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80 žmonių žuvo gai 
sre hotely

Sudegė keturių augštų hotelis Lansing, 
Mich. Daugelis užsimušė šokdami Į gat
vę, ar upę, kiti žuvo įgriuvus stogui
LANSING, Mich., gr. 11.— 

šįryt sudegė didelis keturių 
augštų Kerns hotelis, kuris iš 
priežasties legislaturos susirin
kimo, buvo perpildytas svečią. 
Tarp svečių buvo ir daug vals
tijos legislati.vos narių, kurių 
keli irgi žuvo.

Ikišiol žinoma yra ,kad žuvo 
mažiausia 11 žmonių ir kad 3C 
žmonės liko sužeisti. Bet dar 
pasigendama 70 žmonių, kurio, 
manoma, taipjau yr žuvę gais
re.

Gaisras kilo 3-me augšte ir 
taip greitai išsiplėtė, kad atvy
kus ugniagesiams jau veik vi
sas hotelis liepsnojo. Tuo lai
ku hotely miegojo 215 svečių 
ir 40 darbininkų.

Miegoję pirmame ir antrame 
augšte dar spėjo išsigelbėti, bet 
trečio ir ketvirto augšto gy
ventojams buvo atkirstas ke
lias ir jie arba žuvo liepsnose,

arba bandė gelbėtis šokdami į 
gatvę, ar į pro hotelį tekan
čių nedidelę Grand upę.

Keli rasti negyvi gatvėje. 
Matyt, jie užsimušė šokdami 
per langus iš hotelio. Bet ir 
šokę j upę irgi tik keli išsi
gelbėjo, nes šaltas vanduo v»- 
sus juos paskandino. Kaip pa
sakoja mačiusieji, apie 15 žmo
nių bandė gelbėtis ant hotelio 
stogo, bet jie visi žuvo stogui 
įgriuvus.

Gaisras dar tebesiaučia ir gal 
tik rytoj bus galima pradėti ka
sinėti griuvėsius ir ieškoti žu
vusiųjų. Iš upės irgi dar nie
ko negalima išgriebti, nes ir ji 
yra pilna laužų iš degančio lie
telio.

Tarp žinomų žuvusių ycn 
penki valstijos atstovų buto na
riai, vienas senatorius, trys pa
keleiviai ir hotelio manažerio 
pagelbininkas.

Priežastis gaisro nežinoma.
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Jugoslavija sustabdė 
masinį trėmimą 

vengrų
Bet ištremtųjų likimas yra klai
kus, nes jie nežino ko laukti

Vengrija, bus leista jiems su- 
gtyšti į savo namus Jugoslavi
joj? Jei jie turės pasilikti 
Vengrijoj, tai kas juos naujoj 
vietoj“ priglaus?r Dabar jie yra 
laikinai sutalpinti mokyklose, 
ligoninėse ir salėse.

Niekas negali dagi pasakyti, 
ar vengrų trėmimas yra jau vi
siškai apsistojęs. Kiti man), 
jų trėmimas vėl gali atsinau
jinti iki bus ištremti viso apū> 
30,000 vengrų, kurie gyvena 
Jugoslavijoje. Gyvena ne sa
vo noru, bet po karo Jugoslavi
jai patekus dideliems vengrais 
apgyventiems žemės plotams .

Apkaltino policijos 
leitenantą už ne
mokėjimą taksų

Federalinis

tas jau paprasta, 
kankinimas eini

yra labiausia sus?

SZEGED, Vengrijoj, gr. 11. 
—Per šį pasienio miestų per* 
ėjo jau daugiau kaip 3,000 ven
grų, kariuos staiga ištrėmė 
Jugoslavija, nedavusi jiem 3 
progos nė pasiimti savo turt^, 
nė dagi pačius butiniausius gy 
venimo reikmenis.

Dabar masinis trėmimas yra 
apsistojęs ir ateina tik maži 
bukliai tremtinių, daugiausia 
kroatų, kurie bėga iš Jugosla
vijos, kuri juos nuožmiai per
sekioja. Visi kroatai yra šir
mu št i ir sužeisti—aiškus liudiji
mas jugoslavų nuožmumo. Bet 
su kroatais 
nes kroatų 
visų laikų.

Vengrija
rūpinusi ištremtųjų vengrų li
kimu. Jie liko skubiai išvary
ti iš savo namųj kurie vėliau 
liko apiplėšti serbų partizanų. 
Jiems nebuvo duota laiko nors 
dalį turto susirinkti. Vienas 
smuikininkas liko išvarytas ne
davus jam laiko nė persirengti, 
nė dagi pasiimti savo smuikų. 
Todėl jis atvyko pasirėdęs fra
ku. Motina penkių vaikų liko 
išvaryta su 4 vaikais, kadangi 
jai neduota laiko susiraski 
penktąjį vaikų, kuris žaidė gat
vėje toliau nuo namų. Išvary
ta dagi visiški ligoniai ir pa 
liegėliai. \

Dabar jie nežino kokis liki 
mas juos laukia. Ar dabar, kai 
Jugoslavija jau susitaikė su

CHICAGO.
grand jury apkaltino policijos 
leitenantų John J. Hardy už 
nesumokėjimų pajamų taksų. 
Jis buvo areštuotas, bet tapo 
paliuosuotas iki teismo užsi- 
stačius $10,000 kaucijų. Kalti
nama, kad, be $2,800 algos jis 
dar turėjo 1929 m. $51,639 pa
šalinių pajamų. *

Apkaltino Taylorvil- 
le šelpimo virši

ninkus
TAYLORVILLE. III., gr. 11. 

—Christian pavieto grand jurv 
išnaujo apkaltino buvusį Tay- 
lorville bedarbių šelpimo direk
torių John Navadunski ir jo 
sekretorę Mrs. GJadys Waymire 
už suktybes teikiant 
biams pašelpas.

bedar

Chicagai ir apiėHnke) fedenr 
Uo oro biuras tiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, gal biskj 
čiau.

Saulė teka 
19*

» 'j**

7:08, leidžiasi

NEW YORK, gr. 11. — 10 
darbininkų pritroško nuo gaso 
dviejose rūbų siuvimo dirbtu
vėse. Reikėjo padėti daug dar
bo iki jas atgaivino. Jos pri. 
troško delei stokos geros ven
tiliacijos.

Jugoslavijos vaikas-karalius Petras II, kurio valstybė buvo pastačiusi pavojun Europos taikų, 
pradedama masinius vengrų trėmimus iš Jugoslavijos ir pareikalaudama nubausti Vengriją neva 
už jos ryšius su karaliaus Aleksandro užmušėjais. Vengrijos pasienio miestas Szeged, į kurį 
atvyko tūkstančiai tremtinių iš Jugoslavijos, kurie liko išvaryti — kiti dagi nespėję pasiimti 
maisto ir vandens, palikę visų savo turtų Jugoslavijoj. Dabar abi 'valstybes susitaikė, karo pavo
jus išnyko ir vengrų' trėmimas iš Jugoslavijos liko sustabdytas.

V
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2 nušauti, 2 i sužeisti 
smuklėje ’’ t

Socialistai statys sa 
vo kandidatus mies 

to rinkimuose
cine AG (V 

listų partija nutarė išstatyti 
kandidatus į miesto merus ir 
kitus viršininkus ateinančiais 
rinkimais. Kandidatu į merus 
liko nominuotas Roy E. Buri, 
kandidatu į miesto iždininkus 
—Morris Siskind, kandidatu j 
miesto klerkus— Arthtfr Mc- 
Dowell.

Bus bandoma išstatyti. kan 
didatus ir į aldęrmanus.

’ Kad galėjus išstatyti savp 
kandidatus, socialis£ų partija 
turės surinkti po peticija ma 
žiausia 58,000 parašų. Tai yra 
milžiniškas darbas, bet parti
ja tikisi sėkmingai jį baigti ir 
aktyviai dalyvauti ateinančioj 
rinkimų kampanijoj.

............ ,
— Chicagos * sočia-

Armija gelbėjo par 
davinėti amuniciją 

Japonijai

CANTON, III., gr. 11. —Du 
vyrai liko nušauti ir viena-mo
teris ir vyras liko sužeisti su
sirėmime smuklėje netolimam 
St. David miestelyje.
Nušauti yra smuklės savinin

kas George Stouffer, 45 m. ir 
Roy Murray, 40 m. Sužeisti 
Mrs. David ir James Myers. 
Susišaudymas įvyko pasėkoj se
nų kiviČių tarp Stouffer ir 
Murray. i?,

WASHINGTON, gr. 11. 
Senato amunicijos komiteto 
rinėjimuose išėjo aikštėn, kad 
Jungt. Valstijų armija gelbėjo 
Du Point parako kompanijai 
pardavinėti Japonijai amunici
jų. Kada kompanija negalėto 
išpildyti užsakymo, tai armija 
sutiko iš savo rezervo parduo
ti kompanijai reikalingų amu
nicijų, kad ji galėtų pristatyk 
Japonijos užsakymų.

t y *

Del Kirovo užmuši
mo teismui atiduota 

120 žmonių

Liberalai bandys 
kurti trečiąją 

partiją
MADISON, Wis., gr. 11. - 
centralinių liberalų suvažia-8 centralinių liberalų suvažia

vimas nutarė bandyti kurti tre
čių politinę partijų, į kurių bu ■> 
bandoma, įtraukti visas kaires
nes partijas. Tuo tikslu keti
nama šaukti platų įvairių pa 
žangiųjų sriovių atstovų su’va- 
žiavimų. Nors prezidentas 
Rooseveltas ir bando pravesti 
liberališkesnj nusistatymų val
džioje, bet kadangi jis vistiek 
palieka pelno sistemų, tai jo 
siūlomos reformos negali pa
šalinti visų blogybių. O jeigu 
ir fabrikantai pradės remti 
prezidentų, tai i vyks #repub\- 
konų ir demokratų susivieniji
mas. Todėl ir yra reikalas 
kurti naują radikalų politinę 
partijų.

ATHENAI gr. 10. —Graiki- 
ja įsakė apleisti jos šalį Ar
mėnijos bažnyčios arcivysku-* 
pui, kadangi jis bukfyedųis so* 

na geraivietų propagandą

Prezidentas kviečia 
kovoti piktadarybes

į t j į- ,

. WASHINGTON, gr. 11. 
Prezidentas Rooseveltas kalbe 
damas generalinio prokuroro 
Cummings sušauktoje konfe- 
recijoje kovai su piktadarybė
mis, atsišaukė j visus šalies gy
ventojus remti neatląidžių kam
panijų prieš piktadarybes.

...'< '■"■■r" 1 '1 •

MINNEAPOLfo Minn., gr. 
ll.**-Vakąr gubernatoriui 
son, daririečiui, buvo padaryta 
operacija. Ijgonis jaučiasi ga-

DENVER, Colo , gr. 11. - 
Ant dviejų kalimų liko išban
dytas serumas, kuris apsaugo 
nuo džiovos. Kadangi pirmieji 
bandymai davė geras pasek
mes, tai dabr bus pradėti 
tesni bandymai.

ph
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žai už politbiuro nario Kirovo 
užmušimų liko suimta jau 120 
žmonių, kurių visi tapo atiduo
ti karo teismui. < 66 žmonės 
jau sušaudyti. Suimtų yra ne 
tik Leningrade ir Maskvoj, bet 
taipjau, ft Ukrainoj ir Baltgudi- 
joj.

Apie suimtuosius bolševikai 
neteikia jokių žinių, bet neiš- 
rodo, kad tarp jų butų kiek 
žymesnių, žmonių.

Paties Kirovo užmušėjo Ni
kolajevo byla tapo atidėta iki 
gruodžio 20 d. Jokių žinių apie 
j j bolševikai irgi neskelbia, ne
skelbia ir užmušimo motyvų.

Miesto darbininkai 
reikalauja pakė

limo algų

Anykščiuose
—

Lapkričio 20 d. vakare ties 
Anykščiais, šeiminiškių kaime 
įvyko žmogžudystė, kokių Lie
tuvoje yra labai retai. Anta
nas Jocys nužudė savo brolį, 
brolio žmonų, motinų ir dar 
vieną asmenį. Ir įvykdęs šį 
biauriausj darbą, padegė bro
lio namus, kuriuose buvo nu
žudytųjų kūnai ir viena maža 
užmuštojo brolio dukrelė. Po 
to žmogžudys pasislėpė greti
mo kaimo ūkininko kluone. Po 
ilgo ieškojimo piktadaris buvo 
surastas besirengiant dar dau
giau žmonių nužudyti. Suimant 
jis sužeidė vienų šaulį. Dabar 
aiškinama, kodėl jis padarė šių 
baisę žmogžudystę. Manoma, 
kad Antanas Jocys staiga pa
mišo. Tsb.

Balkanų taika yra 
didelis tautų sąjun

gos laimėjimas
GENEVA, gr. 11. — Viii 

skaito, kad sutaikymas Jugo
slavijos ir Vengrijos ir pašali
nimas karo pavojaus yra dide
lis* tautų sąjungos laimėjimas. 
Jau vienas šis sutaikymas pa
teisina pačios tautų sąjungos 
gyvavimą, nes karas tarp abie
jų valstybių išrodė neišvengti- 
nas, o jis butų 
sukurin ir visas 
bes.

Skaitoma, kad
mas yra ir didelis smūgis tai
kos sutarties revezionistams, 
kuriems vadovavo Italija i’’ 
Vengrija.
/ Tas sutaikymas labai sustip
rino pačią tautų sąjungą, ma
žųjų ententę ir visa Franci jos 
valstybių blokų.

Nemažų rolę sulošė ir Ang
lija, kuri darė spaudimų į
sas valstybes, kad privesti jąs 
prie taikos. Ji privertė ir 
čių Jugoslaviją nusileisti ir su
stabdyti trėmimus.

įtraukęs savo 
kitas valsty-

tas sutaiky •

Liudija prieš Martin 
Insull vi-

InsullCHICAGO.— Martin 
byloje prieš jį liudijo John f. 
O’Keefe, buvęs sekretorius ii 
iždininkas Insullų kompanijų. 
Jis buvo sekretorius ir Middlc 
West Utilities Co., kurios pre
zidentu buvo Martin Insull, ku 
ris dabar yra kaltinamas pasi
savinęs virš $344.000 kompa
nijos pinigų.,

O’Keefe buvo teisiaipas Sn 
muel Insull byloje dėl naudoji-

pa-

Alkoholiu nusinuodi 
jo 22 žmonės

da jis neliudijo nė vienai, nė k: 
tai pusei.

2 nusinuodijo, 3 su
sirgo dirbtuvėj

NEW YORK, gr. 11. — Dn 
darbininkių pritroško nuo gaso 
nuodijo ir trys apsinuodijo, 
vienas jų gal mirtinai, taisyda
mi krosnį Carteret, N. J., tar 
pykloj. Negelbėjo nė kraujo 
perleidimas. Visi jie buvo su
rasti be sųmonės ant krosnies 
dugno. Priežastis jų apsinau- 
dijiino *lr» kuo jie apsinuodiję 
nežinoma.

PORTLAND, Ore., gr. 11.— 
Aptiekorius Solomon Miller ir 
jo pųgelbininkas Irving Scwartz 
liko ■ suimti už pardavinėjimų

rio mirė jau 22 žmonės. Vien 
tik vakar mirė 4 žmonės.

Iš suimtųjų pareikalauta po 
$10,000 kaucijos.

Pas dalį mirusiųjų viduriuo
se rastas nemažas kiekis me
džio alkoholio.

Tirinėjimai tęsiami.

8 žmonėm sudegė
TORTOSA, Ispanijoj ,gr. 11. 

—8 žmonės sudegė ir keli liko 
sužeisti gaisre, kuris sunaikino 
kambarį miesto salėj, kurioj 
buvo filmuojama paveikslas.

CHICAGO.—Miesto darbinin
kai įteikė miesto tarybos finin- 
sų komitetui reikalavimų pa 
kelti algas—tikriau, atsteigti 
senąsias algas, nes dabartinės 
jų algos yra nukapotos—ir pri
grūmojo streiku, jei tas jų rei
kalavimas nebus išpildytas.

Taipgi reikalaujama išlygin
ti algas, nes dabar yra didelis 
nelygumas miesto darbininkų 
gaunamose ‘algose;

san Diego, cai., gr. 11.— 
Netoli laivyno stoties liko su
imtas japonas Terruo Murąmo- 
to, 29 m., kuris darė visų apie- 
linkės ir prieplaukos fortifika
cijų žemėlapius.

PHILADELPHIA, Pa., gr. 
10.—Kas apsives su p-le Jus
tine C. Perot tas gaus po $5,000 
į metus, nes jos motinos pa
liktas
$5,000 į metus dukters vynu 
iki jis su ja gyvens.

testamentas paskiria

..... r. *

GIMINĖMS LIETUVOJ
■#*«

.......—

BALTIMORE, Md
—Vienas ugniagesys liko už
muštas ir 12 sužeista sugriu
vus laike gaisro Atlantic Rųg 
Co. dirbtuves sienai.

/HAVANA, gr, 11.— Keturi' 
žmonės užmušti sūeidaui 
žius kalnuose Kubos pasažio 
riniam ISktuvui.

■f-į» .į:.'AH■'J

gr. 11
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Patvirtino bedarbių 
šelpimo bonus

SPRINGFIĖLD, III., gr. 11. 
—Aukščiausias valstijos teii- 
mas pripažino teisėtais $30.- 
000,000 bonų, kurie buvo refe
rendumu nutarti išleisti be
darbių šelpimui. Teismo pa
tvirtinimo tų bonų reikalavo 
bankiėriai.

MASKVA, gr. 11. Į svar 
bųįį Maskvos sovietų, kuria
me sėdi ir ‘Stalinas su KAgahOf 
vičittm pateko ir jaunas Vaka, 
rų ’Indijos negras Robert Ro- 
binson, kuris yra gyv^ęs 
Amerikoje ir m dirbęs Fordo 
ir kitose dirbtuvėse.^

- A > ■

DOVANŲ KALĖDOMS
Ar mes galim užmiršti mums 
brangius tėvelius, seseles, giminai
čius Lietuvoj > šių Kalėdų šven
tėse?
žinoma kad ųe.

Siųskime todėl po Kalėdų dovanėlę dabar, kad nueitų 
Lietuvon dar prieš 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 litais su užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.

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

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

.„..a,*.-.'



H I

Naujienos” Basket 
bąli Tournament

Belskis beat the Sleepers iii 
a reat thrilt, 16 to 15

The spectators got another 
greąt sūrprise whgn. thęy 
watched the Belskis Boosters 
ovei*come the Sleepers i n a 
fast and Murinos game.

A nephew of Mr. Belskis, 
the sponser of the teani, play- 
ed a wonderful game, His ac- 
eurate shooting and hard fight- 
ing spirit was the reųson for 
the vvįnning, The bpys were 
small and very light, bu,t they 
really vvere fast and a good 
hard fighting team. They sur- 
prized the Sleepers so much 
that they were in a daže 
throughout tlie whole game. 
And were the spectatora for 
them. Why the applause was 
so loud that the referens 
couldn’t hear themselves blow- 
ing the whistle. This boy Bel
skis is really good and to provn 
it, he made 12 points. Any 
body that can make that many 
points against the Sleepers has 
to be good.

Derbas leads the Sleepers 
with 3 buckets.

Derbas, a small,. dark, well 
bu*ilt and fast player of tbe 
Sleepers, was the star of their 
team by registering up 6 points. 
He may be small, būt when he 
gets his hands on the “pili“, 
the opposing* team gets rather 
worried and fights very hard 
to stop him. Derbas played a 
fine game in many respects, 
He kept encouraging his pjay 
ers by his vęry fine ųnd grace- 
ful defensive and offensivp 
floor work. NICE W0Rlį CAP.

Cougratulati^ns to Belskis 
Boosters, you really have im 
pro ved your team a 109% by 
adding to your list that boy 
Belskis. We woufrl Ijke to kno.w 
more abeut this boy. Please 
send in some Information about 
him and your team in ge- 
neral.

Mazeika’s win in a elose 
bąttle frojn the 
Washington A. C.

It looked rather bad
those Mažeikas in the firbt 
part of tlie game. The Wash- 
ington A. C’s, led by W. Rakė, 
started off with a bang apd 
were leading the Mazeika’s by 
a wide margin. Būt then this 
boy B. Budrick got hot and 
sank 3. bask,ets. To help him 
came S. Stųmbris who made
5 points. At the end of the nutarimu labai patenkinti.

halč the Mazeika’s lėd by a 
score of 12 to 9.

Game gets very elose in the 
seconi game.

Th<$ secoikl' half fętftid thn 
teams* playiųg vęry hųrd and 
very closęh Tlrę- score seasawed 
back and fortli. J, Cherniss 
and J. Nągie dįd, some of the 
scoring in the seųond? Kalf., Bul 
the main, boy Was W. Rakė, 
who, plun ked i n 6 points and 
aJl of them in the second half, 
when they really were want-, 
ed. z

The Mazeika’s played very 
hard in that second: half. Led 
by B. Budrick and KJuchin- 
skas they kept right up with 
the Washington A. C. ia the 
finai period. KlUchinskas sunk 
2 baskets and a free throw, 
while B. Budrick made tvo 
baskets. Those vvere the bas 
keta that won the game for 
the Mazeika’s. The finai: score 
was MAZEIKA’S. 26, WASH- 
INGTON A. C. 21.

J. J. Bagdonas Eagles for- 
feit to the Bulaw Aces.

: This is the second consecu- 
tive time tbal lito Bagdonas 
Eagles have forfeited their 
gąmes. The pres$ ęannot im
agine what is the ipųtter witb 
them, The crotyd expečts a 
great team accordirig to whpt. 
Mr. Bagdonas stated some. time 
back. Come ON, You Bagdonas 
Eagles let’s see you play!

X J. Žukas.

Iš Raudonos Rožes 
Kliubo darbuotes

Penktadienį rinko, valdybų 1935 
metame; L. šveigžda, Devei
kis, Tumavičia pasiliko vie
tose

for

CICERO.—Pereito penktadie
nio vakarė Raudonos Rožės 
kliubas turėjo skaitlingų susi
rinkimų šenjętų svetainėje. Jis 
užsitęsė net po. 12-tos naktį-.

Padaryta įvairių tarinių, ir 
išklausyta raportų. J.ubiRejini» 
parengimo atskaita dar nesi
vesta, bet visi dideliai paten
kini White Star Kliubo dova- 

eina varžytines 
tų gražių taurę

nutarę sekai?

U Švėgžda palįeka pirmininku

’ 19$fc metų valdybno< įeina vi 
si seriiejį nariai, tiį vienaų flatU 
jas, J. Nagreckis buvo išrink- 
tas iįdiniflku,/Kaj: senasis M. 
Rockanskis, atsisakė. Kiti Val
dybos nariai yra. Leo. švegž* 
da—pirmininkas; E. Skadaus- 
kas, vięe-pirimininka.s; K. P. 
Deveikis—prot. raštininkas; B*. 
Tumavičia —fin. raštininkas.
P. Tumavičia tų vietų- užima- 
šešioliktus metus. Nėra tokių, 
kurie galėtų jį nugalėti.

Basketball komiteto veikimas 
buvo Užgirtas. Labai gerai, 
kad tymas įstojo i “Naujienų” 
turnamentų. Tai proga pasi
rodyti ir išgarsinti kliubo var
dų po, plačių visuomenę. AŠ esu 
tikras, kad tie jauni lošėjai ne
pasiliks paskutinėje vietoje, o 
pareis kliuban su garbės ženk
lu.
Klausia apie “Socialės Apdrau 

dos konferencijų
Susirinkimus nutarė pasiųsti 

delegacijų į socialės apdraudos 
konferencijų, grnod. 30 d.,. 
Chicagos Lietuvių Auditorijų,*. 
Tikslas reikšmingas, bet kvie
tėjai tos konferencijos atsi
duoda aiškiu Maskvos raugu. 
Esu tikras ,kad nei vienas iš 
susivienijimų nėra įgaliavęs at
stovų ir- nėra pridavus skaitli
nių, kiek narių neteko per kri- 
zio laikus.

Prašau “Naujienų” redakto
rių, kad viešai duotų, platesnes 
informacijas apie ta šaukiama, 
konferencijų ir ar iš jos bus 
kokia nauda. Iš delegatų ko 
lektuojami pusdoleriai ir bus 
skiriami-1 delegatai j Washingto- 
nų.

Kaip ii* kiekvienais metais 
l>liubas rengia Kalėdų šokius, 
Kutfię šiais metais įvyks Liup- 

(sybės svetainėje. Gros Floyd’s 
Royal Ambasadors orkestrą, 
kurioje groja ir kliubo narys, 
p. Zaluba. Kliubo nariams iš 
siuntinėta bilietįj Jvejįęų $1.1)6:

-i-Sekre torius.
Dėl “Socialės Apdraudos kon

ferencijos”
Ta vadinamoji “socialūs 

draudos konferencija” yra
komiMistų propagandos “sky- 
mas”, kurį butų visai neišmin
tinga remti. Oficialiame pra
nešime apie konferencijos šau
kimų, paskelbta vardai komite
to, kuris jį organizuoja. Pir
moje vietoje tenai, randame ži
nomų komunistų, agitatorių I. 
Amterpaskui štai kokius var
dus.: Max Bedaęht, HerbertBer- 
jamin, Earl Brovvder, WiHnun, 
Z. Foster, ir k. Tiesa, tenai yra 
įkišta ir keletas liberalų/ bet 
komitetų kontroliuoja komu
nistai. Jk) ir ekzekutyvis sek 
retorius yra kopiųnistas (Ben- 
jamin).

.na. Dabar
klausimu, kur 
laikyti.

Susrinkimas
čiais metais susirinkimus lai
kyti L. Liuosybės svetainėje, 
ųes kliubas yra to namo, stam
bus šerininkas. Kai kurie tuo

Į III ll.irdMrtį

ai?- 
tik
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KoiųiMistįai njekoj guro nėnų?, 
veiks sociaįės apdi’ftudos iiaų- 
<lai, kadangi nei politikoje, nei 
darbininkų unijose jie neturi 
jokios reikšmės. Bet jie gali 
pakeikti* tarp reikalui, nes jų, 
vardas yra labai blogas Ameri
koje, ir ka4a Uublllęa matys, 
kad komunistai organizuoja 
“socialės apdraudos konferenci
jas“, tai atžagareiviai1 turės 
progos diskredituoti pačių so
cialus apdraudos idėjų, sakyda
mi, Rad tai- esųš komunistiš
kas sumanyrhas. Taigi šis 
Kliubas padarė klaidų, skirda
mas delegatus,

—Redakcija.
■■ ui...............‘u i i
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Penktadieni Audito
rijoje įvyksta sklo- 
kininkų prakalbos

redaktorių Ę, Butkus? iy 
T. Miller, kuris nepersenai gri
žo iš lįįetpvos ir Sovietų Ru
sijos.

, Eina kalbos, kad sklokinin- 
XM, Opoziciją- įvieįia “Viltries” 
redaktorių- V. Andrulį į deba
tus su E. Butkum. Bet Andru
lis dar, turbtft, atsimena pe
reitų metų debatus su tuo pa
čiu Ę. Butkum, kuriuos j ,s 
skaudžiui , pralaimėjo. Tuose 
/debatuose, sulig Ąndrulinių no
ru, pirblikųj buyo leista balsuo
ti. Daugiausiai balsų teko E.

Trečiadienis, gr. 12, 1934
Butkui. ęutkufe^l26. balsus, o. 
Andrulis—63. Tokiu budu, Chi- 
cagos proletariatas uždavė “ččy- 
rųjų” vadui Andruliui labai 
skaudų smūgį.

žmonės ir kalba, kad gal ir 
gruodžio 14 d., vienas iš “ščy- 
rųjų“ vadų, neiškentės nekibęs 
E. Butkui į krutinę. Prakalbos 
prasidės 7:30 vakare.

Senas Petras.

YOUrEyEJ
Night and Moming to keep 
tkemClean, Ctear and Health?

Write for Free “Eye Care** 
or “Eye Beauty” Book

Kalbės E. Butkus; kviečia An 
drulinius ’į, debatus

BRIDGEPORT 
tadienį, gru'od^io 14 di, Ghįoa- 
gos Lietuvių Auditorijoje ka
bės vienas it “Naujos Gady

M i,ton.k-

Nuo Reumatiškų 
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ 

, Pain-Expęlleris višuoipet 
palengviną, skausjnųš

ADVOKATAI
JOŠEPH ĮGRISU

Lietuvis Advokatas
46311 South- Ashland Avė.

Tel. Roulėvard 2800
Rez. 6515 Sb. Rockwell St.

Tek Republic 9728'

Philip S: Tlosenthal
ADVOKATAS 

4193 S. ARCHER AVENUE 
FIIONK EAYAYFri’TE

HOURS: Eveiiing, 7 to O R. M, 
134 N. LA SALLE STRĘET 

1‘HONK ęBNTRAL 0100 
HOURS:' Q ;to' 5 T. M.

...... ' .....<i .......

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

—I » III l B i B— —jtl
s.4 ............. ' '

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
L. i., - . * A JA.,. ’ 4 • Hfc * -m   ... . a . ...   . i . * . ... a     ■I<| II i...1.1 ■'■Ui! i ■
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LIETUVIAI
Ofiso Tek Boulevard 5913

Rez. Tek Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80 

NedčEomis pagal sutarti.

Phone Canal 6122

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

Seredąmis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6681 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDpS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
) nuo 6 iki; 8 valandai vkkare. 
Apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr? T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 . ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nUp 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nekėlioj: pagal sutarti

Dr. Margeris

LIETUVIAI
Dr. Pulsuckis

LĘ VAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Boul’d 
(Kamp. Damen Avė.) 

Tel. Hemlock 6699
Valandos :l-4 po pietų. 7-10 vai. vak. 

Rezidencija: 
6412 So. Campbell Avė. 

Prospect 0469 
.. " ir ’ ’ 1

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3348 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

Tel.- Ofice Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 8395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaiku ligų speęialistė
6909 So. Halsted St

Valandos 1—4 po piety, 7—8 vai. vak. 
iSskyrus seredomis.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E, Siedlinskrs
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Franciscoav.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSUOS
Gerai 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. 18th St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880-

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, 0PT.
LlETUVU 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins' akių' įtempimą, kuris 

esti priežastimi galios skaudėjimo, 
svaigimo, ąkių, ąptenjimo, nervuotų- 
mo, skaudamą, akių karšti, atitaiso 
trumparegys^ ir toliregyste- Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančių; mažiausias klai- 
dar. Speciali ątyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos' akys atitai
somos. Valandos nuo 10. iki' 8 v. Ne
dalioj nuo 10» iki 1^.

;V . .

Dąugęly , atsitikimų akys atitaiso? 
mos be akinių. Kainos pigiau 

kaip pirmiaii,

4712 South Ashland Av,
Phbne Boulevard 7589

Valandos: nuo; 10 r. iki 2 po pietų 
. ir nuo 6 ik* 8 vąkaro.

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phohe Boulevard 8483

——*—1 II *     I — «'« ■ ■■■■! ■ ■■■«■ B !■■■!■ ■■■■■■■■ II    ■■■ . ■ 
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A. Montvid, M. D.
West ToMrti State Bank Bldg.

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

1 Teh Seeley 7880
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas - 4645 So. ASHLAND’ AVEZ 

Ofiso, vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4681 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12-

Rez, Telephone Plaza 2400
Ofiso Tęl. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

MofešM^^yrišku, yąjku; ir visu 
chroniškų ngu.

Ofisas 3102 »So. Halsted St.
arti 31 st Street.

Valandos: 2—1, 7—9 vai. vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais, 10—12 

diena.

GRANT’S CHOICE
Tai yra musų nąują gera degtinė. Mes esame who- 
lesale distributoriai (JRĄNT’S CHOICE degtinės. 
Ji yra Straight K,entūcky Bourbon, 93 proof ,devy-. 
nių mėnesių seųųmo, distiliuota iš rinktiniu grudų. 
GRANT’S CHOICE lai būna jūsų pasirinkimu.

Šios degtinės žemos kainos jus nustebins.
PATARIMAS TAVERNŲ SAVININKAMS

Patariame visiems tavernų savininkams, kad jus 
tuojau užsisdkytumėt iŠ mflsų sandėlio užtektinai 
likerių dėl ŠVENČIŲ, pilnam, užganėdinimui savo 
kostumerių. Mes turime didžiatisj pasirinkimą ge
riausio LIKERIO, VYNO, D2INĖS ir CORDIALS. 
RirkdąfĄi pas mų$ likerius, keiskis arba mažiau,

fra 

W f VU q«»»l

Bridgeport Liąuor Co, Ine.
WHOtESAtE only

30 SO< HAL8TED STREET, « CHICAGO, ILL,
Tek VIC^OĘY 5^--5383Į

DR.G.SERNER 
HETUVIS’ 

Tel, Yards 1829.
Pritaiko. Akinius 

‘a Kreivas Akis 
: Ištaiso.

j • Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos uo 10-^4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomiąi nuo 10 iki 12 Vai; dieną.

25 METUPATYRIMO
Fritajkimę ąkinfa dėl visokių, akių

Tel. Boulevard 5914 Dieną ij Naktj 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
jki 8:30 V. Nedėk nuo: 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So, Halsted St

, CHICAGO., ILL.

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. VezeHs

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 ikj 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.
• X a ■ 1 -

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Z. Žala toris

i
Liūdnoj Valandoj 

Pasaukite

| J.J, BAGDOMAS
2566 W. 63 St.

Tel. Republic 3100
10734 SOUTH / 

MICH1GAN AVĖ. Jį 
X Telefonas 
■Ik Pullinan 4151 Az

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife

6109 S. Afbany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrię treat- 
ment ir magne- 
tic blanketsirtt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

Visi Telefonai:
Yards 174b 

\ 1742
LAIDOJAM PIGIAU

NEGU KITI
Ambulance’ Patarna
vimas Diena ir Nak
tį. Moderniška Kop

lyčia

J. KĖNIS
Laidotuvių Direkto
rius pėr 30t Mėtų

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo, 
J0i skaitant) raidės susilieja į daiktą. 
Jei spaudos raStas išrodo, dvigubas 
Jei Ritant Urba neriant Skaudą 

akys., tuomet jali jums, reikia 
ir /n j.

GRABORIUS is ĘALSAMUOTOJAS 
Patarnavipias Keras ir nebrangus

718 W. ISth St
TeL Mouroe 3377 '

< OpTOMETRISTAS • f; 
,18Q1 gą; Ashlimd Av*.

Vųląųdps »uoV9i80 rvtp 8:30 va
karo. Room 8. NedČuęinis uždaryta.

Kalbamo JOiivičkaf 
Phone CiiMl 0528

■Ų

Tel. Cicero 2109

ANTANAS PETKUS
Graborius

KOPLYČIA DYKAI «
1410 South 49 Ct

CICERO, ILL.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebranguiao 
Laidotuvėse*..„...Pašaukite.........
REPubiic 8340 

5340 So; Kedzie Avenųe 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vąrdu)

Lachavieh ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patamavją laidotuvėse kuopigiausiai
Reikale ’meldžiartie atfcišaukti, q mu

su darbu1 busite uŽganSdinti.'
2314 W;. 23rd PI, Chicago

Tek .Canal' 2515 arba 2516
1439 S. 49 ČV Cicero, III

“ Tel. Cicero 5927

Tek Lafayette 3572 
X Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkčje 

Didelė ir graži 
Koplyčią dykai 

4092 ARCHER AV.

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica A 
Tek Boulevard

Telefonas Yards 
i n

4139

\ Graborius ir 
Balzamuotojas 

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.
3319 Lituanica Avenue

Incorporated 
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 
Modemiška koplyčia dykai.

668 W. 18th St. Tek Canal 6174 
CHICAGO, ILU

I. L ZOLP 
GRASOMUS 

1646 West 46th St 
, Tel Boulevard 5203 ir 8dl3 

1327 So. 49th Ct
TčL Cičero 8724. Koplyčia dykai
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Nusipirkite Savo Kaledinias

SHARPS and FLATS

SAVE

a ir

BUDRIK
JEWELRY CO

Chicago, III

Tel. Boulevard 4705—8167

mmmM

Men’s Handsome
VVRIST VVATCH

2-Dlamond Ladies’ 
VVRIST VVATCH

Atlanky
kite musų 
žaislu 
Skyrių.

Mano valdžia 
(U. S. Government) 

deda pinigus i 
Standard Federal 
Savings and Loan 

Association 
of Chicago

KAUTAI $ 
Del Moterų 
ir Merginų

Tarnish-ProoF 
Chest

Mokam dividendus kas 6 
menesiai. Už padėtus pi
nigus praeityje išmo'ke- 
jom 5%. Del platesnių 
žinių, kreipkitės i ofisų.

Gruodžio
tam

Gcn. von Ribbentrop, asme
niškas Hitlerio pasiuntinys, ku
ris veda darybas su Francijos 
užsienio reikalų ministeriu La
vai, bandydamas Franci ją su
taikinti su Vokietija. Jam ta
me darbe padeda ir fašistuo- 
jantys Francijos nacionalistai.

try to win. You can purcliaso 
a season pass for a very, very 
reasonable amount from Milda 
Baroness or other people from 
choras.

WCFL, 970 K., nedėlioję, Lietuvių Radio Programas duodamas Budrike Krautu 
vės nuo l-mos iki Q-rai valandai po piet.

DĖDĖ SAMAS 
PATARIA TAUPYTI ŠIOJ ĮSTAIGOJ

15 d.' yra paskirta 
įdomiam vizitui

MES PASIUNČIAME PINIGUS Į VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS RATOMIS

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

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

štyn.
L e n gvais iš

mokėjimais.
Su kožnu pir
kimu duoda
ma dovanos.

An .xqulilt«. 2-diamond Baguctt* vrrūt 
watch, that combin.t b.auty of d.tl.n. 
wlth un.rrlne aceuracy. An «xc«ption. 
allyapproprlat«Cliristma>fliltfor"H«r" 
whlch wil I b. a che.rful, daily rcmlndet 
of th. slft-jlver.

SMALL WEEKLY PAYMENTS

We were honored lašt week with 
the presence of two new members: 
John Davidauskas, the coach of that 
athletic club sponsored by Naujie
nos, (not being their publicity

You likę this column longer, 
too? Your contributions can 
make it so. Send them iii to- 
day. The D u c h e s s.

ir kalendorių 
DYKAI.

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <j|
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 ų|
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis Iki 7 ▼. v.

“Juoda Duona Daug 
Gardesnė”

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

S. PETRAUSKAS 
BAKERY

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

Seni grenaderiai 
kviečia visus juos 

aplankyti

Mes turime pasirinkimui 
1000 porų čeverykų.

Iki Kalėdų krautuvS atdara kas 
vakarų ir nedaliomis iki 3 

vai. po pietų.

UNIVERSAL
SHOE STORE

ZALESKI ir MARTIN, sav.

3337 S. Halsted St

Kas pirks musų krautuvėj 
čeverykus už $2.95 arba 
brangesnius, gaus gražių 
dovaną

SAVE J4
34-Piece SĖT OF
TUDOR PLATE
$ 1 C50 tefe A w si9.so

Th. Colonlal Ch«st. Th. glft "Sh." want*. 
Service for 8. Choie. of 34-pi.e. eet...
8 t.aspoont, 8 dettert tpoont, 8 forkt, S 
Grlll. ordinner knlv.t—D«Lux« Main
iau, .mbottad handlet, 1 tugar thtll 
1 butt.r kol fe.

TAKE A L 1935 TO PAY

Glve Mm a man', glft—a mod.rn, ap4o. 
date wrltt watch. Thit 1S-]«w«l modei I. 
•uaranteed to keep accurate tlm«— 
comtt complete, wlth mod.rn link brač*- 
l«t to maten.

OPEN AN ACCOUNT

agent, I don’t want to mention 
“Imps” too often.) The other fledg- 
ling is Ai Mickevich who is, my 
dear public, a tenor. This astound- 
ing fact was uncovered by our beau- 
tious blonde, Aldona Waliulis.

SAVE S650
34-Piece SĖT OF 
COMMUNITy PLATE 
$*2 E 75 fisrfe

14215
Th. Brido*. Wlns«d Chert. Service for 8. 
The Ideal Chrlttmat Glft. Sėt contlttt oi 
8 tea.poon*. 8 dettert tpoont. 8 forkt, 8 
Grllle or dlnner knlvet—DeLuxe hollow 
handle. ttainl.u knlvet. 1 tugar .heli 
1 butter knita.

CASHORCREO1T

iederal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Pirma Lietuvių Federal Įstaiga

2324 So. Leavitt Street
PHONE CANAL 1679 

JUSTIN MACKIEWICH, Rašt.

Turbut
tuviai girdėjo, kad Chicagos 
Lietuvių Vyrų choras, kuris 
susideda iš (senųjų grenadie
rių, pradėjo vėl dailės darbą 
ir kas nedėldienj laiko pamo
kas Barausko (Meldažio) 
tai nė j nuo 10 vai. iki 12 
dieną.

Lankosi gražus būrelis 
nųjų kareivių, o kad išjudinus 
dar miegančius brolius prie šio 
darbo, tai Chicagos Lietuvių 
Vyrų choras rengia draugišką 
vakarėlį subatoj, gruodžio 15 
dieną Barausko svetainėj.

Pradžia 8 vai. vakare. Tai 
bus kaip ir atidarymas sezo 
no. Taigi Chicagos lietuviai 
kurie esate dalyvavę pažangia
jam judėjime, o dabar dėl ko
kių norsl priežasčių apleidote, 
tai esate maloniai kviečiami at
silankyti į šį Chicagos Lietu
vių Vyrų choro vakarėlį, čia 
susitiksite su senais savo drau
gais, su kuriais smagiai pra
leisite laiką, taipgi sykiu pa- 
remsite chorą, kuris tik ir yra 
dėl musų lietuvių pažangaus 
veikimo. Dar turiu priminti, 
kacf užkandžiai visiems bus 
veltui. Nepamirškite subatos, 
gruodžio 15 dienos.—X. š.

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

Collateral Paskolas.

LOUIS M. CHAPMAN
INC.

120 S. La Šalie St.
Tel. Franklin 0576

PIECE-BY-PIECE PRICE......................... S3J.7J
Your choie. of a 26 or 29.pl.ca •« of Communlty 
Hat., In th. mod.rn, ncw. Black and Chrome 
Ch.tt. S.rvlc. for 6. Includln. 6 t.atpoont, 6 dM» 
•ert tpoont, 6 forkt. 6 Grlll* or dlnner knlv.t, wlth, 
D.Lux« ttalnlctt, hollow handle, 1 bvttcr knlfa 
1 Mtar.poon.

Pay After Cf>ristma<

Oh please Mr. Weather-man, 
make it warm and sunny again, 
and take away ai! this ice and 
snoxv. VVhen people start in to 
watch themselves to keep from 
slipping on the Street, the ha- 
bit soon grows on them, and 
they don’t let anything slip — 
no bits of choice gossip, no- 
thing that should have been 
left unsaid, or left u’ndone, 
and then the columnist is in 
a lurch with nothing to write.

Estelle Pūkis tuming away at the 
sight of a spike being driven into 
Fakir Ben Ali’s hand.

What young man is tryinig to in- 
veigh you into believing your scribe 
is a gross prevaricator ? After link- 
ing his name with that of a blonde, 
he, thereafter, is seen only with 
brunettes... Wish I were with 
Bunni Sovetski right now, or rather 
where Bunni is — well what I’m 
trying to say is I wish I were out 
of this cold, and basking in the sun 
in California...

Not very many people show- 
ed up at the rehearsal lašt 
night, būt that fact might be 
attributed to the intemperate 
weather, or not knowing therc 
was such an tvent taking 
place. These rehearsals wi!l, 
however, continue up until the 
time of the actual produetion 
of the opera “Chimes of Nor« 
mandy”, and your presence is 
urgently reąuested and re- 
ąi.’ired... Pete Shimaitis help- 
ing all the Pirmyn girls from 
the street-car. The derby be- 
fits that gentlemanly — 
about him. Don’t you agree

Emma Shemaitis and her diving 
friend were unable to attend the 
Splash Party, būt Georgie Stephens 
came. Oh, what marvelous diving!.. 
Louie Widguris entering all the 
races at the Splash with intentions 
of winning at least one, to prove 
to his feminine public, he wasn’t 
boasting about his svvimming prow- 
ess. That’s all right Ludwig, you’ll 
probably have another chance next 
year...

How about more of yov 
shovving up at the basket-ba1! 
games. Just try coming down 
once, and you won’t be able 
to stay away after that. The 
more people there are rooting 
for the Imps, the harder they’?l

5rC|čEBATUKAI $4 
•vUiDel Moterų

Į DiDEĮaS_ S'PECIAL 
MAŽULĖLIAM Sniego Siutu- C4 rtf) 
kai. Didelė vertybė ....i.,,.......... ■ ■ W
MOTERIMS Naminiai Sliperiai 
— Specialiai nupiginti ...........
VYRAMS šilkiniai šalikai — 
$1.50 vertybė ..........................
DIDELIO Saizo žaislas — šv 
— $1.5# vertybė ......... .........
LĖLĖS — Pilnai ap
rengtos ...................... ..............
ŠVIEŽIAI Maišyti Saldainiai 
duoda kitur už 50c.
—- Musų kaina svarui ...........
Dovanas Outlete už Po Kaledinias Kainas

Order Barmenų Outletas 
KVIEČIA JUS ATSILANKYTI Į 

BARGENU ŠVENTĖ
Atdara kas vakarų iki Kalėdų, pradedant 

nuo Ketvirtadienio, Gruodžio 13 d.
’bovnnos va&" urTT-

Būtinai atsiveskite savo _V a i ku s.
įvertindami jūsų rėmimų, Mail Order Di
vizija prisiuntė dideli staka visokio tavo- 
fo. Kaip tik i laikų dėl jūsų Kalėdinių 
pirkiniu. — TAIGI, ATSILANKYKITE 
ANKSTI ir pasinaudokite dideliomis su- 
taupomis!

3476 DRESĖSU!
šilkinės, f* NedSJos vaka-

Naujoviškos, w CCrui! Pietums!
Kombinacijos.■ i W sportui I Kiek- 

Vertės iki | viena dresė ti-
____ $10.______ •_________ kra sensacija!

The District National Bank of Chicago 
; 1110 West35th St. '

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

PABANDYKITE ją šiandien ir patys persitikrinkite.

BRIDGEPORT LIQUOR COMPAHY Ine.
WHOLESALE ONLY

3252 SOUTH HALSTED STREET 
Tel. VICTORY 588&-5S88

uive a Sėt of

UOMMUNITY
PLATE

Save ’500 to ’95‘
By the Ouantity Ditcount Plan 

Service For 6

SAYI NG

C H I C A G O M AIL O R D ER 
B A R G AIN O Ų T L ET

511 South Paulina SJrcci—-Mor'.M icl^d I." Jnd'Sfrvėt Car to 'Oocfe J ,,J!' *• >,
Hours 8 to 6 — Thyrtdąy and Saturdoy.įves to 8;30«P., M.’t fį .. i '
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Užsakymo kutaiti
Chicagoje — paštu:

Metams -......
Pusei metų-------------------
Trims mėnesiams <
Dviem mėnesiams-------
Vienam mėnesiui —-

Cbicagoį per iinešiotojua:
Viena kopija ., 3c
Savaitei ------    18c
Mėnesiui--------------------------------75c

Suvienytose Vaistuose^ no Chicagoj, 
gatan

Metams
Pusėj metų_____

88.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

Subscription Ratas:
88.00 per year ta Canada
87.00 per year outside of Chicago
88.00 per. year ta Chicago 
3c per copy.

yo gręžtai pastatyta^ jkląuęimas, ar lęisti Vengrijai 
jėga ardyti tą padėtį, kurią Europai nustatė Versalės 
sutartis, tai fašistas prikando liežuvį. Ir Italija tokiu 
budu buvo priversta nusilenkti Tautų Sąjungos autori
tetui,

Taigi galima iš to spręsti, kad G,enevoje tapo ne 
tik pašalintas karo pavojus, kilęs iš kivirčų Balkanuo
se, bet ir sustiprinti bendri tarptautinės taikos pagrin
dai.

Entered as Second Ctate Mattel 
Mareli 7th 1914 M th« Post Office 
o* Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

87.00 
3.50 
1.75 

Dviem mėnesiams ..... 1.25
Vienam mėnesiui ........  75c

Uetuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Apžvalga

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted SU Chicago. 
III. Telefonas Canal 8500.

Metams ......................  884)0
Pusei metų ...........  — 4.00
Trims menesiams  2.50 
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymų.

LABOR PARTY 
KLAUSIMŲ

TAIKA BALKANUOSE

Karo tuo tarpu dar nebus.
Genevoje, Tautų Sąjungos tarybos posėdyje tapo 

išsklaidyti tamsus debesys, kurie buvo apgulę Europos 
padangę. Jugoslavija su Vengrija priėmė rezoliuciją, 
pasmerkiančią teroristų veikimą prieš valdžias sveti
mose teritorijose. Jugoslavija pasitenkino tuo pasmer
kimu ir Vengrijos pasižadėjimu nubausti kaltininkus. 
Iš antros pusės, Vengrija gavo satisfakciją, kuomet 
viešosios opinijos spaudimas privertė Jugoslaviją su
stabdyti masinius vengrų trėmimus iš savo žemės.

Tokiu budu vienas aršiausiųjų pavojų tarptautinei 
taikai yra pašalintas, ir yra svarbu pažymėti, kad tai 
yra pasiekta su Tautų Sąjungos pagelba. Jeigu ne Tau
tų Sąjunga, tai kas butų tas Balkanų valstybes sutai-

Čia pasirodo, kad buvo tiesa tų, kurie stojo už Tau
tų Sąjungos rėmimą. Tai nebuvo komunistai. Priešin
gai, per metų metus jie vadino tą tarptautinę organiza
ciją “imperialistiškų plėšikų sąjunga’^ ir piktai atakuo
davo socialistus už tai, kad jie Tautų Sąjungai pritarė. 
Tik per kelis paskutinius mėnesius Maskva tą savo nu
sistatymą pakeitė, kada ji pamatė, kad jai pačiai gra
sina pavojus, jeigu ji. pasiliks izoliuota nuo ukapitalis- 
tiško pasaulio”.

Genevos sprendimas yra didelė moralinė Tautų Są
jungos pergalė. Pastebėtina yra tai, kad šita pergalė 
yra laimėta tada, kada iš Tautų Sąjungos yra faktinai 
pasitraukę ir vokiečiai, ir japonai. Reiškia, Tautų Są
junga gali be jų apseiti. Bet klausimas, kaip ilgai galės 
be Tautų Sąjungos apseiti vokiečiai ir japonai?

Tas sprendimas yra kartų ir pergalė jėgų, kovojan
čių už Europos sutaikymą, šitos jėgos susideda beveik 
išimtinai iš valstybių, kurios stoja už “status quo” (už 
dabartinį stovį) Europoje, t. y. iš tų valstybių, kurios 
reikalauja, kad butų pripažinti Versalės taikos patvar
kymai. Tiesa, tie patvarkymai toli-gražu nėra tobulo 
teisingumo dėsniais pagrįsti. Bet su jais nesiskaityti 
arba juos laužyti smurto kelių tai reikštų griauti tarp
tautinę taiką.

Visa eilė valstybių, to nepaisydamos, ėjo prie Ver
salės nutarimų panaikinimo. Jų priešakyje stovėjo ir 
dar tebestovi Vokietija; taip pat Vengrija. Prie šito 
“revizionistų” bloko priklausė pirmiaus ir sovietų Ru
sija, bet pastaruoju laiku ji jau persimetė į Francijos 
pusę. Prie to “revizionistų” bloko dar tebepriklauso fa
šistiškoji Italija. Šitie faktai išaiškina daug keistų reiš
kinių Europos tarptautinėje politikoje, pavyzdžiui, tą 
faktą, kad bolševikiška Maskva taip susidraugavo su 
fašistiška Italija. Rodos, ką bendro galėjo turėti Mus- 
solini su Leninu? O betgi per kokią dešimtį metų Mask
va ir Roma palaikė tarp savęs draugiškiausius santy
kius.

Dėl tos pačios priežasties Rusija per daugelį mę^ų 
draugavo su Vokietija, ir dagi ne su jos demokratija, 
bet su josios, militaristais su vokiečių “reichsyvehrio” 
(armijos) generolais. Maskva neapkentė demokratinės 
vokiečių respublikos, kadangi ręspųblikos rėmėjai no* 
rėjo taikos ir susitarimo keliu išspręsti tuos nesusipra
timus, kuriuos Versalės sutartis paliko tarpe Vokieti- 
jos ir Franęijos. O bolševikai geidė, kad Vokietija ieš
kotų tiesos ginklu, t jie geidė, kad tarp Vokietijos 
ir Francijos kiltų kąrąs, pasitikėdami, kad karo lieps
nose kils “pasaulio revoliucija” ir laimes bolšeyizmaą. 
Todėl bolševikai visą laiką plūdo Vokietijos socialistus, 
kurie rėmė respubliką, ir sėbravo su vokiečių armijoj 
vadais — iki atėjo ^naciai”.

Bet kai Hitleris respubliką Vokietijoje sunaikino, 
tai Rusijos valdovai pamatė, jogei bolševizmui, iš to jo
kios naudos nėra, nes rudasis vokiečių diktatorius daro 
agresingus planus (kartu su lenkais) prieš pačią Rusi
ją. Tada komunistinė Rusijos valdžia Rrądėję gerintis 
prancūzams, kurie vadovauja esančios tvarkos gynė
jams.

Wok& gąk R<ko įš didŽAUfe 
valstybių, be vokiečių, tik Italija. Mussolinio atstovas 
tįandė ginti Vengriją šiame Genevos suvažiavime, tei-
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kai) sudarė “Workers Ticket”, 
t. y. dąrbininkų kandidatų są
rašą. *‘Nauj. Gadynė”, deja, 
apie tą jos akyse taip svarbų 
įvykį jokių kitų detalių nepa
duoda. Bet matyt, kad svai
giausiu dalyku tenai ji laiko tą 
faktą, kad socialistai koopera
vo su komunistais, šitą faktą 
ji pabrėžia da ir kitais pavyz
džiais. Ji rašo:

“Ne tik Taylor Springs, 
bet ir Youngstown, Ohio, ko- 
mųąistai ir socialistai koope
ravo rinkimuose. Rodosi, to
kių vietų ir daugiau būvą. 
Kaip kur vieni ir kiti jau 
kooperuoją už bedarbių rei
kalus. Mes manome, kad tąi 
maži ženklai didelės ateities. 
Ir jeigu socialistų vadovybė 
nebūtų taip užsinaravijus, tąi 
miestelis Taylor Springs ga
lėjo* (galėtų? — “N.” Red.) 
virsti nacionaliu reiškiniu, 
apėmusiu visą Ameriką,”
Vadinasi, socialistų kooperą- 

yimas sų komunistais tai jau, 
anot sklokininkų, pradžia “di
delės ateities”, pradžia masines 
Labor Partijos. Ar iš tiesų 
taip ?

Mes manome, kad čia ne tik 
nėra jokios Darbo /Partijos pra
džios, bet nėra nė vieno pagrin
dinio elemento, iš kurio gali su
sidaryti Darbo Partija.

Kas yra Darbo Partija? Pa
žvelkime į Angliją, Norvegiją 
ir Belgiją, kur Darbo Partijos 
seniai gyvuoja ir ją u. yrą pa
virtusios galingomis politinėmis 
jėgomis, tai matysime. Tenai 
Darbo Partijas sudaro masinės

> -— uni-

■

Sklokininkų organas mums 
aiškina, kodėl socialistai turį 
dėtis su komunistais, kaip kad 
buvę per lapkričio rinkimus 
padaryta miestelyje Taylor 
Springs, III. Sako:

“ ‘Naujienos’ nesuprantą, 
kodėl mes pavyzdžiu statom 
tokį mažą miestelį, kaip Tąy- 
lor Springs, Illinois, kur lai
kė rinkimų laimėjo susivieni
jusių darbininkų Workevs 
Ticket, o ne Connecticut val
stiją, kur socialistai gavo 
tiek daug balsų, ne MU- 
waukęe ir Reądingą.

“Mes paklausime ‘Naujie
nų’, tai kodėl patys Socialis
tų Partijos vądai dabar vis 
daugiau kalba apie reikalin-' 
gumą Labor Party? Mes ma
nome, jog jų agitacija už 
Labor Party išplaukia iš to 
įsitikinimo, kad pati Socialis
tų Partija negali 
masinę partiją.” 
Paskutinis sakinys 

teisingas. Socialistai
niaų ir dąžniau pasisako už 
Labor IPanty sudarymą dėlto* 
kad jiems darosi vis aiškiau, 
jogei surinkti darbiiiinkų ma
ses po grynai socialjsfinčs par
tijos vėliava negalima. Prie 
šios progos mes norime dąr pa
stebėti, kad tą Labor Party 
idėją jau labai sopiąi; skelbia 
“Naujienos”, šis dienraštis pa
sisakė griežtai už masinės Dar
bo Partijos reikalingumą Ame
rikoje dar tuomet, kai vargiai 
bent vienas atsakomingas ame
rikonų socialistų vadas tokiai 
idėjai pritarė. Oficialė ameriko
nų socialistų pozicija da įr da
bar yra ta, Kad jokios kitos 
partijos, kaip Socialistų Parti
ja, darbininkų masėms nereikia^

Tokiu budu “Nąųjoji Gady
nė” visai be reikalo prikaišioja 
“Naujienoms” “nesupratimą”, 
kad vieni socialistai negalės po
litiškai suorganizuoti Aiperikos 
darbipinkų mases. Mes supra
tome šitą dalyką dąr tada, ką- 
da Pruseika ir jo vienminčiai 
ugnim spjaudydavo dėl įdekyię- 
no užsiminimo apie taj, kad so
cialistai turi užmegstį ryšį sų 
“palšomis” darbininkų masėmis, 
jeigu jie nori, kad darbininkų 
klase pavirstų jėga Amerikos 
politikoje* Dabartiniai skloki- 
ninkai, kartu su kitais komu
nistais, per metų metiią ąu pur
vais maišę Darbo Partijąs, ku
rios gyvuoja Europoje, įr nįc-. 
kinų kiekvieną socialistą, kurią 
išreikšdavo mintį, kad ir Ame
rikoje turėtų būti įsteigta Dar- 
lx> Partija; o dąbar sklokinin- 
kų organas jau apsimetą, kad 
jisai esąs didžiausias ir “ščy- 
riausias” Darbo Partijos idėjos 
šąlįninkas visoje Dėdes Šamo 
Žemėje l 4r ųe' juokdarys ?

Bet tiek to. Tegu sau žmo
nes giriąsi! Kada Prųsęika jąų 
suprąto tiek, kad Darbo Parti
ja yra reikalingas daiktas, tai 
dabar gulima &u juo pasikalbė
ti apie tai, kas ji yra ir kaip 
Iffię i.9? mteryn'0 prieiti. Jlsąi 
mano, kad tinkamiausias būdas 
ją įsteigti tai — pasielgti taip, >'1 
kaip lapkričio ,6 d. rinkimuose ' 
buvo paneigtą Taylor Springo 
miestelyje.' Pažiūrėsime.

Kąs y<ą Dąrho partija?

• Tąme IMinois- miestelyje so- 
cialiUaį, komunistai ir kiti jįr 
dikališko nusistatymo Žmo^ĮjJe vieni nesujungs darbininkų

w|vę Wu^Ob

darbininkų org^nįacijos 
jos (profesinės sąjungos), ko
operatyvai ir t. t. — susijun
gusios su politine socialistų or- 
gąn.izącjja arbą organinei jomis. 
Kųi kur į Darbo' Partijas įeina 
kelios socialistų^ organizaci j os; 
pavyzdžiui, Anglijoje Darbo 
Partijoje dalyvavo Neprikląu- 
somoji Darbo įPĄrtjja, Fabionų 
Draugija ir Soęial-Dem,okratin,e 
Fęderaciją. O kitur socialistai 
turi tik vieną organizaciją, įr 
ji yra Darbo Partijas narys.

Na, o ką 
“garsiame” 
miestelyje ? 
rytas tiktai 
(kandidatų 
jųams, nieko daugiau. Nei ma
sinių darbininkų organizacijų, 
nęi politinės socialistų orgąpi- 
zącjjos, sujungtų organizaci- 
nįaįs ryšjaįs j daiktą. Jeigu ku
ri nors darbininkų unija (gal 
byt, vietinis progresyvių mai- 
nįerių lokalas) arba yietipū so- 
ciąlistų kuopelė tą kombiųacjją 
ir indorsavo, tai čia visgi buvo

mes matome tame
Taylor Springs 

Tenai buvo sudą- 
bendras “tikintas“ 

sąrašas) rinki-

Komunistai taip pat jau prare- kaip nuodus! Geriausias būdas 
gėję. Tai dabar tik reikia, kad nubaidyti organizuotus darbi- 
vieni ir antri atidėtų į šalį są- ninkuą nuo socialistų butų pa- 
vo fanaberijas, įr viskas bus stariemsienas priimti į kompa- 
tvarkoje. Pru^eika, matyt, lai- niją komunistus, 
ko savo uždavinius šitame kri
tiškame momente patarpinin
kauti abiem šalim, suvedant jas 
į daiktą, t. y. suvaidinti doro 
maklerio arba piršlio rolę. Ji
sai užtikrina, kad tos jungtu
vės bus laimingos ir vaisingos.
Sako:

“Komunistų Partija taip 
pat mato, kad pati viena ji 
jokiu bųdu negali virsti ma
sine partiją. Štąi kodėl ji vis 
labiau kalbą apie bendrą 
frontą ne tik ekonominį, bet 
ir politinį, O nuo bendro 
fronto iki Labor Party tik 
vienas žinksnis.”
Deja, mes turime ant įPru- 

seikos entųziązmo užpilti tru
putį šalto vandens. Pirmiausią, 
jeigu jisai sako, kad iš socialis
tų įr komunistų bendro fronto 
išdygs Darbo Partija, tai tegu 
jisai nurodo bent vieną pavyzdį 
pasaulio darbininkų istorijoje, 
kur toks dalykas yra įvykęs. 
Ar Anglijoje šitokiu budu su
sidarė Darbo Partija? Ar Bel
gijoje? Ar Norvegijoje? Nieko 
panašaus. Tose šalyse komunis- 
tai ne tik nėra prisidėję prie 
Darbo JPartijų įsteigimo, bet 
jų visai ir nepriima j tas parti
jas.

Paskui, ar ne juokai sakyti, 
kad, jeigu socialistai sueitų į 
bendrą frontą su komunistais, 
tai butų masinė Darbo Parti
ja? IPruseika įrodinėja (ir dali
nai teisingai), kad Socialistų 
/Partija neturi masių. O komu
nistai jų visai neturi. Tai kaip 
gi dvi organizacijos, neturin
čios masių, gali, susidėjusios į 
daiktą, sudaryti masinę parti
ją?

Mąsipčs darbininkų partijos 
Amerikoje, kaip ir kitur, negali 
būti be darbininkų unijų. Bet 
ar darbininkų’ unijos dėtųsi 
prie tokio “bendro fronto”, ku
riame dalyvaus komunįstai ? 
Niekuomet. Dauguma Amerikos 
unijų komunistus “myli” tįaip,

Taigi tas kelias, kuriuo 
“lįlauj. Gadynė” siūlo eiti prie 
sudarymo Darbo Partijos, yra

visai netikęs. Jisai veda visai į 
priešingą pusę.

Socialistams tenka pasirinkti, 
ar jie eis išvien su komunistais, 
kurie jokių masių neturi, ar su 
masinėmis darbininkų organi
zacijomis. Jie butų žiopli, jeigu 
pasiripktų komunistus.

Ar tik musų žemė 
tegyvenama? 

r—n

(Tęsinys) .■'I ■
Liekų mums panagrinėti dar 

vienas, gal būt, svarbiausias ir 
įdomiausias dalyką.,, būtent: 
jeigu iš tiesų kituose pasauliuo
se yra gyvybė, tai kokia jinai 
yra, kokios jos reiškimosi for
mos ir t. t. Visi senovės rašy
tojai ir mokslininkai, kuomet 
tik vaizduodavosi sau kitų pa
saulių gyvybę, visuomet ją įsi
vaizduodavo tokią, kokią mes 
randame musų žemėje. Jeigu 
kalbėdavo apie protingus pada
rus, tai visuomet turėdavo ome
ny musų žemės žmogų. Vadina
si, jeigu Marse, Veneroj ar kur 
kitur yra protingu padarų, tai 
jie turį būti panašus j musų 
žmones. Jie galį būti šiek tiek 
skirtingų proto, budo ar papro
čių, bet savb fizinėmis savybė
mis turį būti panašus žemės 
gyventojams. Bet vėliau moks
lininkai j tą klausimą ėmė ki
taip žiūrėti, būtent, kodėl Mar
se, Veneroj ar kur kitur nega
li būti protingų esybių, visai 
nepanašių į žmogų. Darvinas 
savo gyvių vystymosi teorija 
įrodė, kad visi aukštesnieji gy
viai yra išsivystę iš žemesnių
jų gyvių. Žemės geresnes vys
tymosi sąlygas turėjo stuburi
niai gyvuliai, todėl jie ir pasie
kė aukštesnio laipsnio. Bet ir 
tai matome išimčių, nes, pav., 
juroj gyveną tam tikri gyvū
nai aštunkojai, o ir musų skruz
dės, palyginti su kitais tų rųšių 
gyvuliais, yra nepaprastai pro
tingi. O ir daugelis stuburinių 
gyvuliu, kurie nebeprijRaikė

kintančioms sąlygoms, jau se
nai išnyko. Vadinasi, vieni gy
viai nyko, kili tobulėjo, plėtėsi. 
Dabar kyla klausimas, o kaip 
tas vystymasis ėjo, sakysim, 
Marse, Veneroj ar kur kitur? 
Ar ten būtinai taip pat turėjo 
ištobulėti ir išlikti tokie pat, 
visai panašus gyviai, kaip mu
sų žemėj? O gal cen geresnės 
sąlygos buvo vystytis bestubu
riams gyvuliams, sakysim, ko
kiems šliužams? Bc«ivystydami 
jie pralenkė kitus gyventojus 
ir liko protingiausiais. Nebėtęs- 
dami tų samprotavimų toliau, 
paminėsime viską suglaustai, 
bųtent, kad kitų planetų gy
viai, o taip pat ir patys protin
giausi (vadinasi, mūsiškai ta
riant žmonės) gali būti savo 
kūnų forma visai nepanašus ; 
musų žemės gyventojus. Musų 
akimis žiūrint, jie gali būti bai
siausi baidyklės: šliužai, gyva
tės, skruzdės ir kitų kitokiausi.

* -

(Bus daugiau)

laįkait jokio biznio jmo- 
nė be reklamoj negali gyviu* 
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinit, katdieninu 
tkelbimat gali patraukti didet- 
nį klijentų tkailią.

Amerikon ynotfa gerai tu- 
pranta, kad be gerot reklamai 
neapteiei. Kuo daugiau rek- 
lamuojieū, tuo geriau tekaii.

Reklama, ■ kuri atliekama duo
dant tkelbimut į laikraiiiai, 
viuiomet aptimoka.

Kat gariinaii "Naujienoje”, 
tat visuomet turi naudot,'

*r
T

| GERIAUSIA DOVANA S

mams, “elėction agreement’ 
kaip sako anglai.

Tokių ląikiųų ^rčių ko^- 
nislai per pąskutįnius rinkimus 
d%rė
— pavyzdžiui, viename New 
Yorko (įįstrikte, koųmnis- 
tai tefldė pravesti kandidatą 
negrą su k^tų juodų “tautiečių” 
pagelba. Ar ir šituos atsitiki
mus Pruseika laiko “didelės 
ateities” ženklais ? z
i Gaila, kad Pruseika, įsltojęs į 

Ųarbo (Partijos idėjos 
eiles, ne tik neprisideda prie ‘jos 
išaiškinimo, bet ti^og konfi^- 
$ja sayp skaitytoms, ’ Yądiųdą- 
mas Parbo Estija tų, 0s ner 
lįuri SU ja uic^o
' Kaj, sudaryti Darbo Partijų

Pasak ųltlųięįpinkų vado, rei
kia tik aaolųiištamą ir kųn^-. 

kooperuoti, tųi 
Wi9- F už«ims- Socia‘ 
Ijstai, jųu numano, kad

Kia » a

SSįššs M
Sšč

.W

M

SŠi

I1BE,‘V.
mos*;.*1 ■ n iii

Vąrdas .....

Naujienų Prenumerata
Tegul Kalėdų Diedukas jūsų visai šeimynai 

užrašo Naujienas visiems metams.
■vi' , f. į ; V ; i, ■ .• ■

Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų. Vi
sa šeimyna džiaugsis šita dovana ne viena dieną, 
bet sesias dienas j savaitę per visus metus.

įlįMM šitĄ kuponą šiandien
..... ..............-Į '| ...................................................   11,^.. ........................... n

Naujienos
’ Kalstei} St.

Aš čją pasiunčiu $8,0Q ųž Naujienų prenumeratų 
visiems metams. PradSkit Naujienas siuntinėti nuo
Mj||||i|MMi^Qa šituo
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ir ji užmerkė akis

Lietuvių Simfonijos 
Orkestras kviečia 

muzikus talkon
šįvakar pradės “Kornevilio 

Varpų” repeticijas, Gage 
Park svetainėj.

įvyksta nepaprasta
Chicagos Lietuvių

orkestros Gage

groti.
smuikininkai
daug laiko iki

šįvakar 
repeticija 
Simfonijos 
Park salėje, 5500 So. Western
avenue. Pradžia 8 vai. vaka
re.

Repeticija bite labai svarbi, 
nes bus praktikuojama muzi
ka operetės “Kornevilio Var
pai”, kurią Pirmyn choras sta
tys greitoje ateityje ir kurioj 
orkestrą turės

Reikalingi
Nors neliko

pastatymo, bet dar* nepervėlu 
muzikos mėgėjams įstoti į or
kestrų. Ypatingai reikalingi 
smuikininkai; kornetistai, klar 
netistai ir fleitistai. Muzikan
tai groju kitus instrumentus 
taipgi kviečiami įstoti.

Orkestros nariai neturi mo
kėti jokių duoklių, bet nėra 
priimami muzikai, jaunesni 1C 
metų amžiaus.

Visi muzikos mėgėjai yra 
kviečiami atvažiuoti į repetici
ją, kur juos sutiks ir 
į orkestrą dirigentas ir 
tojas, K. Steponavičius.

priims 
mokv-

GERB. Naujienų skaityto-^ 
jos ir skaitytojai prašom j 
pirkinių, reikalais* eiti i tas 
krautuves, kurios skalbiasi 
Naujienose.

SILVESTRAS PŪKAS
, Persi skyrę su šiuo pasauliu

gruodžio 11 dieną, 9 valandą 
ryte 1934 m., sulaukęs 50 me
tą amžiaus. gimęs Daukšių 
parap.. Mariainpolės 

Amerikoj išgyveno 
Paliko dideliame 

dukterį Konstanciją 
ne. seseiji. Mprijona 
ne, Elzbieta Kasparięnę, Hele
ną Sideravičienę, Broli Vin
centa. pussesere Ona Sadaus
kiene. Marijoną Dambrauskie
nę; o Lietuvoj moterį Magda
leną, sūnūs Vincentą, Juozą,

I Andriejų ir giminės.
Kūnas pašarvotas, randasi J. 

J. Bagdono koplyčioj, 10734 S. 
Michigan Avė.

t laidotuvės ivyks šeštadieni 
gruodžio 15 dieną, 1 vai. po 
piet iš koplyčios i Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Silvestro Pūko gi- 
’ minės, draugai ir pažįstami 

esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

s jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Duktė, Seserys, Broliai 
ir Gimines.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. J. Bagdonas, Telefo
nas Pullman 4151.

apskr.,
24 metus, 
nubudime 
Kareivie^ 

Vaičiunie-

r

NAUJIENOS; ChlcagCį lD.

Atsiklaupusi prie radio aparato p. Augustina Jucienė-Da- 
rius sukalbėjo njąldą, kai liepos 17 d., 1933 ji išgirdo žinių per 
tą radio aparatą, kad jos sunu's, kap. Steponas Darius žuvo Sol
dine, Vokietijoje. Kartu su S. Girėnu jis skrido per Atlantiką 
su “LITUANICA I”. 4 M

Bet ji daugiau nebegalės melstis, nes užvakar nuėjo pas savo 
drąsųjį sūnų, mirusi nuo plaučių uždegimo. Velionė buVo-ape 
60 metų amžiaus.

Pasimirė lietuvių didvyrio, Stepono Pa 
riaus motina, Augustina Jucienė

—* ■ ■ -— - -- 

DAILY BUSINESS DIRECTOR Y
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS TVARK0JE

negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Cianai 8500, 
ir klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informacijų, jei
gu tik jų bus galima gauti.

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

Kūnas laidojamas laikinai Šv. Kazimiero; kapi
nėse; bus gabenamas Lietuvon

AKORDIONAI
ACCORDIONS

KANARKOS
CANARIES

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS• - * • - f

AKORDIONAI IR VISOKIAUSI 
MUZIKOS INSTRUMENTAI 

Smuiką $18 vertės su skry- EA 
nia ir smičium tik .......V«vU

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

914 Maxwell st. 
prie Sangamon

PARSIDUODA KANARKOS 
Baltos Cinamen ir kitokios.

1750 W. 21st Place, 
prie Wood St.

KALĖDŲ EGLAITES
CHRISTMAS TREEŠ

ANGLIS
COAL

Pocahontas $7.57; Indiana Lųmp 
$7.63; Black Bahd Lump $9.50.

Pirkite geriausi anglį pas 
MULCAHY COAL CO.

4028 S. Wentworth Boul, 4028
Čia

KALĖDŲ EGLAIČIŲ 2 VAGONAI 
Pigiai. Skubinkit, kol dar yra 

CZERVVIEC WRECKING AND 
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.

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos

,KI 35%:
Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet į

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W.. DiVision St.

RAKANDAI
FURNITURE

NEWKIRK*S QUALITY COAL 
1252 So. Crawford Avė,

Geresnis pavaduotojas dėl Pocahontas
Mine Run, 85% Rupus $6.00
Sereenings $4,75, Lumps $6.25

Lawndale 4961 
Mes pristatome visur

susirasit LIGONINES
HOSPITALS

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

4710 W. Adams
Teh Mansfield 0561.

ANGLIS! Kodėl mokėti daugiau 
kuomet jus galite nusipirkti Tropi- 
cair garantuotą svarumą ir šilumą 
“Vartojama daugiau kaip 5000 na
muose”. _šcreening — 
run — 
—— $6.00.

NORTHERN COAL CO., 
Lawndale 7366 —- Marrimac 2524

scteening — $4.75; Mine
• $5.75; Lump arba egg

NORTHERN COAL CO

Anglis, Koksas, Medis, Kuras, 
Aliejus

GERIAUSI POCOHONTAS
PAKAITAI

2 colių screanings .................
Mine run ar nut ....................
Egg .....................i...............................
šmotais — lump ....................

PEERLESŠ COAL CO
__________ Monroę 4442

BARŲ FIKCERIAI
BAR FIKTURES

$4,75 
5.75 
6,00 
6.50

ANTRARANKIĄI IR NAUJI 
Barams fikčeriai taipgi stalai ir krė
slai tavernoms. Labai pikiai.
CrtICACO CABlNET & MILL CO, 

SOl^ĄrchęRĄye. Ląfąyęttę 1235
• ■' * * •> .".-.(f* • •» • » -i, i: i. w ■*. *

šiandien pargabenamas į na
mus kur jjs bus pašarvotas iki 
laidotuvių. Laidoja, graborius A.
Paulavičius.

ko
tik
jums reikia

JUBILERIJA
JEWELRY

KASS. JEWELRY & MUSIC STORE 
4216 Archer Avė. Lafayette 8617 
Moter, ir vyr. rank. laikrodėliai $2.75 
ir augšč. Parker fouptain plunksnos 
setas $1.95 ir augšč. Akordionai, 
snąuikos, gitaros, muzika-

KELIONE BUSAIS
TRAVEL BY BUS

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami 

vaikams . .......
Palagas ligoni

nėje ....... ........
Hemoroidų opera- 

racija ..... *.....
Medikalė egzami-

I nacija ..... . .........
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė.

$10.00 
$45.00 
$15.00 

$1.00

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

Chicago iki Joliet. Trumpiausias 
kelias i Southus, Memphis, New Or- 
leans, Jąęksonville, Miami, Nashville, 
Birmingham, Atlanta, Chattanooga. 
Bluebird System Southern Limited, 
Ind, Tel. Cal, 4668.

KAILIAI
FURS

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

FELIX KLIMAS it JOE KAZIK 
Savininkai

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

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGiNEERS

GENERAL RADIO STORE 
3856 Archer Avė.

Lietuviai Radio technikai-inžinięriai 
sutaisys jūsų bile koki Radio pigiau 
r geriau negu kiti, šaukit Laf, 6195

STOGAI
ROOFING

BRIDGEPORT. — Drąsioji gos pamaldos už velionę bus 
motina, kuri nesipriešindama atlaikytos šv. Jurgio parapijas 
išlydėjo savo sūnų nežinomam bažnyčioje, iš kur jos liekanos 
likimui, kad vėliau išgirsti ži-įbus nugabentos į šv. Kazimie

ro kapines. Ten grabas bus pa
dėtas laikinai į. koplyčią, iš kur 
pavasarį, jis bus išvežtas į Lie
tuvą. Ten velionės liekanos bus 
pakastos Į žemę.

Velionė paliko vieną, sūnų, ir, 
dvi dukteris, vieną iš jų, p, K. 
Stulpinienę, gyvenančią Maru
li eite Parke.

Šiandien kūnas pargabeną-, 
mas namo. f

Išbalsamu.otas velionės kūnas

nią, jog jis mirė, pirmadienį1 
pati užmerkė akis.

Tai buvo Augustina Jucienė- 
Darienė, žuvusio didvyrio lakū
no, kap. Stepono Dariaus moti
na.

Ji mirė pirmadienį, apie 3-č’a 
valandą po pietų, savo namuose, 
3239 South Halsted Street, ktfb 
prieš išskrendant gyveno ii? 
jos sūnūs, kap. Darius. Ji mi
rė, kaip kalbama, nuo plaučių 
uždegimo. Sirgo dvie. dienas, 
Buvo apie 60 metų amžiaus.

Jos laidotuvės įvyks šeštai 
dienį, gruodžio 15 d. Gėdulliv

Antanas Rauba
Persiskyrė su šiuo pasauliu gruodžio 8 dieną, 5:55 valandą 

vakare 1934 m., sujaukęs 47 metų amžiaus, gimęs Gaures parap. 
Balandžių kaime, Tauragės apsk.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudime dukterį Viktoriją Chinga, broli Vin

centą ir brolienę Kazimierą, 9 pusbrolius William, Wiliam, Joseph, 
Charles, Anthony ir Nikodemas Baubai, Jpnas, Juozapas ir Jurgis 
Kcserauskai, pusseserės Agota Laurinaitienė ir Ona KurbnskiettS 
ir Petronėlė Mališauskienė, o Lietuvoj broli Juozapą ir brolienę 
Prancišką, seseri Marijoną Saugardienė ir švogeri Vincentą ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas randasi 5421 So. Mozart St.
Laidotuvės ivyks ketverge gruodžio 13 dieną, 8 vai, ryte iš 

namų i Nekalto Pras. Pan. švenčiausios parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos už vėlionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antanas Rauba giminės, draugai ir pažystami esat / 
nyoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku-p 
tini natarnavimą It atsisveikinimą. ’

Nuliude liekame, , ’ iį
Duktė, Brolis, Pusbroliai ir ^ussesąrės. į

Laidotuvėse patarnauja graborius J, J. Zolp, Tel. Boulevard 5203.

POVILAS GRIMAILA 
į Pęrsiskyrė su šiuo pasauliu* 

gruodžio 16 dieną, 9:55 valan
dą vakare 1934 m., sulaukęs 

r 40 fųetų- amžiaus, gimęs Tau* 
rągės. apskr., Gaurės parap,, 

: SerapaniŠkiu kaime.
Amerikoj išgyveno 30 metų, 
Paliko dideliame nuliūdima 

moterį Marijoną po tėvais Ka- 
, čiušaitė, sūnų Povilą, 2 ąo- 
' sunius Kazimierą ir Stanislovą 
i Kačiukai, broli ir brolienę Pėt- 
. ra ir Petronėlę Grijnailius, se- 
’ šeri ir švogeri Oną ir Juoza

pą Bogužus ir gimines, o Lie
tuvoj, 2 brolius ir gimines.

- Kubas pašarvotas, randasi 
906 W. 86 St.

Laidotuvės ivyks petnyčioj 
gruodžio 14 diena, 2 vai. po 

, piet iš namų j Tautiškas ka.-.
pines.

Visi a. a. Povilo Grimailos 
giminės, draugai ir pažįstami 

. esat nuoširdžfai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris, Sūnūs, Posūniai,. 
Brolis, Sesuo, Brolienė, 

. švogeris ir Giminės. *
. boriUS Jk« IW.U2
! nas Yards 1138.

Mm

Rengia vakarą nau
dai Bridgeporto Fel- 

lowship House

SIL-WAY FURRIERS
Exclusiye Manufacturers of

k^lVjiZTL JLw A Jv <JAwM
STATE ST. CHICAGO

Kambarys 1515 
Tefr'Doarborn 2977
Kailiai valomi, gla- 
zuojami ir pamu
šalas indedamas su 
musų $1 f|
šilku    I V
Kailių perdirbimas i 
vėliausios
mados ........ “M
Kailių perdirbimas 
j vėliausios ma
dos dže- $4

musų pigų apskaitliavimą 
naujam kautui.

KĄ TIK NORITE Iš MEDŽIO—len
tų, langų, durų, sienojų, adverijų — 
erausit čia.

West End Mill & Lumber Co.
Morgan ir 22-ra gtv, Tel. Capal 13Q1

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & M1LLVVORK:

MODERN MILLWORK A BLOG, 
SUP. CO. Tel. Virginia 1914 — 3000 
Archer Avė. Storm Sąsh ir Kombir 
nacijos, Duris, Lentos. Roofing ir 
Asbestos — Siding ir Virtuvių, šėpos.

.. *'•     n ■; • ■ - "■ **' ■ * "'| *

MUZIKA
MUSIC

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir. mes pasa
kysimą kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visoki blžkorystės 
darbia

8216 $o. Halsted Street.
_______ Tęl, VICtory 4965._______

- Wholė8ąle
VVHOLESALE

162 Ni4 ■ • ■ t,

1 i< *• i -4

Gaukit

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

JUOZAS L. GRUŠAS 
3246 EmĮtają Ava Tel. Vktorj.7691

Patalai ir Matracai
Quilts & Mattress Renovated

Sviestas
BUTTER -* . . ; n r »' .-*■ i * * :1

! > ERNSTER BROS
IšblBgJAI “PURITY” 

SVIESTO
2303 W. Cermak Road 

Chicago.
Telefonas Haymarket 2330 

šviežias sviestas susukamas kas
dien. Pirkite šviežią *‘Purity” svie
stą kapdien. Parduodame tiktai 
wholesale. Taipgi kiaušinius ir sū
ri. Atvažiuokit arba pašaukit te-

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

...
...

...

$QOO> Patalus padarom su jūsų 
O ’ naujų užvalkalu, ir pamu

šalu. Už, Šitą kainą tik kada atsi
neši! ši skelbimą. — Matracai Perdir
bami. Apskaiiliuojam dykai. Dar
bas i vieną diena, garantuotas.

A & C BETTER BEDDING CO.
2228 Milwaųkee Avė.

Humboldt 4766.'

3tAX KOHN, Imp. Turk. Tabakas 
ir gilzai, 1728 So. Halsted St.

BRIDGEPORT.—Kas Bridgi- 
porte nežino Fellowship House 
įstaigos? žino ją visi. Joja 
yra įrengta skaitykla ir kny
gynas, yrą teikiamos anglų kai 
bos, virimo, sįuyimo, pilietybes 
ir kitokios pamokos ir yra at
liekamos įvairios kitos, kultū
rines pramogos ir darbai. Įstai' 
gos vedėja yra p. Alįęe ,Ma.ucli»

Įvertindama tos įstaigos 
darbą Lietuvių Moterų Pilie
čių Lyga nutarė surengti “Būn- 
co Pąrty”, įstaigos rumune,

KALĖDOMS SPECIALIAI
Seal kailiniai
ir augšč. ..............................
Kailinės nįUftos
ir augšč. ............... ..........
Kailiniai valomi, taisomi, persiuva
mi ir naujai; pamušalui. •

Siuvami, ant užsakymo.
D„ ADLERHUUM — FURS

Įsteigta 1906 metais
>510 S, Halsted. Normąl 515(

KNYGOS
BOOKS

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne 
1,739 So. HaĮšted St.. Chicago, Iii.

831 Węst 33rd< plące. Bus lą« 
bai gražių dovanelių, laimėto- 
jąms, o visas pelijąs yrą ski-

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

JULIUS BĘNDER, Ine.
001 W. Madison Št. Tel; Monroe 1710 
Krautuvėms ir tavernams intaisymal 
nauji ir vartoti. Labai pigiai. Lengvi 
išmokesčiai. Pristatymas dykai.' Dide
lis pasirinkimas.

UŽEIGOS
TAVERNS

Old Timers Tavem. Lietuvių Aludėj 
rasit dideli pasirinkimą, kiekvieną 
dieną, skaniu gėrimų ir valgių už 
žemiausią kainą. Ąts.ilankykitel Bu- 

1 l^S^Unionav

Mamą
TOR1A' HOTEL 

kampas Clark ir Van Buren gtv.
Kambariai $1 ir augščiau.

WM. E. McCOY, savininkas 
Teh Wabash 2280, Chicag

ra-

Cohen Bros Fumiture 
Company

1401—09 S. Hs lsted St.
Seniausią ir labiausia patikima 

kandu krautuvė Chicagoje
Visi rakandai, kokių tik reikia jh- 

sų namams. parduodame kaip tik 
galima pigiau. Ateikite, ir jus per- 
sitikripsit, patys.

Jeigu butiimet neužganėdinti, grą
žiname pinigus.

Ateikite pas Cohen Bros, nusipirkti 
parlor setą, krėslus, lovą, patalinę, 
stalus, divęnus, lempas, ko tik jums 
reikia.

ir jų sūnus

f JONĄS‘ GABRIENAS
Pęrsiskyrė su š;ųo pasauliųt 

gruodžio 10 dieną, 2 valandą' 
: bo piet 1934 m„ sulaukęs pu- 
„ sės amžiaus, gimęs Panevėžio 

apskr., Kupiškio pkrap., Pupo* 
; ųių; kaimę.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime: 

dukterį; Emiliją Pranskevičienę, 
žentą Juozapą, 3 anukus, 2 
pro-anukus, 2 brolio vaikus Jo
ną ir Napoll Gabrienus, švo- 

, geri Povila ZąyocJi,. šyęgęrM 
Daratą Podžiumene ir giminės, 
o Lietuvoj moterį Oną, 3 sunUs 
Joną, Povilą ir Feliksą, 2 duk
teris Adelę ir Marijoną ir gi> 
minės.

Kūnas pašarvotas randasi 
5525 So. Tripp Ąve,

Laidotuvės įvyks pėtnyčloji 
gruodžio 14 dieną; 8 vai. ryta 
iš namų į šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos Už*' Vėlio
nio sielą, o iš ten bus, nuly
dėtas i šv. Kazimiero kapines.

Visi; a, a; Jono Gajirieno gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kVię&i^ni da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam pąsKutinį pątarnąvima U

žentąą, šy^gerką, AnųRai 
ir Giminės.

, nas

POVILAS GRIKŠAS
Pęr.aiskyr.ė su šiuo pasauliu 

gruodžio 10 dieną, 5 valandą 
ryto -1904 m., sulaukės 46 mė
tų amžiaus, Westville, I1L 
gimęs Raseinių apsta*., Kye- 
darnų parap., šaukliŠfcitt kai
me.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nubudime 

savo inVlihlą seseri Marijoną 
Launeckienę po tėvais Grikšai- 
tė. švogeri Juozapą, 3. pusbro
liai Nikodemą ir Leotią Grik- 
Šus irt Juozapą Vainauską, pus
seserė Agniešką ir' švogeri Ig- 
įfodą Siibonus ii* giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4447 S. Fairfield Avė. *

Laidėtuvės ivyks penktadio- 
rt|' gruodžio 14 dieną, 8 vai. 
ryte iš J; F. Eudęikio koplyčios 
i. Nekalto Ptas. Panelės Ąv.' pa
rapijos bažnyčią^ kuHbje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero ka
binės:

Visi a. a. Povilo Grikšo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini; patarnavimą ir

Sesuo, šyogeris. Pusbroliai, 
Pusseserė' ir Giminės.

Laidotuyėąe patarnUuja grą- 
boriufš- J. fT Eudėikis, Telefo-

Parduodam už storąge kaštus. Rakan
dais, divopus, indus, patalinę ik*' tt.

(Naudingi daiktai Kalėdoms) 
MIDJVAY FIREPROOF STORAGE 
6p^ Cottage ęrove. Avė. Chicago.

riamas Fellowship įstaigai.
Rengimo komisijon įeina 

šios darbščios lygietės, pp. Ma- 
ziliauskienė, Janushauskiene, 
Ūsiene, Kvedarienė ir Olga Po
ciūtė. Jos deda visas pastan
gas, kad parengimas butų pa
sekmingas ir kad liktų gražaus 
pelno. Jos kviečia visus atsi
lankyti, kad susirinktų skait
lingas būrelis ir linksmai pra
leistų laiką. Pradžia 7:30 v. v, 
Įžanga—25 centai

—-Mi Zolpienė, Pirm.

daugelį metų užlaikė užeigą 
Willow Springs miestelyje, prie 
82nd ir Kean avenue. Ten jie 
titfru ir daržą, piknikams.

Apie mėnesį, laiko atgalios 
pp. Kuchinskai
Antanas praleido atostogas va
žinėdami po rytines valstija?. 
Aplankė net penkias valstijas 
ir gražiai paviešėjo pas p. Ku- 
chinsko sesutę, Hartford, Conn, 
. Jie buvo nuvažiavę ir į To
ronto, Ontajio, Kanadoje, 15 
kur sugrįžo atgal į skerdyklų 
sostinę, Chicago.

Pp. Kuchinskai kviečia visus 
atsilankyti jų alinėje. Jie kvie
čia per garsinimą “Užeigų sky
riuje” ir per' radio trečiadie
nį. Senas Petras.

teteik

MUSU TAVERNŲ 
BENIAI

Ąlex Tavern
.... .

Alex Tąvern randasi adresu 
634 West 59th streęt. Jos sa
vininkai yrą pp, Alex ir Ma
rijona Kudiinskai, kurie per

H Nebesirūpinkite dėl
M odos niežėjimo, Pini

skanų, Išb S r i m ų, 
• Ns5=«I Dėmių ir kitų odos 

erzinimų. Gaukite bonką Žemo. 
Saugią ir patikėtiną priemone 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet Visose' aptilkoso 
Sės. 60c, $1.00. *

žemo
! s k irs . TAitohi s

BHMBBaL&s



NAUJIENOS, Chicago, III.
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Trečiadienis, gr. 12, 1934

Santa Claus jums no
n pranešti

Taip, Kalėdų Diedukas turi 
jums labai svarbų ir ilgą pra
nešimą. Ilgą, nes jo raštas, ku
rį turi perskaityti, nėra vienas 
iš trumpiausių.

Trumpai atpasakojant jo žo
džius, Kalėdų Diedukas nori pa
sakyti štai ką:

“Kiekvienais metais aš pada
rau jums vizitą. Kiekvienais 
metais atsivežu daug linksmy
bės ir laimės, kurią noriu pa
dalinti tarp visų savo mažyčių 
dukterų ir šunų.

“Kai kurie mane priima su

atviromis rankomis, bet kai ku
rie negali. (Pas kai kuriuos aš 
■negaliu atsilankyti, jeigu kas 
man neištiesia pagclbos ranką.

“Yra daug vaikučių, kurie 
manęs išsilgusiai laukia. Yra 
daugelis, kurie galvoja, sapnuo
ja kokius gražumynus aš jiems 
atnešiu, kokios laimes jie susi
lauks.

“Nemaniau, kad galėsiu juos 
šįmet aplankyti, bet štai, man 
j pagelbą atėjo “Naujienos“.

“Naujienos“ ateina Į pagalbą 
Kalėdų Diedukui štai kokiu bil
du.

Gruodžio 24 d. “Naujienos” 
rengia Kalėdų Teatrinę parę 
vaikučiams Ramovos. ir Mildos 
teatruose, Bridgeporte.

Teatrus “Naujienos“ suteikė 
Mr. Rekas, jų operatorius, ku
ris kooperuoja šių parių rengi
me. Jis parodys teatruose su
sirinkusiems vaikams įdomių 
filmų, ir komedijų, ir ‘Ves
ternų“ ir Kalėdinių paveikslų 
ir “Mickey Mouse”. Bet vaiku-

čiai bus vaišinami ne vien pa-; 
veikslais.

Jiems pašoks V. Beiiajaūs šo
kėjų grupe, kuri rengia specia
li šokių programą. Bus kviečia
mas dalyvauti ir Sarpaliaus vai
kučių choras. Be to, vaikučiams 
bus dalinami ir saldainiai. O 
Kalėdų Diedukas visus gražiai 
pavaišins ir apdovanos!

Visi vaikai į parę bus įlei
džiami veltui, bet pirm to jie 
turės gauti -bilietus. Vėliau bus 
paskelbta, kur ir kada bus ga
lima bilietus gauti.

Lietuvis receiveris
t

“resyvintas” kalė
jime už išeikvojimą

Sunaudojo $1,213 pinigų be tei
smo- žinios ir sėdės 6-is mė
nesius.

Šiandien dainuos. 
Naujienų radio 

programe

Trečią ranką šiandie surijo 
ugnies tigras krematoriume... |Rankos, kurių 

Hebespausiu
PRANEŠIMAI

Ar aš galėjau kuomet many-, Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 
Li kad JUozo Kemėšio ranka dainaVimo pamokas laiko kas nedel- u, Kau duozo Kemešio rariKa dienJ nuo 10 val iki 12 val .§ ryto 

buvusioj Meldažio svetainėje, taigi
ti, 
.r mano akims duos progos 
šiandien matyti, 1 
prieš milijonus metų susifor
mavęs žmogaus dabartinio 
vidalo kūnas ugnyje, kuri 
galvota tik prieš nedaugelį 
tų?

Taip, 
torilimo krosnies durų lėtą, taipsri bus renkami darbininkai dei 
bet tikrą, kaip musų gimimas I «?u«u Baliaus, kuris atsibus ^ruod- 
ir mirtis, užsidarymo bružesį, privai’uma 
aš girdėjau ūžesį dirbtinos dvi
dešimtojo amžiaus ugnies!..

Kemėšis dar tebedulnoja ma
no akyse gyvas, kokį jį mačiau 
Čikagos scenoje 
giedroje“, o, štai, 
artimieji atsiima 
nūs!.. \

Broliai! • Seserys! Prieš ka
po žemę, prieš šią Ugnį, tebus 
gėda kiekvienam, kas gali dar 
iš tos žemės ir iš tos ugnies 
daryti “pažiūras“; iškėlimus ai 
paniekinimus! Ar žeme lėtai, 
ar ugnis tik per akimirksnius, 
vis ta pati visų motinų moti
na gamta padeda išardyti tą, 
iš ko ji pati sudeda vienetą, 
vadinamą žmogumi — gamta 
partijos bilieto arb^i parapijos 
knygutės neturi: kai ateiname 
prie Gamtos durų, pro kurias 
amžinai i išeina musų gyvybė, 
paliekame visus dokumentus!..

» » £
“Audra giedroje” — įspau

dė man į vaizduotę Juozo Ke
mėšio vaidinantį pavidalą, šios 

| dienos vėtra tą pavidalą už
puolė atimti. Ir vėtra nugalės 
— nes busdaikas, kai ji ir ma
no pavidalą atims iš akių tų, 
kurie dabar mane myli arba 
manęs neapkenčia... Tas pats 
bus ir su meilės ar neapykan
tos man reiškėjais.

Chicago, III., 1934. XI. 30 
dieną.

Vnin d otru visus mylinčius daile kviečiame pri- nuip uega gidgt prJe chieuRos Lietuvi) Vyrų
choro, kad sudarius didžiausi chorą 
Chicagoje. Vyrai sukrčskime žemę 
savo balsais! Valdyba.šiandien už lango siunta vė

tra ir gaivališkais sparnais ne
ša pasiutusį laiką. Kaip pasi
baidęs arklys, musų gyvenimo 
aikas neša mus per dienų ne- 
ygumus, kol nutrenkia j mir
ties duobę... Visi mes tos vėt
ros nešami, ir giedrus vaizdai 
yra tik musų pergyvenamuoju 
sapnu. Nieko nėra realesnio už 
nirties duobę, į kurią mus nu
trenks gyvenimas, kuris pa
griebė mus tiesiai iš motinos 
yščiaus, iškėlė aukštai ant sa
vo rankų, mes užaugome, jų 
neva liūliuojami ir supami, bet
— supami tik tam, kad tikrai 
užmušti, trenkiant j duobę su- 
eurio gale...

Tą kalba mano širdžiai šian
diene vėtra. Praeis kartus nu 
sivylimai, neamžinai žydės re
tos laimės šypsenos, visi — ir 
apviltieji, ir. apvylusieji — bu
sime, pagaliau, dulkėmis, ku
rios padės kurtis naujai gyvy
bei žemėje. Musų dulkės, išsi- 
skirsčiusios, vienos žydės bu
riančiose gėlėse, kitos tekės 
kraujuje tų, kurie po musų gy
vens, tų gelių žavesyje mylės., 
paliks kitus gyventi, mylėti ir 
nusivilti, — taip be galo, kol 
musų visa planeta virs dulkė
mis. Toks yra dulkių kelias!

» » »
Nemirtingojo Diurnos trage

dija “Monte Kristo” praside
da juros viesulo metu. Sena
sis Neptūnas žaidžia likimu 
žmonių, uždaryti/ skiedrelėje, 
kuri vadinasi laivu...

Nemirtingojo Šekspyro 
“Hamleto” pasauline tragedija 
pradedama vėtros scena. Pilies 
sargybiniai, vėtros ir dvasios 
gąsdinami, juk (esame visi mes, 
kuriuos neša pasiutęs arklys
— Laikas, ii1“ gyvenimas darko 
musų ramybę įvairiomis kas
dieninėmis dvasiomis...

Nemirtingo savo žiaurumu 
didžiojo karo tragedija sceno 
je
prasideda lauke dūkstančia vė
tra ir laužomomis viltimis žmo
nių širdyse viduje...

“Mane pagimdė motulė au
dringą naktį ir niekur aš ne
randu ramybės, tik šaltas ka
pas ją atneš” — guodžiasi lie
tuviškas “Hamletas” — “Šarū
nas
gaikštis” savo Vardo sceniško
je tragedijoje.

Bet visi — ir tie, kas kure 
tuos nemirtingus kurinius — 
taip pat nuo pat motinos yš- 
čiaUs' buvo pagriebti ant ran
kų bėgančio, žaibu trenkiančio 
į pabaigos tikslą jau pačioje 
pradžioje, siaubūno Laiko!.,

pa-
Sl.- 

me-

. aš girdėjau kremą* 
krosnies durų

per “Audrę 
šiandien, jo 
tik jo pele-

Liet, žagariečių Kliubo p ries meti
nis susirinkimas ivyks gruodžio 13 
d. 8 vai. vak. 2417 W. 43 St. Bus 
renkama nauja valdyba 1935 m

A.U11K i

■ Kiekvieno 
privalumas atsilankyti.

nario yra
Sekr.

Chicagos Lietuvių vyrų choro Drau- 
subatoje. 
buvusioj 

W. 23 PI.

jų drau-

Kiškas Vakarėlis ivyks 
gruodžio 15 d. Barausko 
Meldąžio svetainėje, 2344 
Pradžia 8 vai. vak.

Choristai kviečia visus_ _____
gus ir simpatizatorius atsilankyti ir 
visiems užtikrina “good time”.

Komisija.

KALĖDOMS AKORDIONU 
IŠPARDAVIMAS

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

1514 Milwaukee Avė., Chicago.
Tel. Brunswick 0240

Lietuvis Benjamin Dermcikis, 
46, 3321 S. Emerald avė., buvo 
įkalintas šešiems menesiams už 
išeikvojimą pinigų namo, ku
riam receiveriavo.

Dermeikį nubaudė Circuit 
teismo teisėjas Klarkowski, ku
ris bausmę pamatavo “teismo 
paniekinimu”. Mat, Dermcikis, 
kuris buvo receiveriu dviejų 
aukštų namo, 5050 S. Ashland 
avė., praleido $1,213 pinigų, 
gautų iš namo. Dermeitis aiš
kino teismui, kad jis nežinojęs, 
jog receiveris turįs atsiklausti 
teismo leidimo, kad pinigus pra
leisti. Jis įtvirtino, kad pinigus 
praleido namo remontavimui.

Dermeikį patraukė teisman 
vienas iš namo bondholderių, ku
ris per advokatą pareikalavo, 
kad Dermcikis išduotų raportą 
kaip praleido pinigus. Dermei- 
kis to nepadarė.

ii

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. 1U.

TEL REPUBLIC 8402

Emergenc
RELIEF
Orders

Consumers
COAL 

OR COKE
KA ŽMONES MANO

Pristatomi 
Greitai ir Gerai!

Reikalaukite Consumers šilu
mą ir bukite tikri, kad gau
site augšČiausią rūšį, gerą 
svarumą ir pilną užganėdini- 
mą!

Tarp Eilučių Skai 
tani

Nora Gugienė
Naujienų radio klausytojai 

šiandien vakare turės maloni? 
mo išgirsti puikių dainų iš po
nios Noros Gugienės.

Jau seniai negirdėjom jos 
dainuojant, ir jos pasirodymas 
šiandien Naujienų radio prog- 
rame daugeliui bus netikėtas 
malonus “surprise”.

Nora yra pasirinkusi vien 
lietuvių kompozitorių dainas 
iio vakaro radio koncertui.

Naujienų radio programas 
šiandien prasidės 9 vai. vak. 
iš stoties WSBG. 1210 kilocye- 
les.

A. Vitkauskas.

"A P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
dernišką studija su 

Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd St.

Enftlewood 5883-5840
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BANKERS

@nsWrs <smPany<9 //JsHMl C O A L - C O K F - I r F
FRANKLIN COAL- COKE- ICE 

BU1LDING MATERIAL

SUPREME MEAT 
MARKEI CO.

3232 S. MORGAN ST.—4161 ARCHER A VE
RAUDONAS FRONTAS

KIAULIENA ir Jautiena, sumalta,
3 svarai ...............................už

Veršienos Širdys, Jautienos Pilvai
ir Uodegos,......................... svarui

Dykai raugintų kopūstų 1 svaras kostumeriui

“Draugo” Nr. 289, gruodžio 
8 dienos laidoje, 1934 m., pa
stebėjau kun. J. Marčiulionio, 
Aušros Vartų parapijos klebo
no, straipsnį, ačiuojantį už air- 
kas.... Užbaigdamas savo raš
tą, kunigas šitaip rašo: “Var
dų neminėsiu, bet juos Dievui 
priminsiu prie Jo altoriaus, 
kad Jisai nei vieno nepamirš
tų, ir, kas kam priklauso, vi
siems su kaupu užmokėtų”....

Laisvai protaujančiam ir 
tarp eilučių mokančiam skai
tyti gana aišku, kad Romos 
kunigų Dievas ne visur esan
tis, viską matantis, viską ži
nantis,.... jeigu reikalingas, kad 
jam “prie Jo altoriaus” stovin
tis, teatriškais rūbais pasirė
dęs vaidiptojas, lotynų kalba 
primintų to ar M to aukauto
jo vardą; vienkart Dievui, it 
pirštu pagrasinama, “kad Ji
sai nei vieno nepamirštų”... Tai

NATHAN 
KANTER

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

1A JUČ■. > J

Gerkit ir Reikalaukit

Lietuviškos
Degtinis

| IjĮj 
į

h

ii# u

A NEW
DEAL”

-NAUJA DALYBA
Dėl Namų Savininkų!

reiškia, kad ‘-dvasios vadas” 
Dievą paragina ‘tiktai kunigui 
pataikaujančiųjų neužmiršti, gi 
kitus Dievo tvarinius — Die
vo vaikus — Dievas apleidžia, 
užmiršta, marais, pavietrėmis, 
nelaimėmis užleidžia, nes už 
tuos “dvasios vadas” nuo alto
riaus Dievui neliepia gerai da
ryti...

Kas kunigui gerą daro, tam 
Dievas šimteriopai daugiau už
mokėsiąs, taip kunigas už au
kas atsiteisia ir niekam nieko 
neskolingas. Dievą pasiunčia 
kunigo užtrauktas skolas atmo
kėti su nežmoniškai dideliu 
pelnu, žmonėse ugdoma savi
meilė daug laimėti net po mir
čiai — danguje dvasinių gėry
bių neapsakomą apštį prisiga
minusiam vis per kunigo nu
rodymus 
daugiau' 
malonių 
gaus.

Taip 
prantamus, neįkainuojamus 
turtus po mirČįąi, gali ir bi 
kokis burtininkas*: Romos ku
nigas pasidaro „Visagalintį Die
vą savo tarnu, žųiogus pripa
žindamas Dievą savo Tėvu ga
li tiesiai į Dievą melstis be ku
nigo tarpininkystęs. Dievui nei 
pinigų reikia, nei kad jį kas 
ragintų ant žmonių susįmylė- 
tie f Tylintis.

‘‘Garbes spekuliantai’
8:30 vai. ryto 
Radio Stotis
WGES
1360 kilocycles

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite 1 musu spulka.

TEL LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St,

Dainavos šalies kuni- Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

IciASSIFIEDADS j
* ' : '"V' r ■ ......'

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtalsai

l

ir tie, kas kure Panedėlj 
Seredą ir 
Petnyčią

PARDAVIMUI saliuno ir restau- 
rano fikčeriai, labai pigiai, atrodo 
kaip nauji. Turi būt parduoti la
bai greitai. $58 W. 16 St.

už kokias maldeles 
ir dar baugiau Dievo 
danguje, po mirčiai,

žmogui žadėti nesu-

'i
Federalė valdžia padarė ga
limu dėl jūsų pasiskolinti 
pinigų taisymui namo arba 
biznio.

Paskolos duodamos nuo 
$100 iki $2,000 

išmokėjimais nuo 1 iki 
metų. 

.1

Pasitarkit su mumis.

Mutual LiyuorCo.
4707 S. Halsted St

TeL YARDS 0803

Halsted Exchange 
National Bank 

19th Place ir 
Halsted Street

Niujorko rudeniniai rukai 
dar neišsiskirstė iš mano vaiz
duotės atsiminimų skyriaus, 
dar taip nesenai vandenynas 
padėjo Laikui išmesti mane į 
užmirštų indėnų žemę, dar taip 
mažai turėjau progos paspaus
ti rankas tų, kurie atsinešė j 
šio krašto platybes tą patį 
kraują, kurį kadaise liejo kry
žiuočiai Nemuno visuose kran
tuose, o jau, štai, netekau tri
jų rarildų, kurias įspaudžiau, 

kurios ir ant mano rankos pa* 
liko šilumą ir pagimdė jaus
mą, siekantį širdį.

Pirma/ mano spausta ranka 
atšalo ir nuėjo j indėnų krau
ją košusią žemę su išėjusiu iš 
musų tarpo daktarų Kaspu
čiu.

Antrą ranką nesenai nusine
šė Olševskienė.

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

Situation Wanted 
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo už pairelbininkų 
prie janitoriaus. Esu unijistas. ne
vedės. 2906 So. Union Avė. Tel. 
Victory 0232.

For Kent

i

LIETUVIS 
LAIKRODININKAS 
Pilnas Pasirinkimas 
Bulovų ir Elgin 

Laikrodėlių 
Diamontai, Auksiniai ir Si- 
dafyriniai Žiedai ir kas tik 

reikalinga iš Jewęlry. 
4148 Archer Avė. 

CHICAGO.'ILL.
'• ? '' ' 5 ■ ‘ . .. '■ . ' .

< '

CAIPGl

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

REIKALINGA/-liuosa kepykla su
2 ar daugiau pečiais. Pašaukite 

I^afayette 4871

RENDON pekarnč su 2 pečiais ir 
visais įrengimais, pigiai.

4600 So. Francisco Avė.

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

PASIRENDUOJA bizniavus^ na
mas Tavern ir svetainė 1900 South 
Union Avė. arba parduosiu, gerai iš
dirbtą Tavern biznį. 7021 Stony 
Island Avė. Tel. Dorchester 8403.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė su namu. Pigiai. Gera vieta 
dėl Tavern. 4550 So. Marshfield Avė 
Savininko telefonas Lafayette 0591.

Vai.--8:80 A., M. iki 8:80 P M 
HARriaon 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Buy glovos wlth what 
lt savęs

nare reikalo aoiMl BOe ar 
dausiaa. kad BMitt ra daatą 
koiele. IdeteriM Tootb Pasta.
didelis tonas parsiduoda U 
sr vi:

, \ , «mbert Pbaraaaeal Oo

USTERINE
TOOTH PAŠTE

25'

EXTRA BARGENAS . Parsiduoda 
Tavern ir Kotelis, biznis išdirbtas 
perdaug metu. Randasi arti vidur- 
miesčio. 1245 S. Michigan Avė.

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

8729 So. Morgan St. 
arba atsišaukite 

8428 S<h Hdlsted St.

TAVERN, senai įsteigta vieta, ge
ras biznis. Ilgas lysas, pigi ren- 
da — parduodu dėl ligos.

4410 So. Ashland Avė.




