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

PETRAS CHEKNAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 8 dieną, 1 valandą ry
te 1933 ni.. sulaukęs 50 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Gau
rių parap.. Tauragės apskr.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Petronėlę po tėvais Rim- 
kaitė, dvi dukteris Stasė ir Bar
borą, 3 sūnūs Stanislovą, Liud
viką ir Petrą, 3 brolius Vincen
tą, Mikola ir Izidorių, 3 sese
ris Oną, Marijoną ir Petronė
lę, dėdės ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
2850 W. 36th St.

Laidotuvės įvyks pirmadieny 
gruodžio 11 disnę, 2 vąl. po piet 
iš namu bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Petro Chernausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly- - 
vau t i laidotuvėse ir suteikti' 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris, Dukterys, fsinai, 
Broliai, Seserys, Dėdės 
ir Gimini.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. Liulevičius, Telefonas 
Lafayette 3572.

MOTIEJUS NEVADOMSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

11 dienų, gruodžio mėn. 1911 
m. sulaukės 46 metų amžiaus, 
gimęs Vilniaus krašte, Lietuvoj.-

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Marijona, dukterį Pran
cišką, 2 sūnūs Juozapą ir An
tanu ir giminės.

' , Liūdnai atminčiai musų bran
gaus Motiejaus Nevadomskžo 
vyro ir tėvelio bus laikomos 
šv. Mišios Aušros Vartų pąr. 
bažnyčioje 11 dieną Gruodžio 
mėn., 1933 m., 7:45 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti i pamaldąs.

Mes Tave Musų brangus!?1 
vyre ir tšyeli niekuomet ne-

. užmiršime. Tu pas mus jau 
nebesugrįš!, bet mes anksčiau 
ar vėliau pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinanti
, Nuliude lieka,

Moteris ir Vaikai.

LAIDOM PIGIAU NEGU KITI

•T«L Cicero 3724.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja* Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS 
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Auburn Avė. 
Tel. Boulevard 4139

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

kampas 67th it Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
it 7-9 po pietų, seredomis .po pietų ii 

nedaliomis pagal susitarimą.

Ree. 6600 South Artesian Avenae 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

I. J. Z0LP
. ■ GRABORIUS

1646 West 46th St. 
1 Tel. Boulevard 5203 ir 8413 
• 1327 So. 49th Ct.

Koplyčia dykai

Dr. Suzana Slakis
Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligų 
4145 Archer Avenue
Ofiso Tel. Lafayette 7337

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

šetadieniais sulig sutarties.

Vai.
Ketvergais 4

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS

jueiuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

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

VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 rak. 
Tel. Seeley 7330

, Namų telefonas Bruoswick 0597

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grjio U Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniai* pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St 

T«L BOULEVARD 9199

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau | erdvesnę ir patogesnę vietą 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victorv 2343 DR. BERtASH
756 W. 35th St

(Cor. of 35tb 8 Halued Su.) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St 

(Cor. of 35tb V Halsted Sts.) 
Gyveninio vieta 3139 S. Lowe Avė.

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

Nedėldieniais pagal sutarti.
-..  1.................. F

Ofiso Tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer a v., kamp. Francisco av.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: , 

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro .* .... • w _

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas U 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV. 18th St., netoli MorganSt 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone M1DWAY 2880

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 3200 «

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 93.91

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street

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

niais 10—12 dieną.

Advokatai

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė, 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockufell St. 
TeL Republic 9723

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

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

Tel. Boulevard 1401
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Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

FatarnadjZ laidbtavčse kuopigiauiiai. 
Rdikale meldžbme atsišaukti, o matų 

darbą busit* užganėdinti.
. Tel. Cattil 2515 arba 2516
2314 .W. 23rd PI., Chicago 

SKYRIUS,
1439 S. 49 Ct., Cicero, IU. 

Tel. Cicero 5927
/

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedeliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefoną* Republic 7868

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukit* Man* 
2506 West 63rd St 

T*L RĘpŲBUę 3100

105 W. Monro© St., rie Clark 
■nriftfMV /taU 7000: VaUndoe 

W.Si&:2201 22 SL (Cermak Rd\
7anediUio. Seredo* tr bujotoji vak. 6 iki 9

’ Telefoną. Oaaal
well Street

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

Tel. Canal 0706
DR. J. KOWARSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso valandos 2 iki 4 ir nuo 7—9 
vai. vakare. Nedėlioj sulig sutarties 

2403 W. 63rd St„ Chicago
" 11  ....................... .. ..... .. ... ....—*

P«n<

Namai: 6459
UtarniMko. Ketmrgo ir Buba tos vak. t ijįl t

■I ■   f lig* n    ................ . ........................ .......

TeL Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus 
Graborius

CICERO. ĮLL.

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
' DENTISTAS , 

6558 So. Western Avenue 
Valatidor: Nuo 9 ryto iki 8 vai. valę,



• /Jpj

Tarp Chicagos 
Lietuvių

TIK TRYS SAVAI 
TĖS IKI NAUJU ME 

TU BANKIETO
Kalendorius parodo, kad be

liko trys savaitės iki Naujų 
Metų Rankioto, kuris yra ren
giamas lakūno Juozo R. James- 
Janušausko skridimo naudai, 
Ashland Boulevard Auditorium.

Bukite ten, nes ten rengiasi 
vykti būriai lietuvių iš kiek
vienos kolonijos Chicagoje. Su
tikite Naujus Metus, 
desnės dalis Chicagos 
tai padarys.

Įsigykite bilietų iš 
3,000 jų yra išplatinti 
kolonijose!

kur di- 
lietuvių

anksto.
visose

Ar esi Altass nariu?

'UOUh,hom£CL
real
Audio! J

PROGRESS
FURNITURE CO.

KRAUTUVE 
Siūlo Naujausius

RADIOS

Waterbury, Conn. 
majoras $25.00-ius 
Janušausko fondui

Tapo Amerikos Lietuvių Trans
atlantinio Skridimo Sąjungos 
garbės nariu.

ma-

...................... .......... K ’ H .
riko radio ir rAkapdų krautuvė su narių pareiga atsilankyti, užsimo- 
iš didžiules WCFL stoties, nuoI“
i iki 2 vai. po pietų. Apart prirašyti prie kuopos. Jau yra gau- 

uniiidn rndili u«ma ir paskola mokestims užsimo-Budliko šaunių ladijo kėti, kuriems reikalinga, tai atėję
kantų išgirsite didžiulio choro pareikalaukite paskolos iš Centro,

innvimo anliulna iv Pradžia susirinkimo 2 yal. po pietų,inavimą, solistus n, Nesiveluokite, bukite laiku, nes bus
garsiąja Makalų šei« daug reikalų, kurie turi būti apsvars

tyti. Sekretorius.

šeštadienis, gruod. 9, 1933

Į CLASSIFIED ADS. j

{Per Dr. J. S. Staneslow, Wa- 
terbury, Conn., to miesto ma
joras Frank Hayes paaukavo 
$25 lakūno Juozo R. James- 
Janušauško tranzaitlantiniam 
skridimui į Lietuvą, tapdamas 
Amerikos Lietuvių Tranzatlan- 
tinio Skridimo Sąjungos nariu.

Pinigus į Centrą vakar pri
siuntė p-lė Olga Ažunariutė, 
kuri yra Connecticut valstijos 
ALTASS skyriaus sekretorė ir 
žymiai prisidėjo prie Connecti
cut Aviacijos Dienos pasiseki
mo. Connecticut, po didelį pel
ną davusios Aviacijos Dienos 
•tęsia darbą toliau, rinkdamas 
narius ir iki kovo mėnesio ža
da turėti tų narių kelius šim
tus.

Vietinis majoras, pritarda
mas Janušausko žygį, išreiškė 
tą pritarimą auka, kuri sutei
kia jam garbės narystę A. L. 
T. A, S. S. organizacijoje.

Bet tuo tarpu ir chicagiečiai 
nesnaudžia. Apart naujų A. L. 
T. A. S. S. narių, būrelis lie
tuvių suaukavo penkius dole
rius ir prisiuntė juos fondui per 
Joseph Dargužį, “Lietuva“ vieš
bučio savininką. Tie asmenys 
yra:

Joseph Dargužis........... $1.00
Joseph Paulauskas .1... 1.00
Charles Sul'tan ........... 1.00
Anton Lechovicz ......  .50
Jonas Karatis ................... 50
Frank Simonaitis .............. 50
Aleksandra Dargužis ....... 50

— .„—.■.■■„Į.......... ■ .. ..... ........ į....
Ragina visus aukauti!

Prie aukų pridėtame laišku
tyje, p, J. Dargužis sako: j “Ra
ginu visus biznierius ir /orga
nizacijų susirinkimus aukoti 
antram skridimui. Parinkime su
sirinkimuose, suėjimuose aukų, 
Tas geriau, negu kokių ^engi
mų darymas, nes išlaidos
žos, o nereikia pašvęsti ii tiek 
daug darbo. Jeigu mes vis i au
kautume, tai lengvai vist s pi
nigus sukeltume.

“Aš nuo savęs raginu visus 
AVnerikos lietuvius prisidėti 
prie skridimo nors ir su mažo
mis aukomis, bet prisid©ti. Bu
kite lietuviais-patriotais, ‘ tegul 
musų drąsusis vyras pasiekia 
Kauną. Lakunas Janušauskas 
pasišvenčia Lietuvos garbei, 
rizikuoja gyvybę, todėl ir mes 
neturėtumėme pasigailėti au
kauti jo žygio įvykinimui.

Juoseph. Dargužis.”

RADIO
11-tos vai. nedėldienio pro

gramas

Rytoj, 11-tą , valandą prieš 
pietus, stotis WGES., 1360 ki- 
locycles, pastangomis Progress 
Furniture krautuvės perduos 
gerai prirengtą smagų ir įdo
mų radio programą. Dainuos 
keletas įžymių radio daininin
kų, kaip solos taip ir grupėje. 
Bus gražios muzikos ir kitokių 
naujienybių bei žingeidumų 
kiekvįenam pasiklausyti. Todėl 
malonėkite nepamiršti 
tyti savo radio.—š. 4

Budriko radio

užsista-

Viso .... $5.00

Ryt dieną vėl sekmadienis ir 
vėl bus puikus radio progra
mas, ki.’rį duos Jos. F. Bud-

ž mažiausią kainą 
Mieste!

vertės, nauji Midget

8,50
$20.00 
Radios

$30.00 vertės, nauji 5-kių 
tiubų Radios $■£

$90.00 vertės, naujausios 
mados, 8 tiubų Zenith Ra-

dl“’49.75 
1931 metų mados Crosley 

R""i“.. 721.00
1934 metų mados Philco

......... ’22.50 
1934 metų mados, kombi
nacijos radio su gramafonu

*38.50
Kitokie radios, desėtkai iš 
kur pasirinkti, kaina nuo 

*9.00 " ’175
Lengvus išmokėjimai.

Didelė nuolaida už seną 
Radio.

Pirkite dabar ir taupykite. 
Didžiausių vertybių krau

tuvėse.

3222-24-26 South
Halsted Street,, 

Chicago, III. :
J. Kaledinskas, J. Romanas, 

Vedėjai.
Duodame gražius Lietuviš
kus radio programus kas 
sekmadienį 11-tą valandą 
prieš pietus iš stoties W.
G. E. S., 1360 kilocycles.

NAUJAS IŠRADIMAS
Baterijom čardžyti, kuri įsigijo Lietuvių Gasolinę Stotis. ' šis 

naujai išrastas General Electric Charger apsaugoja ir • nesugadina 
senų baterijų ir tvirtai Elektra pričardžina. Reikalui atsitikus šis 
išradimas apsimoka, kiekvienam pabandyti ir sučedyti seną bateriją 
nuo sudeginimo senu platu. — Parduodam Tairus, Tūbas ir Baterijas 
Phillips 66 — gazoliną ir visokios rūšies aliejus. Grizuojam viso
kius automobilius su naujos rūšies instrumentais. Visais Viršmi- 
nėtais reikalais matykite mechaniką JUOZĄ VILIMĄ.

63rd & Talman Service Station
2634-6 W. 63rd St.

Tel. REPUBLIC 1701

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

BUFFALO INN
Įvyksta Gruodžio-Dec. 13, d., 1933

Kviečiame visus pažinties draugus ir drauges j musų iš
kilmingą atidarymą. Bus skanaus alaus, geros degtinės ir 
veltui “Roast Pig” jauno paršiuko taĄipat gera muzika, 
kur šoksime linksmai iki vėlybos nakties.

Kviečia savininkai

Joe. Martin ir Joe. Slack
83rd St. and Kean Avė.

Teatras ir Balius
/ ■ . .

L. S. S. Chicagos Centralinė Kuopa
stato scenoje 3 aktų juokingą komediją

“AUDRA GIEDROJE”
Sekm. Gruodžio 17,1933

C. S. P. S. SVETAINĖJ
11Ž6 West 18th Street, Chicago

Po perstatymo šokiai prie linksmos Byans- 
ko muzikos. įžanga 40c ypatai.

Durys atsidaro 7 vai. vakarei
Perstatymas yra rengiamas su stropiausiu atsidėjimu 

ir gabiausiomis sceniškomii spėkomis, po vadovyste Kl. 
Jurgelionio. Vakaras bus (radicijiniai puikus, linksmas 
|r draugiškas kaip ir kas metą L. S. Si Centralinės Kuo
pos vakarai. 4 '

Visus draugus, simpatizuotojus ir Meno Mėgėjus 
užkviečia RENGIMO KOMISIJA.

žinoma, 
mjrną.

Programai, kuriuos jai. penk-lj)jrek(orįy Atstovų mėnesinis au
ti metai leidžia p. Budrikas sa- sirinkimas bus pirmadieny, gruodžio 

.„v . . , .v .11 d., 1983, 8 vai. vakare, Auditori-vo lesomis, visados pasižymi j0H svet, 3*133 So. Halsted St. Visi 
savo puikiu turiniu ir įvairu-pirek.loriai ir Atstovai kviečiami da- 
mu ,per tai ir yra visų mėgia
mi. Kurie Budrike programų 
klausosi, apart mi.'zikalio užsi- 
ganėdinimo dar pasinaudoja 
proga daug ką pigiau nusipirk
ti, nes gauna pirmiausias ži
nias apie įvairius bargenus.

—J. S.

• « _ • | XI XVoO| č> V<11« VclKcIl 7x1111110*1“visados \pasižymi i0H fiVeti 3133 s0. Halsted St. Visi

Buk ALTĄSS nariu

PRANEŠIMAI

lyvauti šiame susirinkime, būtinai.
A. Kaulakis, rašt.

Automobiles
AUBURN PASKIAUSIS 1931 

SPORT SEDAN aprūpintas 6 drab
niais ratais, Tronku. Tairai kaip 
nauji. Važiavau juo labai mažai. 
Važiuoja ir išrodo kaip diena kuo
met ji nUmpirkaų. Reikalas 
verčia mane paaukauti mano 
už tiktai $200.

3317 West Byron Street, 
1 lubos

..........—.........- ------------- - i -

Business Service

cash 
karą

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

Teatras. L. SV,S. Chicagos Cent- 
ralinė kuopa stato scenoje 3 aktų 
komedija “AUDRA GIEDROJE’1 sek
madieni gruodžio (Dęc.) 17 d., 1933, 
C. S. P. S. svetainėj, 1126 W. 18 St., 
Chicago. Pradžia 7:45 vai. vakare. 
Po perstatymo' šokiai prie p. Byans- 
ko orkestros. įžanga tik 40c. ypa- 
tai. Tikietus galiiųa gauti iš anks
to NAUJIENŲ OFISE, UNIVERSAL 
KLIUBE ir pas kuopop nacius.

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

* Rengimo Komisija.
Teisybės Mylėtojų Draugystės Na

riams. Būtinai atsilankykite į 
priešmetini. susirinkimą, kuris įvyks 
gruodžio 10 d., 12 vai. dieną, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Jūsų atsilankymas yra 
reikalingas dėl sakančių priežasčių:
1- as. Bus rinkimas valdybos 1934 m.
2- ras. Bus renkami darbininkai dėl 
baliaus. 3-čias. Bus svarstoma finan
siniai ir konstituciniai klausimai, 
kurie liečia kiekvieną narį-ę.

3. Narkis. sekr.

S. L. A. 129 kuopos susirinkimas 
įvyks gruodžio JO d;. 1 vai. po pietų 
G. Chernausko svejl, 1900 S. Union 
Avė. Visi nariai, malonėkite daly
vauti, nes šis susirinkimas yra prieš- 
metinis, taigi bus renkama valdyba 
ateinantiems metąriis. Taipgi bus 
nominacijos Centro Pildomosios Val
dybos. Taipgi ir daugiau yra svar
bių dalykų dėl aptftriiųo.

, *(į { ' Valdyba.

Sekmadieni, gruodžio 10 d. West i 
Pullman Park svet., įvyks S. L. A.į 
55 kuopos priešmetinis susirinkimas. ] 
Bus nuominuojama Centro Valdyba, 
bus renkama kuopos valdyba; komi
sijos ir bus raportų, pranešimų ir 
bus svarstoma ria.pji, reikalai. Vi-

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
kultūros Draugija.

Į narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų, skyrių; $6, $10 
ir $10 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai įstoję Draugijon gali gy
venti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtinė išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
nelankymą susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na* 
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo būdų. Draugijos narių 
skaičius yra 1,300, piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illiųois valstijos.

Jeigu dar Tamsta nesi nariu ši
tos skaitlingos ir stiprios organiza
cijos, tai kviečiame tuoj prisirašy
ti per musų atstovus—kontestan- 
tus arba tiesiai kreipkitės į Chi
cagos Lietuvių Draugijos ofisą, 
1739 So. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telefonuokite, kad musų atstovas 
ateitų i namus. Tel/ Canal 0117 
-—klauskite Mickevičių.

1,1 1 ............. . ■■
•i—

VIEŠA PADĖKA

AR JŲŠU STOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darbą už 

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
8216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965
NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 

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

OF

savošiuomi noriu padėkoti visiems 
draugams — kostumeriams už jų 
paramą ir už puikų bizni kurj jie man 
suteikė. Aš visuomet esu prisiren
gęs jums patarnauti visokios rūšies 
degtinę, vynu ir likieriais.

Visą savo tavorą pilnai garan
tuoju.

. Turiu dideli ir įvairų pasirinkimą 
whiskey ir vyrio.

Atsilankykite pas
Jūsų seną draugą žyduką.

NATHAN KANTER.
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0801

The Bridgeport 
Knitting Shop

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

Neriam vilnones pančiakas dėl mo
terų ir vyrų. Taigom senus svede
rius.

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVICIA

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

Phone VICTORY 3486

m

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA ruimas vaikinui 

arba merginai, 3127 So. Emerald 
Avė., 2-ros lubos.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

IŠPARDAVINĖJIMAS . Majestic 
Storage Battery už wholesale kainas 
tiktai 3 dienas. A. Ališauskas, 7100 
S. Talman Avė. Republic 6051.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA kepykla gražiausio- 
e lietuvių apielinkėje Marąuette 
’arke. Biznis išdirbtas per 7 me

tus, kam reikalingas toks biznis pa
sinaudokite progą. Renda pigi, par
duodu pigiai. Pardavimo priežastis 
abai svarbi, patirsite ant vietos.

2616 W. 69 St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, pigiai.

5200 So. Union Avė.

LANDLORDS BUREAU < 
CHICA.GO 

Inkorporuotas
1642 West Division St.

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

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

Tel. Yards 3408 • 
VICTOR BAGDONAS 

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

• Persiuntimas
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III

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

DRAPERY AND UPHOLSTERING 
SERVICE CO. M. A. Laberdia, sav. 
Langams užlaidos, taipgi valome fi- 
rankas ir langams užlaidas. 7017 So. 
Westem Avė. Republic 5730, Chica
go. III.

ALAUS “čooleriai” ir “work 
board”, puikiausio darbo. Kai
nos labai prieinamos, darbas 
garantuotas. Stakas pasirinki
mui visuomet ant rankų. Pa
taisome ir permodeliuojame.

ARTS TIN SHOP
1344 So. Union Avė.,

PARDAVIMUI
SAM’S TAVERN 
6946 S. Racine Avė.

KAP. S. DARIAUS IR S. GIRĖNO 
PAVEIKSLAI 

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

URBAN STUDIO, 
La Clede, III.

vie- 
pa- 

Pri-

PARDAVIMUI Tavem, gera vie
ta nebrangiai.

3116 W. 43 St.

PRIVERSTAS esu parduot vieną 
iš dviejų savo namų, saliuną arba 
road housę. Road house randasi 
Justice Parįc miškuose. Matykite 
savininką po adresu:

3601 So. Lowe Avė.

PARSIDUODA aludė yra penki 
kambariai' užpakaly, dėl pagyvenimo, 
karšto vandens šiluma, renda pigi, 
pardavimo priežasti patirsite ant vie
tos, 5613 So. Racine Avė.

EXTRA. Parsiduoda bučeroė ir 
grosernė, 4 ruimai pagyvenimui ir 
sraradžius — pigi renda. Parsiduo- 
dada pigiai. Pamatykite vietą, 3808 
Lowe Avė., Tel. Boulevard 6502.

Tel. CANal 5668

PARDUODU KANARKAS 
už nužemintą kainą, kad padarius 

I vietos dėl perinimo, gvarantuoti ge
niausi giedoriai, jums patiems arba 
jūsų draugams butų geriausias 
Christmas prezenths. Visi be skir
tumo užprašomi ateit pasižiūrėti.

i JOS. ZALUNSKI
4526 S. TALMAN ĄVE., CHICAGO.

Financial
Finansai-Paskolos

PIRMI morgičiai parsiduoda už 
pusę kainos, namai yra nauji. 
$15,000 už $7500, $12,000 už/$6000, 
$8000 už $4000. Rašykite jt Nau
jienas, Box 56, 1739 S. Halftęd St.

PARDAVIMUI Roadhouse, gasoli- 
no stotis, 7 ruimai gyvenimui ir pu
se akerio žemės. Parduosiu paren- 
duosiu arba mainysiu i namą Chi- 
cagoje. Privažiuoti galima R. 4, Ju
lius White-Vaicekauskas, (Johnson 
Gasoline Station) R. F. D. 3, Lock- 
ford, III.

Farms For Sale
rikiai Pardavimui

Musical Instruments
wWWWW***rf*>*WWWWW«»*M****<W**W«*l*i**^^^>****^J^|R*Ml**"»**>*k

BARGENAS ant Midget Radio 4 
tūbų, gražus kabinet komplete $8.95. 
A. Ališauskas, 7100 S. TalmaHl Avė. 
Republic 6051.

MICHIGANE FARMA parsiduoda 
arba išsimaino 20 akerių, 1 arklys, 
2 karves, vištos ir farmos irankiai. 
Joseph Mikrut, 3630 So. Paulina St., 
Chicgo, III.

REAL ĖST ATE
Biznis pamatuotas teisingumą 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

irUKluAut nAHIUKS

Prisirašykite j musų spulki 

TEL. LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St.

«

IEŠKAU ŪKĖS, turiu nedideli na
meli, • kuri norėčiau išmainyti ant 
ūkės. Bet jeigu gera vieta išgaliu 
pirkti ir už cash.

Rašykite i
Naujienas

1789 So. Halsted St., Chicago.
Box 57

Personai 
Asmenų Ieško

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

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

Hollywood, Calif.

Partners Wanted
Pusininku Reikia

ge- Eschange—Mainai
MAINUI bizųiavas namas — Sto

ras ir 7 ruimai. Tinkamas karčia- 
mai. Mainysiu į mažą namuką gy
venimui. 8719 Parnell Avė.

REIKALINGAS pusininkas, prie 
moters i karčiamą — vyras arba 
moteris, fikčeriai ir Storas randasi 
vietoj. Galite atsišaukti iš apielin- 
kčs miestų. 8253 So. Normai Avė.

ATLANKYKITE
BIRCH TAVERN

2555 West 63rd Street
Alus, užkandžiai ir legali$ka dOgtinė 

Užkviečia visus.A. J. BERŽYNSKASo
SaV.

/ Tel. REPUBLIC 4544

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

J. OKSAS, 
2649 West 43rd Street

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergaitė arba mo
teris, patyrus prie abelno namų dar
bo. 3116 Douglas Blvd.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

^MMMMMVMbR^b^M**.*****************'*********^'  

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

For Rent

LANKYK 
MOKYKLĄ!
Svarbiausia dalykis musų gyveni
me yra mokslas.1 Visokiais bu
dais galima pasimokinti; bet sėk
mingiausias išsimokinimas yra 
mokykloje. Lankymas mokyklos 
nušviečia protą, ąuklėįa darbštu
mą, stiprina valią, suteikia galią 
sėkmingai kovotu su gyvenimo 
sunkumais. Gerai pašyti fr skaity
ti savo kalboje turėtų mokėti 
kiekvienas lietūvisĮ šioje šaly gy
venantieji pridera susipažinti su 
anglų kalba. Visiąms gerai žino
ma, kad mokintų!! žmonių būtinai; 
reikia, ir jie yrai labai brangus.

K i AMERIKOS
Lietuvių Mokykla

3106 SO. HALSTED ST.

k P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS

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

Už MORGIČIŲ priverstas esu par
duoti moderniška murini bungalow, 
karštu vandeniu apšildomas, garad- 
žius, gatvė išmokėta. 3140 W. 54th 
St., arti Kedzie Avė.

—^4----- ;----------------------

Crane Coal Co
5332 So. Long Avė 

Chicago. Ilk
TEL. REPUBLIC 8402

Furnished Rooms
KAMBARYS ant raudos dėl vaiki

nų ar ženotos poros, sviesus, apšil
domas šu visais parankamais, 4^33 
S. Rockwell St., 1 lubos.

DIDELIS, grąžus, šviesus apšildo
mas kambarys labai pigiai dėl 
kino prie mažos šeimynos. 
Universal Bankos Aršaus, 
ninės durys. Herbert Geske, 
W. 38rd St.

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

vai- 
Ant 
šo- 
812

PARDAVIMUI kampinis lotas 
29x125 ant Archer Avė. pusė bloko 
nuo Harlem Avė. už pusę vertės, 
2608 W. 47th St. Tel. Lafayette 
1088.

RENDON šviesus kambarys prie 
mažos Šeimynos — vaikinui arba 
merginai blokas nuo Archer Avė. 
linijos, 4014 Brighton Place, 2-ros
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Fotografuoju jūsų na- lubos, 
muose arba stadijoj '--------  ■ > > ..... .............-.............
rrHA 04- Kinuuryą vuimnui, mer-

W. bZnG bl. ginai, ar vedusiai porai, su valgiu
Tel. EnKlewpod 5840 « be. «rtį getvekarių.g jptri|ncisco Aveį

RENDAI kmbarys vaikinui, mer-

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas pabudavotas ant 2-jų lotų; 
namas užima 90x40. Tinka dėl Klu
bo, Alaus Tavem, Wholesale degti
nės biznio, šokiu Sales ir tt. Savi
ninkas parduos labai pigiai. Nuo
savybė randasi ant 3132-34 Auburn 
Avė. Albin Rutkowski. Atsišaukite 
2875 Archer Avė;

Fui




