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Apkaltino 17 Unijų 
Viršininkų

17 įvairių vežikų unijų viršininkų apkaltin 
ta už raketierystę ir išgavimą iš 

biznierių apie $250,000
CHICAGO.—Grand jury po 

dešimties dienų klausimos įvai
rių liudytojų vakar apkaltino 
17 įvaiirų vežikųu unijų virši
ninkų už konspiraciją boikotuos, 
raketierystę ir išviliojimą iš 
biznierių daugiau kaip $250,000

Apkaltintieji sudaro taip va
dinamą TNT organizaciją, kuri 
susideda iš įvairių teamsterių 
ir kasėjų unijų—General Teams- 
ter.s, Coa] Teamsters and Hi-

kers, Excavators and Asphalt, 
Hoisting Portable and Shovd 
Engineers, Excavating and 
Shovel Teamsters, Moteriai 
Teamsters unijų, J oi n t Coun- 
cil of Chicago Teamsters.

Taipgi yra apkaltinti poras 
kontraktorių sąjungos viršinin
kų ir garsusis Capones gangs
teris “Three Fingred“ Jack 
White, kuris buk toms unijoms 
vadovavęs.

P r e z. Rooseveltas 
pasiūlė naują nusi
ginklavimo planą

Dabar laukia kaip pasaulis tą 
jo planą pasitiks. Jis siūlo 
sunaikinnitti puolimo ginklus 
ir nesibriauti į svetimą teri
toriją

kaipo pačią pasaulio taikos bu- 
davonę. Prie jos Amerika bet
gi dabar nepriklauso ir dar 
nemano dėtis, pareiškė prezi
dentas.

Manoma, kad ši Roosevelto 
kalba buvo aiškiausias apibudi
nimas Amerikos užsienio poli
tikos.

VVASHINGTON, gr. 29. —j 
Prezidentas Rooseveltas šiandie 
kalbėdamas buv. prezidento 
Woodrow Wilson gimimo dienos 
iškilmėse, pasiūlė* naują muši 
ginklavimo planą ir dabar lau
kia kaip į tą planą atsilieps ki
tų šalių politikai ir vyriausy
bės. Jis savo kalboj aiškiai pa
sakė, kad pasaulio politiniai va
dai turi prisiimti visą kaltę už 
sutrukdymą visuotinos taikos 
pastangų.

Prezidento pasiūlymas, trum
pai suglaudus, yra maždaug se
kamas :

1. Kiekviena šalis turi prisi
žadėti lapisniškai sunaikinti per 
(am tikrą laiką visus užpuoli
mo ginklus, pasilaikant tiktai 
■ psigynimo ginklus. Kiekviena 
šalis gali prižiūrėti savo kai
myną, kad neturėtų Užpuolimo 
ginklų.

2. Kiekviena šalis turi pa
reikšti, kad ji neleis savo gink
luotoms jėgoms pereiti sieną 
kitos valstybės.

3. Nutariant, kad tokis susi
tarimas tik tada bus veikmin
gas, jei prie jo prisidės visos 
valstybės. Tada bus aiškiai 
matyt, kad neprsidedančios 
valstybės, tada esą bus aiškiai 
dojimą kardo įsiveržimui“ ir į 
jas galės padaryti spaudimą 
pasaulio opinija.

Rooseveltas išgyrė prez. Wil- 
sono sukurtąją tautų sąjungą, 
bet tik kaipo “ramstį“, o ne

i

Kviečia kasyklų savi 
ninkus tartis su 

darbininkais
WASHINGTON, gr. 29.

Einant sąlygomis, kurias nu
statė prezidentas Rooseveltas 
sutaikymui angliakasių streiko 
plieno kompanijų valdomose 
kasyklose, darbo taryba šian
die pašaukė 12 Pennsylavnijos 
kasyklų atstovite atvykti į Wa- 
shingtoną sausio 4 d 
ti ginčijamus

Visos šios 
jos, valdomos 
jų, neįstengė
darbininkų išrinktais atstovais.

Chicago, 111., šeštadienis, Gruodis-December 30 d., 1933

SUDIE SENIEJI —■ SVEIKI NAUJIEJI METAI! IR LIETUVOS DARBININKAI AUKOJA 
JAMES-JANUŠAUSKO SKRIDIMUI

Vien Pienocentro tarnautojai sudėjo virš 
500 litų aukų

PIRMOJI LIETUVOS DARBI
NINKO AUKA JANUŠAUS

KO SKRIDIMUI

KAUNAS.—"Lietuvos Aidas" 
praneša:

“Lietuvos Aido Redakcija ga
vo vieno darbininko K. M. au
kų 10 litų, kuriuos tas darbi
ninkas skiria lakūnų Dariaus ir 
Girėno nepasiektojo tikslo nau
jam tos idėjos realiziiotojiri Ja
nušauskui, kuris materialės pa
ramos ypatingai reikalingas. 
“Tikiu,—rašo K. M
sis ir daugiau lietuvių, kurie 
savo centais teiksis paremti šį 
žygį... Pasižadu ir ateityje, kiek 
leis gyvenimas, šį žygį parem
ti, nors pats esu paprastas dar
bininkas, bet noras viską gali“. 
Šią auką ir ateityje visas gau-

kad ra-

tąsias tam tikslui pinigines au
kas Lietuvos Aido Redakcija 
betarpiai persiųs į Ameriką la
kūnui Janušauskui.“

Kitoj žinioj “Lietuvos Ai
das“ praneša apie stambią Pie
nocentro tarnauojų auką ant
ram tranzatlantiniam skridi
mui:
PIENOCENTRO TARNAUTO
JAI AUKOJA JANUŠAUSKO 

SKRIDIMUI
“Šiomis dienmis Pienocentro 

tarnautojai suaukojo po 1% 
savo mėnesinės algos Amerikos 
lietuvio lakūno Janušausko skri
dimui Lietuvon paremti. Surink
ta per 500 lt. Surinktieji pi
nigai busią betarpiškai pasiųsti 
Janušauskui Amerikon.“

Litvinovas kalba 
apie Rusijos santy
kius su Amerika

Amerikos pripažinimas Rusijos 
esąs pasidavimas paskutinės 
kapitalizmo tvirtovės

Traukia teisman 
Terry Druggan už 

pajamų taksus

ORH
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja: '

Gal protarpiais sniegas ir 
biskį šilčiau.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:- 
27.

“išspręs- 
dalykus“.
anglių kompani 
plieno kompani- 

susitaikinti su

Torgler pereisiąs pas 
nacius

BERLYNAS, gr. 29.—Ernst 
Torgler, buvęs komunistų va
das reichstage, kuris buvo tei
siamas už reichstago rūmų pa
degimą, bet liko išteisintas, ti
kimąsi pereisiąs pas nacius. 
Tikimąsi, kad jis tai paskelbs 
greitu laiku ir išvažiuos su pra
kalbomis niekinti komunistus 
ir girti nacius. Dabar jis “dėl 
apsaugos“ tebesėdi kalėjime ir 
tyli.

Tokie atsitikimai tarp Vo- 
kieijos komunistų yra, tankus.

WEST PLAINS, N. Y., gr. 
29.—Mary Kvala, 13 metų, mer
gaitė prisipažino nužudžiusi 8 
metų mergaitę Josephine Wo- 
ropay, už tai, kad ji apie ją 
kalbėjusi. Mergaitė rasta kli
šiuose sumušta, subadyta ir pa
smaugta.

RYTOJ
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SPRINGFIELD, III., gr. 29.— 
Williamson, buvęs superinten
dentas valstijos spaustuvės, da
bar galva Hartman Printing 
Co. ir keli darbininkai liko ap
kaltinti už konspiraciją ir su- 
klastavimus.

d

MASKVA, gr. 29. — Maksim 
Litvinov šiandie kalbėjo sovietų 
centralinio komiteto suvažiavi- . . - i-r*
me, kuriame jis pareiškė, kad 
Rusija ir Amerika turės arti
miausiuos ryšius, kadangi abidvi 
trokšta taikos. Esą Amerikos 
pripažinimas Rusijos yra pasi
davimas paskutinės tvirtovės 
anti-sovietiniame fronte. Dery
bose dėl pripažinimo sovietų 
principai nebuvę peržengt’.

lš žinomo butlegerio reikalau
ja $600,000. Jis ir dabar sėdi 
kalėjime dėl nesumokėtų tak-

Studentas nušovė
Rumunijos premje

ra Jon G. Duca
Premjeras liko nušautas sėdant 

į traukinį, kad gryšti i Bu- 
charestą. Buvo nacių ir an
tisemitų priešininkas

gvardijos. Jis betgi atsisako 
duoti kokį nors pareiškimą.

Politiniuose rateliuose kalba
ma, kad premiero nužudymas 
turės svarbių pasekmių.

Duca buvo liberalų vadas ir 
kelis kartus yra buvęs vidaus, 
užsienio ir švietimo miriisteriu. 
Premieru jis tapo paskirtas 
lapkr. 12 d., griuvus Vaida 
Voevod valdžiai.

Naujas kruvinas ra 
dikalų sukilimas 

Argentinoje

Už radio ir fotograf i 
jas 16 žydų pateko 

kalėjiman

Mažiausia 20 žmonių užmušta 
ir 100 sužeista mūšiuose su 
kariuomene, šimtai areštuo
tų

BUCHARESTAS, Rumunijoj, 
gr. 9.—šiandie liko nušautas 
Rumunijos premjeras Jon G. 
Duca.

Nušautas jis liko Sinaia mies
te, kur yra karaliaus rūmai, 
kai jis po konferencijos su ka
ralium ruošėsi lipti į traukinį, 
kad gryšti į Bucharestą. Stoty 
prie jo priėjo jaunas studentas 
ir iš arti paleido į premiero gal
vą keturius šūvius. Premjeras 
vietoj krito negyvas. Po to puo
likas dar metė rankinę grana
tą, kuri sužeidė premiero paly
dovą, atstovą Dr. Costinescu,

Studentas ir kiti du žmonės, 
kurie, manoma, buvo jo padė
jėjai, liko tuojaus suimti. Stu
dentas pasisakė esąs Nicholas 
Constantinescu. Policija sako, 
kad jis ir jo du draugai pri
klauso prie valdžios uždarytos 
nacių ir antisemtitu geležinės

Likęs premieru Duca tuojaus 
pradėjo kovą su stiprėjančiu 
anti-semitizmu ir naciais, uždą 
rydamas jų organizacijas, kad 
tuo neleisti jiems dalyvauti rin
kimuose, nes jie nuolatos stip
rėjo ir Transylvanijos 
muose naciai 
sų balsų.

Pastaruoju 
pradėję kelti

rinki-
gavo 62 nuoš. vi-

laiku naciai buvo 
maištus.

DĖL NAUJŲ METŲ 
ŠVENČIŲ PIRMADIENY 
“NAUJIENOS“ NEIŠEIS 
IR NAUJIENŲ RAŠTINĖ 
BUS UŽDARYTA VISĄ 
DIENĄ.

W.“ Adm

BUENOS AIRES, gr. 29. — 1 
Valdžia skelbia, kad dviejuose 
miestuose radikalai sukilo prieš 
valdžią ir ištikusiuose susirė
mimuose su kariuomene ma
žiausia 20 žmonių liko užmuš
ta ir 100 sužeista. Kad nu
malšinti sukilimą valdžia areš
tavo tarp 300 ir 500 žmonių.

Didžiuma 
kareiviai iš 
Argentinoj; 
Santa Fe.

užmuštųjų 
Rosario, 
sužeistų

sekė dvi

yra 
šiaurinėj 

yra ir

radikalųSukilimai 
konvencijas, kurios nutarė ne

būtodalyvauti atstovų 
rinkimuose kovo mėn.

Iš tų miestų, kurie skaitomi 
radikalų tvirtovėmis, nėra gau
ta jokių žinių. Abelnai valdžia 
slepia ir aštriai cenzūruoja vi
sas žinias.

BERLYNAS, gr. 29. — Ka
dangi 16 žydų susirinko pas 
draugą pasiklausyti radio ir ka
dangi jie, kaip turistai mėgo 
fotografuotis, visi jie pateko 
kalėjiman. Jie klausėsi pro
gramų iš Maskvos, kas yra nu
sidėjimu Vokietijoje. Be to .jie 
buvo nusifotografavę prie če- 
chijos parlamento rūmų, o vie
nas Pragos laikraštis buvo įdė
jęs jų fotografiją su užrašų: 
“Vokietijos pabėgėliai prie par
lamento“.

- GHICAGO.—žinomas pradžioj 
prohibicijos butlegerių karalius 
Terry Druggan, kuris dabar sė
di Atlanta kalėjime, liko fede
ralinės valdžios patrauktas teis
man. Iš jo reikalaujama $600,- 
000 nesumokėtų pajamų taksų 
ir nuošimčių už 1922, 1923 ir 
1924 m. m. Per tą laiką jis ne
sumokėjo taksų $267,702.54. 
Nuošimčių pripuola apie 100, 
000. Tikimąsi iš jo išrei
kalauti apie 400,000 dolerių. 
Bet tikroji reikalaujama suma 
paaiškės tik bylą nagrinėjant.

Terry Druggan ir dabar sėdi 
kalėjime už nesumokė j imą pa
jamų taksų. Iš kalėjimo jis iš
eis ateinantį pavasarį.

MIAMI, Fla., gr. 29. —Mo- 
terys lakūnės Frances Marsalis 
ir Helen Richey, kurios sumu
šė ištvermės rekordą, mano pa
silikti ore iki šeštadienio ar 
sekmadienio.

MONTGOMERY, Ala., gr. 29. 
Gauta žinių, kad 26 kaliniai pa
bėgo iš Atmovė kalėjimo far- 
mos.

HUNTSVILLE, Tex„ gr. 29. 
—Vietos kalėjime elektros kė
dėj vakar liko nužudyti trys

VOKIETIJA ŠALINA Iš UNI
VERSITETŲ STUDENTUS

BERLYNAS, gr. 29. —švie
timo/ ministeris patvarkė, kad 
tik 15,000 moksleivių šiemet ga
lės įstoti į universiteaus, iš 43,- 
000 norinčių siektis augštesnio 
mokslo. Tuos studentus 
rinks naciai. Moterims 
labai suvaržytas lankymas 
kyklų.

pa
ilgi 
me

Trumpos Lietuvos 
žinios

—fuknaičių apylinkėje, (Klai
pėdos krašte) buvo padaryta 
eilė kratų pas asmenis, dalyva
vusius Juknaičiuose pas Sto
rastą slaptame susirinkime 
Rasta daug inkriminuojančios 
medžiagos ir ginklų.

—Karo muziejus įsigijo iš 
Vokietijos turtingą senoviškų
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NAUJIENOS, Chicago, Iii

KORESPONDENCIJOS
Grand Rapids, Mich

Hammond, Ind
šis bei tas apie darbus

visus

progos turiu pri

žada su

Rockford, 111
bei tas iš musų kolonijo

ma

smose

Kenosha, Wis

ne

per

— ..t, i,, nin>n«my.^wlw.-,■»»»■

daro parapija* 
Lukšį, kad pa

išsirinktų valdybą, 
tos valdybos pa- 

nariai, kurie tapo 
galės pabučiuoti 

pantaplį ir galės

Judži?J i
Darbai 
laimėjo žuvo 
Savotiškas

•etų Rusijos
Automobilių 

lietuvaitė.
šposas.

Budrike Radio Programai; 
WCFL, 970 k. kas nedeldie- 
nį nuo 1 iki 2 vai. po pietų. 
WHFC, 1420 k. kas ketver
gę nuo 7:30 iki 8:30 vakare.

kandidatus” 
kurie jam nepa 

Todėi

organizacijomis 
rengimo iniciaty- 
SLA. 77 kuopa

Kostumeriams, Draugams ir Visiems 
Musų Darbų Rėmėjams.

ateitis parodys 
nieko gero nesi

Suspenduoti beveik visi SLA 
60 kuopos nariai.

HĮ 3437 So. Halsted Street g

buvo prisirašę prie 
bet. ką jie dabar gali 
jei kompanija, šalina 
darbo.

buvo rei 
tai parapijo 
Visai kas ki 

kai iš žuvusiųjų la 
vienas ki

Rakandų, Radio ir Muzikos 
Krautuvė

Apie judžių gerumą arba blo
gumą aš čia nekalbėsiu. Vie
nok turiu priminti tą faktą, 
kad daugelis rockfordiečių jau
tėsi įžeisti. Ir Štai kodėl: pa
veikslai buvo rodoma parapi
jos svetainėje. Pernai rockfor- 
diečiai sumanė surengti štilių 
lagūnų Dariąus ir Girėno pa
rėmimui. Kviečiama buvo pa
rapija ir parąpijinės ^draugijos 
prisidėti prie *to baliaus suren
gimo,lead būtų gulima' šukei-

Atrodo, kad tie atidėliojimai 
nieko gero nelemia. Ypač tu
rint galvoje tą faktą, jog pa
našiai elgėsi ir Simmons kom
panija. Ten galutinas susita
rimas su darbininkais irgi bu
vo atidėliojimas, kol, ant ga
lo, kompanija prisigamino pa
kankamai lovų. Po to ji pra
dėjo atleidinėti darbininkus. Ir 
išėjo nei šis, nei tas. 1,800 dar
bininkų 
unijos, 
daryti, 
j Uos iš

Jau* senai laikraščių skaity
tojams yra žinoma tai, kokių 
priemonių imasi prieš musų 
SLA. 60 kuopą prezidentas S. 
Gegužis ir sekretorius Viuikas. 
Nuo senai buvo galima spėti, 
kad jie su pagelba savo agen
to A. Bernoto bando musų kuo
pt} iš SLA. sąrašo išbraukti. 
Dabar tas spėjimas pasitvirti
no.

Jau ne vieną kartą spaudo
je buvo minėta, kad skilus mu
sų kuopai Centras paliko kuo
poje savo vieną žmogų, būtent, 
A. Bernotą finansų raštinin 
ku, kad tasai viliotų narius į 
naujai suorganizuotą kuopą ir 
tokiu budu baigtų griauti 60 
kuopą. Bet pasirodė pas A. 
Bernotą tiek neatitaisomų klai
dų, kad kuopos nariai priver
sti buvo jį pašalinti iš tos vie
tos ir išsirinkti sekretorium J. 
Smilgių. Tačiau Vinikas su Ge
gužiu nesiskaitė su J. SmilgiuTn 
ir A. Bernotą laikė tikruoju 
sekretorium. A. Bernotas, Cen
tro remiamas, per 6 mėnesius 
vos tik pajėgė surinkti kokių 
6 narių duokles, ir tai tokių 
narių, kurie susirinkimų nelan
ko ir daugiausiai yra farme-

M LAIMINGŲ ir TURTINGŲ
M . NAUJŲ METŲ • M
O Linkime Visiems Savo A
w Draugams ir Kostumeriams A
fi JUSTIN MACKIEWICH B

MORTGAQE BANKER
Acjaį ■ n

M 2324 So. Leavitt Street wį
Pitone Canal 1678trr*tr***^*^

jau ne prieš Ameriką savo 
dirbtuvėmis bei plieno liejyk
lomis bolševikai gali didžiuo-

BOSTON SHOE STORES
GOOD SHOES FOR THE ENTIRE FAMILY

1934 RADIOS
Yra daug tobulesni. Išduo
da tyrą ir aiškų balsą. To
dėl, kas nori turėti gerą ra
dio, kuris perduoda progra
mos aiškiai, patariame iš
mainyti ant naujo radios.

jiems Metams 
mas prasidės 
Vieta — 320 
tik 30 centų, 
trijų veiksmų 
dija “Chamas 
Dainuos Lyros 
dovyste J 
nugirsti, kad dalyvaus ir Kvar
tetas, susidedantis iš B. Šimai
tienės, O. Sinkevičienės, J. Ba
cevičiaus ir J. Stružo. Bus ge
ras orkestras, gardus valgiai 
ir gėrimai.

Visi dalyvaukime tose link- 
Naujų Metų sutiktuvė- 

— Smilgietis.

Garsioji krutamu jų paveikslų aktorė Mary Pickford, pra
minta “America’s Svveethearlh”, kuri nesenai pareikalavo per- 
skirų nuo savo vyro Douglas Fairbanks irgi nemažiau pagar 
sėjusio aktorio, su kuriuo ji išgyveno 16 metų ir skaitėsi ide
ališkiausia pora visame Hollywoode.

Linki Laimingiausių 
NAUJŲ METŲ 

savo

Įdomu buvo žii.treti į rau
donarmiečių paradus. Kam jie 
reikalingi? Nejaugi bolševikai 
rengiasi rimtai su kuo nors 
kariauti?

Laike parado,. mątosi balko • 
ne pats Stalinas, o šalia jo M. 
Gorkis, čia. pat Litvinovas bei 
kiti aukšti komisarai, štai per 
garsiakalbį vienas surinka: 
“Kričite ura!” Vadinasi, duo
dama įsakymas rėkti “ura”, ir 
visi turi tai daryti. Na, o pas
kui, žinoma, galima pasigirti, 
kad žmonės su didžiausiu en
tuziazmu ' pasitinka’' Staliną.

Tikri juokai,’ ir'daugiau įlie

ti daugiau pinigų. Na, ir kas 
atsitiko? • Tiek parapija, tiek 
jos kontroliuojamos draugijos 
atsisakė prie to baliaus prisi
dėti.

Nebuvo galima susitarti nei 
su kitomis 
Tąsyk visą 
vą pasiėmė 
Balius buvo surengtas ir pel 
no liko $20, kurie lapo per 
duoti Dariu*i ir

rmrnmimmmmmt
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 LINKSMŲ NAUJŲ METŲ

Visiems Draugams ir Pažįstamiems

ANTANAS GARSVOAš esu panevėžietis ir užlaikau aludę. UžkvieČiu 
savo draugus ir pažįstamus paragauti skanią gėrimų irA 

linksmai sulaukti Naujus Metus. A

1521 W. 69th St., Chicago, III. . Jį

Gruodžio 1 d. pąs.mus įvy
ko automobilių pelaimc, (jėl ku
rios žuvo j alina lietuvaitė, 
Adella Jurevičiūtė, Dalykas bu
vo toks: Jurevičiūtė važiavo 
su savo seseria Jdsėphine Wit- 
kowski automobiliu. Jų auto
mobilius susidūrė su kitu auto
mobiliu, kurį valdė Chauncey 
Pįtts. Nelaimėje Jurevičiūtė 
tapo tiek skaudžiai... sužeistą, 
kad vėliau pasimirė.

Pitts tapo sulaikytas ir pas
kui -patrauktais atsakomybėji. 
Buvo pašaukta kėli liudininkai. 
Du poliemonai, kųrįe pribuvo 
į nelaimes ..vietą, liudijo, kad 
Pitts važiavo būdamas girtas. 
Tačiau kiti liudininkai tvirtino 
kaip tik priešingą!. Prokuro
ras taip pat pareiškė tą v nuo* 
menę, jog primesti kriminališ- 
ką apsileidimą Pitts’ui nega
lima. Todėl rekomendavo jį pa- 
liuosuoti. Girdi, tiu esanti ci- 
vilė byla.

Prokuroro rekomendavimas 
tapo priimtas ir Pitts nuo kri- 
minališkos atsakomybės liko

JEWELRY
KRAUTUVĖ

Sutaiso laikrodėlius ir 
dirba žiedus.

g* LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ A
rj Visiems Kostumeriams ir Draugams
□įNepamirškite atlankyti musų krautuvę po Naujų Metų.A

fiBERNICE DRESS ir LINGERIE SHOPPEį
M (INCORPORATED) W

Nežinau kodėl tiek mažai 
“Naujienose” terašoma apie 
mi.’sų koloniją. Rodosi, čia ga
na nemažas būrys lietuvių gy
vena ir jie šį bei tą veikia, o 
vienok laikraščiuose apie tai 
beveik nieko nerašoma. Mato
mai, depresija visus smarkiai 
palietė, — net ir pas korespon
dentus nebėra noro rašyti apie 
;avo kolonijos veikimą.

Na, pradėsiu nuo blogiausio 
dalyko, kuris šiandien tiek 
mus, tiek ir kitus lygiai ka
muoja, Nedarbas! Taip, nedar
bas vis tebesitęsia, žiemai pri
siartinus, dirbtuvės pas mus 
kaip ir užsidarė. Kai tapo pa
skelbtas bedarbių registravi
mas, tai užsirašė apie 9,000. 
Iš jų darbus gavo 4,095 prie 
CWA. Bet kai užėjo šalčiai, 
tai ir tie darbai liko nutrauk-

prie
jog pagerėjimas numa- 

laikraščiai

'Vietos laikraščiai jau bent 
kelis kartus skelbė, jog darbai 
štai tuoj pagerėsią. Tačiau lai
kas slinko, o vienok jokio page
rėjimo nesimatė. Dabar jau ir 
dirbtuvių bosai pradėjo kalbėti. 
Jie taip pat tvirtina, jog po 
Naujų Metų busią geriau. Pir
miausiai numatoma, jog pradės 
po tris dienas per savaitę dirb
ti kalviai. Bet jau vasario mė
nesį busią dirbama po penkias 
dienas per savaitę.

Ar taip, iš tiesų, įvyks, tai, 
žinoma, 
Bet kol 
mato.

Beje, 
minti 
tomą štai kodėl 
skelbia, jog Van Sweringen ge
ležinkeliai esą nutarę išleisti 
apie $25,000,000 naujiems va
gonams, bėgiams ir kitiems da
lykams. Nemažai užsakymų 
kliusią ir Calumet distriktui. 
O kadangi čia yra daug plie
no liejyklų, tai jų biznis turės 
pagerėti.

L " ■ oflUa •
RFC. daro užsidariusių bankų 
turto įvertinimą

teikti paskolą t
Lake kauntės užsidariusieji 

bankai tikisi trumpoje ateity
je gauti iš RFC. $2,000,000 pa
skolos. Dabar tos korporacijos 
žmonės peržiūri tų bankų tur
tą ir stengiasi surasti, kiek jis 

; ca vertas. Turtą, kurį bus ga
lima likviduoti ir paversti į 
pinigus laikotarpyje nuo vienų 
ligi penkių metų, perims kor- 
oracija kaipo užstatą apsau 
ojimui savo paskolos.
Laikraščiai skelbia, jog tas 

turto įvertinimo darbas busiąs 
už 30 dienų užbaigtas. Tada 
korporacija suteiks paskolą, 
kuri bus sunaudota atmokėti 
depozitoriams dividendus.

Musų mieste yra užsidarę 
lekami bankai: First Trust and 
Savings Bank, People’s Co- 

! Tperative State Bank ir Nor- 
;hern Trust and Savings Bank. 

'| Kadangi ir lietuviai turėjo ne
mažai pinigų pasidėję tuose 
lankuose, tai jiems bus link 
sma šią žinią perskaityti. Va
dinasi, neužilgo jie atgaus nors 
ir nedidelę dalį savo pinigų.

— Vietinis.

I
 NAUJIEMS METAMS M

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams Įf*.
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UNIVERSAL M0RT6ACE & B
INVESTMENT C0. BG, A. SUKYS W. M. ANTONISEN I*3320 So. Halsted Street. Tel. Yards 5215^

O ką dabar 
Ji atsikvietė p 
rodytų Dariaus-Girėno išleistu 
vių, jų tragingos mirties ii 
laidotuvių paveikslus. Mat, i1 
to dabar galima biznis pasi 
daryti. Kai lakūnai 
kalingi paramos, 
nai juos ignoravo 
ta dabar 
kimų galima turėti 
tas doleris pelno.

Aš manau, kad p. Lukšis, 
lankydamas kolonijas, privalė
tų patirti, su kokiais žmonė
mis turi reikalą ir nesusideti 
su tais, kurie pirma žuvusius 
lakūnus ignoravo. Rockfordie- 
čiai, kurie darbavosi dėl Da
riaus ir Girėno kelionės finan
savimo, skaito tai tiesiog pa
sityčiojimu.

Naujų Metų sutiktuvės
SLA. 77 kuopa ir kitos ke

turios draugijos gruodžio 31 
d. rengia kartu vakarą NaU- 

sutikti. Progra
7 vai. vakaro. 

Kent st. Įžanga 
Bus vaidinama 
linksma kome- 

; ir apaštalas”.
choras po va- 

Bacevičiaus. Teko

Budriko krautuvėje 
rasite visus vėliausios 
dos žymių išdirbysčių

Piiilco, Zenith, RCA 
Victor, Atwater Kent, 

Crosley.
Budriko krautuvė priima 

jmų seną radio ir už jį 
duoda didelę nuolaidą.

Kada dabar YRA INVEN
TORIAUS IŠPARDAVIMAS 
Budriko krautuvėje jus ga
lite pirkti pigiaus. Jūsų se
nus radio sutaiso Budriko 
palvrę mechanikai.

Nash automobilių kompani
ja ir vėl darys per 10 dienų 
“bandymą”. Vadinasi, per tą 
laiką bandys patirti, kiek dar
bininkai gali uždirbti ir av 
“reikalinga” jiems'daugiau* mo
kėti. Sakoma, kad darbo na
šumas jau šiek tiek padidė-

riai. Visi kiti duokles mokėjo 
J. Smilgiui. Per J. Smilgių pa
siųstos Centrui duoklės buvo 
priimamos ir “Tėvynėje” at
skaita tilpo. Bet štai gruod 
žio 26 d. gaunam nuo Viniko 
pranešimą, kad P. T., kuri ne
senai laikė savo suvažiavimą, 
nutarė suspenduoti 65 musų 
kuopas narius. Reiškia, visus 
tuos, kurie per J. Smilgių mo
kėjo duokles. Be to, ji atmetė 
musų išrinktą 1934 metams 
valdybą. Tame pranešime po
nas Vinikas duoda šitokį pa
tarimą: girdi, kad gerame sto
vyje nariai 
O paskui su 
gelba tie 65 
suspenduoti, 
Gegužiui į 
būti atgal priimti. Bet visvien, 
kurie neužsimokėjo A. Berno
tui už tris mėnesius, turės eiti 
per daktaro egzaminaciją, už 
eurią patys turės užsimokėti. 
Na, o kadangi tie 65 nariai jau 
A. Bernotui nemokėjo (tuok
iu per 5 mėnesius, tai visi jie 

turi eiti per daktaro egzami
ną. Ir kadangi per A. Berno
tą mokėjo duokles tik kokie 
5 ar 6 nariia ir dar toki, ku
rie nemoka skaityti, tai nei 
valdybos nėra iš ko rinkti.

Taigi skaitytojai galite sprę
sti, ar čia P. T. negalutinai 
šitą kuopą nori pakrigdyti. Juk 
r mažas vaikas gali suprasti, 

kad beveik visus narius su
spendavo ir dgr liepia iš gera
me stovyje esančių narių iš
sirinkti valdybą! Tai jau čia 
kvailas nutarimas. Ir jeigu, 
sulig Viniko patvarkymu, su
spenduoti nariai ir norėtų at 
sispenduoti, tai SLA. daktaras 
kvotėjas galėtų 
persijiitoti 
tinka galėtų nepriimti 
į šitokią padėtį pastafyti SLA. 
60 kuopos nariai, vietoj bučiuo
ti Gegužiui į pantaplį, kad jis 
sugrąžintų teises, veikiausiai tų 
teisių ieškos per valdišką teis
mą. — S. Naudžius.

Lukšio paveikslai
Gruodžio 26 ir 27 buvo ro 

domi lietuviški judžiai, kur at
vaizduojama Dariaus-Girėno iš
skridimas iš Amuukcs, žuvi
mo vieta Vokietijoje ir iškil
mingos laidotuvės Lietuvoje 
Taip pat buvo parūdyta ir Lie 
tuvių Diena pasaulio parodo

Gruodžio 18 d. pas mus ro
dė savotiškus garsiakalbius, ku
rie atvežta iš Sovietų Rusijos. 
Nieko ypatingo neparodė. At
rodo, kad bolševikai nori vien 
tik savo jėga prieš pasaulį pa
sirodyti. Visas filmas daugu- 
moje susidėjo iš kąriuomenės 
paradų bei dirbtuvių demon* 
stravimo. Gal rusam# ir dide
lis daiktas jua-tytį plieno Jie- 
jyklą, bet amerikiečiui tai jo- 
Lio žingeidftpio nesudaro. Tik paliUotiuota#. n

METROPOLITAN STATE BANK
■ • w ■ ■ . ■ ' ■ ' ■ •

2201 West Cermak Road, kampas Leavitt St 
NARYS FEDERAL RESERVE SYSTEMOS -

Vienas laikraštis aprašė ‘o-1 
kį,_ šposą. Į valgomų daiktų 
krautuvę atėjo moteris su vi
su i buriu savo vaikų. Visi jie 
buvo labai nuskurę. Moteris 
prisirinko didžiausį krepšį vi
sokių valgomų daiktų, o pas
kui priėjusi prie kasieres pa
reiškė: “Bilą pasiųskite Hoo- 
veriui”.

Kol -kaoierė prišaukė krau
tuvės manadžerj, kad atsiklau 
sius, kas jai daryti, tai mote
ris su vaikais jau buvo aplei
dusi krau*tuvę.

Sužinojęs kame dalykas, ma- 
ladžeris nutarė nieko nedary
ki, — palikti nelaimingą mo- 
erį ramybėje.?

—. C. K. Braze.

3417-21 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

ffl 3435 So. Halsted Street g
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GEROVES ir
PASISEKIMO.

VALDYBA ir DIREKTORIAI



NAUJIENOS, Chicągo, III

Lietuvon Vikingų Keliais rūpesčių, vi

turi štaiRašo Dr. C. Kasputis

apie

darbštus

444 i 4 4 4 44* 44444444444'4'4444

BOLESLOVAS KARSOKAS
Sausio

1516 W. Grand Avenue

444 111 44444444444444444444

PEOP1ESbe tikro šūvio, bus

FURNITURECO

laiku mums ateina min

atilsio

Draugams

444444444444441444444444444 4444444444>444444444«44444i

pasek- 
fabriko

$100.00
Radios

bau 
maž

- uzry- 
atidavė 
Vienam 

popierą ir

LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems Draugams ir Kostumeriams

LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
Visiems Draugams ir Pažįstamiems

Kaune, į kurį neužilgo keliau
siu mintimis ir vaizduote iš Su 
vaiki jos

Uaskutyklo* 
komfortą 

OttnKlM 
namie

J. J. BAGDONAS
LIETUVIS GRABORIUS

nei užsitar- 
tai ne 
šablo-

sumanymas būna

jus visus sveikus, laimingus ir 
broliškoje vienybėje!

(Bus daugiau)

mokslo, mokslo ir

49.50
vertės Atwater Kent

mano
abelnai vis-

F. Del MISSIER
A. S. VALŪNAS

LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
Visiems Draugams ir Kostumeriam

Naujos Mados Midget 
Radios tik po

$9.50

niekur nesikiša ir 
lietuvių nereika- 
jiems labai daug 
mažai kas

JOSEPH RACHIUNASAUDITORIUM TAVERN

J. TAURAS Jį
vyrų ir moterų rūbų siuvėjas, taipgi sutaisau senus 

rubus vyrams ir moterims.

2536-40 W. 63rd St 
Cbrner Maplewood Avė.

Hertilock 8400
4179-83 Archer Avė 

Corner Richmond Street 
Lafayette 3171 

CHICAGO, ILL.
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEiNfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės. užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite Čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli 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.
1200 IVest 26 St. Kampas Keeler Avė._____ Tel. Crawford 5573

lūs apie Lietuva 
paraše. Lietuviai 
tiek žinomi, kiek 
nors aleutai bei

Šaunus sumanymas
Tai tiek. O dabar tai truputį 

grįškime musų Chicagon. čia 
yra vienas labai šaunus, protin
gas ir didelis ne tik ugiu, bet 
ypač protu, mokslu, siela ir 
širdimi vyras lietuvis.

Daug, daug gerų lietuvybės 
labui darbų tas vyras kasmet 
atlieka. Jisai 
nieko sau iš 
lauja. Tiktai 
duoda. Todėl 
žino.

Tai tylus, 
mingas ir pasiturintis 
savininkas. Prie progos aš jį 
tinkamai jums vėliau perstaty- 
siu< Nusistebėsite.

Turėjau laimės ir garbės pra
leisti Kalėdų dieną jo pošniuo- 
se ir laiminguose namuose.

N. RADIS 
3862 Archer Avenue

Tel. Lafayette 3724

Linkime Linksmų ir
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Visiems Savo Kostumeriams i

Tenka laikraščiui gan vietos 
užimti sentimento dalykams. 
Yra svarbesnių. Prieg tam 
man ne visai smagu.

Pasijutau, kaip ta sena bo
ba, kuriai bandoma

Šiandien Lietuvą palikome 
ramybėje. Pavelykime jai tik
tai laimingiausių visais atžvil
giais naujų metų, švenčių nuo
taika ir visokie žmonių senti
mentai sumaišė man truputį 
ūpą, kad apie ją rašius.

Išeina, jog apie tą Šapaluose 
žadėtą golfą parašyti jums kol 
kas taip ir nebegaliu. Lygiai 
kaip ir negaliu išpildyti savo 
prižadėjimo ir noro apsigyven
ti Lietuvoje pereitą vasarą.

Netikėtos gyvenimo ir aplin
kybių sąlygos kartais nenoro
mis žmogų padaro melagiu.

Nauji Metai Lietuvoje
Apie Lietuvą šiandieną galiu 

jums tik štai ką pasakyti: —
Vilkavišky rytoj, 12-tai nak

ties mušant, artileristai iš vie
nos savo kanuolių paleis baisų 

■trukšmingą šūvį. Be abejo, tuš
čiu šoviniu.

Suvalkijos dalis sudrebės, na, 
— ir piliečiai pajus, kad jie jau

Tai buvo literatūra bei pro
paganda, kuri tuomet didžiau
siuose skausmuose besigim- 
stančiai dabartinei Lietuvai 
pagelbėjo gauti desėtkus tuks 
tančių dolerių nuo geraširdžių 
amerikonų.

Dar ir šiandie prisimenu ii 
kodėl tai užmiršti nebegaliu. 
Jokios užuojautos man tada 
nebuvo. Tiktai paprasta kokia 
tai paniekos pašalpa. Tiesa, 

labai dideli visokiems 
ypatingai 

bei tuščiai garbei; 
kitaip pasielgti 

Tokia jau jų men- 
budas., Nuo eilinių 

nereikalavau.

69.50
$325.00 Kombinacijos Radio 
su gramafonu po

*110.00
$200.00 Sparton Kombinaci
jos Radio su gramafonu po

*98.00
vertės RCA. Victor

VENETLAN 
MONUMENT CO.
7 No. Westem Avė.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 West 14th St.
Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 

Masažai — Chiropodistai. — Atdara dieną ir naktj. — 
Moterų diena seredomis.

S1VIMMING POOL PHONE CANAL 9560
i®l

Tai, matote, kokių šaunių do 
vanų Kalėdoms ir Lietuvai, ii 

ir man.
Kitą kartą tai jau tikrai lo 

Šime golfą šapaluose.
O dabai

Šiuo
tin tie, kurie mus jau apleido 
Nepalikime jų amžino 
vietą nepaženklinę.

Tai, matote, kokia patriote 
ta Mardži. Kas ne amerikoniš 
ka — tai ir sąšlavos.

Kas sakė, kad merginos 
ypač amerikonkos, netuTi pro-

kalboje trūksta 
— žodžių. Prieg- 

ypač 
nu- 

nors

NAUJU METU 
DIDIS

RADIO
IŠPARDAVIMAS

Kainos sumažintos4 nuo 30 
iki 75 centų ant dolerio

kaipo dentisto ir golfo mėgę 
jo, tai ne visai silpna.

Suvalkiečiui už jo ačiū at 
sakau — dėkui. Dar kartą, ii 
tai jau paskutinį, dėkoju vi 
siems, kurie malonėjo ar ma 
lonės dar ypatiškai, per laiš 
kus, ar per “Naujienas” užuo

nors tokio tikrai bobiško ma
no bruožuose, — kitaip to ne 
butų.

Na, tiek to. Išliejau savo 
tulžį. Dabar visai patenkintas.

Tikra mano raštų vertė
Geriausiai įvertino ir kam 

nors šiek tiek naudos iš man" 
raštų suteikė Mardži. Tai airiu - 
tė, kuri laikais prižiūri ir ap- 

D žiuri mano turtą, mane 
marškinius, na 
ką. Tai smarki mergaitė.

Gavęs iš Lietuvos prašymą 
pasiųsti keletą savo raštų kom- 
pletų, pradėjau juos rinkti. 
Per metus prisirinko gan dide
lė “Naujienų” su* mano raštais 
krūva.

Vieną gražią dieną viskas 
dingo. Pasirodė, kad Mardži, 
kaip jinai tai pavadino — tą 
visą “foreign trash” 
bežines sąšlavas i — 
kokiam tai bedarbiui 
tų, kurie gatvėse 
skudurus renka. Vienas bedar 

?

bių už mano raštus, t. y. po- 
pierą uždirbo nors keletą cen

tikras ermideris-sumišimas
Daug džiaugsmo, vilčių, 

sivylimų, dovanų 
šokių galvų skaudėjimų, veliji
mų, barnių, keiksmų, šukavi
mų, arešitų, pakilimų, pažemini
mų, algų kapojimų ir t. t., ir 
t. t. žodžiu, beveik kaip ir Chi- 
cagoje. Vieną sykį metams 
žmonija pameta kaip ir lygsva-Dėkui už ačiū!

Pasirodo, šiais metais šv 
Mykolas, arba paprastai “Ka 
]ėdų Diedukas”, mane visai ne 
tikėtai apdovanojo viena bran- jautą man teikti ar sveikinti 
ginusių ir retų dovanų, kokią 
kada nors apturėjau.

Jos nelaukiau
navau. O ta dovana 
kokia nors paprasta 
niška. Tai dėkingų man lietu- ba, kuriai bandoma juokais 
vių širdis ir siela. Tai negausi įkalbėti, buk jinai savo veidu 
nei pinigu, nei kardu.

Niekuomet ir manyte nema 
niau savo diletantiška, ypatin 
gai lietuviška plunksna, pa 
tiekti ir sujaudinti 
lietuvio sielos stygas

Labai smagu ir malonu. Nė
ra žmogui didesnio džiaugsmo, 
kaip džiaugsmas kitam kuo 
nors patarnavus.

Taigi milwaukiečiitf broliš
kai dar stipriau spaudžiu jo tenantį atsišaukimą 
dešiniąją. O mano dešinioji, boję į amerikonus.

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

4457 So. Talman Avė., Chicago, III. r

04444444444444444444444444

(Jan.) 1 d. įvyks 49 metų gimimo dienos parė, 
įį todėl širdingai kviečiu visus draugus ant pietų. Pradžia 
L* 2-rą vai. po pietų ir tęsis iki vėlybos nakties.

Tą literatūros darbą, jei 
taip pavadinti galima, skaitau 
vieni,4 svarbiausiųjų, kurj atli
kau gyvenime lietuvystės la-

Linksmų ir Laimingų 
NAUJŲ METŲ 

Velija
Kostumeriams, Prieteliams, Draugams 

ir Visiems Lietuviams

[Jūsiška ir Turkiška Pirtį
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.> turkiška puti*
trredomis iki 7 v. v.
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Pasauliniame kare

2 3137 So. Halsted Street *
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mas ir pasekmes buvo didosn*. 
nei galėjau tikėtis.

Pirmą kurtą lietuvių gyve
nime visi Chicagos anglų laik
raščiai, net ir svarbiauds vo
kiškas, ne tik kad tą atsišau
kimą ištisai bei dalinai patal
pino, bet daugelis jų juo pasi
remdami dar puikius editoria- 

ir lietuvius 
tuomet buvo 
šiandien koki 
čuvušai.

444444444444411444444444444

S LINKSMŲ NAUJŲ METŲ j*
Visiems Draugams ir Kostumeriams

musų 
menkiems dalykam 
savo naudai 
politikieriai, 
ir negalėjo, 
ka siela ir 
žmonių nieko 
Jie dalinai retai kada sugeba 
tikrą dalykų vertę įkainuoti.

Todėl šiandien man ypatin
gai dvigubai smagu sulaukt’ 
tokios širdingos užuojautos, 
ypač kuomet aš nei savo sielos, 
nei, rodosi, nieko tokio ypa
tingo, kas galėtų žmogų pagau
ti bei sujaudinti, neįdedu.

Rašinėju ot taip sau. Grei
čiau iš nuobodumo. Iš anglų 
kalba rašymo teko man gyven
ti visus septynis metus ir ne
palyginamai geriau nei šian
dien.

Lietuvių 
man spalvų 
tam paprastam perkeliui, 
kaip aš, be spalvų sunki 
piešti bei pagaminti kokį 
vaizdą arba paveikslą.

Tiesa, savo brožuose 
dau perstatyti Lietuvą 
daug tokią, kokia jinai iš tik
rųjų dabar ir yra. Gan pikta 
ir koktu skaityti ir tėmyti vien 
tik blogas, dažniausiai tikslia’ 
įsivaizduotas ir iškraipytas pu
ses. Jų visur pasaulyj pilna 
iki nuobodumo.

Manau, užteks jau verkšlen
ti. Katalikai turi vieną neblo
gą paprotį — išpažintį. Išsipa- 
sakoja vienas žmogus kitam 
savo nuodėmes, silpnybes ir, 
rodos, potam jaučiasi geriau, 
lengviau.

Nors tai ir bobiškas papro
tys, bet kartais naudingas. 
Matomai, yra kas tai bobiško 
ir mano prigimtyj. Kartą p. 
Grigaitis man sakė, kad mano 
straipsniai bobiški. Pareikala
vau pasiaiškinimo. Pasakė 
man, buk kokia tai moteris pradeda naujus metus 
Bridgeporte šeštadieniais išva 
ro savo vyrą iš lovos apie penk 
tą ryto parnešti “Naujienas”
Jai žingeidi! kur ir kaip aš kla - dar daug, labai daug šaudymo 
joju. Iš tikrųjų, turi būti kas korkomis iš bonkų. Ten tai bus

Papietavę, prie vyno ir kavos rikos lietuviams, kurie jį išga 
pradėjome kalbėtis apie Lietu- Ii sekti! 
vą ir lietuvius, štai jums linl 
ma naujiena.

Tas garbingas ir šaunus vy- skridimui, na 
ras kitiems metams 
kokius sumanymus.

Pirma, labai stambią sumą O dabar, tegu Lietuvos die- 
aukauja tranzatlantiniam lietu- vai* ateinančiais metais palaiko 
vių skridimui.

Antra, su virš 4,000 dol. au
kauja moderniškos pradinės 
mokyklos pastatymui Lietuvo
je. Vietoje, iš kurios jisai paei
na. Tai yra atkaklių dzūkų 
krašte, netoli Alytaus.

Iš Chicagos tai mokyklai bus 
pasiųsti langai, durys, centra- 
linis apšildymas, suolai ir visos 
naujausios rųšies mokslui ir 
mokinimui reikmenys ir prie
taisai.

Tai jums geras pavyzdys. 
Rodosi, tas mano draugas, — 
tai pirmas lietuvis, kurio min- 
tin atėjo tokia šauni idėja bei 
sumanymas.

Lietuvai svarbiausiai ko rei
kia tai 
dar mokslo ir gero tinkamo iš 
auklėjimo.

Tegu šis
geru pavyzdžiu ir kitiems Ame

*12.50
$120.00 vertės Radios po

30.00
$100.00 vertės Radios po

-25.00
$90.00 rifertės Zenith Radios

*59.00
$150.00 Stewart Warner Ra 
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g Linkime Visiems Savo Draugams

ir Kostumeriams

Z WILLIAM DAMBRAUSKAS JĮ
W Kraustytojai ir Anglių Pristatytojai.

817 W. 34th Street 
Tel. Boulevard 9336 _
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Platus kelias M
Išrodo, kad man “Vikingų o| 

Keliais” besibaladojant yra pro-! 
gų ne tik po Lietuvą trankytis,;^ 
bet ir plačiame pasauly, ir dar 
kas — mintimi galima blašky
tis ir į praeitį, ir į dabartį, ir j 
ateitį, ir dar kažin kur. Beveik 
į pačią stratosferą.

(Po biesų, kokį gerą, platų, il
gą, erdvų ir jvairūtnu gausų ke
lią sau pasirinkau. Pats nema
niau, kad tas kelias man su
teiks tiek progų ir galimybių.

Mat, vikingai blaškėsi beveik 
visame pasauly ir visur pridir
bo ir paliko visokių gerų ir blo
gų darbų ir pėdsakų. Taip ir

$125.00
Radios

*65.00
Parduodam ant lengvų iš
mokėjimų. Duodame didelę 
nuolaidą už senus radios į 

mainus ant naujų.
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NAUJŲ METŲ Įfl
Visiems Draugams ir Kostumeriams H

g EMMA’S BUFFET 8 
S ' ' UNION BAR J*
^Užlaikau visokios rųšies gėrimų, taipgi gaminu geriau-J 
3sius užkandžius prieinamomis kainomis. Mandagus 
J!tarnavimas, graži vieta. Neparirtirškite aplankyti našliu-Jį 
Hkę (Come up and see me sometime).
S ’ 644 N. State Street *
.U - Tel. Delaware 3962 |H

| ir kunu tiek žavėtina, lyg ko
kia jauna gražuolė.

Tulžį išlieju
Keistų ir nesuprantamų da- 

geresnes lykų pasitaiko žmogaus gyve
nime. Andai dar Wilsono me
tais teko man vesti ir tvarkyti 
“lietuvių dieną”.

Tarpe visokiausių tuomet 
darbų gausybės parašiau trum
pą, bet itin stiprų ir širdį ku- 

nglų kal- 
Pasiseki-

ForThe HOM ES S
417? 83 ARCHIR AVĖ CO* RICHMOND ST 2936-40 W 63rd ST. & MAPLEWOOD AV«S

» 4183 Archer Avenue
« 2536 W. 63rd Street *
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PASAULIS ŽENGIA PRIEKYN

Senuosius metus Jungtinės Valstijos, kaip ir dau
gelis kitų šalių, baigia, dar nenusikračiusios ekonomi
nio krizio, kuris prasidėjo daugiau kaip prieš ketverius 
metus. Milionai žmonių dar tebekenčia vargą ir skurdą.

Politikos dirvoje didesnioji dalis pasaulio per šiuos 
metus taip pat nematė, nieko gero. Vienur siautė politi
nis karas, kitur viešpatavo bolševikiški arba fašistiški 
despotai. Tarptautinės nusiginklavimo konferencijos 
nedavė jokių vaisių, ir šiandie didžiosios valstybės ren
giasi dar labiau didinti savo milžiniškas armijas. Nau
jo baisaus karo pavojus kasdien artėja vis labiau.

Pesimistiškai nusiteikusiems žmonėms tie faktai 
duoda pamato sakyti, kad pasaulis šiandie stovi ant 
bedugnės kranto ir kad žmonijos civilizacijai grasina 
pavojus pražūti. Bet ar iš tiesų taip yra, kaip tiems ne
laimių pranašams atrodo?

Kokių prospektų turėjo Amerika metai laiko atgal, 
pasitikdama 1933 metus? Depresija tuomet darėsi vis 
gilesnė ir gilesnė. Kad gerovė esanti “už kertės”, jau 
buvo paliovęs tikėti ir to laiko prezidentas Hooveris. 
Ekonominiu atžvilgiu ateitis atrodė labai tamsi. Bet 
šiandie galima pasakyti, kad blogiausias depresijos tar
pas jau yra praėjęs. Kad ir palengva, bet nuolatos, dau
giau kaip per pusę metų ekonominė padėtis ėjo geryn, 
bedarbių skaičius po truputį mažėjo. 

/

Metai laiko atgal Amerika turėjo Hooverį, dabar 
ji turi Rooseveltą. Nežiūrint kiek trukumų ir ydų mes 
surasime dabartinėje krašto administracijoje, ji vistiek 
reiškia didelį žinksnį priekyn, palyginus su Hooverio 
konservatizmu.

Amerika turi NRA, AAA, CWA ir visą eilę kitokių 
negirdėtų iki tol dalykų. Pirmą kartą šio krašto istori
joje valdžia bando su visuomenės grupių pagelba regu
liuoti pramonę, kontroliuoti kainas ir milžiniško masto 
viešaisiais darbais teikti pagelbą bedarbiams. Tegu ši
tie bandymai ir neduos tiek rezultatų, kiek jų žada val
džia, bet kraštas mokinasi geriau pažinti savo reikalus, 
įgyja patyrimą, ieško naujų kelių. Po šių didelių ban
dymų Jungtinių Valstijų gyvenimas ir jų žmonių pro
tavimas nebebus toki, koki buvo pirmiau.

Atsimenate, kaip per metų metus po pasaulio karo 
Amerika buvo savim pasitenkinusi ir didžiavosi savo 
turtu, savo kapitalistų pelnais ir darbininkų algomis, 
kaip ji iš aukšto žiurėjo į nusigyvenusią ir revoliucijų 
bei kontr-ręvoliucijų konvulsijose besiblaškančią Euro
pą. Šiandie tas savim pasitenkinimas ir pasiputimas se
niai yra amerikiečiams išgaravęs. Jie džiaugiasi, kad 
Rooseveltas turėjo pilietinės drąsos užmegsti santykius 
su sovietų Rusija, ir jie nesibaido, kada jų prezidentas 
daro vis naujų ir naujų “revoliucinių” eksperimentų 
pramonės, žemės ūkio ir finansų srityse.

Iš kur pas juos atsirado tas palinkimas prie naujų, 
kuone revoliucinių reformų ir ta drąsa laužyti įsigyve- 

tanusias * senąsias tradicijas? Iš tos sunkios dėsperasijos 
ir to konservatyviško sustingimo, kurie slėgė kraštą 
nuo 1929 iki 1933 metų. Skurdo ir reakcijos laikuose 
užgimė ir subrendo jėgos, kurios dabar stumia Ameri
ką priekyn.

Taip esti visur ir visuomet. Jeigu butų kitaip, tai 
juk žmonija niekuomet nebūtų nužengusi nė vieno 
zmksnio progreso keliu.

Taigi nėra reikalo manyti, kad ir kitose šalyse, kur 
šiandie siaučia reakcija, amžinai žmones kankins badas, 
priespauda ir diktatūros. Pats savisaugos jausmas tų 
pavergtų kraštų gyventojus verčia ieškoti kelio į geres
nę ateitį ir laisvę. Anksčiau ar vėliau jisai bus surastas, 
despotizmo pančiai bus sutraukyti. •

Per kovas ir kančias pasaulis eina priekyn. Piie* 
kyn, o ne atgal. Ir, gal būt, jau ateinančiąja metais ims 
išsisklaidyti ta tamsa, kuri šioje valandoje dar tebėra 
apglėbusi daugelį šalių. Naktis būna tamsiausia prieš 
brėkštant.

Taigi su vilčia ir pasitįkėjimu žengkime per 33-jų 
metų slenkstį — į Naujuosius Metus! ' f

Oisitiakyaio kainai
Chicagoje — paltu:

Metams _______________ — 88.00
Pusei metų .....—--------  4.00
Trims mėnesiams . ______  2.00
Dviem mėnesiam*  1.50 
Vienam mėnesiui ................. .75

Chicagoj per iineiiotojui:
Viena kopija .. ............  8c
Savaitei  ——;—_ 18c 
Mėnesiui ...........—— 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj. 
palto >

Metams  17.00
Puse: metų -----  8.60
Tnma mėnesiams —-------- 1.75
Dviem mėnesiams _____— 1.25
Vienam mėnesiui ......................... 75

Lietuvon ir kitur • talentuose 
(Atpiginta)

Metama ......_____   $8.00
Pusei metų ------------------------- 4.00
Trims mėnesiams ........_...... 2.50
Pinigus reikia siųsti palt« Mone.v

orderiu kartu su užsakymu

ŠLYKŠTUS pARBAI PO “TAU. 
TYBĖS” SKRAISTE

Vargiai kada nors pasirodė 
tokioje negražioje šviesoje, kaip 
šiemet, musų vadinamieji “tik
rieji” arba šimtaprocentiniai 
tautininkai. Jie galutinai su- 
bankrotavo ir materiališkai ir 
morališkai. Brooklyne jie nu- 
gyvendino geniausiąjį lietuvių 
laikraštį “Vienybę“, padaryda
mi daug žalos ne tik bendrovės 
dalininkams, kurių pinigais ji 
buvo leidžiama, bet ir Susivie
nijimui Lietuvių Amerikoje, pa
skolinusiam $25,000 Vienybės 
Bendrovei.

Visas šimtaprocentinių nešva
rumas tačiau išėjo į aikštę, 
kuomet, bendrovei subankrota- 
vus, laikraščio darbininkai ir 
kai kurie senieji jo rėmėjai 
ėmė “Vienybę“ leisti iš naujo 
ir organizuoti kitą leidėjų ben
drovę. Tautininkai šoko tą dar
bą trukdyti visokiais budais: 
skleisdami . melagingas žinias 
apie naujus laikraščio leidėjus, 
bėgiodami į teismą ir net ne
šiodami skundus valdžląr.

Šitomis nedoromos ihrrigomis 
daugiausia pasižymėjo Klinga 
ir Valaitis, buvę “Vien.“ atsi
prašant redaktoriai. Dabartiniai 
“Vienybės” leidėjai skundžiasi, 
kad jų šimtaprocentiniai opo
nentai skleidžia prieš juos 
šmeižtus ir net inkriminuojan
čius kaltinimus per Clevelando 
ir Worcesterio fašistų laikraš
čius, neteisėtai panaudodami 
kitų žmonių vardus. Vienas tų 
žmonių, p. J. šlikas, užprotes
tavo prieš tai, prašydamas pa
skelbti, kad jisai nepasirašė po 
jokiu D. Klingos išsiuntinėtu 
laišku ir nedalyvavo nė viena
me Klingos šauktame laikraščio 
susirinkime. . '

Atsiginti nuo;<.jtų pasalįngų 
priešų, “Vienybes“ leidėjai ren
giasi patraukti savo šmeižikus 
į teismą. Vienas jų tame laik
raštyje rašo:

“Kiek teko girdėti, bus už
vesta teismo byla prieš tuos 
laikraščius, kurie jau daugelį 
sykių be ribų inkriminuojan
čius raštus deda.” 
niauriausias iš visų tos šim

taprocentinės klikos žygių ta
čiau yra dabartinio “Vienybės” 
redaktoriaus apskundimas val
džiai. Atlikę šitą savo begėdiš
ką darbą, Brooklyno fašistai 
pasigyrė juo savo kaimynams 
bimbininkams, taip kad šie sa
vo “Laisvoje” jau buvo parašę, 
kad p. Tysliava esąs “ant de
portacijos kranto”, — kuomet 
apskųstasis dar nežinojo, kad 
tautininkai jį apskundė.

Tokią pat fašistišką smalą — 
su donosais, inkriminuojančiais 
šmeižtais “spaudoje” ir mela
gingų laiškų siuntinėjimais — 
verdą Chicagoje panaši klika. 
Iš tikrų šaltinių “Naujienoms” 
teko sužinoti, kad vienas su 
“kapitono“ titulu pusbernis pa
rašė tam tikroms įstaigoms Lie
tuvoje skundą prieš kai kuriuos 
asmenis Chicagoję ir prieš vie
ną žmogų, kųris pereitą vasarą 
lankėsi Am^i^W w yra 
sugrįžęs j Kauną.

Tame begėdiškame skunde jo 
autorius giriasi, kad jisai Chi
cagoje vedąs “lietuvybės dar
bą” ir prašo, kad iš Lietuvos 
butų jam atsiųstas akyplėšiško 
fašistų organo “Tautos Valios” 
komplektas (tą juodąšimtįšką 
šlamštą net Lietuvos valdžia 
turėjo uždarytį): jisai iš jo pa- 
sisemsiąs “naudingų id.ėjų” sa
vo lietuvybės ęvąpgelįjaji.M' " ’ t" ’ f' V

ŠVE1CĄRU0JE STIPRĖJA 
DARHININKŲ JUDĖJIMAS

.....

Kuomet kaimynjškęse Sąlyse 
— ItąŲjoje, VokigtitoJę, Austri
joje -r' aiškią tkąj
senoj oje Ewom respublikoje 
Sveic^rijeję W W
cialistų vadovaujamo darbinin
kų judėjimo jegoą. Jau buvo

rašyta šioje vietoje apie <tai, 
kad didelio pramonės miesto 
įZuericho taryboje socialdemo
kratai laimėjo absoliučią dau
gumą vietų ir kad GeneVos kan
tono (šteito) ceųtralinėje admi
nistracijoje socialdemokratai 
taip pat jau turi daugumą.

Robęrt Lojus Stevenson, Verte A. Kartūnas

Turtų Sala
Dabar pranešama apie nau

jus socialistų laimėjimus Vaud 
(Vaad) kantone, kurio stam
biausias miestąs yra Ląusanne. 
Lapkričio mėn. pabaigoje tame
kantone įvyko vietinių savival
dybių rinkimai.

Lausanne’oje, kur pirmiaus
visas vietas miesto ^aryboje

partijų bloko kandidatai, šį kar
tą socialistai užkariavo absoliu
čią daugumų vietų.

Kitam stambiam to kantono 
mieste, Vevey, socialistai pada
re bloką su radikalų (smulkių- 
kų valstiečių) partija ir sumu
šė buržuazinį bloką visiškai,
taip kad jam neteko ne vienos 
vietos miesto taryboje.

Mieste Montreux socialistai 
taip pat sudarė bloką su kai
riaisiais radikalais ir rinkimuo-
sc laimėjo 65 mandatus iš 100 
(40 socialistų ir 25 kairieji ra
dikalai)..

Didelį pasisekimą socialistai
buvo užėmę tik buržuazinių turėjo ir kituose miestuose.

KĄ ŽMONES MANO 
____ ________________________♦

ŽMONIŲ RINKTA 
VALDŽIA

- - . -r —...........m ■ '

(Demokratija) 
VIII.

Kas atsitiko su carais, im
peratoriais, karaliais, — tokis 
pat likimas laukia ir diktato
rių. Tas neišvengiamas gamtos 
dėsnis žmonijos pažangoje tu
ri atsikartoti’ Kaip po nakties 
išaušta diena, taip apšviestoje 
tautoje daugumos valią apgali 
mažumos atkaklumą. Pusamžiai 
žmones atsimena, kaip Švedija 
be kraujo praliejimo atsižadė
jo Norvegijos valdymo, švedai 
musų laikais yra apšviesčiau 
šia tauta.' Mažamokslių ir be
mokslių švedų tautoje visai nė
ra. švedai nebijo socialistą 
premjeru rinkti, švedai žino, 
kad gėrybių gamintojai tai ge
riausi šalies piliečiai.

Kuomet valdžia darbininkų 
apšvietos netrukdo, ir darbi
ninkų reikalus stato valstybes 
svarbiausiu klausimu, tai šve
dai socialistą^ nei nemano jo
kių prieš valdžią demonstra
cijų kelt..' Kas:mano, kad nuo 
tautos galima socialistus, kai
po internacionalistus, atskirti, 
tas labai klysta. Socialdemo
kratai yra laisvanoriai, be al
gos dirbanti idealistai. Jie me
lomanams atsuka ii’ parodo 
kitą medalio pusę, kurios des
potai, tyčia ,ąr netyčia., nema
to. Ramiai bepuotaujantiems 
“ponams” primena alkanus naš
laičius, ar alkanus darbininkus 
ir sugadina estetinę nuotaiką

“Taigi, naktį aš pamačiau 
šešėlį ant sienos ir iššoviau — 
paskui aš atsisukau į šviesą”.

“Na!”
“Tai buvo tik mano paties 

sermėga“.
“Na?“
“Tuomet aš padėkojau liki

mui, kad aš nebuvau jos vi
duje”.

(“Dcr Gemuctliche Sachse”, 
Leipzig).

----U_1------------------K

“Lpndonas yra labiausiai 
ūkanotas miestas pasaulyje”.

‘‘Bet aš esu buvęs labiau 
ūkanotoje vietoje kaip Londo
nas”.

“Kame tai buvo?”
“Aš nežinau kąni£ tąi buvo, 

taip buvo ukąnota“.
(“Penu State Ęronth”).

“Na, kaipi atrodo vedusio 
gyvenimas?” !

“Didelis žaislas — mano 
Žumoa verda, o aš spėju koks 
ten valgis”.

(“Luestige Koelner Zcitung).

Išdidi teikiančio vilties su
nkus motina »sutiko bičiuolių 
pųotelėje.

‘‘Prie progos, “Džonson”, pa- 
yąušė ; viend, , “kaipJ tajną^s 
Yąjkįiipąvyio per* pastarųb- 
sįys ęgzaminus?^

‘‘Nevisai gerai. Jie drįsta 
jo klausinėti apie dalykus, 
įvykusius prieš jo gimimą”.

(“BelfąsL Eveniųg
lt Telegraph”).

ir ramybę. Tokis staigus, be 
diplomatinių ceremonijų veiki 
mas, išlepintiems “ponams” ne
pakenčiamas. AUgšto laipsnio 
civilizacija su socialdemokra
tais rimtai skaitosi. Tai neat
skiriama tautOjS dalis ir visuo
met daugumoje buvo ir bus, 
todėl visose tautose socialde
mokratų yra ateitis. Kad aug 
štes apšvietos darbininkams 
tyčia neduodama, kad žmonėse 
nėra gana kantrybės, kad. at
sižymėję vadai tampa oportu
nistais, kad į darbininkų tar
pą durys atdaros šnipams ir 
fanatikų pasamdytiems pažan 
gos trukdytojams, — tai ne
apšviestus darbininkus skaldo 
į vieni kitiems priešingus bū
rius, ir taip vis ir vis metą ki
tą diktatūra ar kokis kitas 
“dvasios vadų” vadovavimas 
toliau ir . toliau pratęsiamas. 
“Vagie, kepure dega”, tai bu
vusios inkvizicijos praktikuotų
jų gynėjai, bijo, jų valdžiai 
prapuolus, kad apsišvietusi 
liaudis jiems keršins. Tai tuš
čias baimės baubas. Darbo žmo
nes visų, pirma reikalauja ka
rų ir mirties bausmės panai
kinimo visiems. Tai ir dabar
tiniai diktatoriai ir fanatizmo 
“dvasios vadai”, gali darbinin
kų valdžios nebijoti, bet at 
pene geruoju, padėti ją įvy
kinti, o žvėris-žmogus pragaiš 
iš šio pasaulio. Kol fanatikai 
ir saumyliai, karjeristai padės 
diktatoriams ant žmonių• spran

gių jodyti ir šnipų įtartus “prie
šus” šaudyti, tol žvėris-žmo
gus bus laurais vainikuojamas,

— Tylintis.
(Bus daugiau)

(Tęsinys)
ir nepaliestą ir vienos minu
tės nuo pasiekimo šautuvo, 
pakol pradėtumėt šaudyti.”

“Mano žmogau,” tarė kapi
tonas Smallett, “aš neturiu 
nei mažiausio noro kalbėtis 
su tavim. Jeigu tu nori pasi
kalbėti, tai eik ir kalbėle tai 
ir viskas. Jeigu bus kokio 
nors prigavingumo, tai bus iš 
tavo pusės, tada Dieve padėk 
tau.”

“To man užtenka, kapito
ne,“ džiaugdamasis surėkė Il
gasis Jonas. “Vieno žodžio iš 
tavęs man užtenka. Gali būt 
tikras, jog aš pažįstu džentel- 
moną.”

Mes galėjom matyti 
kuris nešė vėliavą, bandant 
sulaikyti Silver’į. Ir tas nebu
vo taip nuostabu, žinant koks 
puikus buvo kapitono atsa
kymas. Bet Silver’is tik nusi
juokė iš jo ir ranka uždavė 
jam į pečius, lyg baimės pri
minimas butų buvęs tik absur
das. Tada jis priėjo pilies už
tvarą, permetė savų kriukį, 
užkėlė savo koją ir visomis 
pajėgomis bei gyvumu užlipo 
ant tvoros ir saugiai nusilei
do žemyn.

Aš prisipažinsiu, jog aš bu
vau perdaug užimtas tuo, kas 
ten buvo veikiama, kad bu
čiau bent kiek buvęs vertas 
daboklėje; iš tikro, aš jau 
buvau apleidęs savo rytinę 
daboklės skylę ir jau buvau 
nuslinkęs užpakalyje kapito
no, kuris dabar jau sėdėjo ant 
slenksčio, alkūnes pasidėjęs 
ant kelių, galvą laikydamas 
rankomis, o akis įspiręs į van
denį, bekunkuliuojantį iš se
no geležinio katilo, smėlyje. 
Jis švilpavo sau meliodiją, 
“Į Ratą Mergelės ir Berne
liai.”

Silveriui buvo labai sun
kaus darbo lipant į kalvą. 
Statumas pakalnės, storumas 
medžių stuobrių ir minkštu
mas smėlio, suteikė jam ir 
jo kriukiui kliūčių, kaip lai
vui nuleistam inkarą. Bet jis 
nepasidavė toms klintims ir 
kaip tikras vyras tylomis arti
nos ir pagaliau priėjo prie 
kapitono, kurį jis gražiausiai

O MES PANAŠIAI PASVEIKINKIM JANUŠAUSKĄ!

pasveikino. Jis buvo apsiren
gęs savo geriausiais rūbais; 
didžiausiu mėlynu žiponu, pil
nu misinginių guzikų, skver
nai žemiau kelių ir puiki ner
tinė skrybėlė kabojo ant vir
šugalvio.

“Ir tu jau čia, mano žmo
gau“, pakėlęs galvą tarė kapi
tonas. “Geriau tu sėskis.”

“Ar jus neįsileisit manęs j 
vidų, kapitone?”, skundėsi Il
gasis Jonas. “Jus žinot, šian
dien yra labai šaltas rytas, 
tamsta, sėdėti lauke ant smė
lio.”

“Tu žinai, Silver,” sakė ka
pitonas, jeigu tu butum pano
rėjęs būti ištikimas žmogus,
tu butum galėjęs sėdėti savo 
laive. Tai tavo paties darbas. 

v'r^’ Tu esi arba mano laivo virė
jas — tada tave užlaikėm pui
kiausia—arba tu esi kapito
nas Silveris, paprastas sukilė
lis bei piratas, tada lu gali 
eiti ir pasikart!”

“Taip, taip, kapitone,” at
sakė laivo virėjas, atsisėsda
mas, kaip jam buvo liepta, 
ųnt ąmėlio, “tu paduosi man 
savo ranką vėl atsistot, tai ir 
viskas. Labai malonią vietą 
jus čia turite. Ak, štai ir 
Zigmonlas! Labą rytą, tau, 
Zigmęnte. Gydytojau, štai ir 
aš tau pasirengęs patarnauti. 
Matot, jus ten visi esat kartu 
kaip linksma šeima, taip sa
kant.”

“Jeigu tu turi ką pasakyti, 
mano žmogau, geriau tuojau 
sakyk,” pasakė kapitonas.

“Jus tiesą sakot, kapitone, 
Smallett,” atsakė Silver’is. 
“Be abejonės, kas pareiga, 
tai pareiga. Taigi, aš pripažįs
tu, kad jus labai gerai užtikot 
mus vakar vakare. Aš negin
čysiu, kad tai buvo gerai pa
taikyta. Kas nors iš jūsų esat 
labai gabus su lazda. Aš neuž
ginčysiu, kad kaikurie mano 
vyrai buvo nukrėsti — gal ir 
visi buvo sujudinti; gal ir aš 
pats buvau išgąsdintas; gal 
dėl to aš ir atėjau dėl sutar
ties. Bet, po perkūnų, tas 
neatsikartos antrą kartą, ka
pitone! Mums reiks budėti ir 
sumažinti romo gėrimą.

(Bus daugiau)
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Ar esi Altass nariu?
išmokėta
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Roseland

Jos. Kazik

NEW YORKO

etro

House bus

Metropolitan Opera Association

GĮUUO

LAIMINGŲ ir 
PASEKMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

reikalus 
valdybos

Linkime Visiems Savo 
Draugams ir Pažystamiems

Iš priešmetinio 20 Wardos Lie
tuvių Politikos ir Pašalpos 
Kliubo susirinkimo.

'S'Oi

: ■
>>.s

4148 Archer Avenue
Tel. Lafayette 3847

PASEKMINGŲ
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Sųvo 
Draugams ir Kostumeriams

P. NOVER
LAIKRODININKAS

Edelweiss alų Stanley Su- 
dentas pardavinės po 5 centus 
stiklui savo parengime Naujų 
tylėtų sutiktuvėms gruodžio 31 
d., Balchuno svetainėj.

Įžanga businti 10 centų, o 
išėjimas?" veltui.

Su įžangos bilietu, jei tik 
pasitaikys giliukis, bus galima 
laimėti kalakutas.

Valterio Šimkaus orkestras

Iš priešmetimo Lietuvių Piliečių 
Brolybės Kliubo Amerikoj su
sirinkimo.

718 West 18th Street
Phone Monroe 3377

GATTl-CASAZZAį/ Į
. 4 s

(jenėralis ^Vedėjas

gros lietuviškus šokius per vi
sų naktį.

Tokį pareiškimų padarė p. 
St. Sudentas, vienas įžymes
niųjų vietos biznierių. Jis tan
kiai sugalvoja tokį ar kitokį 
šurum-burum.

šiame parengime jo repre
zentuojamas Edelweisp alus 
bus parduodamas po 5c stik-

Kliubo valdyba išrinkta visa 
senoji. Linkėtina jai darbuotis

Gruodžio 6 d. p. Bagdonienės 
svetainėje, 1750 So. Union Avė., 
įvyko skaitlingas ir tvarkus 20 
Wardos Lietuvių Politikos ir 
Pašalnos Kliubo susirinkimas, 
kuris šaukta atvirutėmis.
? Susirinkimų atidarė pirminin-

Susirinkimas laikyta gruo
džio 3 d. J. Garbuzo svetainėj 
adresu 3749 So. Halsted St. Jis 
buvo gan skaitlingas ir jo tvar
ka buvo pavyzdinga.

O-Kei, Stanley! Gero pasi
sekimo. Reiškia, grįžta senie* 
ji laikai. O kiek čia seniai tu
rėjome mokėti po 25c stik
lui. Dabartinė atrodo labai 
riški permaina alaus industri- 
joj po prohibicijos pašalini- 
mo, Roselandietis.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

šiomis nepaprastomis progomis. Todėl operos kiekvienam namui Jungtinėse

Kliubo susirinkimai 
laikomi toj pačioj svetai- 
—Senas Veikėjas.

Su savo keliaujančia krau
tuve prie geros progos atsilan 
kiau ir pas Paul M. Smith 
kuris užlaiko gražių alinę ad-

JOHN F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

i Visi Telefonai
YARDS 1741-1742

Stanley Sudentas, Roseland 
Beverage Co. vedėjas, de
monstruos Edelweiss alų, 
kurio jisai yra distribulo- 
rius.

Graži užeiga Smilh's Palm 
Garden

Iš vakarėlio parengimo komi
sijos raporto paaiškėjo, kad li
ko $15 pelno. Raportas tapo už- 
girtas. ’

Buvo pakeltas klausimas, ar 
uždėti nariams speciali a§es-

u. ..

kuo sėkmingiau kliubo gerovei 
ir ateity 
bus

| LAIMINGŲ ir |
PASEKMINGŲ

| NAUJŲ METŲ
S Linkime Visiems Savo į 
^Draugams ir Kostumeriams}

ARCHER AVENUE
FURNITURE I 

$ PARLOR SUITE | 
MANUFACTURERS g j

g 4140 Archer Avenue i
Tel. Lafayette 3516 

|Felix Klimas 
|Res. Phone NORMAL 05901

Leidžiame gražius Radio progra
mas kas sekmadieni, 11 vai. prieš 
pietus iš stoties W. G. E. S., 

1360 kilocycles.
. ................................ i . ...................... .

kas W. Buiša. Nutarimus per
skaitė raštininkas K. Batulis.

Iš nutarimų paaiškėjo, kad 
kliubas pinigiškai gerai stovi, 
narių gi turi 80.

Kliubo pinigai randasi spul- 
koj ant nuošimčių. Gera dalis 
pinigų yra uždaryta Universal 
State bankoj 
kitų kliubų.

Buvo manyta prisidėti prie 
tvirtų organizacijų. Bet didžiu
ma narių, ypatingai biznierių 
priklausančių kliubui, nutarė 
pasilikti vietoj ir suorganizuoti 
aštuoniolikiečių kliubus ir or
ganizacijas j vieną kūną. Žino
ma, tai priklauso nuo pačių aš
tuoniolikiečių. «

Vienas kliubo narys, M. Si
manavičius, yra miręs, ir dar 
neišmokėta jo pomirtinė. Tai 
yra viršininkų apsileidimas. 
Pirmininkas teisinosi,, kad ant 
pareikalavimo negali gauti iš 
spulkos pinigų. Bet kai dalykas 
ištirta, tai pasirodė, kad nėra 
taip, ir pomirtinė bus 
trumpu laiku.

Apsvarsčius kliubo 
prieita prie rinkimo 
1934 metams. Į valdybų įėjo 
šie nariai: Pirmininkas A. Za- 
lagenas, 7132 So. Racine Avė., 
vice-pirm. W. Buiša, 2650 W. 
69 St., protokolų rast. K. Batu
lis, 2627 Gladys Avė., turto 
rast. K. Klimavičius, 5217 So. 
Union Avė., kontrolės rašt. J. 
Kanapka, iždininkas A. Peckai- 
tis, 1635 So. Canal St., iždo glo
bėjai J. Geraltauskas, 908 W. 
19 Place, ir P. Lapenis, 724 W. 
18 St., maršalka B. Wilsbart, 
1626 So. Morgan St., trustisai 
F. Shutkius, 811 W. 19 St., J. 
Jasinskas, 3700 So. Honore St., 
ir J. Kanapka, 2119 S. Halsted

!
"LAIMINGŲ naujų METUI 

Veliju Visiems Savo Koslu-^ 
meriams ir Draugams į

i UNIVERSAL I
I RESTAURANT
| 750 W. 31st Street S
| Vietory 5371 B 

A. A. NORKUS, Prop.

Susirinkimą atidarė pirminin
kas A. Zalagenas. Raštininkas 
perskaitė nutarimus. Iš nutari
mų paaiškėjo, kad kliubas auga 
nariais. Vis daugiau jaunuolių 
prisirašo. Kliubas išmoka po
mirtines mirusiųjų paveldėto
jams ir pašalpas susirgusiems. 
Bendrai, kliubas gražiai tvarko
si ir nariai draugiškai sugyve-

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

resu 4177 Archer Avė. vadina
mų Palm Garden.

Čia visuomet yra didelis pa
sirinkimas geriausios rųšies 
gėrimų ir šiltų užkandžių.
, Pats p, Smith yra draugiš
kas žmogus ir turi neblogas 
pasekmes bizny. P-nas Smith 
dažnai deda “N.” didelių gar
sinimų ir sako, kad tie gar
sinimai duoda jam gerų pa
seku.

P-nas Smith atnaujino “Nau
jienas” per. Senų Petrų 15-kai 
mėnesių ir tuo pagelbėjo Pet
rui laimėti tuos keturius ta- 
jerus. Ačiū jam.

Be to, p. Paul Smith turi 
Real Estate, Loans ir Insur
ance biznį adresu 4425 South 
Fairfįeld avenue. Reikalui pri
siėjus patartina kreiptis į jį. 
Jisai teisingai ir gerai patar
naus už prieinamų kainų.

geriąs Petras.

3146 So. Halsted St 
Vietory 0765

,Prieš kelias dienas įvykusios smarkios gaso ir sūrų perva 
dų eksplozijos suardyta Armitage Avė., Chicagoj.

Linkiitie Linksmų ir Lai
mingų Naujų Metų Savo 
Draugams, Kostumeriams 

ir Pacientams

R L. & F. A. 
ANDRIUS
JEWELERS & 

OPTOMETRISTS

$80.00 Seklyčiom Setai po

39.50
$85.00 Miegamų Kambarių
Setai po

44.00
$50.00 7 dalių Valgyklų Se
tai po

$22.00
$78.00 Kombinacijos Pe
čiai po

•39.50
$80.00 Drabužių Plovyklės

mentą, kad padidinti iždą, kad 
dėka to kliubo nariai butų ap
saugoti pašalpa ir 1.1. Tas klau
simas apsvarstyta ir nutarta 
uždėti po 10 centų kiekvienam 
nariui netikėtų mokesčių tik 
ant metų laiko.

Kliubo gerovei nutarta su- ll . .
rengti metinį balių.

Susirinkimai nutarta laikyti 
toje pačioje svetainėje, tik die
na permainyta nuo pirmo ne- 
deldienio j trečią nedėldienį.

Apsvarsčius svarbesnius rei
kalus prieita prie rinkimo kliu
bo valdybos 1934 m. Ji išrink
ta visa senoji, išėmus vieną 
nutarimų raštininką ir vienų 
kasos globėją. Valdybon įėjo 
šie draugai: Pirmininkas A. Za- 
lagėnas, 7132 S. Racine Avė., 
vice-pirm. E. Bliumas, 3233 So. 
Lime St., protokolų rašt. M. 
Batutis, 2627 Gladys Avė., tur
to raštininkas P. Veršila 3200 
Lime St., kontrolės raštininkas 
B. žolynas, 2931 So. Emerald 
Avė., iždininkas J. Paltanavi
čius, 3751 So. Emerald Avė., iž
do globėjai M. Narbat, 4803 S. 
Throop St., ir J. Petrulis, 725 
W. 16 St., maršalka J. Garbu- 
zas, 3749 So. Halsted St.

Valdyba susideda iš darbie- 
čių ir teisingų vyrų. Linkėtina 
jai pasidarbuoti l$Uubo gerovei.

Kliubo susirinkimai bus lai
komi kiekvieno ■ mėnesio trečių 
nedėldienį 1 vai. po pietų.

Kliubo Veikėjas.

LAIMINGŲ ir 
PASEKMINGŲ

| NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Savo

Draugams ir Pažystamiems

H LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
gg Linkiu Visiems Draugams, Kostumeriams ir 

Pažystamiems.

45.00 
$90.00 Naujausi Radios po 

*49.50
$45.00 9^12 Gražiausi Kau
rai po

*22.50
$20 Springsiniai Matrosai po 

*9.75
$20.00 Puikios Medinės Lo
vos po

•5.00
$10.00 Garantuoti Lovų 
Springsai po

*4.75
Šis stakas apribotas ir grei
tai parsiduoda, matikite 
tuoj aus.

PROGRESS
FURNITURE CO. 

3222-24-26 South 
Halsted Street 

J Kalędinskas, J. Romanas, 
Vedėjai.

GHANT WORKS COAL YARD
ADAM BĘRNĄDISUS, Sav.

16th Street and 49th Court 
Residenče:’ 1605 So. 49th Court

Phone C I C E R O 311

JANUARY 
CLEARANCE

Išpardavimas eina visu 
smarkumų 

Siūloma Didžiausi Bargenai

PROGRESS
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖJE

38 K M BĮ

{« a w ša *
■* *
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MUSU DRAUGIJOS
Amerikos Lietuvių Pil. Nep. Klubas

Agurkai, ir vėl Agur
Brighton Park

Bridgeportas

Indiana Avė

Gerbiami Draugai, SLA. 226
Gruodžio-Dec. 31

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

New Deal Cafe
Įžanga 10c

Cicero

m

MINKŠTAS KRĖSLAS
SVETAINĖ ir ALINĖ

COIL SPRINGSAI

SPRINGSINIS MATRACAS

VATINIAI MATRACAI 45 svarų

visuomet prisirengęs patarnauti

9x12 KLIJONKĖ (LINOLEUM)

Nata Kanter
m

ir 5024 W. lOtli Street 
Phone Cicero 635 

GAZOLINO STOTIS

pribūti į šį 
jvyks 2 die- 
Association

ELEKTRIKINĖS ANT GRINDŲ
PASTATOMOS LEMPOS .........
GELEŽINĖS LOVOS PO ........

Chicagos Lietuvių Choras Pir 
myn stato scenoj 3*jų veik 
smų komiškų operetę “Agur 
kas”.

RAKANDŲ BARGENAI 
SAUSIO MĖNESY, 1934

707 So. Halsted Street 
Tel. Yards 0801

PAVLAVIČIA 
UNDERTAKING CO 
3238 So. Halsted St.

Tel. Victory 4088

BALCHUNO 
SVET.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS 

3316 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 7314

Lietuvos ir Amerikos

—Ben Aluzp.s,
226 kp. užrašų raštininkas

Pradžia 8 vai. vak.
Pasibaigs Sausio 1, 1934

49.00 
12.50 
’4.95 
8.95

f* 4500 So. Talman Avė., Chicago, III. Įg 
‘cmmžmti 1 imm

Tlouse, 2150 W. Nortb Avė 
Chicago.

NAUJIEMS METAMS 
Linkime Visiems Savo 

Draugams ir Pažystamiems 
GEROVĖS ir 
PASISEKIMO.

įvyks svarbus susi 
rinkimas

NAUJIEMS METAMS 
Linkime Visiems Savo 

Draugams ir Kostumeriams' 
GEROVES ir 
PASISEKIMO. !

kaino susirinkimo, kuris jvyks 
sausio 8 d., 1934 m.

Klubo korėspondentas.

Kviečiame atsilankyti paragauti šalto Blatz alaus, 
kitų skanių gėrimų ir skanių šiltų sandvičių. Taipgi 
pasišokti prie geros muzikos. Visus širdingai kviečia

MRS. P. MACKE-MACIUKAS

Pakeitė Auburn Avė. vardų į 
Lituanica Avenue

Kimbarkas, popularus 
praleidęs Ka-

Piktadariai išdaužė J. Mirono 
buėernės langus

P-as 
vietos gyventoja.

Penktadienį, gruodžio 29 d., 
žinomoji Bridgeporto gatve, 
Auburn Avenue, jau vadinosi 
Lituanica Avenue.

Pakeitimas šios gatvės var
do padaryta sulig Chicagos 
lietuvių prašymu. Lietuviai, 
mat. norėjo atžymėti lakūnų 
Dariaus-Girėno skridimų į 
Kauna ir jų tragingų mirtį 
atatinkamu gatvės vardu.

Miesto taryba prašymų iš
pildė ir buvusių Auburn Avė. 
pakeitė Lituanica,, t. y. vardu 
aeroplano, kuriuo Darius ir 
Girėnas skrido į Kaunu. T

Pirmadienį, sausio 1 d. 1934, 
2-rų valandų po pietų prie 33rd 
kampo įvyks iškilmingas Litu
anica Avenue atidarymas-pa- 
šventinimas, kurį rengia Lietu
vių Moterų Piliečių Lyga, pa
ėmusi iniciatyva šiame reikale. 
Bus trumpos kalbos ir bus su
giedoti 
himnai

Valgomo kambario 7 šmotų 
riešuto ined 
žio setas

Jums
Atsilankykite i jo biznio vietą, kur ra
site didelį ir įvairų pasirinkimą viso
kių gėrimų. O Jūsų senas draugas 
žydukas suteiks jums širdingiausi pa

tarnavimą.

Gruodžio 28 d., apie 2 vai 
ryto, nežinomi piktadariai iš 
mušė J. Mirono bučcrnės ii

ledų šventes pas tėvus Wiscon- 
sine, sugrįžo į Cicero.

Pasakoja, ten Wisconsine la
bai šalta ir sniego daug.

Tenka betgi pastebėti, kad ir 
čia nešilta; kad čia yra suša
lusių daug daugiau4, nei šalta
jame Wisconsine. Gal Wiscon- 
sine žmonės labiau įpratę šal
čiams. O įpratimas tai lyg pri
gimimas.—N. Rašė jas.

LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems Draugams ir Kostumeriams

Kadangi klubos negalėjo au
kauti iš iždo, tai išrinko ko
mitetų arba atstovus, kurie 
veiks bendrai su vietiniu A. 
L. T. A. S. S. skyriumi, kad ni-

* * o rt’i i maim to araa ai
B AR NORITE PASVEIKTI? S 
fJJSalutaras Bittčris prašalina visokių pilvo netvarką, KAIPW 
yjJpRIETVARĄ, PRASTĄ APETITĄ, IŠPŪTIMĄ, GALVOS*? 
rjj SKAUDĖJIMĄ, ATSIRAUGĖJIMĄ, NERVIŠKUMĄ ir lt. R 

. Išdirbėjai
ffl SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO. H 
ta 639 West 18th Street
tarelcphoiie Canal 1133 CHICAGO, 11.L.
aaaa a^a aaa-araaa-aaaa a-a'airaaai

šis lietuvių kulis, maršalka
prieš kurį lis. Darinktas klubo korespon 

— A. Jocius. Visi vai 
nariai išrinkti aklama

JOEŠAMET
1500 So. 49th Avenue 

Phone Cicero 3760

pinigų. Atstovai yra sekami: 
A. Balčiūnas, S. Misiūnas ir 
A. Jocius. Visi geri darbuoto
jai ir gerai apsipažinę su vie
tos lietuviais. Taipgi liko iš
rinkta komisija dėl pagerini- 

.. Strumilas, iždo nio klubo padėties. Komisija 
A. Dymas ir J. Sta- tariasi išdirbti planus iki se- kuopos nariai! 'Pranešu visiems, 

kad susirinkimas įvyks antra
dienį, sausio 2, 1934.

Tas susirinkimas tai svarbus 
metinis susirinkimas. Kuopos 
viršininkai išduos raportų, kų 
jie yra nuveikę per metų lai
ka ir kokius darbuts yra atli
kę naudai SLA. organizacijos 
Bus priėmimas naujai išrinktų 
kuopos viršininkų. Taipgi ap
svarstysime ką turėsime atlik
ti labui organizacijos ateinah- 
čiais metais.

Malonkite visi 
susirinkimų, kuris 
nų sausio 1934 m.

Be to, į politikos komisijų 
išrinkti A. Draugelis, P. Bar
eikas, Julius Strumilas, A. Ma- 
tikonis ir Stanley Čiuželis. 
Skaitytas ir priimtas laiškas 
nuo A. L. T. A. S. S.

Sausio 28 d., sekmadienį, 
St. Agnės Auditoriume, prie 
Archer Avė. ir Rockvvell St., 
Pirmyn choras stato operetę 
“Agurkai”.

Aš manau, kad Chicagos lie
tuviai dar atsimena, kaip po
ra metų atgal tas pats Choras 
tų patį veikalų statė Lietuvių 
Auditorijoj ir kaip labai pu
blika buvo užganėdinta. To
dėl Pirmyn choras mato rei
kalų dar kartų perstatyti 
“Agurkus”.

Well, agurkus galima maty
ti ūkininkų daržuose. Bet kai 
pamatysime “Agurkus” St. 
Agnės Auditorijoj, lai, be abe
jonės, ,turėsime daug juoko. 
Juos verta pamatyti visiems.

Po perstatymo šokiai prie 
geros muzikos.

Pradžia 5 vai. vakaro. Įžan
ga, iš anksto bilietų nusipir- 

prie salės durų 75c.
Senas Petras.

grosernes langus adresu 2560 
W. 45th St.

J. Mironas gruodžio 22 d. 
mirė širdies liga ir 26 gruo
džio tapo palaidotas šv. Ka
zimiero kapinėse. O betgi jau 
šiandie randasi tokių piktos 
valios žmonių, kurie daužo na
mų langus, užduodami širdies 
skausmų našlei ir visai šei
mynai.

Atrodo, kad kai kurie žmo
nės visai neturi padorumo jau
smo. Senas Petras.

ROSELAND. - 
politiškas klubas 
laikų buvo grynai atžagarei- dentas 
viškas republikonų klubas, bet dybos 
užėjus kitokiai erai persiorga- cijos keliu 
nizavo į neprigulmingų. 1932 
metais priėmė visai kitų var
dų, “Amerikos Lietuvių Pilie
čių Neprigulmingas Politiškas 
Klubas”, bet savo atstovus lai
kė Cook apskričio republiko
nų centre iki šio laiko. Po 
metinio susirinkimo, kuris 
įvyko gruodžio 11 d., tie at
stovai buvo atšaukti ir dau
giau republikonams nebetar
naus.

1934 metų valdybon išrink- kelti skridimo fondan daugiau 
Ii visi buvusios valdybos na
riai : Stanley Čiuželis, pirmi
ninkas, P. Barcik — vice-pir- 
mininkas, W. Krištopaitis — 
nutarimų raštininkas, A. Bo
belis, finansų raštininkas, iž
dininkas 
globėjai

Marcus ieeuer, ar. is Granada, ivnnn. ir Lniian Murphy ii 
Bremen, Ind., kurie tapo išrinkti ūkininkaičių 4-H Kliubo čem 
plonais už savo atsiekimus ukininkyslėj.

Naujų 1934 Metų Sutiktuvių
BALIUS

* — Rengia—
Stanley Sudent, Roseland Beverage 

Company, vedėjas

H . M. BAIGO B
M CAL1FOKNIA INN S
ta šaltas Alus ir Sandvičiai
fl 4358 So. California' Avenue K
ta Phone Lafayette 1490 ta

sii; Įvyksta
i •' ' - į į

ŠeŠtatJieny, Gruodžio 30 d . š. m
2346 West 69th Street

į* LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
fr Visiems Savo Kostumeriams - Jh

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
linkiu visiems savo seniems’ir nau 

jiems draugams ir kostumeriams.
Atsiminkite, kad jūsų

p F. G. LUKAS ir C0. S
* REAL ESTATE ta
01 Perkame namus, ir mainome ant ūkių.
01 4108 Archer Avenue
<0 ? Tel. Lafayettc 5107

i irro^

[nmmtrmrm > t ra oJ Veliju LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ g
Visiems Savo Kostumeriams ir Pažįstamies JJj

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linki Visiems Lietuviams

C. UŽTUPIO ALINE
1437 So. 49th Ct., Cicero

PETER WENGALSUSKI TAVERN
Užlaikome geriausios rųšies gėrimus ir gerus cigarus

’3.95
’3.95

VIRTUVĖS BALTAS SETAS 5 ŠMOTŲ g
3.95

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

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

2310 W. ROOSEVELT ROAD
Telefonas Seeley 8760

ffl LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ W
H Linki Visiems Lietuviams H
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NAUJIENOS, Chicago, m.
.....

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Išgirskite Metropoli 
tan operos dainas 

per radio
Dienos Įspūdžiai

Šiek tiek statistikos 
apie Naujų Metų 
Aviacijos Balių

šiandie, gruodžio 3011., 2 vai. 
po piet (Eastem Standard 
Time) National Broadcasting 
Co. transliuos New Yorko 
tropolitan operos dainas iš 
kalo “Mignon”. Išgirskite 
navimą tokių pagarsėjusių
nininkių ir dainininkių, kaip Li
ly Pons, Tito Schipa, Leon Rot- 
hier, o ypač Lucrezia Bori.

Atidarykite savo, radio, pa- 
siklauskit tikrai gražių melio- 
dijų ir pirmaeilių dainininkų.

Rašo

(Tęsinys)
Me- 
vei- 
dai- 
dai-

atro

30 statinių— 12,000

Stasio Rimkaus 
koncertas

Nėra laiko žiūrėti kaip 
do miestas. Skubiai traukiu 14 
gatve. Na, o šaltis ir sniegas 
vėjo blaškomas, rodos, visa sar 
vo jėga piktai nutvėrė mane už 
ausų. Pabėgu, pabėgu ir vėl su
stojęs pagraibau galvą, norėda
mas persitikrinti, ar dar nenu- 
draskė* ausų. Taip atkakliai ko
vodamas su tuo jkiriu priešu— 
gamta — pasiekiau p. Zalubos 
namus.

Ashland Bulvd. Auditorium 
telpa —5,000 žmonių.

Garderobų—8; paltų galima 
pakabinti 5,700.

Elektros lempų (bulbs) salės 
apšvietimiui—2,500.

Kėdžių—5,000.
Mėsos gauta Baliui— 1,30b 

svarų.
Duonos gauta—600 kepalai.
Alaus-

“šteinų”.
Orkestras—12 muzikantų.
Prcgramo dalyvių—100.
Darbininkų salėj—65.
Salės durys bus atdaros —6 

vai. vakare.
Balius posibaigs— 3:00 vai. 

ryte.
Salės adresas—Van Buren ir 

S. Ashland Blvd. kampas.
{žanga—$1.00 asmeniui; 50c 

vaikams. Rezervacija — $2.00 
asmeniui.

ir pia-

kalbėti 
Rimkų.

Heilo! Keistučio Kliu 
bas kalba

Aš, Keistučio Kliu'bo sekreto
rius ir korespondentas, skaitau 
sau už pareigą pasveikinti “Nau
jienų” Redakciją ir Administra
ciją su Naujais Metais.

Taipjau vardan Keistučio 
Kliu’bo tariu širdingą ačiū “N- 
nų” Redakcijai ir Administra
cijai už talpinimą Keistučio 
Kliubo korespondencijų ir val
dybos antrašų 1933 metais, kas 
suteikė kliubui moralę ir ma- 
terialę naudą.

* Ačiū visiems geriems keistu- 
tiečiams ir simpatizatoriams. 
kurie vienu ar kitu bud u rūme 
musų kliubą. Ačiū visiems val 
dybos ir komisijų nariams, ku
rie energingai atliko savo par
eigas. Ačiū visiems biznie
riams, kurie reikalui esant duos- 
niai aukavo visokias reikmenes 
kliubo parengimams, o labiau
siai ačiū* J. J. Bagdonui, kuris 
daugiausia suteikė kliubui mo
ralę ir materialę naudą. Var
dan kliubo ligonių ačiū kliubo 
daktarui Tadui Dunduliui ir li
gonių lankytojams) kurie punk
tualiai atliko savo užduotis.

Nuo savęs linkiu visiems 
keistutiečiams ir keisttttietėms 
kuolaimingiausių 1934 metų, o 
pačiam Keistučio Kliubui veliju 
išaugti i didžiausį milžiną iki 
2,000 narių.

Keistučio Kliubo sekretorius 
ir korespondentas—St. Narkis, 
1900 W. 35th St., Chicago, III.

Sausio 21 d., sekmadienį, Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 So. Hal
sted St., įvyksta daininininko 
St. Rimkaus koncertas. Kiek 
teko patirti, tai musų šaunusis 
dainininkas stropiai rengiasi 
šiam koncertui, ir programą iš
pildys geri dainininkai 
nistai.

Nėra reikalo daug 
apie patį dainininką
Chicagiečiai gerai jį pažįsta, bn 
jis daug Chicagos lietuvių vi
suomenei patarnavo dainuoda
mas per radio, laidotuvėse ir 
koncertuose.

Be abejonės, chicagiečiai, 
taipgi apielinkės lietuviai, skait
lingai atsilankys į jo koncertą 
ir tuo suteiks jam dar daugiau 
energijos darbuotis dainos sri-

Koncerto pradžia 6:30 v. va
karo. |zanga 50c.

—Senas Petras.

Vytautas Beliajus 
pasižymi

Viena seniausių ir didžiabsių 
Chicagos baleto mokyklų, ku
rią įsteigė Imperio,-pakvietė'p. 
Vytautą Beliajų mokytojauti. 
Jam bus pavesta orientališkų šo
kių mokymas. Be to, trumpoj 
ateityje ta mokykla įsteigs du’ 
savo skyrius,—pietinėje ir šiaU' 
rinėje miesto dalyse. Tų sky 
rių vedėju bus p. Beliajus.

Ta proga p. Beliajui pasi
taikė visai netikėtai. Prieš 
kiek laiko jis buvo pakviestas 
šokti viename didžiulių viešbu
čių. Tarpe publikos buvo ir 
Imperio mokyklos direktorius. 
BeliajaUs šokiai jam tiek pati
ko, kad jis tuoj padarė pasiu 
/mą: pakvietė p. Beliajų mo
kytoj auti savo vedamoje mo
kykloje.

Ar esi Altass nariu?

Salutaras remia
Aviacijos Balių

Salutaras Bitters kompanija, 
639 W. 18th st., paaukavo tu
ziną bonkų “Salutaras’* Nau
jų Metų aviacijos baliui ir pa
sižadėjo toliau remti antrąjį 
transatlantinį skridimą.

Lietuviškosios Enci 
klopedijos prenu

meratoriams
Gana sparčiai eina antrojo 

tomo spausdinimas. Kurie dar 
neatnaujino prenumeratos ant
rajam tomui, yra prašomi kaip 
galima greičiau tai padaryti, 
"ai na antrojo tomo—ta pati 
kaip ir pirmojo. įmokėję $2, en
ciklopedija tuojau bus jsiunti- 
rejama. *» - į ;

Spaudos Fondo įgaliotinis,
J. Kriščiūnas, 917 W. 34 St,

Chicugo, III.

Buk Naujų Metų 
Aviacijos Bankiėte

PETRAS JURGĖLAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 28 dieną, 12 valandą 
po pietų 1933 m., sulaukęs 39 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Tauragės apskr. ir parap., Gal- 
menų kaime.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Emiliją (po tėvais Poš- 
kuniutė), dukterį Oną 17 m., 2 
sūnūs Petrą 12 m. ir Joną 5 
-m., švogerį Antaną Normantą, 
sesers dukterį Oną ir sesers 
sūnų Vincentą Normantus, švo- 
gerką Oną ir švogerį Jurgį 
Yurgaičius, 4 pusbrolius Jurgį, 
Antaną ir Juozapą Augaičius ir 
Petrą Jurgėlus ir giminės Ame
rikoj, Lietuvoj motiną Marcio- 
ną, 3 brolius Joną, Juozapą ir 
Vincentą, 3 brolienes ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
928 W. 34th St.

Laidotuvės įvyks antradieny 
sausio 2 dieną, 8 vai. iš ryto iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Hunai, 
pusbroliai, švogeriąi, 
švogerka ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grab.

—Nugi dabaT Žmonės kalba, 
kad kai atsivedi, tai automobi
lių turi parduoti. O kai autopio- 

J] bilių nusiperki, tai vesti nėga-

—Kas taip kalba, tas niekus 
šneka.

Padrąsintas pratariau:
—Jei nori, kad laimėčiau 

$1000, tai kelia žinai Ciccroj, 
kuriems reikia užsakyti “Nau
jienas”?

—Cicero j e tik keletą težinau, 
nes visi beveik jau yra užsisa
kę. Bet aš žinau daug “jenito- 
rių” Chicagoj.

—Na, tai važiuokim abu pas 
juos.,

—šiandie ląbąi šalta. Juk ma
itai, gradusninkas nusmuko net 
17 žemiau zero.

—Aš nepaisau kiek jis nu
smuko ir kiek ,dar nusmuks! O 
laiko gaišint negalima.

Po trumpy argumentų su p. 
Zaluba išsirengėm kelionei ir 
už kiek laiko jau buvom pas 
“jenitorius”.

Pirmiausia užėjom pas p. Ma- 
tekūną, čia mum šeimininkė 
duoda po klebonišką vyno, ir 
dar užsisako “Naujienas”. Mes 
einam toliau. Sus|ojamf pas 
Sriubikį. Labai malonus žmo
gus: ir iŠ pavardės galit spręs-

ti. Iki mes kelioliką jų aplan
kėm, tai diena praslinko ir 
rėjom grįžti namo.

(Bus daugiau)

tu-
Stanley Martinktfs, 3340 So.

Halsted street.-

dantis kalenu prie pe- 
ir jis atsiminė, jogei 
šaltis siekia 16 laipsnių 
zero.
tiesiog tebiuos —- tarė 

— kad tokią šaltą dieną

Priėjęs prie durų norėjau pa
skambinti varpelį, bet piršto 
ištiesti jau negaliu. Nes, kaip 
buvo sulenkti, taip ir sustingo. 
Pakštelėjau tris kartus į duris. 
Jos atsidarė, ir tik pribėgęs 
prie pečiaus pratariau: “Labą 
r-r-rytą”.

Zaluba ištiesė ranką pasisvei
kinti, bet pamatė, kad aš lai
kau kumščią sugniaužęs, greitai 
atšoko, negalėdamas dasi pro tė
ti, kame mano karingos pozos 
priežastis. Tačiau pastebėjęs, 
kad aš 
čiaus, 
šiandie 
žemiau

—Aš 
Zaluba
atvykai pas mumis: o gal svar
biu reikalu?

—Taip, p. Zaluba — atsakiau 
— labai svarbiu...

—O ką taip?
—Atėjau “Naujienų” konles- 

to reikalu.
—Kontesto reikalu!
—Taip.
—Tai kas čia per svarba, kad 

vaikščiojat tokią šaltą dieną?
—O kaip tamsta manai? Ar

gi nepatėmijai “Naujienose”, 
kad aš dar tik 1560 balsų tetu
riu? Juk žinai, kad . laimėt lai
vakortę į Lietuvą ir atgal rei
kia 8000 balsų.

—Klausyk, Frank — Zaluba 
pastebėjo — tu dabar varais, 
kad laimėt laivakortę. Tai ge
ras dalykas. Nuvažiuotum Lie
tuvon. Pamatytum kaip ten da
bar viskas atrodo. Well, pasi- 
matytum, su savaisiais. Bet kas 
iš to... Ot, jeigu sakytum, kad 
nori laimėti tūkstantį dolerių, 
tai bent kas kita.

—O kas butų?
—Kas butų! Nugi galėtum 

nusipirkti gražią mašiną ir darr 
pinigų liktų... Galėtum ženytis!

—Argi nebūtų perdaug?
—Kaip tai?

Kur galima gauti 
Naujų Metų Ba
liaus bilietus

Naujų Metų bilietus galimi 
gauti sekamose vietose:

J. F. Budrick, 3417-21 South
Halsted Street ir 3343 South 
Halsted street.

Progress Furniture Company 
3222-26 South Halsted Street.

Peoples Furniture Company, 
4179 Archer avenue.

A. G. Kartanas Pharmacy, 
2557 West 69th street.

Narvid’s Bakery, 2424 West 
69th street.

Wm. J. Kareiva, 4644 South 
Paulina street.

Universal Klube, 812 
33rd stręėt.

Ramova Laundry, 821 
85th street.

J. Evvaldas, 840 West 
street.

West

West

33rd

Buk ALTASS nariu

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistae
Palengvins akią įtempimą, kuria esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akią aptemimo, hervuotumo, skaudama 
akią karštį, atitaiso tr^mparegystį ir to- 
liregystį. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su e’tktra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinią kainos per pu
sę pigiaus, kaip b.ąvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pL 

giau kaip pirmiau.
4712 South L Ashland Avė.

Pbone Bdtilevard 7589

Lietuves Aku eres
Mrs. Anelia K. Jarush

Physical Tberapv 
(5 Midwife

6109 South Albanu 
Avenue 
Phone

Hemlock 9252
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse. duodu ma- 
ssage eleetrie neat
meni ir maginetic 
blanket* ir t. t. 
Moterim* ir mergi
noms patarimai do 
vanai.

J. Neffas, 2485 South Lca- 
vitt street.

A. Miščikaitienc, 3121 South 
Morgan street.

Justinas Macke-Mackevičius, 
2324 South Leavitt street.

“NAUJIENOSE”, 
Halstęd street.

Drovers Trust 
Bank, Mr. Stungis, 
Halsted St.

John P. Gregg, 
VVestern Avė. 
no svetainėje.

Northsidėje—p. K. čepukas,] 
F. Bulaw ir daugelio kitų. Be 
to, privatiški asmenys įvairio
se miesto dalyse bilietus plati
na. Pirkite juos iš anksto.

Ciceroj bilietus galima gauti 
pas A. Rudinską, 1624 South 
49 Ct., K. P. Daveikj, 1518 So. 
48 Ct., Frank ' Lukoševičių, 
1333 So. 48 Ct. ir pas C. Genil 
raštinėje, 4917 West 14 St.

Bilietai $1 asmeniui. Vaikams 
50c. *«

Naujų Metų pasitikimui ti- 
kietai Roselande galima gauti 
pas:

E. ir St. Dumbrauskus, 31 E. 
101 St.

J. M. Pučkorių, 10147 Perry 
Avė.

A. Narbutą, 1033 W. 103 ot.
P. Kučinską, 7917 Evans Av.

1739 So.

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

& Savings A. MONTVID, M. D. 
Town Seat* Bank Bldg 42nd ir So. 2400 w Madeeon St.

1V ai < iki 3 po pietą, 6 iki 8 vak 
Tel. Seeley 7330 

Namą telefoną* Braaawick 05976859 Sn.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grižo <1 Buropot ir vii praktikuoja 
lėnojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M.
7 -9 P M. Sekmadieniai* ir kervirta- 

dieoiau pagal *untarimą.

3335 So. Halsted St r«i BOULEVARD 9199

Yatds 1829

SERNER
Pritaiko Akiniu* 

* Kreivas Aki* 
Ištaito.

Ofisas ir Akinią Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto
8

Siunčiame Gėles per Telegramą po 
visą pasaulį

Kvietkininkas
Gėlės Del Vestuvių, Bankietams ir 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

3316 So. Halsted St., Chicago, III. 
Phone Boulevard 7814

——

Visi Telefonai:

Yards 1741 -1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

' Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
___  r" į ■ '

Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
z , 4 • • • ' i ' '

Laidotuvių Direktorius per 30 Metą
___

4605-07 So. Hermitage Avenue

.... ............. i-

Soniausi Lietuviu Graboriai Chicagoje
Eudeikiaus ypatiškas patarnavimas yra patenkinęs tūkstančius beveik 30 
metų. Vieninteli? Lietuvis Graborius vartojantis modernišką, elektros 

tau-varomą, karaboną 4u 'šoninėm durim. — Jeigu didžiuojatės dailumu ir 
pumu laidotuvėse, —- pašaukite

Juozapas Eudeikis Ir Tėvas
5340 So. Kedzie Avė. 

Visi telefonai: REPUBLIC 8340 
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardų)

Lietuviai Daktarai
A menko* liti u v ią Daktarą Draugi :<*» 

Nariai.____________

DR. C K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phon. HEMLOCK 782*

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu aufėnibbiliui visokiem* reika 
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO. ILL.

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

Kenvvood 5107Tel 
•I AfVDOS 

nuo 
nuo

7>«r įventadiemo

9 iki
6 iki

11 valanda* -cy te
8 -valandai vakare 
u ketvirtadienio

PboD* Boulevard 7042

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščian 

Moderniška koplyčia dykai.
» 68 w \8th St. TeL Canal *174 

CHICAGO (LL

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas .

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangu*

718 W. 18th St
Tek Monro. 3377

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Auburn Avė. 
Tel. Boulevard 4139

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkeje 
Dideli ir graž< 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

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

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiautiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o n»n*q 

i darbu busite užganėdinti* 
1 Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicajro 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero. Ui
Cicero $927

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite s 

rupesnius man.

2506 West 63rd St
Td. REPUBLIC 3100

savo

Tel. Cicero 2)0» it 859/

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St 

CICERO, ILL,

DK T DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

♦ i42 Archer avenuf 
Telefonai Virgiui* 0036

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

Kampas 67tb. ir Artcsiari Aye 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
n 7 0 po pietą teredotnis po pietų, u 

' nediliomi* pagal «usitatimą

*>600 South Arteetan Avenu' 
Pbone Prospea 6659 

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

1821 So. Haleted Street 
CHICAGO. ILL.

Dr. Suzana Slakis
Gydytoja Vaikų ir Moterą Ligą 
4145 Archer Avenue
Ofiso Tel. Lafayette 7337 

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

šetadieniais sulig sutarties.

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

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

Tel. Boulevard 1401

ir 
ir

9

Pbone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofho 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 SU Chicago

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 So. Western Avenue
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak.

Nedėliomis sulig sutarties 
CHICAGO, ILL.

Tei Boulevard 5913 
2343

DR. BERTASH
756 W. 3.5th St

Got of I5tb 8 Halsred Su.) 
ifiM* va.ando* nuo I 1 nno 6:30-8’3(' 

nage* .nterti

)fuo 
Rez

ueiipiai Oak turai

DIL MARGER10
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnį ir patogesnį vieu
3325> So. Halsted St.

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

tventadiemah nno 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Ofiso Tei. Boulevard 5914

DR NA1KEUS
756 W. 35th St

(Co: of I5tb 6 Halsted St*.)
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

Tel. Victory 5904 
>fiso »alandos; nuo 2-4 nuo 7-* 

Nedėlditniai* pagal sutartį

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

DENTISTAS
4143 Archer avM kamp. Francisco av.

\ R Rutkauskas. M D 
♦442 South W tetern Aveniu 

K f » Tel Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nūn 6 iki 0 valandai vakaro

y Įvairus Gydytojai

DR. MERZMAN
tS RUSUOS -

Gerai lietuviam* žinoma* pe» '5 tn* 
,u» M*Pr o*tvr** <vdv»o:a» hirarga* •* 
< k aštri*

Gvd» (tatgiai « chroniška* liga* <vrą 
tnonerą ir vaiką -pagal aapjautiut me 
todur X-Rav ir kitokia* elektra* ori* 
raišu*

<125 W
V a lando*: nuo 10—12 pietą ir 

ano 6 -iki 7:30 vak vakaro.
Tel. Canal 3110

: r Rezidencijos telefonai
6755 er Centrai 74|$4

Ofisas ir Laboratorija: 
I8th St., netoli Morgan St*

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 piety ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
*631 South Athland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną 2 iki 5 po pietą 

7 iki 8 vai Nedėl nuo 10 ik) 12 
Rez Telepbon* Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9’91

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišką, Vyriškų, Vaiką ir visą 
. chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st 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 Athland Avi. 
Tel. Boulevard 2800 

R«« 6515 So. Rocktvell St 
Tel. Republic 9723

JOHN B BORDEN
UETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monro® St., prie Clark 
Telefone State -VMO: valandoi O—8

W. Rida: 2201 W. 22 St. .(Cermak Rd) 
Aeredo* ir PatnySio* rak <J Ua • 
Telefoaa* Caaai BĮ M v

Namai: 6459 S. Rockvrell Street\ 
atarnlako, Ketverto ir Bubatoa rak. f Iki fl 
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Lietuviai Biznieriai ir ji| Bizniai į
Nėriniai

Pp. Slcmonavičiai, tuY būt, 
yra vieninteliai lietuviai Chica- 
goj, kurie verčiasi nėrinių biz
niu. Nėriniais, o ne mezginiais 
savo darbo' produktą jiejvadina 
tedėl, kad darbą atlieka/mašino
mis. ’

Jų bizniaviete ir įrengimai 
nėriniams randasi adresu 504 
West 33 St., Chicago, tel. Vic- 
tory 3486.

Selemonavičiai išdirba svete- 
rius ir pančiakas — storesnius 
ir plonesnius, vienos ir kelių 
spalvų, didesnių ir mažesnių 
mierų. Nėriniai tik vilnonai.

Jų vieta gan atoki nuo biznio 
gatvių. Taigi biznis remiasi vi
sų pirma tuo, kad per eilę me
tų jie įgijo didoką skaičių tokių 
kostumerių, kurie nori gauti 
grynai vilnonį tavorą ir už pri
einamesnę kainą nei kitur.

Tavoro kokybę Selemonavi
čiai gali garantfloti, ba žino ko
kį produktą patys pagamina. 
Jie pajėgia ir kainą tavorui už
dėti prieinamesnę. Nes, viena, 
jie varo verslą iš savo pačių 
stubos, ir todėl jiems nereikia 
mokėti brangios krautuvių ren
dos, o, antra, išvengia mokes- 
ties sandėliams, iš kurių pa
prastai tavorą ima krautuves.

Selemonavičių biznis prasidė
jo itin nežymiai. Turėdami su
pratimą apie vilnų rųšis, jų ge
rumą ir prastumą, Selcmonavi- 
čiai padėdavo vienam kitam sa
vo pažįstamų įsigyti vilnonių 
gijų. Laikui slenkant, ėmė ras
tis vis daugiau tokių, kurie ieš
kojo jų patarimo arba pagelbos. 
Kaimynai ir atvažiavusieji iš

tolesnių vietų, lietuviai ir kita
taučiai pradėjo kreiptis į juos 
su užsakymais numegsti svete- 
rj ar pančiakas, arba pasiųsti 
gijų mezginiams į kurią toles-, 
nę vietą nuo Chicagos.

Selemonavičiams teko įsigyti, 
kaip sakoma, stako. Užsaky
mams didėjant, prisėjo įsitaisy
ti ir mašinos. Selemonavičiai 
pasijuto bestovį bizny!.

Įdomus yra šis lietuvių šei
mynos prisitaikymas aplinku
mai. (Pats Selemonavičius turi 
darbą mieste. Namų išdirbystei 
jis skiria tik atliekamą laiką. 
Žmona atrodo stovinti biznio ir 
amato priešaky. Jai padeda vai
kai. Selemonavičių darbuotė 
primena senos Rusijos verslą, 
žinomą bendru vardu “kustar- 
noje promysl”, perkeltą į maši
nų karalystę Amerika.

Biznį Selemonavičiai varo jau 
daugiau kaip 15 metų. Jokiam 
kitam bizny nėra buvę.

Frankis Selemonavičius 
vyko Amerikon 
Pikelių kaimo, 
čiaus, Tauragės 
žmona Salome,
Pocius, pasiekė šią šalį pirm 20 
metų iš Dainių kaimo, Jurbar
ko parapijos.

Selemonavičiai augina du su- 
nu — Benį 17 m. ir Frankį 15. 
Bernaičiai lanko aukštesniąją 
mokyklą. Jie, be to, lavinasi 
muzikoj. —V. Poška.

Pastaba; Jei Chicagoj esama 
daugiau lietuvių, kurie užsiima 
tokiu naminiu verslu, kaip Se
lemonavičiai, ar kitokiu, butų 
gerai, kad praneštų Naujie
noms. Pažymėjimas jų biznio 
jiems nekaštuos nė cento. V. P.

“Tu Magde, Magde, kada 
ir beišsirengsi?

“Jau pusė po aštuonhj, o 
vis dar....

“Ima mažiausiai valandą į 
Ashland Boulevard Aiiditori- 
ją nuvažiuoti. Reikalas dabar 
čia batukus dažytis — ilga dre- 
se, ir taip niekas nematys. O 
tos guzikus dabar dar' reikia 
siųti! Ką vakar darei?

“Tos moterys, lai visos to
kios — paskutinę valandą tūk
stantį dalykų randa daryti — 
ir neišsirengia — ir suvėluo
ji-

tu

tu

at-
1905 metais iš 
Eržvilkio vals- 
apskričio. Jo 
tėvų pavarde

MUSU DRAUGUOS
Jaunų Lietuvių Am. Tautiškas Klubas

BRIDGEPORT.—Jaunų Lie- klubas neatsisakys paremti 
tuvių Amerikoje Tautiškas garbingą žygį ir Juozą 
Klubas pradės Naujų Metų vei- James-Janušauską, kuris ren- 
kimą su dideliu vakaru-baliu- giasi sekančią vasarą pasilei- 
ini ir teatru, kuris įvyks sau- sti į kelionę.
šio 7 d., Chicagos Lietuvių Au- Į valdybą 1934 metams iš- 
ditorijoje. Tame vakare Dun- rinkti sekami asmenys: pir- 
dulienės artistų grupė sulos mininkas J. Rūta, vice-pirmi- 
veikalą “Consilium Faculta- ninkas B. Jankauskas, nutari- 
tis”. Bilietai į tą vakarą tebus mų raštininkas S. Kunevičia, 
35 centai. Jam jau sudarytas fin. raštininkas F. Kasparas, 
visas programas. Vakaras bu- k. r. P. Viršila, kasierius K. 
siųs labai linksmas ir įdomus Laucius, globėjai E. Blumas, 
ir v^isi yra raginami jame at- J. Malinauskas, teisėjas K. Va- 
silankyti. jlaitis, ligonių prižiūrėtojas P.

Susirinkime buvo skaitytas Petraitis, knygų revizijos ke
lniškas nuo Amerikos Lietu- misija — J. Suba, P. Petrai- 
vių Tranzatlantinio Skridimo tis ir T. Smilga.
Sąjungos, kuris buvo vienbal- Išrinkus valdybą buvo Ru
siai priimtas. Kadangi klubo tarta vasarą surengti draugiš- 
svarbesni tarimai svarstomi ką išvažiavimą. Tinkamos vie*- 
-metiniame susirinkime, tai ir tos suradimui išrinkta komi- 
tas reikalas buvo paliktas iki sija, B. Jankauskas ir K. Lau- 
to susirinkimo. Be abejonės, cius. 5. K-

tQ

Swimmin’ in the Ocean

Swimmin’ in the ocean?
What a foolish notion!
She’s only getting ready here
Before she greets the gay New Year

At the Aviation Bali, 
Where she’ll meet the handsome, tall

Joseph James, the aviator, 
Who vvill soon become far greater

Than all other famous men!
So, get rcady, folks, and then

Ali lively step along 
until we meet

At Ashland Boulevard and 
Van Buren Street

“Vis tas neprisirengjmas...
Lauke skaudžiai suriko au

tas, Juozas išbėgęs rado' Mag
dę sėdžiant kaip karaliene, 
auksinis vainikėlis ant galvos, 
raudoni batukai išlindę iš po 
žibančios suknios.

O Juozas 
ko
Aviacijos Baliaus bilietus ka- 
žinkur padėjęs...

dar neturi švar- 
langai neapžiureti —

Cicero
Raudonos Rožės Kalėdų šokis 

buvo milžiniškas. Tik visa bė
da, kad ta didžioji svetainė bu‘- 
vo perinaža—-ale maža vien tik 
šiam musų kliubui. Visiems ki
tiems ji yra dar ir perdidelė.

Visi stebėjosi tokia milžiniš
ka minia.

Tvarka buvo gera. Publika 
išsiskirstė jau po antros valan
dos ryto.—N. Rašėjas.

RADIO
NAUJŲ METŲ RADIO 

PROGRAMA

Rytoj, sekmadienį, 11-tą va
landą priešpiet iš stoties W. Gi. 
E.S., 1360 kilocycles, pastango
mis Progress Furniture Co. 
krautuvės įvyks specialis Nau
jų Metų radio programas. Kiek 
patyriau, jo išpildymui stropiai 
rengiasi būreliu, žymių daini
ninkių ir dainininkų, duetai, 
kvartetai ir taip toliaus. Taipgi 
us gražios muzikos, juokų ir 
isokių linkėjimų Naujų Metų 

sutikimui. Todėl reikėtų nepa- 
liršti pasiklausyti.

BUDRIKO RADIO VALANDA

Senuosius metus apleidžiant 
ir naujuosius pasitinkant, sek
madienį, gruodžio 31 d 
F. Budriko radio ir rakandų 
krautuve, 3417 S. Halsted St., 
rengia puikų radio programą iš 
stoties WCFL nu'o 1 iki 2 vai. 
po pietų. Programoj špildyme 
dalyvaus “Pirmyn” choras po 
vadovyste muziko p. Stepona
vičiaus ir rinktini dainininkai 
solistai, Budriko radio orkęst-

“RUNIJA

MSO

Jos.

...  —- I    I 11 IH'I'Į     1

ra ir pagarsėjus Makalų šeimy
na. Apie biznio eigą bus pa
daryta keletas Svarbių prane
šimų, kuriais bus naudinga pa
sinaudoti, nes Budriko krauti.'- 
vė dabar ima naujų melų in
ventorių ir todėl daug stako— 
radio, plaunamų mašinų ir k:- 
tokių daiktų—išparduoda nepa
prastai pigiai.—Petras.

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1933 metams
ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 

KLIUBO valdyba dėl 1934 metų. 
Jonas Bijankas, pirm.^ 934 W. 
Marųuette Road, Stasys Mažeika, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt. 3842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin, rašt., 4067 So. 
Richmond Sti, Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th SU, J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas,) iždo globėjai, D. 
Antanaitis, jnaršalka. 
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

si pirmadieny, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St., 7:30 
vai. vakare.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIMŽp valdyba 1933 
m.: pirm. JuozapaV^Ruta, 3141 So. 
Halsted St.; pag. Petras Pauzalis, 
3644 So. Union Avė.; nut. 
S. Kunevičia, 3220 So. Union 
fin. rast. Fel. Kasparas, 3534 S. 
Avė.; kontr. rast Petras Viršila, 
Lime St.; kasierius Kazimieras 
cius. 3317 Aubnrn Avė.; apiek. kasos 
Frank Kunevičia, 3201 Lime St.; 
apiek. kasos Edvardas Blumas. 3233 
Lime St.; apiek. ligonių Povilas Pet
raitis, 3228 So. Union Avė.; teisėjas 
Kazimieras Valaitis, 3247 Lime St. 
Laiko susirinkimus kas mėnesi pirma 

penktadieni 7:30 vai. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
Street.

rast. 
Avė.; 
Lowe 
3200 
Lau-

RE AL ESTATE
Bizni* pamatuota* teisingumo 

tNSURANCE. NOTARY PUBLK 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUb 
1UNČIAM PINIGUS l LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

t ’ ' *

Prisirašykite j mošų tpnlk*

IEL. LAFAVeiTB 1083

2608 Westu47th St

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir, 
kultūros Draugija.

I narius priimamPvyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 ’ hietiį. Ligoje 
pašalpa yra trijų įkyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje, pomirtinė $250. 
Nariai ;stoje DrąUgijon gali gv- 
/enti bile kurianię State—valsti
joj—pašalpa ir pofnirtinė išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
aelankyma susirinkimų, vakari) ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, |dtu* gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavinio teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budy. Draugijos narių 
skaičius yra 1,300, piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
no priežiūra Illinois valstijos.

Jeigu dar Tamsta nesi nariu Či
tos skaitlingos ir stiprios organiza
cijos, tai kviečiamą tuoj prisirašy
ti per musų atstovus—kontestan- 
tus arba tiesiai kreipkitės j Chi
cagos Lietuvių Draugijos ofisą, 
1789 So. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telefonuokite, kad musų atstovas 
ateitų j namus. Tel. Canal 0117 
—klauskite Mickevičių.

35th Halsted Street

Too Much

Harmony

BING CROSBY ir JACK OAKIE

AK G. Kumskį& Jaunas lie
tuvis sportininkas ir vienas 
iŠ kriminalio teismo klerkų, 
kuris kandidatuoja į Cook ap
skričio komisionierius ant de
mokratų bilieto.

GRUODŽIO

“Kur mes šii/os metus baig
sim, balanduk? Juk musų ves
tuvių sukaktuvės.” Ona atsidu
so, “Jau trisdešimt metų kaip 
tas paveikslas imtas. Tai bent 
buvom šauni porele”.

“Taip, Onuk,” stftiko Anta
nas, “ir tebesam. Kaip tu ap- 
sivelki tas išpustas rankoves, o 
o aš ūsus biski apkarpau, nie
kas musų ‘nesubytytų’! Tik rei
kia geras vietos kur pasirody 
ti.”

“O kaip tas Aviacijos Ba
lius?” pasiūlė Ona.

“Kaip tik vieta!” sušuko An
tanas.
nėms, ir pamatysim svarbių 
ypatų ir pridųksim—ligi trijų 
ryto”, džiaugės ‘jaunavedys’ — 
neužmiršdamas, kad doreliniai 
bilietai ir kišeniui bus sveika.

Ir pasirodysim žmo-

The Bridgeport 
Knitting Shop

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

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

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVICIA

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

Phone VICTORY 3486

Crane Coal Co
5332 So. Long Avė.

PRANEŠIMAI |-------------- ' __
jClftSSIFIED ADSWest Pullman — Draugystė švento 

Juozapo priešmetinis susirinkimas 
ivyks gruodžio 31 d. parapijos svet.. 
12225 Emerald Avė., 12 vai. dieną. 
Susirinkimas priešmetinis yra priva
lomas būti visiems nariams, nes bus 
renkama valdyba ir visokios komi
sijos ir kiti svarbus dalykai svars
toma. Valdyba.

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg, $6.00. 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75. 
Grundy Mining Co., Cedarcrest2011

ATLANKYKITE
BIRCH TAVERN

2555 West 63rd Street
Alus, užkandžiai ir legališka degtine 

Užkviečiu visus.
A. J. BERŽYNSKAS,

Sav.
Tel. REPUBLIC 4544

EXPRESSOKS
Kraustau Rakandu*, Pianus ir pristatau 
anglis už pigiausias kainas: Black Band 
$7.5 Ji Hacking $8.00; Millers C re e k 
$9.75. PaSaukit LAFayette 8980.

1 OKSAS
2649 West 43rd Street

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija
730 W. 62ndSt. 
Tel. Englewood 5840

CLASSIFIED ADS

III

Mes mokame cash už $100 
Lietuvi)# Bonus

Andęrson, Plotz & Co.,
Ine.

29 SO. LA SALLE STREET
Room 548

PAKVIETIMAS

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGA ženota pora su ma
ža Šeimyna prie janitoriaus. Duosiu 
kambarius, gesą, šilumą, dykai. 6107 
Langley Avė., Apt. 1. 2-ras blokas 
nuo West Cottage Grove Avė.

Personai
Asmenų Ieško 

PAlEšKAU moteries ar merginos 
dėl apsivedimo, kuri butų tinkama 
ar mylėtų eiti i valgyklos biznj ar 
Tavern—aludės bizni. Aš esu našlys 
be vaikų, plačiai žinomas Chicago- 
je.

1739 So. Halsted Street 
“NAUJIENOS” 

Box 63

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai ~

GĖRIMAMS STIKLAI, visų sty- 
lių, didelis stakas, pigiai. Atlas Store 
Fixtures, 4704 So. Halsted St.

PARSIDUODA krautuvės fikče- 
riai, mėsos piaustytuvas, šokaisis, 
Ice Box, skėlos ir tt. Parduosiu pi
giai, einu iš biznio. 728 W. 14 PI.

For Rent
EXTRA. Rendon pilnai įrengtas 

galiūnas su visais pikčeriais. Salė, 
3 kambariai. Renda pigi.

4147 So. Kedzie Avė.

RENDON 2 eilės moderniškų ofi
sų, šviesus, naujai išdekoruoti, Šty- 
mu apšildomi, gyvename bloke ant 
South Ashland Avė.' Su jsigyvenu- 
nusiu gydytojum ir dentistu. Tin
ka dėl advokato, optometristo, beauty 
parlor ir tt. Telefonas

Boulevard 9635
4729 So. Ashland Avė.

Automobiles ____
STUDEBAKE& DE LUXE PAS
KIAUSIS 1931 MODELIO SEDANAS 

Važiavau juo labai mažai, yra taip 
naujas kaip dieną, kuomet ji nusi
pirkau. Originalis, gražus dviejų 
spalvų išbaigimas — be jokio ženk
lo, puikus tairai. Reikia pamatyti, 
kad jviertinti. Paaukausiu už $250. 
Namie bile laiku. 1004 North Kedzie 
Avė., arti Augusta Blvd., 2-ros lubos.

HUPMOBILE 1932 SPORT SEDAN 
Aprūpintas su nauju liuosu wheel- 

ingu. Dratiniais ratais. Side Mounts. 
Radio* įvestas. Važiavau juo tiktai 
apie metus laiko. Tairal kaip' tik 
nauji. Karas išrodo ir bėga kaip die
ną kuomet ji nusipirkau. Man rei
kia cash. Paaukausiu už tiktai $325. 
295? West Division St., 2-ras apt.

CADILLAC PASKIAUSIS 1929 
CUSTOM SEDAN

Važiuota juo labai atsargiai. Ori- 
' ginališkas Dųco kaip naujas. Pui
kus tairai. Karas išrodo ir važiuo
ja labai gerai. Kainavo man $3200. 
Man reikia cash. Paaukausiu už tik
tai $225. 3149 Lyndale St., 2-ros lu
bos. Vienas blokas i Nortus už Pal- 
mer St.

Širdingai kviečiu visus Chicagos 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyti 
mane mano biznio vietoje. Užlai
kau dideli pasirinkimą.

Dovanos visiems atsilankiusiems.
Jūsų žydukas patarnaus jums 

mandagiai.
NATHAN KANTER

4707 So. Halsted St.
Tel. YARDS 0801

MILDA
■ 1<THEATREWW------- THEATRE®

t" Į i? ■ . • i • • . . _■ ■ L . ■j.’’ . ’

31-ma ir South Halsted St

The Thundering 
Herd”

RANDOLPH SCOTT ir 
JUDITH ALLEN

GRUODŽIO
29 ir 30

GERB 
los ir 
p»rk inih

ir

Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų si 
rendauninkais. Maža narinė mokesti* 
Expertu patarimas visose namų sav* 
ninku ir rendauninkų reikalais. Me> 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuc 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. Šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymu* 
namai originąlio ir vienintelio namu 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas
RAKANDU TR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III

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

ALAUS “cooleriai” 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.,

Tel. CANal 5668

DRAPERY AND UPHOLSTERING 
SERVICE CO. M. A.* Laberdia, sav. 
Langams užlaidos, taipgi valome ri- 
rankas ir langams užlaidas. 7017 So. 
\Vestem Avė. Republic 5730, Chica- 
tro. III.

Naulienu skaityto 
dsaPvtoiai prašomi 
rpikntais eiti j tas 

*. <k nlL’ .-»*’•
r n o s e

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mandagi mergina 
prižiūrėti 8 metų mergaitę, prie na
mu dirbti nereikės. Valgis ir mokes
tis. Atsišaukite tarp 7—9 v. vak. 
1624 So. 49th Gt., Cicero, Ilk

 Furnished Rooms
RUIMAS ant rendos vienam ar

ba dviem vyram, iš fronto, garu ap
šildomas, vanduo visada šiltas. Ga
lima matyti visados.

3231 So. Emerald Avė.

ANT rendos 2 šviesus kambariai 
fornišiuoti, ♦ dėl vieno ar 2 vaikinų, 
pigiai. Gaji pasigaminti ir valgj. 
827 W. 34 PI., 1 lubos iš užpakalio.

-------- 1——— A   .........—   ,
PASIRENDUOJA ruimąs dėl vai

kinų bei merginų arba ii( ženotos 
poros. 819 W. 34 Pt, Ist iš užpakalio 

—o—
"M" ------ -------- -------- ----- -- -

RENDAI girnas dėl vaikino ar
ba merginos —■ prie mažos šeimy- 
nos^^/lį, Ktnerald A v. (2 lubos).

KAMBARYS rendon su valgiu ar
ba be valgio. Gera transportacija — 
elevator ir strytkariai. Mrs. A. 
Mitchell, 926 Fletcher St., 3-čiog lu
bos. Tel. Graceland 1591.

PASIRENDUOJA kambarys vai
kinams ar merginoms, ar ženotai 
porai. Virtuvę gali vartoti dėl val
gio pasidarymo. 6127 S. Washtenaw 
Avė. K. Petrulis.

Business Čhances
Pardavimui Bizniai

TAVERN pardavimui, gera vieta, 
nebrangiai. Brighton Parke.

3116 W. 43 St.

GROSfttNS pardavimui, gera 
vieta priverstas parduoti nes turim 
kitą bizni. Tel. Canal 2695, 1709 So. 
Union Avė.

PARDAVIMUI ice cream, kendžių, 
tabako etc. krautuve, arba mainysiu 
ant loto arba automobilio.

5225 So. Ashland Avė.

• EXTRA. Parsiduoda bučernė ir 
grosernė, 4 ruimai pagyvenimui ir 
pradžius — pigi renda. Parsiduo- 
dnda pigiai. Pamatykite vieta. 3808 
Lowe Avė., Tel. Boulevard 6502.

PARSIDUODA groseme ir bučer
nė geroj apielinkėj, Ciceroj. Biznis 
išdirbtas per 27 metus, 4 dideli kam
bariai iš užpakalio. Priežastį patir- 
sit ant vietos, 1345 So. 49th Avė., 
Cicero.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
he. Bargenss. arba parduosiu vien 
stako ir fikčerius. Tel. Republic 5553.

PARSIDUODA Tavern. Biznis ge
rai išdirbtas: priežastis nardavimo, 
savininkas turi apleisti miestą. Ga
lima matvti vakarais.

3862 Archer Avė.

Farms For Sale
Purei avimu*

PARSIDUODA ar išsimaino 40 
akerių ūkis Batavy’s ir St. Charles, 
III. apielinkėj. Su gyvuliais ir gerais 
budinkais. Bargenas. Paminėkite, ką 
turite, jeigu mainai. Dėl pilnų ži
nių rašykite laišką Box 62, Naujie
nos, 1739 So. Halsted St.

Real Fritate For Sale
Namai-Žcme Pardavimui
NAMŲ SAVININKAMS

Kurip turite klapatus su morgičiais 
su rendauninkais ir kitais dalykais, 
nedaro skirtumo, kad namas yra 
forklozuotas, atsilankykite, gausite 
gera patarimą kaip Šiuos naujus lai
kus turite su namu valdytis. Valandos 
U r. iki 4 P. M. Real Owners 
Protective Ars., 115 S. Dearborn St. 
Room 421, Chicago> III;




