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tvarką prižiūrės 
intern. policija

XI. 2 Trumpaičių km. Joniš
kio vai. griaunant muro sieną, 
plytos Užgriuvo ir mirtinai pri-

Leido laužyti Versallės sutar
ti, nes Vokietijos ginklų ga
myba gelbėjo Vokietijai mo
kėti talkininkams reparacijas

Francija nebesiųs savo kariuo 
menės j Saar kraštą. Vokieti 
ja irgi nesipriešins intema 
čionai ei policijai

slapta 
komi-

Plaukai pateko į drabužių grę 
žėją ir perlaužė kaklą

Chicagai Ir apielinkei tedera- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, 
nepastovus; 
temperatūroj.

Saulė teka 7:02, leidžiasi 4

Didelė uola nukrito 
j Niagara krioklį

CHICAGO—Arkliai
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FLORENGĘj Italijoj, gr. 5. 
—Greitai tuneliu einantis trau
kinys ties Migliarina Užklupo 12 
darbininkų, kurių penkis vietoj 
užmušė. Kiti išsigelbėjo sku
biai suguldami tarp bėgių.

Lakūnai nusileido juroje kai 
skrisdami j Hawaii salas jie 
paklydo ir pritruko gasolino. 
Nusileidę jie dar pranešė apie 
savo nelaimę per radio, bet da
bar ir jų radio nutilo.

Nykštukas apsivedė 
su nepaprasta 

riebale

Miesto dovana elek 
tros vartotojams

BERLYNAS
helm Furtwaengler, vienintelis 
garsesnis vokiečių dirigentas, 
kuris pasiliko pas nacius, liko 
pašalintas iš Berlyno simfoni
jos orkestro ir operos už kriti
kavimą nacių partijos kultūri
nės organizacijos, kuri puolė 
vieną kompozitorių. Nacius kri
tikuoti gi Vokietijoje yra mir
tinas nusidėjimas.

OAKLAND, Cal., 
Palikusi raštelį, kad 
sišalinus sumažės

Suimtieji sov. Rusi 
joj neturėjo teisės 

apeliuoti

Jau išrinko j u r y 
Martin Insull byloje

MEXIC0 CITY, gr. 5—Puoš- 
nūs gembleriavirpo Svetimšalių 
kliubas, kur j prezidentas Car- 
denas uždarė, bus paverstas į 
labai reikalingą ligoninę raups
uotiems.

Didelė namų statyba 
Anglijoj

rus 
nys

Turkijos moterys gaus 
giau teisių

BETYGALA, Raseinių apskr. 
—Pastaruoju metu grindžiama 
Raseinių gatvė, daromi cemep- 
tiniai Šalygatviai, taip pat ruo
šiamasi grįsti šaulių aikštė.

ĘUENOS AIRES, gr. 5. — 
Dų inėnesiai atgal didelėmis 
’š^ilmėmis atidarytas požemi
nis kelias liko uždarytas, 
pasirodė neužtektinai saugus ir 
jame jau įvyko

Policija 
jau su-

CHIC AGO.—Nušauto j o gang
sterio George Nei son našlė Mrs. 
Helen Gillis bus išvežta į Wią- 
consiną atkalėti ten. ,18 mėn, 
BUsfnę. Ieškoma kitų Nelsono

augų'. . •

Traukinys užmušė 5 darbi 
? • ninkus

Nepaprasta moteries 
mirtis

LONDONAS, gr. 5 
katos ministerija paskelbė, kad 
eina plati namų statyba ir nuo 
karo pabaigos Anglijoj ir Va
li jo j liko pastatyta apie 2,500,- 
100 naujų gyvenamų namų. 
Apie trečdalį jų pastatė patys 
miestai, vykindanr lūšnų grio
vimo programą.

LANSING, Mich., gr. 5. — 
Leoną Lovę, 12 m. mergaitė, 
šįryt išėjo į mokyklą. Apie 11 
vai. pranešta, kad ji į mokyklą 
neatėjo. Tuojaus ; pradėta 
jos ieškoti ir už valandos lai
ko surastas jos lavonas paslėp
tas po retai naudojamd kelio 
tilteliu. Ji užmušta kirčio { gal
vą. Dabar ieškoma užmušėjo.

RYMAS, gr. 5.—Enrico Caru- 
so, sūnūs garsaus dainininko, 
turės atsėdėti Italijos kalėji
me pustrečių metų, jei jis ka
da nors sugryš į Italiją iš New 
Yorko už tai, kad jis keturi 
metai atgal susimušė su ūki
ninku, kurio jaučių traukia
mas vežimas užstojo kelią jo 
automobiliui.

NEW YORK, gr 
tukas Jack Glicken, 35 m., ku
ris yrą tik biskį virš 3 pėdų 
augščio ir sveria tik 58 svarus, 
apsivedė su Mildred Moriti, 21 
m., “profesionale riebale”, ku
ri sveria 425 svarus. Abu jie 
vaidina teatruose

EDMOWT, Alta.,v gr. 5:*^ 
Ūkininkas Ben Robertą iš savo 
šųlinjo gauna visus radio pro
gramos. Programai ateina ty- 

ir stiprus. Kodėl jo šuli- 
pagauna radio programos, 
niekas tinkamai neišaiški- 
bet jo paties radio žemės 

viela yra prijungta prie šulinio 
rentinio.

Dar nesuranda nusi 
leidusių jūron Aus

tralijos lakūnų

CHICAGO
baigtas rinkimas jury Martin 
Insull byloje ir šiandie prasi
dės liudijimai, jei neatsiras 
ypatingų kliūčių. Jury rinki
mas užtruko tik dvi dienas

Martin Insull, brolis garsaus 
Samuel Insull, yra teisiamas 
dėl pasisavinimo $344,720 In- 
sullų kompanijų pinigų, kad 
padengti nuostolius savo pri
vatinių spekuliacijų biržoje. -

tarpais galbūt 
maža permaina

Dillingerio šaikos narys garsusis gangsteris George (Baby Faue) Nelson lavoninėj po to kai jis 
tapo surastas negyvas pamestas Niles Center priemies-ty. Jis liko mirtinai sužeistas kovoj prie 
Barrington, kurioj jis nušovė du federalinius agentus. Tikroji jo pavardė yra Lester M. Gillis. 
Matyt, jo draugai bandė tvarstyti jo žaizdas, kad išgelbėti jo gyvastį, bet nepasisekė.

NIGARA FALLS, N. Y., gr. 
5.—-200,000 tonų uola šiandie 
nukrito į Niagara vandenpoulį 
prie Tabel Rock, kur turistai 
galėjo arčiausia prieiti prie 
krioklio Kanados pusėje. Nuo 
1931 m. įvyko jau du uolų nu
griuvimai, kurie kiek pakeitė 
paties krioklio išvaizdą. Šis gi 
trečias nugriuvimas ! > • ’ . • ' * » , 
krioklio išvaizdos nepakeitė

Vasarą palangiškiams mau
dytis nėra-laiko. Bet šiuo me
tu dar daug kas kasdien krykš
tauja juros bangose.

CHICAGO.— 14 metų Gari 
Schurz high school mokyklos 
mergaitė pasiskundė, kad jos 
draugės nuvyliota į vienus na
mus, ji buvo ten nuoga išlai
kyta 48 valandas ir buvo išgė
dinta 12 jaunų vyrų, 
keturius jaunus italus 
3mė.

Po sezono  •••

HONOLULU, Hawaii, gr. 5. 
—27 lėktuvai ir 3 armijos lai
vai be paliovos ieško trijų 
Australijos lakūnų, Įeit. C. T. 
P. Ulm, George Littlejohn ir 
navigatoriaus Skilling, kurie iš
skrido iš Oakland, CaL. į Aust
raliją, bet buvo priversti nusi 
leisti juroje Hawaii pakraščiuo-

Tą darbą labai palengvino 
du sensaciniai paskelbimai, vie
nas Franci jos, o kitas Angli

ne jaučia 
jokios bedarbės, nes pareikala
vimas arklių nuolatos didėja h 
arklių kainos kyla. Ypač di
dėja arklių vartojimas ukiuo-

ISTANBUL, gr. 5. — Valan
čioji diktatoriaus Kernai Paša 
partija ruošiasi suteikti mote
rims daugiau teisių. Virš 30 m. 
amžiaus moterys galės balsuoti 
nacionaliuose rinkimuose ir bū
ti renkamomis į valstybės sei 
mą. Dabar jos gali balsuoti 
tik miestų rinkimuose.

BERLYNAS, gr. 5
Kubos prezidentas Gerardo Ma- 
chado, jo agrikultūros minis- 
teris ir penki kiti kubiečiai 
plaukia laivu į Vokietiją.

C. • .

Girtuokliai prirakin 
ti prie stulpų 

gatvėse
mu. Talkininkai jau 
metų atgal žinojo, kad 
tija atsiginkluoja, bet 
kadangi iš neteisėtos 
gamybos Vokietija sėmėsi di
delį pelną, kuris eidavo talki
ninkams pavydale reparacijų, 
tad kol Vokietija mokėjo repa
racijas. talkinirfkai tylėjo 
ir dėl Vokietijos atsiginklavinlo, 
nes iš to pelnydavo patys tal
kininkai. Versallės sutarties 
laužymu susirūpino tik tada, 
kada Vokietija nebepajėgė kon
tribucijų mokėti, ir kada dėl 
Vokietijos atsiginklavimo pasi
darė pavojus patiems talkinin 
kams.

Komitetas spėja, kad Vokie
tijai leido atsiginkluoti stipres
nė jėga, negu talkininkų val
džios, būtent amunicijos fab
rikantai, kurie jau senai Vokie
tijai ir kitoms jos buvusioms 
sąjungininkėms kare, 
pardavinėjo ginklus. Tą 
tetas ir stengsis ištirti.

Bain neišsisuke 
teisino

Nusižudė 13 metų 
mergaitė

MANITOVOC, Wis., gr. 5. — 
Mrs. Leonard, 49 m., motiną 6 
vaikų, lifto z užmušta savo na
muose Rockvillė a miestely ne
paprastoj nelaimėj. Ji elektri- 
kine skalbiamąja mašina plovė 
drabužius. Jos ilgi plaukai pa
teko į besisukantį gręžėją ir 
perlaužė jos. kaklą. Negyvą, 
sukniubusią* ■ virš ’ vis dar dir
bančios skalbyklos rado ją s'i- 
gryžęs iš mokyklos vaikas,

DOVANŲ KALĖDOMS 
Ar mes galim užmiršti mums 
brangius tėvelius, seseles, gimihai- 
čius Lietuvoj šių Kalėdų šven- 5 
tėse? 
žinoma kad ne»

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

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiųs jūsų pi
nigus Lietuvoj doleriais ar litais su užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.

NAUJIENŲ Pinigų Siuntimo Skyrius 
1739 So. Halsted St. Chicago, I1L

. MARSHALL, II!., gr. 5. — 
Vietos paties miesto valdoma 
elektros dirbtuvė išsiuntinėjo 
elektros vartotojams bilas, ku
rios buvo pažymėtos: “Užmo
kėta—-Linksmų Kalėdų”.

Dirbtuvės vedėjai sako, kad 
dirbtuvė tiek pelniusi, kad ji 
galėjo suteikti visiems jos 
elektros vartotojams šitokią ne- 
paprastą švenčių dovaną. To 
nebūtų padariusi jokia privati
nė kompanija.

CHICAGO.— Vakar sukako 
lygiai vieni metai nuo atšauki
mo nacionalės prohibicijos. Su
kaktuvės praėjo be jokių iškil
mių ir be prohibicijos aprau-' slėgė Stanulį Julijoną, 40 me 
dojimd. tų amžiaus.

man pa 
išlaidos” 

Adelaide • Shepard, 13 metų jii 
nior high school mergaitė, iš 
šoko per 4 augšto langą ir pa 
simirė praeivio rankose.

Amunicijos fabrikantai padeda 
Vokietijai atsiginkluoti

WASHINGTON
nato komitetas, kuris tyrinėja sąjungos taryba jau baigia iš 
amunicijos fabrikantų darbuo-j rišti painų klausimą dėl ple 
tę gavo įrodymų, kad Anglijos' biscito Saar krašte.
Nobelio kompanija, delei savo 
ryšių Vokietijoje, visai nedarė 
pastangų sustabdyti Vokietijos 
atsiginklavimą, nors ji žinojo, 
kad tuo Vokietija laužo Versal- 
lės sutartį. Ta kompanija dar 
1926 m. galėjo padaryti spau
dimą į Anglijos valdžią, bet to 
nedarė, kad nepakenkti savo 
interesams Vokietijoje.

Kartu išėjo aikštėn, kad vals
tybės departamentas žinojo, jog 
Vokietija laužo Versallės sutar
tį su pačių talkininkų pritari- 

dešimt 
Vokie- 
tylėjo, 
ginklų

MASKVA, gr. 5. — Komu
nistų partijos centralinis komi
tetas paskelbė dekretą, einant 
kuriuo kaltinamieji dėl teroro 
prieš bolševikų valdininkus ne
turės teisės kviestis gynėjui 
ir neturės teisės apeliuoti teis
mo nuosprendį.

Pirmiau kaltinamieji visgi tu
rėjo teisę pasikviesti “advoka
tus” ir galėjo dėl teismo nuo
sprendžio apeliuoti į partijos 
centralinį komitetą. Dabar ta 
teisė kaltinamiesiems ir suim
tiesiems yra panaikinama.

Tai taip bolševikai keršija 
savo priešininkams dėl jų pa
ties buvusio nario nušovimo 
Stalino įpėdinio, Kircvc,

AMSTERDAM, gr. 5. — Ho-j 
landi jos oro transporto kompa
nija’užsakė Amerikoj 14 naujų 
transporto lėktuvų. .

Augščiausias 
valstijos teismas atmetė ban- 
kieriaus John H. Bain ir jo žen
to Fisher maldavimą panaikin
ti prieš juos bylą dėl priėmimo 
depozitų kada jų bankai buvo 
neišsimckantys. '

šioj byloj jie buvo nuteisti 
kalėjiman, bet kadangi jie bu
vo nuteisti ir kitoj panašioj by
loj, tai jie pareikalavo šią bylą 
panaikinti. Augščiausais teis
mas buvo įsakęs jų šią bylą iš- 
naujo nagrinėti, bet jie tufo ne
pasitenkino ir nepaliovė kėlę 
pirmesnį savo reikalavimą, ku
ris dabar liko atmestas. Jie 
apeliuoja ir dėl nuosprendžio 
kitoj byloj.

sąrą Tatangbj' nenuskendo nė 
vienas vasarotojas. Tai dėka 
gerai apsaugai. Visi trys buvę 
sargunai yra jaunamečiai.

Dabar Palangoj labai ramu. 
Birutės miškely antru kartu 
prinoko avietės. Aplamai pa
jūry rudenį žymiai šilčiau, ne
gu Kaune.

Pučiant smarkesniam juros 
vėjui, bangos ne vien visą plia-

Radio iš šulinio.

Patys talkininkai S a a r balsavimuose 
leido Vokietijai 

atsiginkluoti
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Patys ieškotojai prisipažysta, 
kad mažai yra galimybės juoj 
surasti juroje, ypač kad neži
noma kur jų ieškoti. Laivai 
su švyturiais jų ieškojo per vi
są naktį, bet pėdsakų neužtiko. 
Gal kartais galėjo juos išgel
bėti japonų prekių laivas, ku
ris neturi radio.

Daugelis .abejoja ar išviso pa
siseks juos surasti, nes nema
noma, kad jie galėtų laikytis 
virš vandens kiek ilgesnį laiką, 
nors yra žinoma, kad retuose 
atsitikimiAose lėktuvai išsilai
kė ant vandens po keletą die-

PAINTSVILLE, Ky., g. 5.- 
šis miestelis susilaukė senovi
nių, primenančių dar kolonialius 
laikus, yaizdiį, kai teisėjo įsa
kymu, pfrie stulpų didžiojoj gat
vėj liko prirakanti trys jauni 
vyrai, kurie nubausti už girta
vimą atsisakė atdirbti kalėji
me savo' pabaudą.

Kiekvienas jų liko prirakin
tas prie atskiro stulpo. Ne tik 
jie liko prirakinti storais rete
žiais, bet prie kiekvieno jų ta
po prirakintos ir dvi po 22 sva
rus geležinės bolės. Taip jie 
bus laikomi prirakinti iki su
tiks atdirbti savo pabaudą.

Nepaprastą reginį pamatyti 
renkasi labai daug žmonių.

Franci jos užsienio reikalų 
ministeris Lavai paskelbė, kad 
Francija nesiųs savo kariuome
nės į Saar kraštą nė prieš, nė 
po balsavimo, nežiūrint kokie 
butų balsavimo daviniai. Tai 
esą delei padarytos su Vokie
tija sutarties, sulig kurios Vo
kietija sutinka užmokėti Fran
ci j ai už kasyklas Saar krašte.

Anglijos gi atstovas kapt. 
Eden pranešė ,kad Anglija su 
tinka prisidėti prie internacio
nalinės policijos prižiūrėjimui 
tvarkos laike rinkimų ir sutin
ka pasiųsti savo kariuomenę, 
jei su tuo sutiks Vokietija ir 
jei nebus siunčiami Francijos 
kareiviai.
Hitleris priima intepnacionalę 

policiją
BERLYNAS, gr. 5 

valdžia nesipriešins tautų są
jungos tarybos planui pasiųsti 
internacionalinę policiją prižiū
rėti plebiscitą Saar krašte.
Proszę panų ambicija užgauta

VARŠAVA, gr. 5 
yra susirupinusi dėl Francijos 
ir Vokietijos susitarimo dėl 
Saar krašto kasyklų. Lenkams 
išrodo, kad prie to susitarimo 
yra prisidėjusios taipjau Ang
lija ir Italija, kurios sudaryda
mos keturias didžiąsias valsty
bes nori bendrai išlaikyti tai
ką Europoj.

Lenkija nepatinka tai, kad 
Lenkija liko išskirta iš tos su
tarties ir dagi nebuvo nė atsi
klausta jos nuomonės. O len
kai gi labai norėtų lošti dide
lės valstybės rolę, Todėl len
kai išnaujo pradeda kalbėti 
apie didesnį susiartinimą su so
vietų Rusija.
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OHIO LIETUVIU ŽINIOS
Paupario jpėdiriis ir “Naujie
nų0 skaitytojas.

Tiek motina, buvusi chicd- 
giete Sophia StarikėviČiutė,8 
tiek sūnūs jaučiasi gerai. '

‘'Garnio dovanai” 
teiktas vardas Paiil Ma(hew...

^- Bijūnėlis. !

kompanija ‘ nesutiko pripažinti 
Uniją. ‘

Nors streikas1 butfo paskelb
tas, tačiau rievisi darbininkai 
prie streiko prisidėjo. 1 Atsira- 

bu« Mu-pdo taip vadinamų hkebų. ’Be toj

MUSU MARGUMY 
NAI

Taip tikrai pasitaiko

apie savo 
apie Denį, 
kad kartą 
namo tiek

Tame garaže buvo juodukas 
mechanikas. Jis vieną kartą 
praėjo pro šalį, paskui kitą. 
Atrodė, jog jis įdomaujasi mu
dviejų kdlba. Žinoma, man nei 
į galvą neatėjo mintis, kad jis 
gali ką nors suprasti. Bet štai 
jis netikėtai prieina prie mu
dviejų ir klausia: “Ar jus lie
tuviai?”

Aš tiesiog ir žado netekau. 
Tai buvo tikrai nepaprastas 
siurprizas. Kiek atsipeikėjęs, 
aš pradėjau su juo kalbėtis

energijos ir ištvermes kovoje 
su Clevelando fašistišku ele
mentu bei jųjų bendru frontu. 
Tie tautiški vadai ir vadukai, 
kaip yra sakoma, turi labai 
daug ambicijos, bet labai, ma
žai amunicijos. j

Veikimas Daytone yra gana 
apmiręs: niekas nieko gero ne
veikia. Antra vertus, čia ne
daug ir lietuvių tesiranda. Ro
dosi, priskaitoma ligi 200 Šei
mų. Bet nors lietuvių ir ne-

arid!

Cleveland, Ohio 
■i ’ ■ 

GavemuŠti 
r z: ■ I

Prieš kiek laiko Wire
Spring kompanijoje buvo pa
skelbtas streikas. Svarbiausia 
streiko priežastis |mvo ta, kadi

streiklaužių buvo gauta ir iš 
šalies. Tuo rūpinosi visokie bo
seliai. ViėnaŠ boselis lindo ir 
prie lietuvių bei kalbino, kad 
jie eitų dirbti. Bet, kiek man 
žinoma, tarp lietuvių jam ne
labai tesisėkė.

■ r * . ( " ■ ’

Tas boselis yra vokiškas lie
tuvis, Matomai, jis paeina iš

Kląipedos krašto.’‘Ligi šiol su 
lietuviais ‘jis iiieko bendro ne
turėdavę. Tačiau kai .prasidė
jo streikas, tai Jis pradėjo lį
sti prie lietuvių. v

Wdll, nieko nepadarysi, — 
toks jau jo darbas. Nėra abe
jonės, kad tai daryti jį vertė 
didesni bosai.

Neseniai stf tuo boseliu at
sitiko labai nemalonus dalykas, 
— jis gavo-^pusėtinai vanoti. 
Buvo gerokai sumuštas.

; Kas jį užpuolė ir sumušė, 
tikrai nėra žinoma. Supranta

----------  —-------, w

m’a, deliai to yra kaltinami 
streikieriai. Vienok tikrų įro
dymų nėra. Kai kurie dar j 
spėjimus, kad tai gal bus 
streiklaužių darbas. Esą streik
laužiai ant to boselio neturė
ję geros; širdies, kadangi jis 
juos pusėtinai spaudęs.

Išvoliotas.

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

■ į . . ■ . i .1 » >. ii c m ."IK ■

“Naujienų” No. 277 kažkoks 
juokdarys rašo apie tai, kaip 
jam gatvekaryje pasitaikė nu
girsti dviejų moterėlių paslap
tis. Viena kalbėjo 
Vilimuką, o kita 
Moteris pasigyrė, 
jos vyras parėjęs
girtas, jog nežinojęs, kas ap
linkui dedasi. Jis įgriuvęs į lo
vą ir užmigęs, o tuo 
nai “romansavusi” 
Vilimuku...

Reiškia, tų dviejų 
kalba buvo nevietoje. Mat, jos 
manė, jog gatvekaryje nepasi
taikys žmonių, kurie supras jų 
kalbą^ Tad liuosai jos ir iš
plepėjo savo “širdies paslap
tis’*.

Taip, tbkių dalykų pasitai
ko ne tik Chicagoje, bet ir ki
tur. Kiek laiko atgal Clevelan- 
de du musų tautiečiai atsidū
rė labai nesmagioje padėtyje. 
Dalykas buvo toks: jie ėjo 
gatve ir gana liuosai kalbėjo
si tarpusavyje. Žinoma, lietu
viškai. Kaip tik tuo laiku juos 
pralenkė juoduke. Vienas vy
ras juodukės adresu padarė 
gana negražią pastabą. Juodu
ke atsigręžė ir lietuviškai pa
sakė, jog ji esanti labai žemos 
nuomonės apie žmones, kurie 
taip negražiai blevyzgoja.

Suprantama, jūsų draugučiai 
pasijuto, kaip karštu vandeniu 
apipilti. Tai jiems buvo toks 
siurprizas, kokio jie niekuo
met nesitikėjo. Iš to atsitik}* 
mo jie gal suprato, kad kal
bėti viešose vietose visokius 
niekus nepridera.

» » »
Nelabai seniai aš irgi turė

jau pusėtiną siurprizą. Sugedo 
mano “makobilis” ir reikalin
gas buvo taisymo. Nuvežiau jį 
į didoką garažų, kad “sufik- 
sintų”. Kartu su manim nuva
žiavo ir draugas. Su juo ga
raže aš pradėjau kalbėtis lie
tuviškai.

tarpu ji- 
su savo

lietuviškai. Turiu pasakyti, jog dnllg tČTa> aic visokių partijų 
visai neblogai jis lietuviškai ir partijėlių tai daugiau nei 
kalbėjo. Man labai įdomu pa- rcikia. Kas turi šiek tiek am- 
sidarė, kur jis galėjo lietuvių i 
kalbą išmokti. Paklausiau jį 
apie tai. Atsakė, jog jis su lie
tuviais dirbęs ir pramokęs lie
tuviškai.

Tikrai džiaugiausi, kad aš 
nieko tokio nereikalingo nepa
sakiau, kas butų galėję įžeisti 
juoduką, nes bučiau turėjęs 
rausti iš gėdos.

Iš tų pavyzdžių matote, kad 
viešose vietose nėra saugu kal
bėti tai, kas nepridera. Sako
ma, jog kartais ir sienos gir
di. Na, c tuo labiau žmonės...

Vanago Snapas.

bicijos ir trokšta garbės, tai 
jau ir “vadas”. Tačiau veiki
mo labai mažai. Ot, kada-ne- 
kada surengiama koks vaka
rėlis, tai ir viskas. Bėję, vie
tos lietuvių parapijoje dabar 
prasidėjo kortavimo sezonas. 
Kiekvieną antradienį parapijo- 
nai susirenka “pasibovyti”. Na, 
tai ir visas veikimas.

Kodėl taip yra, tai nesunku 
išaiškinti. Didžiausia bėda yra 
ta, kad

....... ........... ........—'I'.“ .......... .

ADVOKATAI
JOSEPH 1 GRISH 

Lietuvis Advokatas 
4681 South Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Rodovell St. 

Tol. Republfc 9728
i ii Lmirtnaiirahhiim* . • >

Philip S. Rosenthal
ADVOKATAS 

4193 S. ARCHER AVENUE 
PHONE LAFAYKTTE 4488 

HOURS! Evenlng 7 to O P. M. 
134 N. LA SALLE STREET 

PHONE CENTRAL O1OO 
HOURS: 0 A. M. to B P. M.

.......................... IMI n»MinM>A*.M«M.lMlUI>llltJlll.lilli|lįlįSMil

AKIŲ SPECIALISTAI

Dayton, 0
Vėl iš musų kolonijos

Jau praslinko kelios savai
tės, kaip iš Daytono bebuvo 
rašyta “Ohio' Lietuvių Žinio
se”. Kai kurie gal pamanys, 
kad tai buvo paskutinės žinios 
iš Daytono... bet ne, bus ir

Ačiū “Ohio Lietuvių žinių” 
vedėjams už pasveikinimą, ku
zis tilpo VNaujienosę” «No. 281. 
Mums yra labai įdomu pa
skaityti Ohio skyrių, o ypatin
gai apie Kaziuko nerimtus dar
bus ir jo troškimus. Nors kol- 
kas Daytone ir mažai teturi
me “Naujienų” skaitytojų, bet 
jų skaičius, matomai, greit pa
didės. Jau dabar “Naujienos” 
eina iš rankų į rankas, o ypa
tingai, kada telpa “Ohio Lie
tuvių Žinios”. Aš nuo savęs 
ir nuo kitų Daytono “Naujie
nų” skaitytojų linkiu “Ohio

LINDBERGHŲ ANTRAS SŪNŪS

tfifiiaiiiffl

kia, tai 
garbęs.

mums trūksta rimtų 
Kurie šiek tiek vei- 
dažniausiai dėl savo 
Jeigu jiems pasiseka

koks mažmožis 
jie paskui ilgai

padaryti, tai 
tuo didžiuo-

2 d. 
radijušo

aš atsisėdauGruodžio 
prie savo “ 
jau jį sukinėti. Staiga pasigir
do kažkokia mizerna muzika. 
Iš pradžių num dingtelėjo į 
galvą, kad tai koks baptistas 
meldžiasi. Bet ne, — tai Cle
velando Kaziukas verkšleno. 
Po to tūlas vaikutis gana silp
nai pabirbino akordiną. Pasi
girdo daug stdFėbhjš- balsas 
(matomai, šoferio) rRĘpranešę, 
jog dabar mergina padainuo
sianti Vanagaičio kompozici
jų-

Klausau ausis ištempęs. Pa
sigirdo kaimiška dainelė, kurią 
man teko dar Lietuvoje gyve-

daug metų atgal. Kodėl anaun- 
scris tą dainą priskaitė tam, 
kam ji nepriklauso, — neži
nau.

prieš kiek laiko “Ohio Lie
tuvių Žiniose” Reporteris pa
sakė, jog lietuvių programai iš 
Clevelando yra savo rųšies 
“jovalas”. Aš su juo pilnai su
tinku: tokie programai lietu
viams garbės tikrai nedaro: jie 
labai silpni 
tės.

ir menkos

laiku pas

ver

musPastaruoju 
ąpsivedė gana daug lidtuvai- 
čių. Žinoma, tai naturališkas 
dalykas. Tačiau vienas apgai
lėtinas dalykas yra tas, kad 
lietuvaitės daugumoje apsive
dei su svetimtaučiais: vokie
čiais, airiais ir kitais. Tai la
bai keista. Juo labiau, kad 
mes turime '.šaunių lietuvių 
jaunuolių.

Matomai, į ištautėjimo 
tilą juo tolyn, tuo labiau 
tenka musų jaunimas. 

» » »
Palyginus su pareitais

tais, nelaimių su automobiliais 
įvyko žymiai daugiau. Per vic- 
nuoliką mėnesių, t. y, ligi 
gruodžio 1 d., jau žuvo 90 
žmonių. Nors neatsargus auto
mobilistai ir yra labai baud
žiami, bet tai nieko negelbsti. 
Ypač suriku yra suvaldyti jau
nus vaikėzus, kurie važiuoja, 
kaip akis išdegę, ir dažnai 
gauna galą.

Tai tiek šį kartą iš Daytono.
— Patrijotas.

ka- 
pa-

ine

DAKTARAI IR DENTISTAI
. ...b. .. ............ . ^1.—1^.

LIETUVIAI
^^^^KiaAa^vvo^mv********^^**.*^***'^*^*^^^

Ofiso Tol. Boulevard 5913 
Rež* Tel. Victory 2843 

Dr. Bertash
756 Weat 3.>11, SL

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:80 

NedėEomis pagal sutarti.

LIETUVIAI KITATAUČIAI

Pirma laikraštinė fotografija pulk. Charles ir Anne 
berghų antrojo kūdikio Jon, nuimta kai jo motina Anne Lind: 
bergh vedėsi vaikų iš mokyklos Englewood, N. J. Simus dabaį 
yra 2 metų ir 3 mėn. amžiaus^ , . ...
metai atgal buvo žmogvagių pastvertas ir nužudytas, nors Įp 
buvo sumokėta $50,000 išpirkimo už jo paliuosavnną.

Lind-

:-W

—-------------

Dayton, 0.
, V’

Aplankė garnys .ponus 
Pauparius

DR. VAITUSH, OPI.
J.IETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių* Įtempimą, kuj-L 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervttotu- 
mo, skaudama akių-karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toįiį’egystę. Priren
gia teisingai akiifluš. VteUose atsiti
kimuose egzamitfaVftnas daromas si’ 
elektra, parodančią, mažiausias klai- 
dar. Specialė atyda' ^atkreipianti i mo
kyklos vaikus, ^Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
lėlioj nuo 10 iki 12.

* * k ** * ' ‘

Daugely atsitikimui. akys atitaiso
mos be ‘ akinių? 'Kainos pigiau 

kaip’,p«miau.

4712 South Ashland Av.
Phone Bdtilevrfrd' 7589

................ - . -■ / S ■■ .............  > ■

t . “l f ' ■ /‘I 1 i » »

Phone Ganai 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8

Seredomię ir nedėl. pagal sutarti 
'Rez.'6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Repuhlic 7868
. .i........   .iH..I m  i.i n.. >■ >■

AL.Davidonis,M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS: ' .

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.
<l>| I » ■!*■ itAiA.i iOM..*. .M...... .........—i

Dr. Pulsuckis
LE. VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Ifemlock 6699 

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

, 6412 So. Campbell A*e. 
Prospect 0469

. • ’■ =■ ■ # . .
——■ .... —.......... t Į 4, ■ ,| ■ ■■■

Dr, V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8895

Dr. Susanna Slakis
Moterą ir valku ligų specialistė
6900 So. Halsted St.

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

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS ir chirurgas 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas. Virginia 0036 

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

DR.G.SERNER 
LIETUVIS 

_ ,_Tel. Yards 1829
pritaiko Akinius1 

171U ° Kreivas Akis 
j - Ištaiso.

Ofisas ir Akipių Dirbtuvė Į
756 West 35th St >

kampas Haįsted St. , 
Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 Vai. dieną.

, 3325 So., Halsted St
Valandos: nuo 10 ,,r. tiki 2 po . .pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakaro.
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard .8483-

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

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak, 

Tel. Seeley 7380
Namų telefonas Brunswick 0597

25 METŲ PATYRIMO
Pritajkime akinių dėl visokių akių,

J' ~ ik, |

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nakti 
’Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
.iki 8:80 Vj Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO, ItL.
■ ........... . ..

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja j daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigdbas 
Jei skaitant, arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetona
1801 So. Ashland Avė.

Platt Bldg.f kamp. 18 St. 2 aiijcštas 
Pastebėkite mano iškabas

Valandos nuo 9:30 tiVto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedėliomis uždaryta.* 

Kalbame Lietuviškai 
Ph<rtįO'OaW0B28

..i, , »i. .i» i i i 11 a u ui i,,, i. m .nu.

PILĖS
Be peilio, deglhirtfo" tirba skausmo

VOTIS, SPRAGAS, M»TUBAB, FRURlTlS 
(NleJniiNoH l’lks), įmOSTATlTIS Ir kito* 
meSIhtfH Ilg<M gyiLanirts imrsij Švelnu lt ne-’ 
.KaudZlu VARICUR Metodu.
■ties ypatlngUl kviečiame tuos, fctrtte yra w 
tekę vlltldls boti 'pagydytais. Yra etačldk 
unoetabu ‘kiifp tos ruHČtoc, be vilties lt»o« 
crelt •• atsiliepia | SI treatmenta.
Bangelis r.monlti mano, kad Jie kenčia nuo 
KHEUMATIZMO, NKURITIS, NEURATZHĄ, 
IHTItteiTiS, NERVIŠKUMO, atba INKSTŲ 

"StieloSB m w
TINUSIŲ BLAUZDŲ arba MESLINfiS 
°VBE IŠLIKIMO Iš DARBO

ARBA Iš NAMŲ

VARIUOSE
GYSLOS IR VOTYS

•oaVppiPPJ ’S im 
sumals r : , .
anudA'v f ,•<>,* 

oilv^toiaH *S 2.0-S09?

tipfr, 00 tiaa snl4 
<0)3(0110 ftiAhiioppi

SIKI3ūn33T *
puoUnaA 4L .^12^1 

-clo&, tnrattiaopoHt n 
Oua’ia satuį’A 

eoun(nqwv
jjlim nosN 4 

nvioid MVfotrivi... mi, ...
■mt sp^a 

ųmtoppi m
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Pirmas sūnūs, kaip žinia, 13 d,
paritins. (105 Rita #t.) garnys i
atnešė sūnų, kuris bus p. M. iabM

,-*>KODEL -NB JtJBf . ;■ .

REIKALAUKITE MUSŲ KNYGELI DYKAI 
Dykai Egzaminacila ir Patarimas

Ofiso Valandos: 0 iki 8 kasdien. Antrad. ir 
Penkįad. tiktai touo 0. |ki 6.—NedfiUoniii 
nuo 0 iki 1 .po jrtet v/

■ VARICUR ■- 
i«|fB < *' 
VMT RANDOLPII ST.

Ganiek Theatrc Bldf.

HMM

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas čhi- 
rurgas ir akušeris. -

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

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

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

Tel. CanaI 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

. CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. ____j

Phone MIDWAY 2880
.. ------------_

Telefonas Yatds 0994

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY 
4143 Arčher av., kamp. Franėisco av^

Dr. Strikol’is
Gydytojas Ir Chirurgas 
/Ofisą® 4645 So,. ASHLAND, ĄVĘ. 
Ofiso'vaT.rNutf Z iki 4'ir do 6 iki 8

< Vak; Nedėlioja pagal sutarima i v 
Ofiso Tel.; Boulevard 7820 
Namu Tel. Pkosnect 1930

__________ ;__ ■>. a.-.,.!_________________ _
Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė,
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredbj pagal sutartį.

Res. 6600 South Arteslan Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 

Dr. P. Z. Zalatoris 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 ’ So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

HiĮIbSi i M bt .iiiU Si nilt i

Liūdnoj Valandoj 
Pašaukite -

J. J. BAGDONAS
250$ W.63 St

Tel. Rėpubjic 3100 
'107-34 SOUTH 

k4 M1CH1GAN AVĖ. 
įL‘ , Telefonas / 
^£\>pullriian 4151 J

Dr. Mauricei
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 Iki 12 dteną. 2 Iki 3 po pietų 

7 iki 8 vai. Nedel. nuo 10 iki 12 
j Rez. Telephone Plaza 2400

Ofjso Tel. Calumet 6898 
Rez. Tel. Į)rexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. VfrHŠkų, Vaikų lt Visų 
i

ANTANAS PETKUS
Graborius

KOPLYČIA DYKAI 
mo South 49 et. 

A CICERO. ILL.
■> c

■ * 4 !■ 4įĮ|i> i . H it i > i ■>> HfcAofc.

Juozapas Eudeikis 
Tėvas

»igų norite-dailumo ir nebrangumo

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturtine sąryšių su firma tuo k pačiu vardu)

•; jį i

-

mon m. Mas .
BALSAMUOTOJAS

^tįMtias geras -ir nebrangus^

Tel. Monroe 8877

Lachavich ir Sūnūs
LįETtTVlS GRABOUIŲS

Patanlavja laidotuvėse kuopigiaūsiai 
.Reįkale. meldžiame atsišaukti, o mu- 
Sa, SU darbu busite užganėdinti.
Ž31fWt 23rd PI., Chicago 
į- ,Tėl. danai 2515 arba 2516

J SKYRIUS: f 133® “S. 4» Ct, Cicero, III.
TeL Cicero 6927

Ofisas 3)02 So. Hateted St. 
arti 81 st Street.

Valandos: 2—4, 7-^9 vai. vttk. Ne
kėliomis ir šventadieniais 10—12 

diena. •

AKUŠERĖS
ftti-s. Anelia IC. Jarttsz

Physieal Thorapy 
and Midwife

6169 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tie blanket® ir tt. 
Moterims Ir mer

ginoms patari
mai dovanot

... i .... į i Hiii.-.. m.i e e. i. I .i ,>»i t i ...u >

TeL Lafayette 8572 
LtuleviČias

GRAB ORIUS IR 
BALSAM UOTO JAS 
Patarnauja Chica
goje ir apiėlinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

AMASAIMIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Aye. 
Tel. Boulevard 41IL

Telefonas Taitis 1188

Graborius ir 
Balzamuotojas 

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems rėlka- 

■ lems. Kaina priefnama.
3319 Lituanica Avenue 

CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 Ir augščiau. 

Modemiška koplyčia tiykai. 
668 W. 18th Si. Td. Ganai 6174 

CHICAGO, I14U

omus

TeL

GRABOfelŲŠ 
1646 West 46th St. 

Tel. Boulevttiti 8208 ir 8413 
1327 So. 49th Ct

Cicero 8724. Koplyčia dykai
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! Mas Norkau. Alegorijos Suaugusiems. į

Nykštuko Akiniai
(Tęsinys)

Liūdnai ėjo Michclis toliau 
iki tol, kol priėjo plačią gana 
greitą upę, kurios viduryje 
matėsi nedidelė brasta.

Kai jis nusileido nuo nuo-

■< tai tie žmones ar*

piktai suriko

Žmogui, 
čiau manęs!

Ir jis norėjo eiti sau toliau.
- - Veltėdis!

jam floras žmogus.
-—Kaip!— pasipriešino' jam 

Micheliš. — Tu nori atimti iš 
manęs mano uždarbį ir. vadi- 

v.... Gė-
. jdinkis, šykštuoli!

pareis *, l)arbininkai garsiai nusi- 
—. juoke ir vienas iš jų ištiesė 

‘jjam ranką.
—Še ranka! tu geras vyras!

-Tau jie reikalingi pačiam. . ()nr mnnc vell6(|žiu?
—tarė jis. Lunb.fi
- Imk!

nykštukas.
tį kraštą, kame busime vieni. 
'Mes, nykštukai, kalbame visą,j

laidos kranto ir ruošėsi, utsi- "T*""*’: " n’a"°T ‘?’-Eiva. atsigerk su mumis! 
raitęs kelines, bristi į vandenį ^1.ka,.ba"’.c>.'' nn.,m? nc ,c™- -Mielai, - atsakė Micl 
-staiga pasigirdo garsus, kaip Ir J.ic aP,eid<> 8tor’ žn
ir vaikiškas verksmas.

Jis apsidairė nustebintai, 
bet nieko nepastebėjo.

Verksmas nesiliovė, 
chelio buvo per gera 
tam, kad galėtų palikti 
domės atkreipimo.

Jis nuėjo ta kryptimi 
girdėjosi verksmas — 
kius.ievų krūmus. Po didelių 
ieškojimų jis rado čia švaru
tį, apie pėdos ūgio žmogiuką 
su žila barzda, besilapsčiusį 
tarpe aukštų samanų.

♦ •

Micheliš pakele atsargiai 
mažą būtybę, stengdamasis ne 
padaryti jai skausmo, ir krei
pėsi į ją maloniai:

—Nebijok, aš tavęs nenu
skriausiu. Ko tu taip verki? 
Pasakyk man, gal būt aš pa
dėsiu tau!

Žmogus greitai išėmė iš ka
bėjusio už jo nugaros dangčio 
akinius ragu aptaisytus ir su 
apskritais mėlynais 
Akiniai buvo vienodo 
juo.

Nykštukas palaikė
prieš akis — jis negalėjo užsi
dėti jų, todėl, kad jo nosis bu
vo per maža — ir įtimpai pa
žiurėjo į Michelį. ,

Matomai jis tuo apžiūrėji
mu buvo patenkintas. Jis vėl 
sudėjo savo akinius, stropiai 
įdėjo juos į dangtį ir sucypė 
plonyčiu savo balseliu: 

*~Man reikia perbristi 
ir aš negaliu • j'i ,:per 
man.

Michclis susiįdomavo ir 
klausė:

—Ko tau reikia aname kran
te?

—Tektų per ilgai pasakoti. 
—atsakė 
priklausau prie nykštukų, gy
venusių tame kraštė.’įet žmo
nės pasidarė per į|jkti, ir mes 
nebegalime ilgiau čią* pasilik
ti. Visi mūsiškiai' iS^jo, pasi
ėmę drauge musip lAivus. ’Ąš 
pasivėlinau, padėdamas vie
nai, pasitarnavusiai man, ne
turtingai moteriai ;x. renkant 
vaistines žoles. Jie paliko ma
ne vieną, ir dabar aš nežinau, 
kas su manimi bus J ;

—Man atrodo, kad tavo bro
liai nykštukai negeresni už 
žmones, jeigu jie nepasirūpi
no tavimi,

—Ne, tai mano kaltė, — 
skundėsi nykštukas,— juk ne
gali visa tauta laukti vieno.

—Nori, aš pernešiu tave per 
upę, — pasiūlė Micheliš.

—Ach! jeigu tu padarytum 
tai! Aš bučiau išgelbėtas, 
pavyčiau aname krante 
vuosius.

—Eiva, mažyti, — tarė 
chelis. Atraitęs kelines aukš
čiau kelių, jis paėmė nykštu
ką ant rankų ir atsargiai nu
brido per nerimstančią upę.

Kai jis pasiekė kitą krantą,, 
jis paklausė žmogiuko:

—Jeigu nori, aš nešiu tąve 
toliau. Tu nesunkus.

—Ne, — skubiai atsakė ny
kštukas, — paleisk mane ant 
žemės. Dabar aš faaiu kelią 
vienas!

Micheliš padarė, kaip norė
jo nykštukas, kuris vėl paėmė 
dangtį su akiniais ir, atiduo
damas jį Micheliui, tarė:

—AŠ noriu atsidėkoti tau. 
Mes, nykštukai, neturime nei 
pinigų, nei aukso, ir aš do
vanosiu tau tuos akinius. Rei
kia tau tiktai užsidėti juos 
ir tu perskaitysi žmonių min
is jų galvose. Tu žįnai gerai, 
kaip tai .bus naudinga I ?- 

Micheliš dvejojo priimti 
tą dovanu.

Imk! ...
— Mes išeiname'.

o M i- pėjo 
širdis dingo, 
tai be

iš kur 
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stiklais. 
ūgio su

akinius
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pa-

žjnogitikas. Aš

nes
sa-

Mi-

mui. Dėkui tau ir buk svei
kas!

Pirma, negu Michclis sus- 
atsikvošėti, nykštukas 

Michclis su 
butų pakalbėjęs 

ilgiau, - bet
numu
juo 
jau nebuvo.

Įsikišęs į kišenių 
raginius akinius, jis 
lindęs, nuėjo toliau.

malo- 
su 

nykštuko

mėlynus 
vėl, nu-

suriko

geriau 
žiopso* 
užteks

— atšakė Michclis.
Ir jie apleido storą žmogų 

jo lauke ir nuėjo toliau drau
ge iki esamos prie kelio val
gymo gėrimo įstaigos, kur jie 
ir įėjo.

Eidami jie papasakojo Mi- 
clicliui, kaip jie kovojo su 
tuo storu žmogumi 
giausiu iš apylinkės dvarinin
ku—dėl dieninio mokesčio.

Michclis papasakojo jiems, 
kad nors ir labai reikalingas 
uždarbio, bet nenori atimti 
iš jų duonos kąsnio. Paskui 
jis pranešė jiems, kokiu bildu 
jis buvo priverstas klaidžioti 
po pasaulį basas ir be švarko.

Jie išreiškė jam savo užuo
jautą ir pasiūlė jam skolon 
pušnis ir švarką ir apsiėmė 
duoti jam darbą.

Michclis nudžiugo dėlto, tuo 
labiau, kad jis įsitikino su 
savo mėlynų akinių * pagalba, 
kad jų mintys buvo visai tie
sios ir jie elgėsi su juo visgi 
nuoširdžiai.

Valgymo ir gėrimo įstaigoje 
arėjai liepė pavalgidinti ir 
pagirdyti Michelį, suieškojo 
jam iš įstaigos laikytojo dė
lių rubus, taip, kad jis nebe
buvo panašus dabar į valkatą.

turtin-

Nuėjęs kai kurį tolumą, jis 
pamatė prie kelįo krašto ilgą 
lauką, apsėtą ropėmis. Prie 
tvoros stovėjo keli žmonės, 
matomai, arėjai, ir už jų sto
ras žmogus kasė ropę taip 
stropiai, kad prakaitas bėgo 
nuo jo veido, kaip lietus. Arė
jai, rodėsi, juokėsi storu žmo
gumi, o jis dirbo, lyg norėda
mas išlieti savo pyktį žemei ir 
ropei.

Micheliš sustojo, su smalsu
mu žiūrėdamas visa, kas vy
ko. Storas žmogus 
jam:

—Aida! Ar nenori 
uždirbti pinigų, negu 
ti čia veltui? Darbo 
visiems!

Micheliš pastebėjo, kad dar
bininkai žiurėjo į jį nemalo
niai, ir pagalvojo:

—čia kažin kas negera!
Jam dingtelėjo į galvą, kad 

dabar patogi valaindėlė nykš
tuko akinių išbandymui, ir 
jis užsidėjo juos ant nosies? t

Kaip tiktai . jis pažiurėjo 
pro mėlynus stiklus, tuojau 
visų stovėjusių prieš jį žmo
nių galvos pasirodė jam vais
kios, kaip stiklas, ir jis galė
jo skaityti jų mintis taip pat 
lengvai, kaip knygoje su Stam
bia, gera spauda. ;

Storojo Žmogaus galvoje jis 
perskaitė: — “Tu, matomai, 
vargšas, ir tu neturi už^ką at
sigerti ir pavalgyti. Eikš, .pa
dirbk’ man! Aš Užmokėsiu tau 
kaip galima mažiau, ir ta gauk 
ja paliks sugėdinta... Jie neno
rėjo dirbti už mano mokestį 
ir nutraukė darbą laukų valy
mo viduryje. Tie niekšąi tik
riausiai sulaužys tau kaulus, 
bet tai tavo dalykas ir manęs 
neliečia!”

Michelio veidas išsitempė ir 
jis nusisuko į grasinamai 
kusius į jį darbininkus.

Ten jis perskaitė:
—“Kaip? Tu, ateivis, 

čia dirbti už menką mokestį 
tam plėšrūnui. Mums pavyko 
privesti jau iki to, kad jis 
buvo pasiruošęs truputį padi
dinti mokestį, o tu sukliudei 
mums ir stojai į kraujagerip 
pusę prieš mus? Kad tave

Micheliš neskaitė toliau.
—Jeigu čia užteks darbo 

visiems, — tarė jis storaip

perskaitė:

slin-

nori
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. * tarė, po įvykdinimo užmuši-, mingai atsiduso grovienė. 

mo, užpulti savo bičiulius —Aš eisiu ir prieš penkis, 
jiems miegant, nusmaugti jeigu aš turėsiu ginklą, 
juos. ir. atimti visą grobį.

Michclis nežinojo iš išgąs- kainai, — tarė groviene. — 
Čio, kokius daryti žygius tam, Ar ne geriau butų mums bėg 
kad įspėti nusižengimą ir ąli- Ii tuojau pat į miestą? 
duoti plėšiaus nubaudimui. I —?

Ar papasakoti arėjams apie miške pavojinga, - 
jo perskaitytas trijų niekšų Micheliš. Be to, 
galvose mintis? Jie nepatikės mus nenukreips 
juo ir, gali būti, priims jį per Šimo, 
beprotį. Bėgti į policiją ir pra, 
nešti apie piktadarius? Jeigu vieno. Ji 
.jie neprisipažins lai jis atsi- <]rQSin moterimi, 
durs juokingoje būklėje, i * . ■ . . .
policija, žiūrėk, priims jį per dvasios. Ji davė 
apgaviką, norint ją apgauti. Į

Po kankinamų j 
jis nutarė, kad jam nepalie
ka nieko daugiau, kaip išeiti 
vienam prieš tris plėšikus. 
Jis susitarė su arėjais, kad ki
tą rytą jie susitiks toje pačio
je valgymo gėrimo įstaigoje 
ir vyks drauge į darbą.

Jis atsisveikino su jais ir 
nuėjo į tą pusę, kame manė 
rasiąs pilį.

Po skaitlingų klausinėjimų 
piemenų ir pardavėjų moterų, 
sutiktų kelyje, jis pateko^ pa
galiau, į tankų mišką, kame 
aikštėje buvo iškilusi sena 
pilis su storomis sienomis ir 
mažais langais.

Jis beldė ąžuolines duris 
iki tol, kol jos truputį atsivė
rė ir plyšyje pasirodė sena 
tarnaitė, ,paklaususi jo, ko 
jam reikia.

Jis pareikalavo, kad jį nu
vestų į grovienę, kuriai jis tu
ri padaryti svarbų pranešimą.)

Bet jį privertė gana ilgai 
stovėti prie durų, kol, paga
liau, atėjo tarnaitė ir niūriai 
pasiūlė sekti ją. 1

Jis ėjo paskui ją iki mažo 
kambariuko bokšte, kame jį 
priėmė groviene;všalia jos bu
vo jos duktė, kuri buvo jauna 

kaipr piešinys, ir 
savo švie-

—Plėšikai atėjo, — sušnibž- žemyn, atidarė duris ir išbėgo 
dėjo į ausį grovicnci ir pasi- į kiemą.
skubino grovicnės priešakyje i Prie sienos apačios jis pa

pas mus jų atsiras pakan- laiptais į kambarį, kur plėši- mate kumpanosį su pramušta 
kas ruošėsi įlipti. | galva ir žmogų su kiškio lupa,

Pasiruošęs su šautuvu jis gulėjusį su peršauta krutinę.
laukė tamsoje ir kai ant prie-iŽvairaakis buvo dar gyvas. 

No, tai toli, naktis arti ir langio pasirodė galva — jis Kulka pataikė jam į koją jis 
— atsakė(tuojau iššovė. Žibtelėjo, pa- pakrito, bet pašoko vėl ir no- 

jusų pabėgi- sigirdo traškėjimas ir vieną rėjo pabėgti. Michclis puolė 
jį. Bet tą valandėlę plėšikas 
spėjo atsisukti į jj ir įsmeig
ti jam peilį.

Micheliui pavyko dar kartą 
iššaukti į jį. Plėšikas pavir
to ant žoles ir paskui jį pa
virto ir Michclis, kuriam pa
taikė ašmuo į krutinę.

. <n,!s 'labiau)

Su ta mintimi 
buvo

sutiko ir gro- 
iš prigimties 

, o Michelio 
durs juokingoje buklete, ir buvimas dar labiau teikė jai 

i jam iš jos 
i vyro sandelių šautuvą, du re- 

galvojimų, veiverius ir durklą, liepė pa
duoti jam skanią vakarienę, 
įsakė ji savo dukterci ir a- 
biems tarnaitėms anksti atsi
gulti ir pasiliko su Micheliu 
saugoti pilies prieangyje.

Ji nepasidavė jokiems Mi
chelio įkalbinėjimams, pasi
slėpti bokšte, užsirakinus ja
me.

—Jeigu tamsta mane įspė
jai, aš galiu gintis, — tarė ji 
tvirtai ir pasielgė savaip. 
Prieš pačią vidunaktį grovie- 
nė ir Michclis, buvusieji sar
gyboje už ąžuolinių durų, iš
girdo prisėlinančius 'žings
nius ir balsus, šnibždesius be
sitariančius, kaip geriau įsi- 
hriauti į pįlp Įvairiausi pa
siūlymai buvo atmesti ir, pa
galiau, * nutarė, kad vikriau
sias iš trijų plėšikų užlips 
kyšančiais akmenimis prie 
vieno iš pirmojo aukšto langų, 
pririš prie lango įtaisymo vir
vę ir tokiu bildu pakels liku
sius du.

akymirksnį kažin kas nuvirto. 
Laukusieji žemai du plėšikai, 
pamatė su išgąsčiu, 
bičiulis nuvirto prie jų kojų, 
ėmė siųsti bailius prakeiki
mus ir ruošėsi jau pasileisti 
bėgti.

Michclis ir groviene iššovė 
į juos vienu laiku ir pamatė, 
kaip jie pakrito abu.

—Valio! — suriko nudžiu
gęs Michclis. Nežiūrėdamas 
grovicnės įspėjimų, jis nubėgo 
su žiburiu rankoje laiptais

kaip jų

Skelbimai Naujienose 
’uoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

MES PASIUNčIAME PINIGUS I VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS RATOMIS. .

The District National Bank of Chicago
1110 West 35th St

f. DĖDĖ SAMAS
PATARIA TAUPYTI ŠIOJ ĮSTAIGOJ

t

so išgąsdinti tą , puikų 
savo žinia ir pareiškė 
nei, kad turi kalbėti 
viena.

Mano valdžia 
(U. S. Government) 

deda pinigus i 
Standard Federal 
Savings and Loan 

Association 
of Chicago

lirEDERALSAVINGS.
kSjĮaND LOAN ASSOCIATlOft

Kai prisisotino ir persivilko, 
tai ėmė apsižiūrėti. Kertėje 
prie skobnies jis pamatė tris 
bernus, sėdėjusius tyliai ir 
laikas nuo laiko skambinusius 
didelius stiklus, iŠ kurių gėrė. 
Vienas' iŠ j4,:«vmrav6; kitam 
nosis bhvo nusukta į šoną, o 
trečias buvo sudarkytas kiš
kio lupos.

Jų išvaizda buvo taip baisį, 
kad Micheliš išsigando ir grei
tai sugriebė nykštuko akinius. 
Jis • pasiindomavo, • • kokios 
mintys/gali slėptis- už tokių 
negražių veidų. Tai,; ką jis 
perskaitė tose pažymėtose gal
vose,' privertė jį suvirpėti, , 

* Jie gąlvėjo tryse tiktai apie 
tai, kaipjsibriauti'ątėjus nak
čiai <į Pieniškai stovinčią pilį, 
kame vienatvėje gyveno sena 
groviene su jauna ' dukterimi 
ir dviem tarnaitėm, kol gro- 
vas ėjo savo pareigas kara
liaus . rūmuose, — užmušti 
juos ir pagrobti visą auksą 
ir sidabrą.

Už tos vyriausios minties, 
taip aiškiai ir baisiai atsisto
jusios prieš jį, jis atsidengė 
kitas,.ne taip aiškias ir labiau 
paslėptas.

žvairaakis vaizdavosi, kaip 
jis nusmeigs durklu moteris 
tuo laiku, kai jos puls prieš jį 
ant kelių ir gailiai maldaus 
jo pasigailėjimo.

Kumpanosis piešė sau vaiz
duotėje kalnus aukso, kuria
me jis rausia siikruvintomis 
rankomis.

Žmogus su kiškįo lupa nu-

ir graži, 
žiurėjo maloniai: 
siomis, žydriomis akimis.

Micheliš pajuto tokią šilu
mą, lyg į jo dvasią įsiskverbė 
saulės spinduliąjk Jis neišdrį- 

kurinį 
grovie- 
su ja

Po kai kurią, svyravimo, ji 
išsiuntė savo - dukterį ir tar
naitę ir liepė Micheliui tuojau 
pasidalinti su ja savo žinia.

—Groviene! — tarė jis, — 
trys plėšikai nutarė šią naktį 
užpulti tamstos pilį, užmušti 
visas ir pagrobti visus jūsų 
turtus.

Pamatęs, kaip ji išblyško, 
jis pasiskubino pasakyti jai:

—Buk tamsta visiškai rami, 
aš pasiliksiu saugoti tamstą 
ir, kol man pasiliks nors la-’ 
šas kraujo, nei vienas plau-( 
kas nenukris nuo tamstos gal
vos.

—Vienas prieš tris, — bai-

“Juoda Duona Daug 
Gardesnė”

Taip teisingai dainuoja lietuviai. 
S. PETRAUSKO juoda duona yra 
gardi. Taipgi balta kvietinS duo
na ir visokie pyragaičiai, net bur
noje tirnsta, taip skanus.
Pirkdami Kalėdoms, ir visada rei
kalaukite S. PETRAUSKO keptos 
duonos ir kėksu.

S. PETRAUSKAS
BAKERY

2616 W. 69th St. 1721 S. Union Av.
Prospect 6393 Canal 7358

PETER PEN

PASKOLOMS DĖL PIRMŲ MORGIČIŲ, NUO 5 IKI 
20 METŲ, LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

APSAUGOTAS
IŠMINTINGUMU

Radio—Activus "piloto kabe
lis*' pagelbsti laivo kapitonui 
susirasti kelią per prisikimšu
sią prieplauką. Budrus biznie
rius jaučia, kad šis BANKAS 
sugebės pagelbėti jo biznio iš
taigai, kada jis parodys teisin
gus faktus apie save.

šis Bankas siūlo toki Pa
tarnavimą per savo Biz
nio Kooperavimo Skyrių.

HALSTED EKCHANGE
NATIONAL BANK 
19th Place and 

Halsted St.

Mokam dividendus kas 6 
mėnesiai. Už padėtus pi
nigus praeityje išmokė- 

' 5%. Dėl platesnių

OF CHICAGO lcrei,,kit5s 1 ofisą‘
Pirma Lietuvių FederJt Įstaiga.

2324 So. Leavitt Street
PHONE CANAL 1679 

JUSTIN MACKIEWICH, Rašt.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS .

3514-16 W. RObSEVELT ROAD <
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis
Moterims seredomis iki 7 v.

LINCOLN'S FRIDE DEGTINE
Gurkšnis LINCOLN’S PRIDE Degtinės įrodys Jums, kad tai yra Deg
tinė, kuri yra labai Smagi ir be abejo Jums patiks. Nusipirkite ją savo 
apielinkės Tavernoje. LINCOLN’S PRIDE DEGTINĖ yra Straight 
Kentucky Bourbon 100O gryna ir 10 mėnesių sena. Ji specialiu budu 
pasendinta medinėse statinėse.

PABANDYKITE ją šiandien ir patys persitikrinkite.

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY Ine
WHOLESALE ONLY 

3252 SOUTH HALSTED STREET 
Tel. VICTORY 5382-^983

i ■
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PublUhed Daily Eicept Sunday by 
rha Uthuanian Ncw» Pub., Co^Inc.

1739 Soath lahted Street
Tel$phone CANal 8500

Editar P. GRIGAITIS

Subicription Ratas: 
8100 per year in Canada ' 
87.00 per year outaide of Chicago 
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entared ai Socond Oaii Matter 
Mareh 7th 1814 at the Port Office 
e* Chicago, III. onder the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, ilikiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halrted St, Chicago, 
Ui. Telefonas Canal 8500.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

Uiaakymo kalnai
Chicagoje —« paltu:

Metams ----- —- -----
Pusei metų___ ________
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams____
Vienam mėnesiui ______

Chicago] per ilneliotojus:
Viena kopija ----- --------------  3c
Savaitei ...m........ 18c
Mėnesiui —______ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paltai

Metams —............................. $7.00
Pusei metų _____________ 3.50
Trims mėnesiams .....-....... — 1.75
Dviem mėnesiams  1.25
Vienam mėnesiui 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams .................
Pusei metų____ _
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

88.00 
4.00 
2.50

TIKĖJIMAS DIDVYRIAIS

Per paskutinius kelerius metus, ypač pernai ir šie
met, buvo labai daug kalbama visame pasaulyje apie 
diktatūras ir diktatorius. Seniaus įsisteigusių diktatūrų 
prestyžas kilo, ir steigėsi naujos diktatūros. Net ir de
mokratinėse šalyse žmonės pradėjo kreipti savo akis į 
diktatūrų pusę, laukdami iš jų lyg kokio stebuklo. Lauk
dami, kad diktatoriai, gal būt, suras paslaptingų raktą 
j tas, problemas, kurias pasaulis iki šiol negali išspręsti.

Kito ta pagarba diktatūroms yra paremta? Ji yra 
paremta tikėjimu į nepaprastus asmenis, “didvyrius”, 
kurie galį pasiekti tą, ko negali kolektyvis žmonių pro
tas. Į seimus, parlamentus pradėta žiūrėti su panieka. 
Ką, girdi, tie atstovai gali padaryti? Jie tik plepa ir 
tarp savęs riejasi, o žmonės, kurie juos išrinko, yra pri
versti mokėti jiems algas ir vilkti sunkią mokesčių naš
tą, kad butų patenkinami visokį bereikalingi jų suma
nymai!

Šis nepasitikėjimas žmonių renkamais atstovais yra 
niekas kitas, kaip pačių žmonių nepasitikėjimas savim. 
Visai teisingai buvo pastebėta, kad Vokietija dėl to už
sikorė sau ant sprando Hitlerį, kad ją apėmė “inferio- 
rity complex”, t. y. toks jos gyventojų įsivaizdavimas, 
kad jie esą menkesnės vertės žmonės, negu kitos tau
tos. Dėl to vokiečių ausiai ir yra taip saldus Hitlerio 
žodžiai apie “arijų” veislės kilnumą, kad jie savo sielo
je jaučia esą prastesni už kitas “veisles”.

. Bet toks pat dramos stovis* slegia ir visas Jkitas 
tautas, kurios turi diktatorius: rusus ne mažiau, kaip 
italus, jugoslavus arba austrus. Visų diktatoriškai val
domų tautų žmonės yra! nusivylę savim. Jie tikisi “išga
nymo” iš savo vadų, kurie daugumoje atsitikimų dagi 
jiėra savo valdinių noru patekę į diktatorius, bet įkopę 
į savo sostus per smurtą ir apgaulę. Tačiau ar tie “iš
ganytojai” davė žmonėms tą, ko jie iš jų tikėjosi? Ar 
bent viena diktatūra geriau sutvarkė savo valdomo 
krašto reikalus, negu demokratinės valdžios?

Nė viena. Diktatūrose skurdas siaučia dar aršiau, 
negu laisvose šalyse. Diktatorių prižadai pasirodė esą 
muilo burbulai. Jie sprogsta vienas po kito. Todėl tėra 
tik laiko klausimas, kada tos diktatūros taip pat stai
giai išnyks, kaip jos atsirado. Yra pagrindo manyti, 
kad jos išnyks netolimoje ateityje.

kur yra jos turtas, o ne tenai, 
kur nieko nėra.

Antra, perkelti centrą į Pitts
burghą nutarė SLA. seimas. 
Nutarė vienbalsiai, po gana il
gų ir nuodugnių diskusijų. Sei- 
no nutarimus reikia vykinti, o 
ne sabatažuoti!

Trečia, dėl dabartinio SLA. 
raštinės laikymo New Yorke 
organizacija gali bet kada su
silaukti nemalonumų. Trumpai 
sakant, Susivienijimas gali ne
rikėtai būt priverstas savo raš
tinę, spaustuvę ir redakciją kel
ti iš Ncw Yorko valstijos. Jį 
priversti tai padaryti gali arba 
Pennsylvanijog valdžia, jeigu 
kas Susivienijimą apskųstų 
(kaip anąmet kad buvo apskųs
tas Romos-kat. susivienijimas), 
— arba New Yorko valdžia, jei
gu ji, sakysime, atsisakytų duo- 
;i organizacijai “laisnį” daryti 
nznį toje valstijoje.

Tuomet, noroms ar nenorams, 
SLA. turėtų tas savo įstaigas 
gabenti į Pennsylvanijos vals
tiją. Kur gi jas reikėtų padėti? 
Tenai, kur tuo laiku bus jos 
oficialia centras, šitokiam atsi
tikimui yra svarbu, kad cent
ras butų Pittsburghe, nes ta 
vieta geografijos atžvilgiu yrą 
daug patogesnė, negu Wilkes 
Barre, ir į tą vietą perkraus- 
čius’ ofisą su kitais dalykais, 
viskas butų viename mieste; ir 
iškaba, ir turtas, ir centralincs 
įstaigos.

Jeigu tos prievartos iš val
džios puses nebus, tai supran
tama, kad įstaigų perkrausty- 
mą į Pittsburghą SLA. Pildo
moji Taryba atliks tada ir to
kiose aplinkybėse, kada orga
nizacijai bus geriausia. Pild. 
Taryba juk vartos savo protą. 
Dėl to organizacija viršininkus 
ir išrinko, kad ji pasitikėjo, jo
gei jie vadovausis savo geriau
siu išmanymu.

O tuo tarpu p. Sirvydas tuos 
viršininkus stengiasi diskredi
tuoti ir kartuparodo savo par- 
tyvlšką fandtizmą, be jokio pa
grindo mesdamas dėmę socia
listams. Nežinome, kaip p. Tys
liava žiuri į tokį jo elgesį, bet 
mes pasigendame jame sarma
tos.

DAR TEBEBUMBA

Apžvalga
REIKĖTŲ GERIAU PASI- 

INFORMUOTI

Juozas Tysliava prašovė pro 
šalį, mėgindamas pateisinti ne
padorų Vytauto Sirvydo išsišo
kimą Clevelando pasakorių la
pe. Tenai Sirvydas pakartojo 
Latvijos fašistų sufabrikuotą 
istoriją apie Latvijos socialde
mokratą Cielinsą ir pasakė, kad 
iš to “fakto” esą matyt, jogei 
socialistais negalima pasitikėti, 
ir paskui jisai leptelėjo ve ką:

“Tat pravartu ir SLA. na
riams gerai apsižiūrėti ko
kias meklerystes musų, socia
listai ruošia su ‘perkėlimu’ į 
Pittsburghą centro, su ^Tėvy
nės* reformomis, ir taip to
liau.”
Taigi dalykas, kuriuo “Nau

jienos” pasipiktino yra ne tas, 
kad širvydukas “drįsta” rašyti 
apie centro kėlimą. Apie tai 
kiekvienas turi teisę rašyti, bet 
prikaišioti “meklerystes” žmo
nėms, kurie tikrai nėra mažiau 
sąžiningi už patį Vytautą ir jo 
vienminčius,! tai yra šlykštybė.

‘

Be to, p- Tysliava nėra pain
formuotas ir apie patį SLA. 
cėntro kėlimo klausimą. Jisai 
rašo, kad .

“SLA. centro kėlimas, ypač 
šiuo metu, butų didžiausias 
nuostolis (? — “Nauj.” Red.) 
ne kam kitam, kaip tik to 
paties Susivienijimo na
riams.”
Ar butų nuostolis ir ar jisai 

butų “didžiausias”, to dar iki 
šiol niekas neįrodė. Bet apie ko
kį centro kėlimų čia eina kal
ba?

Ar p. Tysliava žino, kad ofii- 
cialis ir legalis SLA. centras 
šiandie yra Wilkes-Barre, Pa.? 
Kas tenai tame centre randasi, 
kad butų toks baisus “nuosto
lis” jį kelti į kitų miestų? Tė- 
nai randasi viso tik SLA. iška
ba, užrašyta ant vieno advokato 
durų 1

įP-as Tysliava maišo centro 
kėlimą su raštines, spaustuves 
ir t. t. kraustymu. SLA. raštinė 
ir spaustuvė yra New Yorke. 
Dėl to, kad SLA. iškaba bus 
perkelta iš Wilkes-Barre į Pitts
burghą, Susivienijimo raštinei 
ir “Tėvynės” redakcijai nepa
sidarys ne mažiausio skirtumo.

Klausimas tuomet gali kilti, 
kam iš viso su tuo centro kėli
mu “baderiuotis”? O štai kam 
Viena, Pittsburgh’e jau seniai 
yra laikomi SLA. bondsai ir ki
tokį investmentai, t. y. milžiniš
koji dauguma organizacijos tur
to. Bus parankiau organizacijai, 
kuomet jos iškaba (oficialia 
centras) bus laikomas tenai,

SVEIKATOS SKYRIUS
ŠĮ Skyrių Tvarko ir. Prižiūri 
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ir dėl 
funkci- 
lygsva-

ti, kad musų gyvenimas pakitė
jo tik tod^l, kad žmogus per 
visus amžius dirbo, Žmogus gal
vojo, kure, tobulino, žodžiu, 
žmogus darė atradimus ir išra
dimus. Visi musų gyvenimo pa
togumai, visa medžiaginė ir 
dvasinė šių laikų žmonių kultū
ra yra glaudžiai susijusi su 
daugybe įvairių įvairiausių at
radimų ir išradimų.

Bet kas gi ištiesų yra tie at
radimai ir išradimai, kas yra 

Įtie žmonės, kurie Inos visus iš
radimus yra padarę, kurie am
žių bėgy žmonijai suteikdavo 
vis ką nors nauja, žodžiu, kas 
yra išradėjas?

šiandien mes dažnai apie iš
radėjus kalbame, kaipo apie 

l pasižymėjusius nepa-

iškrypimų pasė
tai yra

veikia aukštame 
Nuo šio periodo 
priklauso norma- 

nenormalųs dantų,

ypatybių ryškų
jį uo to priklau-

pripuolamai yra

“Draugas” sako, kad jeigu 
Janušausko rekordas yra toks, 
kaip apie jį buvo anądien pa
rašyta “Naujienose” (kad jisai 
buvo pašalintas iš mokyklos ir 
kad jisai paskui per 8 menesius 
nesugebėjo paruošti planą 
trans-atlantiniam skridimui), 
tai kodėl ALTASS organizato-
riai pačioje pradžioje neištyrė 
jo rekordų. Bet tai yra tuščias 
argumentas.

Apie žmogų, ar jisai tam tik
ram uždaviniui tinka, ar ne, 
ypač jeigu tas uždavinys yra 
nepaprastas, galima pilnai pa
tirti tiktai praktjško išbandymo 
keliu. Pirma negu Darius per 
Atlantiką perskrido, kas butų 
galėjęs užtikrinti, ar jisai yra 
kompetentiškas tokį žygį atlik
ti? Net Amerikos valdžia jam 
nebuvo davusi leidimo, o betgi 
jisai skrido ir perskrido.

Štai delko žmogaus rekordai 
lokiuose dalykuose turi tik re- 
liatyvę reikšmę. Bendri faktai 
apie Janušauskų buvo pakan
kami, kad pasitikėti, jogei jisai 
yra tinkamas asmuo. Ant galo, 
apie tinkamesnį lakūnų lietuvį 
tuo laiku nebuvo girdėti. Jeigu 
dabar teko James’o rekordų 
smulkiai panagrinėti, tai dėl to, 
kad jisai išlindo , su savo pro
vokacijomis.

Pagalios, ko čia (šimutis sa
vo “mandrumu” didžiuojasi? 
Per septynis mėnesius nuę to 
laiko, kai buvo pradėta orga
nizuoti trans-atlantinis skridi
mas, jisai jį visaip niekino. Per 
tuos septynis mėnesius jisai 
griozde ' visose pakampėse, ieš
kodamas argumentų prieš skri
dimo darbą, ir, rodos, turėjo 
pakankamai laiko ištirti viską 
iš geros ir blogos pusės. O bet
gi jisai, galų gale, atėjo pats ir

Vaikų amžiuje nors 
mažiausios, kur nors 
nių-veikiamųjų jėgų 
ros neišlaikymo, tuojau pasi
reiškia netikslumai ir susida
ro dantų iškrypimų žymės.

Dantų iškrypimai pradžioj 
paprastai pasireiškia nežymiai 
ir visai lengvose formose. Mal- 
formacijų
kos atsitinka kartu, 
augimo ir vystymosi metu, bū
tent, svarbiausia tarpe 6 ir 
12 metų amžiaus. Šiuo laiku 
mat fiziologine veikiamųjų jė
gų įtaka 
laipsnyje, 
daugiausia 
lųs arba
žandinių kaulų ir burnos stru
ktūros subudavdjimas. žino
ma, tobulas veido gražumas ir 
asmenybės 
mas nemažai 
so.

Čia nors
reikalas suminėti keletą . svar
besnių priežasčių, dcl kurių 
burnos aparato malformacijos 
ir dantų iškrypimai neišvengia
mai atsitinka.

Viena svarbiausių priežas
čių yra, tai vadinamieji 6 me
tų pastovieji krūminiai dan
tys. Jų yth keturi po vieną 
kiekviename žande. Užduotis 
šių dantų ne tik kramtymas, 
bet dar svarbiau tai išlaiky
mas lygsvaros jėgų, kurios si* 
metringai būdavo j a normalę 
burnos-žandinių kaulų ir gal
vos struktūrą. Jeigu šie dan
tys yra išlaikomi gerame sto
vyje jaunystės metu, papras
tai komplikuoto pobūdžio de
formacijos neatsitinka, žino
ma, dar yra daugybė ir kito
kio pobodžio* priežaščių, ku
rios išvysto dantų netikslu
mus, bet jau mažesnės ver
tes ir' neturi tiek svarbos pa
vojingumo žvilgsniu.

šis šešiametis diantis dažr 
nai per klaidą, ar nežinystę, 
esti paskaitomas su laikinais 
vaikų dantimis. Tikrenybėj 
tai nėra vaikinis, bet vienas 
iš pastovų jų ir tai pats svar
biausia dantis tarpe visų ki
tų. Ir taipgi -jaunamečių gy
venime šis dantis lošia 
biausią rolę, sulyginamai 
visi kiti paskirai.

Reikia stebėtis šių
skaičiumi, matant jaunus ir 
suaugusius, su dantų ir bur
nos nenormalumų reiškiniais. 
Neabejotina, didesnė dalis iš 
jų, tai bus priežastimi prara
dimo šio šeštamečio danties 
dar ankstyviame laike.

Dėlei visiško sugedimo ar
ba užsinuodijimo, kada tą dan
tį prisieina prarasti, tai tuo
jau nelaukiant yra galima pa
daryti tam tikrą tiltelį, laiki
nai, kad išlaikius ištrauktojo 
danties vietį nuo susitrauki
mo. Ir tokiu budu4 bus išveng
ta šiame atsitikime negeistinų 
malformacijų; '

Be to, šiuo pačiu laiku iš
laikymas laikinųjų vaikų dan
tų irgi turi didelės svarbos, 
juos būtinai reikia užtaisyti, 
kuomet tik pradeda gesti. Už
taisymas šiuo laiku yra leng
vas ir labai naudingas. Ir tUo 
lengvu budu yra galima iš-

vengti vėliau netvarkingo dan
tų sudygimo ir malformacijų.

Viešoji žmonių opinija link 
laikinųjų vaikų dantų yra 
klaidinga ir net blėdinga. Mat 
yra sakoma, vaikų dantys iš
kris ir jų -vietoj kiti išdys.
Taip, kiti, arba pastovieji dan-l 
tys išdygs, bet dažniausia iš
krypę ir normalė dantų sątai- 
ka esti sugadinta.

Yra atsitikimų, kada valkų 
dantų kritimas yra suvcluo- prastu protu, nepaprastais ga- 
tas arba dėl sugedimo perank- bumais, kuriems prilygti niekas 
sti prarandami. Bet pastovie- negali> Tiesa> mugų laikų išra. 
ji dantys dygsta tiktai savo dejair gal būt, tuo ir pasižymi, 
laiku. Todėl ir šios priežastys me^ užmirštame, kad išra- 
vistiek palieka nenormalumų dimal praaid^jo jau (ais laikais> 
žymes ir netikrą dantų są- kuomet žmogus dar nemokėjo 
taikQ- sau gyvenamo namelio susikal

tų dienų mokslo žiniomis ti * sau gutesnių rūbų tinkamai 
šioj sntyj yra daug atsiekta; pasįsiuti, sau geresnio maisto 
kaip tai r apsaugojimo nuo bu- pasigaminti. J
simų ir atitaisymas jau esan-| Meskime mes žvilgsnį į toli- 
čių bu‘rnos malformacijų, ati-|m^ tolimą žmonijos praeitį, 
^!n. f?111 a <u yra "na a^' prieš keliolika ar keliasdešimt 
siekti gerų rezultatų. Tai yra tūkstančių metų. Ir štai prieš 
dideles svarbos reikalas, ne tik musų akis tų laikų žmogus> 
gražumo, bet ir sveikatingumo nuogas, apžėlęs plaukais, biau- 

rus, bet už tai raumeningas, 
------- --------------- -------------- --- (stiprus, tikras milžinas. Jis jo

kių patogesnių įrankių neturi, 
ir medžioja sau grobio tik savo 
jėga. Jis bijo visų stipresnių 
laukinių žvėrių, nes nors stip
rus būdamas, bet prieš jų dan
tis neatsispirsi, žmogus žiuri 
tiktai, kad kokį menkesnį žvė
riuką galėtų nučiupti ir juo 
savo alkį numalšinti.

Bet štai praslenka keletas 
_____ _ tūkstančių metų — ir prieš mu- 
keičiasi ir pats žmogaus >gyve- Sll akis naujas žmogus. Jis jau 
nimas. Kaip žmonės gyveno kariais įsidrąsina kibti ir į di- 
prieš šimtą metų, mes taip jau des_ni žv^rį, nes jis jau turi ge- 
nebegyvename. O ką besakyti, pagelbininkų — ietį, akmens 
jei rhes palygintame musų gy- kirvį ir k. i, . ...
venimą su '’g^venimu žmonių, O iš kur jis juos gavo? Juk 
gyvenusių prieš keliolika ar ke- Pįrmia« žmogus tokių dalykų 
liasdešimt šimtų metų. Musų visai nežinojo. O tai todėl, kad 
papročiai, musų gyvenimo bu- amžiams slenkant, žmogus savo 
das, apystovos, be galo ir be Patogumui tai išrado.
galo yra pasikeitę. O ypač be | ^ai mes ir prieiname

Išradimai ir
• M . ’i ng • • .■
išradėjai
Kas yra išradėjas?

“Mainos rūbai seno svieto”, 
sako musų poetas Maironis. 
Keičiasi laikai, keičiasi žmonės.

svar*
negu

dienų

M

pareiškė: “dabar jau ir mes 
remsime Janįišauską!”

Vadinasi, dalykas ne rekor
duose, o asmenyje. Kol praktiš
kas patyrimas neiškėlė į aikštę

nuomonė apie jį buvo kitokia. 
Todėl — ko čia dabar šimučiui 
straksėti?' . .

$am tikrų to’ žmogaus ydą, tol

prie 
galo didelį skirtumą gautumėm I Pirmųjų žmonių išradimų. Lai- 
palyginę musų gyvenimo pato- kui slenkant, tie išradimai vis 
gurnus su anų laikų žmonių gy- buvo tobulinami, labiau pritai- 
venimo sunkenybėmis. Jeigu komi vienokiems ar kitokiems 
šiandien žmogui šalta, jis apJ žmogaus reikalams.* Ir štai, pir- 
širėdo šiltais rūbais, užsivelka mykščio žmogaus paprastas ak- 
kokį vatinį švarką arba kaili- lmens gabalas su laiku virsta 
nius — ir šalčio nebekėnčia. apdailintu įrankiu, patogesniu 
Jeigu dar šalčiau yra, žmogus vartoti: vienas galas padaromas 
eina j grjčią, atsisėda prie šilto platesnis, kad geriau butų ran- 
pečiaus — ir didžiausi šalčiai kotnis apimti, antro galo šonus 
jo tikrai nebeįveiks. O jei pri- nusmailina, kad aštresni butų 
reikia kur greičiau nuvykti — b* žmogelis džiaugėsi
važiuoja automobiliu, traukiniu, tokį įrankį įsigijęs. Bet 
garlaiviu, ir k., reikia ką nors slenka laikas ir žmonės pama- 
sunkesnio padaryti — jam tuo- to, kad ir su tokiu. įrankiu ne
jau talkon stoja įvairios maši- toli tevažiuosi —- ir štai akme- 
nos, kurios jomis* pavestą darbą nį ima gražiai šlifuoti, o kad 
puikiausiai atlieka. Toks tat patogesnis butų rankoše laikyti, 
yra musų gyvenimas. O koks pritaiso ir medini kofą.
jis buvo prieš keletą ar kelioli- 
ką tūkstančių metų? Be abejo 
visi pasakys, kadi ne toks, kaip 
šiandien. Ir iš tiesų ne toks. 
Užeidavo didesni šalčiai — ir 
žmogelis nežinodavo kaip nuo 
jų apsiginti, ir, gal būt, dantis 
sukandęs kantriai juos Ręsda
vo. Reikdavo kur nuvykti — 
kūprindavo pėsčias, o dirbti 
viską turėdavo savo neįgudu- 
siomis rankomis. Toks tai bu
vo pirmykščio žmogaus gyve
nimas. Ne, jis buvo dar šimtą 
kartų sunkesnis, bet keliais žo
džiais tų sunkuipų nėišroKuosi. 

Taigi, palyginę savo gyveni
mą su anų laikų žmonių gyve
nimu, matome didelį didelį skir
tumą. Apie ką senovės žmoge
liui nė minte neprisimindavo, 
kas jam nė galvon niekuomet 
neateidavo, tą mes šiandien, 
gal būt, jau turime, tuo mes 
naudojamės: Mes išmokome ne
bijoti apsupančio pasaulio, mes 
išmokome nugalėti įvairias 
gamtos jėgas. Ne, dar daugiau: 
mes išmokome jas priversti sau 
tarnauti — ir štai mes susida
rėme sau palankesnes gyveni
mo. sąlygas. Taigi galime saky-

adimai vis 
| buvo tobulinami, labiau pritai- 

sunkenybėmis. Jeigu komi vienokiems ar kitokiems

reikia kur greičiau nuvykti

Pirmiausia kotas pririšama 
virvėmis, o vėliau išmokstam 
jį iškalti ir į patį akmenį. Ir 
štai žmogus pasidaro tobulą ak
mens kirvuką. '

Bet ateina metalų - 
rio laikai — L ...... 
kas lieka išstumtas metalinio 
kirvuko. O mes kirvį jau daro
me iŠ tam tikro plieno.

Tai kas gi yra kirvio išradė
jas? Juk čia vienas tik galėtų 
būti atsakymas: žmonės. Per 
šimtui ir tūkstančius metų kir
vis žmonių buvo tobulinamas, 
gerinamas, kol galutinai gauna
me musų laikų kirvį. Kaip pra
dėjus didelį namą s tėtyti šimtai 
darbininkų neša ir deda po vie
ną plytelę, kol išauga milžiniš
ki rūmai, taip ir čia įvairios 
tautos, įvairiais laikais ir įvai
riose vietose dėjo po mažą ply
telę savo patyrimo, savo išmin
ties, kol, pagaliau, gavome pil
nai užbaigtą daiktą

Tą patį galėtumėm pasakyti 
ir apie šimtus šiandien musų 
vartojamų daiktų. Juk iš tiesų, 
ar galima butų pasakyti, kas iš
rado peilį, kas išrado namus, 
kas išrado rubus..; Visur galėtų

— žalva- 
ir akmens kirvu-

būti tik vienas atsakymas — 
žmonės.

šiandien niekas musų neapsi
eina be ugnies. Bet kas atrado 
ugnį? Juk negali būti nė kal
ios, kad ugnį butų atradęs 
koks nonj vienas žmogus ir vie
noje vietoje. Tiesa, įvairios tau
tos turi savų padavimų, kurie 
pasakoja apie ugnies atradimą. 
Tuose padavimuose daugiausia 
nurodomas vienas žmogus, ku
ris šiokiu ar tokiu budu išrado 
ugnį ir ją žmonėms dovanojo. 
Daugeliui, gal būt, vra žinomas 
senovės graikų padavimas apie 
Prometėjų. Pagal padavimą, 
Prometėjus ugnį pavogęs iš 
dangaus nuo paties dievo Zeu- 
so, ją parnešęs žemėn ir pado
vanojęs žmonėms. Bet toks 
Prometėjaus nusikaltimas nelie
ka nenubaustas: dievas Zeusas 
už tai prikaldina Prometėjų 
prie Kaukazo uolos, ir čia kas
dien atlėkdamas erelis drasko 
jo krutinę ir širdį. Toks tai yra 
senovės graikų padavimas apie 
atsiradimą ugnies žemėje. Bet, 
žinoma, padavimas lieka pada
vimu, o ugnies žmogui niekas 
nedovanojo ir ją turėjo jis pats 
atrasti.

Kokioje šalyje pirmiausia ug
nis buvo atrasta, šiandien sun- 
<u pasakyti. Kai kurių moks- 
ininkų manoma, kad pirmiau
sia apsiprato su ugiiimi tie žmo
nės, kurie arčiau ugniakalnių 
gyveno. Kartkartėmis iš ugnia
kalnių pradeda verstis ugninė 
lava, taip sakant, skystai ištir
pę įvairiausi daiktai, net gele
žis, akmuo ir kt Tokios lavos 
upeliai kariais užlieja gana di
delį žemės plotą. Lavos pavir
šius ore greitai atvėsta ir su
kietėja, taip sakant, ant skys
tos lavos užsideda tam tikra 
pluta, lyg koks lečk-s. Ta pluta 
tiek sukietėja ir pasidaro tokia 
stora, kad ja gali vaikščioti 
žmonės. Bet pralaužus plutą ir 
įkišus į lavą medžio pagalį, jis 
nuo didelio karščio tuojau už
sidega. Taigi, tpkjH budu seno
vės laukiniai žmonės galėjo 
gauti ugnies. Pastebėta, kad 
net ir musų laikais kai kurios 
laukinės tautos tokiu budu gau
na ugnies.

Kiti mokslininkai mano, kad 
ugnis pirmiausia galėjo būti pa
žinta ne vien tose vietose, ku
rios yra arti ugniakalnių. Jie 
mano, kad žmogus pirmiausia 
galėjo su ugnimi susipažinti iš 
žaibų.. Žmogelis matydavo, kaip 
žaibams žaibuojant blyksteri 
baltos švieselės ir vėl greitai 
pranyksta. Bet štai kartais 
smarkiau sugriaudžia, blyksteli 
didesnis šviesos gabalas — ir 
pradeda degti koks nors medis 
ar kas kita. Pirmiausia žmoge
lis, žinoma, prie ugnies bijoda
vo ir arti prieiti. Bet laikui 
slenkant, jis vis dažniau su ja 
susidurdavo, ėmė apsiprasti ir, 
gal būt, net tyrinėti jos reiški
nius. Tokiu budu žmogus galė
jo patirti ugnies naudingumą ir 
jos išnaudojimo galimumus.

Supratęs ugnies reikšmę, 
žmogelis, žinoma, pradėjo gal
voti, kad butų neblogai ir ilgiau 
jos išsilaikyti. Ir taip atsirado 
amžinai kūrenami laužai, amži
noji ugnis. Jeigu Kuomet nuo 
lietaus ar vėjo užgesdavo ug
nis, tai buvo laikoma baisiau
sia nelaime. Ir sunrantama, tai 
buvo baisiausia nelaime tiems 
Žmonėms, kurie dar nemokėjo 
patys ugnies gauti. Juk ugnis 
gelbėjo juos nuo šalčio, nuo 
tamsos, nuo piktų žvėrių.

Ir štai ištikus tokiai nelaimei 
— užgesus ugniai, žmogelis at
sidurdavo dideliam varge. To
dėl, be abejo, jis ėmė galvoti, 
ar negalėtų kokiu budu pats 
ugnies pasigaminti, pasigaminti 
tuomet, 
laikui 
pavyko.

kuomet tik panori. Ir 
slenkant žmogeliui tai

(Bus daugiau)

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedeliomis 
nuo 9 v. ryto iki I v. p. p.
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BIRUTE

SCORES
BANNER BELSKIS(18) (12)

Pt3

Totai
Bakon

Totai

šiandie i

PATARIMAS TAVERNŲ SAVININKAMS

CHICAGO, ILL

perfect

ATSILIEPKITE GREIT! PASINAUDOKITE PROGA

(29) IMPS (14) Šuo įkando
Kluchinskas, F S. Stanaitis, F, Kai p. Alice

Kelios valandos laisvės

Totai

Totai

KALĖDOMS DOVANŲ PIRKITE

Veidų

Valstija

mainstay 
Al bert

to the 
meet;

of the 
always

Ir moksle, ir sporte 
gabus vyrukas, Al

bertas Laučiškis

universi 
inžineri 
amžiaus

Patariame visiems tavernų savininkams, kad jus 
tuojau užsisakytumėt iš musų sandėlio užtektinai 
likerių dėl ŠVENČIŲ, pilnam užganėdinimui savo 
kostumerių. Mes turime didžiausį pasirinkimą, ge
riausio LIKERIO, VYNO, 
Pirkdami pas mus likerius keisais arba 
'sutaupysite pinigų.

Perutis, F.
Budrick, 1 
Tenzie, F.. 
Jesen, C... 
Evans, C.. 
Rainis, G- 
Laskey, G 
Slumbries,

— Stan-
4201 So

Naujienos” Basket 
bąli Tournament

Kirk> F............0
J. Johnson, F. 2
Ivers, F........... 0
J. McCabe, F. 1
Deringer, F.... 1
Cabriel, F........0
E. McCabe, C. 1

BR1DGEPORT
Juška, 3138 So. Lituanica avė. 
sekmadienį rytą ėjo į bažnyčią 
ją netikėtai įkando šuo. Sukan
džiojo jos kairiąją ranką.

Supjaustė ranką ant 
sudužusio butelio

dio stotis WGES, 1360 kilo

GoorzH A Johns Grorgm

DEPT. 1303 Aš suradau

Mano Vardan

Adresas ..........

Miestan ........-

Blim, ' F.......
J. Bekanistis

ber of teams list basketball 
stars whose narnės make head- 
lines in iiitercollegiate and in- 
terscholastic basketball meets.

Harvey, 111.
Indiana Harbor, Ind..
Joliet, III.
Kenosha, Wis.
Michigan City, Ind.
Milwaukee, Wis.
North Chicago, III.
Racine, Wis.
St. Charles, III.
Waukegan, III.
Kas girdi kituose ir tolimes

niuose miestuose, yra prašomi 
apie tai parašyti.

Naujienų rytiniai programai, 
kuriuose yra paduodamos vė
liausios žinios, yra duodami 
kiekvieną panedėlį, scredą ir 
petnyčia 8:30 vai. iš ryto. Ra-

. debesuo* 
Kai kurio 

kurie yra apversti 
Nėra taip lengva, 

mano, bet neliūsto-

you at rehearsal, 7:30.
—Chief.

BRIGHTON PARK 
ley Subaitis, 20 m., 
Western avenue, skaudžiai su
sižeidė, kai porą dienų atgal, 
paslydo ir nukrito ant sudužu
sio butelio.

Tai įvyko prie 42tros gatvės, 
Tarp Western ir Artesian avė. 
Puldamas, ranką užgulė ant 
stiklų, kurie ir riešą, ir delną 
labai supiaustė.

Tai yra musų nauja gera degtinė. Mes esame who- 
lesale distributoriai GRANT’S CHOICE degtinės 
Ji yra Straight Kentucky Bourbon, 93 proof, devy
nių mėnesių senumo, distiliuota iš rinktinių grudų. 
GRANT’S CHOICE lai būna jūsų pasirinkimu 

Šios degtinės žemos kainos jus nustebins.

Iš laiškų, kuriuos gauname, 
žinome, kad sekamuose mies
tuose lietuviai gibdi ir klau- 

Įsosi Naujienų rytinių radio 
programų iš stoties WGES, 
1360 kilocycles:

Aurora, III,
Batavia, III.
Blue Island, III.
Chicago Heights, III.
Gary, Ind.

Now that the NAUJIENOS 
BASKETBALL TOURNA
MENT has embarked success- 
fully on a ten wefek journey, 
it is proper to recall for what 
honors thes teams will battk- 
throughout that period..

Naturally, to the winner of 
the meet goes the title^of Lith- 
uanian Basketball Champions 
of Chicagoland. The winner wiU 
get the coveted first prize — 
a beautiful eup signifylng the 
winning of the first place.

Cups will also be awardęd 
to the teams that will be safe- 
ly settled in the second and 
third place at the olose of the 
tournament.

•we’re going at this 
we want to

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

ir CORDIALS
mažiau

Robori C. Iflčt
Ptunsylvanlu

Parodė didelius gabumus auk 
štojoj mokykloj ir 
tete, studijuodamas 
ją; sulaukė 20 metų

Cicero Red Rose Club marked down a vietory, 2 to 0, when 
the J. J. Bagdonas Boosters did not show up on the floor, for- 
feiting the game. . ' I » i »

“Haowdy” folks. How be 
y’all ? Ah reckon y’all’re plumb 
fed up by naow.

Būt serioUsly, I think all 
my devoted readers are so full 
of turkęy (or did you have hot- 
dogs, maybe) that you can’t 
get away from my line of chat-

An urgent reųuest
Ali managers of the teams 

playing in NAUJIENOS Basket
ball Tournament are asked to 
elect or appoint one member 
of their team as reporter who 
will forward to “NAUJIENOS’1 
Sports Dept. all news about 
the activities of the team, 
i tems about various players 
and all other news that will 
be of interest to the enthus- 
iasts of this meet. Managers 
are asked to take care of this 
matter as soon as possible.

Netoli 5800 West Erie street, 
policija suėmė lietuvę Louise 
Rush, 28 metų amžiaus, kuri 
antradienį pabėgo iš Elgin li
goninės. Ji nugabenta atgal į 
ligoninę.

the individual ^players 
cipating in the meet.

Awards will be given 
highest scorers of the 
to the most valuable players

norime kad žmonės Iš vltmr turėtų progą paąlnąudoti pa- 
dalinimu šių pinigų. Tai yra muaų ypatingai* bilda* paai. 
garsinti. Apart šia pirmo didelio pryzo $2,250.00 išskaitant 
už greitumą.—yra 100 kitų didelių pryzų. Antras Dideli* 
Pryzas yra DeLuxe Chevrolet Mastei- H Sedan arba $700.00 
eash. Trečias Didelis Pryz.as yra DeLuxe Ford V-8 Sedan 
arba $000.00 eash. Ketvirtas Dideliu Dryžas yra Jl.50.0v 
eaah ir daugelis kitų. Tuksiančiai dolerių kitais eash atly- 
lyginimais. Išsiųskite savo atsakymą ant šio kupono Šiandie.

coming Thursday 
(lias Gracie) came 

as steady and 
Helen and Millie, 
make

Albertas Laučiškis 
linksminsis jo 20 metų sukak
tuvių proga surengtam vaka
rėlyje. Dar didesnį džiaugsmą 
jo gimimo diena, teiks jo tė
vams, Juozapui ir Onai Lau- 
čiškiams, nes Albertas per 14 
metų mokyklose parodė nepa
prastus gabumus. Jų duktė Bi
rutė, buvo “Naujiepų” Jubilie
jaus “Miss Naujienos”.

Būdamas 6 metų amžiaus 
jis pradėjo lankyti Robert Ful- 
ton pradinę mokyklą ir baigė 
8 metų kursą j 7 metus. Įsto
jo į Lindblom aukštąją moky
klą, bet po pusantrų metų per
sikėlė j Marshall Iligh, kur po 
2-jų metų baigė 4-ių metų kur
są ir gavo metų stipendiją lan
kyti universitetą.

Basketball kapitonas
Baigęs aukštu. mokyklą, A. 

Laučiškis pradėjo lankyti Ar- 
mour Institute of Technology. 
Tapo išrinktas kliasos prezi
dentu. Po to buvo priimtas Į 
inžinierių draugiją, Tau-Beta- 
Phi, chemikų draugiją, Phi- 
Lambda-Upsilon ir gavo Honor 
A Atletų pažymėjimą.

Albertas Laučiškis įstojo j 
Armour Institute basketball ko
mandą ir po kiek laiko tapo 
išrinktas, kapitonu. Įdomu tas, 
kad tos komandos., su kurioms 
jis lošdavo visuomet laimėda-

Next week is our artnual get 
together and “get acųuainted” 
party. The older ones call it 
a “šeimyniškas vakarėlis”. This 
is when new members get ac- 
([tfainted and have a chance to 
show their talent. If talent is 
present in any form, a few 
beers ought to take care of 
any shyness or backvvardness. 
- Let’s all go down there, hah? 
Outsiders—those who are not 
members—may come also for 
the reasonable sum of 35 cents. 
Get ’em from the members 
It’s December 8th at Baraus
kas Hali, 2244 West 23rd Place. 
Soooo.., 1’11 expect to see 87% 
of my readers down there.

And another thing. In ’ the 
near future we’re having an 
opera party. The “intelligent- 
sia”—the smart people of our 
chorai club (aren’t we all) pre- 
tend they’re interested in' ope
ra, so we’re having an opera 
party. Probably old man Faust 
or his contemporaries will be 
called upon to bore us. No kid- 
ding tho 
hammer’n tongs 
get an eyefull of opera.

And listen, all you4 members! 
If you don’t mind, why not 
come down to rehearsal on 
time—7:30. Sure, 7:30! If you 
start earlier you- get thru soon- 
er. So come down 7:30. And 
bring all those new members 
you were threatening to bring. 
Yuo girls—don’t be „afraid to 
lose your boy-friend. Bring him 
out of hiding and down to re
hearsal this

If Adeline 
to rehearsal 
punctual as 
she would 
member.

Also our 
bass section 
manages to make a comeback 
somehow. That is on Thurs- 

J 

days and lašt Monday.
See

Jus kau si to Uuh-k H Sodan ir už B-reiduną JI, 250.00 cxtra 
eash, arba tiktu! eash, j ei iru to norėsite. jus gausite 
$2 500.00. jeigu jus išlošite pirmą pryzą. sillfe atsakymo, 
kuri gausite.

Tik pagalvokite ką ji^p gulėtumėtepadaryti su J2,250.00 
iškarto. Kokius gražius dalykėlius galėtumėte nusipirkti. 
Naujus rublis, rakands. apmokėti sąskaitas, nusipirkti na
mus. įsigyti apšvietą arba pasileisti | kelionę — ir t. t. 
Viskas bus nesunku ntsiekti. Bet veikite greit.

r
Pasiskubinkite—paženklinkite veidus, kuriuos surasite. 

Prisiųskitc kuponą jeigu sių-asito pasislėpusius veidus. Tai 
duos jums progą laimėti J2.250.00 Atsakykite greit. Prl- 
siųskite atsakymą šiandien.players

Prizes will be awarded to 
parti-

Išstudijuokitc ši įdomų paveikslą ir pažiu 
rėkite kiek pasislėpusių medžiuose, 
so ir tt. veidų jus galite surasti. 
Žiuri tiesiog j jus, kai 
kiti vėl paguldyti šonu 
kaip kai kurie žmonės _____ __ ___
kito vilties—žiūrėkite ir gal jus juos surusi
te. Paženklinkite juos ir prisiųskite kartu su 
kuponif ir aš jums pasakysiu kaip išlošti pir
mą prizą.

Įrodymas, kad Prizai 
Atmokėti

Tūkstantiai dolerių jau padalinta daugeliui 
laimingų laimėtojų per Puramount Products, 
Ine. p. Sophie Oriesser iš Penu. laimėjo 
$2,250.00. p. Georgo A. Johns iš Goorgia 
laimėjo $1,087,00. G. Glebink iš Michigan 
laimėjo $075.00 ir Edna Mahoney iš Illinois 
laimėjo $500.00. Daugelis kitų laimėjo dide
lius eash prizus.

Ir dabar tiikstanėlat dauginu dolerių ims 
padalinta laimėjusiems. Pagalvokite apie ta
tai. Jeigu laimėsite pirmą prizą (ir greit). 
Jus gausite $2,250.00 eash p'idgals. arba gau
site Buiek Sedan ir $1,250.00 ean‘1.

St kompanija yra patikėtina. Mes priklausomo prie Cham- 
ber of Commerco Dės Moines mieste. Mes laikome pinigus 
viename didžiausių bankų Iowa valstijoj—The Central Na
tional Banke. Pinigai išmokėti už prizus yru jau specialiai 
depozltuotl. Kai jus prisiusite mums kuponą mes jums pa- 
susime paveikslą prizų čekių, kuriuos nesenai laimėjo lai
mingi žmonės. ; ■

Jus nieko neprarasite. Prisiųskite mums kuponą ir jus 
gausite prdgą laimėti $2.250.0(1. pirmą dideli prizą. Neati- 
dėMokite iki ryt dienos. Gali būt per vėlu. Padarykite tai 
šiandien—Tuojau 1

Siųskite Atsakymą Tuojau
Atsiminkite nesiųskite nei eęnto pinigų su atsakymu. 

Tiktai suraskite/dešimts veidų, jeigu galite ir prisiųskitc ir 
kupoųų. iTlsiųsldte atsakymą tuojau.'

PRIZU PINIGAI DABAR BANKE.
Pinigai dėl kiekvieno prizo de- 

posituoti dideliame, tvirtame l»es 
>. M oi nes Banke. Trys Karsųs Dos

Moines biznieriai, prižiūrės, kad m prizai butu padalinti teisingai ir
greitai. Gaukite savo dali tų $5.- 
000,00 eash prizais: apart tūks
tančių dolerių specialiais atlygint- 
mals. Virš 100 prizų išviso.

Skubinkitės! Tik puženkllnk'to 
veidus, kuriuos surasite ir kartu 
su kuponu tuojau prisiųskitc. Tai 
duos jums progą laimėti $2,250.00 
pirmą dideli prizą. Kąs lipys lai
mės. Gal jųa. Išaiųskiic savo ku
poną skubiai. Neni įdėliokite, Pa
darykite tiil šiandien. 

‘ - PARAMOL'NT PRODUCTS, Inf.
Dept. 1203 Dės Moines, Iowa.

MODELIS $EA
B25dB

ning team.
A great numbtr of prizes 

is at stake and, it is certain, 
that as the meet progresses 
and nears the finais interest 
in the games will rise to the 
highest piteh and throngs of 
spectators will crowd both the 
Fidler Park and other sites, 
where the finais witl be held, 
to witness some of- the most 
exciting games-ever played. ,

One may be \certaįn that 
there will bę soine furlous ant 
fasi games,4 because a num-

Sopule'A Orlrm. 
rciiiaylvanlu

Chicagos apieJinkes 
miestai, kurie girdi 

Naujienų radio 
rytais

Yuska, F......
Chap, F........
Fitzgerald, C 
Hedge, C......
Goetz, G......
C. Chap, G...

Nqrs Albertas dar tebelanko 
universitetą, bet patyręs, kad 
“Naujienos” surengė turnyrą 
dėl Chicagos čempionato, jis 
įstojo j Bulaw Aces Atletų 
kliubą ir sporto mėgėjai galės 
pamatyti jį lošiant Naujienų 
Basketball turnyre sekančią 
savaitę Fuller Park sporto sa
lėje. — F. B.

Atwater Kent 
RADIO

savo motinai, tėvui, sesu
tei, broliui, giminėms ar
ba draugams. Jie gavę to
kia naudinga dovana, vi
suomet bus jums dėkingi.

ATWATER KENT
RADIO

Taip pigiai, kaip

s22.50
Tik $5*00 j mokėti ir po 
$5.00 i menesi išmokėjimais 

JOS. JOZAITIS, Mgr.

CENTRAL 
DISTRICT 

FURNITURE 
Company 

3621,23-25 South
Halštcd Street

Bridgeport Liąuor Co, Ino
WHOLESALE ONLY

3252 SO. HALSTED STREET, 
Tel. VICT0KY 5382—5383

arba Buiek Sedan ir $1,250.00 C ach!
Štai yrą canli kai kam. Ar jus jį norėtumėte turėti? Mos 

Išmokėsimo virš $5,000.00 dldclialH eash pryzals. Ar jąs 
gąlitė surasti dešimts ar daugiau veidų šiame paveiksle? 
Žiūrėkite atydžiai ir paženklinę iškirpkite kuponą ir greit 
prisiųskitc — jus turėsite progą laimėti taip daug kaip 
$2,250.00. Kasnors. gal |ub gaus visai naują—Buiek Sedan 
ir už greitumą $1,250.00 exlru eash arba jeigu jums pa
tinka, tai $2,500.00. B(> jokios abejonės jus norite guuti 
š| pryzą. Tik pagalvokite, ką jus galėsite padaryti bu ti«-k 
pinigų iškarto. Jie ateitų jums kui tik | laiką, ar ne? Mea

Nesiuskit Pinigy-Tik Prisiyskit Kuponą

Valuable prizes at Į Prizes to individual 
stake in Basket 

' bąli Meet

CanYouFind 
lOIacos /V THE PIETŲ RE 

BCLOW> (į-

PROMPTNESS
SI.15O22
EXTRA

• H Ito.AV 1 >»<; .U'MMm i caH 
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MAŽEIKA ACES

J. F. EUDEIKIS (31) WASHINGTON (9)
b.

Watch, F.......... 3
Ft.

0
P.
1

Pts
6

b.
J. Johnson, F. 0

Ft.
0

P.
2

Pts 
0

Lepinski, F...... 4 0 2 8 B. Rakė, F......2 0 1 4
H. Watch, C....1 0 0 2 J. Nagie, C....1 0 1 2
Conrad, G........1 0 2 2 M. Thoma, C....0 0 0 0
T. Lauraitis, G. 5 3 0 13 J. Cherniss, Gi. 0 0 2 0

B. Mimgo, G.... 0 0 0 0
Totai .... 14 3 5 31 J. Kawal, G....1 1 1 3

Totai .... 4 1 7 9

ATLANTIC VILLAGERS (25) RED BIRDS (18)
b. Ft. P. Pts b. Ft. P. Pts

J. Lackawitch, F. J. Svvitoris, F. 6 2 0 14
3 0 1 6 F. Andrulis, F. 1 0 -0 2

T. Lackawitch, F. A. Pikas, C....1 0 0 2
0 0 0 0 « G. Sumtnas, G. 0 0 2 0

J. Sullivan, F. 1 1 0 3 B. Beinaris, G. 0 0 1 0
J. Lucid, F.... 3 0 0 6 A. Andrulis, G 0 ’ 0 0 0
J. Boyle, F.... 2 0 0 4 A. Swrner, G. 0 0 0 0
W. Casper, C.....0 0 0 0 ——
Hollender, C.—3 0 2 6 Totai .... 8 2 3 18
D. Januška, G. 0 0 0 0 •
F. Januška, G. 0 0 0 0

Totai .... 12 1 3 25

BULAW ACES (22) SLEEPERS (8)
b. Ft. P. Pts b. Ft. P. Pts

P. Maslauskas, F. E. Derbos, F. 0 0 0 .0
1 1 0 3 H. Visconitz, F. '

F. Kucin, F....4 0 0 8 0 0 0 0
A. Ramonosky, F. C. Menee, F. 0 0 1 0

3 0 2 6 V. Elsberg, C. 0 0 1 0
G. Gudaitis, G. 2 0 1 4 C. Mateza, C. 2 2 1 6
W. Kilbird, G. 0 1 2 1 T. Lepetis, G. 1 0 2 2

H Visconitz. G.
Totai .... 10 2 5 22 0 0 0 0

J. Czebori, G. 0 0 ’ 0 0
W. Badgroas, G.

0 0 0 0

Totai .... 3 2 5

Novickis
Jani&ka,
Matches,

...3 0 2 6

....1 0 1 2
....0 0 0 0
...1 0 1 2
....5 0 1 10
....0 0 3 0
...1 0 0 2
. 0 1 1 1

14 1 9 29



KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis

Visko po biskį
Lapkričio 25 d., eidamas pro 

šalį šv. Petro parapijos salę, 
pastebėjau ant sienos didelį 
garsinimų, kad čia atvyks fa- 
kiras’Bcn Ali — Pilkauskas ir 
rodys fakirizmo paslaptis. Nu
tariau ir aš atsilankyti bei pa
matyti, kaip visa tai padaro
ma.

Parengimas turėjo įvykti po 
pietų, štai 3 vai. pasirodo ir 
Ben Ali. lieluViškas fakiras. 
Man teko matyti daug visokių 
komedijantų arba fokusninkų, 
kurie sugebi parodyti visokių 
štukų. Tie fokusninkai papra
stai yra tiek išsilavinę, kad 
dirba rankomis taip greit, jog 
akys nespėja jų sekti. Visai 
kas kita yra su Ben Ali. Jis 
padaro, taip sakant, tikrus da
lykus: perkala per rankų vi
nį, prisiuva prie kūno guzikų,

degina savo kūnų ugnimi ir 
atlieka kitus nepaprastus da
lykus.

Tai nėra kokie monai. Tie
sa, žiūrint iš šalies sunku ti
kėti, kad žmogus galėtų ugni
mi savo kūnų 'deginti. Bet kad 
taip yra, tai kai kurie turėjo 
progos įsitikinti. Pavyzdžiui, 
pirmose eilėse sėdėjo pp. F. 
Basčius ir A. Banis, buvusieji 
partneriai biznyje. Būdami 
“neviernais Tamošiais”, jie su
manė persitikrinti. Basčius sa
vo kaimynui Baniui sako: 
‘‘Man atrodo, jog ugnis nėra 
karšta, o tik šilta. Aš manau, 
kad jų galima čiupinėti”.

Pastarasis sumanė įrodyti, 
jog fakiriška ugnis tikrai nėra 
karšta.* Todėl jis priėjo ir pri
kišo savo rankų. Tačiau jis 
tuoj atšoko, lyg bitės įgiltas: 
mat, pasirodė, jog ir fakiriš
ka ugnis yra tiek jau karšta, 
kaip ir bile kokia kita.

Žmonių buvo prisirinkę pu
sėtinai daug. Susirinko ne tik 
vietiniai, bet ir iš Racine. Ir 
kurie atsilankė, tie buvo pa
tenkinti. Tokių įdomių dalykų, 
kuriuos parodė Ben Ali, mums 
pirmų kartų teko matyti.

NAUJIENOS, Chicago, Dl.
'T'i1;-1-,....... - " ■"!■ į r. —. ............  .......... , ■,,,... ..... ............ .,

jis turi prisirinkęs įvairių ar- tolis, kiek teko 
gunicntų dėl savo augintinių pirmininko p. 
komunistų. Jiems pipirų jis 
tikrai nesigailėjo. Karštesnieji prie šaunaus 
tųvorščiai net čiaudėti pradė
jo, — matomai, jiems karšta 
pasidarė. Kai kurie jų ėmė net 
kačių koncertų kelti. Bet lai, 
žinoma, yra paprastas daly
kas.

Vienas tavorščių pasigyrė, 
mat, prieš kiek laiko (kad jis csųs Keųoshos komu- 

automobilių nelaimėje jis su-* nistų vadas ir savo laiku nuo 
Dabar jis yra policmono gavęs su lazda pOr 

galvų. Butkus jam padarė lo- 
Jcigu draugas

Turėdamas liuoso laiko, su
maniau pasisukinėti po vaka
rinę miesto dalį, o prie pro
gos užeiti ir pas savo senų pa
žįstamą p. S. Jocių, senų nau- 
jienietį, kuris turi gražų taver
nų prie 60 ir 33-čios gatvės. 
Vieta labai graži ir, matyti, 
jog biznis sekasi neblogai. Ne
malonu tik tai, kad dabarti
niu laiku p. Jocius nesijaučia 
gerai:

sižeidė rankų. 1 
daktaro priežiūroje.

Butų gerai, kad lietuviai, kių pastabų: 
draugijų nariai, aplankytų p. esi gavęs nuo policmono per 
Jocių. Jam bus tikrai smagu su 
savo pažįstamais pasimatyti.

Nuo savęs aš linkiu p. Jociui 
kai]) galima greičiau pasveik
ti.

» » »
Lapkričio 30 d. pas mus bu

vo atsilankęs* p. E. Butkus iš 
‘‘Naujosios Gadynės” su pra
kalbomis. Turėdamas laiko, ir 
aš nutraukiau pasiklausyti pra- 

| kalbų. Prakalbos įvyko Ger- 
man-American Home svetainė
je. Prasidėjo 8 vai. vakaro, o 
pasibaigė 11. Jo kalba man pa
tiko, — buvo gana įvairi. Mat,

galvų, tai nesi vadas, — komu
nistų vadai bėga/šalin nuo po- 
licmonų”.

Tenka pasakyti, jog tai vi
sai teisinga pastaba. Štai prieš 
kiek laiko Cliicagojc Audru-

poliemonų vaikant demon
strantus.

Kiek teko pastebėti, musų 
kolonijoje ščy rieji pradeda 
linkti į sklokininkų pusę. Tad 
atrodo, jog Butkaus misija bus 
visai sėkminga,

» » »
SLA. 338 kuopos Dailės Ra-

Ketvirtadienis, gr. 6, 1934
patirti iš jo 

Pabarškos, 
jau pradeda sparčiai rengtis 

koncerto, kuris 
įvyks gruodžio 30 d. German- 
American Home svetainėje.

Valio, Jonai! Rateliui linkiu 
kuo geriausio pasisekimo.

a »
Gruodžio 2 d. įvyko SLA. 

kuopos priešmetinis susirinki- 
, mas. Kaipo narys, ir aš gavau 
atvirukų susirinkimą dalyvau
ti, nes busianti renkama val
dyba. Žinoma, kaip geras savo 
kuopos patriotas, nutariau na
rio prievolę atlikti.

Kaip sakiau, tai buvo prieš
metinis susirinkimas, kuriame 
reikėjo kuopos valdybų išrin
kti sekamiems metams. Visa 
senoji valdyba tapo išrinkta. 
Naujų kandidatų nebuvo nei 
statoma, išėmus protokolų raš
tininkų. Mat, senasis 'raštinin
kas vis žada nekandidatuoti, 
bet vis kandidatuoja, jei tik 
jis gražiai paprašomas.
i Šį kartų raštininko urėdui 
buvo pastatytas nedrąsus kan
didatas, kuris vėliau atsisakė 
“runyti”. Paklausius jo, kodėl' 
jis tai daro, atsakė, jog neno-

rįš lenktyniuoti su “Wisconsi- 
no gražuoliu”. Taip yra vadi
namas musų kuopos užrašų 
raštininkas.

šiaip nieko naujo nenutar
ta. Buvo įnešimas steigti mo
kyklėlę. Tačiau nariams pasi
rodė, jog bent šiuo laiku nė
ra galimybės mokyklėlę įsteig
ti. Dėl tos priežasties ir įne
šimas tapo atmestas. Juo la
biau, kad jau dabar daroma 
žygiai duokles pakelti. Todėl 
dabartiniu laiku praktiškiau 
pinigai skirti pašalpos fondui, 
0 ne mokyklėlėms.

- -- Vielinis.

LIETUVOS MIESTAI 
SPARČIAI LIETU- 

VEJA
Jonava ir Šakiai žydiš

kiausi miestai

LIETUVIU UZ
TIK LIETUVIŲ UŽEIGOSE LIETUVIAI JAUČIAS KAIP NAMIE

Prie gardaus alaus stiklo ar vyno stiklelio smagu pasišnekėt ir linksmai laikų praleist 
draugingose lietuvių užeigose.

ŠTAI DAR DAUGIAU SMAGIU VIETl 
VISOSE MIESTO DALYSE

2
... J u M -i 
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BRIDGEPORTAS SOUTH SIDE 18-TAGATVi
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BRIDGEPORT TAVERN 
JOS. ir MARIJONA IVINSKAI 

3430 So. Halsted St.
širdingai tariame ačiū visiems draugams ir 

pažįstamiems už skaitlingų atsilankymų lap
kričio 28 d. į musų užeigų ant kepto jauno par
šiuko užkandžių puotos. Musų užeigoje ran
dasi geros rūšies Keeley alus ir didelis pasi
rinkimas įvairių rūšių vyno veltui žuvis, o šeš
tadieniais skanus užkandžiai. Tel. Yards 0832.

ir

Didelis Paukštienos ir Kalakutienos 
IŠLAIMĖJIMAS 

6230 South Racine Avė.
Kiekvienas gerdamas stiklų alaus, degtinės 

ar vyno gaus veltui išlaimėjimo bilietų, dėl 
paukščių: kalakutų, žąsų, ančių ir tt. Išlaimėji- 
mai kas ketvirtadienio vakarais, kas savaitę 9 
vakare, šis paukščių išlaimėjimas musų užei
goje tęsis iki Naujų Metų. Kviečia savininkai 
visus draugus ir pažįstamus nepraleisti geros 
progos laimėti didelį kalakutų. Veltui užkan
džiai kasdien.
Savininkai: C.s P. Suromskis—Real Estatinin- 

kas ir W/n. Sadauskas — Penteris.
Tel. Englewood 1179,

P. ČERIENE SUGRĮŽO 
; j savo, seną vietą.

549 West 18th Street
J ' , f . ■ I

Skanus alus ir užkandžiai.
Nors buvau apleidusi šių vietų iš priežasties 

ligos per nekurį laikų, bet dabar kviečiu visus 
mano senus pažįstamus atsilankyti su manim 
įsigerti.

549 West 18th Street

NORTH SIDEAUDITORIUM TAVERN
JOS. ir PRUDENCĮJA RACHUNAI

3135-7 So. Halsted St.
širdingai tariame ačiū visiems draugams

pažįstamiems už skaitlingų atsilankymų perei
tų šeštadienį į musų užeigų ant Turkes užkan
džių puotos. Taipat ir Thanksgiving Day bus 
ir duodami Turkes užkandžiai ir kas penkta
dienis duodame žuvį veltui.

Tel. Viptory 6172 susėdus ar sta

OAK LEAF TAVERN 
AGNĖS SIDLAUSKAS ir STEVE SVILAINIS. 

3428 So. Halsted Street
Prie gardaus alaus stiklo ar vyno stiklelio 

smagu pasišnekėti ir linksmai laikų praleisti 
draugingoje užeigoje Oak Leaf Tavern—Taip
jau tie patys savininkai užlaiko ir kitų alinę 
Central District Tavern 3729 So. Morgan St. 
Kaip vienoje, taip ir antroje yra didelis pasi
rinkimas geros rūšies gėrimų, o penktadieniais 
veltui žuvis ir kiti skanus užkandžiai.

ASHLAND INN.
FRANAS KAIRELIS

6746 So. Ashland Avė.
■Patogi vieta užeiti visiems — moterims, vy

rams, seniems ir jauniems
tiems išsigerti, pasišnekėti, čia maloni vieta 
visiems. Visados randasi geros ' rųšies alus, 
degtinė ir cigarai, kambariai dėl svečių — Fr. 
Kairelis yra žinomas netik Chicagoje, bet ir 
Chicagos apielinkėse kaipo draugiškas žmogus 
ir rėmėjas progresivėš spaudos ir organizaci
jų musų užeigos visados yra mandagus patar
navimas.

EMMA’S CASTLE CAFE 
644 N. State Street 

LINKSMUMO KAMPELIS
Arti vidurmiesčio, patogi vie
ta pasistatyti automobiliui. 
Būnant su reikalais mieste, 
prašau atsilankyti. Busite 
ii^nnnAriinti. šaltas alus, gar

inė užkandžiai veltui, 
kas vakaras. Patar- 

dainuojančios veiter-
Muzika 
nauja

Come up and see me some time!” —EMMA.

BRIGHTON PARK
ALEX’S TAVERN

634 West 59th Street

URŠULĖS TAVERN
URŠULE STATKUVIENĖ

901 West 35th Street
Prie gardaus stiklo alaus ar vyno stikliuko, 

smagu pasišnekėti ir linksmai laikų praleisti 
draugingoje užeigoje. Uršulės Tavern visados 
randasi geros rūšies alus 26 uncijų už 10c. ir 
didelis pasirinkimas vyno, degtinės ir cigarų, 
o penktadieniais veltui žuvis.

TeL Yards 6802.

' SENITAS TAVERN
MRS. A. S. WALLENT 1

■ , . f. > ■

Prie gardaus alaus stiklo, ar vyno stiklelio, ’ 4704 So. Westem Avė
smagu pasišnekėti ir linksmai laikų praleisti 
draugingose užeigose, šiomis dienomis skanus 
užkandžiai, o penktadieniais veltui žuvis. Tie 
patys savininkai užlaiko kitų užeigų, Willow 
Springs, 8*2nd ir Kean avė. širdingai tariame 
ačiū visiems, draugams, kliubams, draugams 
ir pdžįstamiemę, kurie rengė išvažiavimus ar alus, didelis pasirinkimas degtinės, vyno ir 
piknikus musų darže pereitais metais ir pra
šome ir ateityje reikalui esant neužmiršti, kad 
dar daugiaus surengti išvažiavimų ir piknikų tui žuvis, 
šiais metais. Alex ir M. Kuchinskai.

LIETUVIS PAS LIETUVĮ
r ; " ■ V - <?/>*' •:* ' » '•‘i .• . : "(A .i:. ?-• ■. iJl •' ‘-M A t •• 1 • • .

Patogios vietos užeiti visiems moterims, vy
rams, seniems ir jauniems susėdus ar statiems 
išsigerti pasišnekėti Mrs. A. S. Wallent užei
gose, nes toji pati savininkė užlaiko ir kitų 
užeigų 2455 W. 43 St. Kaip vienoj taip ant
roj yra kambariai dėl svečių, geros rūšies

cigarų.
Skanus užkandžiai, o penktadieniais vėl

Tel. Lafayette 2649

Kaune—16 (12) lietuvių ii 
8 (12) kitų tautybių. Rezulta
tai dar galutinai nepaaiške- 
ję-

Marium polėje—lietuviai 10 
(8), žydai 4 (6), vokietis 1 
d).

Telšiuose—lietuviai 9 (8),
žydai 3 (buvo 4).

Tauragėje—lietuviai 12 (bu
vo 7), žydai 3 (buvo 5).

Biržuose—lietuviai 9, žydri 
3. Tiek ir buvo.

Kretingoje—lietuviai 7 (bu
vo 8), žydai 2 (buvo

Suv. Kalvarijoje—4
3 žydai ir 1 lenkas.

Prienuose—lietuviai
5), žydai 3 (buvo 4).

Žagarėje—lietiniai 6
5), žydai 3 (buvo 4).

Vilkavišky—lietuviai 6 (bu
vo 4), žydai 6 (buvo 8).

Virbalyje—lietuviai 5 (būvu 
3), žydai 3 (buvo 4), vokietis
1 (buvo 1).

Ukmergėje—lietuviai 7 (bu
vo 5), žydai 5 (buvo 6), 
kai 3 (buvo 4).

Jonišky—7 
dai.

Plungėje—6 
dai.

šakiuose—4
dai.

Šiauliuose—lietuvių 16 
vo 15), žydai 5 (buvo 6).

Radvilišky—lietuvių 11, žy
das 1.

Alytuje—7 lietuviai (buvo 
7), 3 žydai (buvo 4) ir lenkai
2 (buvo 1).

šakių Naumiesty—lietuviai
5 (buvo 4), žydai 3 (buvo 4), 
vokietis 1 (buvo 1).

. Zarasuose—lietuviai 6 (būvi 
, 4), žydai 3 (buvo 4), rusai 0 
. (buvo 1).
. Utenoje—6 lietuviai ir 6 žy-

1).
lietuviai,

6 (buvo

(buvo

lietuviai, 2

len-

žy-Prieš trejetų melų buvo pa
grindiniai pakeistas savivaldy
bių rinkimo įstatymas. Ankš
čiau partijos statydavo savo 
kandidatų sųrašus ir agituoda-| 
vo. už tuos sųrašus paduoti bal-1 
tus. Dabar valsčiuose rinkimai 
eina šitaip. Seniūnijos (kelių 
kaimų) gyventojai susirenka ir 
iš savo tarpo išsirenka seniū
nų, jam padėjėjų ir vienų se
niūnijos atstovų į valščiau's ta
rybų. Valsčiaus taryba išren
ka viršaitį ir vienų v atstovų į 
apskrities tarybų. Miestų ta
rybos renkamos kiek kitaip 
čia Jdekvieni trys šimtai rin
kikų gali išstatyti savo siūlo
mų kandidatų sųrašų. Bet rin
kikai paduoda balsus ne už iš
tisus sųrašus, bet už sųrašuo- 
se įrašytus asmenis. Kiek vi- Jurbarke—lietuviai 4
suose -sąrašuose yra įrašytai 3), žydai 4 (buvo 5), vokie- 
kandidatų, tiek kortelių, su p*8 1 (buvo 1). 
kandidatų pavardėmis, gauna | Raseiniuose—lietuviai

lietuviai

lietuviai

3

5

žy-

žy-

(bu-

(buvo

7 (bu- 
kiekvienas rinkėjas. Rinkėjas |v<> 5), žydai 4 (buvo 5), len- 
išsirenka ir paduoda rinkimų 1 (buvo 2).
komisijai' uždarytame voke Panevėžyjep-lietuviai 14 (bu- 
tiek kortelių, kiek atstovų ren-p° 10), žydai 5 (buvo 7), len- 
kama į miesto taryba. Be to pa^ 2 (buvo 4).
dabar savivaldybes renka n 2 Kėdainiuose—lietuviai 8 (bu-
visi pilnamečiai ir pilnateisiai vo 7), žydai 4 (buvo 5). 
gyventojai, o tiktai šeimų ar Jonavoje—3 lietuviai ir 6 žy-
ukių šeimininkai. Prie šitokios «
rinkimų tvarkos partinei agi
tacijai beveik nėra kas veikti.
Sakysim, į 3500 esamų seniū
nijų negigalima pasiųsti agi-' 
+ ii alh/Um ne 
ką jie ten ir galėtų kalbėti Į kartų miestų tarybos jau daug 
l?aip agituoti? Juk vienos se- lietuviškesnės už prieš trejus 
niunijos gyventojai vienas ki- metus išrinktąsias Kaune dau

giausia balsų gavo Dr. K. Gri
nius, 1926 m. buvęs valstybes 
prezidentas. \ Tsb.

Išeina, kad Jonava ir šakiai, 
— žydiškiausi Lietuvos mies
tai. Kitur visur lietuvių elemen- 

Pagaliaii. Ita* iau a*^kiai vyrauja. Ir ši

tų gerai pažįsta, taigi jie pa
tys nusimano už kurį asmenį 
paduoti balsų., Panašiai ir mie
stuose : kai paduodamų rinki
ku*!, sakysim, Kaune iš 330 
kortelių su kandidatų pavar
dėles, tai jis ir be agitacijos 
suranda 24 korteles su sau pa
žįstamų asmenų pavardėmis. 
Vis tiktai miestų tarybų rin
kimuose bent per laikraščiu* 
varoma agitacija už vienų ar 
kitų sųrašų kandidatus. Prieš 
trejus metus opozicinės parti
jos (krikščionys demokrata*. 
valstiečiai liaudininkai ir so
cialdemokratai) rinkimus boi - 
katavo — savo kandidatų 
statė. Bet tų partijų nariai vis 
tiktai balsavo už kitų grupių 
išstatytus kandidates. Prieš 
mėnesį laiko įvyko valščių ir 
apskričių savivaldybių rinki
mai, o lapkričio 9-10 dienomis 
buvo miestų tarybų rinkimai, 
šį kartų rinkimuose dalyvavo 
ir opozicijos partijos, ir statė 
savo kandidatus. Rinkimai pra
ėjo ramiai, bet gyventojai pa
rodė daug susidomėjimo. Bal
savo po 80-90% turinčių teisę 
balsuoti. Tiktai Kauniškiai pa
rodė daugiau 
balsavo tiktai 52% rinkikų. 
Beveik visuose miestuose šį 
kartų lietuviai pravedė daugiau 
savo atstovų, o žydai, lenkai
ir kiti mažiąu. šitai aiškiui pa- tai didelėmis iškilmėmis apsi- 
rodo, kad Lietuvos miestai spar- vedė su jauniausiuoju Anglijos 
čiai liet u vėją. Taip miėstų ta-' karaliaus sunumi Jurgiu ir tuo 
rybos tautybėmis turės šitokį patapo Kent kunigaikštijos gra- 
atstovų sąstatų (skaiteliuose fienė, nes karaliaus sunaus ofi- 
parodytas atstovų skaičius bu-’cialis titulas yra 
vusioj taryboj):

?■ -?■ -

The Duehete o f Kent

Graikijos princesa Marina, 
kuri šiomis dienomis nepapras-

Kent kuni
gaikštijos grafas.



Ketvirtadienis,

Iš Draugijų Veikimo
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SLA. 226 kp. prieš- 
metinis susirinkimas

i i m,

Priimtas laiškas nuo Socialės 
Apdraudos Komiteto; nutar
ta pasiųsti atstovai j kon
ferencijų; išrinkta nauja kuo
pos vaidyba.

globėjais: A. Vilią ir p. Bra
zis; organizatorium K. Čepu- 
levičiUs; daktaras-kvotėjas— 
Dr. A. Montvidas, o maršal
ka p. žemėckas* '

Susirinkimas buvo ramus h 
pavyzdingas.

Kuopa nariais skaitlinga. Na
riai savo duokles mokasi ge
rai. — Reporteris.

NORTH SIDE.—Praeitą an 
tradienio vakarą 'SLA. 226 kuo
pa laikė savo priešmetinį susi- 
rinkimą Association House. Na
rių atsilankė skaitlingais Po 
apsvarstymo bėgančių kuopos 
reikalų, buvo .priimtas laiškas 
nuo Socialės Apdraudos Komi
teto, kuris kviečia lietuvių or 
ganizacijas prisidėti prie remi 
mo Šito klausimo ir kad drau
gijos prisiųstų savo atstovus į 
konferenciją, kuri, įvyks rodos, 
gruodžio 30 d., Lietuvių Audi
torijoj, 
pasiųsti

Buvo 
metams 
sakius
F. Prūsini kandidatuoti, pirmi
ninku buvo išrinktas J. Kau 
linas; vice-pirm.—M. J. Šilei
kis; finansų raštininku—Kas
tantas čepulevičius (senasis), 
protokolų raštininku—Aluzas
(senasis); iždininku pasiliko 
tas pats K. J. Semaška; iždo

SLA. 260 kuopa iš 
rinko valdybą 1935 

metams
Pirmininku išrinktas J. Gry 

bos; ižd.-—J. g. Vitkus

Bridgeporte. Nutarta 
tris delegatus.
išrinkta ateinantiems 
kuopos valdyba. Atsi. 
buvusiam pirmininkui

MARŲUETTE PARK. — J. 
Grybas buvo išrinktai ■pirmi
ninku SLA. 260 kuopos, kurios 
susirinkimas Įvyko pereitą sek- 
madienĮ, N. Masiulio Real Es- 
tate ofise, Marąuette Parite.

Kiti nariai išrinkti j valdy
bą yra, p. J. JesulcviČiene, Vice
pirmininkė; M. Pnllock, užra
šų sekretorius; J. Siratavičius, 
fin. sekretorius; J. S. Vitkui— 
iždininkas; p. Grybienė—orga
nizatorė; Dr. S. Biežis—dak- 
taras-kvdfejas; pp. R. Rachai- 
tis, S. Kumetis, B. Pužauską’- 
ir p. Grybiene—iždo globėjai; 
J. Kairys*—maršalka.

Kuopa tarp kito ko nutarė 
įstoti į 6-tą apskritį ir išrin
ko septynis delegatus.

Valdyboje pasiliko visi pir
mesni valdybos nariai, išsky
rus Vice-pirminirikę ir iždo glo
bėjus. ‘ M. P.

Rengia Naujų Metų sutiktuves
1984 metams artinantis prie 

pabaigos, Dariaus-Girėno pos
tas nutarė rengti ir jau rehgia 
iškilmingas Naujų Mėtų sutiki 
tuves Chicagos Lietuvių Audi
torijoje. Tokio vakaro, kokį 
rengia Legionas, tarp lietuvių 
tur-but dar nebuvo. Bus jame 
didmiesčio teatrų “floor show’\ 
bus vodevilio artistų ir dauge
lis kitokių prašmatnybių. Va
karas žada būti neužmirštinas 
ir’ kiekvienas atsilankęs bus 
patenkintas. ‘

Bilietai jau dabar platinami 
ir juos galima įsigyti nuo pos
to narių už 75 centus asmeniui.

Frank Krasatiskis.

Moterų D-ja “Ap 
svietą” rengia rank 

darbių bazarą

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRASAS

ALFABETO TVANKOJE
negalite susirasti ko jieškot, pašaukite -Naujienas, Ganai 8500, 
ir klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informacijų. Jei
gu tik jų bUs galima gauti.

a

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

■........ .........  *■............■■...............................j.......................................................................................;.................  ■*-...................^-----------'..................    --■ <

AKORDIONAI
ACCOROIONS

MATHEW VILEIKIS 
persiskyrė su Šiuo pasauliu , 

gruodžio 3 diena, 12:20 valan
da po pietų 1934 m., sulaukės 
42 metu amžiaus, primes Kau
no rėd.. Panevėžio apskr., Smil
gių pa ra p.. Rvmiškių kaime.

Amerikoj išgyveno 25 metus. 
Paliko dideliame nuliudime 

dėde Vincenta ir dėdina Ana
stazija VileikiUs, 2 pusbroliui1 ‘ 
Ąritana ir, piiečyslava^.3, punše- » 
res Elzbieta, Ona ir Bronisla- , 
va Vileikis. 3 dėdės Jesilioniai 
ir daug kitų priminių ir draugų. , 

Laidotuvėmis rūpinasi gimi
nės ir Lietuvos Ūkininku dr-ja.

Kūnas pašarvotas. randasi 
Lachavičiaus koplyčioj, 2314 
W. 23rd PI.

Laidotuvės i vyks gruodžio 7 
diena, 2 vai. po pietų iš koply
čios bus nulydėtas i Bohemian 
National kapiniu Krematoriją. . 
5300 No. Crawford Avė.

Visi a. a. Mathew Vileikio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- ’ 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 

• atsisveikinime.
Nuliude liekame.

Dėdės, Dėdina, Pusbroliai, 
Pusseserės ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borlus Lachavičius ir Sūnūs, 
Tel. Canal 2515.

--------- ------------- ------------

Š tai organizacija, 
kuri tikrai energin

gai darbuojasi
Legiono Dariaus ‘ir Girėno pos

to programan įeina ir narių 
ir visų lietuvių ekškateivių 
ir visuomenės reikalai.

BR1DGEPORT — Sekma
dienį, gruodžio 9 d., Sandaros 
svetainėje, 814 WeSt 33rd št., 
vyksta Mdterų Draugijos uA‘p- 

švidta” rankdačbių baZaras.
Bazare rasis daug gražių 

dirbinių, kuriuos pagamins pa
čios * apšvietietės. Jos jau yr.i 
pasižymėjusios toje srityje.

Bazare bus ir muzika šokiams 
ir programas, kurį išpildys 
Jaunoji Birutė.

Visus kviečia rengimo komi
sijos narės. Pradžia 2 vai. po 
piet. M, Z. :

Ryt SLA 134 kuopa 
rinks naują valdybą

BRIGHTON PARK — SLA? 
134 Moterų kuopos priešmeti- 
nis susirinkimas įvykšta rytoj, 
8 vai. vakare, MoKinjey Par
ko svetainėje. Susirinkime 
bus renkama nauja vaidyba 
1935 metams. Svarbu, kad 
nares susirinktų skaitlingai ir 
išrinktųv tinkamą ir - darbščią 
valdybą.

Narės, kurios esate užsili- 
kusios su duoklėmis, malonė
kite užsimokėti, kad nebūtu
mėte suspenduotos. A.H.

AKORDIONAI IR VISOKIAUSI 
MUZIKOS INSTRUMENTAI

Smuiką $18 vėrtčš šu škry- $gj KA 
nla ir smičium tik ............'V

Kornetai, trtttnPėtai, klarinetai, saxo- 
foriai, trombonai, bubinai ir bubirių 
prietaisai 60%?žemiaUs kainos.

914 Ma^well st, 
prie Sangamon- ■ -■ Į ------ V, _     

ANGLIS
COAL

J II ----M.— .J ......----- .J... ..

Pocahontas $7M; Indiana Lump 
$7.63; 'Black Barid Lump $9.50.

Pirkite geriausi anglį pas 
MULOAHY COAL CO*

4028 S. WėritWorth Boul. 4028

NEWKIRK’S (JUALITY COAL 
1252 So. Cr^ford Avė.

Geresnis pavaduotojas dėl Pocahontas 
Mine Run, 85% Rupus $6.00 
Sėreenirigs $4.75, Luriips $0.25

Lawndale 4961 
Mes pristatome visur

, į --b / ■ ■

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

4710 w Adams
Tel. Mąnšfięld 0561.

.„tiri Iiii I^iiiii’įII-.... ....  ............. rti’i*.:

Kodęį mokėti daugiau 

otų svarumą ir šilumą 
daugiau kaip 5000 ria- 

' ' — $4.75; Mirte

ANGLIS!? ’ ___
kuoipėt jus galitę nusipirkti Tropi- 
cair garantuotą švainimą ir Šilumą 
“Vartojamą c" J.
muosė’l. Sereenittg
run —; 35.75; arba egg
--$6.00. 1 ?■ ’ ' •NctttTrtĖRN COAL CO.,

Lawndale 7366 Marrimac 2524
.1 .(l.Į I.,, . < ,^,.*■„•<.1 ,.1 fclU'l B,., ...... .ei! .... ? ■ > . : i >'^Anglis,. Kokete,. Ąledis, Kuraį ęį 

GERI AUSI POCOHONTAS'
PAKAITAI

2 coliu screaąipfcs ..................   $4i75
Mine; run ar ttUt ..f.J..................... 5^5Erj? ..... ............ i..'................... : 6.00
Šmotais — lumn ........ ...........  6,39

PEERLĘSS COAL CO.,
______ Monrpą 4442. ■ , ,

AMATO MOKYKLOS
TRADB ČCHOOLS

Čia 

susirasit 
ko

tik 
jums reikia

....... i' niJim tiiii.11» ...............ii. i.iiHiiiAiM.nl inl ...... „i »i m.. a.. 

A TTFIVZY iv A T TCJAUTO DALIS
WHOLESALE IR RETAIL

Hub Auto Supply, 6824 S. Western 
Prds. 4729. Pristatymo patarnavimas

BARŲ FIKČERIAI
BAR FIXTURES

ANTRARANKIAI IR NAUJI 
Barams fikčeriai taipgi stalai ir krė
slai tavernoms. Labai pikiai. 
CHICACO CABINET & MILL CO.

3012 Archer Avė. Lafayette 1235

KELIONE BUSAIS 
nbU A*VISI PV T>T1Q IKAVIuLi Jj I 15U&

i .n—.,..— Iii, j   į'iŪi i' i i'.  Jni.;.;, ...i.įĮ..'■ itMi' ■ i i .J I‘)į|*rtAlį 
ChioagO iki Joliet. TrumpiaUsias 
kelias i Southus, Memphis, New Or
leaną. Jąęksonvine, Miami, Nashville, 
Birmingham, Atlanta, Chattanooga. 
Bluebird System Southern Limited, 
Ind. Tel. Cal. 4668.________________

Krautuvių Fikčėriai
. STORE FIXTURES

Garfield Store Fisture Exch. 
5800-14 JS.Bąlsted St. Boulevard 160€

!!

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

STANISLOVAS SVILAINIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

-6 diena gruodžio mėn. 1984 m., 
netikėtai buvo nušautas dus- r 
tice Park miškuose, sulaukęs '• 
45 metu amžiaus, gimęs Utė- 
nos apskr., Videniškių parąp., 
Baltadvario vienkiemio.

Paliko dideliame nuliudime \ 
2 dukteris Stanislava ir Neitą 
2 brolius Kazimiera ir Steponą 
ir broliene Juzefą ir giminės, 
dJLietuvoj seserį Stepaniją. 
“jau praslinko metai kaip, 

musų mylimą broleli nelai
minga mirtis ištraukė iš musų 
tarpo. Musų Širdyse paliko 
neužgydomas žaizdas, o na
muose ■neužpildoma tuštybę. 
Mes tave laukėme sugrįžtant, 
bet musų laukimas veltui. Vi
sokios gėlės pranyksta ir vėl 
sugrįžta, bet tu brangiausia ne
besugrįžti, tiktai sulauksi mu
sų ateinančiu.

Prižiūrėjimas ligonių, parupi- 
nimas darbų bedarbiams, gel
bėjimas lietuvių eks-kareivių, 
lietuvių visuomenės darbai ir 
daugelis kitų reikalų įeina j 
darbuotės programą Amerikos 
Legiono Dariaus ir Girėno pos
to No. 271.

Organizacija atlieka įvairius 
gražius darinis ir ypatingai rū
pinasi reikalais lietuvių eks-ka
reivių, arba sergančių, arba ki
taip nUskriauštų. "Už pošto dar
bą Amerikos Legiono 4-to dis- 
trikto vice-prezidentas Mr. 
Prendcrvelt Viešai pagyre poa- 
tą susirinkime, kuris įvyko lap
kričio 26 d., Hollywood svetai
nėje. ,

Ieško darbų bedarbiams
Susirinkiman -atsilankė Skait

lingas būrys legionierių, tarp 
kurių buvo apie 12 naujų, na
rių. Besvarstant naujus ir se
nus reikalus paaiškėjo, kad pos
to surengtos Paliaubų5 Dienos 
iškilmės atnešė ;gražaUs pelno ir 
keletą naujų narių. Postas dė
kingas atsilankiusiai publikai ir 
legionieriams.

Sergančių nebuvo, bet susi
rinkime buvo raportuota, kad 
atsilankė keli bedarbiai, kurių 
reikalais rūpinamasi. Posto ko- 
mandierius B. P. Pietkiewicz 
asmeniškai lankėsi keliose Ari
juose ir yra gavęs kelis laiškus 
iš dirbtuvių, kurios prielankiai 
atsiliepė apie priėmimą kalba
mų eks-kareivių bedarbių j dari:

Rytoj Raudonos Ro
žės Kliubo valdy

bos rinkimai
Klubas reiškia padėką, prisidė- 

jusiems prie jubiliejaus su
rengimo

Nuliude liekame,
■Broliai Kazimieras, 
Steponas ir Dukterys.

Kadangi yra daug , lietuvių 
eks-kareivių bedarbių eilėse, tai 
kuopa nutarė jais rūpintis ir 
jiems padėti suriktoje valando
je. Eks-kareiviai bedarbiai kvie
čiami kreiptis j komandierių B. 
P. IPietkiewicz, 2608< West 4741h 
Street, Lafayette 1083, kuris 
suteiks visas?/informacijas ir 
duos patarimus. Ateinant reL 
kia atsinešti “disdharge” popięy 
ras.

CICERO.—Penktadienį vaka 
re įvyksta svarbus Raudonos 
Rožės kliubo susirinkimas, ku
riame bus renkama valdyba 
1935 metams ir bus daromi: 
svarbus nutarimai ateičiai. 
Kiekvieno nario priedermė da; 
lyvauti susirinkime ir balsuoti, 
taipgi užsimokėti duokles. Jei
gu4 kurie nariai yra prispaust; 
bedarbės, tai tokiems kliubas 
duoda paskolas.

Po susirinkimo bus alaus ii Į 
užkandžių. Visi kviečiami at
silankyti.

Dėl praėjusio vakaro
Nors Raudonos Rožės Kliubo 

20 metų jubiliejaus vakaras 
buvo plačiai aprašytas, matau 
reikalą padaryti porą pastabų

Tarp gavusių dovajias buvo 
pažymėtas P. Reika, o tiriii bU-i 
ti P. Peika. Labai gaila, kad 
kai kurie nariai, kurie turėjo 
gauti dovanas, nęatsilanke.

Toliau, reikia padėkoti drau
gams iš Maywood ir Melrose 
Parko Provaiso Kliubo. Tai, 
buvo jų pirmas .pasirodymas^ 
bet ir gražus. Tarp svečių bu
vo fotografas A. Krušinis, ge-j 
ras kliubo rėmėjas, kuris se-į 
niau gyveno Cieeroje ir dar
bavosi vietinėse organizacijose^ 
Kareivių Draugijoje, Apšvietos, 
Vyrų ir Moterų ir Vakarinės 
žvaigždes kliube. <
Gavo taurę muo White Sta 

U S Klidbo ' ■ < i 
t ' -V. '
1 Buvo keletas kitų, kurių pri- 
■i sižadejo; dalyvauti; yakąre, ' bet

IŠMOK 
Įrankiu 

(Too
Didėlis pareikalavimas darifinirikų 

ir geras užmokesnis.
Išmok amato, dirbdamas ALLIED 

ŠAPOSE. Pradėk dabar. Mokintis ga
lima dienomis ir vakarais. Musų mo
kiniams veltui sujieškome darbą. 
Ateik i šapą arba -parašyk pragydo* 
mas veltui knygutės su paaikinimajs. 
ALLIED SCiWW MACHINE CO*,

Ine. Dėpt* 100
... -«W

nėpasirode. Iš visų kliubų, da
lyvavusių masiniai, geriausiai 
pasirodė Baltos žvaigždės Kliu 
bas iš Weštsidės. Suteikė kliu- 
bui gražią taurę it bukietų rau
donų rožių. ; Buvo smagu dr 
malonu matyti White Starie 
čiuš, senus draugus, kurių prie
šakyje buvo pp. Kiela ir šalpe- 
lis* \ •

Vakaro surengimui daug.pri- 
gelbėjo City „Furniture Com- 
pany, 'kuri įVedė garsiakalbius. 
KliubieČiai neturėtų šios įstai
gos pamiršti,

Vdkare kalboj o du kalbėtojai, 
kurie grąžįai ^siliepė apie kliu
bų. Jie buvo i)r. Gussen ir A 
Vaivada., ? 

■4 < • v?.

Kliubo vardu f tariu visiems 
ačiū.—ddru kietis,

. ?. ■ . ; <'Z* ? "

MUSU TAVERNŲ
WNIAI

as

Automatiškos šrlubinės masinos.

KAILIAI
FURS

SIL-WĄX FURRIERS
Exclusive Manufacturers of

SMART FURS
N. STATE ST. ČHICAGO

Kambarys 1515
Tėl. Dearborn 2977

■Kailiai valomi, gla- 
zuojami ir pamu
šalas indedamas su 
tnusų . $<A

Kailiu perdirbi mas i
*20,

Ą. fį ' ,.t. V. '* ’
Kailiu perdirbimas 
j vėliausios ma
dos dže- $'4 fl 
kėtus ........... IV

162 f 1

Gaukit musų pigu apskaitliavimą i 
naujam kautui.

aiiį^biįrti*lrtiii*jįiĮiįiįį

Didėli kailiai nuo $45 iki $450 specia
lybe: darome kailinius kautus ant or
derio visokios mietos. Taipgi taigom 
labai pigiai. David Alderblum, Istėig. 
1906 m. 6510 Halšted—Normai 5150 
.... ...---M-A..ili.*Mlfc.M.;i.l»iilt»l.l.irtilalii!rt.ii'. .■■'.■ii'Hi'MMii'..'—-ri-1.,;......

Perdirbame kailius Pataisome.
Expertu darbas —- Žemos kainos. 
Aprokavlmas dykai.
Pataisykite savo kautą pirm negtf 

pradės snigti t
Ekspertų valymas ir Glazing $2*00 
Pamušalo atnaujinimas bu

99 «autb State St. i 
15tos lubos Meritor Bldg.

.......—.. ■i.ei,...Dęaroom- <io4........... „
r
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JUBILERIJA
JEWELRY

k A ss jewelry i'šlušic Store 
4216 Archer Avė, Lafayette 8617 
Motei. ir vyr. rank. laikrodėliai $2.75 
ir augšč. Parker fountain plunksnos 
setas $1.95 ir augšč. Akordionai,

LIGONINES
H6SPITALS .

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami $1(1 fifl

....... *45.00
Hemoroidų opera- $1S fili
Medikalė egzami- $4 0(1

nacija ............  ■ V
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė.

LENTOS ii- Medžiai
LUMBER

K4 tik NORITE Iš MEDŽIO—len
tų, langų, dUru, sienojų, advėrijų — 
gausit čia.

West End Mill & Luniber Co.
Morgan ir 22-ra gtv. Tel. Canal 1361

CZERWIEC WRECKING AND 
LUMBER CO. 

Ofisas ir yardas 
3658 S. Western Avė.

Virgiriia 0458
Ąžuolo ir klevo grindys. Plaštet 
Board. Stogams medžiaga. 4 kom
binacijų durys. Langai. Adverijbs. 
Naujos lentos. . Ateikit.

LENTOS ir Rakandai 
LUMBER & M1LLWORK

MODERN MILLWORK & BLDG. 
SUP. CO* Tel. Virginia 1914 — 8000 
Archer Avė. Storm Sash ir Kombi
nacijos. Duris. Lentos. Roofing ir 
Asbestos — Siding ir Virtuvių §epog

MUZIKA
•MUSIC

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

JUOZAS L. GRUŠAS 
3246 Emerald Avė. Tel. Victory769<

Patalai ir Matracai 
Quilts & Mattress Rėnovatedl

$J3OO Patalus padarom su jūsų 
nauju užvalkalu ir pamu

šalu. Už šitą kainą tik kada atsi
neši! ši skelbimą. — Matracai perdir
bami. Apskaitliuojam dykai. Dar
bas i viena dieną, garantuotas.

A & C BETTER BEDDING CO. 
2228 MilWarikee Avė. 

Humboldt 4766.

RAKANDU Bargenai
FURNITURE BARGAINS

JULIUS BENDER, Ine.
901 W. Madison St Tel. Monroe 1710 
Krautuvėms ir tavemams intaisymai 
nriuji ir vartoti. Ldboi pigiai. Lengvi 
išmdkesčiai. Pristatymas dykai. Dide
lis pasirinkimas.

Radiatoriai ir Katiki
RADIATORS & -SOILERS

ČADIATOtlfAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
Ė5% ,KI 35% 

Lengvi išmokėjimai Uuo 12 iki 24 
mŠnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W« Division St.
________kampas Marshfield________

RAKANDAI
FURNITURE

KALĖDOMS PASIŪLYMAS 
Specialis išpardavimas tiesiog iš dirb
tuvės. — Išdirbant narior sėtus. Par
duodam pigiai nuo $89 ir augšč. Su- 
taisom parlor setus — we repair 
parlor sete — darbas garantuotas.

FELIX KLIMAS ir JOE K A Z! K 
1' Savininkai

ARCHER AVĖ. -FURNITURE CO. 
4140 Archer Avė. Lafayette. 35Į3

STOGAI
ROOFING

....................    .*.ii.ii.'ii .irti iJb.   i...
THE BRIDGEPORT ROOFING CO.

Ar jūsų stogas reikalaują patai
symo? Pašaukite ttnis ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome Msuki IMkorystės 
darbą. _ .

821® So. Jlalsted Street.
......i- T-Ii-ii- , t,

SKALBYKLOS
. LAUNDRIES
•■■iri.... .........................................................................................

MARŠKINIAI prie kitų Šeimynos 
skalbinių' išprosljami fif*

EMPIRE LAUNDRY
<ao wCTt 47th st' - furS. 2M8

Siuvimo M
DRESSMAKING
ISMOKiT PELNINGO aJuATO

OOLS

siūlymas getas nuo lapkt. 13 -iki 
gruodžio 10. AtBlneškit ii paakOlbi- 
ma. PradSldt tuojaus. .

CHICAGO SCHOOL OP 
nnt? cctt akino

816 Blyd. I)ę»rb<>n,9<M2

Sviestas — Wholesale
‘BUTTER — WHOLESALE

I- ;Į.j.1 .1 :.t..

ERNSTER BROS
ISD1BĖJAI “PURITY” 

SVIESTO
2303 W. Cermak Road

Telefonas Haymarket 2330 
Šviežias sviestas susukamas kas
dien. Pirkite šviežią “Purity” svie
stą kasdien. Parduodame tiktai 
vvholesale. Taipgi kiaušinius ir sū
ri. Atvažiuokit arba pašaukit te-

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

MAX KOHN, Imp. Tirtk. Tabakas 
fe Jdw. tas ,

The 543 Chib

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
Visuomet gausite Naujienų knygyne.

KANARKOS
. .„CASiSKlES

KANAiiKbŠ I
Baltos Cinamen ir kitokios. 

1750 W. 21st Place,

užeigų skyriuj ir per ra 
dio 'trečiadieniais.

Chas P. Suromskis h* Wtn. 
Sadauskas Tavern

■ L5NGLWOOI) — šią užei
gą tižlaiko iplačiai žinomi Chi- 
cagoje pp, Mykolas ir Bessie 
Sriubai, ktirie pirmiau turėjo 
alinę 18-toje apielinkėje.

543 Glub randasi adresu 
543 We8t 63rd Street. Vieta 
yra gražiai išpuošta ir turi dL 
<dclę salę šokiams, šiokiomis 
dienomis yra duodami skanus 
užkandžiai, o 'penktadieniais— 
žuvis*

Lapkričio 28 d*, alinėje bu
vo surengta Thanksglving Pa- 
Tė, kur svečiai buvo vaišinami 
turkiais, antimis ir maminėmia nas 
dešrom^, fiuvtii iė . muzikų -estai 
prie kurios svečiai linksniihosi 
ilgų laikų*

Cohen Bros Furniture 
Comnany

1401-i05 S. Hutated St. į 
Seniausia ir labiausia patikima ra

kandu krautuvė Chicagoie <
, Visi rakandai, kokiu tik reikia tu

su namams. Parduodame kaip tik 
galima pigiau. Ateikite, ir jus per-, 
sitikrinsit patys.

Jeigu būtumėt neužganšdinti, grą
žiname pinigus.

Ateikite pas Cohen Bros, nusipirkti 
parlor sėtą, krėslus, lovą, patalinę, 
stalus. divonUs, lempas, ko ilk jums

..............

radio ir “Užeigų*’ dlcyrinje.
Senas Petras. }

-- - ----y,

Legionieriai nedalyvaus
A. Mičiulio laidotuvėse

Dariaus ir Girėno Postas No< 
27^1, Amerikos legiono. neddly-Į 
vaus ‘ laid<)tiwSse Antano IKP 
Čiiilio, kaip buvo skdlbta “NatP 
jienosė”, gruod. 4 ir 5 dd. An
tanas Mičiulis nebuvo Posto 
Tys.

Darius-GirSnas Post No. 271 
The American Legion,

d Illinois
B. P. »Piėtkiewicz, Gommander.

..«■ Į. rtrtulrt. I. ' 11

RADIO

■

TAVERNS
Old Timera Taveni Lietuviu Aludėj 
rasit didėli pasirinkimą, kiekvieną 
dieną, skaniu garimu ir valgiu už 
žemiausią kainą. Atsilankykite! Bu- 
slt svetingai priimti 1400X Unkm av.

HOTELS

kampas Clafk Ir Van Buren gtv. 
Kambariai $1 if augščiau.

WM. E. MeCOY, savininkas
... O^ago-

vo ‘ištratikos iŠ naujos opere
tės “Plėšikai”. Choras turi ge
rų balsų, todėl ir dainos gerai 
išėjo.. žinoma, tas daug pri
klauso ntto gabaus cluiro ve
dėjo, Jurgib Steponavičiaus.

fiuvo daug įdomių praneši
mų ;apie biznio eigą Progresą 
rpurnituite Krautuvėse ir apie 
iOhicagos lietuvių veikimą. f

, Jostra.

to-

garsinamas

j

Prie gardaus alaus stiklo ar 
vyno f Stiklelio smagu pasišne
kėti ir linksmai laiką praleisti 
draugijoje pp. C. P. Suroms^ 
ko ir Wm. Sadausko alinėje* 
Ne gana to. Su kiekvienu sti
klu alhiis ar kito gėrimo štik-i 
lu shVinihkai duoda ir bilietė
lį, už kurį, jeigu kas turi lai
mę, gaus didelį kalakutą, antj 
žųeį dr 'kitų kokį paukštį. To
kios dovanos bus duodamos 
iki Naujų Metų kas ketvirta
dienio vakarų.

iP-as C. fr Šuromskis yra Ži-' 
nomas ehieagiečiains kaipo se
nas biznierius, turintis yeųl

Bridgeporte. . -
Wm. Sadauskus iš miiaW; kuriame dalyvavo:

yra maB^votojas.. Naujos Gadynės Choras.
■ršh'fiinc^ t *; ’&dnos,r -kurias girdėjau, bu-

RADIO
•'Praeitą nedėlios ryt®ipraėitą nedėlios rytų klau

siaus Progresą Furniture Kratvį 
jiU^čs^ r&4id programo iš sto-

Naujos Gadynės Choras.

Šie laiškai yra atėję iš Eu- 
ropos.: Kam jie :priklaitso, te- 
gtil nueina ij ^vyriausįjį paštą 
(Ganai ir Vįm Buren dtreets) 
atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, ?kur padėta iškaba 
‘'Adveftised Window”.

502 Aleksiunas Anna
516 Miksunas Vincenzas <
524 Satkin Petrui į

■ iiiMik*>irtiA«nii<iiiiAi*iUi<iii.«Miainrii«iiiMiitiw>lili>1i.niiB Irtum—

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

Ll.lliu.il
i.iiHiiiAiM.nl
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nas

dasi

Neturtingų tėvų ar bedarbių

Duktė M TEL. REPUBLIC 8402

ir ReikalaukitGerkit
PRANEŠIMAI

MORTGAGE BAHKERS

REAL ESTATE

naujų

rašt.

CL ASSIFIED ADS

atomą Chesterfield

kuris užganėdina

Real Estate For Sale

na

NATHAN 
KANTER

Panėdėlj
Seredą ir
Pėtnyčią

kuopos 
atsibus

šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Lietuviškos 
Degtinis

Reikšmingos sukaktuves, 
kurias mažai kas atsiminė

ran- 
ave

pan 
cen

Motinai 
vė jai 
riamų

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

Jurgaičio tikri namai 
adresu 1727 S. Union

Policija ir koroneris tęsia in 
vestigaciją dėl jaunos bridge 
pcrtietės mirties.

Antanas 
i o 3 die- 
šiandien

$86,355 pašalpos uni
versitetu studentam

WCES 
1360 kilocycles

Nelaimingai mirė 20 me
tų lietuvė S. Juozaitis

Klaida vaistuose vos 
neatnešė mirti Brid-V 

geporto lietuvei

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

* žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

dabar eina Naujienų 
rytiniai radio progra
mai, kuriuose paduo
dama vėliausios žinios 
iš Chicagos ir viso pa
saulio.

lEškAU darbo, turiu savo troką. 
Kam reikalingas žmogus prie iŠva- 
žinejimo, mufinimo ar ko kito, duo
kit man žinia Stanley Gavcus, Tel 
Republic 1662.

susirgus, duktė pada 
“linimentą”, vietoj ge 
vaistų

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia ,

ixrijT_rfcrirrij,ru*'B~**ri * *n*ir*"* ■ » » ■ ■

ba fikčeriai. Randasi arti dirbtu
vių, priežastis pardavimo išvažiuoju 
ant farmų, 2721 So. Halsted St.

Gedulingose ceremonijose (lai 
n uos S. Rimkus ir kalbės J 
Grigaitis ir kili.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

9 vai. vakare
/ - ■> ■» ■,:• ■-

iš stoties
WSBC

i . t . i>... ,/•*

■ kiekvieną seredą
NAUJIENŲ 
MUŽIKAMS

- PROGRAMAS. -

PAMATYKITE 2 flatų, murini 
narna ir 6 kambarių murini cottage 
adresu 6501-03. Bishop St, gali būt 
atskirti, garu apšildomi. Savinin
kus parduoda už dideli bargeną. Pa- 
simatykite su

FRED’K H. BARTLETT & CO. 
33 W. Washington St. 

2 lubos 
Klauskite p. Lemke

18 APIELINKĖ
Jurgaitis kenčia skausmą, kan
kinasi ir dalykas jam neatrodo 
nei truputį nejuokingas, bei 
pašaliniai negalėjo nenusišyp
soti, kai išgirdo apie didelį 
“faux pas”, kurį jis papildė.

Apie 9 vai. vakare, antradie
nį, J. Jurgaitis grįžo namo. At
ėjo prie namų adresu 1731 So. 
Union avenue pažiurėjo į juos 
ir atsidusęs pradėjo lipti laip
tais. Užlipo Jurgaitis į viršų, 
vėl apsidairė ir bandė atidaryti 
duris.

Keistas dalykas, durys neat- 
sidaiė. Pasukinėjo Jurgaitis du
rų “klemką”, ir vėl bąndė jas 
atidaryti. Durys vis neatsidarė.

Bet pagaliau jam prašvito. 
Kad tave kur galas, juk čia ne 
mano stuba! Sumišo Jurgaitis 
ir pradėjo skubiai bėgti laip
tais žemyn. Bet tų namų teri-

NAMAS ir LOTAS tinkamas dėl 
tavern arba grosernes už bargeną. 
Priverstas apleisti miestą. Atsišau
kite 568 W. 81 St.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų reikia

PARSIDUODA Tavern geroj vie
toj ir geras biznis, labai pigia kaina 

1308 W. 79th St.

Kažin ar daugelis tų žmonių, 
kurie vakar traukė alų ir vy
ną, atsiminė, kad lygiai metus 
laiko neapkęstoji prohibicija 
buvo palaidota ir kad nuo to 
laiko nebereikėjo alų gerti pa- 
sislėpus už užbarikaduotų du
rų ir uždengtų langų? Taip,, 
vakar buvo lygiai metai.

BBIDGEPORT
Karalienės, 44 motų, 3520 So 
Lowe stree, norėjo pagelbėti 
motinai, kai ji susirgo, bet be
gerėdama padarė klaidą, kuri 
vos nekainavo motinos gyvy-

Biznis pamatuotas teisingumu
INSURANCE, NOTARY PUBUC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS T LIETUVA. 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulkų.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th SU

MERGINA tarp 20—30 prie abel- 
no namų darbo. Turi mėgti kūdi
kius. Geri namai. Gyventi vietoje. 
5248 North Lawndale Avė. Telefonas 
Juniper 82*8.

-

PAVEDU savo janitoriaus darbą, 
unijistui. Einu i didesni namą. Ma- 
tykit janitoriu 3600 Indiana Avė.

“sempelius” kiekvienos 
degtinės, kurią broliai

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Tavern biznis, ge
roj vietoj, kito tokio biznio nėra per 
4 blokus. Virtuvė, stalai.

6142 So. Western Avė.

Situation Wanted
Darbo Ieško

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
derniška studija su 

Hollvwood šviesoms.
420 W. 63rd St 

Englewood 5883-5840

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo, geri namai. $4 savaitėje — 
atsineškite liudijimus. Ginsburg. 
1217 Independence Boul. Rockwell 
9756. '

Jeigu iš kokios nors

i Ši susirinkimą, malonėkite pranešti 
vaiuyuui pirm susirinkimo, nes Ši
tas susirinki-’as yra šaukiamas po 
bausme kaip yra ant atvirutės pa
ženklinta. S. Kuneviče rašt.

PARSIDUODA Tavern visas ai 
pusė ant gero kampo šiuo adresu 
185 E. 107 St. Chicago, 111. Tel 
Pullman 0237.

CALIFOR&IJOS SALDUS VYNAS 
$1.00 už galioną. 10 galionų—$9.00. 
NOVAK, 2720 S. Paulding.

JAUNAjįJPĄRšIUKAS Kepimui, Vl/pz- 
*4- svarui •

Šios savaitės pradžioje p-ai 
M. Karalienei suskaudėjo vidu
riai. Ji paprašė savo jaunos 
dukters Nancy, kad paduotų 
vaistų.

Nancy paėmė butelį su vais
tais, išpylė į šaukštelį flpie 
pusę uncijos ir padavė juos 
motinai išgerti. Motina išgėrė, 
bet į trumpą laiką vaistai tiek 
į ją paveikė, kad ji neteko są
monės. Nugabenta į St. Paul 
ligoninę buvo atgaivinta, bet 
per ilgą laiką ji kliedėjo.

Pasirodė, kad duktė padavė 
motinai klaidingus vaistus. Vie 
toj vaistų vidurių skaudėjimui, 
ji padavė “linimentą”, kuris

Jurgaitis žino, nes tokios 
klaidos pasekmės jam buvo 
labai liūdnos.

Policijai duotos instrukcijos 
gauti 

f rūšies 
pirkę.

BBIDGEPORT — Per kelias 
dienas apskričio lavoninėje 
buvo lavonas jaunos, 20 metų 
lietuvės, Sarah Juozaitis, 926 
Wcsl 32nd Place. Ji mirė 
penktadienį, lapkričio 30 d.

Daktarai, kurie ją egzainP 
navo, rado, kad ji mirė nuo 
operacijos.

S. L, A. 134 Moterų kuopa laikys 
savo oriešmetini susirinkimą penk
tadieni, gruodžio 7 d., 8 vai. vak. 
McKinley Parko svetainėje, We.stern 
bivd. ir 89 St. Visos narės esate pra

šomos susirinkti skaitlingai, nes 
apart kitų svarbių reikalų bus ren
kama nauja kuopos valdyba 1935 
melams. Sekretorė.

18-tos A'ielinkės Lietuviu Vakari
nės. žvaigždės Kliubo -riešmetinis 
susirinkimas ivyks penktadieni gruo
džio 7 d. 8 vai. vak. Chernausko 
syet., 1900 S. Union Avė. Bus rin
kimai valdybe- sekantiems metams 
ir kitokį svarbus reikalai svarstomi. 
Visi nariai privalo atsilankyti.

3. Gelgaudas prot. rašt.

Cranė Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. 11L

PARDAVIMUI tavern, priežastį 
natirsit ant vietos. Pigi kaina. 
2023 So. Ashland Avė. Telefonas 
Canal 3528.

, ........ . ........ .... . -į.-' ' ......... —
P ; , i

yra naudojamas išoriniam kūno 
Iri n imu i. Nepažinti savo namu 

ir į kitus įeiti labai 
blogas dalykas

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 
dainąvimo pamokas laiko kas nedel- 
dieni nuo 10 vai. iki 12 vai. iš ryto 
buvusioj Meldažio svetainėje, taigi 
visus mylinčius daile kviečiame pri
sidėt prie Chicagos Lietuvų Vyrų 
choro, kad sudarius didžiausi chorą 
Chicagoje. Vyrai sukrėskime žeme 
savo balsais! Valdyba.

Morning Star Kliubas laikys prieš- 
metinį susirinkimą gruodžio 6 d. 
1934 m. kliubauzėj 1654 N. Damen 
Avė. 8 vai. vak.

Draugai, malonėkite atsilankyti 
ant šio susirinkimo, nes yra daug 
svarbių reikalu aptarti. Ir bus ren
kama nauja valdyba ateinantiems 
metams 1935. Atsiveskite 
nariu prirašyti i Kliuba.

M. Chepul

Harvey, III. S. L. A. 289 
priešmetinis susirinkimas 
gruodžio 6 d, 1934 J. Semalavičio 
svet., 15609 So. Halsted St. Pra
džia 7 vai. vak. Taigi gerb. nariai- 
rės visi dalyvaukit susirinkime, nes 
bus rinkimas valdybos dėl 1935 m 
ir taip turime daug svarbių reika
lu aptarti dėl labo musų brangios 
organizacijos — Susivienijimo.

A. L. Skirmontas pirm.
Il/inois Lietuviu Pašelpos Kliubas 

laikys priešmetinj susirinkimą penk
tadieni, gruodžio 7, 1934 m.. Chica
gos Liet. Auditorijoj, 3133 S. Hals
ted St. 7:30 vai. vakare. Visi kliu- 
biečiai kviečiami būtinai dalyvauti 
šiame susirinkime, nes bus rinkimai 
valdybos 1935 metams ir taipgi yra 
kitu svarbių reikalų dėl kliubo labo.

A. Kaulakis, rašt.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys priešmetinj susi
rinkimą pentkadienį gruodžio 7 d. 
7:30 vai. vak. Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje 3133 S. Halsted St. Visi 
nariai malonėkit laiku pribūti, nes 
bus renkama valdyba 1935 metams ir 
taipgi randas daug svarbių reikalų 
kurie kiekvienam nariui bus reika-

NORTH SIDE - 
Mičiulis, įniręs grubi 
ną, bus laidojamas 
Tautiškose kapinėse

Iš koplyčios 2410 W. North 
Avė., velionis Bus išlydėtas, 
kaip 1:00 vai. po pietų. Prieš 
išlydint velionį Stasys Rimkus 
sudainuos keletą pritaikintų 
įvykiui giesmių. N< Radis, Jo
nas Grigaitis ir J. J. Bagdonas 
pasakys atsisveikinimo kalbas 
koplyčioj ir kapinėse.

Antanas Mičiulis buvo slani- 
bus Nortbsidės biznierius. Bu
vo laisvų pažiūrų, draugiško 
budo žmogus ir turėjo daugelį 
draugų, kurie šiandien suteiks 
jam paskutinį patarnavimą ir 
su juo atsisveikins paskutiniu 
kartu. — N.

Vakar įvykusiame koronerio 
ink veste paaiškėjo, kad jauna 
bridgeporlietė Elena Slakiutė,
kuri mirė lapkričio 26 d.,’ grei
čiausiai mirė nuo užnuodytos 
degtinės. Eidami toliau, koro
nerio daktarai pareiškė, ka;l 
nuodai, greičiausiai, buvo chlo-1 sunams ir dukterims, kurie lan- 
loformas, kuri buvo degtinėje ko universitetus ir kolegijas, 
ir kurią ji'gėrė su dviejais vy- Illinois Emergency Relief Com- 
rais. mission išdalins pašalpomis

torija jam nebuvo labai gerai linga aptarti, .r 
v, , , - , _ , . priežasties kas nors negalėtų pribūtižinoma, tad bebėgdamas patam-1.............. ..  .........
syj suklupo, pasvyro ir nuo 
laiptų nusirito. Rezultatas liud-

p. Jurgaitis persiskėlė gal-

broliai, $86,355 laike gruodžio mėne
sio.
į’. Viso IERC teikia pagalbą 
studentams 66-iuose Illinois 
universitetuose ir kolegijose.

Illinois Universitete šelpiama 
1,189 studentai; Northwestern 

587; Chicago universitete — 
507. Tarp kitų mokyklų, kurio
se šelpiama 100 ar daugiau mo
kini/ yra Central YMCA, Chi
cago City Junior College, De- 
Paul University, Eastern Illi
nois Teachers College, Illinois 
Normai College, Lewis Institute, 
Loyola, etc.

Mutual LiąuorCo
4707 S. Halsted St 

Tel. YARDS 0803

SUPREME MEAT I«
MARKEI CO. ”

3232 S. MORGAN ST.—4161 ARCHER AVĖ
____ RAUDONAS FRONTAS

Tie du vyrai buvo 
John ir Patrick Riordan, 945 
West 32nd Street, kurie dabar 
yra įkalinti ir kaltinami žmog
žudyste. Jie yra po $5,000 kau
cija kiekvienas.

Broliai liudijo, kad jie pirko 

Spėja, lietuvaitė Sla- kelių vietų apielinkėje.
kinfp mirn nnn 117. kad ,,ž PusfIllUlv lllll v llllv UŽ |fgg degtinės jie mokėjo 37 

rtOFlTTlll tus, o pančių išgėrėt keletą, los 
HUUUJių gtIHIių ‘. lenktynės įvyko jų kambariuo-

STRAIGHT KENTIKKI
BOURBON
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