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Prezidentas Rūpinasi 
Naikinti Karo Pelnus

PACIFIKE ŽUVĘ AUSTRALIJOS LAKŪNAI

Ruošiasi pasiūlyti kongresui įstatymus, 
kurie panaikintų pelnus iš karo

nicijos fabrikantų pelnų ir jų 
biznio metodų. Apie reikalą 
tokių įstatymų jis užsimins ir 
savo pranešime kongresui.

Karo veteranų organizacijos 
nepaliaujamai reikalauja, kad 
ištikus karui butų mobilizuoti 
ne tik žmonės, bet ir pačios 
industrijos. Tas ir bus bando
ma pravesti įstatymais. Kartu 
bus siekiamąsi eiti prie tarp
tautinių sutarčių apie panaiki
nimą amunicijos fabrikantų 
pelnų, nes pasirodė, kad amu
nicijos fabrikantai dėl tų pel
nų tankiausiai ir sukursto ka
rus, kad paskui galėjus parda
vinėti ginklus kartu abiems 
kariaujančioms pusėms ir iš to 
semtis milžiniškus pelnus, čia 
neapsieinama ir be didelių ky
šių augštiems valdininkams.

Pasitarime prieita prie išva-

VVASHINGTON, gr. 12. — 
Prezidentas Rooseveltas šiandie 
sušaukė konferenciją žymesnių 
kabineto narių ir šiaip kitų žy
mių žmonių, kad pasitarti su 
jais apie pravedimą įstatymų, 
kurie atimtų iš amunicijos ir 
kitų karo reikmenų fabrikan
tų milžininškus pelnus, kuriuos 
jie semiasi karo metu.

Pirmininku komiteto, kuris 
turės suformuluoti tą progra
mą, tapo paskirtas Bernard M. 
Baruch iš New Yorko, kuris 
buvo pirmininku karo indus
trijų tarybos laike pasaulinio 
karo.

Baruvh šiandie vakare su ki
tu karo industrijų tarybos na
riu gen. Johnsort, buvusiu NRA 
administratorių, išvažiiioja į 
South Carolina ruošti tą pro
gramą.

Prezidentą susirūpinti panai- dos, kad ir dabartinė depresija 
kinti karo pelnus privertė se- yra pasekmė pereitojo-pasauli* 
nato komiteto tyrinėjimai amu- nio karo.

Numato pabaigą de
presijos ateinančią 

vasarą*

Nusižudė garsaus 
kompozitoriaus 

našlė

Gen. Dawes sako, kad depre
sija baigsis birželio ar ge
gužės mėn., kada padidės pa 
reikalavimas patvariųjų pre
kių ,

mėn. ateinan-

depresija bus 
penkis ir pu- 
kurių nebuvo

CHICAGO.—Buvęs šalies vi- 
ce-prezidentas gen. Charles G. 
Dawes, dabar pirmininkas City 
National Bank, kalbėdamas 
Chicagos prekybos butui, pa^ 
reiškė, kad dabartinė depresija 
užsibaigs ne vėliau kaip gegu
žes ar birželio 
čiais metais.

Iki to laiko 
išsilaikiusi jau 
sę metų, laike
kiek didesnio pareikalavimo to
kių patvarių prekių, kaip plie
nas ar geležis. Masinis tų me
džiagų pareikalavimas prasidės 
su pradžia vasaros, tuojaus at- 
gys visas biznis ir ateis “go
ri laikai”.

Jis savo pranašavmią gevų 
laikų remia tuo, kad ir pir
mesnėse depresijose imdavo 
pusšeštų metų laiko iki atsi- 
steigdavo pareikalavimas pa
tvariųjų prekių ir tada išnau- 
jo įsisiūbuodavo “geri laikai”.

VIENNA,, gr.-AJ2 — Bertha. 
našlė buvusio labai garsaus i» 
turtingo kompozitoriaus Leo 
Fall, kuris pagarsėjo savo ne
paprastai pouliaremis operetė
mis, šiandie nusižudė savo bu
vusiame dvare.

Jos vyras, kuris mirė 1925 
m., buvo vadinamas “operečių 
karalium”. Ypač populiarė bu
vo “Dolerio Princesė”, ėjusi 
per keletą metų; Jis buvo tur
tingas ir turėjo- didelį dvarą. 
Bet jam mirus4; jo našlė nu- 
biednėjo, prarado.’dvarus ir vi
są turtą ir atsidūrė dideliame 
skurde. Nežinia kaip įsigavu- 
si į savo buvusį dvarą, ji nu
sižudė klūpodama prieš vyro 
paveikslą. Paliktame 
ji sako: “Pagalios, aš 
savo name. Atleiskite

raštelyj 
vėl esu 
man”.

Bombos suardė 4 ki 
no teatrus

3 žuvo eksplodavus 
degtinei

BOSTON, Mass., gr. 12. 
Keturi krutamu jų paveikslų 
atrai liko suardyti Bostono 
apielinkėse. Bombos buvo pa
dėtos naktį ir sužeistų nėra.

Du teatrai liko išsprogdinti 
pačiame Bostone, vienas Paw- 
tucket, R. L ir vienas Lynu, 
Mass., miesteliuose.

Priežasties bombų dėliojimo 
nežinoma.

te

LOGAN, W. Va., gr. 12. — 
Trys žmonės sudegė eksplozi
joj perdaug įkaitinto mušaino 
indo. Visi trys girtavę. Neto
li namų rastas ir veikiantis 
munšaino varytuvas.

3 sušalo New Yorke
NEW YORK, gr. 12. — Vi- 

są Atlantiko pakraštį užklupo 
smarkus šalčiai. Pirmą sykį per 
28 metų sniego susilaukė Tam
pa, Fla. Pačiame New Yorke 
nuo šalčio mirė trys žmonės.,

Chicagai ir apielinkei feder» 
(io oro biuras šiai dienai praus* 
<aujS:

Giedra, maža permaina tem
peratūroj.

Saulė 
4:19.

w r

teka 7:09

Lietuvos Naujienos
Kleboniškos karvės bol

ševikams Lietuvių latvių de
rybos

Trys Australijos lakūnai, kurie išskridę iš Californijos į Australiją monoplanu “Star of Austrą- 
lia”, paklydo kely ir buvo priversti nusileisti Pacifiko vandenyne Hawaii salų pakraščiuose. 
Nežiūrint stropaus kitų lakūnų ir laivų ieškojimo, jų nepasisekė surasti ir manoma, kad jie jau 
yra žuvę, žuvę lakūnai yra kapt. Charles T. P. Ulm (vidury) . jo pagelbininkas G. M. Littlejohn

• - * k' '
(kairėj) ir navigatorius J. A. Skilling (dešinėj).

ROKIŠKES.—lapkričio mėn. 
5 d. buvo perkamos karvės eks
portui į Rusiją. Panemunėlio 
klebonas Mockus pristatė 9 kar
ves ir visos buvo nupirktos 
Stebėjosi ūkininkai žiūrėdami Į 
kleboniškas gražės karves, bet 
nemažiau stebėjosi iš drūto 
klebono ir iš jo jaunos gražios 
šeimininkės. Galvijų buvo pri
vesta daug. Kai kas ir nesu
tiko savo karvutę parduoti už 
siūlomą kainą, nes ir vietos 
rinkoje nemažesne kaina.

—Miesto burmistru išrinktas 
tas pats p. Malevičius, kuris 
beveik nuo pat nepriklausomy
bės atgavimo burmisrauja.

Kaip rinko Ariogalos 
viršaitį

Jau kasinėjami griu- 
vėsiai sudegusio 

Lansing kotelio
Skaičius žinomų žuvusių siekia 

24 žmones, bet vis dar pasL 
gendama 60 žmonių

LANSING, Mich., gr. 12. — 
Ugniagesiai’ ir bedarbiai jau 
pradėjo kasinėti griuvėsius va
kar* sudegusiojihotelio«Kėnis 
ir ieškoti gaišre ir'pcl griuvė
siais žuvusių žmonių.

Keli lavonai jau liko išimti 
iš griuvėsių, bet jie yra tiek ap
degę, (kad begalima nustatyt j ų 
asmenybės.

Keli lavonai liko išgriebti ii 
iš pro hotelį tekančios Grand 
upės, į kurią daugelis šokogel- 
bėdamies nuo ugnies. ’

Kasinėjimas griuvėsi tęsis 
kelias dienas.

Ikišiol tikrai žinomų, kad žu
vo hotelio gaisre, skaičius sie
kia 24 žmones. Bet dar pasi
gendama 60 žmonių, kurie ga
lėjo būti hotely nelaimės lai
ku.

Naktinis klerkas tvirtina, kad 
hotely buvo 215 užsiregistra
vusių svečių ir ’ 20 darbininkų, 
viso 235 žmonės. Hotelio savi
ninkas Kems nemano, kad ho
tely buvo daugiau 200 žmonių.

Ikišiol žinoma tik apie 174 
žmones. Iš jų 24 yra žinomi 
žuvę/pasigendama ir manoma, 
kad. yra žuvę 6 žmonės, sužeis 
tų yra 39 ir išsigelbėjusių 105 
žmonės. Taigi vis dar nėra jo
kios žinios apie 60 žmonių.

Kadangi gaisre,. kaip tikrai 
yra žinoma, žuvo ir penki legis- 
laturos nariai ir vienas valsti
jos senatorius, tai Michigano 
legislaturos posėdžiai yra nu
traukti. I ;

Dabar yra vedami net trys 
nepriklausomi tyrinėjimai, kad 
nustatyti gaisro prježastj, ko
dėl gaisras taip greitai išsiplė
tojo ir kodėl hotelis taip greit 
sudegė, tarsi butų buvęs pa
statytas iš medžio šipuliukų.

HONOLULU, Hawaii, gr. 12 
Karo laivyno lakūnai paliovė 
ieškoję nusileidusių Pacifiko 
vandenyne trijų Australijos 
lakūnų, nes nebėra mažiausios 
vilties juos surasti gyvus h 

{išgelbėti. Jau 7 dienos kaip jie
leidžiasi, nusileido jūron, liek pludu- 

i riuoti jokis lėktuvas negali.

. . ■ ; y

Bolševikai sušaudė 
dar 9 žmones

MINSKAS, gr. 12. — Bolše
vikų valdžia čia sušaudė 9 žmo
nes kaipo ‘kontrevoliuconierus’. 
Tuo budu atgiežai už nušovi
mą komisaro Kirovo sušaudyta 
Rusijoj jau mažiausia 75 žmo
nės.

Automobiliu darbi- 
ninkai priešingi pra

mones tarybai
DETROIT, Micl.., gr. 12. — 

Automobilių darbininkų unijos 
pranešė Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentui Wm. 
Green, kad .jos nori panaikinti 
apie septyni men. atgal pada
rytą sutartį su prezidentu 
Rooseveltu. J

Sulig tos sutarties buvo su
daryta pramonės taryba iš i- 
jų narių, kurių vieną paskyrė 
pačios unijos, kitą fabrikantai, 
o trečią valdžia. Kadangi ta 
taryba priėmė patvarkymą, jog 
visi jos nutarimai turi būti da
romi vienbalsiai, tai darbinin
kų atstovas pasiliko bejėgis ir 
todėl taryba negali suteikti jo
kios pagelbos darbininkams.

Unijos nariams taipjau liko 
įsakyta nedalyvauti dirbtuvių 
rinkimuose, kuriuos paskelbė 
automobilių darbo taryba. Pir
mieji tokie rinkimai turi įvyk
ti Cadillac Motor Co. dirbtu
vėse.

Kubai gresia naujas 
sukilimas

Vėl tik viena Suomi 
ja mokės savo sko 

la Amerikai
Kitos atsisako mokėti ^arba dar 

nepranešė savo nusistatymo, 
bet irgi nemokės

ir nuo derybų

nutarė irgi ne- 
Ji nemoka sko- 
metai. Nemoka 
Franci jos vals

—------- r——

BOSTON, Mass., gr. 12. ' — 
Maisto perviršio korp. Wash- 
ingtone, per kladią ant karto 
prisiuntė Massąchusetts vąlstL 
jai net 6,000,000 švarų kopūs
tų. Valstija nežino ką šu jais 
daryti, nes ji gali jais apdova
noti visus gyventojus ir d^ 
liktų. . H

HAVANA, gr. 12.— Einant 
gandams, kad, ĮCubąi gręsią 
naujas sukilimas, trijose pro* 
vincijose liko suspenduotos 
konstitucinės garantijos tam, 
kad valdžia galėtų kovoti te
rorizmą. > Tarp tų provincijų 
yra ir . Havana, ;

Karininkai j® ąrinijoš šali
nami ar ipatys rezignuoja. Jau 
26 karininkai pašalinti. Dabar 
tėra tik viena provincija, ku
rioj dar veikia konstitucinės 
garantijos.

Eina gandų, kad ir pats pre
zidentas ruošiasi rezignuoti.

gg ■
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3 jaunuoliai sudegė
’ * i *. 3
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NORRIS, Tekilo gr* 12.
Trys jaunuoliai iš Clear i0reek
CCC stovyklos hetoli Norris 
tvenkinio/ žuvo gaisre, kuris 
naktį sunaikino visę stovyklą.,

'W.'

ARIOGALĄ, Kėdainių aps.— 
Įvyko Ariogalos valsč. viršaičio 
rinkimai, dalyvaujant Kėdainių 
aps. viršininkui. Į viršaičius 
buvo išstatyti du kandidatai, jų 
tarpe ir buvęs viršaitis. Abu 
kandidatai, gauna po lygiai bal
sų. Tuokart traukiami burtai, 
kuriuos laimi buvęs viršaitis. 
Tačiau jį patvirtinti aps. virši
ninkas atsisakė. Apskr. virš, 
tarybos nariams pasako prakal- 
bėlę apie vienybę ir duoda 5

KAUNAS. XI. 6. Elta. — 
Lapkričio 5 d. įvyko pirmas 
Lietuvos Latvijos prekybos de
rybų posėdis. Posėdį atidarė 
Lietuvos Užsienių Reikalų Mi- 
nisteris, St. Lozoraitis, pasvei
kindamas derybų dalyvius. Jam 
atsakė Latvijos įgaliotas mi- 
nisteris Lietuvoje Sėja. Abu 
ministeriai savo kalbose pabrė
žė reikalą sutvarkyti abieju 
draugingų valstybių ekonomi
nius santykius abi puses pa- 
tenkinačiu budir ir padaryti 
pastangų padidinti tarpusavyj 
mainų apyvartą, pasinaudojant 
galimumais, kuriuos šiam tiks
lui plačiai teikia Pabalti jos 
klauzulė. Kalbose, be to, buvo 
pareikšta viltis, kad palanki at 
mosfera, susidariusi po Pabal
tijo santarvės pakto sudarymo, 
palengvins visų derybų uždavi 
nių išsprendimą.

Apsvarsčius kai kuriuos to
lesnės derybų eigos klausimus, 
posėdis buvo uždai y tas.

Sustreikavo Panevėžio 
vežikai

PANEVĖŽYS.— šiomis die- 
nottiis ėmus kursuoti po mies- 

leng- 
^ išreikalavo, kad 

burmistras siistabdytų autobu
są, nes jie netenką duonos. O 
kai tą padaryti atsisakyta, ve
žikai paskelbė streiką. Tačiau 
laimėti nieko negalėjo, nes yra 
pakankamai streiklaužių ir tak
sį nepalaikydami vežikų strei
ko, Už menką atlyginimą juos 
pavaduoja.

kandidatams išstatyti. Po pasi- vfej i vežikai, pareikalavo,
tarimo išstatomi du nauji kan
didatai, kurių vienas gauna 8 
balsus, o antras —2. i Išrinkto
jo aps. viršininkas taipgi ne
tvirtino.

SCHENECTADY, N. Y., gr. 
12.—Gautas radio pranešimas 
iš Mažosios Amerikos, kai 
Byrd pietinio poliaus ekspedi
cija išplauks į Ameriką pabai
goj sausio mėn. New Yorke bus 
apie pavasarį.

WASHINGTON, gr. 12. - 
Artinasi gruodžio 15 d., kada 
Europos valstybės turėtų su
mokėtu sav<) skolų dalį.'

Bet Išrodo, |kad tik viena Suo
mija ir tėmdkės savo skolą. Ji 
viena temokėjo ir pereitą kar
tą, birž. 15 d.

Anglija jau pranešė, kad ji 
savo skolos nemokės, nes pa
sak jos, vienos šalies mokėji
mas didelių sumų pinigų kitai 
valstybei pakenktų viso pasau
lio finansinei tvarkai. Anglija, 
kartu su atsilikusiomis skolo 
mis turėtų mokėti dabar jau 
virš $319,000,000. Amerika bu
vo pasiūliusi tartis dėl skolų, 
bet Anglija atsake, kad tokios 
derybos bent šiuo laiku nieko 
gero neatneštų 
atsisakė.

Franci j a jau 
mokėti skolų, 
lų jau kelinti 
skolų ir visas
tybių blokas Niekurios kitos 
valstybės darė nedidelius {mo
kėjimus parodymui, kad jos 
skolų neatmetą. Tarp pastarų
jų buvo ir Lietuva. Bet Ame
rikos kongresui nutarus, kad 
tokios valstybės vistiek skai
tysis nemokėjusiomis savo sko
lų—defaultavusiomis, tai ir vi
sos kitos valstybės paliovė mo
kėti skolą. Lietuva dabar tu
rėtų sumokėti $121,466, ne* 
skaitant užsilikusių nemokėtų 
skolų. ‘

Suomija jau pranešė, kad ji 
savo dalį skolos, būtent, $288,* 
588 sumokės laiku. Kitos dar 
nepranešė, bet niekas nemano, 
kad nors viena kitų valstybių 
mokėtų. ;
, Nors: /Amerikos valdžia pri
žadėjo didelių lengvatų mokan
čioms valstybėms, kaipo pavyz
dį ko gali tikėtis ištikimai mo
kantys skolininkai, tečiaur* 
Suomiją ikišiol mažiausių pa
lengvinimų nėra gavusi. Abel- 
nai, dabartinis kongresas yra 
griežtai priešingas kokiam nors 
skolų mažinimui, ar skolų naš*. 
tos lengvinimui.

>W.,.ir^ll|l|ll Įimillll n

NEW YORK, gri 12.^-Gau* 
ta žiniij, kad nežinomas laivas 
Pacifiko vandenyse šaukiasi 
pagempą.

NEW YORK, gr. 12.— Dr. 
Harmon Smith, 62 m., pagar
sėjęs gerklės specialistas, retu 
senovišku peiliu nudurė savo 
žmoną Jąnet, 42 m. ir tada pas 
nusidurė. Priežastis žmogžu
dystės ir saužudystės nežino
ma.

Virsdamas medis užmušė 
moterį

Panevėžio apskr. Smigių v, 
Aukštokiškių miške spalių 13 d. 
darbininkai nupiovę nuo kelmo 
leido medžiui virsti į ten esan
tį pravažiuojamą kelią. Tuo 
tarpu pro šalį keliu važiavo 
Paulina Sakalauskienė. Medis 
užvirto tiesiog ant jos ir ją 
vietoje užmušė. Arklys pasibai
dęs pabėgo. Del įvykio vedama 
stropi kvota. z

GIMINĖMS LIETUVOJ
aVi 
zOl
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DOVANŲ KALĖDOMS
Ar mes galim užmiršti mums 
brangius tėvelius, seseles, giminai
čius Lietuvoj šių Kalėdų šven
tėse?

,, , , ■- J •

žinoma kad ne.
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-

SJfavoje.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiųs jūsų pi

nigus Lietuvon doleriais ar litais su užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.

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

1

c.
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Cleveland, Ohio
Lietuvos rankdarbių 
paroda Clevelandui 

patiko
buvo alt-

Estijos
— “Bal

Gruodžio 3 d. čia 
daryta Lietuvos> ir 
rankdarbių paroda, 
tie Art and Handcraft Expd- 
sition, 
krautuvėje,

Lietuvos ir Estijos dirbiniai 
savo įvairumu ir menišku 
gražumu visus maloniai nus
tebino. Parodos atidarymo 
metu pasakė trumpas prakal
bas: miesto mavoro atstovas 
ir p. Neff, pirmininkas Cham- 
ber of Cominerce. Nuo lietu
vių kolonijos parodų pasvei
kino adv. P. V. česnulis. Lie
tuvos gen. konsulas P. Žadei- 
kis atsiuntė pasveikinimo te
legramų. Gaila, kad į parodos 
atidarymų neatvyko Lietuvos 
ir Estijos atstmai asmeniškai. 
Jų atvykimas butų pakėlęs 
dar aukščiau šios parodos 
reikšmę.

Parodos atidarymo dienų 
vien lietuvių pas May Co. at
silankė virš 1000. Apie paro
dos atidarymų Clcvelande su
žinota vos kelios dienos pir
miau. Nepaisant to, ačiū vie
tos lietuvių veikėjų pastan
goms, taipgi ačiū “Dirvos** iš
kalbingam 
visa, lietuvių 
apie businčių parodų. Gėrb. 
klebonas kun. Vilkutaitis ir 
kun. Karužiškis nuoširdžiai 
parėmė parodos idėjų. Ponia 
Ona MicheJich, Federacijos 
veikėja, p. K. S. Karpius* re- 
daktorips, inž. P. J. Žiūrįs, ly
tiems padedant, sudarė Veik
lų parodos patronizatorių ko
mitetų, kuris yra davęs tokias 
geras pasekmes. Ponas L. Bo- 
nyhard, Lietuvos ir Estijos 
komercinis agentas, nuošird
žiai pasidarbavo parodos pa
sisekimui.

Dienraštis “Cleveland Plain 
Dealer” iš gruodžio 2 d. pa
rašė ilgokų straipsnį apie lie
tuvių ir estų dirbinius ir tarp 
kitko taip sako: “There are 
articles from morc than 100 
communitiės in Lithuanian 
display, whicli inčludes fine 
specimens of wood carving, 
weaving in age-old nature 
pattems, and in amber, the 
national pride of the country. 
In -spite of the antiųuity of the 
origin of the folk art of both 
countries, the designs and co- 
lorings are eharacterized by

didžiausioje miesto
May Company.”

paraginimui, — 
kolonija žinojo
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Padėka
Tariu Širdingą aČlh visiėm^ 

kurie taip skaitlingaiaplanke 
mano paveiksiu p^odų B, K. 
Elliots Galerijoje nuo lapkričio 
19 ir gruodžio 1 <L 'taip pat ta
riu ačiū* korespondentui ir 
“Naujienoms” už priminimu. 
Dar kartų fąfto Višiėnis šh’din:- 
gą ačiū.
Petras P. Čehiftfe, architektas.

ho-essentials which can alwtlyš 
bė added later when the own 
e?s iinaiicial problem permits. 
' Why dėri’t people face reali
ties at this so called Thodern 
a^ė?

Everyone, no matter in what 
age, dislikes to face unpleas- 
ant realities. Probably nevet 
before in the history of om 
cbVntry has there been . such 
a, “own your home, vogue 
on the part of the rich, tb.e 
lucky and even the moderato 
wage earner. Never have people

been so obsessed with the idea 
of possessing their ideal home 
wherein to dwell. Whether it 
is a three room bungalow, a 
six room house or an elaborato 
mansion, the desire for owner- 
ship is repeatedly inereasing.

With real estate lesa liqmd 
than many forms of other in- 
vestment; excesswe taxes and 
the continuous loss of publ’c 
eonfidėnee in real estate as a 
safe investment yet you fird 
this vast majority of people 
actually facing realities that I

believe may be compared 
honestly with the courage of 
the people in the past.

Peter P. Cherniss, 
Architect.

SIUSKIT PER 

naujumas 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės'r 
taip pataria Lietuvos bankai

•mm.MM.

simplicity .lerių, tai reiškia, jog tie pą 
trend in

Cleveland 
atidarymo 

Lithuanians

—

the directness and 
of the modernistic 
decoratlons. ”

Laikraštis “The 
Press” parodos 
dienoje rašo:
artd Estonians united in pre- 
parirrg 3-week show of art 
and handcraft at May Co. The 
exhibit is sponsored by Lithu- 
anian and Estonian govern- 
ments. Thousands of pieces of 
handcraft, including wood- 
carvings, weavings, textiles, 
leatherware and amber conl- 
prise the Lithuanian and Es
tonian exhibit which opened 
today on the May Co.*s fourth 
floor.”

Parodos kultūrinis efektas 
yra visais atžvilgiais pavykęs. 
Tatai liudija ir šitokia telegra
ma, pasiųsta Lietuvon Gen. 
Konsului P. Žadeikiai į New

veikslai padarė gerą įspūdį.
Antrą paroda atsidarė gruo

džio 3 d. May Co. krautuvėje. 
Tai Estijos ir Lietuvos rank
darbių paroda. Jei tai butų pa
skirų žmonių paroda, tai nie
ko nesakyčiau. Tačiau, kuomet 
yra atstovaujamos net dvi val
stybės, tai išeina nei šis, nei 
tas. Atvirai kalbant, ji atrodo 
silpnoką. Eksponalų kainos tie
siog neįmanomos. Pavyzdžiui, 
kaklaryšiai, kuriė Lietuvoje 
parsidavinėja po du ar 
tus, parodoje kainuoja 
tris dolerius. Vadinasi, 
kartų daugiau.

Lietuvoje man teko 
kelių mokyklą parodas. Tunu 
pasakyti, jog jos atrodė daug 
geriau, negu čia surengtoji.

—- Parodas lankąs.

American Home 
Architeėfttre GYDYTOJAI 1R DENTISTAI

tris li- 
du *- 
keletą

matyti

How can I lower the cošt in 
bUilding a home?

Obviously the first econond- 
cal movė W<nild be <he time 
of year in which you eonsidet 
building your home. Ėuildim* 
material prices are ustfally leš«! 
in the wintėr than in the sum- 
mer due mainly to the lessėnėd 
demand. In many cases as 
high as ten perceht on mato- 
rial can be savėd which actual- 
ly means a reduefion of about 
five percent of the entire čost

MM.

LIETUVIAI
t

LIETUVIAI I
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard. 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Čor. of 35th and Ualsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:30 

Nedėtomis pagal sutarti.

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospėct 1980

KITATAUČIAI

pozicija atidaryta. Pasekmės 
labai gražios. Anglų spauda 
atsiliepia jautriai. Priimkite 
širdingus sveikinimus nuo Cle 
velando lietuvių vsuomenės už 
tokį gražų tautinį pasidarba
vimų. Nauda lietuvių tautai 
yra milžiniška. Lietuvių Ko
misija: Ona Michlich, P. V. 
Česnulis, K. S. Karpius.”

A/* pavyks bizniškoji paro
dos pusė? Kaikurioš kainos 
atrodo aukštos, bet kai prisi
meni, kad tai rankdarbiai, o 
ne mašinų padaras, tai yra 
suprantama, kad kainos nega
li būti žemos. Spėjama, 
vietos lietuviai šį tų iš 
puikios parodos pasipirks 
ledoms ir atminčiai.

— Jūsų korės p.

P. Černio planas 
siunčiamas 
Lietuvon

architektas černis

kad 
tos 

Ka-

Cleveland, Q.
/į,

Parodos

paroda pasibaigė
1 d. Tai buvo archi- 
Petro černio, paveik-

suViena 
gruodžio 
tekto, p. 
slų paroda. Tenka pasakyti, jog
ji praėjo labai sėkmingai. Pa
rodą aplankė gana skaitlingas 
publikos būrys. Atvyko nema
žai ir lietuvių pažiūrėti, kaip 
atrodo musų tautiečio paveik
slai.

Paroda nusisekė ne tik, kaip 
yra sakoma, morališkai, bet ir 
iš biznio atžvilgio Mat, buvo 
parduota keli paveikslai. O ta:, 
žinoma, geriausiai liudija, jvg 
p. černio paveikslai žmonėms 
patiko. Paveikslų kainos buvo 
nuo 25 ligi 75 dolerių. Ir jeigu 
atsirado 'žmonių, kurie nesigai
lėjo mokėti kelis desčtkus do-

Kai 
pradėjo rašyti apie namų sta
tybų, tai atsirado nemažai žmo
nių, kurie kreipėsi į jį su vi
sokiais klausimais. Ir tai visai 
suprantamas daiktas. Taqj lie
tuvių yra nemažai tokių, ko* 
rie turi namus arba planuoja 
juos įsigyti. Jiems tad svarbu 
žinoti, kaip tie namai tūri bū
ti sutvarkyti.

čia bus įdomu pažymėti, jog 
architekto P. černio kurinį ne
užilgo susilauks ir Lietuva. 
Dalykas toks: prieš kiek laiko 
clevėlandiętįs. J. Urmonas kreiv, 
pūsi j pr^čertrį su prašymu4 pa-4 
daryti braižinį namams, kurie 
planuojama statyti Lietuvoje.

Iš pradžių p. Černiui tas pra 
šymas pasirodė keistokas. Ta 
čiau p. Armonas užtikrino, jog 
Lietuvoje rimtai galvojama 
statyti namų sulig p. černio 
padarytu planu. O kad viskas 
butų tinkamai atlikta, tai dar
bą prižiūrės p-ios Armonienčs 
brolis, ip. Juozas Balčiūnas, krf- 
ris yra statybos technikos stu
dentas.

Po to architektas Petras 
černig mielai sutiko padaryti 
namams planą ir suteikti visas 
reikalingas instrukcijas dykai. 
Jis dar pareiškė, jog anksčiau 
ar vėliau pats aplankys Lietu-' 
Vų ir patikrins, ar jo planas 
tinkamai išpildytas.

— “Naujienų” skaitytojas.

five percent of the 
of the home.

There are ąls6 
merous good ways 
owner may ecorioiiiize and yet 
not lessen the durability of the 
structure. Būt he mušt ha ve 
an architect whereby he can 
be safeguarded against sub 
stitu’tion of poor workmanslrp

S K j **

and choice of good material ai 
a lower cost. I also found it 
praętical to eliminate a fetv

other 
įvherė

iu i- 
the

Phone Canal 6122

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

Serėdoniis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Rcpuhlic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė
6900 So. Halsted St

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

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

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 prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISK

Lietuvis Advokatas
4631 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 2800
Rėz. 6515 So. ‘ Rockwell St.

Tel. Republic 9723

Philip S;- Rosenthal
ADVOKATAS !

4193 S. ARCHER AVENUE 
PHONE LAFAYETTE 44S8 

HOURS: .EVeningr ff to 0 P. M.
134 N. LA SALLE STĖEET 

PHONE CENTRAL 01O6 
HOURS: 0 A. M. to 5 P. M.

AKIŲ SPECIALISTAI

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

Šios degtinės žemos kainos jus nustebinsi

PATARIMAS TAVERNŲ SAVININKAMS

Patariamė visiėftis tavernų savininkams, kad jus 
tuojau užsisakytumėt iš musų sandėlio užtektinai 
likerių dėl ŠVENČIŲ, pilnam ūžganėdinimui savo 
kostumerių. Mes turime didžiausi pasirinkimų ge
riausio LIKERIO, VYNO, DŽlNĖS ir CORDIALS. 
Pirkdami pas ftius likerius Reisais arba mažiau/ 
sutaupysite pinigų.

Bridgeport Liquor Co, Ine.
CHICAGO, ILL.

9»f n*.

W HOLE S Alė' oNly

3252 SO. HALSTED STREET,
Tel. VICTORY 8882—5383

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

Tel. Kėnwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezel’is

Dentistas
4645 So.’ Ashland Avė.

arti 47th Street t 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
? Telefonas Virginia 0036

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

------------ ■ ■■ ■ ■■ . t. - - . 2 . .

A. Mohtvid, M. D.
Wešt Town„State Bank Bldg. 

2400ThVČSt Madisdh Street
Vai. 1 iki ’ 3 ptt■ ’pfetųf >6 iki18 Vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Dr. Pulsuckis
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699 

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

6412 Sė. Campbell Avė. 
Prdspect 0469

vak.

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospėct 6659 

. Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Žala toris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

_______________________ l___________ i________________________

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris,
3325 So? Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483 ' -t 

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

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

Rez. Telephone Plaza 2400
Ofiso Tel. Calumėt 6893 
Rez. TeL.Drexei.9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas . 

Moteriškų, vyriškų, Vaikų ir visų 
.. j 'chroniškų t ligų. ”11

’ ^Ofisas 3102 So. Halsted St. i » 
arti 31st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne- 
dčHomis ir šventadieniais 10—12 

dieni.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrieally Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi x galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystė i* toliregyst^. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzamlnavfmaš daromas sė 
elektra, parodančią mažiausias ktai- 
dar, Specialė atyda atkreiptam j mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland AV<
i Phone Boulevard 7589

' z • ■•-. . -M' ’»■

...... ....................- » N . . . . , • ...........................Į/ ... ..

DR. G. SERNER
Lietu Vis 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St

Halėted St. ■ 
Valandos ųo 10—4, nuo .6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
Va!., Nedėlidmis nuo 10 iki 12 

8343 Sbuth Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

25 METU PATYRIMO
Pritaįkimeakinių dėl Vi*oWąkių

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilfefa i daiktą. 
Jei spaudos rašUsišfodo dvigObss 
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jaujums reikia 
akinių.

Vist Telefonai:
Yards 1741-

1742
LAIDOJAU PIGIAU 

NEGU KITI
Ambulance Patarna
vimas Diena ir Nak
tį. Moderniška Kop
lyčia ir Vargonai * 

DYKAI!

J. F. EUDEIKIS
; Laidotuvių ..Dirękto- 
jy. ritus per 30 Metų 

4605-07 S. Hėrmitagd 
Atenue
Skyrius 

4447 S. Fairfield Avė.
• ■ *r . ■

1801
Platt Bldg.,kamp. 16 ^t,2 aukštas 

pąštėb^dte ' ■
Valandos nuo 9 
karo. Room 3.

abSS <•• 
baiso va- 

v. r.Vv.w?,y..«s uždaryta. 
KaRtamb Lietuviška!

Phone Ganai 0528

GRABORIUS it BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718W.18tkst 
Tek Monroe 8877

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
t GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

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

~ i - '
Liūdnoj Valandoj 

Pašaukite

L J. BAGDONAS
2506 W. 63 St.

Tel. Rep'ublic 3100 
10734 SOUTH 

, MICHIGAN AVĖ.
& Telefonas X 

■Ak Pullman 4151 A: 
įūSffSsfiK. *-/lLl'L j >

Tel. Cicero 2109 

ANTANAS PETKUS 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct 

CICERO. ILL.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse.. Pašaukite........ .
REPnbnc 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

Lacliavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiAuSiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516
„ SKYRIUS:

1433 S. 49 Ct., Cicero, UI. 
Tek Cicero 5927

Ct., Cicero, III

AKUŠERES
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrič treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

Tel. Lafayette 8572
J. Liulevičius '

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS ; 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 3

Didelė ir graži t 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

Telefonas Yards 1138 •

Stanley P. Mažeika 
Grabofius ir 

Balzamuoto jas ' 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

J. F. KADŽIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

Modemiška koplyčia dykai. 
663 W. 18th St. Tel. Canal 6174

CHICAGO. ILL.

L J. ZOLP
1646 West 46tk St

Tel. Boulevard 5203 ir 8413 
: 1327 So. 49th Ct.

T«L Cicero 8724. Koplyčia d:Koplyčia dykai
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Garsinkitės Naujienose
Brooklyn, N. Y

sekančiame S

n įi.

Brooklyn, N. Y

MKeralSavin^ ™|aND LOAN ASSOCIATIONžmonių

organą

JAUNIAUSIA ILLINOIS MOTINA

MAVBe

NOW

JV'l

TO THE 
DUNCJEO

—tas be 
patiems.

Mano valdžia 
(U. S. Government) 

deda pinigus i 
Standard Federal 
Savings and Loan 

Association 
of Chicago

DIGESTIBLE 
AS MILK 
ITSELF!

R ATS 
COULD 

p©

Mrs. Audy Ruzelka, Jr., iš Ezra, III., 13 metų amžiaus,

tmat
Nioise
OVBQ o 

THE’CiE’r

Dar truputį apie tą garsų 
Sandaros 20 metų sukak

tuvių minėjimą.

gvildenami SLA. organe, negu 
iki šio laiko tai buvo daro
ma.

taip kalbate ir 
tai triuškinti

MES PASIUNČIAME PINIGUS { VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS RATOMIS

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

DĖDĖ SAMAS 
PATARIA TAUPYTI ŠIOJ IŠTAIGOJ

THE 
PIRKTE 
CAPTAIN 
įjlAJHDOl

erzinimų. <______  ____, ____
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
85s. 60 c, $1.00.

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

Iš SLA. M-tos kuopos 
susirinkimo.

ir kalendorių 
DYKAI.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

4514-16 W. ROOSEVELT ROAD <3
arti St. Loui^ Av. Tel Kedzie 890!' ■
Vanos, lietaus ir druskos vanos

swimming pool >
įtusiška ir turkiška pirtis ’

Moterims seredomis iki 7 v *

tos rinktines publikos su vi
sais artistais ir rengėjais susi
rinko’ 37 ypatos.

šiais metais jus Brooklyno 
ponai vaikščiojote antru kar
tu tas 20 metų jūsų Sandaros 
sukaktuves ir šį kartų rinkti
nės publikos prisirinko viso 
42, kas reiškia, kad j vienus 
metus laiko jus pralaimėjote 
šešis rinktinius žmones. Nebesirūpinkite dėl 

odos niežėjimo, Plai 
skanų, Išb grimų, 
Dėmių ir kitų odos 

Gaukite bonką Žemo

“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 keksu.

S. PETRAUSKAS
BAKERY

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

Mes turime pasirinkimui 
1000 porų čeverykų.

Iki Kalėdų krautuvė atdara kas 
vakarą ir nedėliomis iki 3 

vai. po pietų.

UNIVERSAL
SHOE STORE

ZALESKI ir MARTIN, sav.

3337 & Halsted St

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

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

;j£in 5%. Dėl ‘platesnių 
žinių, kreipkitės j ofisą.OF CHICAGO

Pirma Lietuvių Federal Įstaiga
2324 So. Leavitt Street

PHONE CANAL 1679 
JUSTIN MACKIEWICH, Rašt.

visuomenė—ta musų lietuvis- mo visuomenėje jau senai yra 
ka liaudis atsuko jums užpa-1 netekus. Gaila! *— Rytietis. 
kalį ir jūsų daugiau neskaito 
vertais remti.

Kuomet jus giriatės ta savo 
rinktine publika, tai visuome
nė bei vietos gyventojai tik 
pasijuokia iš jūsų tuščių pa
gyrų. Jus garsinote, kad bus 
jūsų bankiete garsus žmonės 
net iš tolimų kolonijų. Taip, 
jie buvo, bet nebuvo' vietos 
gyventojai, kurie gerai pažįs
ta jumis, kaip lygiai ir tuos 
jūsų garsius vyrus, kuriais jus 
giriatės.

Šitas kelias pastabas čia aš 
nedarau jums, musų ponija, 
ne piktais norais, bet todėl, 
kad priminti jums jūsų klai
das, kurios daro jums patiems 
daug blogo. Yra labai bloga, 
kuomet kas netenka visuo
menėje pasitikėjimo, gi musų 
lietuviška ponija to pasitikėji-Kunigai, pasekdami darbininkus, ėmė organizuotis ir su 

darė savo profesinę sąjungą — Ministers Union of America 
Local No. 1. Jie, kaip organizacija, dalyvavo ir bedarbių de
monstracijoj New Yorke.

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

Kadangi šitas 38-tos kuopos 
susirinkimas buvo priešmeti- 
nis, kuriame turėjo būt renka
ma kuopos valdyba sekan
tiems metams, todėl ir susi
rinkimas buvo skaitlingesnis, 
nors iš tikro turėjo būti dar 
skaitlingesnis. Bet kas lieka 
daryti, kad dar daugelis SLA. 
narių palieka savus reikalus 
atlikti kitiems. Čia ir vra mu
sų visuomeninė nelaimė, kuo
met dalis tos visuomenės, kur 
jie nebūtų, vienoje ar kitoje 
organizacijoje visgi neatlieka 
savo pareigų, tik primeta ki
liems jas atlikti. Kuomet vie
nas žmogus turi atlikti trijų 
žmonių pareigas ir dar atsako 
m ingo j c formoje, tai nėra len 
gvas darbas. Vienok šiame 38 
kuopos susirinkime, kad ir 
vienas turėjo atlikti trijų pa
reigas, bet. čia pasireiškė ge
ra tvarka ir tvirtas vieningu
mas. Todėl pareigas atlikti 
vienam už tris buvo galima ir 
net nesunku. Šiame .‘18 kuopos 
susirinkime nesirodė jokios 
politikos. Atrodė, kad visi čia 
dalyvavusieji buvo tik geri S. 
L. A. nariai ir tikri lietuviai. 
Visiems rūpėjo tik SLA. labas, 
ir lietuviškos visuomenės ge
rovė. Pavyzdžiui, kuopos val
dyba rinkta aklamacijos bil
du. Visi, kaip vienas, sutiko 
palikti visą senąją bei buvu
sią kuopos valdybą, kuri, jei
gu žiūrėti per politikos aki
nius, didžiumoje, yra progre
syviai žmones, bet, ačiū laimei 
ir musų 38 kuopos narių susi
pratimui, čia tų politiškų pa
siskirstymų nesimatė.

Kuopos valdyba susideda iš 
šių narių: Pirm. S. Michelso- 
nas; vice-pirm. šnyras; iždui. 
Macys; užrašų rašt. tP. Nar
vydas; finansų rašt. Šiaulys; 
iždo globėjai ponas Tarnas, o

čia paduotos skaitlinės yra 
teisingos. Aš keliu savo deši
nę ranką ir sakau, kad čia 
paduotos skaitlinės yra teisin
gos. Ir dar turiu pastebėti, 
kad šiais metais ta jūsų rink
tinė publika buvo importuota* 
net ir iš tolimų kolonijų. Ir 
visgi jos čia prisirinko vos 42. 
Na, ir kieno gi j£ia yra kaltė?

Well, aiškus * dalykas, kad 
darbo žmogus nenori maišytis 
su ponais, nes paprastas žmo
gelis ponams neužsitiki. Musų 
ta lietuviška ponija ypatingai 
čia Brooklyne yra pusėtinai 
“pasižymėjųsi’V^f rietu vos Atš* 
tatymo Bendrovės “gišeftas” 
yra skaudi atmįntis daugeliui 
ir todėl paprasti žmonės žiuri 
į tuos, kurie save vadina po
nais, su dideliu nepasitikėji
mu.- > ■ ' . ,

Lietuviška patarlė skamba 
taip: pagyrų puodas visuo
met kiauras. Taip ir čia. Mu
sų Brooklyno garsus ponai 
sandariečiai apvaikščiojo ant
ru kartu ponios Sandaros 20 
metų gimimd sukaktuves, gy
rėsi, kad jųjų garsiame ban
kiete publika buvo rinktinė ir 
jos buvo net arti šimto asabų. 
Aš jums, ponai vietos sanda
riečiai, va ką pasakysiu. Pra
eitais metais, kai jus pirmas 
20-čių metų sukaktuves minė
jote, jūsų rinktinės publikos 
susirinko į tą garsų minėji
mą viso 48 asabos; ir tai ne
buvo jūsų vienų ponija, — čia 
buvo ir paprastų žmonelių. 
Vėliau jus rengėte garsų kon
certų; čia jus ir girėtės su 
savo rinktine publika. Na, o

Man gana patiko šitas 38-tos 
kuopos susirinkimas. Tur būt 
ne tik man vienam patiko, 
bet jis patiko ir visiems, kas 
jame dalyvavo, išskiriant Ony-

Pittsburgh’o 
sutriuškinote didžriu- 
. narių valią. Čia pa- 

pasibučiavimas 
ponai sanda

lui vo didž Jausis smu- 
visuomenė pa- 

ponios, 
Nuo to laiko

Ade vou hurt;
DE-TBCŽ PEN? S'AV.VNMČkT
AQG GOIKIG TO DO 
NOW? Sl_Ul<JOER PUCT 
tq- UO ęOMS

us AMO
AC.'aJ' t

A splendid cheese 
food for children

It spreads 1 .į-įž 
allCGB 

toaats 
melts

kito vardo neatmenu. Maršai 
ka Petrauskas.

Visa šita valdvba susideda 
iš gerų 38-tos kuopos narių ii 
inkta aklamacijos budu; 

risi, kaip vienas, sutiko remti 
<eną kuopos valdybą. Senis 
Ambraziejus padarė įnešimą 
kad visa kuopos valdyba rin 
kti aklamacijos budu. Ponu 
Ambraziejui užtai priklausė 
laug pagarbos. Kuopos nuta
rimai patys,per save turi kul 
turinę reikšmę ir žadant 
daug gero visai SLA. 38 kuo
pai. Nutaria rengti paskaitas, 
prakalbas ir prelekcijas po 
kuopos susirinkimų. Tai ganu 
rimtas nutarimas. Pirma pro
tekcija įvyks šio mėnesio 13 d. 
Prelegentas bus Dr. Žukaus
kas. Tema, rodosi iš sveika
tos srities. Nutarta įsteigti lie
tuvių kalbos mokyklą dar šį 
sezoną, {nešėjas ponas Valai 
lis gana rimtai mokyklos rei
kalingumo klausimą išaiškino. 
Čia Brooklyne jau yra apie 
dvi tokios čia gimusių jauni
mo mokyklos, bet jos nėra S. 
L. A. mokvklorhis. Ponas Gin- 
kus irgi gana rimtai tokias 
mokytos reikalingumą nupie
šė. Brooklyne yra 7-nios radio 
grupės, kur pateikė lietuviš
kus programus septynis kar
tus savaitėje, ir trys progra
mų vedėjai yra 38 kuopos na
riai. Ponai Ginkus, Valaitis 
ir, rodos, Tarnas. Ponas Gin
kus, rodos, pirmiausia pasi
žadėjo per radio dykai garsin
ti kuopos prelekcijas. P-nas 
Valaitis pasakė, kad iš kultū
ros niekas biznio nedaro, o 
todėl ir jis sutiko dykai kuo
pos parengimus garsinti. Ro
dos, sutiko ir p. Tarnas. Tai 
yra gana pagirtina. Čia buvo 
pareikšta ir ta mintis, kad S. 
L. A. organas “Tėvynė” yra 
labai mažai SLA. narių skai
toma. Tas yra faktas 
vyne” mažiausia yra 
skaitoma.

ver
tai jūsų, ponai

Apie musų SLA 
“Tėvynę” ir jos redaktorius 
daug kas galima butų pasa
kyti, bet kas nori pajudinti 
širšių lizdą? Tad ir šitą rašinį 
priseina siųsti į pašalinę spau 
dą, ir ačiū pašalinei spaudai, 
kad nealmeta SLA. reikalų.

Musų jaunimo klausimas 
yra gana rimtas ir tas klausi
mas būtinai tdrėtiį būti riša
mas SLA. organe, nes jauni
mas yra Susivienijimui be ga
lo reikalingas. Bet kad prie 
SLA. organo negali artyn pri
eiti ir tik dėl to, kad SLA. 
seimas padarė klaidą redak
toriaus parinkime. Seimas, 
rodos, turėjo galią išdraskyti 
tą širšių lizdą, bet to nepada- LINCOLN'S FRIDE DEGTINE

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

PABANDYKITE ją šiandien ir patys persitikrinkite.

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY Ine.
' WHOLESALE ONLY
3252 SOUTH HALSTED STREET

Tel. VICTORY 5382—5383

Kitas dalykas, kurį čia 
a prisiminti 
r ponios, puolimas kaip žod 
iii, taip ir raštu prieš progre 

iyvę visuomenės dalį,—i. 
falo kenkia jums 
Jei atrodo, kad jus ponai ne
galite to visko sau išsiaiškinti, 
odei visuomenė nuo jūsų ša- 
inasi ir jumis palieka vienus 
{irtis ta jūsų rinktine publi
kai kuri retėja ir retėja kas 
lietas. Jus vis bandote orga
nizuoti tas savo suirusias jė- 
;as ir giriatės, kad jus viską 
ui triuškinsite 
L. S. seime.

Kuomet jus 
•engiatės ką 
mums prisimena jūsų pasibu- 
davimas Pittsburgb’o seime 
kur jus 
nos SLA 
minėtas jūsų 
jums patiems, 
iečiai

gis dėlto, kad 
matė jūsų, ponai 
tikrąjį veidą

KORESPONDENCIJOS

šitas mano pareiškimas 
gali nepatikti ponams “Tėvy
nės” redaktoriams. Jeigu taip, 
tai atsiprašau, bet kuomet aš 
darau tokį pareiškimą, tai tik 
tąja prasme, kad jo neužgauti, 
o tik pabudinti iš neapykantos 
sapnų prieš tulus SLA. narius. 
Dar kartą atsiprašau, bet 
musų SLA. reikalai, ypatingai 
musų čia gimusio jaunimo, 
reikalai, turėtų daugiau būti savo naujagimiu. Jos vyras yra 23 metų angliakasys

■, i

DON’T 
NEGLECT 
ACOLD

Stop
Įtching
1 Skin

žemo
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Spauda duoda labai daug reklamos kiekvienam žy
mesniam asmeniui, Kpris įpąpąko, kad NĘA jau esanti 
susmukus arba baigianŲ susmukti. Paskiausias tai?pe 
tokių pranašų yra General Motors korporacijos prezi
dentas, Alfęed P. Sloan. Jo ka^bą, pąąąkyt^ Illinois pra
monininkų sąjungai, apie tai, ,kąd .bjznis Amerikoje gą- 
lįs atgyti, tik pasiliųosąvęs nuo valdžios reguliacijų, 
laikraščiai išspausdino pirmuose puslapiuose, pridėda
mi nuo savęs glėbius komplimentų jo adresu.

Sakysime, Kąd ti^rpi taip yra, kaip skelbia šitie 
NRA. laidoto jai. Bet klausimas, ar jiems patiems {butų 
gerąį, jeigu jų žodžiai išsipildytų?

Panaikinus valdžios reguliacijas anie jdąrbiųinkųi 
uždarbius, darbo valandas ir kitus dalykus, kuriuos 
NRA bando sutvarkyti, biznis sugrįžtų j ‘Senąsias vė
žes”, kąip §ąko p. Šloan. Bc-t kur AmęriįKoą jįiąnis nu- 
yažiavo tomis senomis vėžėmis? Visi gįpo, ;k,vr: į bai
siausią krįzjį, kųns išmetė į gatvę milionus tdąrbininkų,' 
nugyvendino šimtus tūkstančių biznięrių, jjriąlėgė far-į 
merius ir privedė visą kraštą kuone piįie desperacijos/

Tai argi Amerikos biznis nori, kad grįžus gerovei, 
už kelių niętų jisai yėj įkirptų į toki^ pat balą? Jeigu 
taip, tai jisai ruošia sau nepavydėtiną ateitį. Kuomet 
ąteis naujas .panąšųs krizis, po trumpo 'Wpwpei5įty" ląi- 
Kotaipio, tai tojįomis, kaip Rooseyelto -•naujoji daly
ba”, priemonėmis žmonės jau nebesiduos tnupaalšinti. 
Anaiptol! v ?

' Jie tuomet šluos iš aukštų galybės sostų Jie tiįc pi
niguočius, kurie šiandie keikia valdžios reguliacijas^ 
bet liberališkus jų pataikūnus. Kada leidžiama blo
gam dalykui įsisenėti, tai jisai, .galų gale, būna išrau
tas su šaknims.

Nesenai miręs Lietuvoje ę»- 
kunigas Purickis, pasirodo da
lyvavęs sudaryme projekto įs
tatyti Urachą Lietuvos kara
lium Mindaugiu Antruoju. Kąip 
paduoda “Lietuyąs žinios”, d-ro 
Pu.rickią minėjime M. Yčas pa
pasakojęs žingeidžių ątsimini- 
nių iš tų laikų, kada jis su d-ru 
Purickiu jieškoją karaliaus Lie
tuvai. Tuo pačiu JaiRų d-rąs 
Purickis porėjęs prajotą K. Ql- 
šauską padaryti Lietuvos vys
kupu, bęt nepaąisękę.

Štai kaip M. Yčo pasakoji
mas yrą ;pąžymctas “Lietuvos 
žiniąąe”:

f‘M. Yčo pasakojime labai 
įdomų momentą sudąrč atsi- 
miuimai apie ^ąraliaųs Min- 
daugo H, t. y. .Uracho rinki- 
mą. M. Yčąs birželio mėnesį 
atyyKęs į Vilnių ir apsisto
jęs pas šmetp’iM8’ ąt- 
bėgęs Sal. įBąnąitis ir pareiš
kęs, kad dr. Purickis visiems 
pąsąkojąs, kąd |Urąch.as suti
kęs būti Lietuvos karalium. 
Esą reikią Purieji sųdrąusti, 
nes ta paslaptis išeisianti vie
šumon. Netrukus atėjęs Pu
rickis ir prasįdėjęs pasįtari- 
mas dėl Uracho rinkimo ka
ralium. Purickis buvęs reije-’ 
arentu. Jis papasakojęs, kąd 
pas dvągininką študgarte su
rinkęs apie Urachą žinias,* 
kurios buvę optimistipės. Kai

buvęs Urachas išrinktas JLie-{ 
tuvos karalium, M. Yčui ir 
dr. tPurickiui buvę pavesta 
surašyti konstitucijąs (kapi
tuliacijos) pasižadėjimo pco-- 
jektas, kas ir buvę padaryta. 
Po to jie tą projektą vežė 
pas Urachą, kuris ją pąąira- 
šė ir dąvė pasižadėjimą būti 
Lietuyąs karalium. M. Yčąs 
pąsisakė nepasakosiąs, kaip 
jie tą pąkyietimą į Lįętąyąs 
soątą Urachui yežė, bet čia 
galimą priminti iš paėjo dr. 
Purickio pasakojimo viename 
žurnalistų susirinkime. Pa
sak dr. Puriękį°> tas Urącho 
pakylėsimą i iąetųyąą ąostą 

.dokumentas vežti buvę ne
lengva, nes tejęę slapstytis. 
Todėl dę. Purickis tą doku
mentą yeždąmąs trąųkiniu 
buvo paslėpęs traukulio ap
sivalymo Kmubarely. Urąęhųi 
dokumentas nuvežti .pasisekę 
ir jis jį pasirašęs, bet likęs 
apviltas. Paskui pral. Olšaus
kas radęs kandidatą į Lietu
vos sostą kažkokį Ispanijos 
pripcą ir tą pąkvietęs. Įyy? 
kusi painiavą. A. Voldemaras, 
dėl tos painiavos turėjęs ne
smagumu.”
Apie Purickio pastangas pa

daryti kun. Olšauską Lietuvos 
.vyskupų štai kas buvę M. Yčo 
pasakytą:

“ĄI. Yčas d-rą Purickį pa
žinęs Lozanoj, kur Purickis 
buvęs komitete, kuris rūpi
nęsis palaikyti ryšius* su Lie
tuvos dvarininkais. Būdamas 
Šveicarijoj dr. Purickis už
vedęs pažintis su Vokietijos 
reichstago krikščionių grupe, 
per -kurią rūpinęsis pral. K. 
Olšauską padaryti Lietuvos 
vyskupu, tačiau Vatikanas 
Olšausko nepriėmus ir antru 
kandidatu buvęs nurodytas 
Matulevičius, kuris ir jbuyęs 

. paskirtas.” i
■ nmn —iiii i ■■■iii m . ......  ........... ..... .................. ......................  ....... ■■imi...nu „

puodai. ^Ia, o kas darosi, 
kuomet maistas ten pasilieka 
per naktį, savaitę, net mėne
sius? Ątsitinka tąs pats, kąs 
ir išmatų inde: Po dienos ąr 
dviejų nebegalima nei artyn 
prieiti — smarvė nepakenčia
mą, Mąt, ten eina tam tikros 
chemikines perniąįnos, kurios 
pagamina įvairių dujų — ga- 
zų, gadinančių orą visoj apįc- 
linkėj. Kųpraptąipą, danties 
skylėję pųnantis ,mąiątąs tiek 
daug oro nepągądina, nes

Apžvalga

4tEuropaf

Europą, 
kad net 
(giminės

PIŲIE# VYRAI
^S«uyę NA(W^4MSjrAi

^Kur MK ,mes Puipoje be
ieškotume pirmo .dyd^įo fcvąigž- 
džių, visur rasime, kad jos ne
buvo nacionalistiškos;” Taip pa
reiškia .Pan-Ėuropop (išėjęs 
skleidėjas Kudenhove-Kąįergi/ 
apie kuij praneša “Lįefyiyąs Ži
nios”, ir pąduoda ištraukų iš jo' 
plataus Veikalo vardu 
atbųn4a”-

Autorius .tiki, jcad 
turi puti ąujyngta, ir 
visos Europos nacijos
arbą “p^Bųs”) turi virsti į vie
ną naciją, būtent Pąn-Eųropos 
naciją.

štai kokios yra autoriaus 
mintyą, kaip jas paduoda iš
traukoje iš jo knygos “Lietu-' 
yos žinios”: ;

“Nei Goethe nebuvo nacio
nalistas, nei Kantas; nei Šo
penhaueris, nei Nitšė; nei 
Volter, nei Bušo; nei Dante, 
nęi G. <Qrųno; nei Unamuno, 
nei Masarykąs, Kur tik mes 
Europos istorijoj *• beieškotu
me pirmo dydžio žvaigdžių, 
visur rasime, kąd jos nebuvo 
nacionalistiškos. Antros eilės 
Žvaigždžių tarpe yra nącįgna- 
lizmas dažnęsnis reiskųiys. 
Jis stiprėja proporcipgai šios 
žvaigždės mažėjančiai šviesos 
jėgai: .dąuguąia dešimtos ei
lės Europoje žvaigždžių yrą 
nacionalistiškos. Ąež ,tąi yra 
kąrtu tos žvaigždės, kurios 
pinsiąs žvaigždes masėms 
interpretuoja ir jas iškraipė 
Jeigu pradžius mokyįdMe Eu
ropos istorija butų dėstoma

be .nacionalistiškų falsifikatų, 
bptų ji geriausia priemonė 
prieš nacionalistišką didybės 
maniją. ^Tes įi .išriją kįeR- 
yįeiųųne ppsląpyje mokytų, 
J<aįp .syętįmų taptų nariai ąr 
ainiąi tapo dyąsios, politikos 
ir karo vadais.

“Prancūzijos didžiųjų val
stybės vyrų tarpe dominuo
ją ąįęįlįętis Mą?ąrini ir Kor
sikietis Napoleonas. Abu vy-. 
rąi itališką Jųąujp. Net pats 
tąytiškiausiąs JPrąųcu^ijoska- 
}rąlįųs — £4u4yiKąs įciV gu
rėjo daugiau ispanišKo, K^ip. 
prancūziško Kraują. Tarpę 
.didžiųjų yąkiątijąs valstybė? 
vyrų ir karžygių randame 
pusiau čeką Valenšteiną jr 
Italijos Praųęu^ijąs princą 
von Savoyen.

įftąsij iippeipjąs į$qigiyas 
buyp ^kąndįnąyas Biurik. 
Didžiausią .Rusijos yąldovė 
buvo vąKįetė Kątąriųa JĮ.J 
Baltijos ^vokiečiai vaidino 
Busįjos įippęrjjpj $d$ųĮę ro
lę. šiandieninis Rusijos Val
dovas yra kalnietis Stalinas. 
Nuo Vilhelmo Grobiko laikų 
Anglijoje valdo svetimšalių 
šeimos: po narpiąnų prahcu-. 
ziška Anžu, vėlįąu škotų 
Stiąart, olandų jOrapier, vo
kiški yelsai ir pagaliau ko- 
burgiečiai. Ęduąrjo yil tė
vai buvo vokiečiai. Italijos 
renesansą atvaizdavęs Ceza
ris Borėją .buvo ispanas, pa- 
pos Aleksandro VI supus. 
Bet už tai Ispanijos naciona
linis didvyris Kolumbas buvo 
italąs, tąip pat ir jo ląikų 
draugas Cabot, kuris Angli
ją! atidengė šiaurės Aiperi- 
Ki ' į

Lenkijos nacionAlinė dinas
tiją — jageįonai buvo lietu
viai, kaip kad ir didelė Beri-
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Daugiau Priežiūros

Rafiįo tĮ)r. {G. Į. BĮožis, 
deųtistas, ,.QĮiicago, III.

Ąr turi dantis? .Beveik kvai
las Klausimas. Ąš .duodu skai
tytojui tokį klausimą todėl, 
jcąd pąprąstąi, /ųionęs užmir
šta savo dantis ir nesirūpina 
jais tol, kol negauna dantų 
skaudėjimą.

jčįopaj ąš ^qrių duoti kėlė
ją pąątąby, jKoJąJ mes tųnįųie 
geriau prižiūrėti savo dąptis.

Pirmiausia reikalinga .dan
tų priežiūra tam, kad tikėti 
.grąžius ir švarius dantis, o 
tokie dantys skausmo niekad 
nęspteiks. Be to, dantų priežiū
ra reikalinga apsigynimui pųo 
įvąiyjų 4jgų, ųes .dąbartįniai 
gaktąrąi yrą .sųrątįę ir ;jąįti- 
kinę, jog blogi dantys dųąda 
pradžių daugeliui ligų, pavyz
džiui, akių ligoms, tonsilų Jį- 
mis, remnąjįi^pi, Mdį<?3 li
goms ir kitoms Jokioms.

Dabar pakalbėsime, kam 
mums gamta dantis suteikė. 
Priešakinius dantis gamta 
mums davė bent trims reika
lams patenkinti: jie gelbsti 
kalboje, priduoda gražumo iiį 
Jąrnauja atkandimui ir su- 
Kraiptynmi maisto. , .Užpakali* 
ųiu.s gi dantis (kruizinius) da
vė tam, kad galėtume tinka
mai sukramtyti maistą ir pri
rengti jį skilviui. Taigi, gavę 
užpakalinių dantų gėlimą, ne
manykite, jog geriausia pada
ryti, ,tai juos ištraukt, nes juk 
tų dantų niekas pemąto ir to
dėl jų nereikia... Taip manan
tieji daro didelę klaidą, ka
dangi užpakaĮi|ijai dantyą 
lįąogųi tiele reikalingi/ kiek 
malūne girįios.

Dabar pakalbėsime kas ut-
s

ten nėra tiek daug maisto, kelios valstijos, tarpe jų .Ca- 
kiek išmatų inde. Tačiau sė- lifornija, Ęennsylvania, New 
dint šalę tokio žmogaus, ku- Jersey ir New York įvedė spe-. 
ris turi, kad ir tokį mažą iš- cialius 
matų indą, yra nelabai ramu.

Bet tai dar ne viskas. Ne
užmirškime, kad tie puvėsiai 
ir ,dųjos yrą nuodai ir jie val
gant patenka žmogaus skilvin 
ir ąustiprina ten esančias ken
ksmingas bakterijas, o tas yra 
vįena .svarbiausių priežasčių 
atsiradimui ligų. ( 

(Bus daugiau)

aprūpinimus, kurie 
įsteigė specialius fondus, iš ku
rių galima teikti pašalpą su*- 
žeistiems “relief” darbinin
kams. Beveik visose valstijose 
reikia paduoti prašymą dėl 
kompensacijos į 30 dienų nuo 
sužeidimo.

Bedarbės pašalpa
Klausimas. — Ar nedarbo 

pašalpą egzistuoja kokioje nors 
šalyje? Kur aš galiu apie šitą 
dalyką gauti informacijų?

Atsakymas. — Šveicarija ek
sperimentavo su nedarbo pašal
pa net 1884 m. Norvegija įve
dė tokią pašalpą 1906 m.; An
glija 1911 m., ir nuo pasauli
nio karo kelios kitos Europos

, šalys, tarpe jų Italija, Lenki-
reikštis yisai kitokiose formo-1 ja, Ispanija, ir Švedija priėmė 
se, mums, žemės gyventojams, kokią nors formą bedarbės pa- 
gąl bųt ir visiškai nesupranta- šalpos. Suv. Valstijų vientik 
muose. Reiškia, tenai tokios gy-, Wisconsin turi bedarbės pašal- 
vybčs, .kaip mes ją suprantame, pos įstatymą. Pradėjo veikti 
gali visiškai įr nebūti, bet, tuo tik nuo liepos 1 d. 1934 m. Vi- 
tarpu, gyvybė tenai gali jau su'ose viešuose knygynuose ga- 
suktus tūkstančių metų gyven- Įima gauti daug literatu ros apie 
ti, tgąli būti .pasiekusi aukšto 
proto įr kultūros laipsnįo...

[“L. U.”] * Č. Cemkų^.

tik musų žemė

(Tęsinys) k
b.esąmprotaudami mes

būt,, teisingiausia, kad

Tąip 
galime nueiti ir dar tąliąu. Jau 
anksčiau paminijau, kad žemėj 
rasita tokių bakterijų, kurios 
visai neatitinka toms sąlygoms, 
,kųriąse žęųiėj reiškiasi gyvybė: 
joms deguonis, v.andųo ir kt. 
yra nuodai, o nuodingos dująs 
— skapėsįąi. Atrodo, kad tokie 
gyviai negali būti žemės gyven
tojai, bet atsibastę iš kažkur 
kitur. Turėdami l • omeny ;ir 
galvokime: ar ir kituose pasau
liuose gyvybei yeikšfis būtinai 
reikalingus tęs pačios sąlygąs 
(vandųp, oras ir t. t.), kaip tir 
musų žemės gyvybei? O gal te
nai gyvybė prisilaikė Visąi ki
tokioms sąlygoms. Vadinasi, 
gal Jcįtų pasaulių gyvybei nėra 
reikalįpgąs orąs, .yąndąo įr k. 
,musų žepjės gyvybei ^eikąlm- 
gįąųsi idąlykąi, bet .visai prie-; 
šingąi — reiKaįingi rkpkįe, tmu- 
,sų ąųprątimu, nuodai. Vadina
si, <tąįp galvodąmi mes prieina
me, kad ir tose pjąnetoę.e, ku
riose mnsų, /ėmės gyyentojų,: 
suprątųųu negąli būti gyyybes, 
gyvybė iš tieąų gą|i reikštis: 
tik, žinoma, visai kitokia, ne
gu musų žemėj: Bet .ir tai ne 
viskas, šiandien' dauguma rašy- 
tojų ir mokslininku apie kitų 
pasaulių gyventojus yra vięai
kitokios nuomonės, ir tai, gal .pęnsacijos įstatymo naudų, bet

yra teisingiausia, kad ki
tuose pasąųliųose gyvybė gali

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI

Sųž,eidimQ ątsitikimjuę- 
se kojnpeRsacija taip 
Yadjnąmjepis “Ęelief” 

darbininkams
Klausimas. — Kuomet žino 

gus, kuris pasamdytas kaipo 
“relief” darbininkas suleidžia.- 
jna prie darbo, ar jį apdengia 
Parbininkų Kompensacijos Įsta
tymai?

Apsakymas, v Alės .šitą klau
simų gąyąme net iš kelių val
stijų, kurios pristato prie dar 
bų nedirbančius vyrus. Daugu1; 
mas nlĮsprendįmų prašalina 
taip vadinamus “relief” dar 
bininkus nuo Darbininkų Kom

sitinka su apleistais dantimis, 
^ešvąrųs dantys ąnksčiąų ąr 
vėliau prięįna prie gėįiiųp, 
turėt skaudančius dantis tieki 
pat reiškia, kaip ir yįjsąi jų 
neturėti, nes jų negąli yąi’tptiį 
Na, o kuomet dąnįų iięgali 
vartų (i, Jcąą tuomet atsitinka? 
Nugi reikia rytį ųę^iikrąmty- 
tą Q ^sųK^pW 
maisto pilvą pi;,iWKp^ 
atseka? yi§i žmPipe, ką» 
atsįtiU-ka — yįdM$U 
inąs. <0 vidupiu užkjetėjimas 
kft gi <reišKįg? Reiškia įskąus-

b’ Pųodijuųią yjsįos (Jkrąųjo 
cirkuliacijos. $ąį atsakys, 

tai gulimą .pątaisytį išgė
rus mągųeisijįą/ ąr ^fp yįęhv’ 
rimus .pąiiųo^ųoU vaisto. Tąip, 
gąlima pataisyti, bet tįk yieną 
kįtą karią. O reikią ir tąi ne- 
užąiu’Ątį, ;kad svąįstąi yrą .mio- 
dai, ypač jei jų dažnai ir daug 
vąriojątpą.Jaįpgi turį^e ąt- 
npąti ir ;tą|, Įcad .turint .sųru-

J?ily<, ijegąiįina gerai jaų- 
te » ramumo 

ehanizmas itarnaįe ^rasįd^dą. 
o viduriuose užsibaigia. Kada 
pilvo mechanizmas nedirba/ 
tai nėra kain priduoti energi
jos į musų’ cirkuliacijos siste
mą, kuri pristato kraują į 
įvairias musų kund dalis.

' ' iDabar iš kito žvilgsnio pa
kalbėsime apie dantų apleidi
mą. Su blogais dantimis vi* 
suomet blogi dalykai atsitin/ 
ka. Kąi dantys apleisti, tai juo 
sc greičiau atsiranda skylių 
nuo išpuvimo. Skylės daugiau
sia prasideda dviejų dantų 
tarpe, kartais viename, kar
tais abiejuose gretimuose dan 
tyso. O kas. ąu tomis skylėmis 
atsitinka? Nugintai geriausia 
vįeta maisto gedimui. Kaip 
žiurkė, į siųstus patekus, ne
begali išbėgti, taip ir inąįątas, 
į dantų duobes patekęs, nebe
gali įš ten prasišalinti. Tos 
duobutes, lai lyg kokie išinutų

■ ■ ■

bedąrbės pašalpą.

Garsinkitės “N-nose”
» ... ... t

AMERIKOS 
PIUOTS

Būtina ir labai pagel- 
binga knygeli tiems, in
de nori ųpti lips felies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie ’iios ialies tvarką, 
apie jos viriininkų rin
kimui ir viskį kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite Jipj ,kflT«ęW 

.lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta. ' '

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Hąlsted St
*r J CHICAGO, ILL.

Siųskite money orderi arba kratos 
ženklelius. '

8 GERIAUSIA DOVANA I

Naujienų Prenumerata
feųj Kąlėdg .Diedukas juąą yisai šeimynai 

užrašo Naujienas visiems metams.
Tai bus geriausia dovana iš visų dųyanų. Vi

sa šeimyna džiaugsis šita dovana ne vieną dieną, 
bet šešiąs dienas į savaitę per visus metus.

Išpildykit šitą kuponą šiandien
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.
Aš čia prisiunčiu $8.00 už Naujienų prenumeratą 

yisiėnjs ipetams. Pridėkit-Naujienas siuntinėti nuo 
.................... . diepos šituo adresu:

Vardas ................................................................
Adresas............... ............ ......................................
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Ketvirtadienis, gr. 13, 1934 NAUJIENOS, jChicĄgo, JB

Iš Draugijų Veikimo
PRIĖMĖ SAVO MOTERIES PAVARDE

Chicagos tiętuyių 
D-ja pasilieka seną

ją valdybą
1934 metų viršininkai 

vienbalsiai nominuoti 
' ’ ’ ■' *' * « *

metams.

veik
1935

Gruodžio 11 d., Masonic 
Temple svetainėje, 1547 North 
Leavitt St. įvyko Chicagos Lie
tuvių Draugijos skaitlingas su
sirinkimas. Paminėtina, kad 
šiame susirinkime buvo trum
pas, bet labai geras programa-.. 
P-nia Nora Gugienė, Draugi* 
jos narė, akompanuojant prie 
piano p. Byanskui, sudainavo 
4 dainas — 3 musų kompozi
toriaus Sarpaliąirs ir Vieną 
Gounodo. P-nios Gugienės dai
navimas padarė gilų įspūdį į 
susirinkimą. Dainavo gražiai, 
su jausmu.

Gražiai dainavo N. Gugienė
Senai buvau girdėjęs dainuo

jant p-nią Gugienę. Nežinau 
kodėl, bet pirma į mane nepa
darydavo tokio giląus įspūd
žio, kokį padarė savo puikioms 
dainomis praeitą Draugijos su
sirinkimą. Gal būt, aš kaipo 
nemuzikas, nevisuomet moku 
tinkamai įkainuoti, tinkamą’ 
suprasti dainavimo gerumą ir 
dainos grožį. O gal čia buvo 
ir pačios dainininkės padary
tas didelis progresas dainavi
mo srityje. Aplodismentų su
sirinkime netruko poniai Gri
gienei.

Iš svarbesnių darbų susirin
kime, buvo nominuota Drau
gijos valdyba sekantiems, tai 
yra 1935, metams. Beveik vien
balsiai buvo nominuota visi se
nieji valdybos nariai.
Atsisakė siųsti delegatus į So
cialus Apdrąudos konferenciją

Laike diskusijų buvo iškel
tas klausimas, kad siųsti dele
gatus į Socialės Apdrąudos kon
ferenciją. Jeigu šitas sumany
mas butų daromas ne po ko
munistų skraiste, tai mažai kas 
jam butų buvęs priešingas. 
Bet Draugija atsisakė siųsti 
delegatus vien todėl, kad Drau
gija netepųs bimbiškąis pur- 
vąis. Teko nugirsti, kąd vąl- 
dyba sekamam susirinkimui 
prirengs atatinkąmą rezoliuciją 
sųsirinkirpid priimti ir jeigu 
susirinkimas priims, tai bus 
pasiųstą Illinois senatoriams ir 
kongresmonams j Washingt;>- 
ną.

Kai kurie komunistai Kuv> 
užsimanę, kad tokią rezoliuci
ją, tai yra socialės apdraudos 
klausime, priimti šiame susi
rinkime, liet didele didžiumą 
balsų sumanymas buvo atmes
tas. Petras Bedalis.

.narius, kurie bus tinkami ir. 
taip energingai, kaip ikišiol, 
palaikys kliubo .veikimą.

Nariai turės pareikšti savi, 
nuomones apie kandidatus į 
valdybą jpriešmetiniame susi
rinkime, kuris įvyks gruodžio 
16 d. Dėl geresnio susipažini
mo tarp senųjų ir naujų na 
rių yra rengiama Kalėdų Eg
laitė, kurioje visi galės links
mai laiką praleisti. Rengimo 
komisijoje yra p. Gramontiene 
ir Romanas.

(P. J. Petraitis.

Gruodžio .6 d

A. L. Skirmontas pa
lieką ;S]LĄ. 289 kp.

pirmininku
HAR.VEY.

ąvyko SLA. 289 kutopos pries- 
.metįnis susirinkimas. Apsvars
čius svarbesnius organizacijos 
reikalus, eitą prie rinkimų vai 
dybos sekantiems metams.

Valdybą išrinkta vięnbąlsiąi. 
Palieką visi sepieji nariai: Ą. 
L. Skinųoptąs, pirmininkas;
O. šumpienė—vice-pirmininkė; 
J. Marikas—fįpąnąų sękr., ir 
organizatorius; J. Ratku.s—nu
tarimų raštininkas; Kl. Šilinc- 
kis—iždininkas; J. Beinorįus 
ir A. Lemėžis—iždo globėjai’
P. Milašius—maršalka.

Rep.

Sako, “spyčliiota, bet 
geriau, negu niekad”

ąl! .thią?
Fįna|ly, ^f^rįon Lougis 

brouįht pe^v Jląpie voųt ju
tę t^e bjppde ;ąud
jlljąys .fo^ball witb tlįe 124th 
F. A.

Ąldopą — yoą should hpy^ 
ąsked jum jor bis pąme, ad- 
dręss ąpd jftheip) ’p^upe num- 
b.er.

J wqp4^ i/ those threę eute 
sistprs frorp thp eąst-side 
woul^ giye jnę ą lift horpe pe^t 
Thųrąday. >lįlow ąbopt jt girk, i 
Or >vQuld jt ;Į>e sąfe fpr fme ?

By the wąy — yqu rp *o-
spgetive members flpedn’l be. 
iifireiid ,of p.yiąr<yow<jiiig ųs, 
we’re planning to build ap ,ev
bepąipii qr a. wįng to ącęon)- ŽIbona nušautojo garsaus gang- 
mp^e tĮip Jrprdes. tęqm(° —rip George (Baby Face) Nel- 
,qn 49Wn- g^.^1 giyę ypąr Jiprjs sqn (Lester M. Gillis), kuri li- 
g by^k. JJąye ą .gępd time with i!<aIinta vieniems metams 
,us, ą rneįry (qrqw^ 7:30 peKt ;UŽ sulaužymą pąroliaus. Tvįrti- 

Manning, duktere mirusiojo Albany, N. Y., mūro, priėmė jos Thur^ęį^y. " — 1 ” ',*'1—..... ‘ *i**',:

Mr. and Mrs. John H. Manning
Advokatas John H. Servis prieš apsivedimą su Beatriče

payaręlę ir dabar abu vadinsis Mr. ir Mrš. John Ji, Mapning,

Helen Gillis ,

Jbr politikoje jr pašai 
piniam veikime

BRipęEPOĘT. — Kięk ląi- 
ko ątgąl, ląpkričįę 25 d., -D-ja. 
Lietuvos pūkterų surengė gc 
rą ir smągią vakarienę sų šo
kiais Oąk Foręst lįetįpvių-sene- 
lių nąudąi. Vakaras įvyko Šv. 
Jurgio svetainėje, kur sųsirip- 
ko grabus bąrelis žmonių, link
smai ir smągiąi prąlęisti laiką. 
Visas vąkąrd .pęlpas bus ąunąu- 
dotąs nupirkimui įcajęęlinių do
vanų seneliams.

Tąd, dabar, Jųup tik bus ga
limą nustątyti dieną ir laika, 
pranešime pqr spaudą kąda va
žiuosime .į prieglaudą aplanky
ti genelius. Gailą, jęąd nesu- 
spėąįm prieš Kąlędąs, peš vi
si bilietai dar įiesugrjžę. Bąt’ 
nenusiminkite, musų tautiečiai, 
oąkfprestįečiąi, ąpląnkysjm J ■’£ 
po :KftJėdų ir ąufeikąim jum> 
dovanų nuo Kalėdų DįeęĮukp.

šeštadienį draugijos 
susirinkimas

Beje, prįe pjęogoą ^ąyiu' pri
migti, kad draugijos priešine-. 
tinįs spsirijikimas įvykis grivj- 
džip 15 d., 6 yal. vak., Mark 
White '$.qųąrek salėje. Susirin
kime bus renkama Į935 ąieh; 
valdyba ir bus .svarstomi kiti 
ąyąrbųs reikalai ir patiekti ra
portai. Visos nąrėą yra Kvie
čiamos atsilankyti pąskirtu 
laiku.

Ą. Ijudųnienė, įjųt. Rast.

— ■ -7"1..................   ‘ ---------- ---------------------

ir linksmumas viešpatauja 
kiekviename kampelyje.

Taigi, j tokį vakarėlį man 
teko atsilankyti buvusioje Me1- 
dąžio svetainėj.

Vien prisiminus apie šią sve
tainę tik iš praeities atsimini
mų, galima ja gėrėtis, tačiau? 
birutiečiai praeito šeštadienio 
vakare sudarė tokį malonų 
ūpą, kad žmogus ir nejučio
mis pasižiūri beesąs verpeto 
sūkuryje .pilno Jinksmumo. Net 
gaila, kaip tąs laikas versto 
verčia skirstytis.

Taigi, ir vėl mums ibirutie
čiai surengė malonų vakarėh, 
.šį kartą tikslu susipažinti su 
nauja valdyba. Panelės suren
gė mums labai gerus užkand
žius ir, žinomą, pirm, p.' Stel
mokas tarė keletą žodžių apie 
Birutės veikimą, o kadangi at
silankė gerai žinomas buvęs 
Birutės pirm., Dr. S. Bįęžis, jis 
.irgi buvo pakviestas tarti ke
letą žodžių.

Dr. Biežis savo .populiarumą 
tarpe birutiečių kaip ttfrejo' 
pirmiau, taip turi ir dabar. Jis 
yra didelis Birutės rėmėjas. 
“Onutė” Rudauskaitė-Biežis jau 
,pasveikusi ir nors šį kartą ne
dainavo, tačiaus kitą kartą tai 
ištiesi] galėsianti pąlinksmin'; 
mus: savo daina. Po to jau bu 
vo vėlus laikas. - Pilni gero ūpo 
ir gražiai laiką praleidę visi 
išsiskirstėm.

— Ten Buvęs.

„ ....................... .
kurių veikia p-ia Kareiviene. į 
Rengėjos kviečia visus Msi- 
lankyti į parengimėlj, kur birs 
proga laimėti daugelį dovanų

namą, kąd ji dalyvavusi susi- 
jėminie su federaliniais agen
tais, kuriame jos vyrąs liko nunraiurtialznmaa nun lals’ kuname Jos v^s llko nu- Ur<ill%iąKU|ILaS — Ruy šautas. Betgi tame susiržmime mokyįl«s wJo iki _____ __• r P* * • T < * ■ „ > ' . « / f . .

žuvo ir du federaliniai agentai.

Iš Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klipbo darbuotės

BRIGHTON PARK.—Ame
rikos Lietuvių Piliečių Kliųbr.s 
yra ąktyvtfs politiškame veįki- 
me ir visuomet stengiasi pa
gelbėti sąžiningiems yaldinin 
kams įeiti į valdviętes. Klip- 
bas yra ir pąšelpipė organiza
cija, tad dąųg d&rbo padeda ir 
saviems reikalams, k^d palai
kius kliubą gerame finansinia
me stovyje.

Apie tai liudija ir kliubo me
tinis bąliųs, kurią pavyko ir 
atnešė nemažai pelno. Kredį- 
.tas priklauso valdybai ir kliu- 
bo nariams, kad jie sugeba iš-'1 
vien veikti.

w i

■Narių pareiga ir toliau bp 
dėti .ir ątepjjftįą pąstatyti vak 
dybon aUiudM|tįqn.H metams

IŠ “BIRUTĘS”
* .■ f*- V 4 v /•>

Draugiškas 
vąkąpčfe

BIRUTE Prisiminus velionį Antaną 
Mičiulį

Rengia labdarybės 
“Bunco Party” pir

madieni
T0WN OF LAKE. — Piv- 

jmadienį, 7:30 y$kąre p- Wm 
J. Kareivos svetainėje įvyks 
“Bunco Pąrty”, kurios yisąs 
pelnas yra skiriamas ląbęląry- 
|bei. Parę rengia vietinė lab
daringa grupė moterų, ,tarp

I got there laje ląst Thųęs- 
day (no fault of mine), sp i 
coujdn’t get much dirt on y.ou 
chorus members. Būt I npticęą 
“Sąrge” arrived late aifp 
breathless. Where were yqu, ‘ 
Eve?

And what’s the matter ydth 
Adeline? Where were you? Qr 
are you mad at me?

This John Balanda guy gets 
pie. I ain’t got ą thing op him,j * 
so I can’t “Winchell” about 
him. l -—

Mr. Miller really puts bis 
heart in his work (and his 
body throųgh torturę). I .Ufop • 
der if he got any ąlivers ? And 
the Mysįt f^ugheį<loųdert.tilptų 
anyone.fl'eUe^.ąt.uįis dQwpfąiį.į 
Tsk, tsk. f . ’■

SatUrday ąt the party, did 
you notįce . thąt Al ZeĮir’s 
danced with Helen not onlv 
once būt — how many times, 
I don’t knqw? '

And , Helęą D. dragged her 
big brother Tohy down to the 
ąffąir. Did ’ja . havę a good 
time? r

I wonder: Why thę ^rųpi-į 
mer was so angry ic^okiių-? 
Why Al .turned out to be -.ąuąh; 
ą gędd bąrtendėr? ,Why John- 
ijy dįdĮn’t get i bis mustache 
full of foam ? Why I can’t .re- 
membėr Helen V’s ąįątąijS. 
name?. Ęow come Tony .iVKSj 
sober enough to speak coher- 
ęntly? Whęther Millie Dunke- 
yich would have come if 
°-Butch” wouldn’t have brought 
her ? Why Vannie didn’t „4p $ v . - į . S . " 1 ' ■ ' z *■

Chicagos “Birutė” davė vie
tiniams lietuviams daug nau 
jienybių, muzikos #vį|gsi^ų, 
apart to, pravedė t^kus kito- 
Įdėjus pasiljpksminimąms, bū
tent, “Praugišldejns Vakarė
liams”, i

Birutė/surengė pjriputjnj ,bu- 
vųsįoj e ‘ ‘A ušros Sveta jnė j ę”
Bridgeporte, 1912 m. Ęo to 
rengė visi ir dabar ’rpngįą, t*v 
Čiaus sąvo orįginalųjnif tĮiru- 
tes draugiški vakarėliai s^irią- 
si nuo visą Į^itą, kajp tik įei
ni vidun, nepajs^iįt kokioje 
svetainėj, bįrutįečiaf surengtą 
v^ka^iį, .puoū 'į $is įaUKp?
ūpas. Svetinguąiąs, ?uose,

. ■ ♦

NYKŠTUKO IR RIEŠĖS VEDYBOS

Mildred Monti, 21 m., profesionale riebale, sverianti virš 
400 svarą po vedybų bučiuoja'fcavo yyrą pykštujęą Jąęk ^lick-a 
.stein,-35 m., kuris sveria tik 58 svarus. Abu jie vaidina >teat4

[Ęąi buvo 1905 -metai ^ądp 
veįįępją Antanas ir ąš Jąpkėm 
Saąnąyos pradinę įąpkyjdg. Me
tai įbuyo neramus ,-į- ręvolįu- 
cijpą gaisras liepsppjp ,pp vį&i 
pląčią Rusijos imperiją. Jr Lįįc- 

‘tuyps žemelėje dieną -iŠ dien 
yjs didesni ir didesni neramu
mai augo. Garsai iš Petrogra
do, ;iš Mąskyo^ ;rądo gilįpp 
obalsius. Suvalkijoje. 6asnąypss 
kampelis irgi neatsiliko nuo 

RWĮwcįįą Jien- 
snpjo. »Mudu su Antanu dar 
buvome jaunikaičiai — Jankėm 
mokyklą. Gimusios revoliucijas 
ūpas į mus .irgi .paveikė. Noru 
n? k’i dąu? bet
veikėm įSųjig sąyp sąpraGmu' 
ir išgale; \

X'- to ‘ ; 
PP 2?

Praslinko keliolika metų nuo 
mokyklos dienų. Viens antro 
nemą^cm, bet gyyeniĮpo aplin
kybes IvjpJ .mus iunešM daiktą. 
Apie .25 .metus atgal .radau Am. 
tanę Cliįc^e 
dienų Pasidąrčm d ra u-
?W.s jajj VJ79is. Ab.» 
gyvenome Chicagoje, leidome 
sąvo jaunystės dienas, laikas 
nyo laiko pri^inąpdami senus 
nuotikius tėvynėje, Lįetuypje

Anjįąnąs yiąuomet buvo su-1 
‘nanus, a^ukrūs genimo 
KtejmBpse. Bvv,o ĮjiU^s prie 
mechąiiijzmp. AuioĮn^biiią in- 

^vystytis, 
draugas Antanas liko žymuą 
automobilių mechanikas. Ve 
liau įėjp į ąutpĮpobUių tbiznį. . 
Pradžioj bizujš se^i neblo
gai, -bet vėliau gavo skaudų 
smūgį. Vienok jo -kietas būdas ( 
vilties nepametė—apleido seną J 
nesėkmingą biznį if ėjo j nauji 
biznį, l’ąs jąm ,gefąi 'spiesi,' 
apmokėjo senas j^oląs, ^rąu- 
gąms išsilygino iki qentui jr ■’ 
dar pąsidarė kelipliką grašių 
juodai įięnai.

vo kilnios širdies. Visuomet no
rėjo ąąyo ..ęjrąugąąjs .prįgelbM;. 
Kai jis buvo kiek suklupęs biz- 
riiškai, tai draugai -jam gelbė- • 
jp, 4aiP aWg,rįebRs — Jis 
neųžąiiršp

garps, ,b.et ir .njfižgi žiiįopiiepis, 
MKiS pi? į! ats^;eip<ifiyp '.pa- 
■Wos »r^y^HĮį. Tftipgi pę- 

BrEipė toltpritiių 
ffarhĮj ^avo gaųsioipis ĄpĮcpmis.

yoipėjs ąei^is pęslui ..pripjus, 
pės buyoĮnp .visuoniet ,pųpš:r- . 
dus draugai.

Lietuvoj rado laimę
1920 m. ’ Antanus sugrįžo 

,u«Wn>
Sta^unylę. S$ ja ' atyyky ’

- paikystės

ties. Žiąuri mirtis išąkyrė An
taną iš gyvųjų tarpo—^ątskyrč 
jį netikėtai nuo savo geriau
sių draugų, bet svarbiausiai 
nuo mylimos šeimynos-—mote
ries ir jaunos dukrelės.

Jlgfii, ilgai mes iieužmirą:m 
Antąęio, jo kilnius širdies, jo 
Žmųniškų jausmų. Northsidėf' 
įietpyįų gyvenime yra pąsįdą- 
riusi didęlė spragą. Spraga ir 
piuąų ąęnų darbuotojų eįlėsj. 
^les .laipsniškai nykstam, musų 
nyktsapčių eiles užpildo kiti ir 
taip męs; einam gyvenimo va
ga, kuri buvo ir yra gamtom 
ariama.—Jonas Grigaitis.

Šitie vyrai negalėjo 
būti ^bobomis”

laikams politinių nesutikimų, 
tas visas dailės darbas Iii: > 
suardytas. Bet kaip yrą <ąa- 
koma, laikas geriausi , vaisia i.

Pradėjus kalbėti apie viso
kius “bendrus frorpųs” Chica
gos lietuviai vyrai tą parodė 
sąvo darbu.

Matomai, vyrai, tam tikrą 
laiką galėjo paąiginčyti, pas - 
karščiupti, bet visam ląikpi P?- 
silįkti “bobomis” jie jpegąįėjo. 
Dabar jie vėl pavirto vyrais

Taigi, jau dabar ir vėl po va
dovyste ,p. K. Steppnavičiąps 
į p. Barausko svetainę, kas 
sekmadienio rytą, susirinkę vy
rai, traukią sutartinę, kad net 
svetainės sįenos braška-

Bet dar yra ir tokių, kurie 
nors pakalbinti ir žada prisi
dėti, bet nežinia, ar juos ne
leidžia stoka drąsos, ar dar jie 
nėra pilnai išsiblaivę iš savo 
politinių religinių įsitikinimų. 
Taigi, vyrai kurie jau dainuo
ja šiame vyrų chore neabejo
ja, kad greitu laiku jie tu'vs 
savo eilėse ir tuos, kurie d®r 
vis svyruoja.

Draugiškumo ir geresnio su
siartinimo tikslu .šį šeštądieuį. 
gruodžio 15 d., yra rengiamas 
šeimyniškas pasilinksminim > 
vakaras.

Vienas pagirtinas dalykas, 
kurį šio choro jryrai nutarė, tąi 
tas, kad užsimpkėjusįems 5Qc 
įžapgos bus duodamą vaĮgh 
veltui. O valgią buą ganaską 
nių. Kaip tai jkdmpią, namie ! 
darytų dešrų, kopūstų įr t.
Bet leidėms “unorą” duoda

“Leidės”, kurios dainąvo 
“Pirmyn” choro 25 metų ju
biliejuj yra kviečiamos kaipp 
garbės narės ir joms įžanga 
buU veltui.

Taigi įsitėmykite: vieta p. 
Barapsko, buvusio Meldažio sye- 
tainė. Laikas : B v. .v., gruocĮžįp 
15 d., 1934 m., tai yra šį §eš- 
tadįenį.—Painų Mylėtojas.

Tad nusprendė kuo greičiausiai 
vėl atgauti prarastas ypatybes

Keliolika metų atgal, Chicagos 
lietuvįąi vyrai turėjo suorga
nizavę savo chorus, duetus. 
Kvartetus ir t. p. Po to, užėjus

Amerikon meilėje ir sėkmingu-1
b”“1

GERB. Naujienų skaityt^' 
jos ir skaitytojai ptašoiąi 
pirkinių reikalais eiti i tąs 
krautuves, kurios skelbiami 
Naujienose.

KALĖDOMS DOVANŲ PIRKITE
•••; , m. * >, ■.

Atwater Kent jį
RADIO M

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

ATWATER KENT IRADI° HM• Taip pigiai, kaip HgsmBUįt*22.50 H
Tik $5.00 įmokėti ir po K| Jg||ipį 
$5.00 i mėnesi išmokėjimais B 
’ JOS. JOZAITIS, Mgr. H

S' CENTRAL HEM8 
DISTRICT <

FURNITURE W -J
3621-23-25 Sout!
Halsted Street MODELIS '54.90

Gerkit k Reikalaukit
Visose 
MptUAl Trijų 

Žvaigždžio 
t. "A* * * 

Kentucipr 
ęovrbpp 

ir ' 

tLijetovIš^os 
Dagtinis

MutuaiLiquorCo
4707 S. Halstęd

Tel. YARDS 0803
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NATOTENOS. CMrago. III

KORESPONDENCIJOS kas

Norwood, Mass
Bimbos Žalnierių manievrai

18-TA GATVEBRIDGEPORTAS SOUTH SIDE

549 West 18th Street

35th Street

BRIGHTON PARK
NORTH SIDE

JUOKAI
bolševikai

Tel. Lafayette 2649

LIETUVIS PAS LIETUVI

639 W. 18th Street 
Telephone Ganai 1133

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

gose 
taras Bitter.

alaus ar vyno stikliuko, 
linksmai laikų praleisti 
Uršulės Tavern visados

bar pušina bimbininkų vežimė
li) davė j nešimą, kad butų pa
keistas draugijos vardas.' Gfir- 
di, jam esą gėda mokėti svetai
nės bilas, ant kurių figūruoja 
socialistų vardas. Tuo įnešimu 
dabartiniai musų bimbiniai tapo 
labai sužavėti. Jiems, Matomai,

SALUTARAS DRUG AND 
CHEMICAL Co.

šmeižikų jau 
Lais
vino

— Ar tu girdėjai, kaip šį
ryt musų Laurynas bažnyčioj 
per pamaldas knarkė?

— Kaipgi negirdėsi, juk ir 
aš per jo kriokimą pabudau.

aiškinama 
atstovauja 
jie ir ne-

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

pažįstamiems už skaitlingą atsilankymą perei
tą šeštadienį į musų užeigą ant Turkes užkan
džių puotos. Taipat ir Thanksgiving Day bus 
ir duodami Turkes užkandžiai ir kas penkta
dienis duodame žuvį veltui.

Tel. Victory 6172

nuomą proletara

monijų 
gurbą.

Pralaimėję su savo skymu 
bolševikai pradėjo prašyti dy
kai svetainės 
parengimams 
žaros

visokiems savo 
Pavyzdžiui, Mi- 

mokyklai reikalavo net 
trijų vakarų. Bendrovė nuo tos 
“malonės” atsisakė ir patvarkė, 
kad už svetainės naudojimą 

turi mokėti lygiai 
taip pat, kaip ir visos kitos or
ganizacijos. Nuo to laiko bim- 
biški fanatikai pradėjo kvailus 
šposus krėsti. Sakysime, viena
me susirinkime buvo nutarta 
surengti vakarienę bendrovės 
naudai. Komisijon įėjo jų žmo
nės. Kai prisiartino vakarienė,

primine 
ta. Svetainei tapo 
naujas vardas 
kofs Lietuvių Piliečių Bendrove. 
Apvaikščiojant “krikštynas”, 
kalbėtojais tapo pakviesti adv. 
šalna iš Bostono ir teisėjas 
James iš Walpole, Mass.

Kad kalbėtojai kartais nepa
manytų, jog bendrovė yra bol
ševikų įtakoje, prakalbų rengi
mo komisijos narys ir dabarti
nis bimbinių kalbėtojas Juozas 
Galgauskas nukabino nuo sie
nos Lenino paveikslą. Tokiu bū
du “krištynų” ceremonijos pra
ėjo šimtą nuošimčių ameriko
niškai.

Protokolan buvo įrašytas pa
ragrafas, kad prie bendrovės

TAVERN 
59th Street 
stiklo, ar vyno stiklelio, 
•linksmai laiką praleisti 
šiomis dienomis skanus

kurs- 
kurie 
muzi- 
bend-

Skanus alus ir užkandžiai.
Nors buvau apleidusi šią vietą iš priežasties 

ligos per nckurį laiką, bet dabar kviečiu visus 
mano senus pažįstamus atsilankyti su manim 
įsigerti.

Salų taras Bitteris yra populiarus lietuviškas 
vaistas nuo vidurių sunegalėjimo ir tinkamam 
apetito atgavimui. Geriamas su degtine arba 
vienas. Galima gauti visose lietuviškose įstai- 

Taverns. Visuomet reikalaukite Salu-

io iš organizacijos pasitrauktų. 
iPo to, kai tapo pašalinta vis

kas atsiduoda socializmu, 
bimbiniai priėmė draugijon vi
sus, kas tik rašėsi ir mokėjo po 
penkis dolerius. Užgimus tre- 
žio periodo kvailai teorijai, iš 
“Laisvės” pastogės prasidėjo 
dirigavimas. Direktorių sąstate 
dar buvo pora socialistų. Bim- 
nniai su jais visai nesiskaity- 
davo ir net j direktorių posė
džius nekviesdavo. Retkarčiais 
jie pasikviesdavo kokį savo 
plauko kalbėtoją ir surengda
vo jam prakalbas. Svetainė pra
kalboms visuomet budavu duo
dama dykai, ir niekas nieko ne
sakydavo.

Vietos Amerikos Lietuvių’ Pi
liečių Bendrovė švenčia savo 20 
metų sukaktuves nuo svetaines 
pastatymo. Tos kultūros ir 
švietimo įstaigos iniciatoriai 
buvo anų laikų susipratę darbi
ninkai, daugumoje socialistinių 
pažiūrų žmonės.

1911 m. DLK. Keistučio Sa
vitarpinėje Draugijoje socialis
tai pakelė klausimą apie staty
mą svetainės. Tačiau pasirodė, 
jog pašalpinei draugijai statyti 
bei išlaikyti svetainę nėra prak
tiška. Tąsyk socialistai ir šiaip 
pažangusis elementas pradėjo 
organizuoti visai atskirą drau
giją, kuriai buvo duota vardas 
Labdarystės Draugija. Per tris 
metus iš darbininkų buvo ren
kami pinigai aukomis. Kurie iš
galėjo duoti po penkis dolerius 
ar daugiau, tie buvo priškaityti

Pagalios, atvyksta raudono 
sios armijos pabėgėlis F. Abe 
kas. Savo prakalboje jis 
to vyti lauk visus tuos, 
nešoka pagal “Laisvės” 
ką. Ant rytojaus įvyko 
rovės piknikas. Ir vėl tas pat 
oratorius išdrožė spyčių, nežiū
rint, kad jis nebuvo nei kvies
tas piknike kalbėti. Kuriam 
laikui praslinkus surengiama 
hitas piknikas, kur kviečiama 
kalbėti ir iš kitų srovių žmo
nės. Bolševikai arogantiškai pa
reiškia, jog jiems bus leista 
kalbėti tik po penkias minutes. 
Toks patvarkymas 
taip: tie kalbėtojai 
mažai žmonių, todėl 
gąli ilgai kalbėti.

Sekamame susirinkime pikni
ko rengimo komisija pakiša bi
tą už galioną skystimo, bet pi
nigų įplaukuose nėra. Bimbinių 
šulas pasišaukė mechaniką, ku
ris sutaisė boilerio pečius. Bim- 
binė valdyba savo kamarotui iš? 
mokėjo pinigus, kuriuos pasta
rasis pragėrė. Na, o tuo tarpu 
darbininkas už savo darbą ir 
materiolą iš bendrovės pareika
lavo užmokėti. Kas išdrįso 

i. bimbinių šulą už tai kritikuoti, 
tas tuoj tapo apšauktas darbi- 

' ninku klasės priešu.
Neužilgo po to susimaišė fi

nansinės atskaitos. Už porą mė- 
i nėšių nebuvo priduota iždan 
! svetainės įplaukos. Nors iždi

ninkas tai ir slėpė, bet visvien 
tie dalykai išėjo aikštėn. Bet 

I tai atsitiko tik porai metų pra
slinkus.

Kai paaiškėjo finansinė ne
tvarka, tai dauguma bendrovės 
narių pasipiktino ir pradėjo da
ryti žygių, kad atsikračius nuo 
bimbinių kontrolės. 1933 m. val
dybos rinkimuose bimbiniai ta
po iššluoti lauk. Bet ir tas smū
gis nepakirto jų energiją, — 
jie nutarė susirasti kvailesnių 
už save ir vėl bandyti atsigrieb
ti. Kartą jie atsivedė visą būrį 
savo sekėjų, norėdami juos įra
šyti į bendrovę. Vadinasi, tikė
josi ateityje sudaryti daugumą. 
Tuo pačiu laiku davė įnešimą, 
kad butų pakeista konstitucija 
tąja prasme, jog visi turėtų ly
gias teises. Be to, pasiūlė vi
siems nariams pasirašyti ant 
tam tikros blankos ir duoti pa
sižadėjimą, jog ateityje jie ne
kritikuos daugumos narių nuta
rimus. Kritikuoti nevalia ne tik 
susirinkimuose, bet ir privatiš- 
kuose namuose. Jei kas to pat
varkymo nesilaikytų, tai tas be 
niekur nieko galėtų būti paša
lintas iš bendrovės.

Tą “gudrų” skymą sugalvojo 
bolševikai, bet jo pravedimu rū
pinosi vienas demokratas, žino
ma, nariai tuoj suprato, kuo vi
sa tai kvepia ir be jokių cere- 

pasiulymą pasiuntė į

ALEX’S 
634 West 

Prie gardaus alaus 
smagu pasišnekėti ir 
draugingose užeigose, 
užkandžiai, o penktadieniais veltui žuvis. Tie 
patys savininkai užlaiko kitą užeigą, Willow 
Springs, 8*2 n d ir Kean avė. širdingai tariame 
ačiū visiems, draugams, kliubams, draugams 
ir pažįstamiems, kurie rengė išvažiavimus ar 
piknikus musų darže pereitais metais ir pra
šome ir ateityje reikalui esant neužmiršti, kad 
dar dauginus surengti išvažiavimų ir piknikų 
šiais metais. Alex ir M. Kuchinskai.

Patogios vietos užeiti visiems moterims, vy
rams, seniems ir jauniems susėdus ar statiems 
išsigerti pasišnekėti Mrs. A. S. Wallent užei
gose, nes toji pati savininkė užlaiko ir kitą 
užeigą 2455 W. 43 St. Kaip vienoj taip ant
roj yra kambariai dėl svečių, geros rūšies 
alus, didelis pasirinkimas dęgtinės, vyno ir 
cigarų.
• Skanus užkandžiai, o penktadieniais vel
tui žuvis.

ASHLAND INN.
FRANAS KAIRELIS 

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

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

tai bimbiškos komisijos nariai 
išvažiavo į Bostoną vaidinti, o 
jų sekėjai nei vienas į vakarie
nę neatėjo.

To negana. Už svetainės nau
dojimą jie pradėjo patys nusta
tyti nuomą. Po kelių tokių at
sitikimų svetaines gaspadorius 
buvo-priverstas reikalauti iš jų 
nuomą iš kalno. Dėliai to, su
prantama, kilo didžiausias 
triukšmas, šmeižtai, kolionės ir 
visokie prasimanymai pasidarė 
jų kasdieninė duona. Nuo senų 
laikų Literatūros draugija nau
dodavosi svetaine dykai. Bet 
kai prasidėjo šmeižtų kampani
ja, tai bendrove pareikalavo ir 
iš tos draugijos atlyginimo. 
Vienok jų choras dar ir po to 
naudojosi dykai svetaine.

Bimbiniai visą laiką aiškin
davo, jog naujų narių priėmi
mui reikalinga dviejų ketvirta
dalių balsų. Betgi protokolų 
knygoje direktoriai surado, jog 
mainant konstituciją buvo pa
daryta tarimas, kad nauji na
riai gali būti priimti dauguma 
balsų. Viename susirinkime yra 
pristatomi kandidatai, o seka
mame susirinkime jie priimami 
nariais.

Kada atėjo naujų narių priė
mimas, tai 11 ščyrųjų išbėgo 
lauk. Susirinkimas neatkreipė į 
tai dėmesio ir priėmė pristaty
tus kandidatus nariais. Kai ku
rie jų buvo priimti vienbalsiai, 
o kiti gavo po 4—5 balsus prieš. 
Bimbiniams tai nepatiko ir jie 
patraukė bendrovę į teismą. 
Kai kurie choro nariai pradėjo 
rinkti aukas teismo išlaidų pa
dengimui. Tąsyk bendrovė at
ėmė privilegiją nuo choro ir pa
reikalavo, kad jis mokėtų už 
svetainės naudojimą.

Mokėti 
jokiu budu nesutiko ir pabė
go. Choristai dabar pusiau 
slapta rengia koncertus, kurių 
pelną skiria bylos vedimui.

Prie vietos 
prisidėjo ir R. Mizara 
vės” No. 238 jis rašo: 
tarpu ‘-Norwood<wfašifltai, so
cialistai ir sklokininkai užgro 
bė lietuvių svetainę ir neleid
žia chorui daryli ten pamokas. 
Mulų organizacijos turėjo iš 
ten pasitraukti į darbininkų 
finų puošnią svetainę. Prie
šai manė, kad jie tuo budu 
pakenks musų judėjimui.”

Griežtai pareiškiame, kad 
šis Mizaros tvirtinimas yra 
grynas melas. Bendrovė iš sa
vo svetainės jokios mizarinės 
organizacijos neišvijo, o tik 
pareikalavo, kad jos mokėtų 
nuomą, kaip ir visos kitos 
draugijos. Nuo nuomos mo
kėjimo .nėra paliuosuojami 
nei socialistai, nei sklokinin
kai, nei kiti, tad kodėl miza- 
riniai turi būti privilegijuoto
je padėtyje?

Bimbininkų per pastaruo
sius kelis metus skleidžiami 
šmeižtai ir melai bendrovės 
nariams tiek įkyrėjo, kad jie 
visai nesigaili dėl to, jog ta
vorščiai atsisakė toliau nuo
moti svetainę ir pabėgo plas 
savo kamarotus suomius. Da
bar galima tik tiek pasakyti: 
boba iš ratų, ratams leng
viau. O kai dėl užvestos bylos, 
tai Amerikos Lietuvių Pilie
čių Bendrovė nei kiek nesirū
pina. Tikrumoje tai skundikai 
turėtų atsisėsti į kaltinamųjų 
suolą.

Šiuo pareiškiame plačiąja! 
Amerikos lietuvių darbinin
kiškai visuomenei, kad neti
kėtų Bimbos ir Mizaros keršy- 
nčių skleidžiamais melais.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Bendroves Komitetas*.

P. Bložis, pirmininkas.
P. Kručas, sekretorius. 
Antanas Tamašauskas, ižd.

P. ČERIENE SUGRĮŽO 
j savo seną vietą. 

549 West 18th Street

ŠTAI DAR DAUGIAU SMAGIU VIETŲ 
VISOSE MIESTO DALYSE

Zuikiai, Zuikiai iš Wisconsino 
EMMA’S CASTLE CAFE 

644 North State Street
VELTUI ZUIKIŲ PIETAI kas šeštadienį ir 
šventėms bus duodami. Kviečiu visus draugus, 
pažįstamus ir nepažįstamus ant zuikių pietų. 
Bus operos dainininkai ir puiki muzika grieš 
ir gražios veiterkos patarnaus prie stalų, o gė
rimų kokių jūsų širdis panorės, nes Emma yra 
patyrusi gėrimus taisyti. Užtikrina,, kad links
mai laiką praleisite. Esate kviečiami nuošird
žiai.

EMMA’S CASTLE CAFE 
644 North State Street

URŠULĖS TAVERN
URŠULE STATKUVIENĖ

nansiškai verstis. Bet štai 1917 
m. pabaigoje socialistai paima 
svetainę savo kontrolėm Jie de
da pinigus kas kiek gali, — po 
šešis, po dešimtį dolerių. Tuo 
pačiu laiku permainoma ir sve
tainės vardas. Būtent, į Lietu
vių Socialistų Bendrovę. Prave
dama taip pat nutarimas, kad,labai patiko sumanymas, kad 
bendrovei gali priklausyti tik dabar bus galima ant visados 
socialistai arba jų simpatizato-[atsikratyti nuo nepakenčiamo 
riai. Svetainės išvaizda žymiai 

pinigus pagražinama, — pasodinama 
Vienok klevai ir kitokie medžiai.

Ta permaina išėjo naudon; 
svetainė tuoj atsistojo ant stip
resnių finansiškų kojų. O tai 
todėl, kad ten buvo pradėta 

visokių parengimų 
rengti.

Kai socialistų partijoje įvyko 
perversmas ir daugelis buvusių
jų socialistų išvirto komunis
tais, tai ir svetaines kontrole 
atsidūrė jų rankose. [?er seka
mus kelis metus kairumas ne
paprastai išsivystė. Musų ko
munistai nebežinojo nei kas jie 
yra, nei kur jie stovi.

1927 m. pavasarį republiko- 
nų sekėjas S. Karalius (kuris 
tuo laiku buvo iždininkas, o da-

AUDITORIUM TAVERN
JOS. ir PRUDENCIJA RACHUNAI

SENITAS TAVERN
MRS. A. S. WALLENT

4704 So. Western Avė

gali priklausyti kiekvienas, ku
ris tiki į progresą. Žinoma, toks 
posakis nieko nereiškia, kadan
gi ir vokiečių Himleris tiki į sa
votišką progresą. Prie estrados 
buvo angliškai užrašytas dar
bininkų obalsis: “Visų šalių 
darbininkai, vienykitės”. Tą už
rašą nauji bendrovės vedėjai 
pasirūpino užtepti. Langai tapo 
dratom uždengti, o salėje pa- 

ocialistų vardo. Visa, kas tik kabintas kiauras maišas. Buvo 
socializmą, tapo išmes- dedama didžiausios pastangos, 

parinktas kad pritraukti jaunimą bolės 
būtent, Ameri- mėtymui. Pripratinus prie bo

lės, tavorščiai, žinoma, tikėjosi 
jaunuolius suvaryti į savo gar
dą. Tačiau bolės lošimo rezulta
tas buvo toks, kad į kiaurą 
maišą nei vienas jaunuolis ne
pateko. O tuo tarpu sienų tin
kas tapo nudaužytas ir lubos 
supurvintos.

Matydami, kad nėra jokios 
galimybės patraukti pašalinę 
publiką, tavorščiai nutarė sve
tainę visiškai į savo rankas pa
imti. Buvo patvarkymas, kad 
kiekvienas bendrovės narys tu
ri per menesį mokėti 25 centus. 
Prieš nepatinkamus narius pra
sidėjo užgauliojimų vajus, kad

prie amžinų draugijos narių.
1914 m. lapkričio mėnesį sve

tainės statymo darbas tapo už
baigtas. Keistučio Pašalpinė 
Draugija ištiesė pagalbos ran
ką, paskolindama penkis šimtus 
dolerių dviem nuošimčiais. Kle^ 
rikališki draugijos nariai, ku
riems svetainės statymas nepa
tiko, apskundė draugiją teis
mui. Skundo pamatas buvo tas, 
kad esą Keistučio Draugija ne’ 
turėjo teisės skolinti 
ar.t dviejų nuošimčių, 
klerikališki skundikai nudegė 
nagus ir savo tikslo neatsieke.

Toje miestoi dalyje, kur buvo 
pastatyta svetainė, tais laikais 
svetimtaučių organizacijų kaip'daugiau 
ir nebuvo. Todėl kam nors iš
nuomoti svetainę buvo gana 
sunku. Na, o priegtam iš kuni
gų pusės buvo varoma nepalan
ki agitacija. Atsirado net tokių 
žmonių, kurie tiesiog pradėjo 
leisti gandus, jog toji įstaiga 
busianti niekas daugiau, kaip 
lik ištvirkimo namas, o todėl 
kiekvieno doro kataliko pareiga 
esanti šalintis nuo jo.

Per kokius trejus metus sve
tainei buvo pusėtinai sunku fi-

LIETUVIU UŽEIGOS
TIK LIETUVIŲ UŽEIGOSE LIETUVIAI JAUČIAS KAIP NAMIE

■ ‘ - ■ '■ L ' . M

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

901 West
Prie gardaus stiklo 

smagu pasišnekėti ir 
draugingoje užeigoje, 
randasi geros rušies alus 26 uncijų už l()c. ii 
didelis pasirinkimas vyno, degtinės ir cigarų 
o penktadieniais veltui žuvis.

Tel. Yards 6802.
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TotaiBaskets

susirasit

not SIL-WAY FURRIERS

ir s

randasi onroe 1710

PADĖKA

ELZBIETOS MlčlŪLIENĖS

Chicazo.

4447

broliai,

Traukinys nukirto 
galvą, sniego kasėjui

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILERS

$10.00 
$45.00 
$15.00 

$1.00

subatoj 
vai. ryto 
parapijos

r&s ivyks. 
l\%udeikk 
Pfas. Pape'

STOGAI 
ROOFING

l’reė 
Throvvs

Ruošia miesto biud 
žetą 1935 metams

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

Geriausias 
Indianos ______  ___ ...___
los, egg $6.00, mine run $5.75, 2-jų

LIGONINES
HOSPITALS

rato! if
W ___  „„

Idotuvėse ir suteikti
Ai pątafnavimą ir

passes
—J, J. Žukas

ANGLIS 
COAL

KANARKOS 
CANARIES

PARSIDUODA KANARKOS 
Baltos Cinamen ir kitokios.

1750 W. 21st Place, 
______ prie Wood 8t.______

RAKANDŲ Bargenai 
FURNITURE bargains

JUBILERIJA 
JEWELRY

$3.98
persittva-

JULIUS BENDE1 
901 W. Madison St. Tel 
Krautuvėms ir tavernoms intaisymai 
nauji ir vartoti. Labai pigiai. Lengvi 
išmokesčiai. Pristatymas dykai. Dide
lis pasirinkimas.

Naujienos 
bąli Tournament

Wi)liam Dotis, 40 metų, 2900 
W. 79th Street buvo užmuštas, 
kai bekasaut sniegų jį suvaži
nėjo prekinis traukinys. Trau
kinio ratai nukirto jo galvų. 
Nelaimė įvyko Wabash linijos 
kieme, prie 79 ir Kedzie gatvių.

Chicagos oro pranašas Don- 
nel skelbia, kad gyventojai la
bai gudriai pasielgs šiandien 
Užsimaudami kaliošus arba gu
minius batus. Šiandien tempe
ratūra pakilsianti iki 32-35% 
ir sniegas, nugramzdinęs Chi- 
cago kelioms dienoms, pradės 
tifpti.

Pasšes will be reųuired for thė 
remaining games of Naujienos 

basketball touritament

randasi 

teAfctodto- 
ą, 8 vai. 
koplyčios 

>s S V. pa
tyrioje atsi-

try <to keep that lead. 
out Sunday and watch 
teams fight to keep their

BLDG.
- 8000

Storm Sash ir Kombi- 
Duris. Lentos. Roofing ir 
— Siding ir Virtuvių šėpos.

Šiandien reikės apsi 
mauto kaliošus ir 
guminius batus!

METU MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

BPIDGEPORT.—Vakar mirė 
Krank Gorczeski, 51, 1048 W. 
32nd Street, kuris buvo suva
žinėtas gruodžio 1 d., prie kam
po 31 st ir Lituan:ca avehue. Jį 
suvažinėjo N. Benout (?), 20 
metų, 1222 West 33rd sfi-eet.

Aldermanas J. M. Arvey it 
miešto tarybos finansų komi
sija baigia ruošti 1935 mėtų 
biudžetų Chica-gai. ĖiudŽeto 
numatoma apie $44,00^,000 iš
laidį

POVILAS GPlkšAs J 
šū Šito), pftšAtrfitf 
dieną. 5 valandą'

KĄ TIK NORITE Iš MEDŽIO—len
tų, langų, durt), sienojų, adverijų —

West End Mill & Lutaber Co.
Morgan ir 22-ra gtv, Tel. Ganai 1861

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLVVORK

IMPS
L F. Eudeikis Blue Ribbon Boosters
J. F. Eudeikis Blue Ribbon Boosters 
Atlantic Villagers

■Ujfaor ■ i. ibth rli

borius .<K;, 
nas Yards

Teams and players watch for 
schedule. tomorrow by

J. J. Žukas.

LENTOS ir Medžiai 
LUMBER

GENERAL RADIO STORE 
3856 Archer Avė.

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

Randai iš Sandelių 
STORAGE FURNITURE

DALYVIAMS
ANTANO MIČIULIO

LĄlOOTuViV

KALĖDŲ EGLAITĖS
CHRISTMAS TftEES

MAX KOHN, Imp. Turk. Tabakas 
ir gilzai, 1728 So. Halstcd St.

Užeigos
TAVERNS

A. Pikas of Red Birds heads 
the scoring list by a wide 

margi n
May we take this opportunity 

to correct ourselves for a mis- 
take we made lašt week in 
naming the high scorers. The 
scorer made a mis take and gavę 
Swi«toris all of the 14 points in 
the first games whereas, they 
should have been credited to Ae 
Pikas.

Boy, oh Boy can this boy Pi-

KAŠS iEWljitRY & MUSIC STORE 
4216 ArChėr Avė. Lafayėtte 8617 
Moter, ir vyr. rank. laikrodėliai $2.75 
ir augŠč. Parker foųntain plunksnos 
setas $1.95 ir augšč. Akordionai, 
smuikos, gitaros, muzika.

KAILIAI
FtFRS

The bridgeport roofing co, 
Ar Jūsų stogas reikalauja patai-

54 more games fon the price of 
50 cente semi-finals and finais 

included
Just think of it, there štili 

remain 54 more games before 
the semi-finals are teached. 
And you may see all of these 
games by joining oUr club and 
playing the very small sum of 
50 cente for whicli you will re- 
ceive in tdrn a membership 
card or pass which will admit 
yOū to all games of the tourna- 
ment. Išn’t it worth it ? And 
how it is. Every Sunday you 
may spend 7 hours of real en- 
joyment and excitement watch- 
ing some of the greatest games 
that yoU have ever witnesšėd. 
The Players are some of the 
best in the country. We have 
fthem from collegėš, high 
schools and othcr tournaments. 
Come on out and see for your- 
self how these boys can play.

ičentą MčAllistor, 
onsą ir toatėb 
feftą, 2 ahuku

W. SCHAuLeR’S štoRAgė 
4644 N. VVestem Avė.

Detalio rakandų skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$35 ir $350. 10 jiaik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d miegkamb. se
tas $98. Parlof sėt. $25—445. Cash 
ar.išmok, Vakarais iRi 9, ned. iki 4.

Have you secured your bas
ketball pasš yet? If not you 
better get yours as soon as 
possrble, that is, if you Want 
to see some o/ the most ekcit- 
ing games that basketball has 
yet produced. Next Sunday the 
torurhament will movė into the 
third round and the games will 
be more elošely contested and 
more exėiting. Those that saw 
the first round of play and 
then sa\v the second round will 
agree with m.e that the second 
round was a lot jrnore interest- 
ing than the firšt. So, do not 
miss next Sunday’s game. Get 
your passes as soon as possible 
and be a member of Naujienos 
athlctic club.

Cohen Bros Furnitute 
Company ' 

1401—M S. Mi lated St. 
Seniausia ir labiausia patikima ra

kandų krautuvė ChiCagoįe
Visi rakandai, kokių tik reikia jū

sų namams. Parduodame kaip tik 
galima bigiatt. Ateikite, ir jus bet- 
sitikrinsit patys.

Jėigu būtumėt lifeužganėdinti, grą
žiname pinigus.

Ateikite pas, Cohėn Bros, nusipirkti 
parlof setą, krėslus, lovą, pataline, 
Stalus, divonus, lempas, ko tik jums 
reikia.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuę 9 v, ryto iki 1 v. p» p. 
■JttiitaiffiT'ilil ............ . I I

BARŲ FIKČERIAt
BAR ĘIXTURES

ANTRA^NKlAi id NAUJI
Barams fikčeriai taipgi stalai ir krė 
šiai tavernoms. Labai pikiai.

CHICACO CABINET & MILL CO.
3012 Archėr Avė. Lafayette 423?

Stanley P. Mazeika’s Aces, John 
F. Eudeikis Blue Ribbon Boos
ters, Atlantic Villagers and 
Bulaw’s Aces neck in neck for 

lead in tournament

by paying tha ipitiation fee of 
50 cents. Or^jyoiLjmay ask the 
managers ^^^of įįie Jeams 
that are tournament.
They will gfadly accomodate 
you. If they haven’t any, well> 
then you wiil have to call on 
us. Do not miss next Sundays 
games. They will be thrillers!

Get those passes! See you 
next Sunday

Erfclusivė Manufacturers of

SMART FURS
N. STATE st. chicago 

Kambarys 1515
Tel. Dearborn 2977
Kailiai valomi, gla- 
zuojami ir pamu
šalai indedamas su 
musų $ 1 H
šilku    T I V
Kailiu perdirbimas i 
vėliausios
mądos

JUOŽAPAS UŽKURAITIS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

gruodžio 11 diena, 10:00 valan
da ryto 1934 m., sulaukės pu
sės amžiaus, gimęs Taurairėų 
apskr., Batakių parapijos, Mic 
kiškės kaime.

Paliko dideliame nuliūdimų 
moteri Ludovika po tėvais Bal- 
kauskaitč, 2 duktėris Marijoną 
ir Veronika ir 2 sūnų Bronis- 
lava ir Alberta, pussesere Ona 
GaiauskiePe, dėde Jobų šiaulj 
švogeri Pranciškų Simonaiti ii 
giminės, o Lietuvoj motinėlę 
Marijona. 2 seseris Marijoną 
Šležiene ir Ona Simonaitienę 
ir giminės.

Kūnas pašarvotas, fandasi 
3363 So. Lowe Avė. Telefonas 
Boulevard 0654.

Laidotuvės ivyke subatoj 
gruodžio 15 diena. 8:30 vai. 
ryto iš namu i Dievo Apvaiz
dos par. bažnyčia, kurioj bus 
gedulingos pamaldos už velio
nio siela, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Užkurai
čio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvaūti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą it atsisveikinimą.

Nulindo liekame,
Motėtis, Dilktėryš, Sufiai, 
Pusseserė, Dėdė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnaują srra- 
borius J. F. Badžius, TelėfO- 
nas_Canal 6174._____________

ANTANAS SHARK1S
Pėrsiskyrė $u Šiufo naša-ulfu 

ii d. 11 vai. tyto 
1934 to., sulaukęs 62 metų am- 
žiau.š; gimęs LiėtUVoj, Šiaulių 
apšfcr., VykŠnhj parapijoj if 
miėsto. Amerikoj išgyveno 28 
toėtoš. Paliko didėliatoę buliu- 
dime dukterį Laura if žentą 

, 2 sunUs^ 
Jtfožėfa ir 
Kto&Ara if 

PatofėiA, šiogerką Anastaziją 
if Švėpfėft Vincentą šliauteriUs 
if gimines Atoęfikdj, o Lietu- 
Voj 2* bfoliūs Liudviką if Prąp- 
ęfškų if gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi , Masalskio 
koplyčioj, 3307 Litūftnicą avė^ 

Laidotuvės ivyks nėnktadiė- 
nj. gruodžio 14 d; 1 vai, po 
pietų iš koplyčios bus nulydė
tas j Tautiškas kapines.

Visi a. a. Antano Shafkio 
giminės, draugai if pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame 
Duktė, Hunai, Marti, Žentas, 
Anūkai, švogerka ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja erra- 
borius A. Masalskis, tel. Blvd. 
4139. ' ,•

KALĖDŲ EGLAIČIŲ 2 VAGONAI 
Pigiai. Skubinkit, kol dar yra 

CZERWIEC 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.__________

kas really throw that basket
ball in the loop. lt is really a 
pleasure to WštCh him play and 
shoot. Hc canriot be stoflėd 
when he gets štarted. His 
gracefūl and well aiined sho»ts 
are a beautiful sight for sore 
cyes. Hig favorite shot is from 
the line where he takes the 
bąli one handed and throws it 
over čither his left or right 
shoulder. Nice going (Pikas! 
Keep ūp the good

$ROO Atolus padarom su jūsų 
O naujų užvalkalu ir pamu

šalu. Už šitą kaina tik kada atsi
nešta ši skelbimą. — Matracai perdir
bami. Apskaitndojtfm dykai. Dar-1 
bas i vieną dieną, gąrąntootas.

A & C BETTER BEDDING CO.
2228 Milwaukėe Avė. 

Humboldt 4766.

Bring your mothei^/ fathers, 
Sisters, brotherš, relatives and 
giri friends. Give. them a real 

threat
Come on and give your mo- 

thers and fathers a break and 
take them to the Naujienos 
basketball tournament for an 
enjoyable afternoon. Players of 
the tournament, take out your 
giri friends and show them how 
you can wield basketball 
around. You* know as well as I 
do that a man can always play 
better when he has somebody 
to play for. And of course that 
somebody will be rooting for 
him.
Qet your passes before rtėxt 
Sunday so that you may be 
amongst the spectatohs at hėxt 

Sundays games
Where and how to secure 

those passes? The best and the 
most secure way of getting 
your pass is to call or come 
down to the Naujienos, 1739 Š. 
Halsted st., Canal 8500. You 
may secure these itickčts just

MOTIEJUS NEVEDOMSKIS 
persiskyrė su šiuo pasauliu 
11 diena gruodžio mėn. 1911 
m., sulaukęs 46 metų amžiaus, 
gimęs Trakų apsk., Žaslių 
vaisė.

Paliko, dideliame nuliūdime 
moteri Marijoną, dukterį Pran- 
čiška Stoškienę ir 2 sūnūs Juo
zas ir Antanas.

Liūdnai atminčiai mano 
brangaus vyro ir tėvelio bus 
laikomos Šv. Mišios sū Egzek
vijoms Aušros Vartų bažny
čioje 14 d. gruodžio m. 1934 
m. 8:30 vai. ryto. Kviečiame 
visus gimines, draugus ir pa
žįstamus atsilankyti į pamal
das fr pasimelsti už mano vy
ro ir tėvelio sielą*

Nors jau praslinko 23 me
tai kaip atsiskyrei iš musu (ar
po; nors jau draugai seniai 
galbūt užmiršo jus, bet mes 
vis dar negalime Jus užmiršti. 
Visokios gėlės pranyksta ir 
Vėl sugfyšta, bet turbūt musų 
laukimas jūsų sugryžimo bus 
veltui, Greičiau mes pas tavę 
ateisime. Lauk mus ateinant.

Nuliūdę
' Moteris, Dūkti ir Sunąi,

ERNSTER BROS
IŠDIBĖJAI “PURITY” 

SVIESTO 
2303 W. Cermak Road 

Chicago.
Telefonas Haymarket 2330 

šviežias sviestas susukamas kas
dien. Pirkite šviežią “Purity” svie 
stą kasdien. Pardu6dame 
wholesale. Taipgi kiaušinius 
ri. Atvažiuokit arba pašaukit 
lefonu, , _____

SKALBYKLOS^
LAUNDRIESX

WILLIAM A. MALLESKY
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 12 dįena, 1:30 valan
da naktį 1934 m., sulaukės 55 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj.

Paliko dideliame nubudime 
moteri Bronislavą po tėvais 
Norus. 2 dukteris Bemice ir 
Matilda, 1 sunu Danielių ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas, 
3337 Lituanica Avė.

laidotuvės ivyks 
gruodžio F5 dieną, 9 
iš namu i šv. Dovido 
bažnyčia. 32 ir Emerald Avė., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. William A. Malles- 
ky giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudo liekame.
Moteris, Dukterys, 
Sūnūs ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius M. A. I^amb, Telefonas 
Vlctory 1158.

Dėkavoju visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems už 
toki širdingą patarnavimą ši
toj mano liūdnoj valandoj.

Širdingai tariu ačiū kalbėto
jams, ktrrie neatsisakė suteikti 
mano numylėtam vyrui pas
kutini patarnavimą.

Man trūksta' žodžių atidėka- 
votl už taip malonų ir skait
lingą patarnavimą, kurį mes 
mirusiam galime patarnauti 
tik vlėna ir paskūttoį kartą 
ant visados.

Mirus mano numylėtam vy
rui Antanui Mičiuliui, mano 
silpna sveikata paliko kuone- 
visai sunaikyta, todėl, jeigu 
laike šermenų ar laidotuvių 
kas buvo negerai, prašau man 
atleisti, o laikui bėgant aš ^is- 
ka atitaisysiu.

Kuoširdingiausiai dSkavojū 
visiems už prisiųstas puikiaš 
gėles, kurios pridengė mano 
numylėtinio kapą nuo žiaurių 
vėjų, sniegų ir šalčių.
Lai žydi tos gėlės ir nenuvysta 

niekados 1
Lai būna lengva Laisvą Kapinių 

žemelė ant visados,
Su aukšta pagarba visiems, 

Dukrelė AMėtto tf 
Elzbieta Mičiullenė.

Pocahontas $7.57; Indiana Lump 
$7.63; Black Band Lump $9.50. 

Pirkite geriausį anglį pas 
MULCAHY COAL CO. 

4028 S. Wentworth Boul. 4028

POVILAS GRIMAILA
Persiskyrė su šiuo' pasauliu 

gruodžio 10 dieną, 9:55 valan
da vakare 1934 m., sulaukęs 
40 metų amžiaus, gimęs Tau
ragės apskr.. Gaurės parap.. 
Serapaniškiu kaime.

Amerikoj išgyveno 80. metą*
Paliko dideliame nuliūdinto 

moteri Marijona po, tėvais Ka« 
čiušaitė, sūnų Povilą, 2 po
sūnius Kazimiera if Stanislovą 
Kačiušiai, brolį ir brolienę Pėt- 
ra ir Petronėlę GrimaitiUs,. se
serį ir švogerį Oną if Juoza
pa Bogužus ir gimines, 0 Lie
tuvoj 2 brolius ir Uflmines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
906 W. 36 St.

Laidotuvės ivyks pėtnyčio.f 
gruodžio 14 diena, 2 vai. po 
piet iš namų į Taūtiškas ka
pines.

Visi a. a. Povilo Grimatfos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patafnavlmą to 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Moteris, Sūnūs, Posūniai, 
Brolis, Sesuo, Brolienė, 
švogeris ir Giminės.

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

1. S. P. Mažeika’s Aces 2
1. J. F. Eud. BI. Rib. B. 2
1. Bulaw Aces 2
1. Atlantic Villagers 2
2. Banner A. C. 1
2. Red Rose (Cicero) 1
2. Red Birds 1
2. Belskis Boosters 1
3. IMPS 0
3. Washington A. C. 0
3. Sleepers A. A. 0
3. J. J. Bagdonas Ėagles 0

These four teams have 
as yet lošt a game and are tied 
for Ist place in the greatest 
sport event the Lithuanians 
have staged as yet. The teams 
are very strong and will prob- 
ably 
Come 
these 
lead.

Team standings Won Lošt

OAK PAHk.—Suv&ryttamas 
į kaktą vakar rytą ban

dė hūšižitdyti Vincent M. litm
i -į Į, ,iU'a*r .n ~ i .

Parduodam už storage kaštus. Rakan
dus. divonus, indus, patalinę ir tt. 

(Naudiūgį daiktai Kalėdoms) 
MIDWAY FIREPROOF STORAGE

Numirė Bridgeporte 
suvažinėtas 51 
metų vyras

kyšime kiek kaštuos pataisyti Mes 
taipgi darome visokį blėkorystėa 
dafbą. .

8216 So, 
Tel.

Player
A. Pikas
T. Lauraitis J. F. Eudeikis Blue Ribbon Boosters
J. Stanaitis
A. Waitch .
S. Patrick
J. Lucid
T. Lapinski J. F. Eudeikis Blue Ribbon Boosters
F. Kluchinkas Stanley P. Mažeika’s Aces
W. Rakė Washington A. C.
Blinstrup IMtPS

SVEIKATOS KLINIKA
Tonšilai išimami 

vaikams .....
Palagas ligoni

nėje ............
Hemoroidų opera

racija .............
Medikalė egzami-

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

1900 S. Kedzie Avė.

ryte iŠ
1 NėM.. r... 
rupijos bažnyčią, J 
bus gedūlMififos pi 
vėlionio Sielą, o iŠ 
lydėtas i šv. Kazimioro ka
pines. .

Vist a. a. Povilo Grikšo gi
minės, draą'gąf if pažįstami 
esat nuošifdžiai kviočiami da- 
lyvaūti lai< 
jam pasku 
atsisveikfPii

Nulimto Itotomę, 
sesuo, £į
Pusseserė If Gito) 

įso natą_r.„

ANGLIS! Kodėl mokėti daugiau 
kuomet juš galite nusipirkti Tropi- 
cair garantuota svarumą ir šilumą 
“Vartojama daugiau kaip 5000 na
muose”. Screening — $4.75; Mine 
run — $5.75; Lump arba egg 
—— $6.00.

NORTHERN COAL CO., 
Lawndale 7366 — Marrimac 2524

Anglis, Koksas, Medis, Kuras, 
Aliejus 

GERIAUSI POCOHONTAS 
PAKAITAI

2 colių screaningš ...................... $4.75
Mine run ar nųt ....... ».!......  5.75
Egg .... ...............................   6.00
Šmotais — lump .....................  6.50

PEERLESS COAL CO., 
_________Monro e 4442______v. , MODERN W1LLWORK & 

SlJP. CO. Tel. Virginia 1914 
Archer Avė 
nacijos, 
Asbestos

MUZIKA 
MUSIC

II III Iillbll>rawil|lltlllll1 M ill> >1 !■ ......Ai  i ... HM J

AKORDIONAI
ACCORtHONS

AKORDIONAI IR VISOKIAUSI 
MUZIKOS INSTRUMENTAI

Smuiką $18 vertės su skry- $f* £ A 
nia ir stoiČium tik ....  ’vU

Kornetai, trumpėtai, klarinetai, saxo- 
fonai, trombonai, būbinai ir bubinų 
prietaisai 60% žemiatis kainos.

914 M6xwell st. 
prie Sangamon

Team
Red Birds

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

JUOZAS L. GRUŠAS
3246 Emerald Avė. Tel. Victory 7697

Patalai ir Matracai 
Quilts & Mattress Renovated

gruodžio to 
fyto 1934 to
to amžiaus. . __ _____
ritate Raseitoą Kva*
darnų barap., šauklišRių kai* 
mę.

Ąmęffkof Išgyvtoto Ž5 metus
PaHkū didebamę nubudima 

šAVo tolimą šėšęff, Mafįfoto 
LauftęėKtėW Po tėvais Gfikšai- 
(ė. švętftofl Juozapą, 8 pusbfo- ht NikAtoą " ‘
šus if mzapą 
sėsėrę Agniešk 
Pacą S-itodPUs

'fel. Rockwell 9208-9 
10 metų toj pačioj vietok 

Marshall Square Wet
Wash Laundry 

Suteikiame Pilną Patarnavimą 
. 2617-19-21 Weat ęermak Rd.

TABAKO Krautuvės 
TOBACCO STORES

Halsted Street.
Ctory 4965:

Sviestas — Wholesale
BUTTER — WHOLESALE

DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 

ALFABETO TVARKOJE
šis skyriuš yra vedamas tkislu pAgelbėti mūsų skaitytojams
Susirasti, kur galima nusipifkii įvairi paprastų ir nepaprastų
daiktų, intaisų ir reikttiehM* Jeigu iš telpančių čia skelbimų

Old Timers Tavern. Lietuvių Aludėj 
rasit dideli pasirinkimą. kiekvieną 
dieną, skanių gėrimu ir valgių už 
žemiausią kainą. Atsilankykite! Bu- 
ąit; svetingai priimti. 1400 S. Union ay

VIEŠBUČIAI 
HOTELS

1 VICTORIA HOTEL 
kumpas Clark ir Van Buren gtv.

Kambariai $1 ir augščiau.
WM. E. McCOY, savininkas 

Tęlt , Wapasb 2280, ‘

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos

• 25% IKI 35%
Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet į 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St.
_______ kampas Marshfield_______

RAKANDAI 
FURNITURE

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

FELIX KLIMAS ir JOE KAZIK 
Savininkai

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

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

*J vėliausios ma
itos dže-’ $*111 
ketus .... . u ■ V

Gaukit musų pigų apskaitliavimą 
naujam kautai._

KALĖDOMS SPECIALIAI Z " 
Seal kailihiai 

ir augšČ....... .......................
Kailinės muftos
if atigšč...... ......................
Kailiniai valomi, taisomi 
mi ir naujai pamušami.

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

. įsteigta 1906 metais '
>510 S, Halsted Normai 5150

KNYGOS 
BOOKS

iff, .......... ............ Ii,it........ , .

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne, 

iingftto, turtingas realestati- 
ninkas iš firmoš, Huntington 
and Compėny.

Hantington buvo nugabentas 
j Oak Purk ligoninę, kur sakė- 
mši, kad jis mifs. Pasikėsini
mo priežastis gludiiiti nėpasi- 
sekimuosė bizny. Paskutiniu lai
ku jis panešęs daug ftuosto

LARSON COAL CO.
? į Pocahontas pakaitas
Ffanklin pav. trečios gys-

colių sijoti $4.75. Taipgi koksas. UŽ 
sisakykit dabar geriausią šiluma.

4710 W. Adams
Tel. Mansfield 0561.
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?olitika
PRANEŠIMAI

jų drau-

budas

Ui

manim

—Nejaugi?

12/2c
BABY PORK LOIN svarui

12ycFRESH CUT PORK CHOPS svarui

KALENDORIAI,MILK FED VEAL ROAST svaruitame,
TEL. REPUBLIC 8402

LEG and KIDNEY VEAL svarui

ROLL STEAK svarui

Szx komunikacijos budus yra 
ir greitiausies ir galingiausias

te va s,
50 i h

Agota?

Barbora?
gero žinai, Agota?

kandidatūrą į aldermanus.
Aldermanai bus renkami pa

vasarį.

subatoje.
buvusioj

W. 23 PI.

—Ką girdėjau?
--Argi nežinai, kad

—Žinai ką, Morta, ar girdė
jai?

Pi- 
su

Remia adv. Ch. Kai kandidatū
rą į miesto aldermanus

—Tikra tiesa,' ....................
—Ah, ah ir pamislyk .........
—Tik, Morta, niekam nesą

manim pasitikėti, 
su replėmis neiš-

visus savo cero policiją ir pasiskundė, ši 
sustatė protokolą ir būrys po- 

| licistų susėdęs į automobilį iš- 
nepamiršo. važiavo. Sustojo prie namo

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. Brunsvvick 0240

ją lupti. Nc- 
ir jos 

1406

—Sveika,
—Kaip mane gyvą matai.

Lict; Žagariečių Kliubo priešmeti- 
nis susirinkimas ivyks gruodžio 13 
d'. 8 vai. vak. 2417 W. 43 St. Bus 
renkama nauja valdyba 1935 m., 
taipgi bus renkami darbininkai dėl 
musu Baliaus, kuris atsibus gruod
žio 29 d. Kiekvieno nario yra 
privalumas atsilankyti. Sekr.

Chicagos Lietuvių vyrų choro Drau
giškas Vakarėlis jvyks 
gruodžio 15 d. Barausko 
Meldažio svetainėje, 2344 
Pradžia 8 vai. vak.

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

Komisija.
Kriaučių Local 269 A. C.. W. of A. 

valdybos rinkimai atsibus pelnyčio.) 
gruodžio 14 d. Amalgamated Centi- 
333 So. Ashland Blvd.. Rinkimuos 
galės dalyvauti tiktai -su knygutč 
mis. Visi nariai ir narės kviečiam' 
skaitlingai dalyvauti kaip rinkimuo
se taip ir susirinkime. Susirinki- 
n.Amas atsibus taipgi ta pačia dieną 
ir toj pačioj vietoj, 7:30 vai. vak., 
šiame susirinkime taipgi išgirsite 
pasekmes balsavimo, tai visu vra 
paieiga dalyvauti. F. Prusis sėkr.

— Iii, hi, ir pamislyk 
man ..................................

— Tik, Elena, niekam ne
sakyk sakau lik tau vienai ....

AR JUS TURITE RUPTURĄ
Jeigu taip, tai atsilankykite ir 

mes pritaikysime jums musu spe
cialiai padaryta diržą.
Single ..............$3 | Double ....... $7

Musų kainos yra žemos
Esame šiame bizny iau 40 metų

T. V. VILIM DRUGS—-TRUSSES 
3233 W. Cermak Road 
Kampas Sawyer Avie.

■—Ištikro? Negaliu tikėli?
Kai aš vieną kartą ................. ..

—Ot gerai, Morta, nesaky 
siu. Gali 
Niekas nei 
trauks.

8 
kad tokiu

valandą sužino iki 100,000 
žmonių.

Koks-gi susižinojimo
gali .su tuo susilyginti?

Ir taip toliau ir taip toliau, 
ir taip* toliau . 

» &
Išskaičiuota,

Susipažinkite, pp. 
Antanas ir Valeria 

Pilkauskai
Taip, pp. Antanas ir Valeria 

Pilkauskai.
Kadangi jie dabar yra kartu, kyk. Sakau (ik tau vienai .......

tai gal jų nei nepažinsite, tad —Gerai, Elzė, nesakysiu, 
paimkime juos po vieną. Pi r- Gali manim pasitikėti. Niekas 
masis—fakiras, stebukladaris, nei su replėmis neištrauks, 
kankinys, monininkas, Ripley’s 
Bclieve it Not of 1934, ete, e t c. 
Ben Ali—Antanas* Pilkauskas. ,

“Didesnioji pu^r”, smuikinin
kė, virtuoze, imiversitetininkė, ■ 
gražuolė, etc. p-lė Valeria Co-1 
pukaitė, pp. K. čepukų, north-1 
sidiečių, duktė.

Tai įvyko vakar po pietų.
Bet tuo tarpu tai yra didelis 

sekretas. (Tik niekam nesaky
kit!)

a o u
- Heilo, Elena?
—Taip, sveika gyva Morta. 

Kas gero?
- Klausyk. Jeigu niekam ne

sakysi, tai aš pasakysiu.
— Nu, juk žinai mane. Kada

[gi aš ką kalbėjau.
— Žinai, Elena, kad ...........

Žiūrėk, kad tik tu 
niekam nesakytum! 
Tai yra sekretas.

SUPREME MEAT m 
MARKET CO.

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

ROUND arba SIRLOIN Steikas 1
svarui..................  * “ **

KIAULIŲ KAULIUKAI virimui £
10 svarų .....................  už 1OC

Dykai raugintų kopūstų 1 svaras kostumeriui

— Kaip Dievą myliu, jie ....
—Na, na, ir pamislyk Ii. 

man ..... ........ •’................
-Tik, klausyk Agota, nie

kam nesakyk. Sakau lik tau 
vienai ...........   —

—Buk, rami, Elena, nesaky
siu. Gali 
Niekas nei 
trauks.

— Helio,

Nuomonių skirtumas 
tarp tėvo ir dukters 

padarė šia žinią
Tėvas ją išlupę; duktė tėvą 

apiplėšė
CICERO.—Elena Bakutis yra 

18 metų amžiaus.
Elena Bakutis jaučiasi esan

ti didelė mergina ir ji gali pak
eiti namo kad ir po dvyliktus, 
kada mama ir papa miega.

Elena Bakutis manė, kad nie
kas neturi teises 
gali to padaryti 
Stanley Bakutis, 
avenue, Cicero.

Bet nelaimė glūdėjo 
kad pupos Bakučio nuomones 
greižtai skyrėsi nuo Elenos Ba
kutis nuomonių. S. Bakutis pa
kraipęs galvą nusprendė, kad 
jo dukrelei nepritinka vėlai par
eiti namo ir persimetęs ją per 
kelius, suteikė kūdikystės die
nų pamoką.

Elena turėjo gerą atmintį
O!, Elena to negalėjo užmirš-

,i. Ji susikrovė
daiktus, nopasakė nei sudiev ir
pražuvo... ’

Bet Elena tėvo i . ‘ ..... . _ u _ ____
Sugniaužusi kUmščiukes ji galvo-14744 Fifth avenue ir įėjo į vi
jo, nirto, dėstė Įvairius planus dų.
kaip tevd atkeršyti. “Aha,” ji Į Dideliai nustebo Elena Baku- 
atsimine, “aš jį pafiksysiu”. h tis pamačiusi policiją. Gal ne- 
pafiksino. ^tiek nustebo, kiek išsigando

Pirmadienio' vakare grįžo S. Stanley Kortas, 23 metų, kuris
Sakutis iš darbo, Chicago Sir> buvo kartu su mergina.
face Lines. Tą vakarą jis ga- Spyrėsi Stanley Kortas poli
po algą, $63,00. Pinigus turėjo cijos kvočiamas, bet vėliau pri- 

■sipažino, kad jis apiplėšė Ba- 
Jis tai padarė su savo

kišenini.
Bak uči ui k (>ni a i .* t per sn i egą ■ ku tį.

namo, jį pradėjo sekti du jau-įbroliu Stephen Kortas, 15 me
ni vyrukai, 
stebėjo, bet' 
domės. 1
.io prie namų, tai du jauni vy- i plėšimą padaryti”.
rykai jį užpuolė ir atėmė $63.00
algą. . į . -
.r pataikyk tu man, tiesiai pas 

Eleną
Bakutis pastebėjo, kad vie

nas iš piktadarių jam buvo lyg 
pažįstamas. Nuskubėjo jis į Ci-

Bakutis juos pa j tų, 1336, S. Cicero avenue. 
neatkreipė daug j “Bet”, pridūrė Kortas, “ji, Ele- 

Bet kai jis prisiarti- na Bakutis mus prikalbino tą .... . jįe priju„
re, kad mergina stovėjo prie 
gatvės kampo ir pirštu parodė 
į tėvą, kad jie žinotų kurį žmo
gų apiplėšti.

“Jis neturi teisės manęs im
ti”, pareiškė Elena valstijos 
prokurorui Joseph O’Connor 
“Aš jam atkeršysiu”.

Adam’s Meat Market
1734 West 47th Street

Tol. Boulcvard 7349

Specialės kainos Penkt. ir šeštadienyj 
Gruodžio 14 ir 15 dd 

tPORK LOIN ROAST svarui

KIAULIŲ KOJOS svarui
10/2c

Marųuclte Parko apielinkės 
lietuviai biznieriai pradėjo 
uoliai remti advokato Ch. Kalo 
kandidatūrą j aldermanus.

Jie yra įsitikinę, kad 13-to 
wardo lietuviai turi praminti 
taką visiems Chicagos .lietu
viams ir pirmieji įstatyti lietu
vį advokatą j Chicagos miesto 
tarybą. Nėra abejonės, kad adv. 
Ch. Kai ne tik yra kvalifikuo
tas užimti aldermano vietą, bet 
ir turi geros progos, nes jau 
nemažai pasidarbavo demokra
tų partijos naudai.

Marąuette VParko lietuvių 
liečiu kliubas veikia kartu 
tos apielinkės biznieriais.

Visiems, kurie nori prisidėti 
prie šito reikalingo lietuviams 
darbo, ypač biznieriams, drau
gijoms bei organizacijoms pa
tartina laiškais kreiptis į 13 
wardo “commeetteeman’ą” Mi- 
chael J. Flynn, 7200 S. Talman 
st., užgiriant advokatą Ch. Kai

Turime dar keletą šim
tų gražių Kalendorių, 
kuriuos atspausdinsime 
LABAI PIGIAI

GYVOS ANTIS svarui

STEVVING CIIIKENS svarui

EJMer■■■f

lwrr lUml***

<E\\V]EILK

Si- 
tik

NAMIE DARYTOS ŠVIEŽIOS DEŠROS sv.

16 c
12 c

ti, ji negalėjo tėveliui dovano-

cigaruos

**W*T*^

i ruko šituos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

TeL Canal 8500

LIETUVIS 
LAIKRODININKAS 
Pilnas Pasirinkimas 
Bulovą ir Elgin 

Laikrodėlių 
Diamontai, Auksiniai ir 
dabriniai žiedai ir kas 

reikalinga iš Jewelry. 

4148 Archer Avė 
CHICAGO. ILL.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė

Chicago. I1L

RE A L ESTATE

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
derniška studija su 

Hollvwood šviesoms. 
420 W. 63rd St.

Ensrlewood 5883-5840

MORTGAGE BANKERS

Biznis pamatuotas teisingumu
NSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
ERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
•UNČ1AM PINIGUS I LIETUVA.

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
nsirašykite i musu spulką

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

SIUSKIT PEk 
NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonėse 
pataria Lietuvos bador

Įclassifiedads
For Reni

REIKALINGA liuosa kepykla su 
2 ar daugiau pečiais. Pašaukite 

Lafayette 4871 '

RENDON pekarng su 2 pečiais ir 
visais įrengimais, pigiai.

4600 So. Francisco Avė.

PASIRENDUOJA bizniavas na
mas Tavern ir svetainė 1900 South 
Union Avė. arba parduosiu, gerai iš
dirbta Tavern bizni. 7021 Stony 
Island Avė. Tel. Dorchester 8403.

RENDON kambariai; išrenduosiu 
visa flata (6 kamb.) arba 1. 2 ar 3 
kamb. ženotai porai ar pavieniai 
ypatai. Namas randasi gražioj 
anielinkėj, su visais modemiškais 
parankumais. Matykit vakare ap. 
5—-6 vai. vak.

5604 So. Mozart St. '

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

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

TAVERN, senai įsteigta vieta, ge- 
ren-ras biznis. Ilgas lysas, pigi 

da — parduodu dėl ligos.
4410 So. Ashland Ava.
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