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Jugoslavija pradėjo ištrėmimą 27,000 vengru
2,000 vengrų jau 

ištremta
Visi vengrai busią iš Jugoslavijos ištremti 

Vengrijon. Ištremtiesiems neleidžiama 
nė savo turto pasiimti

BELGRADAS, Jugoslavijoj, turtų, ar pasiimti pinigus 
gr. 6.—Jugoslavijos valdžia pa
skelbė, kad ji ištrems į Veng- 
rijų visus 27,000 vengrų, kurie 
dabar gyvena Jugoslavijoj ir 
kurie pateko Jugoslavijai, kai 
po karo Jugoslavijai buvo pa
skirti dideli vengrų apgyventi 
plotai. Tai bus didžiausias 
tautinis trėmimas moderninės 
istorijos laikais.

Vengrų trėmimas busiąs da
romas laipsniškai, bet neatlai- 
dtžiai.

šiandie apskaitoma, kad jau 
2,000 vengrų liko ištremta, bet 
skaičius ištremtųjų kasdie šim
tais didėja.

*300 vengrų neranda prie 
glaudes

. Apie 300 vengrų jpasiliko bė 
Šalies. Jie jau pirmiau buvo 
atsižadėję Vengrijos pilietybėm 
ir Vengrija atsisakė juos įsi
leisti. Jugoslavija irgi nelei
džia jiems sugryšti. Tad jie ir 
gyvena trijuose traukiniuose 
palei Jugoslavijos-Vengri  jos sie
ną.

Vengrija susirupinusi
šis trėmimas vengrų daro

mas atgiežai už Vengrijos ry
šius su karaliaus Aleksandro 
užmušėjais. Bet tų nesusipra
timų su Vengrija, Jugoslavija 
girdi, norinti “taikiai” išrišti 
per tautų sąjungų. 5

Budapešto žinia sako, kad ry
toj yra šaukiamas nepaprastas 
Vengrijos kabineto susirinki 
mas, kuriame Vengrijos val
džia nuspręs kas daryti delei 
Jugoslavijos masinio trėmimo 
Vengrijos piliečių.

Vengrijos valdžia jau prane
šė tautų sąjungai apie šiuos 
masinius Jugoslavijos trėmi
mus vengrų.
J ugoslavų nuožmumas: 

tremtinius pėščius ' ir
džia pasiimti būtiniausių gy
venimo reikmenų
SZEGED, Vengrijoj, gr. 6. — 

Ištisos eilės Vengrijos tremti 
nių, kuriuos Jugoslavija išvarė, 
be paliovos slenka per Vengri
jos sienų.

Pavargę, nuskurę ir nusimi 
nę, jie pasakoja apie- savo di
delius vargus. Niekurie jų ba 
si, kiti be švarkų, kiti gi ligo
niai. Kiti skundžiasi Jugosla
vijos kareivių nuožmumu. Dau
gelis jų sako, kad jie liko išva
ryti be jokio įspėjimo ir jiems 
neduota laiko susirinkti savo

varo 
nelei-

ta

Chicagai ir apielinkei federa* 
Uo oro biuras šiai dienai prana* 
gauja:

Apsiniaukę, galbūt sniegas.
Saulė teka 7:04, leidžiasi 4s 

lo.

bankų. Kiti kaip buvo sugau
ti, taip ir buvo išvaryti, ne 
leista jiems nė namo sugryšti 
nė pasiimti m a šito ir kitų bū
tiniausių gyvenimo reikmenų.

Didžiuma jų ttfrėjo tik ma
žyčius ryšulėlius skarelėse, pa
sikabinę ant lazdų. Daugelis jų 

'išgyveno Jugoslavijoje 30 ar 
40 metų ir jau tik silpnai kal
ba vengriškai. Kaip jie įsikurs 
naujoj, jiems svetimoj šaly?

Ikišiol sienų perėjo 1,400 
tremtinių. Didelio tremtinių 
skaičiaus laukiama rytoj.

£*arp ištremtųjų buvo dvi 63 
metų moterys, kurios vedėsi 86 
įn. amžiaus tėvą. 4 metų basa 

įmergaitė pasimetė kely su ša 
vo tėvais. Atvyko jauna mo
tina su naujagimiu kūdikiu, ku 
rj ji pagimdė kely.

Tremiami ^ra visi, nežiūrint 
lyties ir amžiaus .

Kiti tremtinių atvažiavo ne 
šildytais traukiniais, be mais
to ir vandens. Bet daugelis 
buvo priversti atlikti tolimą 
kelionę pėsti.

Daugelis pavargusių tremti
nių liko priglausti namuose, li
goninėse ar mokyklose. Kiti gi 
pasklido po Vengriją' ieškoda
mi savo giminių ar geraširdžių 
žmonių, kurie sutiktų juos pri
glausti.
Abiejų šalių ryšiai yra pavojuj

VIENNA, gr. 6.—Jugoslavi
jos masinis trėmimas vengrų 
gali privesti prie nutrūkimo ry
šių tarp Jugoslavijos ir Veng
rijos.

Vengrijos premieras Goem- 
boes jau įsakė save pasiuntiniui 
Belgrade tuojaus sugryšti į Bu
dapeštą išduoti raportą.

Jugoslavijos legacija Buda
pešte stropiai saugojama rai
tosios policijos, kad neprileisti 
jos puolimo.

Tremtinių padėtis klaiki, nes 
jie buvo išvaryti be jokio įspė
jimo ir jugoslavai pasilaikė sau 
Visą jų turtą.
Vengrija šaukiasi tautų są

jungos pageltos
GENEVA, gr. 6. 

rija pranešė tautų sąjungai, 
kad Jugoslavija staigiai išvarė 
900 žmonių, jų tarpe moteris 
vaikus, senius ir paliegėlius.

Vengrijos pareiškimu, kurį 
tautų sąjungos taryba veikiau
sia rytoj svarstys, Jugoslavijos 
valdžia juos išvarė nedavusi 
jiems laiko dagi būtiniausias 
gyvenimo reikmenis pasiimti. 
Manoma, kad ir tūkstančiai ki
tų bus ištremti.

Daugelis ištremtųjų jau se 
nai yra priėmę Jugoslavijos pi
lietybę, kai vengrų apgyventa 
teritorija pateko po karo Ju
goslavijai.

RADIO FOTOGRAFIJA KARALIAUS SUNAUS VESTUVIŲ

•O®

B

< į

J-’:. L ’ • ,

Per radio iš Londono perduota fotografija šliufao Westminstcr bažnyčioj; jauniausio Anglijos ka
raliaus sunaus Jurgio'su-Graikijos princesa Marina.
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Sov. Rusija dėl Kirov Nesuranda Australi- Lietuva sulietuvino
užmušimo sušaudė 

jau 66 žmones
Tai bolševikų pagiežų dėl 

ties bolševiko nušovimo 
maus komisaro

pa

Veng-

STUTTGART, Vokietijoj, gr. 
6.-—4 žmonės liko užmušti trau
kiniui sudaužius trokų. i

,«į

jos lakūnų
HONOLULU, >Hawaii, gr. G. 

—Kad ir pavargę nuo nuolati
nio skraidymo, karo laivyno

mokyklas Klaipė
dos krašte

MASKVA, gr. 6. — Laidojant 
Leningrade nušautąjį galingojo 
politbįuro narį Sergei M. KĮ-1 v • i
rOv, sovietų valdžia paskelbė, .3,000 žmonių valo 
I T •• • Vi* • • . . • • V 1 *1 i * a

lakunai nepaliauja ieškoję jtri- ’Veik visos Klaipėdos krašto mo
jų lakūnų, kurie skrisdami iš 
Californijos į Australiją buvo 
priversti nusileisti juroje. Bit 
ikišiol nepavyko j tvos surasti.

kyklos paverstos lietuviško
mis. Vokiečiai sujudę ir grū
moja mokyklų streiku

Jungi Valstijos ispė 
ja Japonijos 
militaristus

LONDONAS, gr. 6. — Pre
zidento Rooseveltu asmeninis 
pasiuntinys Norman H. Davis 
šiandie viešai įspėjo Japoniją, 
kad panaikinimas Washingtono 
laivynų sutarties pastatytų pa- 
vojun saugumą, pagimdytų 
nuožiūrų ir privestų prie brau 
gių laivyno lenktynių, kurios 
nė vienai šaliai nesuteiktų ge 
ro.

Jis tų įspėjimų pareiškė kal
bėdamas Amerikos korespon
dentų draugijai ir tai buvo pir
mas viešas pasisakymas dėl 
Amerikos laivyno pozicijos. Da 
vis taipgi priminė, kad prezi
dentas Rooseveltas pasiūlė di
delį karo laivyno sumažinimų

Amerika įtraukė į 
pasaulinį kara amu
nicijos fabrikantai

Dar ir dabar amunicijos 
kantai visaip bando.. 
ginklų embargo

fabri- 
apeiti

6. — 
tyrinė-

Fabrikantai priešin 
sis 30 vai. darbo 

savaitei

WASHINGTON, gr. 
Senato komitetas, kuris 
ja amunicijos fabrikantų vei
kimą, iškėlė aikštėn tą faktą, 
kad amunicijos fabrikantai vi
saip bando apeiti Amerikos 
ginklų embargo. Kada Jungt. 
Valstijos uždraudė ginklus siųs
ti j Chiniją, tai Du Pont para
ko komp. išsiuntė daug parako 
į Holandiją, nors gerai žinojo, 
kad iš ten tas parakas bus pa
siųstas tiesiai į Chiniją.

Amunicijos fabrikantai daug 
ginklų ir amunicijos pardavei; 
Bolivijai, kuri šiuo laiku ka
riauja sū Paraguay.

Senatorius Clark stačiai pa
reiškė, kad Jung< Valstijoms 
visai nebuvo reikalo įsimaišyti 
į pasaulinį karą ir jos tai pa 
darė “vien, kad apsaugoti amu
nicijos fabrikantų pelnus”.

NEW YORK, gr. 6. — Ati
darydamas Amerikos fabrikan 
tų konvenciją, jų prezidentas 
Bardo pareiškė, kad fabrikan

— - į Washingtoną
WASHINGTON, gr. 6> —Pre

zidentas Rooseveltas baigė sa 
vo atostogas Warm Springs, 
Ga. ir jau sugryžo į Baltąjį 
Namą Washingtone. Bet ir bū
damas atostogose prezidentas

;yo išgalėmis priešinsis Ąmeri- ' ’ * 
kos Darbo Federacijos pastan 
goms 
vaitę, 
tam 
darbo

įvesti 30 vai. darbo sa 
arba bet kokiam griež- 
jstatymais nustatymui 
valandų.

HOLLYWOOD, Cal., gr. 6—
Yra didelis pavojus mūviu ak- nepaliovė dirbęs ir visų laika 
torių ir rašytojų streiko už pa- laikė nuolatinius pasitarimus su 
gerinimų darbo sąlygų. Dery- kabineto nariais ir kongreso va- 
bos ikišiol nedavė jokių pasek- dais apie busiantįjį kongreso 
mių. programų.

kad ji išliejimui pagiežos dėl 
to komisaro nušovimo, jau su
šaudė 66 “baltgvardiečius” ii 
“kontrevoliucioneirius”. 37 jų 
liko sušaudyti Leningrade, kui 
Kirov liko užmuštas ir 29 su
šaudyti Maskvoj, kur Kirov li
ko sudegintas ir palaidotas 
Tarp Maskvoj sušaudytų yra ii 
viena moteris.

Didžiuma sušaudytųjų Lenin
grade esu nesenai atvykę iš Suo
mijos ir Lenkijos, o didžiuma 
sušaudytųjų Maskvoj esu atvykę 
iš Lenkijos, ir Latvijos. Kaip tie 
“baltgvardiečiai” galėjo atvykti 
prie tokios aštrios pasų siste
mos Rusijoj, bolševikų valdžia 
neaiškina.

Didžiuma sušaudytųjų 
niekam nežinomi žmonės, 
gi buvo nariai komunistų 
tijos ir yra ilgai išgyvenę Le 
ningrade ar Maskvoj.

Valdžia dar nepaskelbė liki
mo tikrojo Kirovo užmušėjo 
Nikolajev, dagi ir sušaudytuo
sius nebando su juo surišti.

Masinės žudynės buvo išlie
jimas bolševikiškos pagiežos 
prieš jiems nepatinkamus žmo* 
nes, dagi savo partijos narius. 
Taip darydavo ir Leninas, ku
ris desėtkus priešininkų su
šaudydavo, jei tik kas nužudy 
davo kokį bolševikų.

sniegą Chicagos 
gatvėse

nCHICAGO.-—3,000 žmonių 
šimtai trokų liko pristatyti va
lyti sniegų, kurio Chicagos gat
vėse užvakar prisnigo 6.2 co
lių. Tai bu’vo didžiausias snie
gas nuo pereito kovo mėn.

Tečiaus šiandie 
naujas sniegas,
šiandie pasiekti iš Rocky kal
nų, kur siaučia sniego pūgos.

Užvakarykštis sniegas labiau
sia palietė Chicago, nes apie- 
linkėse sniego buvo daug ma
žiau.

numatomas 
jei jis spės

yru 
Kiti 
par- 1,000 chiniečių komu

nistų žuvo mūšyje

MADRIDAS, Ispanija, gr. 6.
Monarchistai ir reakcionieriai

PORTLAND, Me., gr. 6. 
šiandie prieplaukose siautė 
delis gaisras, kuris pridarė nuo- organizuojasi, kad pasigrobti 
stolių už $200,000. Du žmonės Ispanijos valdžių į savo ran- 
apdęgė.

KLAIPĖDA, gr. 6. — Klai- 
I pėdos • krašto valdžia išleido 
dekretų, sulig kurio iš 228Klai-. 
pėdos krašte esančių valstybės 
lėšomis užlaikomų mokyklų. 
222 mokyklos yra paverčiamos 
grynai lietuviškomis mokyklo
mis, kur viskas bus dėstoma 
lietuvių kalba. Ikišiol 208 tų 
mokyklų buvo vokiškos, kur 
viskas buvo dėstoma tik vo
kiečiu kalba. Dabar visos tos 
mokyklos paverstos lietuviško
mis ir vokiečiams liko paliktos 
tik 6 mokyklos.

šis Klaipėdos krašto valdžios 
dekretas labai sujudino vokie
čius, /kurie grūmoja net pa
skelbti mokyklų streikų ir ne
leisti savo vaikų j lietuviškas 
mokyklas.

(Nors Klaipėdos kraštas bu
vo prijungtas prie Lietuvos, 
tečiaus ikišiol mokyklos pasili-? 
ko vokiečių rankose ir per tas 
mokyklas vokiečiai smarkiai 
vedė Klaipėdos krašto vokieti
nimo darbų, nes ne tik kad mo
kytojai skiepijo vaikams vokiš
kų dvasių, bet patys tankiausia

di-

kas.
H

VARŠAVA, gr. 6. — Varža 
vos miestas užvedė teisme bylų, 
kad panaikinti elektros konce
sijų, duotų vienai francuzų 
kompanijai. Dagi reikalaujama 
jos turtų konfiskuoti.

HARRISON, N. Y., gr. 5.— 
Lila Lee, chicagietė mūviu ak- 
tarė, šiandie apsivedė su John 
R. Peine, sunum Chicagos fab
rikanto ir broliu mūviu akto
rės Virginia Pine.

—-...... r ■"

LONDONAS, gr. 6 
tomis iŠ Shanghai 
1,000 komunistų liko užmušti, ( 
9,000 sužeisti ir 2,000 paimti buvo Vokietijos agentai ir sub- 
belaisyėn mtfšyje prie Siang sid]vx>jami Vokietijos pinigais 

20,000 komunistų armija visame krašte vedė pro-vokišką 
priversta pasitraukti už ir pro naciškų propagandų).

-r- Gau- 
žiniomis,

GIMINĖMS LIETUVOJ
• . • ‘ 1 * *

upes, 
buvo 
upės.

«Mbi ■

Nušovė 3 žmones

STOCKTON, Cal., gr. 6. - 
^Pamišęs užmušėjas nušovę tris 
, žmones ir paskui pats nusižu-

VIENNA, gr. 6. — Visiems'
Rumunijos advokatams įsakyta 
paskelbti streikų protestui prieš dė. Visi jie buvo italai. Įta 
naujus profesionalams taksus, riamas ir juodrankių kerštas.

DOVANŲ KALĖDOMS
Ar mes galim užmiršti mums 
brangius tėvelius, seseles, giminai- 

. čius Lietuvoj šių KalSdų šven^ 
tėse? ’
žinoma kad ne. T • » T’ - . . -

ir pro nacišką propagandą).
’ /• > , Z I '

Tn. .

VIENNA, gr. 6. —Austrijos 
teismas sutiko Jugoslavijos ka
pitoną Ivan Poderžai išduoti 
Jungt. Valstijoms, kurs jis bus 
teisiamas už dvipatystę. Jo an
troji žmona, amerikietė advo
katė Agnės Tufverson, nežinia 
kur prapuolė ir spėjama,. yra 
nužudyta.

'■>.y

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

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiųs jūsų pi- 
/ nigus Lietuvon doleriais ar litais su užtikrinimu pilno 

ir greito išmokėjimo.

. NAUJIENŲ Pinigų Siuntimo Skyrius
1739 So. Halsted St Chicago, m.
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Senų Pittsburghiečių “f;08 Bk?R'.. . , * » 5* *. domh Jia> labiau, kad rabinas
Atsiminimų Skaity
\ tojams

j šį Pittsburghe Naujienų 
numerį nešuspėjbme prirengti 
A, Palūpio atsiminimus, kaip 
kad buvo Žadėta, — malonė
site atleisti. '

Sekamame numeryje tilps A. 
Palūpio atsiminimai; kurie yra 
tikrai įdomius, Kituose Pitts
burgho Naujienų humetitibse 
tilps kitų senų pittsburghiečit; 
{domus atsiminimai.

— S. Bakanas.

REPORTERIO 
PRIETYKIAI 

■-•v

Reporterio patyrimai ir 
įspūdžiai žydij bažny
čioj.

iki 
žy- 
re- 
he

Jūsų Reporteriui ieškant 
naujienų, naujų ifr įspudihgų 
patyrimų, tėhka visur būti, vi
sur nueiti ir visko pamatyti. 
Vienur jūsų Reporteris yra 
mylimas svečias, kitur balsiai 
nekenčiamas žmogus. Bet ką 
tu žmogus padarysi, jei Repor
terio toks jau amatas.

Tačiau jūsų P.feporteris 
šiol niekad tlėbUVO buvęs 
dų sinagogoj ir apie žydų 
ligiškas apeigas neturėjo
mažiausio supratimo. Norš Šiaip 
daug visokių kalbų ir pašakų 
yra girdėjęs apfe žydų religiš 
kas apeigas, bėt dažniausiai 
tos kalbos — tai tik pajuoki
mas žydų ir jų visų religiškų 
apeigų.

šiofnis dienomis (gruodžio 1 
d.) mAno kaimynas žydas pa
kvietė mane teiti į jų sinagogą 
pažiūrėti Čėfrėmbmjų: kaip jo 
13 metų amžiaus siihUš bus 
padarytas vyru. Paaiškino 
mAh, kad pagal žydų papročius 
ir religijos patvarkymus Vai
kas, sulaukęs 13 m. amžiaus 
yra įrašomas s« ceremonijom 
mis į stMUgUsių skaičių; Trum
pai sakant, padaromas pilnu 
ir tikru žydu, taip kaip ir ka
talikų vaikas arba mergaite, 
išhibkę katekizmų ifr priėję pir
mą išpažintį, skaitosi pilnais 
nariais katalikų bažnyčios; 
Skirtumas yra tas, kati kata
likų bažnyčia priima į savo 
narių tarpą abiejų lyčių narius 
(vyrUs ir moteris), o pas žy
dus moteris nesiskaito bažny
čios nariu, žydai negali savo 
bažnyčioj pamaldų laikyti, jei 
nėra sUSiHnkę 10 Vyrų, žodžiu 
sakant, pagili žydų religijos 
patvarkymus, moterys yra be
teisės, be jokios atsakomybės 
ir pareigos link religijos.

Pakviėtimafc buvo priimtas.

Kaimyno pakvietimą pri
ėmiau ir apie 10 vai. ryto mfc 
važiuojame į “Beth Israel“ sfe- 
nagOgą, ku*ri randasi prie Kast 
gatvės, North Sidėj. Kaimyno 
giminės, draugai ' ir pAŠįstAfirt 
visi buvo susirinkę. Daugume 
žydai, nors keli buvo ir ne žy
dai.

Einant i Žydų bažnyčių, gh- 
vau patarimų nuo savb mote
ries, kad nenusiimčiau kepurės, 
ba žydų bažnyčioj nevalia ėsą 
būti be kepurės, lyginai kaip 
kad katalikų bažnyčioj nevalia 
būti su kepure. Aš to, žinoma; 
ir laikaus; nors tai yra nepa
prasta, icad bažnyčioj fėlkia 
būti su kepure. Bet ką pana? 
ryši; mmm “vežime Vip 
žiuoji, tokią ir giesmę turi gie- 
doti”. DaVaU taiD, W kiti flfe*

vo tautų, žodžiu sakant, ge 
riau prirengia gyvenimui.

— Reporteris.

Pittsburgh, PA*
Rengiama Lietuvos 

nijos išdirbinių
ir Kasto- 

paroda

Dr. J. 
laiškų • v 

1S

prasi- 
ir tę-

prašo

šiomis dienomis 
Baltrušaitienė gavo 
Lietuvos Generalio Konsulo P. 
žadeikio, kuris praneša, kad 
didžiulė Gimbels departamen- 
tinė krautuvė Pittsburghe ren
gia Lietuvos ir Eastonijos iš
dirbinių parodų. Paroda 
dėsianti gruodžio 10 d. 
sis iki gruodžio 24 d.

Konsulas žadeikis
kad Pittsburgho lietuviai pasi
stengtų sudaryti tam reikalui 
komitetą ir suinteresuotų Pitts
burgho lietuvius rengiama pa
roda. Gimbels kompanijos at
stovai irgi kreipėsi į Dr. Bal
trušaitienę tuo pačiu1 reikalu; 
Butėnt, kad Pittsburgho lietu
viai sUsirupintų rengiama pa
rodu.

Minėtoj parodoj bus išsta
tyta Lietuvos ifr Eastonijos iš
dirbami daiktai. Galima bus ne 
tik pamatyti, ale ir nusipirk
ti Lietuvoj pagamintų daiktų 
kurių kainos bus nuo 10 cen- 

. tų iki $185.00. Bus daug 
kių gintarinių daiktų ir 
kių Lietuvos dirbinių.

Nebus tik parduodami
daiktai, kurie buvo pagaminti 
pirm 18-to šimtmečio. Tačiau 
tokių daiktų vistick bus išsta
tyta parodoj atvaizdavimui lie
tuvių išdirbystes progreso it 
viso to, kas pas lietuvius tais 
senasis laikais buvobįdomaus.

Gimbels didžiulėj...departa-
meiltiilėj krautuvėj tūkstančiai 
žmonių pereina kas dieną. Je< 
Pittsburgho lietuviai tinkamai 
kooperuos su parodos rengė
jais, tai Lietuvos dirbiniai bus 
tinkamai išreklamuoti tarpe 
amerikonų.

— S. Bakanas.

viso 
kito-

tokie

vo klebonijų ir parapijai tik 
maliava tekainavo.*

Reiškia, “hahjft Šluota gerai
šluoja. • *

thiikiškai, priežiūroj kun. če- 
panionio. Ir katalikiškdi Užau
ginti sarttiatijas prisipažinti, 
kad jie y fra lietuviai.

O tarp taip vadinamų “be
dievių”, tai, iUr būt, riėfrdsim 
nė vienos šeimynos, kur vai
kai sarmatytųsi prisipažinti esą 
lietuviai.

Tai, mat,
kunigų pasakos, kad tik kuni
gai palaikų lietuvystę ir kad 
tik tie esą gefri lietuviai, kurie 
yra gėri katalikai.

Senis iŠ Hoftiestės.

Pittsburgh, Pa.
Pasikoliojimų ir prasimanymų 

kontestaš

kiek yra vertos

re
pą- 
pas 
ne- 
pa-

turi gražų baritonų. Aš prade
di! galvoti: ar operų pildymas 
yra skolintas iš žydų maldų, ar 
žydų maldos iš operų ? Mažai 
žinddftrrtMš apie nlužikos isto
rijų, — bpfrehdimo hfedarau. Tik 
vienas dalykas metasi Į akis: 
būtent, kad žydų maldose yra 
labai daug raudos.

žydų bažnyčioj, kaip ir ki
tose bažnyčiose, yra ir savo
tiškas altorius. Tik žydų alto
riaus emblemos susideda iš 10 
Dievo prisakymų toblyčių, o 
ŠVėnČiauSiaS dalykas yra taip 
Vadinama “Tbrah” arba pen
kios Maižiešiaus knygos, kur 
surašyta taip vadinamas sena
sis testamentas. Tai atrodo lyg 
du dideli “plejerio” piahb ro 
litukai ant viėhdS popieros; kur 
iŠ VietiO vyhiOja i kitų.

Žydų bažnyčioj susirinkusių 
Užsilaikymas tikrai prastas; 
laike pamaldų kalbasi tarpu
savy] bei vaikščioja. Geriausiai 
pasireiškia žydų nervuotumas 
ir neramus būdas.

JUbkihgai išrodo, kaip tėvų 
atvėsti maži vaikai j bažnyčią 
elgiasi: jie yra pripratę na
muose būti bfe kepurių, tai ii 
bažnyčioj nepakenčia kepurės 
aiit galvos. Dėliai to tėVai tu
ri Vargo, nes jiems visą laikj 
tehka daboti, kad vaikai nenu
siimtų kfepUrių.

Pasirodo, kad nors žydai 
ligiškai stipriai laikosi savo 
pročių, bet ištautėjimas 
juos, tur būt, yra didesnis, 
gu pas lietuvius. Kiek teko
stebėti; tai žydų visos malda
knygės yra 2 kalbom: anglų 
ir hebrajų. Jų ?bažnyčioj> viso
kie pranešimai • daroma anglų 
kalba.

Rabinas Adblfas Levin, ku
ris yra Lietuvoj gimęs ir au
gęs bei moka lietuViškai kal
bėti, aiškino man, kad jie esh 
pfriversti vartoti anglų kalbų, 
nes žydų kalba esanti didžiau
sias mišinys: Austrijos žydai 
nedali susikalbėti su1 Rusijos 
žydais ir taip toliau. Tokiu 
budu, esą, negalima apsieiti be 
anglų kalbos, ypač šioje šaly
je, kur žydhi y fa SuvažiaVę iš 
višų šhlių.

Pabaigiama, pamaldos. Mano 
kaimyno sdnui įteikiamas di
plomas ir jis pristatomas kal
bėti anglų kalba j susirinku
sius; Nadjasis žydų 'religijos 
Ir bažnyčios narys, George 
Weinberg, labai gerai buvo pri
sirengęs, tad ir pasakė tinka
mų kalbą. Piriniausiai pareiš
kė, kad “šiandienų sukakę jam 
13 metų, kaip jis pamatęs die
nos šviesų šiame pasaulyje”. 
Paskui padėkojo tėvams už jo 
auginimą, mokinimą bei sude
da pažadus dėl savo religijos, 
tautos, tėvų ir parapijos, ku
rios jisai šiandien patampa pil
nu nariu. Priminė žydų tau
tos kovas dėl religijos ir tau
tos išlaikymo.

Pasibaigus ceremonijoms, Vi
ši bUVo pakviesti į svetainę 
prie stalų, italai buvo apkrau
ti visokiais valgiais ir gėri
mais. Tai, žihotha; sVečiai i»’ 
viešnios tenai drutinosi. O pa- 
sidnitinus ir vėl buvo prakal
bos sakomos bei teikiami lin
kėjimai naujam vyrui ir žydų 
bažnyčios h&fltii.

Tub Viskfis Ifr užsibaigė.

Lapkričio 25 d:; teko paste
bėti Pittsburgh Press atvaiz
dus Jurgio Grafo ir j b žmo
nos. Tenai raŠoma» kad Gra
fai švęs 50 metų jubiliejaus 
sukaktuves savo ženatvės, ei
dami prie altoriaus ŠV. Petro 
ir Povilo bažnyčioj ir pakar
todami ženatvės ceremonijas, 
kurios buvusios pirmų kartų 
atliktos 50 metų, atgal Vokie
tijoj- n

Visai užtylima* kad tie se
nukai Grafai yra tikri lietu
viai iš Dzūkijos - ir jie Vokie
tiją tik tematė gal važiuoda
mi į Ameriką. Bijoma taipgi 
pasakyti, kad ,šv. Petro ir Po
vilo bažnyčia yfra lietuvių baž
nyčia. • f

Nereikia kaltinti tų senukų 
dėl tokio klaidingo informavi
mo amerikoniškų laikraščių; 
Greičiausiai bus, kad tai Gra
fo sūnūs, šarmatydambsi pri
silažinti lietuviu, papasakojo 
angliško laikraščio reporteriui, 
kad jo tėvas ir motina yra vo
kiečiai ir iš Vokietijos, — mat, 
pavardė biskf Vokiška.

Keikia priminti, kad Grafai 
angino savo šeimynų tikrai kA- 
...... .... .. ■ ■ ;■...........■■■■■■■... ...... .... .

Homestead, Pa.
Nauja šluota geriau šluoja. —- 

Randasi tokių lietuvių, ku
rie vadina save vokiečiais;

Miru's prieš kiek laiko kun. 
S; Čepanionui, lietuvių šv. Pe
tro ir Povilo parapija susilau
kė naujo ir jauno kunigo J 
Vasiliausko, kuris buvo atkel
tas iš Danora, Pa., j Home- 

Tuojau pasirodė, 
šluota daug geriau

kuni čepanionui

------ ---~!-- U’’--- .-- T---------------.

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU

Lietuvis Advokatus
4631 South Ashland Avė.

Tel. Boulėvdrd 2800
Rez. 6315 S(jjRockWell SL 

Tel. ReųubHe 9723

Philip S. Rdsenthal
ADVOKATAS,

4193 S. ARCHER AVENUE 
PlfONH I.ĄFĄYBTTB 4488 , 

HOURS: Evcnfag 7 to O P. M.
z 134 N. LA SALLE STREET 

I’HONB CENTRAL b 1OO 
HOURS: 0. to 5 P. s M.

X

AKIU SPECIALISTAI

šiais laikais tenka girdėti 
apie visokios rųšies kontėstus. 
kaip tai: bėgimo, gėrimo, Šo
kimo, mušimosi, ant stiebo ko
to sėdėjimo ir apie kitokius 
“pasižymėjimus”. Bet kolkas. 
tur būt, niekam nėra tekę gii- 
dėti apie pasikoliojimo ir pra
simanymų kontestų4 Tačiau šio-

mis dienomis teko pastebėti 
kunigų “Drauge” Pittsburgho 
Lietuvių žinių skyriuj, kad yra 
ir pasikoliojimo bei prasima
nymų kontestas. Nors apie to
kios rųšies kontėstus nieko iš 
kajno nebuvo girdėti, bet ku
nigų “Draugo” No. 276 Pitts
burgho skyriuj susyk atsirado 
net 3 “čempionai”, kurie vie
nas su kitu lenktyniUoja ko
rtoj ime ir prasimanymų skel
bime apie Poviliuką, Pittsbur- 
gho Naujienas, antrąjį skridi-

(Tąsa pusi. 3-Čiam)

» •

DAKTARAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI KITATAUČIAI

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2843

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedėtomis pagal sutarti.

Dr. Pulsuckis
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699 

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

6412 Šo. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Wėst 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Sėredomis ir nedSl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Repuhlic 7868

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerėi lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18lh SU netoli Morgan St 

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

. Tel. Canal 3110 
Rezidėndjos telefonai:

Hydte Pafk 6755 ar Central 7464

<4

A.L.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.
> • . .

Tel. Ofičė Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395 #

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

Valandos l-r-4 po pietų, 7—8 vai. vak. 
išskyrus sėredomis.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL;
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virgiiiia 0036 

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

Ofiso' Tel. Ldfayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr* V* E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av„ kamp. Francisco aV.

Dr. Margėris
3325 So. Halsted S t. 

Valandos: nuo 16 iki 2 po pietų, 
ir mio 6 iki 8 vakaro.

SVbtttėdieniais . nuo 10 iki 12 
Phonė Bbulevard 8483

SVfehtadiehiais . nuo

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 4643 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir do G iki 8 
' vak. Nedėlioj a pagal sutarimą 

Ofiso Tel. 5 Boulevard 7820 
Namu Tel Prosnėct 1930

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahti

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nilo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po p’etų
7 iki 8 vai. Nedčl. nuo 10 iki 12 

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

. Dr. A. A. Roth
rtusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
•' - ęnronįsku 11sru*

, 'Gfisis 3102 So. Halsted St. 
arti 81 st Street,

Valandos: 2—4, 7—9 Vai. vak. Ne- 
dSliorhis ir Šventadieniais 10—42 
i.fx ■ jtear ■■— dięna,-. ....r.-Miiigi.,

AKUŠERĖSPhone Boulevaid 7042
Dr. C. Z. Vežei is 

Dentistaš 
4645 Š6. Ashland AVe^ 

arti 47th Strfeet
Valandos, nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.
- ._________________ ' ■ ■■ ■ ■-------------------- ___________________ r..-.

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

2400 West Madisbn Street
Vai. 1 iki 3 po piėtij, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Mrs. Anelia K. Jarusz

CfclCAfcO, 1LL.

Jei

25 METU PATYRIMO
Priiajkime akinių d& visokių, .akių

Tel. BbuteV&rd 5914 Dieną ir Naktf 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m

.Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Incorporated . •
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir aut-.V.iau. 
Modemiška koplyčia dykai. 

668 W. 18th St. . Tėl. tanai 6174
CHICAGO. ILL.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 Wt 46th St, .
TėL BouleVard 5203 ir 8413 , 

1327 So. 49th Ct.
'l'el. Cicero 8724. Koplyčia dykai

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Gtaborius ir 

BalzatnuOtojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinami.

3319 Litliaiiica Avenue
. CHICAGO, ILL.

Jei kėhčlifo nuo gšlvOsį škatidėjimb; 
Jei skaitant raidės*4 susilieja i; daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas 

skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 

Dr. John XSlnetana 
. OPTOM_, 

1801 So. As 
PlaH P^sfob6kiafo%ano iškabas 
Valandos nuo 9:80»d.M 8:3p Va
karo. Koom 8* Nedaliomis uždaryta.

KalMfoe iMuvifckM 
Phone Canal 0523

Graborius
KOPLYČIA DYKAI 

1410 South 49 Ct.
CICERO. ILL.

Lathavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarhar ja laidotuvėse kuopigiausiki 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

su darbu busite užganėdinti.
2314 W.. 23rd PL, Chicago

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, Ml.
TeL Cicero 5927

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas 

jeigu norite dailumo ir nebHngumo 
Laidotuvėse........Pašaukite...........
REPublic 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšiu su fifrrna tuo 

pačiu vardu)

Liūdnoj Valandoj 
Pašaukite

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometricšlly Akių Specialistas. 
PalengviŪs akių įtempimą; kbrte 

esti priežastimi galvos skaudėjimo; 
svaigimo, akių aptemimo, ftetVuotU- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egžMtninayimas daromas sM 
elektra; pafodhnčią tnUžiatlšiaš klai- 
dar. Specialė atyda atkreipiant į mo
kyklos vaikus. Kreivo!; akys Atitai
somos. Valindos. nuo 10 iki 8 v. Ne- 
delioj nuo 10 iki 12.
Daugely, atsitikimų > akys atitaiso

mos be dluftią.ę Kaniofil pigiau 
kaip piirthiau.

4712 South Ashland A V
Phbnb Ėoulevahl 7589

DR.G.9Ė8NER
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
' Kreivas . Akis 

-'Ištaiso.
Orisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kartibai? HaisttJ St. \ 
Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nėdėlibhiįš hu6 1O> iM\12 vhl. dieną. 
. v, 4, .4..........   ,.&ju . .:... .i

Rcs. 6600 South Artesian Avenue.
Phonė Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

L J. BAGDONAS

PhysiealTherapy 
and Midwife 

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdyme haniuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
elettric treht- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

TeL Lafayette 3572 1 Liulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
PatamaUja Chica- 
goje . ir apielihksje 

Didele ir graži
<•

2506 W. 63 St
Tel. Republic .3100 

10734 SOUTH

stead, Pa; 
kad nauja 
šluoja.

Velioniui 
per ilgą laiką sergant, buvo
kilę nesusipratimai tarp para
pijom] ir kunigo gaspadinės 
Nors velionis kun. čepanionis 
visados palaikydavo savo gas 
padinės pusę ginčuose su pa- 
rapijonais ir dažnai apibarda
vo parapijonus, bet, gal bui, 
dėl tų nesutikimų ifr dėl dė- 
pfresijos parapijos skolų darė
si vis daugiau ifr daugiau. Ėe 
to, buvo apleistas net bažny
čios taisymas.

Pafrėjiis kuh. VasiliaUskui 
kuris yra PittsbUrghe gimęs 
bėi augęs, ir yra amerikorilš 
ko tipo kunigas, tuojau para
pijos dalykai pfradėjb virsti j 
gėrųją pusę. Jei kufr ką reikia 
taišyti ifr nėra pinigų, tai ku
nigas pats pihnlftUsiai paklo
ja $25. Tada, žinoma, neatsi
lieka ir pafrapijorthi, 
Što pašktttiniUs eonttiš ir duo
da dėl bažnyčios taisytno. Ki
tas dalykas, tai pats kuhigas 
fteMisarmatija, užsivilkęs “ovė- 
rauzes”, padirbėti. Duokim sau, 
pats kunigas išpentrtVo višą ša-

Garsinkitės Naujienose

MICHIGAN AVĖ* 
Telefonas

Pūliniai! 4151

Y»efmi 
1742

LAWuMif
AmbūlhnieO pątariiA- 
vimas Dieną ir Nak
tį. Moderniška Kop- 

iyfck ir Vargohai 
DYKAI!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direkto- 
tiiis per 30 Mėtų

4605-07 Š. Ėertnitage 
Avenue

4447 S SFaTrffold Avė

Tel. Cicero 2109 

ANTANAS PETKUS 
' a «. .. •

AMASAIMIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

■<»

Reikia pasakyti, kad žydų 
religija yra tarti oriai Susirišus 
SU žydų tauta; Jei išnyktų žy- 
dų religija, tai vargti išsilai
kytų ir žydų tatfta kaipo to
kiai ftydfti, mokydami SUVo vai
kus tikybos, daugiau Vra prak- 
tikiški, negu katalikai; Jie rito- 
kihd ne vien poterių, betv ir 
kitų gyvėhlfhd pfraktiUiŠkų da 
lykų bei ragina kovoti Už sa-

• krap

GRABORIUS tt BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir > nebrangus

718 W.18th St
Tek Monro© 8877

Susirinkę žydai užsidėjo ant 
pečių skaras ir, rabinui „ Vado
vaujant, asi bei gieda. 
Klausantis no giedojimo iv 
nesuprantant kalbos^ išradę
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Penktadienis, gruod, 7, 19!Vl NAUJIENOS, Chieago, III,

Pittsburgh’o Naujienos na buvo paimta į nelaisvę; jų i 
ukj atome' vokiečiai. Motina su; 
sunum buvo patalpinti nelais
vu] kem'pėj, o tėvas tapo pa 
imuis pue kariškų darbų. Nuo

Scimr.i AR NEBEGALI
VALGYT TAIP 
KAIP PIRMIAU?

; jniems if vyskupijos kancelia
rija to neslėpė.

žmogžudys suimtas • • • ir jib

(Tasa iš ausi. 2-ro) Tur būt, niekam nėra pa-^mus prie Kanskų darbų. Nuo
m!} ir apie taip vadinamus'slaptis, kad PittsburKho kuni- j to laiko motina ir sūnūs Visai; 
Pittsburgho “cicilikus”. vadovaujami jų tos -į

Matomai, tas ko.’ionių ir pra- nybes”, lošė politikišką ‘gei- ■»lai (ltnai dPie s»vo non, v
.sll pittsburgho tautiniu-'buvo dedąmos didžiausios pa ;Mes Ji nuolat laikome savo gyduo- 

• ■ ■ _ j svietą kais neva vardan tautos, kad stangas jį surasti, 
kunigų vienybės išlosus visą turtą is tautiniu- * .

kų _ tautiška parapiją ir tas Šiai dienai nešioja pasaulini 
j “čempioiiais" visas -minias". O kai kortos karo "dovanų ’, — 

yra '2 klebonai ir vienas taip1 liko atidengs ir parodyta pu-1randų. Mat, karo metu 
blikai kokiais tikslais klebonai Į neK 

jei aš tu- taiP gerinasi prie tų bedieviš- 
rėčiau garbės bv.ti teisėju to tautininkų, tai, žinoma, yra

“Chieago, IH. — Aš niekuomet 
neshrailėiau, kad pamėg'nau

“vie- nieko negirdėjo ir negirdi po TRINER’IO KARTŲJĮ eina, kad
<<

simanymų kontestas buvo si.‘-,mį 
pi anuotas ir paleistas į l.
Pittsburgho I
susirinkime prie arbatėlės.

To kontesto “<

sau pabažnas žmogelis. 
Vierykit manim, ;

kontesto, tai pirmą “preisą” 
skirčiau Bridgevillės Vilimui, 
ba j:s tikrai “šauniai” kolioja 
Poviliukų ir tose savo kelionė
se vartoja tokių “aukštų” kal
bos terminalogijn ir tokius 
“aukštus” žodžius, demonstruo
damas savo “mokslą

dėl ko rūstauti. Mat, prisibi- 
joma, kad tautininkai, pama
tę kunigų kortas atidengtas, 
gal “kvitinti” “geimį”.

Tada, žinoma, margls nuneš
tų ant uodegos visų ta “pro- 
cią” dėl sugriovimo tautiškos

damas savo “mokslą” ir sielos: parapijos.
“turtus”, kad paprastam para-l — Senas Pittaburghietis, 
pijonui vargu bus ir supran
tama, ką tas dvasiškis nori pa
sakyti. Antrą dovanų skirčiau 
Vanaginiu! ir 3-čią Kerėplai.

Skaitant kunigų “Drauge” 
tas keliones ir prasimanymus 
tų 3-jų neva rašytojų, tenka 
paklausti: na, kas galėjo taip 
skaudžiai užminti tiems musų 
Pittsburgho klebonams ant
korno, kad jie sukėlė tokį di
delį riksmą prieš Poviliukų, 
prieš “Pittsburgho Naujienas” 
ir prieš taip vadinamus Pitts
burgho “cicilikus?” *

Kiek nuodugniau pastudija
vus tų “kontestų”, pasirodo, 
kad Senasis Pittsburghietfc, 
rašydamas į “Pittsburgho Nau
jienas” ir į “Keleivi” apie Pitts
burgho tautininkų atvirtimą 
prie dvasios šventos, ėmė ir 
atidengė musų klebonų kortas, 
kol dar nebuvo baigtas “gei- 
mis”.

Pittsburgh, Pa.
žymus lietuvis futbolo lošikas, 

kuris yra pergyvenęs pasau
linio karo baisybes.

VYNĄ
į liu .-pintoje, tai vra pus ebėtinai ge
I ras vaistas prieš nevirškinimo vidu- 

Jaunasis Lai.j’U-ukdS ir po rių, blogą apetitą, užkietėjimą vidu-
• ” . ru ir pairusius nervus. Jūsų, F

’ Buzkostny.“ Apdengtas liežuvis, bio
tini veido °*as kvapas iš burnos, abelnas pa

v , vai Rimas, yra ženklai neveiklių žar- 
srap- nų. Pamėginkite Triner’io K rtųjj 

i” sprogo ir lėkdamas ka- Vyną ir jus jausitės puikiai. Vis’ 
i i, , . . . i I va’stininkai užlaiko. Jos. I rinervalkas perkirto JO veidą. Nors Corp., 1333 South Ashland Avenue, 
jis tada buvo tik 5 metų am- Chieago, III.
žiaus ir su nieku nekariavo bei 
niekam negalėjo būti pavojin
gas, bet karo mirties šluota 
šlavė viską, ką tik patiko.

Karui pasibaigus, jaunojo 
Laujausko dėdė, gyvendamas 
Amerikoj, pasirūpino atsitrauk
ti jį ir jo motiną į Ameriką. 
1921 metais jaunasis Laujau- 
skas įstojo į Worcester, Mass., 
Classical High School ir tenai 
besimokydamas pradėjęs lošti 
futbolą. Lošime tiek pasižymė
jęs, kad 
Katalikų 
studentu 
mo. .

dabartiniu laiku esu s 
Universitete garbės 

dėl gero futbolo loši- 
— S. Bakanas.

Pittsburgho rytmetiniame 
dienraštyje “Pittsburg.i Post 
Gazette” lapkričio 22 d. laido
je, sporto skyriuje, tilpo apra
šymas apie lietuvį futbolo lo 
šiką, kuris yra gimęs Vilniu
je, okupuotoje Lietuvoje, ir da 
bartiniu laiku yra garbės stu
dentas Katalikų Universitete, 
Naujoj Anglijoj. Jis vadinasi 
William Ląujauskas ir gyvena 
AVorcester, Mass.

Pittsburgh Post-Gazette spor- 
1 to rašytojaus Mr. Al. Abrams 
žiniomis, p. W. Laujauskas bū
damas 5 metų amžiaus gyveno 
Vilniui su savo tėvais. Pasau
linio karo metu, vokiečiams už

Pittsburgh, Pa
Kaip Marijoną “Draugas” 

formuoja savo skaitytojus
in-

Lietuviškuose ir amerikoniš
kuose laikraščiuose skaitėme 
apie nepaprastų įvykį. Būtent, 
kad žydų kilmės biblijos stu
dentas, kuris neseniai buvo ve
dęs su katalikiškai auklėta 17 
metų šokike, baliavojo katali
kiškame Knights of Columbus 
viešbutyje New Yorke. Tas bi
blijos studentas radęs savo jau
nų moterį katalikų kunigo J.

Ne tik vakarinėse valstijose, kur sniegas pasirodė prieš kelias dienas, dabar panašius vaizdus 
galima matyti ir Chicagoj, po užvakarykščįo sniego.*

J. Leonardo kambaryj ir nu 
šovęs tiek kunigą, tiek savo 
moterį.

Visi lietuviški ir amerikoni
ški laikraščiai padavė tą žinią 
be jokių komentarų ir skaity 
tojai galėjo daryti savotiškas 
išvadas. Vieni kaltino kunigų 
dėl lindimo prie jaunos mote
ries, kiti kaltino studentų dėl 
praradimo lygsvaros ir papil
dymo žmogžudystes.

Tačiau buvo įdomu pamaty
ti, kaip kunigų “Draugas” pa
informuos savo skaitytojus apie 
to kunigo ir jaunos moters nu
žudymą. Mat, šis atsitikimas 
dar kartų parode, kad katali
kų kunigai nėra tokie šventi, 
kaip kad jie bando publikos 
akyse atrodyti.

Dažnai kunigų kontrolupja- 
mi laikraščiai blogus kunigų 
darbus bando nubaltinti, o jei 
negalima nubaltinti, tai sten
giasi juos paslėpti nuo savo 
ištikimųjų sekėjų. Bet šiais 
laikais ir šioje laisvoje šalyje, 
kur nėra cenzūros, kur visi 
piliečiai arti yra susirišę su 
laikraščiais ir ? radio praneši 
mais, tai paslėpti svarbesnius 
įvykius negalima nei mtfo tam
siausios davatkos,

Tad ir marijonų “Draugas” 
negalėdamas tylomis praeiti 
pro tą taip neipąionų jiems ąt 
sitikimą, neva7 paduoda žinių 
apie kunigo nužudymą mažo
mis raidėmis sekamai:

“New York, ^apkr. 27. ,-r- 
Koks pakvaišęs žydas, perėjęs, 
kaip sakosi, presbiteri į onų sėk- 
tbn, Knights ofr Columbus vieš
butyje dienos metu nužudė nu 
šaudamas katalikų ktfnigų J. 
J. Leonardą, 40 m. amž. ? 

: - Bedieviškieji laikraščiai stam
biomis raidėmis rašo apie tų 
įvykį. Iš Trėnton, N. J., vysku
pijos kanceliarijos pąreiškia- 
fna, kad ktm. Leonard yra gri
po auka. 1918 m. jis sunkiai 
sirgo gripu (infhienza) ir ta 
liga pakirto jam sveikatą it 
protų. Po tos ligos nelaimin- 
gąsis visur ' bųstėsi, negalėda
mas niekur pastoviai gyvent', 
šis faktas jau seniai buvo ži
nomas nelaimingojo pažįsta- 
............ .................. .i—•  ........—

ki.’aigų | 
•Draugas” apie nužudymų ku-j 
aigo. Sulig tuo pranešimu ,iš- 

I ‘pakvaišęs” žydas 
nužudė protiškai sergantį ku 
nigų. O kad tas “pakvaišęs” 
ayaus to kunigo kambaryj nu-, 
žudė ir jaunų savo 17 metų | 
moterį, tai kunigų “Draugas” | 
apie tai neprisimena. Sužiniai 
slepia tą faktų, kuris vysku
pijos kanceliariją privertė pa
skelbti, kad nužudytasis kuni
gas buvęs protiškas ligonis.

Jei nužudymas kunigo nebū
tų buvęs sumaišytas su nužu
dymu jaunos 17'metų moters 
aunigo kambaryje, tai vysku
pijos kanceliarija greičiausi .ii 
butų paslėpus tą faktą, kad 
kunigas sirgo protiškai.

Na,' o jei butų taip atsitikę 
su kokiu ten “bedieviu” ar so
cialistu’, tai kunigų “Draugas” 
butų parašęs apie tai didžiau
siomis raidėmis ir su visokiais 
komentarais.

“Bedieviški “laikraščiai” tei
singai padavė žinią apie tą šiur* 
pingą atsitikimą, o marijonų 
“Draugas” tai tik mulkina sa
vo skaitytojus.

— Laikraščių Skaitytojas.

parašė

LIETUVOS ŽINIOS
Panevėžio miesto 

joji taryba
nau-

Garsinkitės Naujienose PETER PĘN

Stop
Jtching

Skin
| Nebesirūpinkite dėl 

odos niežėjimo. Plai 
®kanų, Išbėrimu, 
Dėmiu ir kitu odos 

erzinimu. Gaukite bonka žemo 
Saugia ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet Visose aptiekose 
86s, 60c, S1.00.

THE MACIO 
CARP1T 

AND 
SADIE.
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vruDio 
CAT, ARE
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Chicagos trečias

TAUTŲ KARNAVALAS

Linksmybes, įvairių spalvų efektai, šokiai ir muzika 
iš už jurų ir marių dabar vaizduojami didžiausiose 
Tautų Karnavaluose po visų plačiųjų Chicagų.

CHICAGOS LIETUVIAI turės savo rė- 
presentaciją dideliame Finale progra- 
me, kuris atsibus Chicagos Stadione, 
gruodžio 15 d. Jame dalyvaus daugelis 
artistų, atvaizduodami tautinę dailę ir 
tradicijas.

DIDELIS FINALE
Tikietai dėl. Didelio Finale ir Tautų Karnavalo, kuris atsibus 
Chicagos Stadione, gruodžio 15d., kuriame kiekvienos tautos ar
tistai dalyvaus, dabar jau parduodami Personai Service Bu re a u, 
The Daily News ofise, 9 West Madison Street ir 400 West Madi
son Street. Tikietų kainos yra 25c, 50c, 75c ir $1.00, o baksų 

sėdynės po $1.50. r
SKAITYKITE CHICAGO DAILY NEWS’ KUR TEL
PA- APRAŠYMAI APIE ĮVAIRIŲ TAUTŲ VAKARUS 
IR APIE VISŲ TAUTŲ GRAND FINALE 
ĮVYKS GRUODŽIO 15 DIENĄ.

Rengia
CHICAGOS TAUTINES GRUPES

ir

KURIS

THE CHICAGD DAILY NEWS
PANEVĖŽYS. — Į naujųjų , 

miesto tarybą (21-no nario) 
išrinkta šie asmenys: 1) J. Vi- 
leišis, gydytojas, 2) Lindč-Do- j 
bilas J. gimn. dir, 3) Bielinis , 
J. pašto virš. 4) Aižinas Pr. 
savi v. tani. 5) Marčiukevičius 
M. gyd. 6) L. žemaitis, pro- 
vizor. 7) Germanas K., kasi
ninkas, 8) P. Butėnas, gim. 
mok. 9) Al. Mųigis, notaras, 
10) J. Masiulis, namų sav. 11) 
J. Elisonas, gim. dir. 12) J. ' 
Borisas, iriž. 13) P. Vanagas, 
versi. 14) Al. Bobenskis, gyd. 
15) V. Kulvicas, batsiuvis, 16) 
Ą. Fleišeris, 17) T. Borakas, 
18) H. Chazanaš, 19) š. Ra
mas, 20) K. Dembo, 21) Ba
rauskas, siuvėjas.,

I naujų tarybų įeina 10 nau
jų narių, o kiti visi senieji. Tu
rėjo teisę balsuoti 6,771, bal
savo 6,283, arba 93%; nebal
savo 470, iš jų 140 žydų.

Buvo paduota 128,835 bai
gai, iš kurių , teko lietuviams 
84,056, žydams 29,952 balsų ir • 
lenkams 14,827 balsai. Lietu-

viai pravedė iš 5 sąrašų 14 at
stovų į tarybų, žydai iš 2 są
rašų pravedė 5 atstovus ir len
kai vienu sąrašu pravedė 2 at
stovus.

Lietuvos užs. reik, min 
vyks į Helsinki . ’ I

KAUNAS. XI. 14. Elta
Suomijos' užsienių reikalų mi
nisterio Hackzellio kviečiamas, 
Lietuvos užsienių reikalų mi- 
nisteris Lozoraitis gruodžio 3

d. atvyks į Helsinkį.
Ryšium su Lietuvos užsie

nių reikalų ministerio vizitu 
Suomijoje, Lietuvos vyriausy
bei pasiūlius ir Estijos ir Lat
vijos vyriausybėms sutikus, 
Pabaltės valstybių užsienių rei
kalų ministerių konferencija 
Taline prasidės vienų dienų vė- 
lįau, lapkričio 30 d.

/i'AGAKollNIVllEo
NAUJIENOSE

“Juoda Duona Daug 
Gardesnė”

Taip teisingai dainuoja lietuviai. 
S. PETRAUSKO juoda duona yra 
gardi. Taipgi balta kvietinė duo
na ir visokie pyragaičiai, net bur
noje tirpsta, taips skanus. 
Pirkdami Kalėdoms ir visada rei
kalaukite S. PĘTRAUSKO keptos 
duonos ir kėksų.

S. PETRAUSKAS
BAKERY

2616 W. 69thSt 1721 S. Union Av. 
Prospect 6393 Canal 7858

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
dėlių Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas..

LŪUIS M. GHAPMAN
.INC. '•

120 S. La Šalie St.
Tel. Frąnklin 0576

Nuo Gėlimų ir I
Skausmų ę

' naudokite I
ANCHOR I

PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris Visuomet 
y palengviną skausmus ii

LINCŪLN'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 jų savo 
aplelinkės Tavernoje. LINCOLN’S PRIDE DEGTINĖ yra Straight 
Kentucky Bourbon 100O gryna ir 10 mėnesių sena. Ji specialiu budu 
pasendinta medinėse statinėse.

PABANDYKIME ją šiandien ir patys persitikrinkite.

BRIDGEPORT LIRUOR COMPANY Ine.
WHOLESALE ONLY 

3252 SOUTH HALSTED STREET 
Tel. VICTORY 5382—5883
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NAUJA ORO TRAGEDIJA KAS YRA SPULKA
Rašo Adv. K. GUGISTrijų Amerikos lakūnų — Ulm, Littlejohn ir Skįll- 

ing — skridimas iš Californijos j Honolulu, per Pači- 
tiko okeaną, matyt, pasibaigė tragedija. Jau dvi dienos, 
kai apie juos nieko negirdėt. Paskutinis signalas, kurį 
jie davė antradienį, buvo pagelbos šauksmas.

Skridimas per okeaną, tuo budu, kaip matome, dar 
tebėra rizikingas žygis. Kap. Ulm buvo vienas drąsiau
siųjų ir labiausia patyrusiųjų lakūnų pasaulyje; ir jisai 
turėjo du gabiu padėjėju, vieną pavaduotoją prie lėktu
vo vairo, antrą — navigatorių ir radio operatorių. Jų 
orlaivis, be abejonės, buvo įrengtas gerai.

O betgi, jiems belekiant, kažin kas su jais atsitiko, 
ir lėktuvą su trimis žmonių gyvybėmis prarijo okeano 
bangos.

Ši nelaimė, žinoma, nesulaikys kitų lakūnų nuo pa
našių žygių. Bet ji paskatins kiekvieną jų dar rūpestin
giau pasiruošti. Aeroplanas su tiek įtaisų, kiek jų rei
kia skridimui per okeaną, yra be galo komplikuota ma
šinerija, ir ji turi būti taip nureguliuota, kad ir men
kiausias mažmožys butų tobuloje tvarkoje.

Mums, lietuviams, kurie laukiame pavasario, kada 
Feliksas Vaitkus skris per Atlantiką, yra ypatingai 
svarbu tatai turėti galvoje.. Mes nekantravome, kai ap
linkybės susidėjo taip, kad skridimas buvo atidėtas. Bet 
šiandie kiekvienas musų, kuris galvoja rimtai, turi 
džiaugtis, kad tam jaunuoliui duota daugiau laiko pri
sirengti Tiktai tuomet, kai mes žinosime, jogei yra pa
daryta viskas, kas buvo galima, skridimo pasisekimui 
užtikrinti, mes galėsime jaustis atlikę savo pareigą.

Mes žinome, kad taip nusistačiusi yra ir musų pla
čioji visuomenė. O tie, ką savo piktais pasityčiojimais 
ir šmeižtais mėgina Vaitkaus darbą sutrukdyti ir jo 
ruošiamą žygį paversti niekais, išreiškia ne visuome
nės balsą. Jie yra atbalsis tamsios praeities —- tos pra
eities, kurios dvidešimtojo amžiaus žmonija stengiasi 
nusikratyti.

Apžvalga
IšSIPLIURPĖ

Nebeturėdamas ką daugiau 
pliaukšti apie ALTASS, Mari
jonų organas dar bando pastė- 
nauti apie tai, kaip šiai organi
zacijai ‘‘labai daug kainavo” 
skridimo organizavimo darbas. 
Girdi, išleista $2,788.54 marš
rutams ir kolonijų parengi
mams; $1,947.31 auksinėms ir 
sidabrinėms špilkų tems ir jų 
išsiuntinėjimui; $1,250.00 lakū
nų atlyginimui, ir t. t.

Na, at turi senso tas “kriti
kas”? Jisai rodo savo “nusiste
bėjimą”, kad tiek daug pirkta 
ir siuntinėta spilkučiu (visi tų 
spilkučių pirkimo dokumehtai, 
grįžusieji čekiai, kuriais užmo
kėta už jas, yra ALTASS re
korduose). Bet jisai nežino, ir 
nenorėjo bent per savo “atsto
vus” patirti, kad be tų spilku
čių daugelyje vietų nebūtų bu
vę galima nieko surengti. Yra 
kelios valstijos, kur sekmadie
nį uždrausta imti įžangą į bet 
kurį parengimą. Todėl vieninte
lė išeitis komitetams, rengiant 
aviacijos dienas tokiose vietose, 
buvo pardavinėti airpotte spil- 
kutes. Jeigu, vietoje ALTASS 
valdybos, tuos ženklelius butų 
darę lokaliai komitetai, tai bu
tų kaštavę, daug brangiau, ir 
vietomis komitetai nebūtų su
spėję nė prie aviacijos dienų 
prisirengti.

Tas šmeižikų organas, to
linus, deda J '“organizavimo dar

Utsakymo kaina t
Chicagoje — paštu:

Metams --------- --—............ , $8.00
Pusei metų •••* •••••• 4.00
Trims menesiams _________ 2.00
Dviem menesiams _ _______ 1.50
Vienam mėnesiui ____—_ .75

Chicagoj per iinešiotojus:
Viena kopija .......  3c
Savaitei_______________ __ _ 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paltu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams ----- -----------------------$8 00
Pusei metų ___ __ 4.00
Trims mėnesiams ....... ...... — 2.50
Pinigus reikia siųsti paSto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

bą” ir lakūnų algas. Jeigu taip 
skaityt, tai galų gale viskas yra 
“organizavimo darbas” — ir 
lėktuvo pirkimas, ir gazolino 
tankos, ir ratai, ir instrumen
tai, ir visi kiti dalykai, nes juk 
tas viskas buvo pirkta skridi
mo reikalui.

Bet ką šimutis nori šitais 
tuščiais plepalais pasakyti? Pri
tepęs savo laikraštyje visokių 
begėdiškų insinuacijų ir netu
rėdamas kuo jas paremti, jisai 
dabar mėgina suvaidinti rolę 
durnelio, kuris nesupranta, kam 
čia buvo špilkų tės perkamos ir 
lakūnams algos mokamos!

Su juo, kaip toje patarlėje 
sakoma, pasidaro “du turgu”. 
Kadangi tokiam užsiėmimui 
mes neturime laiko, tai j jo to
limesnius plepalus dauginus ne
bekreipsime dėmesio.

LIETUVOJE IŠLEISIĄ TŪLIO 
NOVELES

“Literatūros Naujienose” pra
nešama, kad netrukus busiąs 
išleistas čikagiečio rašytojo, p. 
A. A. Tūlio, novelių rinkinys. 
Jisai turėsiąs antgalvį “Ta kito
kia moteris”. Rinkinio medžia
gą autorius jau nusiuntęs į 
Kauną.

“Rinkinyje”, skaitome pa
minėtame laikraštyjej “telpa 
33 novelės, apie 15 spaudos 
lankų. Daugumos novelių 
siužetai yra imti iŠ Ameri
kos lietuvių gyvenimo. Auto
rius ryškiomis spalvomis ir 
gražiomis, kiek savotiškomis, 
meno formomis, vaizduoja 
tikrąją musų išeivių buitį; 
kuri vienus iškelia į savotiš

kos moralės ‘biznismenus’ 
(milionierius), o kitus granM 
zdina į pobrindžius, kurie ga
mina \ gatvės valkatas ir 
'gangsterius’ a la Dillinger... 
A. A. Tulys yra vienas tų 
musų rašytojų, kurie sugeba 
pavaizduoti tikrąjį Amerikos 
žmonių, ypač savo tautiečių- 
lietUvių gyvenimą, siekius ir 
jų dvasinius polėkius.”

ŽVĖRIUKAI

Mizaros su Bimbomis “Lais
vėje” džiaugiasi, kad sovietai 
šaudys “niekšus” be pasigailė
jimo, keršydami už komisaro 
Kirovo mirtj. Rašo:

SPULKŲ PADĖTIS J. V. 
ŠIANDIE

[Dėl kai kurių kliūčių pe
reitą antradienį netilpo eili
nis straipsnis apie spulkas. 
Tačiau ateityj adv. K. Gugio 
straipsniai vėl reguliariškai 
tilps antradieniais ir penkta
dieniais.]

Savaitę, kuri prasidėjo spa
lių men. 22 d., New Osleans 
mieste laikyta Amerikos spul-* 
kų lygos seimas. Kaip bendra 
šalies spulkų padėtis atrodo, 
šiandie, patirsime kiek vėliaM 
kai jo dalyviai padarys pranė- 
Šimus iš seimo ir kai porą-tre- 
jetą mėnesių vėliau pasirodys 
spausdinti sėimo nuorašai (pro- 
ceedings).

Visgi nelaukdami tų praneši
mų žinome, kad 1931 m. Ame
rikos spulkos kontroliavo 
$8,500,000'000 turtą? Kad Jos 
iki šio laiko‘padėjo šali'ės gy
ventojams įsigyti 8,000,000 na
mų. Didelis spulkų pasisekimas, 
dideli jų darbai atlikti.

Bet tai ne viskas. Nežiūrint 
aršiausios depresijos, kurioj 
bankai, biržos firmos, kai ku
rios apdraudos kompanijos ir 
viešosios įmonės sprogo kaip 
bombos, spulkos išsilaiko ir šioj 
depresijoj. Ir štai kas sakoma 
brošiūroj užvardytoj “Federal 
Savings and Loan Association” 
apie spulkas: “Jų saugumas 
buvo stebėtinas. Kiekvienais de
presijos metais nuo 1929 iki 
1933, pavyzdžiui, 99Va nuošim
čių bendro jų turto pasiliko ne
pajudinto ir neužgauto.” Taip 
kalbama brošiūroj, kurią išlei
do Federal Home Loan Banko 
taryba, federalės valdžios įs
taiga.

O visgi daug Amerikos spul
kų šiandie stovi kryžkelėj. Ko
dėl?

Ve prakalba pasakyta tūlo 
spulkos darbuotojo per radio. 
Jisai priverstas yra pripažinti, 
kad pasitikėjimas spulkomis 
daugelio žmonių tarpe šiandie 
yra nupuolęs. Mat, daug žino
mų nusivylė spulkomis, kai de
presijos laiku jos nepajėgė 
jiems pilnai jų sutaupų išmokė
ti. '

Tas darbuotojas aiškina, kad 
didžiuma spulkų dalininkų ar
ba šėrininkų neturi kitokių in- 
vestmentų, kaip tik į spulkas, 
taigi negali palyginti, kaip toli 
žemiau krito invesimentai kito
se srityse. Tačiau faktas pasi
lieka faktu: daug žmonių per 
pastaruosius ketvertą-penketą 
metų prarado pasitikėjimą spul- 
kbmis.

Kitas asmuo, vienas žymiau
sių spulkų darbuotės tyrinėto
jų, būtent A. D. Theobald, pa
reiškia, kad spulkoms žmonių 
pasitikėjimas yra taip pat rei
kalingas, kaipi ir bankams. Kad 
ne tik bankai, bot ir spulkos 
negali gyvuoti be Žmonių pasi
tikėjimo. Tik bankui, netekus 
pasitikėjimo," grūmoja staigus, 
dramatiškas susmukimas, o

“...Jau areštuota 71 balt- 
gvardietis / už kruvinus są
mokslus prieš Sovietų valdžią 
bei jos narius. Yra supranta
ma (! — “N.” Red.), kad 
bent dalis tų caristų turėjo 
ryšio su niekšišku Nikolaje
vo darbu.”
Net pagal Bimbos “suprati

mą”, vadinasi, tik dalis suareš
tuotųjų “turėjo ryšio” su pasi
kėsinimu prieš Kirovą. Kiti vi
sai neturėjo nieko bendro su 
tuo teroro aktu. Tačiau jie yra 
skubiai pasmerkiami mirčiai ir 
sušaudomi. Ir musų “komunis
tai” sako “bravo”!

Tai ve į ką leninizmo ir sta
linizmo evangelija pavertė tuos 
žmogelius.

spulkai džiuvijrrias, merdėjimas, 
povali mirtis.

Ir lietuviškų spulkų darbuo
tojai, rodosi, turi statyti klau
simą, ar turi jų vadovaujamos 
įstaigos dar pilną žmonių pasi
tikėjimą, ar turės jį ateity? 
Jeigu turi ir tikisi turėti jį atei
ty, jos rasi gali eiti ir toliau 
takais, kuriais ėjo iki šiol, va
duotis priprasta praktika.

O jeigu tos ar kitos spulkos 
darbuotojai jaučiasi, kad jų 
spulka, nOrs ir būdama dar 
taip tvirta, prarado nors dalį 
pasitikėjimo, tai ar ne verta 
jai ieškoti naujo kelio?

Kokio ?
Atsakymas: žiūrėti, ar nega

lima butų federalizuotis.

Išradimai ir 
išradėjai

... ...... .— . 1 
Kas yrą išradėjas?

(Tęsinys)
Ugnies • išradimai prasidėjo 

pačiais pA’pitasčiausiais ir pa
čiais sunkiausiais budais. Ko
kiu budu prieš keletą tūkstan
čių metų išgaudavo ugnies mu
sų protėviai, tokiu pat- budu 
kai kurios' Amerikos, Afrikos ir 
Australijos laukinės tautos te- 
beišgauha jos ir šiandien. Tiks
lios ugnies atradimo istorijos 
mes neturime, ne, tai įvyko 
priešistoriniais laikais. Todė 
norint aiškiau pirmuosius . ug
nies išgavimo budus sau įsivaiz
dinti, tenka pažiūrėti, kaip jos 
išgauna musų laikų laukinės 
tautos. J/'

Ogi tai ir yra patys papras
čiausi, bet kartu ir gana sun
kus budai, štai, pav., laukinis 
pasiima' sauso, išdžiuvusio me
džio gabalą, pastato ant jo sau
są lazdelę ir pradeda tarp del
nų ją greitai, greitai sukinėti. 
Taip lazdelę laukinis sukinėja 
tol, kol lazdelė įkaista ir užsi
dega* Ir štai ugnis išgauta jau 
dirbtiniu budu. Suprantama, 
kad lazdelę reikia sukinėti tai*p 
delnų be galo greitai, todėl ran
kos greitai ^nuvargsta. Ir štai 
laukiniai susigalvojo, kad leng
viau ir greičiau galima butų su
kinėti, lazdelę apvyniojus Vir
vute. Vieną- lazdelės galą jie 
įremia į tbki pat sauso medžio 
gabalą, kitą - palaiko dantimis, 
o rankomis virvutę trauko tai 
kairėn, tai dešinėn. Lazdelė 
smarkiai sukinėjasi, greitai 
(kaista ir jeigu yra sausa, tuo
jau užsidega, štai jau turime 
tobulesnį “pabūklą’’. Ugniau iš
gauti, kurį per ilg<į laiką pats 
žmogus susigalvojo.

'Pirmykščių ugnies išgavimo 
būdų yra įvairių (vairiausių. 
Kiti laukiniai; pav., gauna ug
nies trindami ploną lazdelę į 
medžio griovelį, kiti, kad grei
čiau įsidegtų, trynimo viet# ap^ 
dengia pjuvenomis ir t. t.

Bet Ugnies žemės (Pietų 
Amerikos salos) laukiniai ,gy.-

DRAUGAI JJ SVEIKINA

Leitenantas Feliksas Vaitkus

yra pilnai kvalifikuotas tokiam žygiui lakūnas.
f; - ... /

Išlaikė specialius kvotimus, kad valdžia duotų leidimą skristi 
per Atlantiko okeaną Lietuvon. Kvotimai parodė, kad Vaitkus

ventojai ugnies išgauna dar gabalą ritinti yra daug leng-
ypatingesniu budu. Jų krašte 
randasi tam tikros geležies ru- 
dies, kurią jie vadina “kolčeda- 
nu”. Kolčedano gabalėliai kar
tais mėtosi ir tiesiog ant žemes, 
tarp akmenėlių ir žvyro. Kadai-; 
se, matyti, iš kolčedano lauki
niai mėgino pasidaryti sau įvai
rių įrankių — kirvukų, plaktu
kų ir kt. Kolčedano gabalus jie 
tašydavo titnago gabalais, ku
rio jų. žemėj taip pat randasi. 
Bet! k{ą jįę;;ĮuoĮnętj’pąmate? Ogi 
kai titnagu smarkiai suduodi į 
kolčedaną, iš jo iššoksta žari-! 
jos. Ir štai ’ laukiniams atėjo 
galvon mintis, ar negalima bu
tų iš kolčedano, skeliant į jį 
titnagu, pasigaminti sau ugnies. 
Jie, be abejo, išmėgino įvairiau-' 
sius budus — ir štai buvo iš
rastas skiltuvas. Skiltuvas ug
niai išgauti pasirodė daug pa
togesnis, negu koks ten lazde
lių ar pagaliukų trynimas.

Mes’ čia suminėjome kelis 
budus, kaip ugnies1 išgauna mu
sų laukinės tauto? Bet, kaip 
minėjome, tokiais pat budais 
jos išgaudavo ir 'musų protėviai 
prieš keletą tūkstančių metų.,

Reikia manyti, kad ugnis bu
vo atrasta ne vieno i kokioj vie
toj, bet daugely, kur tik gyve
no šiek tiek jau praprususios 
laukinės tautos. Tai kas- yra 
ugnies atradėjas? Matome, kad 
čia daugelis žmonių, net dauge
lis tautų per ilgus Šimtus metų 
dėjo po mažą dalelę savo išmin
ties, kol pagaliau buvo atrasti 
patys tobuliausieji ugnies išga
vimo budai. Mes šiandien ug
nies gauname ne lazdelėmis ar 
skiltuvais, bet visi naudojamės 
degtukais, pirmą kartą pasiro
džiusiais 1833 metais, šiandien 
jau ir musų degtukai žmogų 
nebepatenkina ir norima išra 
sti kitokių degtukų — amži
nų degtukų. /

Ugnies atradimas yra vie
nas reikšmingiausių įvykių 
žmonijos istorijoj tai yra 
vienas didžiausių Žmogaus at 
radimu. Jeigu ugnis yra did
žiausias atradimas, . tai ratas 
yra didžiausias išradimas (at
radimas nuo išradimo skiria
si:- atrasti galima tik kas jau 
buvo, bet buvo nežinoma, o iš 
rasti galima ko dar nebuvo). 
Visa musų kultūra, musų ci
vilizaciją be ugnies ir rato bu
tų vįsai neįmanoma. Rato iš
radėjai taip pat nežinomi, kaip 
nežinomi ugnies atradėjai. Ra
to Išradimas įvyko taip pat 
priešistoriniais laikais, Pir- 
miausia, tur būt, žmogelis pa
stebėjo, ■ kad • kolų: nors" rąsto

viau, negu4 jį nešti. Taigi, pir
masis ratas ir turėjo būti pa
prastas rąsto gabalas. Bet tu
rėjo praeiti daug laiko, kol 
žmogelis galėjo dasiprotėti pa
naudoti ratą praktiškesniems 
tikslams. Galima sau įsivaiz
duoti, kad pirmieji ratai, pri
taikyti praktiškiems tikslams 
buvo du rąstų gabalai, tarp 
kurių padėtas koks nors daik
tas, kurį norima perkelti iŠ 
vienos vietos kiton. Toliau, ma
tyti, tuos įjačius rąstų gabalus 
sustatydavo kiek atokiau vie
nas nuo kito, ant jų uždėdavo 
kitų plonesnių medžių — ir štai 
turime pirmykštį vežimą. Ant 
medelių padeda sunkesnių dai
ktų, kuriuos nori. perkelti, rą
stus stumia — ir vežimas va
žiuoja. Taip po biškį, po biš- 
kį( tobulėjo ratas, kol, paga
liau, buvo padarytas jau ga-

mindavo paprasčiausiais budais, 
maitindami rudas duobėse. Vė
jau paprastas duobes pakeičia 

molinės krosnys. Mes čia neap
rašinėsime visos tos istorijos, 
kaip paprastos krosnys tobulė
jo, keitėsi, kol, pagaliau, atsi
rado tokios sudėtingos, milži
niškos musų laikų — geležies 
gaminimo krosnys. Kas atrado 
ir kas praktiškai pritaikė gele
žį? Ogi šimtai ir tūkstančiai 
žmonių. ‘

Daugelis, tur būt, yra girdė
ję, kad garo mašinos išradėja 
yra laikomas anglų darbininkas 
— inžinierius James Watt 
(Džemsas Uatas). Sakoma, kad 
Wattas įsistebėjęs i besikilno
jantį verdančio* katilo dangtį ir 
pradėjęs galvoti, kokiu budu 
praktiškai galima butų išnau
doti garo jėgą. Tačiau iš tiesų 
Watt’as nėra garo jėgos atra
dėjas ir garo mašinos išradė
jas: Wattas garo mašiną tik 
patobulino.

Garo jėga jau buvo žinoma 
senovės graikams. Apie garo 
jėgą savo veikaluose rašo Herų 
Aleksandrietis; ją taip pat mi
ni ir didysis išminčius Aristo
telis. Tačiau tais laikais žmones 
tokiai dalykais mažai tesiinte 
resavo ir todėl imti išnaudoti 
garo jėgą niekam ir galvon ne
atėjo. Beveik per visus vidur
amžius garo jėgos -šnauAojimo 
klausimas taip pat nebuvo ke
liamas.

Garo jėgą išnaudoti pradėta 
galvoti tik XVII amžiaus pra
džioj. Mokslininkai, tyrinėję ga
ro jėgą, priklauso įvairioms tau
toms ir gyveno įvairiose vieto
se, dažniausiai vieni apie kitus 
nieko nežinodami. Pirmas garo 
mašiną bandė aprašyti prancū
zas Solomon de C jus 1615 m t. 
Penkiolika metų vėliau italas 
inžin. Branca taip pat apraše, 
kokia turėtų būti garo mašina 
ir kaip galima butų garo jėgą 
išnaudoti. Dar kiek vėliau apie 
^aro mašiną rašė prancūzas De
nis ĮPapin, ‘ . t u

Apie garo mašiną buvo gal
vojama ir Anglijoj ir Amerikoj 
Septyniolikto amžiaus vidury 
garo mašiną bandė sukonstruo
ti anglas Savery. Dar kiek vė
liau, garo mašinas konstruavo 
anglai Newcomen ir Cawlay 
(Niukomen ir Kovlcj). Ypatin
gai pažymėtina Newcomen’o 
mašina, kurią jis užpatentavo 
1705 met. Newcomen’o mašina 
buvo nepatogi tuo, kad pne jos 
reikėjo žmogaus. Bet visgi to
kia mašina jau buvo lengviau 
dirbti, negu savomis rankomis 
ir savo jėga. Taigi, nežiūrint 
trukumų, Newcomen’o 'mašina 
jau buvo vartojama įvairiose 
anglies kasyklose. Tuo pat lai
ku įvairus technikai ir inžinie 
riaL galvojo, kaip patobulinti 
Newkomen’o garo mašiną. Ot 
vienas tokių patobulintojų ir 
buvo James Watt'as. Jis gar? 
mašinos patobulinimu ypatin
gai buvo suinteresuotas, nes jis 
pats dirbo anglies kasyklose, 
kur darbas yra ypatingai sun
kus.

Watt’o mašina jau buvo tuo 
gera, kad prie jos nebeturėju 
dirbti žmogus, bet į i pati viena 
darbą galėjo dirbti ji jau 
veikė automatiškai Bet ir Wa- 
tto mašina dar buvo visai neto
bula. Tarp kitko, ji tegalėjo pa
versti darbu tik* lakai mažą da
lį šilingos energijos (6—7%), o 
kita šilimos energijos dalis nu
eidavo niekais, žedžiu, Watt’o 
mašina reikalaudavo daug ku
ro, o darbo mažai tegalėdavo 
padaryti.

Taigi, Watt’o garo mašina ir 
toliau turėjo būti tobulinama. 
Ir reikėjo dar daug vargo, daug 
lėšų pridėti, kol mašiną bent 
šiek tiek pasisekė ištobulinti. 
Watt’o mašina buvo išrasta 
1769 met., o tuo tarpu XIX am
žiaus pradžioj dar tebuVo pa
siekta 8—10% mašinos našu
mo.

(Bus daugiau)

na tobulas dviejų paprastų te
kinių be stipinų vežimas. To
liau, be abejb, paprastus te
kinius pakeitė ^ tekiniai- su sti
pinais, neš tokie pasirodė daug 
lengvesni, patogesni ir net sti
presni.

O musų laikais kur nevarto
jamas raitas? Ar mes paimsi
me laikrodėlio mechanizmą, ai 
sudėtingiausią, didžiausią maši
ną, visur mes matysime besisu
kant įvairiausių ratų ratelių, 
įvairių formų, jvar.ių paskyri
mų ir t. t.

Tai kas yra rato išradėjas? 
Čia, be. abejo, galima pasakyti 
tą patį* ką ir apie ugnies atra
dimą.

čia suminėti du atradimai ii 
išradimai yra patys svarbiau
sieji ir patys tipiškiausiej i. Bet 
jeigu nies paimtumęm ir kitus 
atradimus ar išradimus, tai pa- 
matytumėm, kad ir jie ne iš 
karto buvo atidengti, bet pei 
ilgus laikus po biskj, po biskį 
vis labiau tobulinami.

Paimkime, pav., geležies ir 
plieno atradimus. Juk geležies 
rudos laikiniam jau buvo žino
mos prieš daugelį, daugelį tūk
stančių metų. Geležies rudą lau
kiniai jau žinojo, tur būt, ir 
tuomet, kai dar jie tebesinau
dojo akmens kirvukais. Bet lai
kui slenkant, mes matome, kad 
akmeninius kirvukus pakeičia 
pirma žalvariniai, o vėliau it 
geležiniai, žalvaris ir geležis, 
taip pat kaip įr ugnis, ir ratas, 
buvo panaudoti praktiškai įvai
riose vietose įvairų tautų (ži
noma, geležį galėjo panaudoti 
tik tbs tautos, kurių gyvenamo 
se ŽfeniėSe radosi geležies ru
dų). Laukiniai geležies pasiga
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YELLOW RUTABAGAS

FRANKFŪRTERS Vien iš mėsos

VYNO, DŽIN
virš.virš.

Naujausi Threebark’a iškaitant

CHICAGO, ILL

BOSTON MOTERIMS ČEBATU 
KAI Visu Styliu ii* Užkulniu.

Dėl šių 
Kalėdų 
Švenčių

PIRKI!
DABAR
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tarė dre-

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

— Gi jeigu 
ištekėti už jo, 

Ir motina 
sutikti toms

Jonas.. Liekutis

Su kiekvienu pirkiniu už $2.95 ir viršaus DYKAI!

EXTRA PUIKIOS RINKTINAS
15 sv

U. S. 1 pekas

kaip tiktai keturios 
paguldė jį patale,, ir 
gulėjo taip, kol atsi-

DYKAI! v ___ ________ T____  :
Boston užlaiko naujausius ir prašmatniausiai styliuotus Čeverykils

Tai yra musų nauja gera degtinė. Mes esame who- 
lesale dištributoriai 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.
PATARIMAS TAVERNŲ SAVININKAMS

išdrįso tarti Michelis, — 
tamsta teiksies priimti iš 
nęs, — aš dovanosit? tamstai 
nykštuko akinius.

Karalius palingavo lėtai gal
vą, nusiėmė juos ir grąžino Mi- 
cheliui.

50 centų aukos
J. ŽUkatliKil* John Yains, 

Mare Mei-kellen®, Pranas Rim
kus, Jonas Žukauskas, kaaimie- 
ras Linams, Wiliiam Petone.

PASTABA — Dauguma "Midivatt Stores” turi ir mttoi tkyrtur, kur įąr 
galit* pirkti gtrg mitą, pauklticna ir tt. ui irmiauriai kainaiI

BOSTON VYRAMS CERATAI ir OXFQRDS 
VISI GRYNOS SKUROS 

DABAR

A. itemuk, Jonas Varna, z. 
Laurukas, M> Stttnloriia, Sta
sys Godelauskas, Stanislava 
Vitkauskienė, Alfohaa Vitkaus
kas, Julijona# Stfemela, Ber- 
niče GfeJayrTema Ahdrukie- 
vičitnč, Marijona šllegaitiene, 
Stanley KailauMkaSj Frank Vi- 
kevičltts

Frank Maxim, (Peter Dylis, Au
drus Valukohis, Juozas Kaspa
ravičius, J. Synakowski, Anna 
Bachanas, Anthony Misukonis, 
Frank H. Bubel, Mac W. Buor- 
nat, Verne A. Wile, Niek Eyzk, 
Viktoros Petrusonis, Birutė 
Bournait, N. Dodge, A. J. Mar
kauskas, S. Markauskas M. 
Markauskas

Viso

grioviene paliko jį 
savo dukterimi, jis 
netikėtai 
ranką ir

IR ABSOLIUTIŠKAI
DYKAI!

IDAI1O RUSSET

BULVES

KALĖDŲ 
TIKTAI

DYKAI! 
ši GRAŽI 

RADIO LEMPA

Auštant viena iš tarnaičių 
atvežė iš miesto gydytoją, o 
grovas gavęs 
pasiuntinį apie tai, kas įvyko, 
atvyko į pilį.

Michelis girdėjo, kaip gydy
tojas ramino grovą dėl jo svei
katos būklės, o grovienė gar
bino jo drąsą.

Jis norėjo pasikelti ir pasa
kyti, kad jis ne visai užsitar
nauja tokių pagyrimu, bet 
visi paprašė jo gulėti ramiai 
ir nekalbėti.

Praėjo daug dienų 
negu užgijo padaryta Michc- 
liui. Grovienė ir jos duktė 
slaugini jį su meile, ir jis bu
vo labai laimingas kiekvieną 
kartą, kai matė prie savo pata
lo puikią grovo dukterį. Jo 
žvilgsnys dažnai sustodavo ant 
jos, ir eiklus raudonikis ap
dengdavo jos skruostelius 
kiekvieną kartą, kai akys jų 
sutikdavo.

Jis baisiai norėjo žinoti, ko
kios mintys klaidžioja jos gal
vutėje, ir jis paprašė savo mė
lynų akihių.

Grovienė ir jos duktė nuste
bo dėl jo noro ir norėjo suži
noti, kam jam reikalingi pu
siau tamsiame kambaryje mė
tini akiniai. Bet jis kartojo 
savo prašymą iki tol, kol jam 
nenusileido ir neatnešė akinių.

Jis pagriebė juos greitai, už
sidėjo drebančia ranka ir nu
kreipė įtimpą žvilgsnį į jaunos 
grovaitės baltą kaktą. Jis per
skaitė: “Kas jam? Ko jis taip

IR ABSOLIUTIŠKAI
DYKAI!

Michelis beveik visiškai pa
sitaisė ir galėjo jau kalbėti, 
kai grovas panorėjo sužinoti, 
kokiu budu Michelį pasiekė 
žinios apie ruošiamą užpuoli
mą trijų plėšikų, iš kurių du 
mirė ir palaidoti, o trečias — 
guli sužeistas kalėjime.

Michelis nenorėjo nieko 
slėpti nuo savo busimo uošvio. 
Jis papasakojo jam apie susi
tikimą su nykštuku, apie do
vanotus jam mėlynus akinius 
ir kam pritaikyti tie akiniai.

Grovas panorėjo išbandyti

KALĖDŲ
TIKTAI

DYKAI! 
ši GRAŽI 

RADIO LEMPA

N. Y. Rinkėjas: P. Yuška
$1 atiko* ’ •:/

J, Bilunas, Charles Sapianas, 
Peter Yuška, John P. Biliūnas, 
Peter Skerter, Anthony Patrick, 
Vladas Barauskas, Stanley /Pe- 
teryka, William Wassle, Joseph 
Gudeli, Michael Sapiane.

Viso ...................... $12.00

1— Ne, — tarė jis, 
noriu jų imti. Man maloniau, 
kai aš nežinau žmogiškų min
čių. Tai neteikia laimės. Aš no
riu dargi užmiršti tai, ką aš 
perskaičiau4 dabar. Aš skiriu 
tave mano karalystės vyriausiu 
teisėju. Tu rasi gerą pritaiky
mą tavo akiniams.

Ir Michelis užėmė aukštą vie
tą, taip kad grovui nebuvo gė
da susigiminiuoti su jifo.

Jis išsišaukė iš kaimo savo 
motiną, atšventė puošnias ves
tuves su grovo dukterimi, ap
sigyveno puikiame rūme sosti
nėje ir ėjo vyriausiojo teisėjo 
pareigas si? mėlynais akiniais 
ant nosies.

Niekas karalystėje nežinojo 
tų akinių savybės, bet netru
kus visa drebėjo prieš j j.

Pro tuos akinius Michelis 
skaitė tiesą galvose labiausiai 
verslui atsidavusių nusižengė
lių ir pikčiausiai nusistačiusių 
piktadarių, nei viena melagystė 
negalėjo bi?ti paslėpta nuo jo 
ir nei vienas neteisingumas ne
galėjo praeiti nepastebėtu.

Nei vienas nekaltas nebuvo 
nuteistas ir nei vienas nusi
žengėlis neišvengė bausmės. 
Karalystėje viešpatavo įstaty
mas ir teisingumas. Pikti1 žmo
nės bijojo Michelio, o geri get- 
bė jį, ir visoje šalyje jis buvo 
garsus, kaip protingiausias 
žmogus.

Talį) nugyveno Michelis iki 
savo dienų pabaigos.

Vertė Arėjas Vitkauskas.

(Tęsinys)
Tuo tarpu grovienės duktė 

ir abi tarnaitės pašoko iš mie
go ir atbėgo su naktiniais bal
tiniais. Grovienė riktelėjo 
joms, kad pavojus praėjo. Jis 
įnešė keturiose sužeistą Mi
chelį į pilį, visai nepažvelgu
sios kol kas, ar negyvi ar tik
tai guli be sąmonės trys pa
šauti vagys.

Michelis taip pat nustojo są
monės, 
moterys 
jis ilgai 
peikėjo.

dažnai žiuri į mane? Ar ne
nustojo proto tas vargšas jau
nuolis?’*

Tuojau po tos minties atsi
rado kitos netaip aiškios minr 
tys: “Butų labai gaila; jis 
toks malonus ir drąsus jaunuo
lis, aš taip atsidavusi jam, 
kad norėčiau užlaikyti prie 
savęs iki mano dienų pabal-

Markevičz
Ignacas ^altinskas, Myko- 

Kazimieras 
Matas 

ykolas Bujanau- 
aldiš, Antanas 

Vaclavas Poniusia- 
Kos-

burtininkišką akinių jėgą ir 
įsitikino, kad Michelis sake jam 
teisybę.

TU tuTi parodyti akinius 
karaliui, — tarė grovas.

Kai Micheliui buvo leista at
sikelti iš patalo, grovąs paėmė 
jį prie karaliaus rūmų, persta
tė karaliui, kuris išklausė jo 
pasakojimą su dideliu žingei
dumu.

Karalius taip pat užsidėjo 
akinius ir ilgai žiūrinėjo buvu 
sius aplink jį rūmų žmones.

— Maloniausias karaliau, — 
jeigu 

ma-

IŠPARJDAVIMAS
Pėtnyčioj ir Subatoj, Gruodžio-Dec. 7 ir 8

Kai jis perskaitė visa tai, 
ašaros pasirodė jam akyse 
Jis nusiėmė visiškai pasida
riusius blausius akinius ir ne
pasakė nei žodžio.

Bet kai 
vieną su 
pagriebė 
mergaitės

SARDINES Importuotos Norvegiškos <<Midwe8t° 2 kenai 17c

Yonkers
$2 auka ttdb Helen Rukštiales. 
Utica
linkėjai! L. Krukonis, Lily 
lUornat, A. Markauskas, M. 

Gelces, M. župkauskas, P. Už- 
davinis
$25 auka Mike Gelces
$5 aukos

Liudvikas Krukonis, Petras 
Uždavlnis, Vincas Buornat, 
Matt ZupkaUskafe.
$2 aukos

Stanley Garbarz , Anthony 
Deksius, M. Lebednikas, 
$1.25 auka A. J. Stutz. 
$1 atikos

Peter Yudtera, John Lang- 
don, Mary Sl‘iszewski, Frank i 
Popielski, B. Rilyot, Max Arn-, 
stein, John H. IPrutchardj E. 
S. Damsky, E. J. Mesiaszete, 
Emllia Matejunka, C. Bons,1 
Frank Zamorski, Charles Kol-s 
waite, Stasys Genušis, M. Dilis, | 
Bronislovas Kalinauskis, A. An-1 
tanavičiute, Antanas Zapkie'vi- 
čius, Kazimieras Ciepliejus, Na- 
talie Bachanas, N. Bucnįkas, C. 
Saulis, Paul Kozak.
75 centų kuka

Alex Markauskas
50 centų aukos

E. Fėldman, Raymond Smith, 
John Tensza, John Whister, J. 
Piecukonis, J. Kwecinskas, A. 
Wettc, John Colter, J. Kupiec, 
AncįrąW Dėtnbowski, John Wel- 
kouski, Stasys Kllmaitls, Geo. 
Wertz, JfevftBeliekis, Peter Ba
landis, Alfonsas Dzekunckas, 
Stanley ’J* Gouse, Frank Funi- 
cello, J. Boz, E. W. Jonės, Le- 
Urs Whblėsale Co,, Worcestet 
Šalt Company, James Larduco, 
G. Kbzokas, M, Gelces, Vladas 
Barifeas, Jonas Karsokas, Vin
cas Antonavičius, William Gau
sės, Walter Cummings, John 
žabrys.
25 centų aukos

Adolph Reinhardt, M. S.' Co- 
peland, Juozas .Lebednikas, 
Franas Mactdonis, Eugeno Chi
nino, Ahne kamutevičiehė, Pe
lei* Karčiauskas, C. Gausas, 
Ohio Baking Company, Anta
nas Traile,- M. Afbdčaucks, M. 
Lebedrukas, J. Kazokas, T. Bla- 
zis, J. Cepliejus, Ona Valėtuna- 
Čienė, Stosis Borisas, Edward 
Treyle, Danukas Skirmontas,

CORDIALS 
mažiau

pranešimą per banČiu balsu:
—Aš ne daugiau 

turtingas ūkininko sūnus, bet 
aš labai myliu tave ir žinau, 
kad ir tu myli mane*; todėl aš 
drįstu paklausti tavęs: ar su
tinki būti mano žmona?

—Taip, aš sutinku, — tyliai 
atsakė ji ir puolė jam ant kru
tinės. '

Tokioje būklėje juos rado 
grioviene, kai įėjo J kambarį.

Iš pradžios ji supyko neno
rėjo ir girdėti apie tai, kad 
jos duktė ištekės už paprasto 
kaimiečio. • Bet jauna grovai- 
tė tvirtino, kad ištekės už jo, 
arba visai neištekės.

tu neleisi 
aš mirsiu
turėjo neromis 

jungtuvėms ir 
prašyti grovo palaiminti jų są
jungą.

M 11 T A I “PiLLSBURY’S” 24% sv Iii ILI fil sv> ma^‘ 270 maišelis

Holsoin” PALTIS LAŠINIŲ .......
Wclcome” KIETA SALAMI DEŠRA

ATSILANKYKITE J y

BOSTON SHOE STORE S 
3435 SOUTH HALSTED STREET

14-las T CEVERYKŲ IŠPARDAVIMAS
Stebėtinos Vertybės. Didelis Kainų Nupiginamas ant Visų Gerųjų 

BOSTON ČEVERYKŲ.

BANANAI Rinktiniai nunokę 
.1,! ! U ! .■».!■>. I ...........................  !>,->■ I

“CLAPP’S!* STRAINED BĄBy,ffję|OD& 3 kenai 290
260
260

Specialis Išpardavimas!!
Taupykite Pinigus Ant Maisto ir Groserių 

PIRKINĖKITE PAS “MIDWEST STORES’*

HUY AT TH»

MIDWEST
300 fNPKrPNDtNT

auka 
Vaicelis.
aukos ’
Dzikas, Juozas Gri-
Antanas Bujavičius»

Annie

OP ANYTAI “SUNKIST” J>QrVivaiNAlAl NAVEL LABAI D1DELI Tuz, V

5 SV. 1Q0 
sv. 5’/:c

PASINAUDOKITE ŠIUO LABAI NEPAPRASTU PASIULIJIMU

BOSTON SHOE STORE „SSu

“LITOANICOS llu 
AUKOTOJU SARAŠAS

Alegorijos Suaugusiems

Nykštuko Akiniai
St. James, L. t» 
Rinkėjai: tghaa Kavaliauskas 
$5 auka SLA 8&8 kuopai .
25 cėntų Aukos

A. M. Augunas, J. C. Baitus, 
J. Spurga, Ignas Kavaliausku 
P. Kairiūkštis.

Viso .. 
New York 
Rinkėjas: Kazimieras Kavaliau
skas , . .
$1 aukos

Boleslavas Šalkaitis, Juozas 
Bobinas, Petras Baliadonis, A. 
J. Zekis, Juozapas Zutkis. 
50 centų aukos,. ,

Kazimieras Yakaitjs 
mieras Lukavičas, Satinskas 
Antanina Kaledienė, Aleksand
ra Baltadonis, Juozas Skarubs- 
kas, Zigmantas Aperiavičius 
Vladas Kurusavičius 
Vaiveris. 
35 centų

Petras 
25 centų

Juozas 
galiūnas, 
Michalina Dautortiene 
Buiniavič, Leonas Labanauskas,' 
Stanislovas Skarubskas, Kazi
mieras Ramonas, Mykolas Ta- 
tarunas, Petras Talacka/ Juo
zas Tisk, Viktoras Gaigalas, 
Vladas Barisas, Juozas Leva- 
navičiųs, Vincentas Relukevi- 
Čius, Brother John, Jonas Gai
lis, Franas Sarauskas, Yulijjo- 
nas Stankevičius, Stanislava 
Kavaliauskienė, A. Snuras, Kaz. 
Grigalunas, Anna Lukoševi
čienė, Alexaridra Zuznis, Anta
nas Markevičž; Alena Marke- 
viez 
las Barschau^as, 
Zimna, Jonas Dzikas 
Bujanauskąs, 
skas, Juozas 
Rozickąs 
viac, KažimiečAs Šalčius, 
tantas Šatinskas, Henrikas jša- 
tinskas, Zigmontas Lutkas, Ka^- 
zimieras Nąryaišas, Juozapas 
Kučenaitis, StfcaiMSlovas Doutar-

Franas 
Lukšas, Bronislovas Kvietkaus- 
kas, Petronėlė Gfablauškiehė, 
Antanina Kunevičienė, IC Mele- 
nas, S. .Kazlaitskąs,. Helen' La
banauskas, Justinas Misavičius, 
Juozapas Soldis, Jdliana Svei
katas, Uršulė Misevičienė, Ve- 
ronica Brazauskienė, ■ Bronišla- 
va Murkutis, William Sveikąs
ias, Juozas Kriščialunas, An
thony Vainis, Jonas Cedinas, 
Leon WaskeVicz, Kązirfriėras 
Kovalauskas, Henrikas Kolesk, 
Alfonsas Stankevičius, Mykolas 
Skarubskas, Franas KapČinskas, 
Alexander Novickas, Adam Mi
kalajūnas, Antanina Wišniaus- 
kiėnS, Anna Skarubskas, Hen
ry Skarubskas, Jennie Bukaus
kas, Franas Markevičius, M. 
širvydas, A, Dbttcus, Henry 
Giecauskas, Alfonsas Cinikas, 
Franas Lutkus.
$1.25 nuo ’M. .Li Vasil

Viso ....................... $31.60
Rochester
Rinkėjai: K. Sblikvas, A. Rum
butis, P. Norkeliiinas 
$1.25 aukos

Robcrt Sherelis, Juozas Brak- 
nis. *
50 cerftų auka

Veronica Slevienė.
25 Čferitiį aukos j

Anelė Gudelienė, Mary Gude
liui. . / • '
$1.25 surinko; Alex Rumbutis 
$1.25 šutihko P. NorkeliUnas.
, Viso ...................    $6.00

2 sv, pak. 2 už 150

Balza’s“ Sweet Pickles or Piccalilli 10 unc. džiar. 150

Patariame visiems tavernų savininkams, kad jus 
tuojau užsisakytumėt iš musų sandėlio užtektinai 
likerių dėl ŠVENČIŲ, pilnam užganėdinimui savo 
kbstUmerių. Mes turime didžiausi pasirinkit 
riausio 
Pirkdami pas mus likerius keisais arba 
sutaupysite pinigų.

Bridgeport Liquo 
1 WHOLESALE ONLY

32S2 S0. HALStED STREET,
Tol. V1CTORY 5382—5383

“HOUSEHOLD”
SOAP CHIPS...... ....... . 5 sv. dėžutė 25c
“Swift>s” PARD DOG FOOD 3 1 sv. ken, 25č

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

Schenectady
Rinkėjas; S. Godelauskas
$5 auka SLA £05 kuopk.
$2 aukos

A. Balkus, J. B. Max, Ona 
Shldgaitienė. , 
$2.50 auka

Kazimiera Žukauskienė.
$į aukos n

Klemėnsas , Laureckis, Ona 
Kazlauskienė, Jonas Shlagaitis, 
Jack NdoiKvoh

2 sv. 250
BATHROOM TISSUE 4 už 25C
“CAMAY” MUILAS .........................   4 šmotai 19ę
DYKAI! 1 ŠMOTAS LAVA Muilo su pirkimu
OXYDOL didelis pakelis ................. 21c

PO* L8MT

STORES
NriGHtUIHOOO msu

“c & H” 9 1 svaro IKa vuiinuū POWI)EREP or BR0WN pakeliai I wV 
“Midwest” KIAULIŲ KOJOS Tune, džiaras 10£ 
“Midwest" DRUSKA 
AMERICAN or BRTcK LOAF CHEESE

K*T A TT&INTT A T RINKTINIAI
IklAUSllNlAI_______ DIDELI BALTI

A T>DT I? “MIDWEST1 inir4A1 rAjlL RIEKUTES Dideli 2^ kenai

“SNO-DOE” SHORTENING kartonas 130 
FIG BARS šviežiai Keptos ............................. . sv. 100
“Paramount” SODA ar GRAHAM KREKftS sv. pk. 110 
“POST” BRAN FLAKES .................................. pak. ĮQ^
“LOG CABIN” SYRUPAS ..... Stalo didžio kenas~ŽŽ0 
“COMET” RtCk FLAKEŠ" ’........................ pak. 100
PUIKUS MAIŠYTI RIEŠUTAI ........  "^230
TOMATO SOUP “midw^eli KENAI 2Tl'9Č 
“Midwęst" BLYNELIŲ MILTAI .................. 2~ pak. 170
“Midwest” BLYNELIŲ SYRUPAS 22 unc. džiogas 150



NAUJIENOS, Chicago, III

AUTOMOBILIŲ NELAIMĖS

PASKOLOMS DĖL PIRMŲ

juos

finai

SUTAUPOS!!!

Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

DIDŽIAUSI PASAULYJE PASAŽIERINIAI LAIVAI

LA NORMANDIE
o®

1739 South Halsted Street,QUEEN MARY

Reduces COLDS f

first
Aces,

Svarbus klausimas 
kiek yra lietuviu 

vyru Chicago je

Išrasi

Mažeika’s to play Washington 
A. C. in ftrst game at Fuller 
Park.

abejones, 
graži at- 
vyrai su 
ir gyve-

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, eta.

is for
meni-

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

and 
conse-

Roselnnd Bottling VVorks, k 
ri valdė Peter Bezoukas (?)

FERN MOOTZ, 38 metų, 724 
East 104th Place, pakliuvo po 
automobiliu ties Cottage Grove 
ir 104th Street. Jis buvo sužeis
tas sunkiai. Buvo nulaužta de
šinioji ranka. Jis panešė ir ki
tas žaizdas. Pakliuvo po troku

Naujienos” Basket 
bąli Tournament

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS 

3514-16 W. ROOSEVELT KOAD <T|

Mano valdžia 
(U. S. Government) 

deda pinigus i 
Standard Federal 
Savinas and Loan 

Association 
of Chicago

Gal leidės galėtų padėti tų pro
blemų išrišti; Chicagos Lie
tuvių Vyrų Choras bando tai 
padaryti

Mokam dividendus kas 6 
mėnesiai. Už padėtus pi
nigus praeityje išmokė- 
jom 5%. Dėl platesnių 
žinių, kreipkitės i ofisų.

havc Iheir heart and soul in 
the game. Get a good cheering 
crowd for your team!

MES PASIUNČIAME PINIGUS Į VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS RATOMIS

■gi

Lfoteiine beveik morne taliai 
beodiumo 

akteiri- 
palengyina . jūsų

Ir Listerine yra 
L »*- 

Atsargai

kad j šį jų pirma 
atsilanką s 

būrys įvairios publikos
1 visus patenkins, jau iš 
• prie to stropiai rengia- 

Taigi, visi dainos mylė- 
nepamirškite 15 d. gruo- 
Chicagos Lietuvių Vyru 
šeimyniško vakaro^ ku-

4?rincetoa 
reached by 47th 
streetears. There 

parking space 
those who havc

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
8wimming pooi.

Rusiška ir turkiška pirtis
Moterims seredomis iki 7 v. i

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

(.ISTERINE 
relieves ..•

SORE THROAT

Franci j a statosi milžiniškų pasažierinį laivų La Normandie, o Anglija statosi laivų Queen Mary 
ir abi šalys ginčijasi kurios laivas bus didesnis, teisingiau, kuris bus didžiausias laivas pasau
lyje. Laivas Quoen Mary yra virš 13 colių ilgesnis, bot už tai La Normandie yra 3 pėdomis ir 
7 coliais su trupučiu platesnis. Abu jie skiriami susisiekimui su Amerika. Abu bus pabaigti 
statyti*-ateinančiais metais.

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

at 2:00 P. M 
will follow each 
hour.
vvinners of the 
were Mažeika’s

DĖDĖ SAMAS 
PATARIA TAUPYTI ŠIOJ IŠTAIGOJ

FRANK SAGUSKI, 57 metų, 
3437 So. Morgan Street, suva
žinėjo automobilis prie kampo 
32-tros ir Union gatvių kam
po. Jis buvo nugabentas į Cook 
ligoninę, kur paaiškėjo, kad bu
vo nulaužta jo ir dešinioji ko
ja ir dešinioji ranka.

Automobilį, kuris suvažinėjo

Next Sunday, Dec. 9th, the 
teams in the Naujienos baskel- 
ball tournament are to meet 
again at Fuller Park, 45th and 
Princeton to play the second 
round of games.

The first game will be played 
starting 
others 
eutive

The 
round 
Banner A. C., Red Bose Club, 
Atlantic Villagers, J. R. Eudei- 
kis Bhie Ribbon Boosters and 
Bulaw Aces.

The schedule for Sunday is 
as follows:

Mažeika’s Aces vs Washing- 
ton A. C., 2 P. M.

Red Birds vs Banner A. C., 
3 P. M.

Bulave Aces vs J. J. Bagdo
nas Eaglcs, 7 P. M.

Ali entlmsiasts of basketball 
are invited to attend the games. 
Fuller Park is locatcd conven- 
iently at 45th and 
and may be 
or Wentworth 
is plenty of 
available for 
cars.

GERB. Naujienų skaitj to- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Bet tai, vis tvirtinimai abejo 
and' tinos vertes..

sidėjo prie choro 
rie artimoj ateityj žada pri
sidėti, tuos, kuriems greit pri
sidėti kliudo menki dalykėliai, 
o taip pat, kad arčiau si/pažin-1 
dinus dainų mylinčių Chicagos 
lietuviškų visuomenę, choro val
dyba ir iniciatoriai nutarė gruo-. 
džio 15 d. toj pačioj p. Baraus Į 
ko svetainėj surengti šeimyniš
kų vakarų su gėrimais, užkan
džiais ir muzika. Nėra abejo
nės, kad į šį vakarų susirinks 
gražus būrys dainos ir men 
mylėtojų.

šitie vyjii moka ir gaspadinaul
Taigi, Chicagos Lietuvių Vy

rų Choro valdyba ir iniciatoriai 
neabejoja 
Šeimyniškų vakarų 
gražus 
ir kad 
anksto 
masi. 
tojai, i 
džio, ' 
choro
ris įvyks buvusioj Meldažio, c 
dabar p. Barausko svetainėj.

Red Rose Club vs Atlantic 
Villagers, 4 P. M.

J. F. Eudeikis B. R. Boosters 
vs IMPS, 5 P. M.

Sleepers vs Belskis Boosters,

Mayor Angelo Rotai Mayor Fiorello LaGuardia
Dviejų didelių miestų merai, kurie susitiko merų konfe

rencijoj Chicagoj. Abu jie yra kilę iš italų. Rossi yra San 
Francisco meras, o La Guardia — Ncw Yorko mėras.

šis klausimas yra svarbus ne 
vien vyrams, bet ir abelnai 
Chicagos lietuviškai visuome
nei. O svarbu yra tuomi, kad 
čia kalbama ne apie bile vy
riška lytį, bet apie tai, kas iš- 
tikro turi teisę vadintis vyru?
Seniau tie būdavo vyrai, kurie 

apkuldavo žmonas
Lig šiol buvo gana dau‘g įvai

rių spėjimų ir tvirtinimų. Pa
vyzdžiui velionis Dr. Karalius 
sakydavo, kad prieš pora de- 
sčtkų metų, vyrais^skaitėsi tik 
tie, kurie galėdavo pasigerti 
ir paskui parėję namo savo 
žmonų sumušti.

Plėšikai skaito vyru tik tuos, 
kurie savo gyvenime nėra jo-

Kad suteikti sayo kostiųiųieriams 
didesnias sutaupau virš- tris šimtai 
gro&crnių valdo ip, operuoja nuosa
vus urmo sandelius. Jie . superka 
produktus vagonais tiesiog iš manu
faktūrų ir iŠdirbėju.

Lengva suprasti kaip tos sutau- 
pos pasidaro. Vietoj to, kad pirkti 
mažai tavoro iškarto iš įvairių vie- 
t mokant augšt&š kainas, vienas 
didelis, orderis anfc vieno ar daugiau 
vagonu pasiunifiainfcjs .tiešiog, išdirbę-, 
jams . arbA ^nariufakturomš. Tavo- 
rai laikant urmo Sandeliuose ir iš jų 
paskirstomi visoms krautuvėms, da
rant komažiaušius ekspensus.

Tomu budu bizni daro “Midwėst 
Stores” krautuvės. 1 Jus rasite jas 
savo apiėlihkėje, ■ taipgi ir kitose 
apielinkėse Cbicagoje ir priemies
čiuose., Kiekvienos krautuvės prie
kis yra numaliavotąs orandžio spal
va ir atžymėtas “Midwest Stores” 
iškaba. ,

Persitikrinimui, kad tų krautuvių 
kostiumieriai tikrai, gali sutaupyti 
ant pirkiniu, reikia atsilankyti i jų 
krautuve ir palyginti kainas. Per
skaitykite jų skelbimus, kurie telpa 
šiame laikraštyje kas penktadieni, 
atžymėkite kas jums reikalinga ir 
atsilankykite i jų krautuve, kuri 
randasi jūsų apielinkėje. Palygi
nę kainas, kiekviena namų šeiminin
kė aiškiai pamatys, kad kainos 
“Midwest Stores” yra žemiausias 
kokias kur nors rasite. Apskelb.

Nėra mažiausios 
kad šio choro laukia 
eitis, nes j jį renkasi 
daugelio metų dainos 
nimo patyrimu, sir nusistovė
jusiais balsais ir nuomonėmis 
apie tai, kų jie daro; tai yra 
tikri dainos ir meno mylėtojai.

Kad supažindinti irčiau pa
čius dainininkus, kurie jau pri-

Join Tournament Club and 
see all games for 50c

Stop and think! For the price 
of 50 cents you will see 60 fast 
and 'thrilling basketball games.

For 50 cent you will spend 
ten of the mest interesting 
Sundays by attending Ihe 
games of Naujienos basketball 
tournament which will thrill 
and have you on edge for 
hours.

What more the price of 50 
cents will also gain admission 
for you to the finais of the 
Tournament which will be 
played in a gym other than 
that of Fuller Park. Admission 
will be charged to the 
ranzes.

užmuša turinčias 
tu paprastais, šalčiais 
jasl Tas palėnr 
gerklę, kada bakterijos j< su 
skaudina. “ " * * ,
taipjau labai veiksminga n»- 
prileidime šalčio. A:*:, 
studijavimas, 102 žmonių lai
ke 2 H žiemos minėsiu pa* 
rodi, kad tie, phuna 
gerkit Lliterine tiktai H 
tesirgo šalčiais, tarėjo H 
trumpesnius ir M lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovž. 
Lambert Pharmacal Co.» St. 
Louit, Mo.

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

šitie vyrai tinkamai išrišo vy
riškumo problemas

Galų gale, šį klausimų pradė
jo tyrinėti ir jį galutinai iš
sprendė patys vyrai, susirinkę 
lapkričio 11 d. buvusioj Mel
dažio, o dabar p. Barausko, sve
tainėj. Tų diena susirinkę iš 
visos Chicagos lietuviai vyrai 
suorganizavo Chicagos Lie
tuvių Vyrų chorų, kuri 
apsiėmė mokyti muzikas p.

Sunday Teams Meet 
for Second Round 

in Tournament

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius • dėl Vyrų, Moterų, 

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

Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia
504 . 33rd St. M

' (NėtolV NbfM Avė.) 
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
______ sekmadieniais.

FederalSavings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Pirma Lietuvių Federal Įstaiga

2324 So. Leavitt Street
PHONE CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Rašt.

K. Steponavičius. Dabar, kai 
sekmadienio rytų, nuo 10 vai. 
iki 12 vai. tie vyrai iš visos 
Chicagos renkasi j pamokas, 
kurios įvyksta p. Barausko sve
tainėj. Į chorų yra kviečiami 
visi vyrai, kurie tik mėgsta 
dainuoti, be skirtumo amžiaus, 
išsilavinimo be politinių ar re 
Ilginių persitikrinimų.

Ir kas gi iš lietuvių nemyl. 
dainas. Pati Lietuva yra va
dinama “Dainų šalim”.
šitie vyrai nori, kad kiti

' pažintų

MORGIČIŲ, NUO 5 IKI
20 METŲ, LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

The price of 50 cents 
a Naujienos tournament 
bership card which will bear 
the name of the owner and 
will gain him admission and a 
choice seat at all the games of 
the Meet.

Purchase a membership when 
you are approachcd by players 
or others who are selling them! 
*1 ■ 

Managers, Elect or Appoint 
a Reporter!

Managers, i't is your duty to 
see to it that there is a large 
crowd attending your games 
and reoting for you. To do this kiu darbu sutepę savo rankas 
the public mušt know some 
thing about your team 
players. Thereforc appoint a 
reporter for your team and in- 
form him that i't is up to him 
to keep the team before the 
public eye regularly.

He will have charge of all of 
the publicity for your team. It 
is really a most important thing 
for each team to have a follow- 
ing. When there is a gallery 
rooting for the players it gives 
them confidence, thus making 
them feel likę playing. They

Buy gloves wlth whot 
it savęs 

ner» reikalo aoa«u »<* * 
daugiau, kad taott rert daate 

ZOUrla. Tooth 
ttdeUa (omu paraldnoda ai 
<5o A valo ir apaanco ąaa, 
tla Be to railta raUapiatl 
ta. ai kuriuoa rallta au.tpirk- 
u pirlttaaitM ar ka kita 
uaaabert Pbamacal Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

tuos k u- F. Saguskį, valde Robert Kru 
dup, 3647 West 61 streel.

DON’T
NEGLECT
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Raštai skiriami | Ši skyrių neturi būti ilgesni 200 žodžių. Adresuokite 
“Musų Skaitytojams** būtinai pridėdami savo vardų ir pavardę.

Del žinių iš Cicero

CICERO — “Naujienose“ ga
lima dažnai patčmyti žinučių 
iš musų ' kolonijos, tik gaila, 
kad kartais tos žinios būna 
vienpusiškos. Kartais skaitai ir 
hežinai ar tos žinutės yra tei
singos ar ne. Tas yra peiktinas 
dalykas ir neatnešąs niekam 
naudos.

Dažnai vienpusiškos žinios 
telpa dienraštyje apie Lietuvių 
Improvement Kliubą. Pav., 
“Naujienų“ No. 277 buvo ap
rašytas to klitlbo susirinkimas. 
Dalis žinios yra teisinga, mano 
nuomone, bet dalis — neteisin
ga. Čia padarysiu pastabas ži
nios autoriui p-ui Kliubiečiui, 
kurios dalys žinios nėra teisin
gos.

1. Kliubiėtis rašo, jog Cicero komisijos informavimą, 
vandens superintendentas P. 
Broz prašė susirinkimo, kad pa
tys žmones pasiskirtų vieną 
žmogų, kuris visus atstovautų 
vandens bilų klausimų pezenta- 
vimui. Kliubas, kaipo organizuo
tas kūnas, anot p. Kliubiečio, 
tam nepritaręs. Tas netiesa. 
Kliubas tą dalyką pavedė vei
kiančiąja) komisijai. Ją instruk
tavo tvarkyti reikalą pagal sa
vo nuošiura ir daryti sutartį

tiesioginiai su miestelio valdi
ninkais, a ne su P. Broz, kaip 
su valdininkų pastatytu darbi
ninku.

2. kliubiėtis sako, kad neap
sieita ir be įsikarščiavimų. Vie
nas pilietis pastebėjęs pirmi
ninkui apie jo sauvališkumą ir 
pasakęs, kad jis, pirmininkas, 
esąs “tikras Mussolini“. Pirmi
ninkas labai įsižeidęs ir išėjęs 
iš kantrybės.

Tas tiesa, kad jis įsižeidė, bet 
manau ir pats Kliubiėtis butų 
įsižeidęs, jeigu atsidėjusiai dirb
tų organizacijai ir kas nors, 
ar tai nežinodamas praeities 
nutarimų ar dėl kitos priežas
ties, imtų jį pravardžiuoti.

Organizacijos pirmininkas P. 
(Pocius nieko sauvališko neda
ro. Dirba pagal veikiančiosios*

tas pats, kas buvo su darbų su* 
perintendentu.

žmonės dėl tų įvykių neri
mauja, nes tokie šeimininkai 
daro gyventojams daug nuosto
lių. Kas iŠ to išeis— nežinia, 
bet tuo tarpu bent žiiiome, ko
kius šeimininkus Cicero mies
telis turi.—Vietinis.

Ben Ali-A. Pilkaus
kas laimėjo $200.00 

nuo J. Grigaičio
Trečiadienj vakare Auditorijoje 

įrodė savo numerių tikrumą 
prieš daktarų komisiją.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

ALFABETO
šis skyrius yra vedamas tkislu pagelbėti musą skaitytojams 
susirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daikto, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų

.......... ....■.— ■.M.fS.....**.Iį.hmim...—         — .__12-._l._r 1.. Į -

TVARKOJE
negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienos, Cianai 8500, 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite Informacijų, jei
gu tik jų bus galima gauti.

AKORDIONAI
ACCORDIONS

AKORDIONAI IR VISOKIAUSI 
MUZIKOS INSTRUMENTAI,

Smuiką $18 vertės su skry- $j* 
nia ir smičium tik... .

Kornetai, trumpėtai, klarinetai, saxo- 
fonai, trombonai, bubinai ir bubinų 
prietaisai 60% žemiaus kainos.

914 Mk*well st. 
prie Sarigamon

, ..   , . 11'.;  -   ............................... .....
■ t

p

Jeigu kas turi kokius ypatiš- 
kus reikalus su pirmihinku ar 
su kuo kitu, tai butų geriau
siai jUos išrišti privatiškai, o 
žinios neturėtų būti perdėtos 
ar tendencingos.

Irgi Kliubiėtis.

Ciceriečiai nerimau 
ja dėl nesutikimu 
miesto valdžioje

Viena grupė atlfeidinėja darbi
ninkus, kita su policija juos 
saugo

Lietuvis fakiras Ben Ali-Pil- 
kauskas laimėjo $200 lažybas 
su chicagiečiu J. Grigaičiu, kai 
600 publikos, 18 liudininkų sce
noje ir dviejų/ daktarų akyvaiz- 
doje jis įrodė, kad fakirizmo 
eksperimentus tikrai padaro, o 
ne monija akis, kaip kurie 
skeptikai tvirtino.

A. Pilkauskas demonstravo 
savo kūno kankinimo, precizi
jos ir balanso' numerius Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 
S. Halsted Street, kur daktarai 
ir liudininkai tuos numerius ir 
jų atlikimą studijavo.

Be Ben Ali numerių tyrinė
jimo į vakaro programą įėjo 
koncertinė dalis ir antra keis
tenybių dalis, kurioje pasirodė 
Ripley’s Odditorium keistenybė, 
egiptietis Hadži Ali. Muzikalėj 
programo dalyj dalyvaVo ‘Tir- 
myn” choras, dainininkė It. Pe- 
čiukaitė, smuikininkė V. čėpli- 
kiutė ir jaunutė šokėja, Rita 
Marie Schultz. Plačiau apie va
karą rytoj Chicagos žiniose.

ANGLIS
COAL

Čia 
sasirasit

tik
jums reikia

AUTO DALIS
VVHOLESALE IR RETAIL

JUBILERIJA
JEWEtRY

KASS JEVVELRY & MUSIC STORE 
4216 Archer Avė, Lafavettė 8617 
Motėr. ir vyr. rank. laikrodėliai $2.75 
ir augšč. Parker fountain plunksnos 
setas $1.95 ir augšč. Akordionai, 
smuikos, gitaros, muzika.

Poeahontas $7.57; /Indiana Lump 
$7.63; BUck Band Lump $9.50.

Pirkite gerinusį anglį pas
MULCAHY COAL CO.

4028 S. Wentwbrth Boul. 4028

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

BARŲ FIKČERIAI
BAR FIXTURĖS

LIGONINES
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
M0.00 
$45.00 
515.00 

<1.00
NEWKIRK*S QUALITY COAL 

1252 So. Crawford Avė. ■ r 
\

Geresnis pavaduotojas dėl Poeahontas 
Mine Run, 85% Rupus 
Screenings $4.75. Lumps

Lawndale 4961 
Mes pristatome visur

$6.00
$6.26

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

4710 W. Adams
Tel. Mansfield 0561.

ANGLIS! Kodėl mokėti daugiau 
kuomet jus galite nusipirkti Tropi- 
cair garantuotų svdrumų ir šilumų 
‘‘Vartojama daugiau kaip 5000 na
muose”. Scrėening — $4.75; Mine 
run — $5.75; Lump arba egg 
— $6.00.

NORtHERN COAL CO., 
Lawndale 7366 — Marrimac 2524

■ ' 14 2

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

3612 Archer Avė. Lafayette 1235

KELIONĖ BOSAIS
TRAVEL BY BUS

Chicago iki Joliet. Trumpiausias 
kelias i Sbtithus, Mėfnphis, New Or- 
leans. Jąęksonville, Miami, Nashville, 
Birmingham, Atlanta, Chattanooga. 
Bluebird System Southern Limited, 
Ind. Tel. Cal. 4668, ■____________ _

Krautuvių Fikčeriai
STORE FIXTURES

Garfield . Store Fixture Exch. 
>300-14 S. Halsted St. Boulevard 1600

KAILIAI
FŪRS

Tonsilai išimami 
vaikams ........

Palagas ligoni
nėje ..............

Hemoroidų opera-
racija .............. .

Medikalė egzami-
nacija . ............

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
. , 1900 S. Kedzie Avė.

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

KĄ TIK NORITE Iš MEDŽIO—len
tų, langų, durų, sienojų, adverijų — 
gausit čia. r
. West End Mill & Lumber Co. 
Morgan ir 22-ra gtv. Tel. Canal 1361

ANDCZERWIEC WRECKING 
LUMBER CO. 

Ofisas ir yardas 
3658 S. Westęrn Avė. 

Virginia 0458
Ąžuold ir kleVo grindys. Plaster 
Board. Stogams medžiaga. 4 kom
binacijų . durys. Langai. Adverijos. 
Naujos lentos. Ateikit. . >

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLW0RK

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

radiAtoriAi IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos

, 25%‘IKI 35%
Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL . PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St.
_______ kampas Marshfield

RAKANDAI
FURNITURE

Z

KALĖDOMS PASIŪLYMAS 
Specialis išpardavimas tiesiog iš dirb
tuvės. — Išdirbam parlor setus. Par
duodam pigiai nuo $39 ir augšč. Su- 
taisom parlor setus — we repair 
parlor sets .— darbas garantuotas.

FELIX KLIMAS ir JOE KAZIK 
Savininkai

ARCHER AVĖ. FURNITURE CO. 
4140 Archer Avė. Lafėyette 3516

STOGAI
ROOFINČ

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Strtet.
... Tel, VlCtory,4965_____

SKALBYKLOS
LAUNDRIES

♦

MARŠKINIAI prie kitų šeimynos 
skalbinių iŠprosijami Čj*
tik pd ..............  :.................

E M PI RE LAUNDRY , _
380 West 47th St..— Yards 2828

MATHEW VILEIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 3 dienų, 12:20 valan
da po pietų 1934 m., sulaukęs 
42 metu amžiaus, gimęs Kau
no rėd., Panevėžio apskr., Smil
gių parap., Rvmiškių kaime.

Amerikoj išgyveno 25 metus, 
į Paliko dideliame , nuliudime 
'dėdė Vincenta irj,‘ dėdinų Anai
Antanų ir MieČyslavų, 3 pusse- 
res Elžbieta, Ona ir BtOnisla- 
va Vileikis. 3 dėdės Jesilioniai 
ir daug kitų giminių ir draugų.

Laidotuvėmis rūpinasi gimi
nės ir Lietuvos Ūkininku dr-ja.

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

Laidotuvės ivyks gruodžio 7 
diena, 2 vai. po pietų iš koply- 
šios bus nulydėtas i Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Mathew Vileikio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame.
Dėdės, Dėdina, Pusbroliai, 
pusseserės ir Giminės.

Laidotuvėse pa tarnauja gra- 
borius Lachavičius ir Sūnūs, 
Tel. Canal 2515.

Lietuve motina pra
šo sunaus-bandito 
pasiduoti Intams

Anglis, koksas. Medis, Kužds, 
Aliejus

GERIAUSI POCOHONTAS 
PAKAITAI

2 colių scrėaningš ;...................
Mine run ar nut .................. .
Ėgg .......... ................................
Šmotais — lump .u.... '...........

PEERLESS COAL CO 
Monroe 4442

$4.75
5.75
6.00
6.50

SIL-WAY FURRIERS
Ėsclusive Manufacturers of

SMART FURS 
N.

MODERN MILLWORk & BLOG. 
SUP; CO. Tel. Virginia 1914 — 8000 
Archer Avė. Storm Sash ir Kombi
nacijos, Duris. Lentos. KOofing ir 
Asbestos — Siding ir Virtuvių šėpos.

162

užvilktąsias 
Bet iš tų pi
lie! visų al- 
miestelis vėl 

taksų va-

valdytojai 
ir suskilo. 

5 balsai, o

CICERO.—Musų miestelį val
do demokratai. Per porą me
tų jie šeimininkavo sutartinai 
ir žadėjo miestelį ištraukti iš 
depresijos. > 
1 Per du valdymo niėtif 
leido $750,000 bonų, žadėdami 
atmokėti visas 
skolas ir algks/ 
nigų neatinokėjo 
gų, nei skolų ir
rengiasi išparduoti 
rantų už $225,000.

Paskutiniu laiku 
tarp savęs susipešė 
Vienoje pusėje yra
kitoje tik 2. Prezidentas pasi* 
liko su mažuma. Gi didžiuma 
pradėjo atleidinėti miestelio 
darbininkus, tarp jų ir viešųjų 
darbų superintendentą. Prezi
dentas pastatė jį po policijos 
sargyba, kuri dar ir dabar de 
žuruoja.

Lapkričio 3 d., didžiiima pra
šalino du miestelio advokatus 
ir paskyrė j b vietoii kitus. At
rodo, kad su advokatais bds

>

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVES

Federalių agentų ieškomo Alvin 
KiiFplo motina gyvena North- 
sideje. .

Paskelbdama viešai liūdną; 
skaudų laišką, lietuvė motina 
kreipėsi į savo sūnų banditą, 
kurį ieško federaliai agentai, 
maldaudami jo pasiduoti?

Lietuvės sūnūs yra garsusis 
banditas Alvin Karpis, kuris 
priklauso i>rie garsiosios Dilliil- 
gerio gaujos ir kuris sėbravo 
su nesenai nušautuoju Baby 
FaCe Nelsori.

Karpis motina, p. J. Karpa- 
vičienė, 2842 N. Francišco avė., 
kreipėsi į sūnų sekamais žo
džiais :

Karpavičienės laiškas sunui 
Alvin > Karpis

“Brangiausias sunau:
“Tu užsiimi amatu, kiiriuo 

negali laimėti. Valdžios agen
tai prisiekė tave sdgauti ir kai 
jie šauna, jie šauna, kad už
mušti

“Tu turi pasiduoti. Nepri- 
versk juos tave nušauti. Ne
žiūrint ką tife :,,butum padaręs, 
visuomet atsikanda išeitis.

“Man buvo užtikrinta, kad 
jie su tavim bepasielgs žiauriai 
— jeigu tik pasiduosi. Tai yra 
tik viėnįntęj£s’ išsigelbėjimas 
nuo valdžios šautuvų, mirties.

“Aš nedaiig prašau nuo ta
vęs. Maldauju, mano sunau, pa
daryk tai dėl manęs.

’ “Myliu tave visa savo širdi
mi, —Tavo Motina.”

Ėjo draugui praneš
ti, kad jis gavo dar
bą; buvo apiplėštas
Trys suaugę vyrai Užpuolė 

brightoMparkietj Baltrą kad
žių.

STATE ST. CHICAGO
Kambarys 1515

Tel. Dearborn 2977
Kailiai valomi, gla- 
ziiojami ir pamu
šalas indedamas su 
i^ušų < 1 n
šilku    * I U
Kailių perilirbimas i 

k /Vėliausios f)' ’
mados ....... fa V/ *
Kailių perdirbimas 
j vėliausios. ma
dos džė- $ 1 n 
ketus .......... IV

Gaukit musu pigų apskaitliavimų 
naujam kaului.

MUZIKA
MUSIC

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

JUOZAS L. GRUŠAS
3246 Emėrdld Avė. Tel. Victory7697

Patalai ir Matracai
QUilts & Mattress RenOvated

Siuvimo Mokyklos
DRESSMAKING SCHOOLS
IŠMOKIT PELNINGO AMATO 

Specialia pasiūlymas. Pilnds kursas 
siuvimo dresių tik už $20.00. šis pa
siūlymas geras nuo lapkr. 13 iki 
gruodžio 10. Atsineškit ši paskelbi
mų. Pradėkit tuojaus. .

CHICAGO SCHOOL OF 
DRESSMAKING,

216 W. Jackson Blvd. Dearborn 9092

Perdirbame Kailius Pataisome. 
Expertų darbas — Žemos kainos. 
Aprokavimaš dykai.
Pataisykite savo kautų pirm negii 

pradės snigti!
Ekspertų valymas ir Glazing $2.00 
Pamušalo atnaujinimas eii

musų pamušalu .................... $7.75
IRVING PENNER FUR SHOP 

39 South State St. 
IBtos. lubos Mentor Bldg.

.. . » Tėl, Dearborh 7184

KNYGOS
BOOKS

SftOO Patalu s padarom su jūsų 
O’ naujų užvalkalu ir pamu

šalų. ..Už šita kainų.tik kada atsi- 
nfešit ši skelbimų. ~ Matracai perdir
bami. Apskaitliuojam dykai. Dar
bas i vienų dienų, garantuotas.

A & C BETTER BĘ£DING CO. 
2228 Milwaukee Avė.

' Humboldt .4.766. .

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

-

JULIUS BENDER, Ine.
901 W; Madison St Tel. Mbnroe 1710 
Krautuvėms ir tavernams intaisymai 
nauji ir vartoti. Labai pigiai. Lengvi 
išmokesčiai. Pristatymas dykaL Didė
lis pasirinkimas.

Sviestas
'nYjnrarnG'D15 U 1 1 JdK

ERNSTER BROS
IŠDIBĖJAI “PURITY” 

SVIESTO 
2363 W. Cermak Koka

Telėtbnas Haymarket 2330 
šviežias sviestas susukamas kas
dieni Pirkite Šviežių “Purity” Svie
stų kasdien. . Parduodame tiktai 
vvholesale. Taipgi kiaušinius ir sū
ri. Atvažiuokit arba pašaukit te- 
lefonli. , ,

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

Wholesale
WHOLESALE

MAX KOHN, Imp. Turk. Tabakas 
ir gilzai, 1728 Šo. Halstfed 15t.

NUŽEIGOS
TAVĖRNS

STANISLOVAS ŠVILAINIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
6 dienų gruodžio mėn. 1934 m., 
netikėtai buvo nušautas Jus- 
tice Park miškuose, sulaukęs 
45 metu amžiaus, gimęs Ute
nos apskr., Videniškių parap., 
Baltadvario vienkiemio.

Paliko dideliame nuliudime 
2 dukteris Stanislavų ir Nellų 
2 brolius Kazimierų ir Steponų 
ir broliene Juzefų ir giminės, 

Lietuvoj seserį Stepan!jų.
""jau praslinko metai kaip 

musų mylimų brolelį nelai- 
minga mirtis ištraukė iŠ musų 
tarpo. M Ūsu širdyse paliko 
nbdžgyddmas žaizdas, o na
muose neužpildoinų tuštybę. 
Mes tave laukėme sugrįžtant, 
bet musu laukimas veltui. Vi
sokios gėlės pranyksta ir vėl 
siigrjžta. bet tu brangiausia ne
besugrįžti, tiktai sulauksi mti- 
8U ateinančiu.

Nuliude liekame,
Broliai Kazimieras,, 
Steponu ir Dukterys.

KASPARAS JONAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 6 dienų, 3:50 valan
dų po pietų 1934 m., sulaukęs 
50 metu amžiaus, giihes Šiau
lių apskr.. Ilgumų parap., 
Raniohaičių kaimfe.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Petronėlę po tėvais 
Lazdauskaitė. sunu Bronislovų, 
14 metų, 2 dukteris Stariislovų 
11 metų. Lillian 7 mėtų, 2 
broliu Ignaco ir Jurgi, brolie
nę Magdalena, pusseserę Onų . 
KinderiCne, 4 pusbrolius Juo
zų, Jonų ir Ignacų Kažakaus- 
kus it Jghaca Ttihkų, švogerj 
Izidorių Lazdauski ir giminės, 
o Lietuvoj 3 brolius Pranciš
kų, Liudvikų It Alfdhsų, sese
rį Valerijų ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
3309 Wallace St.

Laidotuvės ivyks . panedėli, 
gruodžio 101 dienų, 8:00 vai. 
ryte iš namu i Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.

Viai a. a. Kasparo Jonaičio 
giminės, dfatigai it pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėSė it sdteikii 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,.
Moteris, Jaunus. Dukterys, 
Broliai, Brolienė, 
Pusseserė, Hisbrbliėi, 
švogerh ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra 
borius S. P. Mažėikh, Telefo 
nas Yards 1138..

ALiCE RIMCK

Pėi’siskVi’ė su šiuo pašadliu 
.gruodžiu' 6 dienų, 6 vkUhq| 
vakare 1934 m., sulaukus 48 
metų ainžidUs, gimus Anglb 
joje.

Amėrikdj išgyveno 38 metus.
Palikb dideliame nulįudinid 

.vyrų Williamb ir draugus.
Gyveno 5583 Evereit Avė.
Kurias pašarvotas riihdasi J. 

j. Bagdono koįlVČiojį 2506 W. 
68W St;

Laidotuvės įvyks T...
grUddžio 8 dięiŪ. 2 vai. pO 
piet iš koplyčios bus nulydėta 
I Tautiškas kapines.

Visi a. a. Alice Rimek gi
minės, drą'iigai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Vyras ir Draugai.

, > ■ _ •' ’ ■' • '

LaidotdVėse patarnaujd gro- 
borius J, J, Bagdonas, Tele* 
fonas RėpUbltč 3100.

su:

BltlGHTON PARK —- Kai 
Baltras Badžius, 2419 Wėst 45 
Street, itrečfedieriį vakarą ėjo 
pks draugą jam pranešti, kad 
gaus darbą, jis betikėtai papuo
lė į rankas trijų plėšikų.

Arti 43-čd^$ ir Rockwell gat
vių, Radžiu ukpe^ių griebė pik- 
tadaris ir tuojau prišoko kiti 
du. Parmetojižpultąjį ant gali-' 
gatvio, piktodąrįai Uždengė jd 
veidą su laikraščiu ir pradėjo 
kraustyti / 'į

Laimei, Rudžius paliko stam
bius pinigus ąlinėje prie 45th ir 
Western gatvių; kur jis sužino-* 
jo apie darbą savo,draugui nud 
vieno Swiftd bendrovės virši
ninko. Plėšikai pelnė nedaug.

Iškraustė visus kišenius, pik
tadariai sulipo j salė stovintį 
autombbilį ii* nuvažiavo. Nuken
tėjęs sako, kad jie buvę apie 40 
metų amžiaus.

Matas Vileikis šiait* 
die laidojamas Tau* 

tiškėse kapinėse
| BRIGHTON PARK — Pir- 
^ddiėti} nfiręs brightonparidėtis 
Matas Vileikis yra laidojamas 
šiandien ^^ė^ių Tautiškose 
Kapinėsėr

• x.■ -1 ‘' ■'Š

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

KANARKOS 
canAries

PARSIDUODA KANARKOS 
Baltos Cinatnen ir kitokios.

1750 W. 21st Place.
.. . jirife Wood St. t

Jo kūnas bus išgabentas iš 
graboriaus Lachavlčiaus koply
čios, 2314 West 28rd 'Place.

Pirmiau buvo skelbta, kkd 
jo kUiiaš bus sudegintas kfėtna- 
torijbjė, bfet giniiiiės vėliau lai
dotuvių planą pakeitė.

Cohen Bros Furniture 
Company 

1401—09 S. HiJsted St.
Seniausia ir labiausia patikima ra

kandų krautuvė < 
Visi rakandai; kokių 

sų namams. r-“ 
galima pigiau, 
siiikrinsit patys.

Jeigu butumet neužganėdinti, gra
žiname pinigus.

Ateikite pas Cohen Bros, nusipirkti 
parlor sbtų. krėslus, lovų, patalinę, 
Stalus, divonus, lempas, ko tik jutnš 
teikia.

Chitagcjė
i, ikviviU tik reikia ju- 
Parduodame kaip tik 

Ateikite, ir jtis pfer-

Old Timera Tarėm. LietUViU Aludėj 
rasit dideli pasirinkimų, kiekvienų 
dienų, skanių gerini# ir valgių už 
žemiausių kaihų. Atsilankykite! Bii- 
sit svetingai priithti. 1400 S. Union aV.

VIEŠBUČIAI
HOTELS

u

t »'

suteikė laikiną 
darbą 3000

Automobilių savininkai ir tie, 
kurie turėjo klampoti pėkšti nė 
labai džiaugėsi 6 coliais sniego, 
kuris nukrito trečiadieni vaka
re, bet 3,000 bedarbių buvo la
biau patenkinti.

Mfestb gatvių apvalymui gat
vių biuras pašatndė 3,000 be- 
datbiy ir Miš šimtus trokų, 
kUHe bėnt kėlioms dienoms tū
lės piogą Užsidirbti keletą cen
tų. Taip bfent sakė miesto val
dyba, kuri mano, kad darbinin
kus reikės palaikyti ir ilgiau, 
nes šiandien grasia kita sniego
MUdrai

*■ ■ ■

Pirmyn stato “Kor- 
nevilio Varpai” 
Sausio 27,1935

VICTORIA HOTEL 
kampas Clark it Vah Buren gtv. 

, Kambariai $1 ir augščiau. 
WM. E. McCOY, fift-rinihkas 

............... ppcafr

pilkos spalvos su melynoriiis 
skaitlinėmis.

Išsiimant naujus laisnius rei
kia atsinešti paskutinių metų 
registracijos kortelę.

"Pirmyn” choras pastatys 
operetę “Kornevilio Varpai” 
sausio 2t d., 1985 ih., Sokbl Ctti- 
chgo Hali, prie 24th ir Kedzie 
gatvių.

LietuViy draugijos, kliųbai ir 
kiti rengėjai maloniai prašomi 
t^ dieną kitų parengitaų hė- 
i-engti. M^ihftyftlfette.

Jau parduoda 1935 
metų laisnius 
automobiliams

J. ■'

Valstijos automobilių laisnių 
biuras VAkrir pradėjo pardavi
nėti leidimus 1935 metams. 
Juos galima gauti arba Spring- 
ftelde arba Chicagos ofise, ku
ris randasi adresu 120 Š. Ašh- 
lafid boiilevard. Laisnihi yra

y - -,r, •

' z z

Pasikėsino prieš brid- 
geportiedv

. t)u vyrai
r. .f.iiit .a '

BFtiDGEPDhT — bu vyrai 
trečiadienį.. naktį užpuolė brid- 
geportietę, Rose Gtiftb» 28 ih., 
8433 S. LitUahifca aVe. Paginę 
ją> į savo automobilį prie 31-os 
jr Halsted vyrai pasikėsino 
prieš ją, bet mergina pajėgė 
atsiginti ir prahešė apie užpuo
likus policijai. 
.

Vi v* ■■■ ■ l — - . -

VaL-3:30 A. k. 1H 8:80 R k: 
Tel. HARHren 0781

PASTOVIAI tEMOS KAINOS



'Penktadienis, gmod. 7;1934NAUJIENOS, Chicago, III.

RADIO

m

jos pirmuti-

« šyti prie S. L. A. 129

Helenos Ves-
Naujienų ra-

Draugystės
Seserų prieš- 

jvyks nedėlioj

paskui 
nekylant 
vadovaujantis

|

dyba 1035 metams ir kitokių apta
rimu dei draugystės labo. Kviečia 
atsilankyti

A. Zalagėnas buvusio kliubo pirm.

ŽUVĘ KOVOJ SU NELSONU FEDERALINIAI 
AGENTAI

: ĮVAIRUS KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 
:'\vd1,ir ••30‘stKViso7 Mrti'UtTnr^ I Didžiausi, pasirinkimas, žemiau- 
Somos susirinkti skaitlingai, lies »ios k®inos modemiškus baru fik- 
X" k«!u ŽĘĮ./U ręi, jrde&,en. mstaura-

i gi {tąisome pilną refrigeriavimą už 
1 labai žemą kainą. Mes priimame jų

jų arba vartotų įrengimų. Dykai pri
statymas ir lengvos išlygos.

JULIUS BENDER, Ine.
901 W. Madison St., Chicago, III. 

Tel. Monroe 1710

Pirmiausia atsakyk kokiam 
velniui gersi.

— Geradėjas.

Federaliniai agentai Samuel P. Covvley (kairėj) ir Herman 
E. Hollis, kurie žuvo susirėmime su George Nelson gangsteriais / t z | t •» J
prie Barrington, III, Toje kovoje žuvo ir pats gangsterių vadas 
Nelson (Lestcr M. Gillis).

Situation Wanted
_ _______ Darbo Ieško

IEŠKAU darbo, turiu savo troką. 
Kam reikalingas žmogus prie išva- 
žinčjimo, mufinimo ar ko kito, duo
kit man žinią Stanley Gavcus, Tel. 
Republie 1562.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia \ 

j^rxjnj~ir~uri.n^ii^rT~ii—m** —---t—— — - - —

PA1EŠKAU partnerio i restauran- 
to ir tavern biznį arba parduosiu 
visa. Man vienam persunku, 671 W. 
14 St Canal 9248. ’ -

bausme kąin yra ant atvirutės pa
ženklinta. S. Kuneviče rašt.

S. L. A. 134 Moterų kuopa laikys 
savo priešmetinj susirinkimą penK- 
tadienį, gruodžio 7 d„ 8 vaj. vak. 
„kKinley Parko svetainėje, Westein

Somos susirinkti skaitlingai, nes
narna nuli ja kuopos valdyba 1935 clf .
me.ams. Searetorė. I gi įtąisome pilną refrigeriavimą už

InKni £ntiia lt D itin Moa nviimavvto

18-tos A-ielinkės Lietuvių Vakari- ’ąu senus fikčerius i mainus^ ant nau- 
nės Žvaigždės Kliubo "neSinetiniH
susirinkimas įvyks penktadienį gruo
džio 7 d. 8 vai. vak. Chernausko
svet., 19u0 S. Union Avė. Bus rin
kimai ,valdybe' sekantiems metams 
.r kitokį svarbus reikalai svarstomi, 
visi nariai privalo atsilankyti.

J. Gelgaudas 'prot. rašt.

West Pullman — S. L. A. 55 kp. I 
susirinkimas įvyks ateinantį sekma-' 
uienį gruodžio 9 d., 2 vai. po piet 
Karkų svetainėje. Bus renkama val
dyba apeinantiems 1935 metams ir 
visokios komisijos. Be to bus svar
stoma svarbus reikalai. Visų na
riu pareiga atsilankyti paskirtu lai
ku. už neatsilankymą yra bausmė 
sulig konstituciją. Sekretorius.

18tos Apielinkės — S. L. A. 129tos 
kuopos priešmetinis susirinkimas 
įvyks sekmadieni gruodžio 9 d. 2 
vai. po piet, G. Chernausko svet. 
1900 S. Union Avė. Visi nariai ma
lonėkit dalyvauti, nes kaip prieš- 
metiniam susirinkime yra daug svar
bių reikalu, taipgi bus renkama val
dyba ateinantiems metams. Nepa
mirškit atsivesti naujų narių prira- 

kuopos.
Valdyba.

F. Vaitkus Išlaikė 
Kvotimus

ALTASS valdyba gavo pra-j pusantros iki dviejų valandų 
lakūnas turėjo -raštu atsakinė
ti įvairius klausimus apie na
vigaciją, radio ir- visokius in
strumentus, kaip jie yra var
tojami skrendant per okeaną. 
Taip pat buvo klausimų apie 
oro problemas ir panašius daly
kus.

šitą ekzaminą Feliksas Vait
kus taip pat išlaikė su pilnu 
pasisekimu.

Tokiu budu dabar jokių abe 
jonių apie Vaitkaus kvalifikaci 
jas trans-atlantiniain skridiniui 
nebegali būti. Tuos specialius 
kvotimus jisai butų galėjęs at 
likti ir pirmiaus, bet per kelias

nešimą, kad šiomis dienomis 
Įeit. Feliksas Vaitkus sėkmin
gai atliko - specialius valdžios 

i kvotimus, kurie reikalingi la- 
; kunui, norinčiam gauti leidi

mą skristi per okeaną. Kvoti
mai buvo dviejų4 rųšių: skrai
dymas su instrumentų pagelba 
visai uždengtam aeroplane r 
ckzaminas raštu.

Skraidymo kvotimas buvo 
i toks. Aviacijos inspektorius 

uždengė lakūną lėktuve, taip 
kad jisai negalėtu nieko aplin- 

s kui save matyti, tik apšviestus 
instrumentus prieš save, ant 

;“dašh board“. Taip apdengtas 
į lakūnas turėjo pakilti nuo že-* paskutines savaites jisai visą 
i mės ir ore truputį pasukti į savo lakią buvo pašventęs lėk- į*',* « • «*« JI — • X • X   X. • ’ Xvieną pusę; 
ti tiesiog; 
nesileidžiant, 
kompasu4 (nežiūrint, kad kom
paso adata visą laiką virpa ii 
šokinėja tai j vieną pusę, tai į 
kitą), šitam kvotimui varto
jama paprastas senos mados 
kompasas, o ne toks, kaip yra 
įtaisytas “Lituanicai II“. Su 
i"Lituanicos II” kompasu tą 
kvotimą atlikti butų, palyginti, 
menkniekis.

Paskui lakūnas turėjo ore 
pasukti tam tikrą skaičių lai
psnių j vieną pusę, į kitą pusę, 
augštyn, žemyn ir t.t., vartoda
mas stop watch, bank and tu*rn 
indicator, rate cf elimb indi- 
cator ir air speed indicator 
Klaida daugiau, kaip ant 5 
gradušų, reikštų neišlaikymą 
ckzamino. Toliaus, jisai tu
rėjo atlikti visą eilę manievrų, 
sustabdydamas inžiną ore arbn 

. stačiai kildamas į viršų. Galų 
gale, atėjo kebliausias momen
tas. Lėktuvo kontroles pa
ėmė į rankas inspektorius ir, 
padaręs ore keliolika “pasiu
čiausių“ manievrų. taip kad vi
sų instrumentų rodyklės susi
maišė—pasakė lakuniri: “Da
bar ištiesk lėktuvą ir skrisk 
tiesiog!”

Kada Vaitkus sėkmingai at
liko šitą painiausią uždavinį, tai 
pirmoji kvotimo dalis pasibai
gė. Tuomet inspektorius dav? 
jam raštišką ekzaminą. Per

lėk-ituvo įtaisų ir instrumentų iš
iri bandymams; o paskui reikėjo 

su valdžios oro inspekcija su 
sitarti dėl laiko, kada ji at 
siųs į artmiausią vietą savo ek- 
zaminatorių. Ekzaminatorius 
lanko įvairius airportus sulig 
tam tikru, iš anksto išdirbtu 
jo maršruto planu, 
kvotimai buvo atlikti 
kee’je.

Dabar lakūnas, yra 
į Kohler, Wis., ir tęsia savo 
darbą prie “Lituanicos II“.

Taigi pasiruošimas skridimui 
į Kauną eina priekyn. Specia
lia “laisnis“ lėktuvui gautap. 
Lakūnas pripažintas kompeten- 
tišku. Dabar tereikės tik ga
lutino OK iš valdžios, kada vi
si aeroplano įtaisymai bus “nu- 
čekiuoti“. Su tuo galutinu ap
robavimu iš valdžios pusės bus 
duotas ir formalis leidimas 
skristi per Atlantiką. Leidimo 
aplikacija, kartu su $75.00 val
džios išlaidoms padengti dėl 
susižinojimo su tomis šalimis, 
per kurias “Lituanica II“ keti
na skristi, jau seniai buvo iš
siųsta‘į Washingtoną.

Vaitkaus
Milwau-

sugrįžęs

Patarimas šeiminin
kėms

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Chicagos mėsos rinkos in
formacijų biuras praneša šei
mininkėms, kad šiandien ir ry
toj ekonomiškiausi mėsos pir
kiniai bus, f “chuck pot roast” 
ir “round steak“. Biuras pata
ria šeimininkėms rekomenduo
tą mėsą pirkti pas savo bufe
rių.

*

SUPREME MEAT 
MARKEI 00.

3232 S. MORGAN ST.—4161 ARCHER A VE
RAUDONAS FRONTAS
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Helena Vespende 
raitė puikiai dai

navo
Seredoj labai malonu buvo 

klausytis panelės 
penderaitės dainų 
dio programe.

Tai bene buvo
nis radio koncertas.

Ytin puikiai skambėjo jos 
balsas dainose “Mano gimtine’ 
ir “Plaukia sau laivelis“. Pa
nele Helena turi balsą, kurs 
ypač tinka radio dainavimui, 
ir butų smagu ją dažniau gir
dėti musų radio programuose.

— Kritikas.

CL ASSIFIED ADS
-.............-..... .. ....................................

Naujienų Metinis 
Koncertas

Vasario 10 d
Pranešimas Visuo
menei, Draugijoms 

ir Skaitytojams

[Elena/šlakiutė mirusi nuo už
nuodytos degtinės.

Labai gali būti.
Ir tas dar labiau 

svarbumą klausimo: 
si?“

O pirmiaū kaip

patvirtina
“ką ger-

MUSU TAVERNŲ
BIZNIAI

Ashland Inn
O pirmiau kaip atsakyti 

klausimą “ką gersi?“ labai 
svarbu atsakyti klausimą: “ko
kiam

Ar
linti?

tikslui gersi?” 
gersi, kad troškulį paša-

gersi, kad pašismagint? 
gersi, kad pasigeri?

Šiuomi pranešame, kad 
dienraščio NAUJIENŲ 
metinis koncertas įvyks 
sekmadienyje, Vasario- 
February 10, 1935, Lie
tuvių Auditorijoj. Kon
certas bus įvairus, gra
žus ir rūpestingai pri
rengtas. Koncertui pa
sibaigus bus linksmus 
šokiai. ’ <■ v

Tų dienų niekur ki
tur nesirengkite, vien 
tik bukite prisirengę 
atsilankyti į dienraščio 
NAUJIENŲ m etinį 
koncertų.

pienas yra
prie mei-

išrastas al- 
svarbiausia 
ir viskių.

.• ' ■■ ' i . ‘ t; ;

Ką gersi ir kokiam 
velniui gersi?

Geradėjas mėgina išriš 
ti šituos musų visų die 

nų klausimus.

svarbus.
turi , žinoti, ką jis

LIESAS PORK LOIN

ŠVIEŽIA ŽUVIS, svarui

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinis 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentueky 
Bourbon

Lietuviško* 
Degtinis

NATHAN 
KANTER

Mutual LiquorCo, 
4707 S. Halsted St 

TeL YARDS 0803

kavą, arbatą, ali^

Ką gersi?
Tai yra nuolatinis klausimas 

karčiamose.
Tai yra nusitrynęs klausi

mas.
Tai yra menka® klausimas..
O gal ir 
žmogus

gers.
Vandenį,

vyną, degtinę, likerį, konjaką, 
brandę, viskę, džiilę ar kok- 
tel?

Jeigu vieną iš svaigalų, tai 
čia skirtumams nėra galo.

Prohibicijos laikais papras
čiausias svaigalas buvo mun- 
šainas. * Daifgybe ’ žmonių nuo 
munšaino apako, iš proto iŠ-* 
ėjo, sugadino sveikatą, iŠmi^

ka

Po prohibicijos munšaino 
nebeliko.

Kur tau ! ,
Munšaino tebėra tiek ir tiek.
O ir vadinama “blend“ ar

ba ir “straight“ viskė
žin ar ji daug skiriasi, nuo 
munšaino.

Tai yra labai jauna viskė, 
o be pasendinimo visi nuodai 
iš viskės neprašalinami.

Jau geresnė lietuviška val
stybinė tris syk distiliuota. 
Arba džine taipgi tris ar ke
turis syk distiliuota.

Viskė tik keleto metų senu
mo gal nebeturi nuodų, 
vadinama “bonded“ viskė.

Štai daktarai spėja, kad

Tai

Ar
Troškuliui nuvaryti nėra ge

resnio gėrimo kaip tyras van
duo. Jeigu netikit, paklauskit 
šunio, arklio ar karvės. Jie tą 
geriausia žino.

Pasismaginimui geriausi gė
rimai yra pienas, kava ir' ar
bata. Pienas ne tik priduoda 
smagumo, bet taipgi sustipri
na ir pasotina.

Indai sako, kad 
geriausias gėrimas 
lės. -1-

Pasigerimui yra 
koholis, kurs yra 
dalis visų degtinių

5u alkoholiu rneg&lima nei 
pasismaginti, nei pasidrąsinti, 
nei pasistiprinti.^? Galima tik 
pasigerti; . ir, f h

Kava ir arbatai padilgina 
žmogaus nervus. Išsigėręs, ka
vos ar arbatos ; žmogus pasi
daro žvalesnis ir buinesnis: "

>r. ’ r ' H

Alkoholis užmarina žmogaus 
nervus. Išsigėręs alkoholio 
žmogus tik pirmoj minutėj jau
čia padilginimą, bet kaip -tik 
alkoholis pradeda veikti į kū
ną, žmogus pradeda darytis iš
tižęs. Kuo daugiau žmogus 
geria alkoholio, tuo daugiau 
ištyžta. Tas ištižimas iš prad
žių jaučias kaipir koks saldu
mas kūne, bet visai neilgai. 
Tuoj pradeda jo lupos nebe
klausyti, rankos pradeda be" 
tvarkos sketeriotis. Tuoj sme
genys pradeda apmirti, tuoj 
kojos pradeda pasileisti, lenk
tis, skėstis, kol visai nebepa
neša viršutinių kūno dalių.

Išsigėręs alkoholio žmogus 
visuomet ir visuomet mažiau 
tiks kokiam nota darbui, ne
gu jis tiktų nėišsigėręs. Tik 
jeigu reikia žmogui kokį be
protišką -davbą Atlikti išsigert 
mas jam gali tokiam darbui 
pagelbėti. ♦ ‘ $
; :Taigi j eigų kas nori kokį 
nors darbą geriau atlikti tai 
niekad neprivalo Šauktis alko
holio pagelbos. i >

IdantK pšsidllgihii darbui ge
riausia’ yra išsigętti kavos, ar
batos arba pieno.

Tik po viso darbo, kada žmo
gus , nebepaiso ką Jį is a t liks, o 
gal nori atlužti, pasileisti, iš- 
tyžti ar užsimirštu tai jis ga
li išsigerti alkoholio; Tito jis 
apmarins savo prętį* savo ga
bumus, b- gal irI sAVo^ rūpes
čius, ir jausis pirmiausia tru
putį apmiręs, vyliaus dalinai 
apmiręs, toliau pusiau numi
ręs,,, ir pagalios kaip visai nu- 
miręs.

Taigi jeigu klausia tavęs 
“Ką gersi?“

WEST ENGLEWOOD. — 
Ashland Inn, 6746 S. Ashland 
avenue, savininku yra Frank 
Kairelis, progresyvis biznierius 
ir daugelio lietuvių draugijų 
narys.

Remia jis pažangią spaudą, 
kaip žino Senas Petras, nuo ku
rio p. Kairelis užrašė 4 prenu
meratas “Naujienų“ laike kon- 
testo, kad tik jis laimėtų pir
menybę.

P-as Kairelis yra nariu Chi
cagos Lietuvių Draugijos, SLA 
ir daugelio kitų. Pei4 kiek metų 
jis gyveno Indiana Harbor, 
Ind., kur taipgi dirbo draugijo
se.

Ashland Inn garsinimas eina 
“užeigų skyriuje“ ir per radio 
trečiadieniais.1 Lietuviai atsilan
kę Hnglewoode kviečiami alinę 
aplankyti.

“Uršulės” Tavernas
BRIDGEPORT — Kas neži

no Uršulės Slotkuvienčs užei
gos, 901 West 35th street? 
Daugelis, Chicagoje ją žino, kai
po smagią alinę, kurioj yra di
dis pasirinkimas geros rųšies 
gėrimų, cigarų, etc. 26 uncijų 
stiklas alaus parsiduoda po 10 
ęeptų. Alinė turi erdvius kam
barius, kur svečiai gali pabuvo
ti ir kur penktadieniais galima 
gauti veltui žuvies.

Kaip ir velionis I^ominikas 
Slotkus, taip ir p. U. Slotku- 
vienė supranta garsinimų vertę 
ir dažnai garsinasi spaudoje.

Senas Petras.

PRANEŠIMAI

- - .

Lietuviu Tautiškos 
Susivienijimo Brolių ir 
metinis susirinkimas į 
gruodžio 9 d. 1 vai. po piet Dievo 
Apyeizdos parapijos svetainėje ant 
Union Avė. ir 18 St. Visų ° narių 
pareiga atsilankyti, voač 20 wardo 
politikos ir pašelpos kliubas kuris 
yra susivienijęs su šia draugija. 
Visi 20 wardo kliubo nariai turite 
atsilankyti ir savo reikalus sutvar
kyti apsimokėdami užsiliukusius mo
kesčius ir bus renkama nauja vai-

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS vyras, nevedęs 
prie aptaisymo namo, kad suprastų 
karpenderyste ir plumberystę. Kam
barys. valgis, apmokėjimas.

3738 So. Halsted SL

REIKALINGAS unijistas janito- 
raus pagelbininkas, nevedęs.

601 E. 63 SL

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė 

Chicago. I1L

TEL. REPUBLIC 8402

Furnished Rooms
GREEN STREET HOTEL 

Valdo Lietuviai
Kambariai rendon vyrams ar mo

terims. Gera užeiga. Priešais 
Burlesųue teatrą. Garu apšildomi, 
savo kambariuose galit virti ir val
gyti. Rendos pigios. Pusė bloko 
nuo Halsted St.

822 W. Madison St.
įeinamos duris 3 No. Green St.

PCONRAb
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
derniška studija su 

Hollvwood šviesoms.
420 W. 63rd St.

Englewood 5883-5840

MORTGAGE BANKERS

ANT RENDOS 4 kambariai su 
vana, pečium šildomi. Renda $16.00, 
savininkas gyvena 4065 Archer Avė. 
4622 S. Safcramento 'Avė.

Business Chances 
Pardavimu i Bizniai

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

6142 So. Western Avė.

For Kent
-^-^-^*WWM»WM'WWW**WW***^*^*********^**l******,**^*l**,‘ *

RENDON pekarnč su 2 pečiais ir 
visais įrengimais, pigiai.

4600 So. Francisco Avė.

REAL ĖST ATE
Bizniu pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite į musu zpulką

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St,

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

1308 W. 79th St.

PARSIDUODA Valgykla visa ar
ba fikčeriai. Randasi arti dirbtu
vių, priežastis pardavimo išvažiuoju 
ant farmu, 2721 So. Halsted St.

PARSIDUODA Tavern visas ar 
pusė ant gero kampo , šiuo adresu. 
135 E. 107 St. Chicago, 111. Tęl. 
Pullman 0237.

U

U

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 
dainavimo pamokas laiko kas nedel- 
dieni nuo 10 vai. iki 12 vai. iš ryto 
buvusioj Meldažio svetainėje, taigi 
visus mylinčius dailę kviečiame pri
sidėt prie Chicagos Lietuvą Vyrų 
choro, kad atdarius didžiausi chorą 
Chicagoje. 
savo balsais!

Il/inois Lietuviu Pašelpos Kliubas 
laikys priešmetinj susirinkimą penk
tadienį, gruodžio 7, 1034 m.. Chica
gos Liet. Auditorijoj, 3133 S. Hals- 
ied St. 7:80 vai. vakare. Visi kliu- 
biečiai kviečiami butipai dalyvauti 
šiame susirinkime, nes bus rinkimai 
valdybos 1935 metams ir taipgi yra 
kitų svarbių reikalų dėl kliubo labo.

A. Kaulakis, rašt.
—_________ t—

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys priešmetinj susi
rinkimą pentkadienį gruodžių 7 d. 
7:30 vai. yak. Chicagos Lietuv' 
ditorijoje 3183 S. Halsted St. 
nariai malonėkit laiku pribūti, nes 
bus renkama valdyba 1935 metams ir 
taipgi randas daug svarbių reikalų 
kurie kiekvienam nariui bus reika
linga aptarti. Jeigu iš kokios nors 
nriežasties kas nors negalėtų pribūti 
i ši susirinkimą, malonėkite pranešti 
valdybai pirm susirinkimo, neš ši
tas susirinkimas yra šaukiamas po

Vyrai sukrėskime žemę 
v Valdyba.

ak. Chicagos Lietuviu Au- 
’ -- Visi

. .......................................... ■ ------ ---------- -------------—...........  -.M.....................   1 Tjf '

KALĖDOMS AKORDIONŲ 
IŠPARDAVIMAS

Rašykit reikalaudami kataliogo — 
gausite dirbtuvės kainomis. Geriau
siai padaryti Akordionai. Mes par- 
duodanię už cash ir ant išmokėjimo. 
PIATANESI ACCORDION MFG.Co. 

1514 Milwaukee Avė., Chicago.
Tel. Brunswick 0240

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

S1'1
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PARDAVIMUI tavern, priežastį 
patirsit ant vietos. Pigi kaina. 
2023 So. Ashland Avė. Telefonas 
Canal 3528.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė su namu. Pigiai. Gera vieta 
dėl Tavern. .4650 So. Marshfield Avė 
Savininko telefonas Lafayette 0591.
-...... ................. . ............ ■ ■ .............. .............. '■ ■■ ■.........................—-

PARDAVIMUI Tavern biznis, ge
ra vieta. Pigiai. Kito biznio bė
ra tame bloke. 6361 So. Kedzie Avė. 
Republie 6286.

t

PARSIDUODA Tavern geroj vie
toj, geras biznis, renda pigi, prie
žastis, turiu kita bizhį. Pašaukite 
Vlctory 8480, klauskite Theresa ar
ba Stewart 10021, klauskite Gritė- 
nas.

PARSIDUODA Tavern visas arba 
pusė, ant gero kampo. 135 E. 107 
St. Pullman 0237.

PARDAVIMUI Tavern arti dirb
tuvių. biznis išdirbtas, su gerais ra
kandais, Parduosiu už $150.

4352 S. Ashland Avė.

PARSIDUODA bučęmč ir groser- 
nS su namu, cash biznis. Nupirk- 
šite visai pigiai už tokia kaina ku
rios dabar vertes yra arba priimsiu 
maža mainymą ir cash arba Lie
tuvoj, kas turite ūkę, priimsiu mai
nais. Atsišaukite greitai.

6001 So. Carpenter St

Real Estate For Sale 
Į Namai-žemi Pardavimui

NAMAS ir LOTAS tinkamas dėl 
tavern arba gtosernes už bargenų.' 
Priverstas apleisti miestą. Atsišau
kite 563 W? 31 St

PAMATYKITE «2 flatų, murini 
narna ir 6 kambarių murini cottage 
adresu 6601-03. Bishop St, gali būt 
atskirti, garu apšildomi. Savinin
kas parduoda už dideli bargeną. Pa- 
simatykite su

FRED’K H. BARTLJETT & CO. 
33 W. toashington St. 

2 lubos
Klauskite p. Lenke , <

f.

h

♦«




