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Jugoslavija ir baigia susitaikinti
Jugoslavija Sustabdė Nobelio taikos dova

Trėmimus
ną laimėjo Arthur 

Henderson

Rusija areštavo 19 
geležinkeliečių už 

neveiklumą

LIETUVOS ŽINIOS

Rumunija bando taikinti įsikarščiavusias 
valstybes. Jugoslavija jau nebeliesianti 
Vengrijos ir vengrų trėmimą sustabdžiusi

Taikos dovana teko Anglijos 
darbiečių vadui. .Dovanas lai
mėjo ir keturi amerikiečiai

VENGRIJA IR JUGOSLAVIJA SUSITAIKĖ
GENEVA, gr. 10. — Tautų sąjungos taryba vienbalsiai pri

ėmė rezoliuciją, kuri apgailauja karaliaus Aleksandro nužudymą 
Marseilles mieste ir reikalauja, kad žudytojai butų nubausti. 
Rezoliuciją pasiūlė Anglija.

Jugoslavija ir Vengrija irgi priėmė tą rezoliuciją ir tuo ta
po priimtas pagrindinis susitaikymas tarp šių dviejų šalių.

Išrodo, kad nesusipratimai tarp abiejų šalių baigia išsily
ginti ir kad karo pavojus yra išnykęs. Neprileisdama prie, kaip 
išrodė, neišvengtino karo šias dvi valstybes tautų sąjunga yra 
atlikusi didelį darbą.

GENEVA, gr. 10. — Rumu
nijos užsienio reikalų ministe- 
ris Nicolas Titulescu bando ly
ginti įtemptus Vengrijos ir Ju
goslavijos santykius ir pareiš
kė tautų sąjungos tarybai, kad 
Jugoslavijos skundas prieš Ven
griją visai nestato abejonėn ir 
nežemina Vengrijos tautinės

Ju-

Kadangi Tituleąpu yriu skai
tomas va«įu mažosios entėnte 
valstybių—-čechosfoVaki jos, Ru> 
munijos ir Jugoslavijos —tai 
skaitoma, kad jo žodžiai yra 
oficialis siūlymas taikos.

Tikimasi, kad Vengrija pa
seks Jugoslaviją ir priims tau
tų sąjungos planą išrišimui ne
susipratimų tarp Jugoslavijos 
ir Vengirijos.

Matyt, kad didžiosios valsty
bės, bijodamosios karo, į kurį 
ir jos pačios butų įveltos, pa
darė spaudimą į abi besikivir
čijančias puses, nes mažoji en- 
tente ikišiol labai karingai kal
bėjusi ir grūmojusi karu, ūmai 
pradėjo kalbėti daug taikiau.

Francija pasiūlė, kad butų 
sudarytas pastovite internacio
nalinis kriminalinis teismas, ku
rio tikslas butų kovoti tarp
tautinį terorizmą.

Naujasis tautų sąjungos pla
nas esąs kompromisas paruoš
tas tuo budu, kad jis butų pri
imtinas ir Vengrijai.

Vengrijos atstovas sako, kad 
Vengrija dar nėra susitaikiusi 
su Jugoslavija, bet jis mano, 
kad tas susitaikymas bus pa
siektas ' už kelių dienų. •
Jugoslavija sustabdė vengrų 
trėmimą, nebelies Vengrijos

BELGRADAS, gr. 10.—Augš- 
ti Jugoslavijos valdininkai pa
reiškė, kad Jugoslavija nedarys 
jokių nepriklausomų žingsnių 
prieš Vengriją net jeigu tautų 
sąjunga pasisakytų prieš Ju
goslaviją ir Vengriją išteisintų. 
Tai yra griežtas permainymas 
Jugoslavijos nusistatymo, nes 
dar tik vakar jugoslavai grū
mojo pulti Vengriją ir vieni 
su ja apsidirbti, jei tautų są-

jungos nuosprendis nebūtų 
goslaviją petenkinantis.

Naujas peraiškintas duotas 
pasklidus pasaulyje baimei dėl 
galimo karo. Mancma, kad pa
veikė ir Anglijos valdžios pa
darytas spaudimas į regentą 
princą Povilą. Paveikė ir vi
same pasaulyje susidariusi prieš 
Jugoslaviją nepalanki nuomo
nė dėl Jugoslavijos masinio 
žiauraus trėmimo vengrų. «

Delei to tapo sustabdytas ir 
masinis vengrų trėmimas. Ju
goslavijos valdžia išpradžių 
manė su niekuo nesiskaityti ?.r 
nepaisyti viešosios opinijos, bet 
paskui pamatė, kad tokiu ntr- 
sistatymu pralaimės ir dabar 
darosi daug taikesnė.

Masiniai areštai va 
juje prieš narko- 

tų pardavėjus
CHICAGO.—Dabar visoje ša

lyje eina didelis vajus prieš 
narkotikų pardavėjus. Vien Chi- 
cagoje areštuota 300 žmonių 
už narkotų pardavinėjimą ir jų 
vartojimą. Daug narkotų už
griebta. Visoje gi šalyje yra 
areštuota virš 1,000 žmonių.

Dideliame varge atsidūrė nar
kotų vartotojai, nes pardavėjai 
slapstosai ir narkotų dabar yra 
labai sunku gauti.

Chicago palaidota 
snieguose

1,11 1 I J - - J '.... . į
Chicagai ir apieliukei fedeyą? 

Uo oro biuras šiai dienai praus*

Apsiniaukę, šalčiau.
Saulė teka 7:07, leidžiasi 4 

19.

Philip Kennamer (kairėj), iš Tulsa, Okla./19 metų sūnūs 
federalinio teisėjo, kuris prisipažino nušovęs savo draugą John 
Gorell (dešinėj), 23 m. dentisterijos studeųtą', sūnų žymaus 
Tulsa, Okla., gydytojo. Dar nešužinota priežaštįes žmogžudys
tės, bet manoma, kad bus susekta ir daugiai! jaunųjų turtuo
lių piktadarybių. p-'

OSLO, Norvegijoj, gr. 10. — 
Nobelio taikos dovana už du 
metus—-1933 ir 1934 m. tapo 
pripažinta dviems anglams — 
rašytojui ir lektoriui Sir Nor
mai! Angelli ir Anglijos Darbo 
partijos vadui ir nusiginklavi
mo konferencijos pirmininkui 
Ąrthi.v Henderson, buvusiam 
užsienio reikalų ministeriui dar
biečių kabinete. Nors Mac- 
Donaldui susidėjus su konserva
toriais, Henderson ir kiti dar- 
biečiai išėjo iš valdžios, tečiaus 
Henderson ir 
nusiginklavimo
pirmininku ir nepaliovė dirbti

toliau pasiliko
konferencijos

Bolivija priėmė tau
tų sąjungos taikos 

pasiūlymus
Manoma, kad karas su Para

guay baigiasi, nors Paraguay 
dar nėra priėmęs tų pasiu- 
lym<) ;

BUENOS AIRES, gr. 10. — 
IŠ La Paz gauta žinių, kad Bo
livija priėmė tautų sąjungos 
pasiūlymą baigti karą su Pa- 
raguay, kuris jau du metai ei
na Gran Chaco raistuose. Iki- 
šiol Bolivija daugiausia ir prie
šinosi taikai, tikėdamosi sve
timųjų pagelba laimėti karą.

Kartu Bolivijoj tapo paskelb
ta visuotina mobilizacija visų 
tinkamų karui vyrų.

Manoma, kad karas Gran 
Chaco raistuose jau baigiasi. 
Paraguay nugalėjo Boliviją ir 
sakosi esąs apsupęs Bolivijos 
armiją.

Tautų sąjunga pasiūlė abiem 
pusėms tuojaus sustabdyti mū
šius, o galutinas susitaikymo 
sąlygas išdirbs neutralė inter
nacionalinė komisija.

Paraguay dar nėra galutinai 
priėmęs tautų sąjungos pasiū
lymų.

žmogžudystės tarp 
jaunų turtuolių

Kebli ‘ amerikiečiu4 darbT* ** *T.5*v*?*r*“~meniškai ats
turistų padėtis 

Italijoje
Negali išsimąinyti savo pinigų 

ir čekjų. Nė užsienis negali 
jiems prisiųsti pinigų

RYMAS,’ gr. 10. —Delei Mtrs- 
solini išleisto dekreto ameri
kiečiai turistai ir abejnai gyve
nantys Italijoje amerikiečiai su-, 
silaukė netikėtų keblumų,, nes 
dabar bankai memaino nė pas 
juos esančių pinigų, negi kelei
vių čekių. Tokių keblumų tu
ristai Europoj buvo susilaukę 
kai pernai per kelias dienaš vi
soje Amerikoje buvo uždaryti 
bankai.

Blogiausia yra tai, kad ir iš 
užsienio niekas jiems nega.i 
prisiųsti pinigų, nes einant dek
retu* pinigai turi būti siunčia
mi liromis, kurių valdžia sten
giasi neišleisti į užsienį.

Tie keblumai pasidarė delei 
uždraudimo bankams keisti 
svetimų šalių pinigus, čekius ir 
kredito lakštus. Dekretas
taikomas italams, kad jie be
galėtų paslėpti savo turto. Bet 
kad jis nenustatė išimčių, 
pasidarė didelis keblumas vi
siems svetimšaliams ir turis
tams. O bankų viršininkai ir 
finansų ministeris yra kaip ty
čia išvažinėj ę ir iiėrą kas išly
gintų tuos nesusipratimus.

■ v ■' '» ;

. Henderson as- 
_ ^--T_ atsilankė į iškilmes 

dovanų išdalinimo.
Keturi amerikiečiai gavo šių 

metų Nobelio dovanas. Trys 
amerikiečiai gavo bendrą dova
ną už savo darbus medicinoje. 
Jais yra Dr. Minot ir Dr. Mur- 
phy įš Hąryard universiteto ir 
Dr. ‘ wK»pple iš ' Ročhešler uni
versiteto. Jie gavo dovaną už 
suradimą budo kepenimis gy
dyti piktąją mažakraujistę. Dr. 
Hąrold Clayton Urey iš Colum- 
bia universiteto, kuris ' surado 
“sunkųjį vandenį”, gavo ^obe
lio dovaną už pasižymėjimą 
chemijoj. Amerikiečiai dova
nomis gavo bendrai virš $80,- 
000.

Literatūros dovana teko ita
lui rašytojui Luigi Pirandello.

Trečias valdžios na 
mų statybos projek 

tas Chicagoj

yra

tai

MASKVA, gr. 10. — Kadan
gi šiemet labai netiksliai vei
kė Omsko geležinkelis, tai pra
vedąs tyrinėjimus tapo areš
tuota 19 to geležinkelio virši
ninkų, už neveiklumų ir apsi
leidimą. Daugelis jų tapo ati-

Klaipėdoje atidaryti Vy* 
tauto Did. gimnazi

jos rūmai
KLAIPĖDA.—Lapkričio 3 d. 

Klapiėdoje buvo iškilmingai ati
daryti Vytauto Didžiojo gim
nazijos rūmai.

Bu'mų statybos komisijos pir-
duoti teismui už kontrevoliu-' mininkas Galvanauskas nušvietė 
ei ją ir sabotažą ir jiems gre
sia mirties bausme.

Manchukuo valstybę 
valdo Japonijos 

ambasadorius
■ ■ I f > >. . 4 * ’

Kietas

rūmų statybos istorijų ir pa-; 
teikė įdomių statybos skaičių. 
Rūmų statybai buvo sunaudo
ta 1,350,000 plytų, 450,000 k v 
metrų žvyro, 930 kub. miško 
medžiagos, 4500 metrų parkie- 
to, 5 km. vandentiekio ir 6 
km. elektros laidų. Bumuose 
dabar mokosi 420 Vytauto Di
džiojo gimnazijos mokinių, 173 
instituto studentai ir 100 kur
sų lankytojų. Gimnazija turi 
didžiulę salę 800 vietų. Namai 
buvo pastatyti švietimo minis
terijos lėšojnis ir priklauso mi
nisterijai.

| Kalbėjo dar Klaipėdos krašto i jl • * y • *

TOKIO, gr. 10.
kareivis gen. Jiro Minami ta
po paskirtas nauju Japonijos 
ambasadorių “nepriklausomoj” 
Manchukuo valstybėje. Jis taip
gi bus ir vyriausias komandKo- 
tojas toje valstybėje esančios 
Japonijos kariuomenės.

Jo įgaliojimai yra tokie pla- gubernatorius apie šios gimna- 
tųs, kas jis yra takrasis Man- zijos reikšmę Klaipėdos kraš- 
chukitt) valdonas ir valdys tą tui ir daug kitų augštų vai- 
valstybę Japonijos mikado var- džios atstovų.
du. Į -----------------

Jis apsigyveno naujuoserpui-. n• . «žaidimo„ neteko 
‘ kada Mon. VC1 ZcUUlIIlU IltltlLU

■« u.

kiuose romuose, kuomet Man
chukuo karalius gyvena tik 
nedideliame ir kukliame na
melyje.

Šuo išgelbėjo 6 žmo 
nes

CHICAGO.— Nors oro pra
našas ir tvirtino, kad bus gied
ra, vakar betgi užėjo tokios 
sniego audros ir pūgos, kad 
veik visai palaidojo Chicagą 
sniego pusnyse.. “Transportaci- 
ja gatvekariais ir automobiliais 
pasidarė veik visai negalima, 
nes gatvės užpustytos ir gatJ 
vekariai ir automobiliai vos 
gali pavažiuoti. Išrodo, kad jei 
sniegas pasitęs dar kelias va
landas ir jei ims šalti, tai gat- 
vękariai turės sustoti vaigščio- 
ję. Jau ir vakar vakare žmo
nės turėjo didelio vargo iki da- 
sigavo iki savo namų. Gatve- 
karių vaigščįojimą labai sunki
na ąutomobiliai, kurie patys į- 

1 klimpsta į sniego pusnis ir kar
tu sulaiko gatvekarįite.

Šiai diedai oro pranašas pra
našauja, kad busią tik apsiniau
kę, bet visgi busią šalčiau.

. J < JI.k JU -

TULSA, Okla., gr. lO.-Ho- 
mer F. Wilcox, Jr., 17 m., su* 
nūs turtingo Tulsa aliejaus 
magnato, liko areštuotas už pik
tą aibių darymą. Policija at
sisakė paaiškinti kaltinimą, bet 
užsiminė, kad tai gali būti šau
dymas lempų apieliųkej, kur 
federalinio teisėjo sūnūs Ken
namer nušęvė dentisterijos stu
dentą Gorrell. Toj apielinkėj 
dvi lempos buvo sudaužytos šū
vių, taip kad žmogžudystė lai
ku visa apielinkė buvo tamsi.- - • •

Wilcox tėvas buvo kaman- 
tįnėjamas apie grumojančįus 
ląiškus, kuriuos gavo jo dirktė, 
Kennamer sužadėtin.

Jaunas Sidney Born, Jr., sū
nūs Tulsa universiteto profę- 
soriaus, po nesėkmingo bandy
mų susižjnoti telefonu su areš
tuotu1 Kennamer, spėjama, pats 
nusišovė autorpobiliuj. Jis ir 
nuvežė Ęeimftmėr j Žmogžudys
tės vietą. . . ’ v. A.-

J-

Fordas didiiia dirb
tuvę, išleis dar , 

$8,000,000 
' ' . • ' 1 ■ Z’

DEARBORN, Irieji., gr. 10. 
—Kad duoti daugiau dąrbo be
darbiams atgaiviuapt industri
ją, Henry Ford mano išleisti 
dar $8,000,000 gerinimui ir di
dinimui savo Riyer Rouge dirb
tuvės, kuri vežimą 1,000 akrų 
plotą.

Trys mėnesiai atgal Fordas 
paskelbė, kad jis išleis $12,- 
000,000 pastatymui geležies lie- 
jiklų ir pajėgos dirbtuvės. Kon
traktai jau iįdĄoti ir kasdie j 
dirbtuvę atvykstą vagonai me
džiagų

Tokiu bpdu Į^das ipąpo i? 
leisti apie $20/* 
tuvių <geri<’*

>,000 savo dirb- 
r plėtimui.

CHICAGO.—-Namų statybos 
ądministracija paskelbė smulk
menas trečia didelio lūšnų grio
vimo ir namų statybos projek
to Chicagoj. Bus nugriautas 
visas distriktas tarp Division, 
Halsted, Ogden, Blackhawk ir 
Hudson gatvių, North Sidėj. 
Nugriovus lūšnas bus pasta
tyti namai dėl 2,500 šeimynų. 
Projektas kainuos valdžiai 
$12,500,000.

Pirmiau buvo paskelbtas di
delis namų statybos projektai 
tarp Roosevelt, Harrison, Ra- 
cine ir Ashland gatvių, kuris 
kainuos $12,000,000 ir antras 
projektas negrų distrikte prie 
88 ir Cottage Grovę gatvių, ku
ris kainuos $7,000,000.

Jau* užvestos bylos valdžios 
nusavinimui žemės ir lūšnų tuo
se distriktuose.

ST. LOUIS, Mo, gr. 10. — 
Harry H. Spitzer šuo Major iš
gelbėjo 6 žmones,, bet pats pa
aukojo savo gyvastį. Pajutęs 
besiveržiantį į kambarius gasą 
jis lojimu* pažadino šeimininką, 
kuris pašaukė pulmotorą ir dai 
spėjo atgaivinti kitus penkis 
šeimynos narius. Bet kai jau 
visi buvo atgaivinti ir pradėta 
ieškoti šunies, tai surasta jį jau 
negyvą, nutroškusį nuo gaso 
namo rūsy. i

'■ .. ..........— %

ERŽVILKAS, Tauragės aps. 
Spalių 24 d. pas Zarkiną buvo 
kuliami javai, žydas Zarkinas, 
žaisdamas su jauna moterim 
Jakubauskiene, pastūmė ją; 
Jakubauskienė įkrito j kulia
mą mašiną, kur 
javai; mašina jai 
ją; jeigu nebūtų 
traukti, butų visa 
laimingoji be sąmonės išvežta 
į Tauragės ap. ligoninę.

Už tokį pasielgimą Zarkinui 
teks atsakyti prieš teismą, bet 
kas moteriškei sugrąžins koją?

varomi yra 
nutraukė ko- 
spėta ją iš- 
sumalta. Ne-

SUVAŽINĖJO ŽMOGŲ

PATZCUARD, Meksikoj, gr. 
10.—Trys žmonės liko užmušti 
ir 62 sužeisti sugriuvus bulių 
imtynių arenai.

ŠIAULIAI.—13. XI. Šiaulių 
stoty, po manevruojančiu trau
kiniu pateko artelės darbinin
kas Volodkevičius Antanas, 52 
metų amžiaus. Nelaimingasis 
paliko žmoną ir dukterį.

GIMINĖMS LIETUVOJ

Francija nemokės 
skolos Amerikai

--------------------------------------------- k

-Fran-PARYŽIUS, gr. 10. —Fran
cuos kabinetas nutarė ir gruo
džio 15 d. nemokėti savo sko
los Amerikai. Tai bus penktas 
Franci jos atisakymas mokėti 
skolą.

PIRMINGHAM, Anglijoj, gr. 
10.—Trys lakūnai užsimušė ar
mijos lėktuvui susidūrus, ore 

•su privatiniu lėktuvu.
C/'Kt’ J;r. .J.,-

DOVANŲ KALĖDOMS
Ar mes galim užmiršti mums 
brangius teveliu^, seseles, giminai
čius Lietuvoj šių Kalėdų šven* 
tėse?
žinoma kad ne.

Siųskime todėl po Kalėdų dovanėlę dabar, kad nueitų 
Lietuvon dar prieS Kalėdas. Pasiuntę ten dolerį—kitą, 
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 Utąię su užtikrinimu pilno 
ir greito Išmokėjimo.

NAUJIENŲ Pinigų Siuntimo Skyrius
1739 So. Halsted SL Chicago, III.

JA?*;. ■ j;; ' ^r-**.'* -* *»? *#**
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MUSŲ SKAITYTOJAI
-* « , t '••n • * f' mį> r-’*'' >•< ' j-- |

* NUŠAUTASIS: KOMISARAS orii ^.n.iiUĮŽ
V

LaMMb

Raštai skiriami i ši skyrių neturi būti ilgesni 200 žodžių. Adresuokite 
“Miisų Skaitytojams** būtinai pridėdami' savo vardų* ir pavardę.

Dėl skilimo tarp Ci
cero demokratų

CICERO.—Mes,: žertfiau pasi
rašę pricinktiį koibititrieuai .lai
kome sau už» pareigą ‘pranešti 
piliečiams kad:'

Laikytame reguliarės Demo
kratų Partijos susirinkime, 
lapkričio 9, 1934. tapo išnešta 
rezoliucija paliečianti keturis 
musų miestelio trustistus: Boso 
Cuchna, Anton Maciejeski, Hen
ry Schwarzel; ir Hendrikse.

Po rezoliucija pasirašė re
guliarės Demokratų Partijos 
prezidentas; raštininkas, ir iš 
61 Ciceros pririnktų komitime- 
nų pasirašė 58. TUomi prašali
nami visi keturi trustisai iš re
guliarės Demokratų Partijos.

Faktais busiąs įrodytas jų 
prasižengimas, ■ neištikimybė, 
bei slaptas skymavimas, susi- 
dedant su" vienu republikonu 
trustisu, kad ardžius miestelio 
tvarkų ir tuomi pakenkus De- 
mokatų Partijai kituose rinki
muose.

Taippat nesuprantamas, Grani 
Work’o distrikto lyderio pasi
elgimas, kuris paskutiniais lai
kais padavė miestelio boardtri 
rezoliucijų, rekomenduodamas 
pašalinti 24 darbininkus— ko
kiu tai ekonomirJtf tikslu —jų 
tarpe dauguma lietuvių. Tas 
parodo kiek P-nas Schwarzei 
lietuviams prielanku^-—nežiū
rint, kad mes' dėjome pastan
gas ir dirbome išvien; kad jį 
pastačius į tą ofisą.

Neklausykime jokių triukš
madarių nei vietinių laikraštu-

kų, kurie keršija, kad Demo
kratų Partija nerems kandida
tūros jų ‘‘agento”, kuri norėjo 
padaryti miestelio trustistu 
praėjusiuose rinkimuose.

’ Laikykimės’ sth Prezidehtd 
Rdoseveltti iri Demokratę Par
tijos. GėrBkirtlė - savo nriifešte- 
lio prezidentų J. Gerny, kuris 
mums lietuviams yra prieina
mas ; taipgi Town Clerk J. J. 
Viternų,- ir iriistištus Nbvak ir 
Htfrt.

Dėka demokratams, bė 1 bai
mės galime eiti balshoti, ne 
kaip pirma kada razbaininkų 
gaujos persekiojo žmones. Da
bar ir kiti: reikalai tinkamai 
tvarkomi; x

• Laikykimės iš vien ir musų 
ateitis politikoje’ šviesėja;.

2-ro Precinct COmmitteeman
Pėter Satkusj ■

11-th Precihct Committee- 
man, Charles W. Elite (Ūselis).

Preeint Coinmitteeman, 
Joseph Mažintas.

4
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Courierr

Y.' S. who httvb’cho'sen to elect’ hiHi 
Ąin^iifriittUfely aš' thė Office!- Prb- 
ienr of the sald oY&atiization. Hė 
will do the utmost to aid and

12th

Laisv".

Atskaita
Etinės-Kultbi-bs 

gijai Kupiškio Skyr.
Drau-

Pasiųsta grynais pinigais:
Nuo rugsėjo 15 d. 1931 m.

10 d. 1934 m. vi-iki gruodžio
so $208.55.

PAs mane
kų $7.00.

P-as J.
Waterbufy, Coiih. $1.00;

Viso $8.00.
Kaip greit didesne suma 

riigų susirinks, nevilkinaitt btis 
pasiųsta Kupiškiu—Et.-Kult.

randasi ant ran

žemantauskas

pi

f

■f 
l

APSAUGOTAS 
’ IŠMINTINGUMU

Radio—-Activus “piloto kabe- 
, lis** pagelbsti laivo kapitonui
- susirasti. kelia ■ per ■ prisikimšu
sią prieplauką. Budrus- hienie-t 
rius jaučia, kad šis' BANKAS

- sugebės pagelbėti jo biznio1 iš
taigai, kąds jis parodys teisin* 
gus faktus apie save.

' šis Bankas siūlo toki pa
tarnavimo per savo Biz
nio Kooperavimo Skyrių.

HALSTEDEICHANGE
MATI06AI BANK

: 19th PMcc and
, x , Hateted 

D^-jOš Skyriui.
Dr. A. L. (J raiču nas, 

3310 S. Halsted Street, 
Chicago, III.

RAD^O
šiame programe bus ir 

Santa Cldiis
Pastangomis Pėbpleš Rh- 

jkahdų Išilirbystės Kompanijos 
•Krdutu’vių, šiandien 7-tų va- 
’iąhdų* vakare, iŠ stoties W. G.

S., bus trairsliubjama yjia- 
tihgąi gražus ir įdomus radio 
programas.
£ Dainų dalį, vadovaujant 
rHiužikūi N> Ktilriui, išpildys 
cgerai prisirengęs Nortlišidlė^ 
čių dvigubas kvartetas. Kalbės 
Daktarė Z.'šlakis; M: D. Daly
vaus Čalis; Kepurė. Prie to, 
Nugirsta kad' ir “Santa Glaus”

^«r»nutsrw»M«sr<<«riJumi

Sergei Mironovič Kirov, na
rys galingojo Rusijos politinio 
biuro, kuris valdo visų komu
nistų partiją ir diktuoja sovie
tų Rusijos politiką, taipjau sek
retorius Rusijos komunistų par
tijos centralinio komiteto, ku
ris! tapo nušautas komunistų 
raštinėje Leningrade. Jis po 
Stalino buvo galingiausias Ru
sijoje žmogus ir buvo numato
mas užimti Stalino 'vietų, jei 
Stalinas butų miręs. Jį nušovė 
buvęs komunistų partijos virši
ninkas ir bolševikai dėl Kirovo 
užmušimo ruošia kruviną pa
giežą-- visiems savo priešinin
kams. •

atvyks į studijų papasakoti 
apie Kalėdas ir padainuoti šio 
sezono gražių dainelę.

Pagalios, bus labai gražios 
muzikos ir įdomių bei svar
bių pranešimų. Todėl, rengia
tės kad šį programą galėtu
mėte girdėti. Sp.;

iTheEngiishCoiumn1
PirmjTiitę<Įtt4fpr; 
some hard work

week i n order to 
prepare for our 
opus Ghiines of 
Reliearsalš witl

Pirmyn Choristers:
Diie to shortnėss of timej it 

lias been decided to hold two 
rohearsals a 
thoroUghly 
fifth-coming 
Normandy.”
be held at the usual place, tlib 
West Side Hali,’ at 7:45, every 
Tiiesday and Friday starting 
to-night.

On Tuesday the time-’will be 
•spent rehearsing thė acting, 
and as this hasn’t been done 
bėfore; it is abšohitcly neces- 
sary for each and everyone to 
attend. Is it necessary to say 
“Please be prompt?”"

; —The Duchėss

Siųskit pinigus per. 
NAUJIENAS

. «•* »>*■ *W»‘ r***. ***«► »'*y^‘a. * • * L*'*' * ■ ****''GRANT’S CHOICEi

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

Šios degtinės ižėhios kainos jus nustebins.
PATARIMAS'TAVERNŲ SAVININKĖMS

i

• >

Amidst great poinp and rejoicing 
the subsidiary Roseland branch of 
L. Y. S. wds(- inaugurated. ■ Bruho 
Bruknis and Al želnis did their ut- 
most to impress (?) the members as 
to their duties and funetions. A 
beautiful luncheon under thd aiišpb 
cea of thė benevolent hdsts — The 
Žlibinąs Family — prOved tnore thati 
adeųuatb, and thus enhtmced the 
joyous spiritą of the participants. 
The officers ėlected were: Chairman 
---Charles Jerkinas, Viče-Čhairman, 
Freda Žlibinąs} Secretary —Nancy 
Žlibinąs; Treasure’SUohn Munarln; 
Officėr Pro-ttehi —' Jbšephihe Nor
mantas. Other Memberši Hėleh Alio- 
šius, Julia Shatkus, Stella Sufblis, 
Casimir Bukšnis. • ,

No doubt our nevhy created breth- 
ren vvill participate ėn-masse in thb 
gloinfication of the’ Art of Swlin- 
m i lig to be held af tHfe Medinah — 
Our Splash Party — Deč. 22.’

Far be it for anyone to vie with 
Bruno Bruknis for populririty... For 
he >vho doeš, is doomed to failiiro. 
Bnino at prešent is firmly eritrehched 
as the Vice-Preąlderit of L. Y. S. 
worthy suceessor bf Bemard Miller.

Due to the unfottunate cdnditions 
under whlth Betnife Milldt is labor- 
ihg, and ivhlcli therefbrč oočiipy all 
of his spare time,; he has bben ob- 
liged to tender his resignation; We 
regret very . much at least the pai\ 
tial loss of so siričere and depend- 
ablė ari indivldudl. ’ •

Your columnist , .feels humbly 
gratĄful to the members of the L.

Į*y .HiĮi laį l.i.LijiiiiiiTrJ V.* -

A New Memtei's: Vera Vitutis, Al- 
b’inh Budrfs;J' and Birute Rutkauskas.

»

The eozy comfortableness of our 
present headųuarters has decided 
advaritdgeš. Onė is ablė to recline on 
the luxurious cusions; to listen at- 
tentively to the homeUike atmos- 
phbre which prfevails, The space 
belng sbmevvhat limited vve find it 
difficuit to descrirtiinate betvveen the

GYDYTOJAI IR DENTISTAI

originUl sounds and their- cchoes. 
The effect is aLtimes overpotferiftgv 
’ We would likę to know: Whose 
efforts aimost culminated iii depriv- 
ing Vyto of the glass frofn his book 
—case; lašt Tuesday night? A thou- 
sand pardohs g'racioiis lady, būt one 
has a dūly to perform.

What officer of ih^ club favors 
morning walks on Eihfirald Avė. 
between 33rd and 34th, and Why?

Will Stella Woętmdn. please bring 
anbther brand of coūgh'-drops to- 
night? Thė unsavory odor and un- 
palhtable taSte of those previotisly

_____ __________________ - *.__

offered, offsetz any advantages which 
they mdy pofcsėss.

The study bf human nature is uri- 
doūbtedly an intricate and complt- 
cated art; for, how were we to 
kriotv, thati

Behind that calm and reserved 
attidude of nonchalance, Julia’s (Zo- 
gas) young warm heart yeams for... 
Verse... Philosophy... And.... Conso- 
lation... Which bf these threė do yOu 
prefer most, Julia? —ToMuks.

Pirkite savt» apielinkės 
krautuvėse

LIETUVIAI LIETUVIAI KITATAUČIAI’
Otiso Tel. Boblevatd 5913 

Rez. Tel. Victory 2343 1

Dr. Bertash
756 West 35fh Sf.

; Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:30 

NOdOEbmis pagal sutarti.'

Dr. Pulsuckis
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 Wi Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
( Tel. Hemlock 6699 

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

6412 So. Campbell Ava. 
Prospečt 0469 ‘

I

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

G GYDYTOJA# IR CHIRURGAS
2201 Wėst 22iid Street

■ Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti

Rež. 6631 So. California Avenue
Telefonas Rėpublic 7868

Dr. N t A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai;, Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

■ - f VA .v »<’ i. t _

A.L.Davidonis, M.D. 
4910 Si Michigari’ Avė;

Tel. Kenwood'5K)7 
VALANDOS:

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

Apart švėntadiėnio ir ketvirtadienio.

Tel: Oflcė Wentwdrth 6330
, ■ Rez. Hyde Park 3395
Dr. Susanna Slakis

Moterų ir vaiku ligą specialistė
6900 So. Halsted St.

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

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal; nau
jausius metodus’X-Ray* ir kitokius 
elektros priėtaisbs.

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

Valahdos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464
ui - ■>■■ ■■■ ,■■■■ ■■■ ■ ..... .

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 Sb; Ashland Avė;
2 lubos

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

Phone MltiWAY 2880

ADVOKATAI
JOSEPH j; GRISK 

Lietuvis;. Advokatas 
4631 South Ashland' Avė.

Tėl; Boulevard 2800 ’ 
Rez1.' 651B i Sb, RockWell SL;l

Tėl. RenįHlic 9723

Philip S. Rosenthal
PHONK I.AFAYETTK (448S'- V 

HOURS^ .Evening 7 ,to O P. M.
134 Nv-LA SALLE STIlEET

AKIV SPECIALISTAI
' V

Dh T: Dundulis
GYDYTOJAS, IR CHIRURGAS 

4157 ARCHERrAVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

•fiso valandos * nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedelioj pagal sutarti'

A. 
« • " ■ s .

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virgihia 0669

Dr: V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Arthėt avM kainp. Francisco av.

Dri’Margeris u
3325 SorHaisted St-\

Valandos: nuo 10 -r. iki 2 po pietų 
> ,įr pub.,6 iki; 8 vakaro. . 
Šventadįehiaią/ nuo . 10 iki 12

Phoiie’ Boulevard 8483

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofiisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. ’
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 it do 6 iki 8 

vak. Nedčlioj pagal sutarimų 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Nuirtu Tek PrOsoect 1930 ''

Telefonas Yards 0994
Dr; Maurice Kahn- 

4631 South' Ashland ‘ Avenue 
Ofiso valandos:'-

Nuo‘10 iki 12 diehą< 2 iki 3 po ptetų
* . 7 iki 8 vat NedČl. nuo* 10‘ Iki' 12 ’ 

Rei.' Teiephorle Plaka- 2400 ;.
Ofiso Tėl. Calutnet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr* As-Aa Rotu ’
. i Rūkas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų. Vyriškų, Vaikų visų 

chroniškų- ligų.
Ofisai’ 8102 So,. Halsted f St? t 

arti 81 št Street. ... .
Valandos: 2—4, l7—9 Vai; vak. "Ne

daliomis ir šventadieniais ‘10-^12 .
. .. . / diena.

Ar Montvid,'M.D.
W&t To^n State Bank Bldg.

-s 2400''Wešt Madlson Street
Vak 1 iki , 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

. Tėl. Seeley 7330
Namų telefonas' Brunsvvick 0597

tėl. boulevard Dibh< Ir Naktj 
OfiŠo -Valdttdoš- nub 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. NedbUnuo lO iki 12 a. m;

Dr; S. Naikeiis Į
!■ GYDYTOJAS ir chirurgas 

j ^Ofisas ir Rezidencija
3335 So'. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 7042 •
Dr; O. Z. Vezel’is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti;

Mrs; Ahelia K. Jarusz
Phy sical Thėrapy 

r and Midivife 
’ 6109' S. Albany 

: Hemlock 9252
Patarnauju. prie 
gimdymo namuti 

; se ar ligoninėse, 
* duodu massage 
c eleetrie •; trėat- 
A ment ir magne- 

tie blankėts ir tt 
i Moterims ir mer- 
u ginoms - patari

mai dovanai.

A

Telefonas Yards 1138

i

■V'

f

■ i,-'.; iM ilki

Graborius 
i . KOPLYČIA DYKAI 

1410 South 49 Ct 
CICERO. ILL.

į t-.’- -’l- V i) I

c ■
4605-07 S. Hermitage 

AVenUe
or

Res. 6600 South Arlėsian Avenue.
Phone Prbšpect 6659 

Ofiso' Tol. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT?
LIETUVIO

Optometrically»:Akių Specialistas. *
Palengvins akių vltepipima, kuris 

esti priežastimi galvos ■' skirudUjimo,1 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
tn o, ’ skaudama i akity karštu Atitaiso 
tnimparegypte ir toliregyęt ,̂ Priden
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egžhmihavimhš dabbthdA su 
elektra, parodančią mažiausįas1 Jtlai-i 
dar. Spėciale atyda atkreipiam i mo
kyklom vaikui Kreivos akyd atifai-J 
somos> Valandos nuo- JO iki 8 v. Ne- 
delioj nuo 10 iki 12'.
Daugely atsitikimų akys .atitaiso-1 

1 mOš bė akinių? ‘fottnds pigikir 
; kaip ipitmiąii; ę

4712 Sbttth AšMdhd AVJ
Phonė Biiillėvffrd1 75805'7

DR. G. SRRNER
LIETUVIS

Tel. Yard^ 1829
4'

Liūdnoj* Vdlandoj 
Pašaukite 

k k BAGDONAS 
2506 W. 63 St.'

Tel? • Rėpusio -3100 
10734 SOUTH 

M1CH1GAN AVĖ.
Telefonas 

Pullman 4151

Patariame visienąs tavernų savininkams, kad jus 
tuojau užsisąkytumėt iš musų sandėlio užtektinai 
likerių dėl ŠVENČIŲ, pilnam užganėdinimui savo 
kostumerių. Mes turime didžiausi pasirinkimų ge
riausio LIKERIO, VYNO, DŽINES ir CORDIALS. 
Pirkdami, paėmus likerius keisais arba mažiau, 
sutaupysite pinigų;'

Bridgeport Liquor Co, Ine
WHOtESALE ONLY

3252Š0.HALSTED STĖEĖT,
Tėl.' V1ČTORY 53§2—5383

i

CHICAGO, ILL;
■WĮ«W"I ■■■■>1111 *

■M
it&V j.; sjf'fA,v< . >4.1 ;4L> ^1?/ k ■'Dr'

Pritaiko- AMhids 
Kreivas Akis 

, Ištaiso.

Visi Telėfoftai
f Yards -1741-

1742

kampas Hdi^ted St.
g ,Valandos mo? 10-Mbnuo<6 iki (8 
Nedaliomis nuo 10' iki' 12T vii. dieną.

Pritttikinie- aklHių def' yi&H&j akių

iief keličiate* nuo1 gtd^i' skdhįijimoj 
Jei skaitant raidas susilieja:-f daiktu.

akvi’ -ttiombt'jam jum« reikia 

Dn Johh X Smetana 
1801 Sa0AshlandS Avė. 

Platt' Bldg.; kdftiįl 182 duetas 
............

karo^RdoriV 8. >N
Kalbamo Lie 

Phone Canal
kai

1‘ lAidojam PIGIAU - 
w NEGU KITI 
-.Ambulance Patarna- 
‘vimas Dieną- ir Nak-

Ų ti I. Moderniška v«K6pv
b ’yČ|ia D^KAU gOnUi

X LdidOtUVtų t Direktol 
riUs *per-’3O -Metų

Skyrius i -

4447 S. Fairfield Ave<

ji ANTANS’PEtKUS'
U ___ i. 1 _ •

TeL Lafayette -3572 JTMulevičius

Patarnauja: Chitta- 
goje ir apielinkėje 

> &del« 
_ Koplyči 

r4092 AR ’ AV.
—t——--------------------------------------------;------------------------ :

v A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė
Tėl. Bdufevatd 4139

V- 4 J ................... . * 1

O&žapašEudeikiš 
: ir Tėvas
Jeigu norite dailumo ir mebranguino 

Laidotuvėse;,....;...,.Pašaukite...,.^  -
REPubHc8340« 

5340 Sd; Kėdzie Ąvėriiiė 
(Neturimu sąryšių su‘ firirttf tub “ 

pačiu* < vardu)
< 1 ■' I

* i

Ladiavich ir Sumiš
LIETUVIS ^rRABORIU^ 

Patąrnaffa tadbtuyįge kiioplgi»u5i»i 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu- 
2rfi

, f ’ tstt -arta- 28iB •„

Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai * 
Turiu automdbiHus visokiem# reikk-

CHICAGO, ILL.

G^BOMUč 
Pahmavimak geras ir nebrangus

- 
W:i*''‘t? V ■ 1 ■ "1

Tel. Monro# 8377

Ii !

T - !?■*‘IJMTOTTTC1
Incorporated 

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiam 

-, Moderniška koplyčia dykai 
668 W. 18th St Tel. Canal 6174 

CHICAGO. ILL. >
i) ’ ' * « v • ■% ■ ■ ' • * * •, A

' ........................ ......................■ .......

46th Sti

TeL Ciano 6927 TaL Cicero 3724.

. .. I I
’Tel. Boulevard 5203 ir 8413 ‘

I9th
Koplyčia dykai

.(O;? <
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KALĖDOMS DOVANŲ PIRKITE

By the Ouantity

SAVE

82$-E

’ H

savo kailio

Tikras Lietuvis

Chieago, III
kas

l ne 
tauš

2-Diamond La d les’ 
VVRIST VVATCH

Westside Trust Ban
kas išmokėjo 14% pi
nigų depozitoriams

Men’s Handsome
VVRIST VVATCH

Mano valdžia 
(U. S. Government) 

deda pinigus i 
Standard Federal 
Savings and Loan 

Assdciation 
of Chieago ;

Beveik rimtas atsakymas 
rimtų Sargybos Bokšto 
kimų.

Lietuviški Ku-kluk- 
sai, Sargybos Bokšto 
barzdos ir avigalviai

Nelaime įvyko prie 34-tos ir 
Halsted gatvių; guli St. Paul 
ligoninėje

yra Straight 
Ji specialiu budu

Mokam dividendus kas 6 
menesiai. Už padėtus pi
nigus praeityje išmokė- 
jom 5%. Dėl platesnių 
žinių, kreipkitės { ofisą.

naujus Radio 
Budriko krau 
tuvėje. 200 ra
dio turi būti 
parduota šioje 
savaitėje. Jų 
kainos žemos: 
Prasideda nuo 
$9.50 ir auk-

L e n gvais iš
mokėjimais. 

Su kožnu pir
kimu duoda
ma dovanos.

An «xquliltc, 2-dlomond 8aguett« mirt 
wotch, that comblnci b.auty of d.sign. 
wlth uncrrlng accuracy. An «xc«ptlon* 
olly appropriatc Chrirtmai tilt for "H«r" 
whlch will b. a chccrlul, daily remindet 
of thi glH-gl»«r.

SMALL WEEKLY PAYMENTS

MES PASIUNČIAME PINIGUS Į VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS RATOMIS

BRIDGEPORT.—Pereitos sa- 
, ■ f * t • * l! ■

vaitės pabaigoje automobilis su
važinėjo 46 metų Bridgeporto 
lietuvę, Martha Račkauskas, 
3644 South Eemerald avenue. .

Jai einant skersai gatvę, prie 
34-tos ir Halsted gatvių kam
po, Frank Humann automobi
lis ją parmetė, sudraskydamas 
veidą ir sunkiai sužalodamas 
abi kojas ir kelius. Frank Hu- 
manh gyvena 916 West 36th 
Street.

.. ... ~ t _■ . ,> ■ 4 * !

Glvt Mm a man** gilt—a modom, apso
dai* wrl»t watch. Thli 15>J«w«i modai ll 
•uarant««d to kccp accurat. tlmc— 
comti complctc, with modom link brač*- 
lot to mateh.

OPEN AN ACCOUNT

SUSIRGO PLAUČIŲ 
GIMU

Weslside Trust and Savings 
bankas išmokėjo savo depozi
toriams 14% pinigų ($25'0.0001 
ir netolimoje ateityje žada iš 
mokėti dar $250.000.^ Depožito- 
rių yra apie 21,000.

Kadangi daug depozitorių pi. 
nigus dar neatsiėmė, tai jie 
prašomi ateiti į lankų ir įteik
ti savo ieškinius (claims). Ban
kas randasi prie Halsted ir 
Pvoosevelt gatvių.

BUDRIK
JEWELRY CO

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 8 | !
arti St.Louis A v. Tel. Kedzie8902 Vg
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

. ■ ivrimming pool. ■ įm
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 y, v. ______ _

P1ECE-BY-P1ECE PRKE.................. ....
Yoor cholco of a M or tV>oloeo oot of Commuahy 
Ploto, ln tho modom, new, Black and Chrome 
Chort. Service for 6, Includlng d teaspooni,6 de*> 
oert ipooni, 6 forki, d Grllle or dlnner knlvci, wltb 
DeLmte rtainlen, hotlow bandini, 1 bottar knlfe 
1 Mf ar ipoon.

Mes turime pasirinkimui 
1000 porų čeverykų.

Iki Kalėdų krautuvė atdara 
vakarą ir nedėliomįs iki 

vai. po pietų.

UNIVERSAL
SHOE STORE

ZALESKI ir MARTIN. sav.

3337 S. Halsted St,

Ku-kluksėliai 
Komitetu*, 
Sargybos

SAVE U 
34-Piece 

TUDOR

SAVE *65°
34-Piece SĖT OF 
COMMUNITy PLATE 
$QE75 "."-fe 

54225
The Brlde’s Wlngcd Chort. Service for S. 
The Idcal Chrirtmai GlfL Sėt contlste oi 
8 teatpoont, S desiert ipooni, 8 lorki, t 
Grllle or dlnner knlves—DeLexe hollow 
kandie, itamleit hnlvei. 1 eugar ihell 

. •. , . tbhttfr knlfe.
C.SHORCRED1T *

rEDERAL Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Pirma Lietuvių Federal Įstaiga

; 2324 So. Leavitt Street
’ . PHONE CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Rašt.

Tai tikri juokai
Tie lietuviški

vadinasi Sargybos 
bet kiti juos vadina 
Bokštu..........

Ku-kluksų maskas 
pradėjo storai baub- 

•jie nuplėšiu kitiems 
Mat, maskas dėvėda- 

tiki, kad ir kiti žmo-

Kas pirks musų krautuvėj 
čeverykus. už $2.95 arba 
brangesnius, gaus gražią 
dovaną ir kalendorių 

DYKAI.

DĖDĖ SAMAS : 
PATARIA TAUPYTI ŠIOJ ĮTAIGOJ

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

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

ko žodžio tautologija. Tik in- 
dijonų kalboj yra žodis tauta 
ir reiškia avių galvas arba avi
galvius. Tąi filologiškai tauti
ninkai turėtų reikšti avigal
vius.
; Ar ne juokingas supuoli
mas?!

Mes, matomai, kaip tik ir 
turime dabar reikalų su avi
galviais.

Nebereikalo jie maskas už
sidėjo ir po jomis slepiasi.

Bet tiėt ko slapstytis, vyru
čiai, nes mes jau žinome, kad 
jus esate avigalviai. Jau ge
riau bukite avigalviais, o ne 
ku-khiksais.

Nusiimkite tas savo maskas 
Jau jūsų naturalės maskos yra 
gana juokingos. Kam čia jums 
dar Sargybos Bokštų barzdas 
sagiotis.

O kada jus nusiimsit tas sa 
vo barzdas ir tas ličynas, tai 
gal su Dievo pagelba jus vėl 
žmonišką pavidalą atgausit. 
Dabar jus patys sau žmoniš
ką pavidalą atsiimat. Tai kaip
gi su jumis žmonės gali kal
bėtis? Jus tik bliaunat, kaip 
avys.

Jūsų tų barzdų ir ličynų juk 
niekas nebijo.

Tik juokias iš jūsų.
Sargybos Bokštas! Ha, ha,

WCFL, 970 K., nedėlioję, Lietuvių Radio Programas duodamas Budriko Krautu- SS 
vės nuo 1-mos iki <2-rai valandai po piet. S

Timish-Procf 
Chest

2875

18 APIEL1NKĖ 
UžkuraiČitA, 703 21st Place, 49 
metų, susirgus plaučių uždegi 
mu, jis buvo išgabentas į Cook 
apskričio ligoninę

šuo įkando
18 APIELINKĖ 

moteriškę, A nna Nelvanko, 1908 
S. Union a venų-?. įkando šuo. 
šuo atiduotas inspekcijai. Jis 
priklausė p. Agnės Jurgaitis,
667 W. 18th st.

jie štai 
ti, kad 
maskas. 
mi, jie 
nes maskas dėvi.

Iš kokių-gi plynių, tie lietu
viški Ku-kluksai atsirado?

O-gi štai iš kur. Iš Susivie? 
nijimo Lietuvių Amerikoje pe 
reito seimo rezultatų, ir iŠ 
“tautininkų” pavydo, kad jie 
nebegali laikyti Susivienijimo 
savo jsivaizduotoj kontrolėj.

Tautininkai, tautininkai.... , 
O kas tai per paukščiai? 
Dievaži, juos sunku aprašy? 

ti, bet tai yra savo rųšies 
paukščiai.

Paukščiai ir nepaukščiai.
Gal šeškai, gal vanagai, o 

gal ir kurmiai. .
Tautininkai —, tai tik jie 

taip save tituluoja. Bet ir, kiek-* 
vienas, kurs niekur kitur nėr 
tinka, gali vadintis tautinin
ku. Tai reiškia,, jie butų nie
kam netinkamais, bet tinka
mais sau. O, taip! Sau jie la
bai patinka. 1

Vienok tas vardas tautinim 
kai tur būt paimtas nuo žo; 
džio tauta- Be abejo, kad taip’ 
žinoma, pats žodis tauta lie: 
tuvių gyvoj kalboj niekad ne
buvo surastas. Jis neturi lie-' 
tuviškos šaknies. Jis .nepaeini 
nuo žodžio taukšti, nei nuiį. 
žodžio talka, nei nuo žodžių 
tau ta merga, nei nuo graikių 

> . ... • ; ■ /• 5; •. «

ui ve a uet or 
-COMMUNITY

PLATE
Save s500 to ’9r

Ditcount Plan 
Service For 6

SĖT OF 
PLATE 

Plece-by- 
Plccc Prie* « 

$19.50
The Colonlal Chort. The glft "She" wantt. 
Service for 8. Cholce of 34-plece aet... 
8 teatpooni, 8 desiert ipooni. 8 forlts, 8 
Grllle or dlnner knlves—OoLumo staln- 
leis, emboised handlei, 1 tugar shell 
1 blitter knlfe.

TAKE ALU1935 TO PAY

Lietuviški ku-kluksai! Ha, 
ha, ha1.

Ar jus meluojat ar teisybę 
sakot, jūsų niekas nepaiso.

Lietuviai nėra tokie, kad ku- 
kluksų paišytų.

Ar-gi jus esate tokie bai
liai, kad be barzdų negalite 
kalbėti? O gal jus gėdijatės 
pasakyti be barzdų tų, kų jus 
išbliaimat šu barzdomis? Gal 
barzdos jums padeda savo są
žinę velniai parduoti? Be barz
dų jus tur būt negalėtumėt pa
sakyti, iš kiir jus gaunat tas 
falšyvas Susivienijimo fondų 
rokrmdas?

Gal barzdos jums padeda už
kloti tuos didelius komišinus, 
apie kuriuos daktaras Graičiu- 
nas kitą syk kalbėdavo?

Vyručiai, susipraskit! Jūsų 
ličynos ir barzdos jūsų kailį 
išduoda.

Jeigu norit savo., išganymo, 
meskit savo ku-klirksinius rū
bus, nebūkit avigalviais, bukit 
tikrais lietuviais, .tai' lietuviai 
gal dąr pradės jus pažinti kai
po lietuvius. , 
- Rūpinkitės apie 

išganymą..
Apie kitus jums nėra ko ru 

gintis. <

Automobilio. suvaži
nėta bridgeportietė 

M. Račkauskas

“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, taip skanus.,' 
Pirkdami Kalėdoms ir visada rei
kalaukite S, PETRAUSKO keptos 
duonos ir kėksu. %

S. PETRAUSKAS 
BAKERY

2616 W. 69thSL 1721 S. Union Av. 
Prospeet 6393 Canal 7358

Atwater Kent 
RADIO

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

ATWATER KENT
RADIO

Taip pigiai, kaip 

s22.50
Tik $5.00 imoketi ir po 
$5.00 ' i mėnesi išmokėjimais 

JOS. JOZAITIS, Mgr.

CENTRAL 
DISTRICT 

FURNITURE 
Company 

3621-23-25 South

Sukeistoji, buvo nugabenta 
į St. Paul ligoninę.

Na, tai susilaukėm lietuviš
kų Ki/-kluksų.

Ar ne juokai!
Sargybos Bokštas.
Ar ne juokai!
Keli vyrukai prisidengę Ku- 

kluksų maskomis.
Pienburniai fašyvas barzdas 

prisikabihę.
Senumu giriasi, kalba storu 

balsu, kaip baubai, ir gųzdi-

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417 SO. HALSTED STREET Tel. Boulevard 4705—8167

LINCŪLN S PRiūE DEGTINE
GurkŠiiiš LINCOLN*S PRIDE Degtinės įrodys Jums, kad tai yra Deg
tinė, fciifri yra labai Smagi ir be abejo Jums patiks. Nusipirkite ją savo 
aplelinkės Tavernoje. LINCOLN’S PRIDE DEGTINĖ 
Kentudcy Bourbon 1000 gryna ir 10 mėnesių sena 
pasendinta mėdinėse statinėse.

PABANDYKITE ją šiandien ir patys persitikrinkite.

8RIDGEP0RT LIQUOR COMPANY Ine 
.......... .. ................... . WHOLESALE ONLY

3252 SOUTH HALSTED STREET
. •. T«Į. VICTORYl»8l—________________ .

S A Y I N G
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Editor P.k GRIGAITIS

’ Užsakymo kaina t 
Chicagoje —' paštu:

Motains ...,

7 Trims mėnesiams
\ .Dviem) mėnesiams —__
.Vienam mėnesini _------

Chicago] per iidešiotojua: 
Viena kopija ..... ..... —

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

ri tenai kažin kodėl, per ketverius metus tupi ir nenori 
pasirodyti.r^et jeigu Roosevejto “naujoji dalyba” netu
rės drąsos kietai paimti už, keteros, tas milionines lobi- 
ninkų pajamas ir .jas smarkiai papurtyti; jeigu ji ne
drįs arba .nestengs griežtai stoti už neturtingųjų ma
sių gerbūvį, tai. už metų-kitų, pamatysite, kas įvyks!

Subscription * Kates:
$8.00 per year in Ganada
$7.00 per year outside of Ghicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered aa Second Oasa Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
p* Chicago, III. uhderihe act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
Sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St, Ghicago, 
UI Telefonas' Ganai 8500.

3c 
Savaitei........... ....................... — 18c

> Mėnesiui ....................   75c
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 

'paštn:
; Metams —......................  87.00

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,..ii.■■■««....»»»■.■*.« ■ 4.00 
Trims mėnesiams    ------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu^, kartu su užsakymu.

Kas Yra Spulka

Spulkoms Reikia 
Federalizuotis

ti (paskolų ant namų, tai tų 
apielinkių namų vertė puls. 
Mat, pirkėjai bijos tokiose 
apielinkėse pirkti namus.

Dabar yra būtinas lietuviams 
reikalas auginti spulkas. Ce
chai, pietų-slavai, lenkai .iri kb

LOBIŲ KONCENTRACIJA

tų tautų žmonės šiandie yrii 
labai susidomėję spulkų klau
simu. Jų spulkos ne tik per
eina į federalės valdžios prie
žiūrą. Kai kurios kitataučių 
spulkos net nusisamdę užsida
riusių bankų vietas ir pradė
jo varyti biznį daug platesne 
skale, ne1 kad iki šiol darė.

•

Koliai kas tokio judėjimo 
lietuvių tarpe nematyti. Tur 
būt, lietuviai, kaip ir dėl kai 
kurių kitų reikalų, mano: pa- 
spėsime dar rytoj padaryti. ,

Visgi yrą nemenka grupe 
lietuvių darbuotojų,. kurie tu
rėtų atkreipti dėmesį į .spul
kų federalizacijos klausimų 
tuojau. Ir ne tik atkreipti dė
mesį į tų klausimų, bet ir im
ti akcijų lietuvių spulkų ir lie
tuvių namų, savininkų gerovei.

Ang-

visai nežinomų pasaulių. Bet 
kai kurie, mokslininkai, tą nuo
monę ‘ neigia, įrodinėdami, kad 
bakterijos per erdves negalėju
sios atkeliauti, nes jas čia bu
tų užmušę saulės spinduliai 
(mat bakterijas sau’ės spindu
liai užmuša). Bet ar negalėjo 
būti tokių, bakterijų,. kurios 
nebijo saulės spindulių ir erd
vėje, sunku, žinoma, pasakyti. 
Atrodo, kad irgi galėjo būti, 
nes mes ir dabar žemėj randa
me tokių bakterijų,; kurios ne-, 
atrodo žemes vaikais, štai mok
slininkų yra susekta- bakterijų 
ką tik iš, žemės : iškeltose, ak
mens anglyse, kurjoss gal būt, 
tenai,, gyvena jau keletą, milijo
nų metų. Ir bakterijos akmens 
anglyse buvo gyvos. Vadinasi, 
visai priešingai musų gamtos 
įstatymams, bakterijos čia gy
vena be šviesos/ be vandens ir 
be oro. Net dar daugiau: joms 
oras yra tikri nuodai. Jeigu tik 
tękias bakterijas paliečia oro 
srovė, jos tuojau žūsta. Joms 
yra reikalingas ne oras, bet 
angliarukštė, ta pati angliarukš- 
tė, kuri žmogaus ar gyvulių 
gyvybei yra labai pavojinga. 
Toliau. Surasta kita bakterijų 
rūšis, kuri jaučias,’ genai tiktai 
nuodingiausiose pelkių dujose. 
Tai vadinamosios metamo baci
los. Įleiskit kitą kokį nors gy
vą daiktą į tokias dujas 
jis tuojau žus. Yra ir tokių ba
cilų, kurios, geriausiai jaučiasi 
stipriausių ciano • nuodų: dujose. 
Taigi, šitos bakterijos gyvena 
•visai priešingai kitoms žemės 
gyvybėms. Ir štai mokslinin
kams kilo mintis, tad musų že
mės sąlygoms priešingų, nepri- 

bakterij ų negalėjo 
jos1 turėjo

' Tsuneo Matiudaira
Japonijos ambasadorius

Ii j oje, kuris laivynų, klausime 
atmetė kompromisinį Anglijos 

i pasiūlymų ir. išnaujo pareikala
vo Japonijai laivyno lygybės 
pareikšdamas, kad Japonija di
dins savo laivyną nežiūrint pa
sipriešinimo kitų šalių. Tai gali 

' privesti prie laivynų didinimo 
lenktynių.

Kada užėjo bankų bankro
tą vimo laikotarpis Chicagoj, tai 
daugiausia užsidarė valstybi
nių (šteitavų) * bankų. Užsida
rė tokie bankai, kūrintose di
džiuma paprastų darbo žmo
nių savo sutaupąs laikė.

Vienas valstybinių (šteita
vų) bankų požymis buvo tas, 
kad jie duodavo paskolas ant 
morgičių. Kai valstybiniai ban
kai užsidarė, galimumas gau
ti paskolas ant morgičių suma
žėjo. Be to, biržęlio 16 d. 1933 
metais tapo išleistas federalis 
įstatymas, kad nacionaliams 
bankams nevalia duoti pasko
las ant morgičių,. kad net ne
pageidaujami tokie nacionalių 
bankų direktoriai, kurie turi 
artimų ryšių su? morgičių kom
panijomis. 1.

Tokiu budu žmonės pasiliko 
be įstaigų, kurios galėtų teik
ti jiems paskolas ant morgi
čių. Ęasiliko be tokių įstaigų 
ir lietuviai. Ir šiandie lietuviai 
nėra aprūpinti paskolomis ant 
namų.

Teisybė, užsiliko spulkos. 
Bet jų pinigai buvo įguldyti 
į paskolas. Spulkų dalininkus, 
didžiumoj darbo žmones, užga
vo nedarbas. Jie liovėsi? mokė
ję spulkoms. Spulkų fjpajamoą 
sumažėjo. Jų turtas 4?sušalo”.

Kadangi padėtis buvo sun
ki, tai federalė valdžia išlei
do įstatymą, kurį prezidentas 
užgyrė birželio 13 dieną 1933 
metų ir kuris sutvėrė Home 
Ovvners Loan Corporation.1 Te
derate valdžia pati įdėjo į tą 
korporaciją $200,000,000. Be 
to, korporacijai duota galia iš
leisti bonų iki dviejų bilionų 
dolerių. ■

Vargiai kas. ginčys tą fak
tą, kad Home Owners Lioan 
Corporation tapo didelė pągel- 
ba namų savininkams. Bet kor 
poraęija buvo sutverta trims 
metams ir jos darbuotė baig
sis birželio 13. dieną 1936 ma
tų.

Kur tada namų savininkai 
gaus paskolų ?< Atsakymas: dau
giausia, tur būt, iš spųlkų.

Valdžia' betgi numatė, kad 
spulkos , atsigriebsi labai povai. 
Taigi 'ji paijeiške .spulkoms: 
priimkite federalius .pątvarky
mus, taikomus (sp'ulkąms, ir 
kai mes jumis pripažinsime, 
tai duosime ; jums finansinės 
pagelbos. ? Kitaip ..sakant, y,yaU 
d^ia sufiko eiti t į parfnerystę 
su įspulkomis,. jęigu jos sutiks 
pildyti vąldžios reikalavimus.;

; 1933 metų pavasarį \ valdžia 
išgelbėjo šalies . bankus j kai vi
si jie ėmė , drębetii: lyg drugio 
krečiami, i* Kiek ^«vėliau < vąldžią 
ištiesė pagelbos ranką spuį- 
koms, kurioms ateity teks bū
ti bene svarbiausiomis parų- 
pintojomis paskolų namams. ;

Atsižvelgdami, į tai# ir lietų 
viai Turėtų skubintis -susitvar- 
kyti, Tai yra pasinaudoti f ėdė 
ralės valdžios pagelba, kad nė- 
.pasilikti be. įstaigų, kurios ga
lėtų . i jiems - paskolas suteikti.

- .Nes.. ir.. lietuviai.. turi užtru
kę mor8fięius savo namų,

. ir tie morgičįai kada norą pri
bręs, arba reikės jutos atnau
jinti.

•Tpdėl jtąip pačioms ;spųl- 
koms, taip visiems namų jsavi- 
juųkąmsT tope, apįelipkėse,. kur jei, ne 'tokia pat; kaip musų že- ® 
spulkos syarbu yra, kad mes, saulės (ir kt.. tai bent paįS 
spulkos tvirtėtų, o ne silpnetų.l naši. Bet taip pat yra žvaigž- jjg

Federalinis vidujinių pajamų komisionierius, Guy 
T. Helvering, paskelbė, i kad pernai metais 46 asmens 
Jungtinėse Valstijose turėjo daugiau, kaip po milioną 
dolerių pajamų. Iš jų 29 “uždirbo” tarp miliono ir pus
antro miliono dolerių, 6 — tarp pusantro ir dviejų mi- 
lionų, 8 — tarp;dviejų: ir trijų milionų, 1 — tarp trijų 
ir keturių milionų, 1 — tarp keturių ir penkių milionų, 
ir 1 —..daugiau, kaip penkis milionus.

Tie 46 multi-milionieriai sudaro visai nežymių da
lelę gyventojų. Viso tik vienas toks lobininkas yra tarp 
trijų milionų žmonių! .Tie lobininkai yra• tik mažytė 
saujelė dagi ir tarpe tos gyventojų dalies, kuri gauna 
tiek pajamų, kad turi mokėti tiesioginius mokesnius. 
Tokių žmonių pernai metais buvo viso 1,731,116, vadi
nasi, truputį daugiau,: kaip vienas nuošimtis visti gyven
tojų. Kitų žmonių uždarbis yra taip menkas, kad net 
valdžia pripažįsta, jogei jie negali mokėti tiesioginių 
mokesnių, kitaip sakant, jie neturi pakankamai paja
mų žmoniškam pragyvenimui.

O tuo tarpu 46 asmens gauna daugiau, kaip po 
milionų dolerių.gryno pelno per metus!

'Tai parodo; iki kokio aukšto laipsnio jau, yra Ame
rikoje išsivysčiusi kapitalo koncentracija. >

Liberališki ekonomistai yra daug prirašę ir prišne
kėję apie tai, kad Amerikoje turtai esą labai plačiai pa
sklidę tarp, žmonių,; ir.kad kiekvienas, net biedniausias 
žmogus, čia turįs , progą pralobti ir pasidaryti milionie- 
rium. Bet faktai liudija visai ką kitą. Kapitalizmo siste- 
.ma Amerikoje, kaip (ir visur kitur, atvedė prie to, kad 
mažos saujelės žmonių rankose susikaupė milžiniški lo
biai, kuomet - didelės žmoniij masės neturi nieko.

Šitą turtų koncentraciją negalėjo sustabdyti nė 
valdžia. Kadaise buvo išleisti Shermano prieš-trustiniai 
įstatymai, kurie draudžia stambiems kapitalistams .mo
nopolizuoti biznį. Nabašninko Theodoro Roosevelto lai
kais kapitalistiniai trustai buvo ardomi, Walbstryčio 
piniguočiai buvo, atakuojami spaudoje ir politiškuose 
mitinguose, — bet stambusis: kapitalas augo, kaip au-< 

.gęs,. rydamas smulkiuosius’ biznius, beturčiais paversda- 
masi farmerius ir ekonomiškai pavergdamas vis dides
nes ir didesnei žmonių mases, šiandie Amerika turi 
kelioliką : neapsakomai turtingų žmonių ir milionus 
skurdžių, kurie, jeigu ne pašalpos iš valdžios iždo, tai 
nebeturėtų- nė. duonos kąsnio. f Tarpe tos saujelės: multi- 
milionierių ir tų; nuskurdusių masių yra dar . keli milio- 
nai į daugiaus ar mažiaus pasiturinčių žmonių, kuriems 
kolkas nereikia bijoti.bado šmėklos; bet ir jų ekonomi
nė pddėtis i daugumoje atsitikimų jau nebėra; , užtikrintą.

Šitokios. sistemos neracionališkumas (neišmintin-. 
gumas) yra aiškus pats „savaime, f Ką, sakysime, tie^46 
lobiųinkai, apie kuriuos minėjome aukščiau, darys su 
savo “uždirbtais” milionais? žmogus, kad ir norėda
mas,. negali: per metus, praleisti savo reikalams milioną 
dolerių, o; juo labįaus — tris, keturis arba penkis milįo- 

inūs. Tie lųilionai, vadinasi, bus dedapri į naujas pramo-: 
•nes, į napjas i mašinas; o* tos naujos, mašinos pavaduos 
darbinihkų, rankas ir »didips bedarbių skaičių, šituo keį* 
iliu einant,; prie ko bus,.galų gale, prieita? ■

»Jeigu‘Amerikai;nori išęigelbėti nuo dar - didesnė^ 
ekonominės katastrofos, i negu ta,. kurią ji dabar pergy
vena, ji turės susitvarkyti .taip,kad. turtų (t. y. dalboj 
vaisių), paskirstymai tarpe žmonių butų lygesnis, t.
'kad'-butų sumažinta pajamos tiems, kurie ima diyiden- 
įdus ir nuošimčius, ir kad butų .padidinta atlyginimas 
;už;’darbą. >

'. Tie,. kurie kovoja dėl bėtjirčių < būvio pagerinimo, 
reikalaudami aukštesnių algų bei trumpesnių darbo v$J 

: landų darbininkams ir teisingesnio atlyginimo farme- 
riams už jų produktus, yra todėl tikri viso krašto rei- 

skalų gynėjai., 
;kraštų nuo visiško, ekonornipio susmukinjo; Tik jie gali 
..-išvesti Ameriką į geresnę ateitį.

iNereikia iduntisi apgauti tuo, kad socialistai .iri ar ti- 
• mi- • jų- • idėjoms- žmonės- -šiandie ■ dar- • nėra - stiprus. -Masės 
•dar laukia, ką padarys'Rooseveltas, manydamos,' kad 
‘s jisai, gal būt, turi kokių magiškų lazdelę, kutii pamo- 
i4usr^$>aairodysr.^31ų,gale^lŠ._a^keirtė8’’^ta^.ge^ė^ku4Ea J®iS“ .»puikos- uogale»..:du«4W< ta

Tik jų idėjos ir pastangos gali apsaugoti

Ar tik musų žemė 
tegyvenama? 

; ^■«i^nn|iii|ii|l i.....

(Tęsinys) ; < ' < .■■ ' ■ r
šiandien tuo visa abejo- 

Daugumos mokslininkų

visai nežinomi elementai.
t pia vėl tsusi(Juriamu su gyvy

bės klausiniu:, ar nėra kartais 
visatoj ir kitų tokių pasaulių, 
kur sąlygos butų visai panašios, 
kaip musų žemėj, ir kur. galė
tų^ gyventi kokie gyventojai? Į 
tai, žinoma, šiandien nieko ne
galima atsakyįi, bet manyti ga
lima,, kad visgi įsas nors yra...

Apie,tai, kad gyvybės gal būt- 
yra ir kituose pasauliuose, jau 
buvo galvojama ir gilioj seno
vėj. Kaip žinome, kai kurie, 
graikų mokslininkai jau buvo 

ta, kurio turis . yra bent 1300 zyaig^cs. Yra RhK
kartų didesnis už žemės turį, zmiškl rutuliai,. didesni gal būt, 
o masė bent 316 k. didesne už ™ niusų žemę. Ir štai vienas 
žemės masę. Vadinasi,.: J,upite- mo s 111111 Mitiodaras 
ris yra ; milžiniška, planeta, ir 
jeigu tenai galėtų gyventi žmo- 
nesnės,: tai jų, šiitjlptų. milijonų 
milijonai. Bet, deja, žemės gy
ventojų supratimu-tenai gyvy
bės . nėra. .Nors . Jupiteris, yrą 
daug" toliau nuoi saulės,- bet dėl 
savo dydžio, manoma, jis dar 
nėra ataušęs ir—tebėra skystos 
mases. Aplink " j f y ra tiršįokas 
oro sluoksnis. Jis turi devyne
tą palydovų-mėnulių kurie ke
liauja apįink jį. "Kokias Sąlygas 
turi Jupiterio palydovai — ne
ištirta. fatumas, manoma, taip 
pat tebėra skystas. Tolimesnės 
planetos, —\ Uranas, Neptūnas, 
Plutonas, — dėl baisaus tolio 
labai mažai tėra ištirtos. -G'al 
būt jos taip pat (tebėra skystos. 
Saules šilimos labai mažai te-? 
gauna, todėl, jei butų ir sukie-? 
tėjusios, tai tenai viešpatautų 
amžini šalčiai.

Tai štai trumpai apžvelgėme 
saulės sistemą. Galėtumėm čĮarj 
toliau žengti ir į visatos ėrdye^ 
Juk mes giedrią, šviesią naktį’ 
matome danguje kąrtu su pla
netomis mirgant šimtus ir tuks-' 
tančius žvaigždžių. Mes žinome^ 
į<ad ir tos žvaigždės; nėra kaž-r 
kokie mažyčiai dangaus švytu
rėliai, . betį; iml&iški,;; Mgnmiąįc 
kamuoliai, panašus į musų' sau
lę. Kai kurios žvaigždės yra net 
tūkstančiais ‘ kartų' didesnes (už' 
musų saulę. Jos yra be galo to
li, už milijardų milijardų kilo
metrų. Spėjama,, kad dauguma* 
tokių žvaigždžių, panašiai , kaip, 
musų saulė,, turi savo:? palydo
vus —- planetas. Vienos jų turi 
daugiau kitos — mažiau, . viė-!

Bet 
jama. 
manoma ir įrodinėjamą; kad tai 
esu musų akių apsigavimas, Kie
no čia tiesa, žinoma, prie da
bartinių sąlygų dar sunku įro
dyti.

I (

Tai štai trumpais bruožais 
Marso planeta, kuri, musų su
pratimu, turi atitinkamiausias 
sąlygas gyvybei tarpti. Tolimes
nės planetos tų sąlygų, jau be
veik nebeturi. Jupiteris yra di
džiausia saulės sistemos, plane-

įšj Lampsakų, Epikūro mokinys, 
nųčjo dar toliaujis sako, kad 
sakyti, kad'tik .musų: žemėj te
gyvenama, yra tokia, pat nesą
monė, kaip tvirtinti,< kad pasė
jus milžiniško ploito lauke kvie
čių, teišdygst ir teišąųgsl įtiktai 
viena varpa. Viduramžiais, ži
noma, tokie klausimai negalėjo

kilti, nes tuomet ir apie musų 
žemę tikro supratimo neturėta. 
Tie klausimai pradėjo kilti nau- 
jaisiais laikais, o ypač, galima 
sakyti, musų laikais Ir to klau
simo aiškesniam supratimui ir 
•išaiškinimui , padaryta jau ne
maža pažanga.

Praeitame šimtmetyje buvo 
kilusi atokia teorija, kad ir mu
sų žemėj e, gyvybė, atsiradusi iš 
kitų pasaulių. Ma4,, Laplace’as 
ir Kantas sukuri teoriją, kad 
saulė, musų žemė,, ir kitps pla
netos. pradžioj yra buvę migly- 
pai,, kurie vėliau įsisuko ir su- 
tiršt,ėjo.o Nuo saulėst besisukant 
atsiskyrė . tąm tikri,, kamuoliai, 
kurie, patys .taip pat apie, save 
sukosi,, bet kartų lėkė ir aplink' 
saulę. Taigi, sugalvojus, kaip 
susikorė. pasaulis,.; liko ■ neaiškus 
dftlykps, atsirado gyvybė 
ant,, žemės, <?ia švedas rmoksli- 
ninkas Arrhenius ir sumanė, 
kad gyvybę pavidale- mažutyčių 
bąktęrijų galėjusi per erdves 
atklysti iš kitų tolimų, mums-

si taikiusių 
atsirasti, vadfnaši, 
prieš»daug daug amžių iš kur 
nors kitur atkeliauti. Todėl to
kios bakterijos > ir buvo. palaiky
tos svečiais iš kitų pasaulių. 
Jeigu taip butų iš tiesų, tai 
mes, vadinasi, norėdami neno
rėdami turėtumėm sutikti/ kad 
kažkur' * kituo*sV* įiasauliuosė
esama gyvybės. • ’

(Bus daugiau)
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daugiau kitos
nos — didesnės, ; kitos —< ma
žesnės ir t. t. žodžiu^tokii^ pa- 
saulių,* kaip musų saules šiste-i 
ma, visatoj yra gal hut jmtįlųo-» 
nai. Kyla plausimas, kokios yra* 
tų Žvaigždžių planetos, . kitąifh 
sakant, ar v jos yra panašios, į 
musų saulės pistpmos j planetas, 
ar jos susideda iš itųjpačiųmęvj 
džiągų, iš tų pačių elementų, 
ar yra’ yiaai |skirtingos, mumsi 
nežipotpos sudėties? Gali bdtl V’ 
taip, ir? jie. Yra i^incųna,, kad 
kai kuriu Žvaigždžių audėtis yrį

Naujienų Prenumerata
Tegul Kalėdų Diedukas jūsų visai šeimynai 

.užrašo Naujienas, visiems metams.
Tai bus geriausia dovanaiš virų dovanų. Vi- 

-sa šeimyna džiaugsis šitadovana ne vieną dieną, 
-bet šešias dienas į savaitę per-visus metus.

litą kuponą šiandien
*r?T?TTT^T?^r7?T’TT,^T!W?’?’^r" ’ " • ; - •J

Naujienos
1173»So.!HalsMSt.
1 Chicagoy <111. i

Aš čią.prisiunčia. $8-00 už Naujienų. prenumerata 
visięmą metams. PrądėKit Naujienas siuntinėti nul 

...... .įdienos: 
Vą^das......... .....

.■Adresas..............
•—...... ------------------- -------- --
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> Stiops
Alk *b*tb tb* fMiy Mr* 
truntplan. AtmaUaoun 
pnyttsl, balinei monthly 
•nymr EUfirk Strvitt 
bUL T» »wr intmil and 
otbtr ftb, * Hutu/hnl 
biįbtrpritt b tbttttdfcr 
*ppli**ctsiold O* dtftrrtd 
payumttt.

4562 Broadway
2618 Milvvaukee Are.
4835 Irviog Parfc BlVd.
4251 W.M<dis6h St. 
4834 So. Ashland Ava.
5460 So. State St? •

852 W. 63rdSt.
2950 E. $2nd St.’> 

11116 S. Michigaa Avė.

$11 ĮMOKĖTI
Didelė Nholaida* aiit Jūsų' 
Sena Vdhjldjd. <

Electrie
Doivntown—12 W.’Adams St.—132 So. Dearborn Št.

Telephone RANdolpb 1200—Local 535

TIKTAI

$3750

&
NAUJlENOS,ChIcagO,ID.~.

- - ■■ ‘ -  ' - -■ '■ ‘  ■■ ■—   - * Mm ................ii. !■ III. ....

'■' w W Į"ik ■PREMIER 
cppriAT i&IT Lvl Mib!

> Nepraleiskite šios* progoj! Tai yrd 
daugiau negu paprastas; bargfcrias. Tlie ė 
Premier Special yra naujas} specialiai o 
padarytas, pilnai garantuotas — galin
gas, lengvas vartoti; tvirtai Turi pritai
komų motoru varomų šepetį. Ball-bearin- 
gai, oru šaldomas motbrasr Tuzihas ki- • 
tų svarbių ypatybių padaro špPfenlier 
Special vienų iš geriausių pirkinių kada 
nors pasiūlytų. Atsiklauskite apie jį 
šiandiėn.
DEL DYKAI* NAMUOSE IŠMĖGINIMO ’ 
Telefonas RANdolplt 1200, Ldčal 535.
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Naujienos” Basket-
ball To u r name n t

IMPS hold meeting , Redbirds defeat the Ban- 
<- mamim m t AiTArtim /Al c

tonight at Nau jiėnos
The IMPS basketball • team 

made its second start of the 
season Sunday afternon, agaihst 
J. F. Eudeikis team, ranked as 
one of the best terims in the 
tournament.

Althou’gh .defeated in a hard j 
fought game by a score of 35 
to 27, the IMPS have shown 
great- im-provement since their 
initial ■ start Capt. John Stai- 
naitiri; Joinrška, Blinstrtiln''‘ahd 
Nutowc, fresh from the gri- 
diron, were inserted in the line- 
up, and their smooth floor 
play, helped mucb. to keep the 
IMPS in the running.

With added practice thė 
IMPS are cohfident of getting 
into winnlng stride in the re- 
maining games of the tourna
ment.

The ■ basketball team wi!l 
practice Wed. night at McKin- 
ley Pk. 6 P. M;

The IMPS are to have a meet- 
ing Tuesday night 7 P. M. at 
Naujienos. All members are 
asked to attėnd to dišcuss ar- 
rangemėiits fėr > thėir dance.

Mgr. John -Davidauskas.

ners in the first overtimei? 
period of- tournament

The bėst game of the tour* 
hamerit iwag played lašt Šūn-J 
day by thfe Red Bit-ds ‘ whd

great' ėxhibitiori of it.' The 
first half* euded witlr tlie Red- 
birds out in front by a score 
of 10 to 5.

Banners get hot and -start 
a fast fiirious game

Tliė second ■ half of thei gante 
had the 1 spcčtators? going mad 
with cxcitement and1 thrillsi 
The' Brihners led by tliė fight* 
ing spirit of those Johnson’ 
boys • went coniplctely erazy,

The bąli moved fronl’ hand
defeated the Banners m a very do hand with lightjng spccd 

gameC gnd whėh that boy Ed MčCabe 
t and nrially' got' a chaiice to sildot

elose and excitittg' j 
Speed, excilement,' fight and 

ibeautiful playing on the partš 
bf the players brought ithė 
įtinai score to 29 for the winJ 
ning team and 21-for thė loser.'

The first half -went- to thė 
"Redbirds who outclassed thė 
Banners in speed, sliooting 
and spirit. A. Pikas was just 
too hot and cbuld’t be stop-? 
■ped. Thiri bb^ Pikas did all 
of the scoring iri tlie first 
hriif'; rėgisteriiig up 8 ‘point^ 
Tbr his toriui. • Orte1 handed 
shbts froiri all paris' of thė 
cbtirt were 1 his ■ specialty. J. 
Switoris also - made a baskei 
lin the first half.

The Banners in the first balt 
put up a good fight būt they 
just couldn’t heat tins guy 
Pikas. The Johnsbri brothėrs 
bf the Banners werc the hard*- 
ėst šcraplrig . players' on 4hė 
floor. Talk about fight. Well 
these Brothers really1 gavėja

,c

V

OI
Antanas Rauta*

su šiuo pdsauliu %r\16&žt6 8 diė'hą} 5:55 vąlandb

~ nd whėh that bby Ed MėCabe 

it just frieaut’<two ■ points’ for 
thė Banrierš. tie just corrldri’t 
riiiss.

Tlie Btfrtnėrs' kėį>t ?ctawlihg 
tip and finainy1 whėn thė gdbiri 
endėd; it waš a tie sėbre 19 to 
19. After a ręst’6f’3 min’utėė 
the boys again entered the 
fįghtlrig arena. Aild, JBby, Oh 
Bby„ did thė Red Birds really 
gėt hdt.

P. Pelerson and*iL; Rumpf 
leki the iittack by \sinkmg t\vd 
basket ’apiebė.' - Theii Pikds 
edirie’ bėck to throw two free 
throws and-make thė score t29 
to’ 21. Somėthing ‘happened 
to the Banners and they lošt 
their fighting spirit, būt I 
think tHrit: rili i thė- dplrit i in the 
*<vbrld cbjfildh’t stojį ' tlibse 
RėtlBirds.’ Frank* tvers sali k 
a bėaiitifui one handėd shbl 
frOtiT thė' centeri of- 'the • floor 
foT thė»Baiiners ■ oniy’: basket 
ih'ė the* overtfrne period. 
Weir>ithe’ game was realiu 
a thriller and Hatsr bff 
to'1 th'Osb Barinėrri’' who 
really put up- a good hard 
jScra^iirg: gamef Congratidd- 
tioh, Red Birds! You really 
pttllėd bW 1 a -■ bėatriifili ’ėietbry.

Imps make Eudeikis play at

Persiskyrė su Šiuo pdsauliu gnftfdžtO 8 diehą} ,5:85' vglandij 
vakarę 1934 m., sulaukęs 47 metų' anižiriuif,' gimęs GaurSS ptifap.’ 
Balandžių kaime, Tauragės apsk.

Amerikoj IŠgyVdhO-20’metų. u ... ,, ,
Paliko didėliame nuliudime -duktSrJ 'Vi^torijį Chihga; brolį. > 

renta; 9 pusbroliu# William)< Willidtn; Joseph, Charles, Anthbny ię 
Nikodemas Rahtarl, Jonas, Juozapa* ir Jurgis KcsėrėuskaL. pustės-' 
res Agota Laurinaitienė ir Ona KurntirikkieriČ’ ir ..£dtronold 'Mšli- 
šauskienė. o Lietuvoj’ brolį Juozapą ir . brolienė - Pranciška?* seserį 
Marijona Saugardiehė if Švogeri Vincentą if giminė^.

Kūnas pašarvotas fandasi 5421 So. MoZa’rt St? .
Laidotuvės įvyks ketvergė -grUodžfd’ 13 dtėflą', 8 vai; ryte iš : 

panių I Nekalto Prąs, Pafi. švcnciausiės parapijos bažnyčią) ku- • 
ripje atsibus gedulingoj pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus 

” nulydėtas i Šv. Kazimiera kapines.:
Visi a. a. Antanas Rąuba giminės, draugai ir pažystami esat 

■ nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutelkti jam pasku
ti tini natamavimą it’ atsisveikinimą.

Nuliūdę1 liekame. 
Duktė, Brolis, Pusbroliai ir Pusseserės.

Laidotuvėse pątąrnattJa t graborius J. J. Zolp, TeL Boulevard 5203.

•H
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I

The. EudeMtis ’. led byr. S< 
Patrick played a very beini*

■ > ■

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

• ALFABETO TVARKOJE
• • ■ I į ' ’ - ' -

šis skyrius yra vedamas tkislu pagelbėti musų skaitytojams negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Ganai 8509, 
susirasti, kur galima nusipirkti1 įvairių paprastų ir nepaprastų ir klauskite Biznio Patarėjo, Čia jus gausite infctrmacijų; jei- 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių -čiri skelbimų gu tik jų bus galima gauti.

___-r-—:___—

KANARKOS
CANARIES

pARSlbupDA: KANARKOS 
Baltos Cinamen ir kitokios.

1750 W. 21st Place, 
prie Wood St.

AKORDIONAI
ACCORDIONS

AKORDIONAI IR VISOKIAUSI 
MUZIKOS INSTRUMENTAI

Smuiką $18 vertės su skfy-
nia ir smičium tik >...........  w«wU

Kornetai, trumpėtai, klarinetai, saxdi- 
fonai, trombonai, btibiriai ir bubihų 
prietaisai 60% žemiaus kainos. •

914 Maxwell st.
prie Sangainon

~ ANGLIS
COAL

Pocahdritaš $7^57; . Indiaha Lumti 
$7.«3U Blttck i BafidHLUmpz $9.50.

Pirkite geriausi, angli pas • 
MUUCAHY COAL CO.

4028 S. • Wentwbtth-• BouL 4028
1 —...... . "--------

NEWKIRK’S QŪALITY COAL 
1252 Sb^ Crawford Avė.

Geresnis pavaduotojas dėl Počahontafe 
Mine Run, 85% Rupus $6.00 

------ “ $6.25

b
L

? J
-

K. <

Čia
susirasti

ri

A

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

Screenings $4.75, Lumps 
Lawndale‘ 4961 

Mes pristatome visur

LARSON COAli CO.'
Geriausias Počahontas pakaitas
Indianos Frąnklin pav., trečios gys- 
loš; egg $6.00,'' mine rutl $5;75, 2-jų 
coliu sijoti $4/75. Taipgi koksas. Už
sisakyki t dabar geriausią šiluma.

4710 W. r Adams
j TeL Mansfteld 0561.

ANGLIŠ! Kodėl mok&i daugiau 
kuomet jus galite nusipirkti Tropi- 
cair garantuotą svrirumą' ir šilumą 
“Vartojama dauginu’-kaip 5000 na
muose”. Sėreening — $4.75; Mine 
run1$5.75;< Lump1 ’ arba egg
— $6.00. ’ ,

NORTrtERN COAL CO., 
Lawndale. 7366 — Marrimac 2524- -

Anglis,' Kciksas, Medis, Kuras. 
. Aliejus- 1 

GERIAUSI. POCOHONTAS 
PAKAITAI

2 colių; šereatiings .........
Mine riin ar nut .....................
Egg .......   J.1.J...... .........
Šmotais .lump*..... .

PEERLESŠ CQAL CO 
Monrbė 4442'

$4;75
5.7,5 
6.00 
6.50

jltt AUTO DALIS
WHOLESALE: IR RETAIL

J ,> . - -i a '  ,. - - »-

Hub Auto SupblyJ 6324 S. Westem
Pros. 4729. Pristatymo patarnavimas

....■■i , Ii »>■ a In 1

BARU FIKČERIAI
BWFiXTū8ES

i>. 1 * 1 ui > * » * - 1

šiai tavernoms; /. Labai pikiai.
CHlCACp CABINET & MILL CO^ 

3(il2T>‘Aržhėf^Ayė; Lafayettė* 4LŽ$t>

KALĖDŲ. EGLAITES
CHRISTMAS TREES

KALĖDŲ EGLAIČIŲ 2 VAGONAI 
Pigiai. Skubinkit, kol dar yra 

CZERWIEC WREČKING AND 
K LUMBER CO.

3658 S. Western Avė. Virginia 0458 
Ąžuolo ir klevo grindys. Plaster 
Board. Stogams medžiaga. 4 kom
binacijų durys. Langai. Adverijos. 
Naujos lentos. Ateikit.;

LIGONINES
HOSPITALS

radiatoriai ir boileriai 
Kainos dabar numažintos 
25% IKI 35% 

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mSnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBlNG

kanįp.1, MM»htleM

RAKANDAI
FURNITURE

f '■ THS ■ Imtis ''g«ve> ttte! EddėiRis 
tlife ibdšt' 'biit'tlfe “ėf ■ thė TSuriitf. 
h’iėht l?(yt 'Sithday AVherf1 tli^ 
appcared with a
by*»strdhg* feKhi; Tlib^ė 1 fhat
A^itnessea* tliė iirst; gaidė 6f 
the; Irripss got dh^ ^biggest su& 

of thdr 11 ves; flwy 
saw1 tjie: ilhrpš Play • tlid* ĘudeL 
<kis • t M b S'inday. ■

: tik'
jums reikia ■

, I i*ėiį I IU U H ■ I ii ii 1 1. « n 1 I* 1 iii 11*—

JUBILERIJA
JEWELRt

KASS JEWELRY & MUSIC STORE 
4216 Archer Avė. Lafayette 8617 
Moter? ir vyr. ranki’ laikrodeliąi $2.75 
ir augšč.1 Parker fountain plunksnos 
setas $1.95' ir augšč. - Akordionai, 
šmuikfa. Įritąs, mužiką. ________

KELIONE BUSAIS
travel by bus

Cliieafco iki- Joliet; Trbmniausias 
kelias- i SoUthus, Memphiš, New Or- 
leans, Jącksonvillė, Miami, Nashville, 
Birminghani, Atlanta. Chattanooga. 
Bluebird System • Southern Limited, 
Ind. Tel. Cal. 4668.
Iį.u,. .ii r r> i imiku lai.........

Krautuvių Fikčeriai
STORE1 FIXTURES

tifiibgame thė first half.'Tličir 
floor’j work* and* acciirate 
ShOdting pleased the crow and 
piade tlie” game - vėry interest- 
ing.. A. • Watch: alsb: played' a 
bėautifitl game for Eudeikis 
by . registeiring 9 points in thė 
first half. Tdny-Lauraitis 
played a smooth * game, būt 
sjiooting- eye yvasn’t - clicking 
for hini. Tohy’s aeeurate pas- 
sįng was responsible for most 
of ’ the- baskets make by ’ his 
tęam ■ matės. Tony seemed -ra-1 
ther tirę^'from the game thatj 
he played earlier in the day. 
Anyway, at'thk 'end of iliiš'fitšt 
half the Eudelktfš’liad 24 points.

Bllnšttub of thė lAps leads 
the scbriiig ij the fh dlf

Tfiis BhnstHib, alihough 
smalt,' caft really get!- arouhd 
tft^ cburt vėry fa^tr Alid 
ii' cottteš; fo shdotHi^ well hė 
ju^t š’hdois diid hfc' tcMn 'iš ere- 
dit’od \vith Ho points. To help 
tiiin wūs' aiidthėr siiiall but'fašt 
pWer b^ ndihė 8f BėzikaTli- 
dšr whbAbiliete Sti 
the first half.

į ATji'ė-liniij kepi rigO on Keels 
of • tte Euįeiįis J for tlie-first 
h^lf.’ Thėy Played a gijeat de- 
fensiye gąme..and foiigiit * very 
hard to get possession - of <the 
bąli. At the end af the half the 
Imps had 1?^ points • and not 
vęry f ar from the Ėudeikis.

sttttittft'’' game* for

Irt tbei seodrid hdli Jphn Sta
naitis, Įthė capfain of £hė Imps, 
finally decides thdl his pre- 
sence is reąuired in the game 
and goes iii lo do his share Jto-

- hėlpirig to wift 1 a grime. 
SjtaririitiS: coriįdn’t miSš that 
basket if he tried. He • played

Garfield Store Fixture Exch.
)300-14: Halgted St. BffUlevą*d 1600

KAILIAI
furš

SIL-WAY FŲRRIERS
, ExclušiVe’- Manufacturefs' of

-! SMART' fųrs
162;' N. STATE1 ST;: CHICAGO
f, Kambarys 1515 ‘

Tel. DearboYn 2977 -
Kailiai- valomi» gla- 
ztfojdnti. ir pamu- • 
Šalta ' ihdedąfnas su '

>10;
vėliausios > COfr

r i m&ro&i
Ka'iliii' perdirbimas 
h vėliausios^,mal
dos dže- <4 A ,i kėtuš....... . * I V J

Griūkit' milsų pigų apškaitliavimą 
rialijarfi kauttii; <

Perdirbame Kailius • Pataisome., 
' ExpėttU darbas — žemos kainos.

Aprokavinlaš’ dykai.
Pataisykite savo kautą-pinti negu 

rirades snigti!
Ekspertų valymas ir Glažing $2.00
Pamušalo atnaujinimas su

mtaų pamušalu . ........    $7.75
1RVING PENNEU FUR SHOP

< 39 SoUth StUte St.
: 15toš( lubos ; Mentor Bldg;

Tėl. Dearborn- -7184
[ ..... ....... ............................... ■ - - ■ .

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami 

vaikams ..........
Palagas ligoni

nėje^
Hemoroidų opera- 

racija ............ .
Mėdikale egzami-

nacija -...... . .........
DdUGtAS PARK hospitAl

1900 S. Kedzie Avė.

KALĖDOMS SPEfciALlA't 
^ęaį:. kailiniai v $

...................
U augšč? \....'.v,....-..;..^........
Kailiniais valomi,1 taisomi; persiuva
nti ir naujai pamušalui. , 
H SiūvamFk'nV užšakymd; 
., D. ADL'------------ --------

. Isteį<8, K-gi
r~ FURS- 

melais į

$10.00
*45.00
*15.00

*1.00

LENTOS if Medžiai
LUMBER

------ --------------- a....-- -------------------

KĄ TIK NORITE Iš MEDŽIO—len
tų, langu, duru. -sienojų, adverijų — 
gaušjt čia. , ,.

West Ertd Milt>& Luntbėr Co.
tom, ir. ffi-m.
LENTOS ir Rakandai

LUMBER & MILLW0RK

MODERN MILLyVORK & BLDG. 
SUP. ’CO. Tel. Virginia 1914 — 3000 
Archer Avė. Storrh Sash ir’ Kombi
nacijos, Duris. -Lentos. Roofing ir 
Asbestos -— .Siding ir Virtuvių šėpos.

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

FELIX KLIMAS Ir JOE KAZIK 
Savininkai

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

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

GENERAL RADIO STORE. 
3856 Archer Aye.

Lietuviai Radio 1 technikai-inžinieriai 
aptaisys jūsų bile koki Radio pigiau 
r geriau negu kiti, šaukit Laf. 6195

STOGAI
ROOFTNG'

JL

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

JUOZAS L. GRVšAS

Patalai ir Matracai
Quiltš & Mattress Renėvated

'-f.............................. ..

SROO r Patalus padarom su jūsų 
•O nauju užvalkalu ir pamu

šalu. Už šita kaina'tik kada atsi
neši! ši skelbimą. — Matracai perdir
bami. • Apskaitliuojam dykai. Dar
bas i viena diena/garantuotas.

A & c better bedding co. f 
2228 Milwaukee Avė. 

Humboldt 4766.

RAKANDŲ Bėrgenar
FURNITURE BARGAINS

........ i 1.1 H.II ii.................-.I— .............................. 4

JULIUS BENDER. Ine.
901; W. Madison St Tel. Monroe 1710 
Krautuvėms ir ta Vernams intaisymai 
nauji ir vartoti. Labai pigiai. Lengvi 
i$mokesčiai. Pristatymas dykai. Didė
lis pasirinkimas.’

■į*, 1,111 ■■ II ■ —

THE BRIDGĖPORT ROOF1NG CO. 
. Ar juėu stogta reikrilriujri patai- 
symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. -Meri 
taipgi- daromė visokf blėkorystėb 
darbą.

8216 So. Halsted Street. 
_______ Tel/ VIČtory 4965.

Siuvimo Mokyklos
DRESSMAKING SCHOOLS ?
HMOicti PEŪNiNiGb AMATO \ 

Specialia pasiūlymas. Pilnas kursas 
siuvimo dfesių tik už $20.00. šis pa
siūlymas geras- nuo lapkr. 13 iki 
gruodžio 10. Atsineškit ši paskelbi
mą. Pridėkit tuoiaus,

CHICAGO • SCltOOL OF 
DRESSMAKINO, t , 

216 VV- Jactaon Blyd. Dėartam 909Ž

Sviestas — Wholesale
. BUTTER- — WHOLESALE

I UI— I lį...........—I— .. ..................... . IĮ I*, »■!» ■ ■

EftNSTER BROS
IšDlBĖJAI “PŪiIITY0 

SVIESTO
2303 W>Cermak Road- 

Chicago.
Telefonas Haymarket 2330 

šviežias sviestas susukamas kas
dien. Pirkite šviežia “Purity” svie
sta i kasdien. Parduodame - tiktai 
wholesale. Taipgi kiaušinius ir sū
ri. Atvažiuokit arba pašaukit te-

_
TABAKO Krautuvės

TOBACCO STORES
................................ ................................ . ................... M ................................ .... ... .

MAX KOHN, Inip; Turk. Tabakas 
ir gilžrit; ’ 1728 So. Hėlstcd St.

UŽEIGOS
TAVERNS

Normai

KNYGOS I 
BOOKŠ

1 l. ‘ .
..................... . ........... ..................... Ii, į..... . .................................... ..

Senti' ‘ 1* 'naujų ‘ • H&tiViškh knygų 
visuomet - feriusite Naujienų knygyne 
1739 So. HalRtpd ^tų. ,„„ęntcago. TU 

that line-dike a profesionalu be- 
m£’ very shffty and faet.- 
. 1 Alk tlfrit tliė i ėst bf his team 
matės-* had itd’ do -vris’ to gęt the 
bąli to Jolinnie and wait for 
a basket. All of his shots were 
one handed* thrown - from all 
parts of the courh Thrown 
from over his head, shoulder 
and every place the bąli would 
end« up by passing- througlf the 
loop. "Probably, if John had a 
chance to throw one under his 
legs- he’ *wouid have ’ mada ■ a bas- 
keb būt ? the Eudeikis wdulditft 
gi ve ' him> > that*■ chance. John 
made 4 baskets and jtw free 
thyowtf for; a 'totai* of lQ lx)iilts.

In the closing minutes of

■■1 > mi'iJ, hi.,—il,'irh».

Cohen .Bros Furniture 
Company' 

1401—09 S. Hs.ISted St.
Seniausia ir labiausia patikima ra

kandų kraiituve Chicagoje
>. Visi . rakandai,* kokių tik reikia ju
sti namams. Parduodame kaip tik 
galima pigiau. Ateikite, ir juš pėr- 
sjti^rjnsit patys.

Jeigu butuiūėt' neužganėdinti,1 grą
žiname pinigus.

Ateikite pas Cohen Bros’. nUsipirkti 
parlor setą, krėslus, lovą, patalinę, 
stalus,' divontis, lempas, ko tik jums 
&«.’ 
h 7Z
Parduodam už storage kaštus. Rakan- 
tfus',' divohus, indus, patalinę ir tt.

(Naudingi-daiktai-Kalėdoms) 
MIDWAY FIREPROOF STORĄGE 
Siaa_CW»Ėe- Grovė- Avė. Chlcapo.

įilay thė Eudeikis biirst forthi 
with a few more baskets' by A. 
Watch ahd won a great game 
36 to 27.

Red Rose of Cicero de
feated ih ait tip^et by the.

Atlantic Villagers * 
22 Itd 17 .

i •»

• In the first official game for 
thle ’ Rėd Roribs thėy mėt with 
ri defeat at tliė hahds of the 
Atlantic Villagers. Thė boys 
showed the spectators a lot o f 
bėautiful shoits ahd greftt 
flOor work, būt when it came to 
shooting, thėy couldn’t fiiid 
ithat dear old lovable basket. 
And were the Atlantic Vil
lagers hot? Thėy plftyėd theif 
bese game lašt Suiidriy arid dė- 
sorved that Viėtory. Lėd by Lu- 
cid and Boyle they led the 
game at thv firsrte half by a 
sėbre of f4 to Ž.

Old Timers Tavern. Lietuvių Aludė; 
rasit dideli*' pafcirifikirila; kiekvieną 
dieną, skabiu gėrimų įr valgių už 
žemiausią kaiftą.; Atsilankykite! Bu- 
ait iMS- UAionav.

VIEŠBUČIAI
HOTELS

■ii X'Mr..m*į|II*W. M....................... 1
VICTORIA HOTEL

kampąe Clark ir Van Buren gtv, ’ 
Kambariai $1 ir augščtau.'- 

j* , WM.’' E.f McCOY, savininkas -M Wa\a^ 2280- . , £3»fai<Mi

Red Roses firtally get start- 
ed and make the game’

Cioše'
Playing in a strange gymna- 

sium for ‘ thė first galftė was 
probably ithe reason - for the 
poor playing of the Red Roses 
in thė first half. Būt when they 
came brick for the second half 
they played' basketbalt such as 
they were noted to play. C. 
Anoskis, a tallhandsomeblonde, 
finally found the basket and 
startė‘d plunking them irom bll 
oVei1 the floor. Anomis was the 
chief mains'tay of the Red 
Roses with his great defensive 
play. He practically made all 
of the points sinking 4 baskets.

The Atlantic Viilafeets didrft 
d6' much’ in the secofid hrilL 

They made alF of their 
jioints in thė' first half and 
thought they didn't hriVė milch 
to worry about in- the second 
ilialf,' būt they got a big sur- 
prlšė•’ when thė Rėd -Rofces 
started the ėrėėp ttp on thėm. •

So, firinatly in the lašt few 
minutes of play Lucid, Sullivan 

(CoDtinued 011 page 6)
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Leit. F. Vaitkus neti 
ketai atvyko 

Chicagon
Atvyko, kad pasipirkti 

lėktuvui ir “pažiūrėti 
sniegas atrodo”, pridūrė juok
audamas

daliu 
kaip

pasirodė netinkami, todėl jis 
ieško “Everdur” bronzinių 
vamzdžių, kurių mažai kur ga- 
iima gauti.

Nuvykęs j airportą lakūnas 
aplankė ir United Airlines ban
gavus, kurs turėjo trumpų kon
ferencijų su linijos mechani
kais lėktuvo reikalu.

“O galiausiai”, juokdamo > 
pridūrė Įeit. Vaitkus, "“atvykau 
Chicagon pažiūrėti kaip sniegas 
atrodo, šiaurinėj AVisconsin 
dalyje, Kohleryj?, mes ikišiol 
sniego neturėjome”., < .

NAUJIENp^Chlcago, III.

paduokite savo balsus, kad jus gelį draugus; Chfcagoj, tad jo 
“myterių” nenorite”. Yra, sa
ko,: tokių, kurie nori “myte
rių.” 
Reikalaus "rnylerių” ir 

mininkams
nuo-

išleistuvėms * rengiamą bankie- 
telis šeštadienį,' gruodžio 45 
dieną Unįy<^sa|^Kliube. Įžan
gos tikietdė^liilIiĮ' bP^^l “Nau*- 

‘\|W,Aces raš- 
įpcl) Ąve. Ei-

galėjo kalbėti. Po 21 metų jų 
pastangos atnešė gražių vaisių.

—Povilas.
, : ’ t •

Nepaprasti svečiai
Ciceroje

jienosę” urbi
Taigi, niusų Namų Savinin- tinej, 3213 ..T.r _r— -

toliau lietai paršf&ttodn ■ po 00. >•

Nežiūrint sniego pūgos, kuri 
vakar užklupo Chicage, netikė
tai iš Kobler, Wisconsin, atvy
ko leitenantas Feliksas Vaitkus.

žinoma, su lėktuvu* negalėjo 
atskristi, tad atidardėjo, pasako
jo leitenantas, su “savo trimo- 
toriniu Fordu”, kuris vikriai 
išsikope iš sniego, nuklojusio 
visus kelius, Chicagos apielin-

Atsišaukimas į Brid- 
geporto namų savi

ninkus .
Savininkų Sąjunga kreipiasi į 

pi sus vandens “myterių” 
reikalu.

Menuo

Leitenantas atvyko į Chicago 
pasipirkti smulkių dalių lėktu
vui, tarp jų specialių bronziniu 
vamzdžių lėktuvo alyvos va
dams. Ikišiol buvo naudojami 
žalvariniai vamzdžiai, bet jie

Ve R

MEILK
LIETUVIS 

LAIKRODININKAS 
Pilnas Pasirinkimas 
Bulovą ir Elgin 

Laikrodėlių 
Diamontai, Auksiniai ir 
dahriniai Žiedai ir kas 

reikalinga iš Jewelry. 
4148 Archer Avė. 

CHICAGO, ,ILL.

Si- 
tik

BRIDGEPORT. 
laiko tam atgal, buvo praneš
ta laikraštyje “Naujienose”, 
kad namų savininkų Sąjunga 
Jiridgeporto kolonijoj, pakelė 
protestų prieš vandens “myte
rių” įvedimą ir išrinko komi
sijų, kad pasiteirautų pas 
miesto valdovus apie tų rei
kalų.

Konferencija su valdžios 
atstovais.

Komisija dirba nenuleisda
ma rankų! Pereitam susirin
kime, kuris įvyko gruodžio T) 
d., komisija išdavė raportų iš 
savo darbuotės ir kų girdėjo 
nuo miesto tėtušių. Pasitarę 
su musų 11-to wardo viršinin
kais, komisijos nariai kreipė
si prie didesnių valdovų, ir 
gavo tokį patarimų: tas pla
nas yra miesto valdžios senai 
nutartas ir dabar, kur darbas 
yra pradėtas, jo negalima su
stabdyti. Jeigu bus da nepra
dėtas, lai mes su noru prisi
rengę jums patarnauti ir jūsų 
reikalavimų išpildyti. Tiktai

kų Sąjunga nutarė ir 
darbuotis ir rinkti balsus. 
Jeigu negalėtume darbo su
laikyti, jei jis jau yra pradė
tas, tai mes reikalausime, kad 
butų įvedami “myteriai” 
kiekvienai šeimynai, kaip ga- 
so arba elektros. Tada, nuo- 
mininkai negalės padaryti 
nuostoliu. Kiek kas sunaudos 
vandens, tiek ir užsimokės.

Kviečia visus į talką.
Taigi, gerbiami lietuviai, 

namų savininkai, vienykitės ir 
prisidekite prie musų darbo, 
idant mes galetuniėm apsisau
goti nuo išnaudotojų, nepado
rių nuomininkų ir nuo nepa
dorių kaimynų, 'kurie mums 
kenkia. Musų Sąjunga turi sa
vo advokatų, kuris mums duo
da patarimus ię* prigelbsti 
musų visuose reikaluose. Jei
gu mes visi darbuosimės, tai 
musų niekas neišnaudos. Jei
gu mes žiūrėsime, kad kitas 
už mus dirbtų, tai mus skriaus 
kas tik norės. Musų komisija 
užeina rinkdama balsus, kurie 
nori už Sąjungos sumanymą 
pasirašyti. —Komitetas.

Ben Ali dėkoja Chi
cagos lietuviams ir 

atsisveikina
Gruodžio 17 d. apleidžia Chi 

cago ir grįžta Lietuvon

VAKAR IR 
ŠIANDIEN

Amerikos Lietuvių
Advokatų Draugija 

rengs bankietą
Metinė organizacijos pramoga 

įvyks vasario 17 d. Shorehnd 
viešbutyje.

šįvakar Cicero

JŪSŲ KALĖDŲ pasvei- 
kirtimas Naujienose bus 
malonus jūsų kostume- 
riamsir draugams

Pasveikinimai tilps dideliame Naujienų 
Kalėdiniame numeryje, kurs išeisgniodžio
■ 24 dieną. '■ S

SUPREME MEAT Fa 
MARKEI CO. L?

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

ŠVIEŽIOS OX TALĖS 
svarui ...........

BEEF STEW 
svarui______ _____________ ___  ,

Dykai raugintų kopūstų 1 svaras kostųmeriui

Gerkit ir Reikalaukit

Lietuviškos
Degtią*?

Visose Alinšee 
Mutual Trijų 
. Žvaigždžiu 

Kentucky 
Boarbon

• * ’ V . T ’ '

g

4707 S. Halsted St - s
Tel. YARDS 0803 <

.b
- ,

l -r T •

Gerbiamas Redaktoriau: ;
» !■ ■ ' 1

Maloniai prašau patalpinti 
šiuos kelius žodžius Jūsų re
daguojamo laikraščio skilty
se:

širdingai dėkoju!
Noriu panaudoti šių progų, 

kad išreikšti mano širdingiąų- 
sią padėką1 Visifemsj kurie 'pri
sidėjo prie mano’ ‘atsisveikini
mo Vakaro, gruodžio < 5 d., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj.

Tas vakaras visuomet paliks 
mano atmintyje, dėlto, kad 
laike jd aš turėjau progą ge
riau pažinti didelį Amerikos 
Lietuvių draugingumą*.... kurį 
jie man buvo paroęlę, ,jų nuo
širdumą ir palydiną man, kiek 
skirtingesnės profesijos atsto
vui ir lietuviui, atsilaiikiusiam 
Clricagoje iš Lietuvos.’ , 
•? Mano vakare maloniai suti
ko dalyvauti p-lČ( V. čfepukiu- 
te, smuikininkė,V (jainininke 
p-lė H. Pečiukaite, jauna šokė
ja Rita Marie Schultz, Kainiie- 
čių Kvartetas, Pirmyn choras, 
p-ia A. Steponavičienė, pp. 
Jurgis ir Stepas Steponavi
čiai ir egiptietis Hadji-Ali su 
dukra p-le Peggy.

Visiems programo daly
viams, kitiems asmenims, ku
rie man įvairiai pagelbėjo .ir 
visai publikai—mano giliau
sia padėka.

Sekantį pirmadienį, gruod
žio 17 d., man teks apleisti 
svetingą Chicago ir grįžti at
gal Lietuvon. Asmenys, kurie 
norėtų su manimi susižinoti 
įvairiais reikalais, prašomi 
kreiptis į “Naujienas”. O tuo 
tarpu, '

Visiems sudiev ir iki pasi-į 
matymo Lietuvoj!

—Ben-Ali—Antanas
Pilkauskas.

Lietuvis fakiras Ben 
Ali-A. Pilkauskas 
apleidžia Chicago

• f • < ■ ■ 4 . ‘ • 4. •’ .

Grįžta į Lietuvą'. Gruodžio 15 
d. ruošiamas išleistuvių 

bankietelis.

C - t 
p

Po Missouri ir Ąykansas
V' ■ ..J-----------: ‘ , .......  ■

MARQUETj'E PARK.— P-s 
M. Narvidas/ Nąrvidų kepyk
los savininkus^ 2424 \yest 69th 
Street, dabartiniu laiku atosto- 
gauja Missouri Arkansas 
valstijose. PabjLiycjęs kelias die
nas Missouri, . įvažiuos į Hot 
Springs, Ark,, kpr atostogas 
pąbaigs. šios savaitės pabaigė- 
j e grįž Cbic^on .

Su šautuvu rankose
T0WN OE 'LĄ^p.-r- Q Town 

of Lake stambus Jįcepėjas, p. 
D. Pivoriūnas,' 4620 Šo. Marsh
field averiue, išvažiavę j Wis- 
consino valstŲą medžioti. Pa
siėmęs šau|wvą rąnkųsna tyko
ja po girias ir vaikosi bried 
žius ir kitas busimas aukas.

Sveiksta po automobilio 
nelaimės.

MARQUETTE PARK.—Nors 
dar visai neatsigriebč, bęt žy
miai pagerėjo p:lė Julia I)u- 
biikiutė, 701$ South Artešiąn 
Avenue. P-lč Dubickiutė buvo 

i * ■ j * '♦ ’' ‘ < ", ’ ‘ '

skaudžiai sužaistą automobilio 
nelaimėje, kųtĮ. jyyk.o pereitą 
pirmadienį,. pi^ę kampo 79th 
ir Vincennės ąvenuę. Apie sa
vaitę laiko ji gtdėjo Auburn 
Park ligdriihėjėP 1 ’

P-lė Dubickįųtė yrą sesutė 
ądv. A. A. Doi>bs, ^uris 
ALTASS valdybos nąryą?

“Ali- K^rtani 
; MARQUETTE PARK.— Ben 
Ali atsįsvęikimmo vakare buvo 
pareikšta, kąd daugelis žmonių, 
išmokę ir pasiįąvmę galėtų pa 
•daryti kai kuriuos;fokusus, įu- 
Jriuos padaro ^albąinąs 
■.? Patvirtiniitiui f pareiškimo 
p; A.: G. Kartąna^, Kartanąs 
vaistinės > \ sąvibih^ąSi pasiėmė 
kamuolį vatos, pamirkė jį <į 
spiritą, uždegėir j .burną. Po 
kelių bandymų* jis tįek įgudo, 
kad pajėge ; ištirpiPM taukus 
kiaušinienės iškepįmui.
- Dar keletą kartų—, ir bus 
kiaušinienė. O kad lupos beveik 
nusvilo—tai niejkis.

Ladies and ^entĮemen, pre- 
senting for your ąpprpval the 
great fakir and mystery man of 
Old India, ALI KARTANI...

<•%•-“'V L't H 'Ji 

Džiuginanti rezultatai po 21
■

GAHFflELI) PARK,—Pp. Ka- 
zimierąs ir Kąz? 7 Nfatįkonai, 
3437 
pą laiką atgąlsavo su
nkus Kazimięro MaŪkonio, Jr., 
21 metų gimimo sukaktuves. 
Gražus bu^lįš įįę Jjątokonių 
draugų ir giip^jų: įųširinko į 
iškilmes, kurįb|ė (įgiųravo ka
lakutai;, buvo
išreikšta, daug ni^^i^džių lin
kėjimų.'

p!..-. i ..t; , ,• .. , h .

ti/balsuoti; 'kl%rfį^Ms jįįs^ baigs 
ri^troą jnžįnįetį^* • *■" ’ 
ir lietuvi 
fėsiojikld 
laikė jVykifi 
sujaudinti, kad ' tik pro ;

■

Lietuvis fakiras Ben Ali, ku
ris buvo specialiai pakviestas 
J Pasaulinę- Parodą rėdyti fa- 
kirįžkus stebuklui, pirmadienį, 
gruodžio 17 d., išvažiuoja j 
New Yorką, iš kur sausio 5 die
ną išplauks su laivu “Vblėn- 
dam” į Lietuvą.

Kadangi Ben Ali įsigijo dau-
. ■ 

v* \ V. s, v y ; >'-j

Paskutiniame savo posėdyje 
advokatai priklausą prie Ame
rikos Lietuvių Advokatų Drau
gijos nutarė rengti bankietą 
vasario 17 d. 1985.

Tam tikslui paskyrė trijų na
rių komisiją, adv. A. A. Dobbs, 
R. VaSalle ir A. Peters, kurie 
parinko iškilmingam vakarui 
Shoreland viešbutį.

Rengėjai praneša, kad ban- 
kietui bus 
bilietų
bar yra platinami. Visi, kurie 
planuoja bankiete atsilankyti, 
yra kviečiami bilietus užsisaky
ti iš anksto. •

apribotas skaičius 
tik 200, kurie jau da-

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

vakare buvo 
augelis žmonių,

Į^į.trūm 
į savd su

s tu 
s ei

attksĮ naujo pro- 
atel)?0ną,' kad 

rf. iv <.'•* ■ ■

ri> vo tiek 
sujaudinti, kad i ; Ko. ašaras

T

l .v r c. r.

^.4-8:80 , 
’ Tel.
'PASTOVIAI H$MOS KAINOS .;

i •

CICERO
Parkhouse Comunity svetainėje 
metinį susirinkimų laikys “Lo- 
yal Protectice Order of Beavers 
of the World”.

Tai nadja organizacija, kurių 
suorganizavo patys lietuviai. 
Plačioji lietuvių visuomene ne
daug yra apie juos girdėjusi. 
Prie organizacijos gali priklau
syti jauni ir seni vyrai. Kandi
datai ytropiai tiriami ir ne kiek
vienas yra priimamas.

“Beaverių” organizacijos tik
slas ir platforma yra plati ir 
demokratiška. —Beaveris.

Antradienis, gruod. 11, 1934

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuviu Vyru Choras 

dainavimo pamokas laiko kas nedel- 
dieni nuo 10 vai. iki 12 vai. iš ryto 
buvusioj Meldažio svetainėje, taigi 
visus mylinčius daile kviečiame pri
sidėt prie Chicagos Lietuvy Vyru 
choro, kad sudarius didžiausi chorą 
Chicagoje. Vyrai sukrėskime žemę 
savo balsais! Valdyba.

Chicagos Lietuviu Draugijos prieš- 
metinis susirinkimas įvyks antradie
nio vakare gruodžio-Dec. 11 diena 
Masonic Templę, 1547 N. Ijeavitt St. 
šiame susirinkime bus nominacijos 
draugijos direkcijos dėl ateinančiu 
metu. Draugijos nariai privalo skait
lingai dalyvauti susirinkime. Sekr.

■ ■mm—įlipimu i i ...*■■ ...... ....
i q / T ' .

KALftDOMS AKORDIONŲ 
IŠPARDAVIMAS

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

1514 Milvaukee Ave„ Chicago.
Tel. Brunswick 0240

“Naujienos” Basket 
bąli Tournament

Į. telegrafo stulpą
MARQUETTE PARK — No

rėdamas išvengti susidūrimo su 
kitu automobiliu, į telegrafo 
stulpą įvažiavo George Pitzncr, 
57 metų, 6358 S. Artesian avė. 
Nelaimė įvyko pirmadienį rytą, 
prie 4425 ’ S. Artesian avė., kai 
iš ielos netikėtai išvažiavo ki- 
;as automobilis, vos neįvažiuo
damas. į Pitznerj.

Slidžios gatvės
T0WN QF LAKE — Nega

lėdamas sulaikyti autpmobilio 
dėl slidžių gatvių, į geležinke
lio tilto < stulpus, netoli 41st ir 
Ashland, įvažiavo trokas, kurį 
valde Winston < Rosan, 3949 N. 
Whipple st. Buvo sužeistas 11 
metų stilius. Įlaužta galva ir 
nulaužta nosis.

1 - • ’ „IV 1 • ■ ■ ■ •

Vėl slidžios gatves
BRIDGEPORT— Dėl Halsted 

gatvės slidiimo buvo sunkiai su
žeistas An ton Konowert, 2420 
So. LaSalle štreet, 44 metų am
žiaus, Jis pakliuvo po automo
biliu tųįo<0. Ribka, 4554 Šo. 
Roękweil s|., kuris negalėjo su
stoti, ” Perskelta galva.

Dar slidžios gatvės
T0WN QF LAKE — Irgi 

slidžios gatvės kaltė. Irena (Pa
plauskas, 5340 S. Wood st., 18 
metų. Nelaimė įvyko prie 47th 
ir Marshfield gatvių/kur šofe
ris J. Blanda, 2020 S. May st., 
negalėjęs sulaikyti automobilio 
įvažiavo Packardą vieno Ed. 
Terry iš Gary. Lengvai sužeis
ta. : ■ • ■

t ;Ir koja, ir ranka
MARQUETTE PARK “ 

bert Burčh, 5420, 36 metų, bu
vo nulaužta dešinioji koja ir 
ranka. automobilio nelaimėje, 
kuri įvyko ties 53-čios ir Kedzie 
avė. Guli Southtown ligoninėje, 
Automobilis, kuris jį sužeidė, 
pabėgo.
. Tai vienos dienos rezultatai...

(From page 5) 
and T. Lackawi»tch each made 
basket and sųueezed out the 
game, 22 to 17. The Mgr. of 
the Villagers, Stanley Pūkis 
was well satisfied with his team 
and to prove how well he felt, 
he went in and played part of 
the game himself.

More dope tomorrow! Waitch 
for the box, scores

I am very sorry that I can- 
not give you more dope right 
now, būt I will have more ex- 
citing news about the tourna- 
ment tomorrow. My time is 
very short now and the paper 
mušt go to press. Watch the 
sport section in The Naujienos 
tomorrow for the ręst of the 
dope on basketball.

Until tomorrow!
J. J. Žukas.

Crane Coal Co.
5382 So. Long Avė.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosava mo
derniška studija ra 

Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd St 

Enalevood 5883-584®

REPUBLIC 8402

Ro-

- padaryta, štai

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

RĘAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisintumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite i musu spullm.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,
> n t

........

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

SIUSKIT PER
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON 

1b prašo Lietuvos žmonės r 
‘eip pataria Lietuvos banbr

,sl IĮ mini,.....

šituo laiku ir iš šjtos 
radio stoties kiekvienų

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

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

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

CIASSIFIEDADS
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Fumiture & Fixtures 1: 
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI saliuno ir restau- 
rano fikčfenai, labai piriai, atrodo 
kaip nauji. Turį būt parduoti la
bai greitai. 953 W. 16 St.

• For Kent

Jaunas, 10 metų biz
nierius-A. Diksas

- Z ■ • * ■ • ’ ‘ - • ■' .

NORTHSIDĘ — Nors jis te
turi 19 metų amžiaus, bet /Al
bertas Diksąs, 2406 N. Western 
avė., nemanę, kad tai turi jį su
laikyti nuo atidarymo savo 
krautuvės.

Pasakyta
jis atsidarė “Smoke Shop°, sal
dainių, žurnalų ir cigaretų-ciga- 
rų krautuvę, aukščiau paduottu 
adfcesiiHr/ mano, kąd jis pasek* 
miiigaį f Varysis. Jis dalyvavo 
praeituose f ‘N au j ienų” kontes- 
tųose/ir šiaip beveik visą gy
venimą praleido biznyje. Ir jo 
tėvai yra sėni biznieriai.

4eoonomy and 
SATISFĄCTION ase

Double T&ted/DoubleActionf 

aff^BAKING 
BJLrPOVVDER

Šame Mce Today as 44 %arsAqo 
25ounces for 254

Full Pack ?*♦ No Slack Flllin^
M Ui. LI ON S-O EiBOU N DS-HAV & B E ENi 
•: USLL>:;BY M E NT

RENDON pekarnė su 2 pečiais ir 
visais įrengimais, pigiai.

*’ 4600 So. Francisco Avė.
• ■,

. * -I .

PASIRENDUOJA bizniavas na
mas Tavern ir Svetainė 1900 South 
Union Avė. arba parduosiu, gerai iš
dirbtą Tavern. bizni. 7021 Stony 
Islahd Avė.* ' Tel. Dorchester 3403.

Bdsinįess Chances
< Pąrdaviinui, Bizniai
PARDAVIMUI bučemė ir groser- 

nė su namu. Pigiai. Gera vieta 
dėl Tavern. 4550 So. Marshfield Avė 
Savininko telefonas Lafayette 0591.

PARSIDUODA bučemS ir groser- 
nė su namu, cash biznis. Nupirk- 
site risai pigiai už tokią kainą ku
rios dabar vertes yrą arba priimsiu 
mažą- mainymą ir cash arba Lie
tuvoj. kąs turite ūke, priimsiu mai
nais. Atsišaukite greitai.

6001 So. Carpenter St.
■■■,. .r-.f*.................. —............ ..................

PARSIDUODA Valgykla visa ar
ba fikčeriai. Randasi arti dirbtu
vių, priežastis pardavimo išvažiuoju 
ant farmų. 2721 $9. Halsted St

1 4 ■ '..1 . .................... ..

_EXTRA BARGENAS . Parsiduoda 
.Tavam ir Hotęlis, biznis išdirbtas 
perdaug metų.1 Randasi arti vidur- 
miesčio. 1245 S. Michigan Avė.
...............1

KABĄRETAS-TAVERNAS. pilnai 
įrengtas. Savininkas serga; parduos, 
mainys arba priims partneri. Pa- 
šaukitę Ambrose, Prospect 6977.

. : ‘-1 v-."' .' C i " ‘y

PARSIDUODA Tavern ir Restau- 
rant tarp didelių dirbtuvių. Biz
nis eina gerai, tiktai dirbti reikia. 
Esu našlS moteris, turiu tris biz
nius, perdaug darbo.

3729 So,. Morgan St. 
arba atsišaukite

3428 So. Halatod _St.




