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Lietuvos Naujienos
Apiplėšė, bet pagavo

miesto va

perspėta ir plėšikai siuvis, pinigo reikalo spiriamas

Būrelis Jugoslavijos išvarytų vengrų

įstatymų apie kor

Kariuomenes

veikimu Kariuomenes

ŽUVO

CHICAGO įsva-

Valstijose

prie parolių

9 filipiniečiai prigėrė10 žmo

21 žuvo ant laivo

11 žuvo

apleisti savo

3 žuvo lėktuve

Vokįetijos

vietos

miesto vy- 
pakratyti

MANILA, Filipinuose, gr. 14. 
—Devyni filipiniečiai prigėrė ii 
19 liko išgelbėta, trokui įvažia
vus į Pasig upę, netoli Manilos.

Didelis Japonijos 
ūkininkų skurdas

Buvusio Kauno guber 
natoriaus byla su bat 

šiuriu dėl senų aulų

miestų tekančiame Brewery upe* 
lyje prigėrė du vaikai.

Daug žmonių žuvo Lansingo ho 
tely todėl, kad pavėluota pa 
daryti gaisro aliarmų

Valdžiai prižadėjus pasirūpinti 
jų likimu, angliakasiai paval
gė pusryčius ir pradeda atsi
žadėti bado streiko

Susirūpinta tik tada, 
susitelkė krūvon, užėmė 
ir paskelbė masinį ba-

Chicagai ir apielinkei tedera* 
Uo oro biuras šiai dienai pran% 
gauja:

Apsiniaukę, biskj šilčiau, gal
būt sniegas į vakarą ir sek
madieny.

Saldė teka 7:10. leidžiasi 4>

10 suimta už sveiki 
nimv paliuosuoto 

Viennos mero

areštavo 
Danijos 
Moeller,

žandarai 
įsikūrusį 
Johannes

politiniai, 
areštuotus 
politinius

Mich., gr. 14

Veriovkinams neatsiimant, ba

HAVANA, Kuboj, gr. 14. — 
Valdžia įsakė Kubos legacijai 
Berlyne paprašyti 
valdžią areštuoti buvus} Ku
bos prezidentą Machado, kuris 
dabar randasi Hamburge.

Po to Machado iš Hambur
go pabėgo. -

Laivas skęsta; du 
gelbėdami

SAN FRANCISCO, Cal., gr. 
14.—Iš priežasties smarkių aud
rų, kurios perėjo šešias Vaka
rines .valstijas, j vyko daug au* 
tomobilių nelaimių, kuriose žu
vo 11 žmonių., Prisibijant, kad 
gali pasikartoti potvyniai, po
licija kalnų apielinkėse kelia 
gyventojus j saugesnes vietas.

pub. co., INC 
Illinois
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LEWISBURG, W. Va., gr. 14. 
—Negrė Mrs, Frances Williams, 
29 m., motina 6 vaikų, liko pa
smerkta pakorimui už nužudy
mą kito negro, tūlo Mm. Mit- 
chell.

MARSEILLES, Francijoj, gr. 
14.—Sužinota, kad prekių lai
vas Schiaffino, kuris plaukė iš 
St. Louis j Cette paskendo la
bai smarkioj audroj. Kartu su 
laivu4 žuvo ir 21 įgulos narys.

Prigrąsinimas Bado 
Streiku Pagelbėjo

Pereitą naktį elekt 
ros kėdėj mirė du 

jaunuoliai

. Pati Peru buvo jį įkalinusi 
jo jaunystėje už karštus revo
liucinius straipsnius. Bet kada 
jis 20 metų klaidžiojimo su- 
gryžo atgal į Peru, tai jis bu
vo pagerbtas kaipo žymiausias 
žmogus. Pats prezidentas Le- 
guia uždėjo ant jo galvos auk
sinių liaurų vainiką. Bet neil
gai jis džiaugėsi laisve ir pa
garba. Neužilgo jis užmušė 
savo priešininką Edwin Elmo- 
re, Jungt. Valstijų rašytoją, ir 
už tą liko nuteistas trims me
tams kalėjiman. Kongresas su
teikė jam pardoną ir jis išva
žiavo j čilį, kur ir savo gyvas
tį prarado.

automobilių 
nelaimėse

Buvo išvogę policijos 
viršininkų

Žymus Peru poetas 
nudurtas Čili 

gatvekary

Moteris žiovauja jau 
116 valandą

HEIHO, Manžurijoj, gr. 14. 
—Japonija strategiškąjį gele
žinkelį pravedė iki pat Amūro 
upės, kitaip iki pat sovietų 
Rusijos sienos.

Blažys atsikirsdamas pareiš
kė, kad jis gyvenąs iš darbo 
ir palūkėjęs 2 metus neišper- 
kant užsakytų ir pasiutų batų, 
negalėdamas ilgiau laukti, prie 
liu’Jjpinkų pardavęs už 17 litų; 
prašo bylą atidėti ir šaukti 
liudininkus, teisėjas p. Herma
nas priteisė batsiuviui iš Vc- 
riovkino 20 litų, o p. Veriov- 
kinui iš batsiuvio už senus, au 
lūs—taip pat 20 litų.

Nubaudė už komunisti 
nj veikimą

šiomis dienomis 
gyv. viešėjo 

Vienas iš jų buvo

VIENNA, gr. 14 
nių liko areštuota už sveikini
mą fašistų pašalinto Viennos 
socialisto mčro Kari Seitz, kai 
tasis pasirodė garsiojoj Viennos 
Ringstrasse, Jis tik šiomis 
dienomis liko paliuosuotas iš 
kalėjimo, iškalėjęs nuo vasario 
skerdynių, nors prieš jį Austri
jos diktatoriai jokio kaltinimo 
neįstengė surasti.

* WOODVILLE, O., gr. 14
Trys plėšikai užpuolė 
banką ir pabėgo pastvėrę apie 
$10,000.

8 žuvo ant laivo 
Atlantike

NEW YORK, gr. 14— At- 
lantiko vandenyne paskendus 
Anglijos prekių laivui Usworth 
žuvo 6 jurininkai. Be to žuvo 
du jurininkai nuo gelbėjusio jį 
belgų laivo Jean Jadot.

WASHINGTON, gr. 14. — 
TVA, kuri stato didelius tven 
kinius Tennesee upės klony ir 
gamins elektrą, viešai paskel
bė, kad ji varys kompeticiją su 
privatinėmis elektros kompani 
jomis ir paragino 14 Alabamos 
miestų įsitaisyti savo elektros 
tinklus ir pardavinėti gyvento
jams elektą nes teismai sutruk
dė tų miestų elektros kompa
nijų išpirkimą. Elektrą gi pa
rūpins pati valdžia.

Oklahoma maineriu 
grūmojimas b a-d o 

streiku paveikė

Hitlerio traukinys 
užgavo busą;

14 užmušta

karalius Alfonso 
gyvastį, paprašęs 
po to, kai Cho-

kurie liko 
už nušovimą 
Park policis-

Daug žmonių arės 
tuota Vokietijoj

kurie palikę visą savo turtą, pėsti atėjo į Kelevia, Veng 
rijos pasieny. (Fotografija perduota per radio).

AKITA, Japonijoj, gr. 14.—. 
Visos šiaurinės Japonijos ūki
ninkai pergyvena didžiausį var
gą ir nežino kada iš jo išbris. 
Daugelis ūkininkų stačiai* ba
dauja, ar yra arti bado. Visas 
jų turtas nueina mokestimis 
valdžiai. Militaristų valdoma 
valdžia, kad Sukelti milžiniškas 
sumas pinigų armijos ir laivy
no išlaikymui, apkrovė- ūkinin
kes labai augštais mokesniais, 
taip kad sumokėję mokesnius 
jie patys nebeturi iš ko gyventi 
ir yra priversti badauti. Kitur 
ūkininkai pardavinėja vergijon 
savo dukteris.

HERINGiTON, Kas., gr. 14.— 
Vietos policijos viršininką Art 
Calkins pastvėrė du žmonės ir 
išlaikę 15 valandų paliuosavo jį 
Kildare, Okla.

NEW YORK, gr. 14.— Da
bar Atlantiko vandenyne siau
čia didelės audros ir iš dauge
lio laivų gauta šaukimasis pa- 
gelbos.

•Skęsta ir laivas Usworth. Jo 
įgulą gelbėti atplaukė kiti lai
vai. Vieno gelbėjusių laivų, 
Jean Jadot, valtis apsivertė ir 
du jurininkai prigėrė.

pinigus. Bet tuo laiku polici
ja buvo [
suimti. Pasirodė, kad tai yra 
Krutulis ir Juozapavičius.

LOS ANGELES. Cal., gr. 14. 
Smarkioms liūtims siaučiant 
Sierra Madre kalnuose, valdžia 
įsakė daugiau kaip 300 Mon- 
trose gyventojų 
namus ir tuojaus išsikelti į sau
gesnes vietas, kol potvynis dar 
netfžliejo jų namų.

Pereitą naktį 
Cook pavieto kalėjime elektros 
kėdėj turėjo būti nužudyti du 
jaunuoliai, Walter Dittman ir 
Armando Boulan, 
pasmerkti mirčiai 
laike plėšimo Oak 
to Earl Jensen.

Buvo kreiptųsi 
tarybos ir prie gubernatoriaus, 
kad atmainytų mirties sprendi
mą, bet kaip taryba, taip ir gu
bernatoriui atsisakė veikti.

ABILENE, Kas., gr. 14. - 
Trys žmonės liko užmušti su 
sidaužius lėktuvui, kuris nu 
kritęs žemnė sudegė.

pastaruoju laiku 
po kito kilti milži

niški finansiniai skandalai. Pa
sirodė, kad didelės finansinės 
įstaigos buvo valdomos papras
tų sukčių, kurie laikėsi tik pa
pirkinėjimu* augštų valdininkų, 
žmonės gi tose ištaigose pra
žudė gal bilionus frankų.

MORRISON, 111., gr. 14. - 
Mrs. Harold McKee pabaudusj 
sekmadieny po piet pradėjo žio
vauti ir dar iki šiol neširstojo, 
nors ji be paliovos yra išsižio- 
vavusi jau 116 valandų. Išpra 
džią ji žiovaudavo 12 kartų i 
minutę. Dabar žiovavimas pa
sidarė retesnis ir ji žiovauja 
jau tik 8 kartusvį minutę.

Priežastis tokio nepaprasto 
žiovavimo daktarai nesuranda. 
Ji sakosi nejaučianti jokio 
skausmo, bet tik labai vargina. 
Jos žiaunos yra taip pavargti 
sios, kad ji nebesumano ką ir 
dąryti.

Tai yra ne pirmas atsitiki
mas. Medicinai yra žinomi ke
li tokie atsitikimai. Dar 1888 m f 
15 metų mergaitė pradėjo žio
vauti dantį . ištraukite, paskui 
pradėjo čiaudėti, paskui vėl žio
vauti ir čiaudėti kartu ir dar 
vėliau tik . žiovauti. Nepapras
tas reiškinys išnyko po 5 sa
vaičių. Priežasties, nesurasta. ,

Kitame atsitikime surasta, 
kad sukietėjusios ausies išvar- 
vos darydavo spaudimą į penk
tą nervą, kuris kontroliuoja 
veido raumenis ir tas iššaukė 
nuolatinį žiovavimą. Ausį 
liūs žiovavimas apsistojo.

GRASSE, Francijoj, gr. 14. 
—Policija paskelbė, kad bank
rutavo labai stambi kamponija, 
kurioj investoriai pražudė apie 
20(1,000,000 frankų (apie ($13,- 
000,000). 
Paryžiuje 
bankierių 
kurį kaltina už prigavystes 
peržengimą 
poracijas.

Francijoj 
ėmė vienas

McALISTER, Okla., gr. 14. 
—Čia iš visos apielinkės susi
rinko apie 500 angliakasių, už
ėmė teismo rumus ir paskel
bė, kad jie badausią iki jiems 
bus suteiktas darbas ir mais
tas.

Tie angliakasiai jau senai 
yra be darbo, visi jų ištekliai 
išsibaigė ir jie jau dabar ba
dauja, nes jokios pagelbos iš 
valdžios negauna.

| jų klaikią padėtį ikišiol 
nebuvo kreipiama reikiamos do
mės ir niekas jų šelpimu nesi-

SANTIAGO, čili, gr. 14. — 
Dviems peilio smūgiais liko nu
durtas gatvekary žymus Peru 
poetas Jose Santos Chocano, 
59 m., tūlų kritikų skaitomas 
didžiausiu dar gyvenančiu is
paniškai kalbančių šalių poetu.

žudeika sako, kad jis nudū
ręs poetą iš keršto, nes jis 
praradęs visas savo sutaupąs 
prisidėjęs prie poeto sumany
mo surasti tulus paslėptus tur-

Pavėluotas aliarmas 
-priežastis dau

gelio1 aukų

BERLYNAS, gr. 14. —Spe- 
cialis traukinys, kuriuo Hitle
ris su buriu savo ministerių 
gryžo iš Berlyno ties Verden 
.užgavo pasažierinį busą ir vie
toj užmušė 14 žmonių, 4 sun
kiai sužeidė ir 3 kiek lengviau.

Bušu važiavo aktorių trupė.

ALYTUS 
du Užubalių k 
Alytuje 
pasiturintis amerikonas. Jį kaip 
turtingą nužiūrėjo 
rukai ir panorėjo 
jam kišenes.

Jiems einant iš 
kare, už kelių žingsnių sekė du 
įtartini vyrai.

Ragina miestus pa 
tiems taisytis elekt

ros tinklus

BERLYNAS, gr. 14. — Na- 
cių slaptoji policija pastaromis 
dienomis areštavo labai daug 
žmonių už nepasitenkinimą ir 
kurstymą neramumų. 4 Visi 
areštai' yra grynai 
nors ir vengiama 
kaltinti už grynai 
nusidėjimus. Tarp areštuotų 
jų yra ir daugelis nacių.

KAUNAS 
teismas sprendė Br. Ditkevi 
čiaus bylą, kaltinamą komunis 
tiniu 
teismas Ditkevičių nubaudė 3 
met. sunk, darbų kalėjimo.
Bet policistui dovanojo bausmę

Buv. Kauno m. policijos va
das Janušonis galutinėj teismo 
instancijoj nubaustas 3 mėa. 
papr. kalėjimo. Pagal malonės 
prašymą Janušonui bausmė do
vanota, bet su sąlygą, jei per 
3 metus jis nenusikals.

DOVANŲ KALĖDOMS
Ar mes galim užmiršti mums 
brangius tėvelius, seseles, giminai
čius Lietuvoj šių Kalėdų šven
tėse?
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
tuvoje. *

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

NAUJIENŲ Pinigų Siuntimo Skyrius 
1739 So. Halsted Št. Chicago, UI

kreipėsi policijon patarimo, 
kaip pasielgti su batais, kurių 
p. V-ai dveji metai neatsiima. 
Policijos patartas, batsiuvis 
perspėjęs p. Veriovkinus, o ve- 
liaute prie liudininkų už 17 litų 
batus pardavęs, o nesulaukda
mas likusios skolos, apskundė 
teisman, kuris spalių 2 d., šią 
istorijėlę sprendė.

Teisme atstovais stojo pats 
p. Veriovkinas su žmona pri
pažindamas p. Blažiui likę 
skolingi 30 litų, bet ieškovas 
pardavęs jų 20 litų vertės au

Poeto Chocano gyvenimas bu
vo nepaprastai įvairus, pilnas 
visokiausių prietikių ir avan
tiūrų. Daugelis Lotinų šalių 
valdžių jį pagerbė, bet kitos 
jį kalino ar išvarė už politinį 
veikimą.

Ispanijos 
išgelbėjo jo 
pasigailėjimo 
cano liko pasmerktas mirčiai 
Guatemaloj nuvertus valdžią, 
kurią jis rėmė.

Chocano buvo įvarytas ir iš 
Meksikos, kai jo draugas pre
zidentas Francisco Madero liko 
užmuštas. Tada jis patapo 
Carranza ir Vilią konfidencia
liu agentu Jungt 
Jis buvo su Vilią kada pasta 
rasis užėmė Chihuahua mies

LANSING
Prokuroras, k-uris tiria priežas
tį gaisro Kerps hotęly, kuriame 
žuvo didėlis; >bet dar tikrai ne
nustatytas skaičius žmonių, sa
ko, kad jo surinktais daviniais, 
tiek daug žmonių žuvo tame 
gaisre tik todėl, kad pavėluota 
sukelti gaisro aliarmą ir paža
dinti miegančius žmones, kol 
dar buvo laikas juos išgelbėti.

Patys darbininkai liudija, 
kad gaisras hotely buvo nužiū
rėtas jau 15 minučių pirm pra
dėta skambinti aliarmą. Per tą 
laiką gaisras jau buvo tiek iš
siplėtęs, kad trečio ir ketvirto 
augšto gyventojai nebespėjo 
išsigelbėti ir žuvo liepsnose, 
arba šokdami į gatvę, ar į pro 
hotelį tekančią nedidelę upę.

Be to aiškėja kad per naktį 
beveik iki pat gaisro hotely 
buvo daug girtaujama ir net 
koridoriuose dainuojama. Mat 
buvo suvažiavę posėdžiauti le- 
gislaturos nariai ir visokie po
litikieriai (legslaturos malonių 
.ieškoti tai ir buvo ūžiama per 
visą naktį.

GIMINĖMS LIETUVOJ
A*"*

UTENA.—Buvęs Kauno gu
bernatorius p. Veriovkinas su 
šeima pas Utenos batsiuvį p. 
Blažį besisiudindami ir betai
sydami avalinę paliko batsiu
viui skolingi 30 litų, kurių il
gai laukiant sulaukė senų ba- 

Už miesto piteJe amerikoną, aulus> kad -’iems galvas 
"prišautų”. “Prišovite” prie

rūpino, 
kai jie 
teismą 
lavintą

Jie pernakvojo ant medinių 
juolų ar grindų, o ryte jiems 
p2gelbon atėjo šelpimo įstai
gos, kurios parūpino pusryčius. 
Duona bi.’/o surinkta iš gyven
tojų, o šelpimo įstaigos parū
pino sūrio. Išbadėję anglia
kasiai užmiršo savo pasiryži
mą badauti iki bus suteiktas 
darbas, bet noriai valgė patiek
tus skurdžius vien duonos ir 
sūrio pusryčius. Tuo bi.’Ju ba
do streikas susmuko.

Tečiaus visgi bedarbių ang
liakasių susibūrimas sujudino 
ir pačią valdžią Išrinktasis 
gubernatorius Marland jau pa
sižadėjo k oop e rite t i su bedar
bių šelpimo administracija. Pa
staroji irgi prižada pradėti 
šelpti bedarbius, arba bent ban
dyti parūpinti jiems darbą.
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KORESPONDENCIJOS
r*

Lincolnas bu-

už naujas ide- 
Amerikos žmo- 
rytojų visų ša-

Lincolno name- 
gyveno su savo

Rašd Nemunas, 
Pažymėtinos vietos.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

LAI TAVO VARDAS BŪNA

...........■...........................________________________ ■ ■ ■■

šeštadienis, gruod. 15, 1934

IŠ SPRINGFIELDO 
DAUSŲ

Nors esu apkeliavęs gana 
daug Amerikos miestu ir mie
stelių, bet Springfielde man pa
sitaikė būt tiktai pirmą kar
tą. Springfieldas nuo Chicagos 
netoli, apie poras šimtų mylių, 
tiktai priemiestis, bet nesant 
reikalo čia iki šiam laikui ne
buvau buvęs. Springfielde yra 
keliolika pažymėtinų vaizdų, 
ki.*rie turi didelę istorinę ver
tę. Pavyzdžiui, čia randasi Ab- 
rahomo Lincolno kapas, gra
žiai įrengta koplyčia miesto 
kapinyne, čia sargas aiškina 
Lincolno didžiuosius nuveiktus 
darbus Amerikos tautai — pa
naikinimas vergijos, civilis ka
ras ir tt. Čia Lincolno statu
los įvairiausiose pozose žymiau
sių pasaulių menininkų, tapy
tojų darbai, čia jo garsioms 
kalboms išmargintos koplyčios 
sienos. Iš visų buvusių ir esa
mų Jungtinių Valstijų prezi-

dantų, tur bi 
vo vienas geriausių kalbėtojų. 
Jo kiekvienas sakytas žodis 
smenga giliai širdin, jis kal
bėjo širdimi meilės žmonių, 
pertat jo kalbos turi didelę 
vertę dar ir šiandie ir turės 
dar didesnę vertę už kelių šim
tų metų, nes tai kalba ir žo
džiai kovotojo 
jas, už laisvę 
nių, už šviesų 
lies žmonių.

Aplankiau ir 
lį, kuriame jis
šeimynėle. Kai kas ir čia įdo
maus. čia irgi yra aiškinamu 
kokių metų namų rakandai, ko
kiame laike čia Lincolnas gy
veno ir tt. Namelis tinkamai 
prižiūrimas, gražiai aptaisytas, 

' matomai, tais laikais netiktai 
iš lauk, bet ir iš vidau*s vidu
tiniškai gerai įrengtas.

Aplankiau ir Illinois valsti
jos kapitelį — čia senato rū
mai, čia rūmai legislatorių, čia 
centralinis ofisų tinklas Illinois 

valstijos. 1____ __  _____
kalnelio, gražiai atrodąs iš vir-

Lai tavo vardas būna “Lituanica”, tarė Augustina Jucie
nė, kap. Stepono Dariaus motina, kai gegužes mėn., 1933 me
tais ji sudaužė butelį šampano į “Lituanicos” propelerį, pa
krikštydama lėktuvą tuo vardu.

Atvaizdo kairiąjam šone matyt “krikšto motina”, atsi
traukianti nuo lėktuvo, nuo kurio propelerio ir motoro bėga 
putojantis šampanas.

United Miners Union. pasitenkinę nariai ar narys ra-
Man kalbant su draugais bu- 'portavęs Insurance Departa- 

vo pastebėta, kad jie vieni į mentui, kad draugija gyvuoja 
Namas ant aukšto' antrus žiuri kaipo didžiausius ne sulig reikalaujamais įstaty-

priešus. Nors jie priklauso i

K

LUCKY-fOUK. 
L€flF ClOVGK 
15950

IBUDRIK JEWELRY 
« & OPTICAL CO., 
įž 3343 So. Halsted St.

šaus ir viduje, jo pastatymas bendras organizacijas, išėmus 
ir ištaisymas buk kainavęs virš 
trijų milijonų dolerių.

Teko aplankyti ir muziejų, 
čia kolekcija, ypačiai Illinois 
įvairenybių, gana skaitlinga, 
ypač natūralūs istorijos srity
je. Reiškia, Springfielde yra 
daug kas įdomaus, kas atvy
kusį svetį stebina. Pats Spring
fieldo miestelis irgi daro ma
lonų įspūdį, ypač jeigu čia esi 
vasaros metu*. Dėka už man 
šitų visų čia. pažymėtų įdomy
bių aprodymą priklauso jauną- 
jam černauskui.

Liūdna kova tarpe draugų
Springfielde, kaip ir visur 

kitur, kasdieninė kova už duo
nos kąsnį eina gana aštri, čia 
gal ta kova pasireiškia kiek 
^keistesnėje formoje, negu dau
gelyje kitų vietų. Paprastai 
darbininkai visi bendrai kovo
ja už geresnį, giedresnį ryto
jaus dieną. Tai darbininkų rei
kalas tą daryti — bendrai veik
dami, bendrai kovos liniją lai
kydami, gali daug daugiau sau 
laimėti, negu atskiroms spė
koms veikdami. Tą visi dar
bininkai žino.

Bet kaip jau sakiau, čia yra 
keistėliau, čia darbininkai su 
darbininkais aštriau kovoja, 
negu kad kovoja už pagerini
mą savo darbo sąlygų su t.? 
klesa, kuri juos visus bendrai 
išnaudoja. Springfielde, kaip ii 
daugelyje angliakasyklų dis- 
trikti.'ose, eina mirtina kova 
tarpe dviejų unijų — Progre
syvių Mainierių Unijos ir
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minėtas unijai, bet neapykan
ta vieni kitiems verda nepa-, 
prasta. Teko man susidurt su 
vienos ir kitos v’irijos nariais, 
teko būti net verpete krūvines 
tarpusavinės kovos. Turiu su 
širdgėla pasakyti, kad tai yru 
brolžudiška kova.

Abiejų pusių darbininkų ki
toje brolžudiškoje kovoje yra 
nemažas skaičius paguldęs sa
vo galvas ir dar nežinia kada 
ta žiauri kova prilips galų. Nė
ra abejonės, kad už šitą žiau
rią kovą niekas daugiau* nėra 
kalti, kaip tik unijos viršinin
kai ir, manau, kad ta kaltė 
puola 95 nuošimčius senosios 
unijos viršininkams — United 
Miners su Lewis priešakyje. 
Bet čia ne mano reikalas, kai
po svečio, ką norjT'kaltinti ar
ba teisinti, — čia vien paste
biu įgytą savo įspūdį, kuris 
mano širdyje sv.kurc liūdną

nuris. Insurance Departameiv 
tas pasikvietęs viršininkus ir 
pasakęs, kad čarteris atimamas 
ir paliepis griežtai umu laiku 
persitvarkyti. Bet kadangi dėl 
naujo persitvarkymo, bei prL 
sitaikymo prie įstatymų yra 
reikalaujama turėti nemažini 
500 narių ir ant kiekvieno r.a-

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISK

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avę. 

Tel. Boulevard 2800 
Rez, 6515 So. Rockwell SL 

Tel. Republic 9723

Philip S. Rosėnthal
ADVOKATAS

HOURS: Evenlng 7 to 0 P. M. 
134 N. LA SALLE STREET rpONK crntrAj. oioti

HOURS: 0 A. MJ to 5 P. M.

AKIŲ SPECIALISTAI

rio sudėti valstijai po $5.Q0. 
tai draugijai pasirodė sąlygos 
persunkiąs, ir nutarė organi
zaciją likviduoti.

Visi susirinkę n.ąriai buvu
sios Lietuvių Su*nų Draugijos 
nutarė dėtis prie Cliicagos Lie
tuvių Draugijos. Ypačiai jau 
nimas buvo gana entuziastiš
kas būti nariais chicagiškės 
draugijos. Reiškia, Chicagcs 
Lietuvių Draugija padaugės 
nariais bent ant arti poros 
šimtų — didžiuma jaunuome
nės.

Apleidau Springfieldą
Pirmadienio rytą, gruodžio 

10 d.-, atsisveikinęs su drau
gais V. černausku, černauskie- 
ne, Augustaičiu, Bendoriu, 
Fra j erų ir kai kuriais kitais, 
grįžau vėl Chicagon. Laike ma
no buvimo Springfielde suėjau 
gerą būrį nuoširdžių draugų: 
Černauską, Arminą, Augustai- 
tį, Behderį, Urbą, Raulinaitį it 
kelioliką kitų, kurių vardų ne
beprisimenu. Reikia pasakyti, 
kad Springfieldo lietuviai yra

malonus žmonės, — smagu čia 
atvykti, smagu pasikalbėki 
įvairiais gyvenimo klausimais. 
Prie pirmutinės progos vėi 
bandysiu būti Springfieldo dar
buotojų svečiu. Jeigu sykį kur 
nors esi gerai priimtas, tai to
kios vietos ilgai nėra galima 
užmiršti.

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

GYDYTOJAI IR DENT1STAI
LIETUVIAI LIETUVIAI KITATAUČIAI

* Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

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

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

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. Prosoect 1930

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Talefęnas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395

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

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

Dr, Herzman
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginią 0036 

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

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

2400 lįVest ,Mėdi»on Street

'ąH 8.^
Namų telefonas' Brunswick 0597

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė

arti 47 th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

, Seredoj pagal sutarti.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Res. 6600 South Arteslan Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 

Dr. P. Z. Zalatoris 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Kiti Lietuviai Daktarai.

r

I

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po p’etų 

7 iki 8 vat. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza >2400

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A, A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
, u chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St.
i j . arti. 81 st Street. ,

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

diena.

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 8483Dr. Pulsuckis

LE VAN . 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Rezidencija:
6412 So. Campbell Avė. 

Prospect 0469

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
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

AKUŠERES
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife

6109 S. Ąlbany 
Hemlock 9252

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

ginoms ■ patari
mai dovanai.

vak.

^Pasinio didelę vertybę ant

Kaina nuo

iki

L

PATARIMAS TAVERNŲ SAVININKAMS

Su-
Su- Dr. V. A. Šimkus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 

vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401

'!■. !■ -r——**

^Pasirinkimas naujų ranki-S 
airių laikrodėlių—Elgin, Bn-jį 

lova — už sumažintas 
kainas.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginią 0669

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

-

Lietuvos Sūnų Draugijos 
susirinkimas

.50 « ’150
eiKjvais iimokėjimais §

’Nt ,uu UU>*>

■AMMb

Telefonas Vardą 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balząmuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai . 

Turiu automobilius visokiems reika 
lams. Kaina praeinamą.

3319 Lituanica Avenuę 
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

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

CHICAGO. ILL.

Juozapas Eudeikis 
, ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebranguino 
Laidotuvėse....... Pašaukite............
REPublic 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)
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4605-07 S. Hermitage 
Avenue
Skyrius

Sekmadienyje, gruodžio 
d., atsilankiau į Lietuvos 
nų Draugijos susirinkimą, 
sirinkime dalyvavo skaitlingas
būrys narių, jų tarpe gana 
daug jaunuomenės, šita drau^ 
gija, kiek teko iš susirinkusių 
narių sužinoti, gyvuoja nele
galiai. Poras mėnesių atgal jai 
buvo atimtas čarteris vien to
dėl, kad ji neprisitaikė prie 
Ulino’’". valstijos teisių.

Priežastis netekimo čarterio 
buvę vaidai organizacijoje; no-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically . Akių , Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, kurte 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotų- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sv 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Spęcialė atyda atkreipiami i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai 
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akinių, Kąįnųs pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av
Phone Boulevard 7589GRANT’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 nustebins.

Patariame visiems tavernų savininkams, kad jus 
tuojau užsisakytumėt iš musų sandėlio užtektinai 
likerių dėl ŠVENČIŲ, pilnam užganėdinimui savo 
kostumerių. Mes turime didžiausi pasirinkimą ge
riausio LIKERIO, VYNO, DŽINES ir CORDIALS. 
Pirkdami pas mus likerius keisais arba mažiau, 

' sutaupysite pinigų.

Bridgeport Liquor Co, Ine
whqlhsale only

3252 SO. HALSTJED STREET,
Tel. VICTORY 5382—5333

•♦U ohįrSv’*1 
OU<Ą40

CHICAGO, ILL.

LIETUVIS 
Tek Yąrds 1829 .

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaisę.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos uo 10—4, niio 6 iki 8 

Nedčliomis nuo 10 iki 12 vai, dieną. V ' H llfc’'
——------------!■.■■■«■ ........... .. ................

25 METŲ PATYRIMO

i Jei kenčiate’ nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja į daiktą.

i Jei spaudos raštas išrodo dvigubas 
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jumg reikią 
akinių.

Į Dr. John J. Smetana
OPTOMETRI8TAS

1801 So. Ashland Avė.
Platt Bldg., kšmp. 18 St 2 aūkŠtak 
. Paste^Hte 
Valandoj nuo 9)81 
karo. Room 8.j\Ni 

Kalbame
Phone Canal 0523 '

Viši 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 Direkto
rius per 30 Metų

, 4447 S. Fąirfield Avė.

Simon M. Skučas
ČBABOEIPS ir BALSAMUOTOJAS 
' Patarnavimas Keras ir nebrandus

« 718 18th St,
Tol. Mouroo 8377

Liūdnoj Valandoj 
Pašaukite

J. J. BAGDONAS
2506 W. 63 St

Tel. Republic 3100 
10734 SOUTH 

MICHIGAN AVĖ.
Telefonas 

Pullman 4151

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicą- 
goje ir apielinkėjė 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER ĄV.

Tel. Cicero 2109 
ANTANAS PETKUS 

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 

1410 South 49 Ct. 
CICERO. ILL,

Lachavich ir Sūnus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patamavja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III. 
TeL Clceto 6927

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

I, J. ZOLP 
GRASOMUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Boulevard 5203 ir MIS 

1327 So. 49th Ct
TeL Cicero 8724. Koplyčia dykai
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Prisiminimai iš Praeities
(Lyg ir auto-biografija)
Rašo Ben-Ali-Pilkauskas

kojomis re- 
sunaikino.

Gimiau Petrapilyj, 1908 m. 
vasario 18 diena. Tuo metu 
mano tėveliai turėjo 2 skalbyk
las. kuriose dirbo arti 109 dar- 
b'iLiikų. Gyvenom, vienu žo
džiu, labai gerai, 
truko.

Bet pasimaišė po 
voliucija ir viską
1918 m. iš Petrapilio išvažiavom 
i Sibirą, Novo-Nikolajevo mies
tą. Tuo laiku Sibire dar ne
buvo bado, nes dar nespėjo re 
voliucija pasireikšti. Tam mies
te teko tnan ir mokslą eiti. Tuo 
laiku apie Sibirą laikės baltųjų 
kariuomenes būriai po vadovys
te generolų Vrangelio, Kolča- 
ko, Kerenskio ir kiekvienas 
generolas išleisdavo savo pini
gus, nes caro pinigai jau buvo 
be vertės.

šiurpulingi vaizdu Sibire

raudonųjų puolimus, nes papuo
lė žiema, o kaip paprastai, ten 
žiemos yra Ubai šaltos. Išei
damas į orą tuvi apdengti visas 
kūno dalis, tik palieki akis ne
uždengtas. Kitu atveju, tuoj 
nišalsi. O čia papuolė dar ba
las. Baltųjų kariuomenė pra
lijo blaškytis, nebepajėgė at
silaikyti prieš raudonuosius, o 

■ Maloniesiems pradėjo sektis, 
.r miestą po miesto pradėjo 
mti. Baltieji traukėsi kaip 
galėdami, kas pėkšcias, kas va
žiuotas. Salonai (traukiniai) 
>i.‘/o pilni baltųjų kariuomenės, 
o stotys buvo pilnos traukinių. 

Tuo laiku buvo dideli šalčiai. 
Kareiviai pradėjo sušalti, nes 
buvo išbadėję, o antra tai plo
nai apsirengę. Vieni bestovė
dami sušaldavo, o kiti sėdėda
mi. Tiesiog buvo baisu ir žiū
rėti į tokį šiurpulingą vaizdą. 
Prie to prisidėjo visokios Ii • 
gos. .Ligoninės buvo pilnos li- 

,gonių, o lavonus nebuvo kur
Sunku buvo baltųjų kariuo-' dėti. Neįmanoma buvo nei gra- 

menei tuo laiku atlaikyti,, bų padaryti, nei duobių iškas- 
• ti. Už miesto laukuose, kelių 
hektarų dvadrate pradėjo sprog
dinti milžinišką duobę, nes iš
kasti žiemos laike nepajėgė.

i Išsprogdinti duobę giliai irgi 
negalėjo, nes žemė buvo labai 

; įšalusi. Teko išsprogdinti apie 
U/2 metro aukštumo.

Kaip malkų vežimą...
Pradėjo rinkti iš visų pusiu 

lavonus ir į vežimus prisikro
vę, lig kokių malkų, veždavo 
į tą duobę dienos metu per gat
ves, neapdengę, nes nebuvo lai 
ko apdengti.

Matydavosi visokiose pozose 
sušalusių, netgi ir sėdinčių.

Privertę pilną tą milžinišką 
duobę lavonų, o apdengę mažu 
žemės sluoksniu, nes daugiau 
nebuvo laiko. Vienur matydavos 
tai kojos ar galva, ar visas la
vonas. šunes pradėjo drasky
ti lavonus, tašyti po laukus, o 
po to ir paukščiai atėjo šunims 
į talką.

Rekordai Pritai
kinti Dėl Kalėdų 

Švenčių
Kaina po 50 centų 

kiekvienas
Perkant 6 rekordus sykiu,

:2 00Kaina V
Prisiuntiinas extra.

S.16024—Kūtelė ir Gloria, Kun.
J. Strokus.

16025—O Tu Palaiminta Kalėdų 
Naktis ir Ateikite čia iš-> 
tikimieji.

16026—0 ištikimoji pušis ir šven
toji iškilmingoji naktis.

16050—Kalėdų pasveikinimas 
Ei. Kalėdos. Ona Biežis 
S. čerienė.

16051—Kai jau Kristus srimė 

lėnas, baritonas.
Trubadorių kvartetas.

ir
ir

ir 
Šventa naktis. Jonas Bu
tėnas. baritonas. ’

16109—Toliąją nakti ir Rami nak
tis. Trubadorių kvartetas. 

16110—šventoji naktis pirma ir 
Trubadorių

ir Link- 
nu švito

PASKUTINI SYKI dalyvauti bankieteLojai: Juozas J. 'Pučkorius, pir- Norintieji 
mininkaa; Michalina Gailavičie- tikietus turės nusipirkti prieš 
nė, vice-pirmininkė; Marė Klu- bankietą, kad žinojus kiek sve- 
Mis, f.nansų rašt.; Antanas Nar- čių dalyvaus ir kad parūpinus 
butas, protokolų, rašt.; Antanas svečiams užtektinai valgių. Ban- 
Balchunas, kasierius; Valerija kietas įvyks gruod. 31 d. Bal- 
Pučkoricnė, A. Martišius, K.ichuno svetainėj. Tikietus gali- 
(ii?\ėaa3, A. Narbutas — orga--ma gauti nusipirkti pas šiuos 
nizatoriai. Dr. Ignas Makaras,!kuopų veikėjus: SLA 139 kp. J. 
kuopos daktaru. •

Vasario 17 d. kuopas turės 
gražų koncertą

Kuopos pirmininkas J. M. 
Pučkorius susirinkimui pranešė, 
kad kuopa yra nutarusi sureng-

M. ’Pūčkorių, A. Narbutą ir ki
lus; 63 kp. P. Kučinską ir Pi- 
Voriuna; 55 kp. V. Rašinską.

A. N. ■

Atidaro alinę
IPonia M. Kaulakis, kuri tu

rėjo viešbutį West Pullinane, 
dabar atidarė aline Kensingtone 
adresu 11446 Schlftz Avė. Ša
lę alinės įrengė gražią salę dėl 
pasilinksminimų, kaip tai parių, 
vestuvių ir t. t. Kai M. Ka u la
kiai pabaigs salės įrengimą, tai 
jie turės didelį grand opening. 
Ji sakosi paskelbsianti per Nau
jienas apie atidarymo iškilmes.

Untanas.
o. «

J. Bagdono įsta’goj
_ ____ Jankauskas, senas 

ti vakarą su gražiu programų. Roselt,ndo draugijos veikėjas, 
Kalbamas vakaras įvy s v®"|pl.adejo dirbti graboriaus J. J.

Bagdono Roselando skyriaus 
įstaigoje. P. Jankauskas turi 
plačią pažint; su roselandieČiais. 
Jisai bus labai tinkamas darbi
ninkas J. J. Bagdono įstaigoj.

»

Dirbi j.
Pranas Garsinkites “N-nose”

SUDIEV, MAMA...

Paskutinį sykį kap. Steponas Darius ir jo motina Augus
tina Jucienė buvo nufotografuoti kartu po “Lituanicos” krikš* 
lynų Chicagos Municipialiame aerodrome, šalę stovi ir Įeit. Sta
sys Girėnas, kuris žuvo Soldine kartu su Dariumi.

Paėmęs mamą į glėbį ir spausdamas jos rauką, kap. Ste
ponas pabučiavo ją, atsisveikindamas pirm išskridimo i New 
Yorką, kad pradėti didžiąją kelionę. O mama nekantriai laukė, 
rūpinosi, verkė, kad už dviejų mėnesių išgirsti...

Kalbamas vakaras įvyks va
sario 17 d. Balchuno svetainėj. 
Tai bus gražus koncertas, ku
rį išpildyti yra apsiėmęs “Pir
myn” choras. Kuopiečiai yra 
labai patenkinti, kad gauta 
“Pirmyn” choras programui iš
pildyti, ko roselandiečiai labai 
pageidauja. Beje, Jurgio Stepo
navičiaus orchestras gros šo
kiams. Tai irgi pageidaujama 
roselandiečiams muzika.

BRIDAL SHOPPE
Musu specialybė—Skubinės suknios 
ir velionai, gatavos arba užsaky
tos. Turime dideli pasirinkimą ir 
kitokių įvairių dresių.

1516 MILWAUKEE AVĖ. 
Phone Armitage 2189.

MES PASIUNČIAME PINIGUS I VISAS 
PASAULIO ŠALIS. PIGIAUSIOMIS RATOMIS.

Naujų Metų pasitikimu!
bankietas

Baigiantis susirinkimui, A. 
Narbutas pakvietė kuopos na
rius dalyvauti Naujų Metų pa
sitikimo bankiete. Bankietas 
yra rengiamas SLA Southsidės 
kuopų narių, kad susieiti į di
desnę pažintį ir susiartinti di
desniam veikimui dėl SLA la
bo. Kadangi kalbamas bankie
tas yra rengiamas ne dėl pasi
pinigavimo, bet dėl malonaus 
laiko praleidimo, tai ir įžanga 
bus pigi — tik 50 centų ypatai.

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

DĖDĖ SAMAS
PATARIA TAUPYTI ŠIOJ ĮSTAIGOJ

Mano valdžia 
(U. S. Government) 

deda pinigus i 
Standard Federal 
Savings and Loan 

Association 
of Chicago

KALĖDOMS
Aš pasiusiu jūsų visai šei
mynai rublis pigiai. Bukit 
visi pasipuošę per šventes. 
Arba senus rublis pataisy
siu—išprosysiu; išrodys kaip 
nauji.

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

Mokam dividendus kas 6 
menesiai. Už padėtus pi
nigus praeityje išmokė- 
jom 5%. Del platesnių^, 
žinių, kreipkitės j ofisų.

Nebeturėdami kur dėti lavo
nus, pradėjo juos deginti. Už 
miesto buvo didelė’ plytnyčia 
Ją smarkiai iškurendavd ir po 
to mesdavo tuos lavonus į tą 
didelę krosnį. Kuomet sušalusį 
lavoną įmeta į krosnį, tai jis 
pradeda judėti, o vėliau pa
virsta į pelenus. Degindavo die
ną ir naktį.

Juozas Pučkorius iš 
rinktas SLA. 139 kp 

pirmininku

..i federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

PETF.R PEN

Sveikas* 
Jonas

Čigonai

64 W. Randolph St. 
t tos lubos—Garrick Theatre Bldg.

Kuopa rengia ban kietą vasario
17 d.; dainuos “Pirmyn”

antra dalis.
kvartetas.

16140—Pulkim ant kelių 
sma diena mums 
J. Butėnas.

16141—Gul šiandiena ir
Jėzau Mažiausias. 
Butėnas.

16173—Vakar vakarėli ir
Budriko Radio Orkestrą.

16269—Aukso mielos ir M«ue tu 
mums nedainuok. S. Pau* 
ras ir Giraitis.

16192—“Ėjo Mikas“ ir Trauk, 
Simniski, polkos. Dirvelis 
ir jo Orkestrą.

16293—Ar aš ne jauna ir Tekėk 
dukra už čigono. K. Men- 
keliuniutė ir Kazemėkas.

26022—Sveikas Jėzau Gimusis ir 
Linksma giesme mes už
trauksim. Kvartetas.

26023—Gul šiandiena ir Atsisku
bino Betlejun. Mišrus kvar
tetas.

26105—Tyliąją naktį ir Angelai 
gied danguje. P. Petraitis 
baritonas.

26048—Varguolis ir Kad galėčiau 
Liuda Sipavičiūtė.

26074—Pas malūnėli ir Ant kie
melio. Polkos.

26080—Godelės ir Urėdas. K. J. 
Kraučiunas ir A. Vana
gaitis.

26086—Nauja polka ir Bučkio val- 
cas. OKEH Tarptautine 
Orkestrą.

26092—Prirodino seni žmones it 
Ant Mariu Krantelio. Jo
nas Butėnas, baritonas.

26094—Ganėm aveles ir Oj, čia- 
Čia. Marė Strumskis ir P. 
Petraitis.

26102—Kares laikų polka ir Did
miesčio polka. J. Sasnaus-

81763—Kūčių šventas Vakaras ir 
Tyli naktis. S. Pilka ir 
M. Žemaitytė.

14021—Pas motinėle ir Gaspadi- 
nės bankietas. J. Žuronas 
ir Grupa.

14041—Deimantas ir Gėlynas pol
kos. Kaimo orkestrą.

Didelė Krautuvė Radio, Rakandų, 
Akordijonų, gražių Parlor 

Setų, Liampų.

NAUJA DALYBA 
DEL SERGANČIŲ

EGZAMINACIJA DYKAI
Be gaišinimo laiko, be operacijos 
ir neteisingų prižadų. Klinikoje iš
bandytas, medicinoje priimtas, ofi
so metodas. Ant tinkamų jums iš
lygų.
PILĖS, FISTULAS, FISSURES— 
ir panašias mėšlines ligas,, pagy
domo.
GASTRIC ULCER, kartu einąs ne
virškinimas. degimas, atsiraugėji
mas ir vidurių ligos.
KRAUJO LIGOS, anemija ir abel- 
nas nusilpnėjimas.
ODOS LIGOS—niežėjimas, degini
mas. išbėrimas..
NERVU LIGOS, bloga atmintis, 
neurastenija.
ŠLAPUMO LIGOS, deginimas, ne
smagumas ir įrituojantis kroniš- 
ki skausmai.
VERICOSE GYSLOS, votis ant 
blauzdų ir sutinimas.
Daugelis Rheumatiškų ligų, Arth- 
ritis, Neuritis, Augštas Kraujo 
Spaudimas, silpnumas ir nesmagus 
abelni negalavimai tankiai paeina 
nuo viršaus paminėtų priežasčių. 
Atsilankykit šiandien.
The VERICUR būdas padarė tūk
stančius laimingais—KODĖL NE 
JUS?
Ofiso vai. :9 iki 8 kasdien. Antrad. 
ir Penkt. tiktai 9—6—Nedėlioj 9 
iki 1 vai. po piet.

Indija
1921 metų pavasarį per In

diją teko grįžti į Lietuvą. Pra
važiuojant Indiją teko sustoti 
Kalkutoje, ir matyti Indijos fa- 
kirus darant fakiriškus ekspe
rimentus, aš tuo laiku buVau 
dar jaunutis, 13 m. ,bet jau į- 
domavaus tuo keistu mokslu.

Del to pavadinau keistu mo
kslu, kad ištikrųjų, tie Visi 
daromi fakirų eksperimentai nė
ra paremti jokiais vaistai,s apa
ratais ar apgaudinėjimais, kaip 
kad nekurie Chicagoje lietuviai 
manė ir ginčijosi per laikrašr 
tį be reikalo, nesuprasdami eks
perimentų reikšmės.

(Bus daugiau)

ROSELAND — SLA 139 kp. 
priešmetinis susirinkimas, įvy
kęs gruodžio 5 d. Palmer Par
ko svetainėj, buvo skaitlingas 
ir draugiškas, nes kuopoje nė
ra jokių ginčų’ tarpe narių.

Susirinkime, apart kitų kuo
pos reikalų, buvo renkama val
dyba ateinantiems metams. Į 
valdybą išrinkti šie kuopos vei-

GEORGE SKOBY
MERCHANT TAILOR

2415 W.Marquette Rd.
Phone Hemlock 6296

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

Walter P. Powers
IŠDIRBĖJAI

VYNO ir DEGTINES
15 to 23 N. Crawford Avė.

Tel. Kedzie 5432
Išleidžia labai gerą degtinę 
vardais: “WOODSTOCK” 

ir “ANDERSON CLUB”, 
kurios yra nuo 10 iki 11 
mėnesių senumo, stovėju
sios aržuolinėse bačkose.

Reikalaukite šių degtinių 
kiekvienoje užeigoje. Kartą 
paragavęs, norėsite ir kitą.

Aludininkai užsisakykite Kalė
doms išanksto pašaukdami lietuvi 
S. A. Szymkewicz Prospect 6004

ANO LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 
Pirma Lietuvių Federal Įstaiga, 

2324 So. Leavitt Street 
PHONE CANAL 1679 

JUSTIN MACKIEVVICH, Rašt.

Rusiška ir Turkiška Pirtis!
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT R’OAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.

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

PABANDYKITE ją šiandien ir patys persitikrinkite,

BRIDGEPORT LIRUOR COMPANY Ine
WHOLESALE ONLY

3252 SOUTH HALSTED STREET
Tel. VICTORY 5382—5383

Jos. F. Budrikę
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevardf 8167 
CHICAGO, ILL.

BUDRIK JEWELRY 
3343 So. Halsted St.

Lietuvių Valanda iš WCFL Sto
ties kas nedėldienis nuo 1 iki 2 
vai. po piet, duodamas Budriko 

* krautuves.
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me, kad
vo į tokias gabias rankąs. Juk 
tokį darbą ir gabumus už di
džiausius pinigus mes vargiai 
būtumėm galėję įsigyti.” AŠ 
su tuo sutikau.
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Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
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$7.00
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ar pasiėmus 
Tas

savęs yra neimąno- 
rimtąs ir reikšmingas 
kulturingumo požy-

ji turi įdėti į savo programą “ekono

Brotz, aprodė
Baltosios

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
Che Lithuanian News Pub., Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

būtina darbininkų
darbdaviais
sveikatą...
industrijos magnatai gali pri atsižymėti savo greitumu ir 
versti darbininkus pasiduoti jų patvarumu.
paternalizmui? Argi nėra ki į Taigi, tokio žymaus asmens 
tų, nors bent kiek žmoniškes- kompetentiškoje žinioje atsidu- 
nių, kelių?

motoras, 
tą patį 

galės 15,- 
aukštumoje, kur

Todėl jis 
arba pats 
kokį nors 
užtikrina 

bus atlik-

vai kelia aikštėn jų darbelius, galinčios atsisakyti pri
imti iš valdžios užsakymus, kada jai reikėsią ginklų.

Dėl šito gąsdinimo tenką tik nusišypsoti. Senato 
komisija, kuri tyrinėja ginklų pramonę, aną dieną pa
skelbė spaudoje, kad kai kurie amunicijos fabrikantai 
padarydavo karo metu iki 800 nuošimčių gryno pelno 
ant savo investmentų. Tenai, kur toki pelnai kvepią, 
norinčių biznį daryti visuomet atsiras tiek ir tiek.

Vienas iš stambiausiųjų šios šalies amunicijos fab
rikantų, Irene de Pont, sako, kad karo biznio, tyrinėji- 
mas salič pavojingas Jungtinėms, Valstijoms
Įvairios ginklų firmos, pamačiusios, kad valdžios atsto-

kovoje su žinieriaus laipsnį. Jis dabar 
aukauti gyvastį, stato savo konstrukcijos visą- 

Ar savo nuožmumu metalinį aeroplaną, kuris turės

džiaugiuosi
nors ir dėl ne nuo pau-
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Naujienos
1739 So. Halsted St.
Chicągo, III.
Aš čia prisiunčiu $8.00 už Naujienų prenumeratų 

visiems metams. Pradėkit Naujienas siuntinėti nuo 
........................... dienos šituo adresu:

įmanomas.
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kaip visur žmonės privą- 
gyventi. Nedovanotiną, 

šiame pažangos ąip^įųje 
lūšnos yra toleruojamos, 
dabartinės technikos išsb

mums 
kurią 
vėmė.

Vardas 
Adresas

beveik visos 
vandentiekiui 
Jo specialybė 
enamaliuotų, 
Fabrike yra

Austrijos klerikaliniai fašistai., kurie smurtu pasi
grobę valdžią į savo nagus, nešeniai paleido iš kalėjimo 
buvusįjį Vienos burmistrą Karlą Seitz’ą.

Jie buvo išlaikę jį kalėjime nuo vasario menesio, be 
teismo sprendimo. Ilgai valdžia vertė jį rezignuoti iš 
burmistro vietos, bet jisai atsisakė tą reikalavimą išpil
dyti. Paskui ji žadėjo jį paleisti, jeigu jisai duos pąąi- 
žądėjimą nekalbėti prieš valdžią. Bet Seitz atmetė ir 
šitą pasiūlymą.

Galų gale, klerikališkį despotai turėjo atidaryti jo 
kalėjimo duris, kadangi prieš jį nebuvo jokio kaltinimo. 
Visa jo nuodėmė buvo ta, kad Austrijos sostinės gyven
tojai jį buvo išrinkę milžiniška dauguma balsų miesto 
burmistru, socialdemokratų partijos sąrašu.

Dabar, kada Seitz pasirodė didžiausiojo miesto gat
vėje, tai žmonės ėmė kelti jam ovacijas. Dešimts žmo
nių už tai buvo suimti ir uždaryti į kalėjimą..

Tai ve, kaip “krikščioniškai” valdo Austriją dabar
tiniai josios valdovai, kurie giriasi, kad jų tiksiąs esąs 
įvykinti gyvenime “krikščioniškos artimo meilės” prin
cipus! *

Kiekvieną sykį, kada ateina to, 
žinios apie 
skridimų, jos sukelia mumyse, 
eurie esame labiau susiintere- 
savę pasekme žygio “Litunni- 
cos II”, ypatingus sąjūdžius ir 
mintis. Pasekmingi, laimingi 
ėkimai vėl, iš naujo sužadina 

mumyse viltį ir džiaugsmą, nes 
mes tikime, kad visi pavojai 
ir kliūtys bus pergalėti ir kad 
triumfas laukia musų. Džiūga
vome juk mes, .išgirdę apie pa
sekmingą kelionę Kingsford- 
Smitho, pergalėjusio Pietinį At- 
antika. Tačiau kiekviena tra
giška avarija, ar tai lakūnų 
nelaimės besiekiant Australiją, 
ar tai žuvimas Ulm’o ekspedi
cijos per Pacifiką, sužadina 
mumyse nerimastį dėl pasise
kimo ir musų itin reikšmingo 
projekto.

Senatorius Borah iš Idaho ir senatorius Nye iš 
North Dakotos, du žymus pažangieji republikonai, pa
sakė New Yorko republikonų masiniame mitinge, kad 
republikonų partija turi persiorganizuoti, pasirinkti ki
tus vądus ir pakeisti savo nusistatymą, jeigu ji nori iš
likti gyva. Anot Borah, republikonų partija turi, pasi
slinkti “į kairę 
minio ir socialinio teisingumo sistemą”, patenkinančią 
žmonių masių reikalavimus, ir turi stoti už “teisinges
nį turto paskirstymą”.

Jeigu palyginsime šituos pareiškimus su tuo, ką 
skelbia senoji republikonų gvardija; tai bus aišku, kad 
tarp tų dviejų partijos sparnų yra labai didelis idėjų, 
principų ir tikslų skirtumas. Senieji republikonų lyde
riai piestu stoja prieš visa, kas siaurina privilegijas ir 
pelnus stambiojo kapitalo. Jie todėl reikalauja neribo
tos “individualės laisvės”, žinodami gerai, kad tąja lais
ve galės pilnai pasinaudoti tiktai turtingoji klasė. Tuo 
tarpu kąi pažangieji republikonai siūlo pažeboti kapi
talo sauvalią ir apetitus ir ginti ekonominiai silpnų vi
suomenės sluoksnių reikalus.

Šituos skirtingus programus suderinti negalima. Iš 
jų turi laimėti arba vienas, arba antras, nors kova tarp 
jų gali būt greitai neišspręsta. Gerovės laikais tie,skir
tingi elementai mokėjo sugyventi vienos organizacijos 
rėmuose. Dabar urnai nutraukti šituos organizacinius 
ryšius yra nelengva. Bet kai kur jau jie pradėjo irti. 
Sakysime, Wisconsihb rėpublikonai jau atsimetė nuo 
senosios partijos ir susiorganizavo į Progresyvią parti
ją. Tas pat gali įvykti ir kai kuriose kitose valstijose, 
jeigu republikonai, anot senatoriaus Borah, nepasuks 
sąvo partijos vairo “į kairę”. Tuomet ta milžiniška po
litinė mašina butų taip suardyta, kad vargiąi beapsi
mokėtų ją taisyti.

Bet reikia neužmiršti, kad krizį pergyvena ne vien 
tik republikonai. Pas demokratus dalykai irgi nėra 
tvarkoje. Demokratų partija neįra tik dėl to, kad ją 
laiko krūvoje nepaprastai didelė Roosevelto įtaka. De
mokratai, kaipo partija, vargiai beturi kokios reikšmės 
krašto politikos nustatyme, nors jie ir skaitosi “valdan
čioji partija”. Politiką nustato prezidentas su savo pa
tarėjais, kuriuos spauda vadina “smegenų trustu”;

Šitokiu politinio pepastovumo laiku butų puiki pro
ga Amerikos darbininkams sudaryti savo partiją. Bet 
kažin ar jie turės pakankamai išmanymo ir drąsos? Jje 
perdaug yra papratę būti vedąmi ant pavadžio.

Nukeliavome į tą pagarsėju
sį “pavyzdingą miestelį”, Koh- 
lerį. Pamąt^ą tuos erdvius, 
švarius namukus, su pusėtino 
dydžio žemės sklypais aplink, 
kur gražus darželiai savo gė
lėmis mirga, kur tvarkingai I 
prižiūrimi daržai žaliuoja,! 
kiekvienas supras, kad ne be 
reikalo ši sgdyba tapo pavai 
dinta — “pavyzdingą”. Gatvių 
išplanavimas pastebėtinai su
manus ir savo praktiškumu ir 
sceniškais efektais. O kur dar 
parkai, žaidimo aikštės, kliu-? 
bų trobesiai, mokyklos,, koope- 
ratyvės krautuvės. Ir šių trio- 
besiu savininkai yrą visi, be 
išimties, nuo kiemsargio ikį 
pat savininko, Kohlerio dirbtu-į 
yįų, triūsėjai. ĘįękvhM sęįąią 
turi ten savo būstinėje vieno
dus, sanitariškus ir kulturi- 
nius įrengimus, nors triobėsiąi 
ir yra skirtingo stiliaus ir dy
džio.

Nustebęs lankytojas pasi
junta čia kaip ir kokioj pasa
kiškoje utopijoje beesąs. P-s J. 
Mackevičius, kuris yra nekil
nojamų nuosavybių žinovas, iif 
kuris paprastai perdaug savo 
entuziazmą nepąęeiškia, apžiū
rėjęs šį gražų išmintingo plą- 
nn.nm.. o .rir.zzl. ei. X iilrz-v •

Prie 
vystymo, tas visur, netik kad 
galėtų, bet ir turėtų būti leng
vai įvykinama.”

Bet ir šiame, iš paviršiaus 
žiūrint, rojaus kampelyje, gy
vuliškos žmogaus aistros nė? 
gražus, liūdni pėdsakai pasi
reiškia. Įvyko streikus. Jo pa
sėka: keli nelaimingi darbinin
kai nustojo gyvasties; kelias 
aukas dar ir dabar ligoninėm 
tebegloboja; gražios dirbtuvės 
langai išdaužyti; išmintingumo 
sukurtos įstabios mąšiųps, su- 
koneveiktos; visur pilna karin
gų streikięrių sargų-—pikiętų; 
visas, miestelis apsiaustas nuo
žmių, apsiginklavusių, dirbtu
vės pasamdytų mušeikų... Liū
dim! tr kyla klausimas, ar yra

1 GERIAUSIA DOVANA i

P-ui Brotz maloniai sutikus 
aš nuvykau su juo į įvairias 
tyrinėjimo ir bandymo labora- 
torijaą, .kur gavau patirti kaįp T _ _ ,
smulkmeniškai ir tiksliai pa- galop, susitarimas bent koRiam 
tikrinamos įstabiais kalibruo- bendram veikimui pasidarė uo
tais instrumentais lėktuvo vi 
sos konstrukcijos detalės. Be

simpatiškas entu- ypatybes. Jie 
musų domesį 
rius svarbius 
Rnt;

1. Tinkamumas tolimiems 
skridimams Lockheed Vega 
konstrukcijos mašinos.

2. “Supėr-charged’ 
kuris, bevartodamas 
kiekį gazolino, 
000 pėdų 
jau oras yra retesnis, pagrei
tinti lėkimą bent 12 ameriko
niškų mylių per valandą.

3. Kontroliuojamas Smith’o 
propelleris taipgi suČSdys ku
rą, nes jo geležčių pakitimą 
pats lakūnas galės lengvai re 
guliuoti beskrisdamas. Tas fak
tas bus taipgi svarbus paky
lant su tokiu dideliu kroviniu 
petrolio.

4. Tai yra Radio-Kompasas, 
su kuriuo signalai pasiekiami 
500 mylių radiuse, o beskren- 
dant okeanu1, kur elektriškų 
kliūčių bus mažai, be abejo
nės, girdėjimo tolis dar padi
dės. Radio-kompasąs bus lakū
nui vyriausiu kelrodžiu, o, prie 
to, lakūnas ir nenuobodaus, nes 
ir rądio stočių programai bus 
jam girdimi.

Klaųąęmės jų dviejų aiški
nimų ir stebėjome tą rūpestin
gumą ir sumanumą, kuris yra 
taip būtinas besirengiant į to 
kią ilgą, pąvojiųgą kelionę.

paaiškino vienas iš 
ezultatus tolimų | mano sąkeleivių, kaipo prieža

stį įvykusių katastrofų. Ta
čiau s aš, tėmydamas vėjo grei
tumu lekiančias pro mus ma
šinas, kaltinau daugiau nekan
trumą, neramią paskubą, negu 
atmosferines sąlygas. Buvau 
tikras, kad dauguma tų pra
ūžiančių ąutomobilistų neturėjo 
rimto pamato rizikuoti ir taip, 
pašėlusiai dumti.

Atrodo, kad mes dažnai sta
tome save į pavojų ne dėl ko
kių ten svarbių priežaščių, bet 
tik ačiū savaip nekantrumui. 
Prisiminęs daugybę pražūtin
gų žygių, vis randu kaltinin
ką beesant skubotumą, Drįstu 
net tvirtinti, kad kantrybes iš
vystymas savyje, be ko tikėli 
kontrolė 
m a, yra 
asmens 
mis.

Dabar 
kad 
sų priklausančių priežaščių, an
tras transatlantinis skridimas 
tapo atidėtas, nes kitaip ir jis 
butų galėjęs virsti tos nelem
tos paskubos* auka.. Nuodug
niai neišbandę lėktuvo įrengi
mų, mes butume turėję mažiau 
šansų pasiekti tikslą.

Ufaakymo kainai
Chicagoje — paštu:

Metama —.......... ...............
Pusei metų -------------------
Trims mėnesiams —____
Dviem mėnesiams ____
Vienam mėnesiui —

Chicago] per iineiiotojus:
Viena kopija J.......
Savaitei
Ričnesiui

Suvienytose Valatijose, ne Chicago] 
paštui 

Metams •• • • •«
Pusei metų ____
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

* Metams ------------------   $8.00
Pusei metų —-------------   4.00
Trims mėnesiams ________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monev 

Orderiu kartu su užsakymu.

po JO 
® priežiūra yra daromi įrengimai

buvo reųgia- ir bandymai mums brangaus 
•ma gerąi apsaugotam hanga- lėktuvo.
re. Musų šaunus lakūnas, lei F. Vaitkus 
tenantas Vaitkus, ir jo žmo- dė ir aiškino 
nos tėvas 
ziastas, 
mums 

| Gulbės 
jų meiliai pavadino.

F. Vaitkus yra ne tik v5‘ 
rus lakūnas, bet podraug i 
gerai patyręs, diplomuotas or 
laiviųz mechanikas, 
atlieka daug darbų 
vienas 
pagelbininką 
mus, kad įrengimas 
tas labąi rūpestingai

Noriu dar pastebėti, kad p-o 
A. Brotz žinioje yra didžiųjų 
Kohlerio dirbtuvių labai tobu- 
liai įrengtos tyrimo laborato
rijos. Per tą svarbų departa
mentą pereina, visos naujieny- 
bės ir įstabus išradimai, ku
riais susidomėjo ši paini indus
triją, Dėl tos prięžasties p-ui 
Brotz prisieina pasinaudoti sa
vo bandymams visais kompli
kuotais fizikos, chemijos ir net 
biologijos aparatais. Daugelis 
patobulinimų surandamą ir to
se pačiose laboratorijose. Koh-; 
ler’io.-gi fabrike yra išdirbamos 

reikmenos namų 
ir kanalizaciją!, 
yrą ir gamyba 

sunkių padargų, 
statomi įvairaus 

dydžįo ir rųšięs ?ękcijįniai pę- 
čiai gyvenamiems butams < ir 
stambioms įmonėms-

Kohleryje yra gaminami net 
ir elektros teikimo pilni įren
gimai. Iš tų kelių įvardijimų 
kiekvienas įgys supratimą apie 
stambumą ir rimtumą šios in
dus trijinės-sodybos.

Be to,, p-as A. Brotz yrą vie
tinės aviacijos mokyklos už- 
veizdą ir turi aeronautikos in-

Tegul Kalėdų Diedukas jūsų visai šeimynai 
au jienas visiems metams.

Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų. Vi
sa šeimyna džiaugsis šita dovana ne vieną dieną, 
bet šešias dienas į savaitę per visus metus.

Išpildykit šitą kuponą šiandien

veik kiekviena, nors ir ma
žiausia. “Lituanicos II” dalis, 
net, rodos, menkos knipkės, 
šriubeliai, vamzdžiai ir pasagos 
esti lenkiamos, laužomos, tem
piamos ir kalamos, kad paty 
rus jų tinkamumą savo užduo 
čiai. Dažnai tie tyrinėjimai yra 
pakartojami bandomą dalyką 
įkaitinus pečiuose, tai atšald
žius jį šaldytuvuose, nes to
kioj sunkioj kelionėj visos ga- 

“Lituanicos II”)limybės turi buj permatytos, 
ypatįngaf kreipė Buvo panaudota įvairių med- 
į lėktuvo ketu- žiagų cheminė analizė, net įtek- 
savitumus. Bu- mė drėgmės ir sausros į kli-

| jus ir medį buvo patikrintos. 
Galop, su mikroskopo pagalba 
buvo patirta įvairių metalinių 
mišinių (alloys), tekstūra. Su
maniai įrengtame vėjo tunely
je buvo įgytos žinios apie įvai
rių konstrukcijų lėktuvų užsi
laikymą atmosferiniuose suku-

Buvo patirta juose ir 
rezistahcija (atsispyrimas) orui 
visokio tipo ir visokių formų 
dalių...

Kada aš visą tą papasako
jau savo^sąkeleiviams, tai vie
nas iš jų entuziastiškai pareiš
kė: “Kokie laimingi mes esa- 

Lituanica II” pakliu-

nepasisekimai primeną 
tą didžią atsakomybę, 

mes ant savęs užsikro 
Iš naujo perkratinėja- 

me mes savo veikimą; klausia
me savęs, ar viską tiksliai at
likome, ar aiškiai keblumus 
permatome ir ar nuo tų kliū
čių tinkamai apsisaugojome.

Tie nepasisekimai iy įvairų 
mas priežaščių, dėl kurių ne- 
ląiinės įvyko, įtikina mus, kad 
pranašaujamasis reguliaris su
sisiekimas ori? per okeanus 
dar negreit bus įyykdintaę 
Dar daug pagerinimų aeroplą 
nų struktūroje,' kad padidinus 
jų ištvermę, reikės suplanuo
ti, reikės ir tinkamą suderini
mą instrumentų įkūnyti. Ne 
mažiau keblumų sudarys ir pa
sirinkimas tikslių aparatų iš 
tokios daugybės rekomenduo
jamų pabūklų. Neabejoju, kad 
ir “Lituanicos II” žygis daug 
pagelbės išaiškinimui tos pai
niavos. Net noriu tvirtinti, kad 
tikslumą kai kurių priemonių 
ir metodų jų vartojime apy
tikriai nulems musų skridimąs 
ateinantį pavasarį.

Ypač malonus mums buvo 
pasekmingas senai jau užma
nytas- pasikėlimas į dausas 
Wiley Post’o. Nors kolkas dar 
:ir nep£iciąliai paskelbta, bet 
lakūnas jau mUms pranešė, jog 
jis su savo lėktuvu pasiekė 
net iki 50,000 pėdų aukštu
mos. (Tik-ką paskelbtas, spau
doje pranešimas i$ Wąshįng- 
tono sako, kad. Postas pagilo 
su virš 47,000 pėdą. Ręd.) 
Tam tikslui jis vartojo sąvo 
gerai jau išbandytą aeropląpą 
“Winnie Mae”, kuris yra to? 
kįo pąt tipo, iyt dydžio, kaip ir 
mūsiškė “Lituaniea II”, šis 
fąktas dar padidina musų įsi 
tikinimą, kad Altass’o įsigytas 
lėktuvas yra labai tobulus pa
būklas ir pilnai atatinka savo 
uždavinį.

“Lituanicą II” aplan
kius

šį rtfdenį, nepaisant smar
kaus lietaus, mes šeši čikagie- 
čiai pasileidome 
tolimą Kohlerį,
“Lituanicą II” aplankyti. Mat, 
mums vis rūpėjo pamatyti, kaip 
jos prirengiamieji darbai pro
gresuoja.

Prisimenu, kad kelyje dėl 
stambios audros, nepaprastai 
daug automobilių nelaimių pa
stebėjome. Tai sudaužytos ko
lizijoje mašinos, tai klanai 
kraujo, tai sutrupėjusių stik
lų krūvos liudijo, mums apie 
įvykusias nęląįm^ 
du ir per lietų kelio nešima-

Kivirčai
Jau atrodė, kad įvairių sro

vių grupės ant tiek suartėjo, 
kad bendruose lietuvių kolo
nijos reikaluose galėsime veik
ti vieningai. Tačiaus, šia gra
žia toleranciją mums nebuvo 
lemta ilgai džiaugtis.

Prasidėjo kivirčai nuo Lie
tuvių Dienos rengimo Pasau
linėj Parodoj. Man yra žino- 

kąd nekompromituojautie
ji pasiūlymai buvo daromi už
sispyrėliams, bet, deja, tas ne
davė teigiamų rezultatų. Pole
mika aštrėjo, barniai vis labyn 

Nesantaika didėjo ir,

%25e2%2596%25a0JHJHTTHi.il


NAUJIENOS, Chicago, III
iš už užjūrio pas juos atvy

Kada

HEROJŲ

butų

VERŠIENA dėl kepimo,

!W

RADIOS po

DEAL

baigia jau nito musų paspruk
ti, nes kivirčais vargiai ką prie

JJętuvi£koa< 

Degtinis

aš apie tai sau prime- 
jauČiu, kad dėl tokios 
idėjos yra ne tik kad

nuoširdžiai 
savo doras

NATHAN 
KANTER

vilkai 
prie

šoka 
gerk

pateisinti 
priekabių 

pasili-

DRESIŲ 
PANCIAKŲ 
ŠILKINIŲ APA 
TINIŲ RŪBŲ 
RADIKIULIŲ 
ROBES 
PAJAMŲ 
SIJONŲ ir 
PIRŠTINIŲ

įputns 
kad 

r kad

įmokėti. Galima mokėti 
savaitę ar daugiau.

Atsineškit šį skelbimą, jus gausite 2 
svarus raugintų kopūstų už 5c

Mažai tereikia
po 500 į

-NAUJA DALYBA
Dėl Namų Savininkų!

ŠVIEŽIA KIAULIENA (Pork
Loins) ................................  sv

ŠVIEŽI ŠOLDERŲKAI, 
svaras ................................

RŪKYTI ŠOLDERŲKAI, 
svaras ...... ........................

MĖSA DEL SRIUBOS, 
svaras ...............................

MĖSA KEPIMUI (Pot Roast)
svaras ...................  ...

TAUKAI, 2 svarų pakelis ......

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

gilios malonės jausmą gal nie
kas negalės apsakyti ir tik lai
mes ašaros susilaukusiųjų liu
dys apie jo dydį.

Juk tokiame galingame dva
sios sujudyje jie užmirš apl? 
viską pasaulyje, ir vien tik 
kartos, kad musų ir jų brolis

Halsted Exchange 
National Bank 

19th Place ir 
Halsted Street

Didelė nuolaida už senus dalykus 
į mainus ant naujų.

sūnūs Steponas jos daugiau nebebučiuos. ''Per tą radio 
Augustina Jucienė gavo žinią apie “Lituanicos” tra-

K rautu ve atvira kas vakarą ir N< 
dėlioj nuo 10 vai. ryto iki 4 vai 

po piet.

už $2.95 arba 
gaus gražią 

kalendorių 
DYKAI.

Duodam DYKAI 
Sąmatų ir Pienų

Viškoms • plytų šonam 
PorČiams Asbesto šonam 
Porčiu' pribudavojimui 
Boizipento kambariams 

Insulaęįjaį ir L t.

Federalė valdžia padarė ga
limu dėl jūsų* pasiskolinti 
pinigų' taisymui namo arbą 
biznio.

Paskolos .duodamos; nuo 
$100 iki $2,0Q0 

išmokėjimais nuo 1 iki 5 
motų.

Pasilarkit su mumis.

Kas pirks musų krautuvėj 
čeverykus 
brangesnius 
dovaną ir

kilnios 
būtina dirbti, bet už ją verta, 
kad irv neteisinga;, nukentėti.

Labai pravartu 
dažniau sau prisiminti, 
mes esame klaidingi, ii 
atleidimo gestas yra požymis 
džentelmeniškumo.

PIJI AT IR fRIIPAT magesniais. Mat, mes ėjome j
IajIjAI 1A ultLVrll Altass’ą, nes pritarėme ' idėjai

ir norėjome dėl jos darbuotis. 
Rezignavusių-gi narių padėtis 
bu'vo kitokia. Jie, prisidėdami 
prie musų veikimo, atstovavo 
tam tikrą srovės kryptį. Ne
santaikai tarp 
grupių įsivyravus 
vadai juos atšaukė. 

Savo rezignacijai 
prisiėjo susirasti ii 
ir argumentų. Mes-gi 
kusieji -prie vairo, jų pamata
vimus stengiamės nuneigti. 
Kaip ir visuomet būna tokiuo
se barniuose, taip ir šį sykį ne
vienas šiurkštus ir aštrus žo
dis buvo ištartas, nevisai vy
kę argumentai pateikti, o gin
čų įkarštyje, įsibrovė gal ir 
nesužinus faktų iškreipimas. 
Suskambėjo vienas-kitas histe- 
riškas klyksmas; pasireiškė ne
graži užgauli© tendencija; iš
siliejo griežtas, bereikalingas 
smerkimas...

Mes, būdami tokiais šalto
kais vykdinime tekio nepapra
sto mums projekto, be abejo, 
nesykj suklydome. Dėl taip 
ypatingai susidėji.tsios padė
ties, pasitraukusieji iškėlė vien 
tik musų veikimo, sulig jų nuo
monės, netikslumus, nes atsi
dūrę opozicijoje, jie buvo pri
versti tik neigiamąją impresi
ją apie mus pareikšti. Tačiaųs, 
aš tikiu, kad, kada ateis tam 
patogus laikas, jie prasitars 
ir apie teigiamąją pvrsę musų 
organizacijoje, nes aš neabe
joju, kad jie ir ją pastebėjo.

Mes turime tinkamų jums dovanų už labai prieinamą 
, kainą.

PIRKITE SAVO KALĖDINES DOVANAS 
MUSŲ KRAUTUVĖJE.

JUMS TAS APSIMOKĖS.

PROGRESS KRAUTUVĖJE
Dabar Eina Specialia 
KALĖDINIS 

IŠPARDAVIMAS

savo' triūsą ir naudingesnių ii 
tikslesniu. Bet, deja, musų ko
lonijų visuomeniškas veikimas 
retai kada, susilaukia tokio • 
konstruktyvaus kriticizmo. Vie
toj, kad atnešti naudos, musų 
dažnai nešvari kritika įvelia 
mus į neužbaigiamus barnius, 
kuriuose šmeižtas, keiksmai, 
plūdimas ir kitos šlykštybės 
vyrauja.

Sąmoningų lietuvių yra tik 
menkas būrys, sulyginus su v L 
sa Lietuvos išeivija. Dėl to bū
relio įvairios srovės ir pešasi, 
stengdamos ' sau didesnį gaba
lą atplėšti. Pasyvčs-gi minios

aparatą 
gėdiją.

Kaip ji liūdėjo lakūno Stepono, taip jos sūnūs ir dukterys 
ir lietuvių tauta šiandien liūdi jos, drąsios ir pasišventusios 
molinos, kuri davė lietuvių tautai.

(Tąsa iš pusi. 4-to)
Natūraliai, šioje šiurkščioje 

kovoje ir Altass’o veikimas ir
gi turėjo nukentėti, nes ši or
ganizacija buvo remiama įvai
raus plauko ir skirtingų įsi
tikinimų žmonių.

Iš centro valdybos išstoja 
keturi nariai, būtent: sumani 
entuziastė lį-ia. Račkienė, iš
kalbingas talkininkas p. Šalti- 
mieras, darbštus veikėjas — 
p. Bacevičius ir sugabus juris
tas p. Savickas.

Mes, visi kiti valdybos na
riai, buvome už išstojusius lai-

TAU’ MAŽAI KAIP 
’J”k5t $3.50 i Ma 

tik nesi

(Ši nuotrauka kap. S. Dariaus buvo viena iš paskutiniųjų. Ji 
buvo nutraukta jam nežinant. Charakteringas Dariaus užsi- 
mąstymas pastebimas paveiksle).

Keista, kad nors mes visi 
priimame beveik be ginčų tą 
faktą, kad kiekvienas ią miv- 
sų yra klaidingas ir, kad ne
atleisti kitiems jų klaidas yra 
prasižengimu prieš dorybę, mes 
nesielgiant pagal šį aiškiai tei
singą dėsnį. Kiekvieną sykį, 
beskaitydami apysaką ir pri
ėję prie epizodų, kur vienas 
bendras kitam dovanoja jo nu
sikaltimus, mes džiaugiamės. 
Pamatę teatre aktą atleidimo 
artimąjąm už jo pusižengi
mus, me$ entuziastiškai ploja 
me. Tačiaus, mes patys kitiems 
jų kaltes atleisti jokiu budu 
neišmokstame. Už mažjausį su
klydimą, l‘ž menkiausi neište- 
sėjimą, mes kaip 
me vienas kitam

SENSACINGAS IŠPARDAVIMAS
DOVANU KALĖDOMS 

Kainos Nupigintos ant Visų Prekių

rURNITURE V*
3222-24-26 SO. HALSTED STREET

Vieno aukšto baltu priekiu namas 
J. KALEDINSKAS, Vedėjas. 

TeJ. Victory 4^26

savęs pritrauksi. Nors savo po
lemikoje vartosime ir įman
triausius argumentus, nors ir 
pasekmingiausiai viens kitą 
nuplieksime, bet be mažiausios 
abejonės tuomi prie savęs nei 
vieno pašaliečio neprikviesime. 
Juk yra aišku, kad jei mes no
rime, jog žmonės prie mus 
slinktų, mes turime rodyti mif- 
sų geriausias prekes — bū
tent, skelbti savo kilnias idė
jas, o neužsiimt'i vien nurody
mu kitų menkystės. Dirva to
nam veikimui yra tokia pla
ti, brolių lietuvių toks gausu
mas, kad jais mes savo judė
jimą, savo institucijas sutvir
tinsime, jei tik vietoję - berei
kalingų ginčų 
skelbsime tarp jų 
evangelijas.

visuomeninių
j u klikos

Prisimenu aš gerai tą džiaug
smo pajautimą, kurį jautėme, 
kaj mes išvydome pirmą sykį 
musų “Lįtuąnięą II” atvyk
stančią iš Califorpijos dirbtu
vių, besukant ratą apie aero
dromą. Gyviau* ’musų akys su
žibėjo, tankiau ir giliau pra
dėjo kvėpuoti krūtinė, greičiau 
suplakė širdis... Mes visi su
virpėjome ją pamatę.

Įsivaizduoju, koks didis, 
džiaugsmas apims užjūrio bro
lius ir sęsęris,' kada musų ge
ros valios pasiuntinys, Įeit. F. 
Vaitkus, su “Lituahfca” pra
dės leistis į Kauno aerodro
mą. Juk tai mačiusiems bus. 
nepamirštomis momentas, i-

RFRNIPF DRESS ™oppengekie Dtnlllut 3437 South Halsted Street
Mes turime pasirinkimui, 

HMM) porų čeverykų.
Iki Kalėdų krautuvė atdara kas 

vakaru ir nedaliomis iki 3 
vai. po pietų.

UN1VERSAL
SHOE STORE

ZALESKI ir MARTIN, sav.

3337 S. Halsted St.

MutualLiquorCo
4707 S. Halsted St 

TARD3 0803

FEDERAL
MEAT MARKET

i 3631 So. Halsted St. 1949 So. Halsted St. 
2119 West Cermak Road

(arba 22nd St.)

į Joseph Spaitis .;i LAI BŪNA ŠIŲ |
| zja. KAIEDII |
• OQ') DOVANA i
hi - Drabužiams Plovyk-
Ig la, Refrigeratoris, B
K si ‘ Kaurų Valytojas |jį
m Naujas Radio! Si

Samprotavimai
Nusimanančių žmonių nuro

dymą musų paklaidų, už ku
rio nesislepia blogas noras, 
mes dažnai pavadiname kon
struktyviu kriticizmu. Bile ko
kiame veikime mes neapsiei
sime be suklupimų. Mes pa
sinaudojame musų netikslumų 
nurodymais, už kurių nesisle
pia pikta valia, kad padarius

2 Kary 18x18 Garažai 
Visas naujas materiojas $ "f flĮC 
pabudavoja už .......... ;L-

( IMOkfiTI $4 Į MĖNESĮ 
’ -■ M .J „ ,.............    ...

Porčių Užtvėrimas

ĮKi ŠITIE BARGENAI YRA DĖL
H PĖTNYČIOS IR SUBAT0S, !

į GRUODll014 ir15 Dieiiu J

Atsilankykite į
! DCDAIinE'G DRESS ANDDEK Ai Iii C d LINGERIE SHOPPE

Standard Padarymo Nauji
Rcfrigeratoriai po ............... $67.50

HOOVER, kaip nauji Dulkių
Valytojai po ........................

NAUJI MIDGET RADIOS po
Nauji Console

. . ,1 . , I- U! ..................... gl„ 11; I!1"!"H""■ .... J""11".- 1.........■ .... .......

Gerkit ir Reikalaukit

ENTUH

CARAGES

I6TH ST.
Phone CRAWFORO 702S> v v

Ojhhi Daib 6. Su u.'10 to J <

............... .. I IIJ..... ...

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų, Motery, 

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

Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) • 
TeJ. VĮcįtfy 3.486

Atdara dienomis, vakarais ir 
_________ sekmadieniais.



TĖVYNE -- LIETUVA

SPORTAS
McMillen risis su Joe Sa

Meat Markei

SPECIALIAI PIRMADIENIUI

19c

jau

n ai

baltų pasikeitė j

Standtrumpai* suglaudus,
Daugelis aludininku

žaliai.
Petars.

Ir Sv. Jurgio bažny
čioje pavogė pini
gus nuo moteriškės

Jis pasiliks misterija, bet bal 
tos kiaulaitės bus žaliomis

Ir dvidešimtas am 
žius negali išaiškin 

ti šito dalyko

šio Banko depositai yra apdrausti sulig 1933 Bankinio Akto reikalą 
vimu. '

tai TRUMPŲJŲ BAN 
Trumposiomis bangomis taip net galite kiaušy

Moteriškei besimeldžiant pik 
tadarini ištuštino jos piniginę

Vaikui ar Mergaitei 
ROGELĖS

Tie ristikai išsivystė iš fut
bolininkų. McMillen prieš ke 
lis metus pagarsėjo kaipo fi/f

dalelė — kiekviena 
turi sutikti ir at- 

tikslumui. Kiekviena 
tani—kad užtikrinus

Lietuvių Jaunimo 
Draugija

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

KALĖDOMS DOVANŲ PIRKITE

Jūsų Piniginės Perlaidos išsiųstos dabar Giminėms arba 
Draugams į Senųjų Tėvynę—Lietuvą pasieks juos į laikų 
—ir suteiks jiems LINKSMAS KALĖDAS.
Musų Pinigų Siuntimo Balos yra nebrangios Kablcgramo- 
mis, Radiogramomis, Telegramomis ir Bankų Draftais.

1734 West 47th Street
Tek Boulevard 7319

Šeimininkei 
Elektrikinis Maisto 

Maišytojas

’19.95

Dešimtys tūkstančių žmonių, garbės sargybos, šimtai vainikų, gilus liūdesys ir ašaros, riedan
čios iš nesuskaitomų akių lydėjo į paskutinę atilsio vietų kap. S. Darių ir Įeit. S. Girėnų, kai 
jų kūnai buvo atgabenti Kaunan iš Soldin, Vokietijos, kur liepos 17 d., 1933 metais, jie žuvo.

šiandien Chicago suteiks paskutinį patarnavimų ir nulydės amžinam atilsiui motina vieno 
tų drąsiųjų lakūnų, kap. Stepono Dariaus.

ęiAIGHT imMp 

BOURBOR
•* 

VMTORFCRVBB1
C HICAOO

Gruodžio 
110 South 

atvažiavo j šv. 
mi-

LENGVŲS IŠMOKĖJIMAI 
Krautuvės atviros kas vakarų ir Nedėlioj nuo 10-tos 

ryto iki 4-tos po piet.

porų gal Įdomiausia
Smith, chicagiečių 
ristikas, ir Fred 
“žirklių” specialis-

Jim 
voldi gruodžio 17 d. Coliseume

TAIP LAIDOJO JOS SUNŲ... ŠIANDIEN BUS LAIDOJAMA SUNAUS MOTINA

BIUDGEPOBT.
9 d., p. Juškien 
Halsted Street 
Jurgio parapijos bažnyčių 
šių išklausyti ir pasimelsti.

Atsisėdusi suole, šalę pasi
dėjo piniginę ir nieko blogo 
nemanydama, meldėsi. Į pini
ginę nekreipė domės. Tiktai iš
ėjusi iš bažnyčios ir kai norėjo 
išimti pinigų gatvekariui, ap
sižiūrėjo, kad didžiojoj pinigi-

Brovers National Bank
Drovers Trust &. Savings Bank

Ashland Avenue prie 47th Street
Bankinės Valandos: Kasdien nuo 9 v. ryto iki 3 v. po piet. 

šeštadieniais: nuo 9 v. ryto, iki 2 vai. po piet

Lietuvių Jaunimo Draugija 
palyginti yra visai jauna,— ji 
susikūrė vos tik prieš metus 
laiko. Bet nežiūrint j tai, kad 
ji neseniai gyvuoja, ji jau spė
jo daug ka nuveikti. Jos pa
stangomis buvo surengta meno 
paroda ir išleista vienkartinis 
gražių apysakų ir straipsnių rin
kinys. Be to, ji surengė lie-

Medinah kliube, 
kur dalyvavo svetimtaučiai.

Pastaruoju laiku draugija 
pradėjo smarkiai augti. Lietu
vių kolonijose atidaroma 
skyriai. Toks skyrius 
pradėjo veikti Roselande 
buveinė yra 10151 S. State st 
Skyriaus pirmininku tapo iš
rinktas Kazys ’Jerkinas, vice- 
pirm. Freda Žlibinąs, rast. Nan 
cy Žlibinąs, ižd. John Muna 
rin ir padėjėju Josephine Nor
mantas. 1

Ji: — O kų, jei tu mane iš
leistum kur nors į pajūrį, < 
pats pasitiktum ? Tai ir vėl bu 
tų proga tas pakartoti.

— Jis: — žinai, kad" toki’ 
malonumų aš nebenoriu. Ge 
riau tu pasiliksi namuose...

bus įkurti Brighton Parke, 
Bridgeporte ir Kenosha, Wis.

Draugijai ir jos visiems sky
riams vadovauja Vytautas Be 
liajus, kuris turi labai darbš
čių ir gabių pagelbininkų.

• Reikia pasakyti, kad Lietu
vių Jaunimo Draugija dirba 
tikrai gražų darbą. Tai gal yra 
vienatinė lietuvių jaunimo or
ganizacija, kuri nepriklauso
mai veikia ir auk’ėja savo na
rius lietuviškoje dvasioje. Tė
vai privalėtų paraginti savo 
vaikus prie tos draugijos pri
sidėti.—ž.

“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 kėkštu

S. PETRAUSKAS 
BAKERY

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

ROSELAND.— Kai kam tai 
juokai, bet vienam lietuviai, 
alinės savininkui, visai nebuvo 
juokai, kai iš po nakties jo dvi 
kiaulaitės 
žalias.

Istorija 
yra tokia, 
savo užeigose duoda veltui penk
tadieniais žuvis, o paprasto
mis dienomis, visokius užkan
džius. Panašiai, ir šis žmogus 
su geriausiu noru išvažiavo į 
ukius, pasirinko dvi gražias 
baltas kiaulaites ir jas nupir
ko. Parsivežęs jas namo, už
darė į skelpų ir laikė iki di
džiojo vakaro. Mat, jis rengė 
vakarų, kuriame tos kiaulaitės 
turėjo tekti laimingam lošėjui 
prie ruletės.
Kiaulaitės ir policija nesusikalba

Nakties laiku Rožių žemės 
bomeliai įsilaužė į skiepų ir 
abidvi baltas kiaulaites nudažė 
žaliais dažais. Ryto metų ra
dęs baltas kiaulaites staigiai 
pavirtusias Į žalias, alinės savi
ninkas pašaukė policijų. \ Bet, 
kadangi dvidešimto amžiaus po
licija nemoka kiaulių kalbos, 
o kiaulės nemoka augių kalbos, 
tai taip policija ir nesužinojo 
kas kiaulaites nudažė

—Senas

bolininkas. Savodi irgi tų kar
jerų pradėjo mokykloje, nor^> 
kiek ir vėliau. Paskui abu 
sirinko ristynių profesijų, 
abu pasižymėjo.

Mc. Millen jau ritasi 
Nėra, turbut, kiek 

ristiko, su kuriuo jis
Lon-
tėra

VISAS PASAULIS
PER GENERAL ELECTRIC RADI0 

J JUSU NAMUS!

MODELIS $54 9Q 
82S-E

ma proga 
Londos.

Iš kitų 
bus Jack 
mėgiamas 
Grobmeier 
tas. Retas kuris ristikas iš jo 
“žirklių” tegali išsprukti.

Risis taip pat ir “guminis” 
Sol Slagel su 01 af Olesonu iš 
Milwaukee, Bus ii daugiau ris- 
tikų.—N.

Atwater Kent 
RADIO 

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

ATWATER KENT 
RADIO

Taip pigiai, kaip 

’22.50
Tik $5.00 įmokėti ir po 
$5.00 i mėnesi išmokėjimais 

JOS. JOZAITIS, Mgr.

CENTRAL 
DISTRICT 

FURNITURE 
Company 

3621-23-25 South 
; Halsted Street

nėj nėra mažosios, kurioj buvo 
apie $4.00 su centais. Ji su
prato, kad jai besimeldžiant 
piniginė buvo atidaryta ir iš 
jos išimti visi pinigai.

Turėjo skolintis “karteriui”
Atsidususi p. Yuškienė rugo- 

jančiais žodžiais pareiškė, kad 
Bridgeporte tiek daug .vagilių, 
kad net ir bažnyčioje laike mi
šių žmogus negali bii*ti tikras, 
kad jį neapvogs. Nuėjusi pas 
draugę, gyvenančių ant Litua- 
nicr- avenue, pasiskolino pinigų 
gatvekariui ir važiuodama na 
mo galvojo, kad ir šv. Jurgio 
bažnyčioje ne visi būna dievo
baimingi ir teisingi.

—Senas Petrr.s.

Išleidžia labai gerų degtinę vardais: SI
“WOODSTOCK” ir g 

“ANDERSON CLUB”
kurios yra Straight Kentucky Bour- 
bon yra nuo 10 iki 11 mėnesių se- 
numo, stovėjusios aržuolinėse 
bačkose.

Reikalaukite šių degtinių kiek- įgj 
vienoje užeigoje. Kartų paragavęs, įjj 
norėsite ir kitų. įgj

Aludininkai užsisakykite Kale- jįj 
doms išanksto pašaukdami lietuvį sįtf 
S, A. Szymkewicz PROSPECT 6004 jįtf

Vaikinui ar Simui
NAUJAS RADIO

$7 ir
b aukščiau

’WWW' aukščiau 
Smoking Cabinets

2.95

prieinama.
General Electric Radio aparatai parduodami nuo $22.50 

ir aukštyn.
-----  Priimame Jūsų Seną Radio Mainais -----

RO OSEVEET
FURNITURE CO. Ine.

M. P, Jovarauskas ir J, P, Bertuliu, Savininkai 
2310 WEST ROOSEVELT ROAD 

CHICAGO, ILL.

Ji: — Ar atsimeni Jonei, ko 
kie pulkus buvo laikai m u 
dviem tik kų susižiedavus, ka 
vienas kitam rašinėdavome la 
bai meilius laiškus?

Jis: — O, žinoma, tada bu 
vo be galo linksma.

Šis Visų Bangų Priimtuvas tik $69.95 
Net ir pats pigiausias General Electric išdirbystės radio 
yra perleidžiamas per 103 išbandymus pirm negu jis 
išstatomas rinkon. Kiekviena 
operacija visame savo pilnume 
sakyti kiekvienam reikalavimui ir 
šio radio sudėjimo dalis išbandyta 
jums TOBULĄ programų priėmimų 

Naujoji General Electric Radio sensacija-
GŲ priėmimas leidžiantis jums klausytis programų iš anapus van
denyno—Europos. Trumposiomis bangomis taip nat galite klausy- 
t's aeroplanų, policijos alarmų ir mėgėju pasikalbėjimų. Kad paly
ginsite General Electric radio aparatus su kitų išdirbysčių, atrasite 
juos esančiais aukštos kokybės.

Ateikite ir pamatykite juos. Leiskite savo klausai girdėti jų pri
ėmimą ir atrasite, kad ištikro General Electric Radio aparatai 

____________ yra* paskutinis žodis radio industrijoje.

Sau gulite įsigyti Badiu pas mus už kainą, kuri jums

| ' BĮ WALTER P. POWERS g
|| MM ■ IŠDIRBĖJAI g

į iŠ Vyno ir Degtinės g
jgj • 15 to 23 N. Crawford Avė. Ii

'jKHU&k Tol. Kedzic 5132 ^1

MANUFACTURING GOMPANVO gg

| 4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.8
Tel; Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400 jšg

CHICAGO, ILL. '

JSi Kiekvienam šeimynos Nariui .Puikiausias Ši 
| KALĖDŲ DOVANAS | 
| PEOPLES" KRAUTUVĖSE |
SS Už prieinamiausias kainas mieste.
SS LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS!

Merginai
Cedar Medžio Dėžė ?q qe ir šeVflVv aukščiau

metai.
mesnio
nebūtų susikibęs. Išėmus 
dosų, labai mažai kas jį 
įveikęs.

Su Savodi irgi tas pat. 
yra stebėtinai gražiai nuaugęs, 
—atrodo, kaip graikų statula. 
Rodosi, prieš trejetų metų jis tuvių dienų 
įveikė net Londosų.

Dabar tie buvusieji futboli
ninkai susitiks ant matraso. 
Abu ritasi smarkiai ir įdomiai. 
Kas iš jų laimės, tai tikrai sun
ku pasakyti. Laimėtojui žada- 

ristis su čempionu

Motinai
Elektrikinis Kavos Virimo
Setas, Chromium baigimo

*14.95



šeštadienis, gruod, 15, 1934 NAUJIENOS, ChlcagO, UI.

“Naujienos” Basket
ball Tournament

Basketball Fans to 
See Action...

Action!
That is the \vord that can

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

ALFABETO TVARKOJE
. ♦ ' ' ' ’ ' '' ■

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas. Ganai 8500,

Scores of Second Round of Tournament properly describe the’ six crack 
games that will be played lo-

susirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų

ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jei*
gu tik jų bus galima gauti.

SCORES;
STANLEY P. 

ACES
b.

J. Budrick, f.... 3
B. Budrick, f.... 2
S. Stumbris, f. 2
E. Jesen, f
F. Rainis,
E. Laskey, 
J. Laskey, 
J. Tenzie, ;
F. Kluchinskas, g.

2

’...... 0
c.... 1
g. 0 
g. o 
g....o

MAŽEIKA’S 
(25) 

ft. 
0 
0 
1 
0 
2 
O 
O

WASHINGTON A. C. (21)

morrow at Fuller Park, 45th 
and Princeton avenue, in the 
third round of the Naujienos 
basketball tournament. *

Totai....10

RED

H

P- Pts.
6
4
5 
0

6 25

BIRD’S (29) 
b.

f....2
f. 0

Switoris
Rumpf,
Marteli,

Peterson, f. 3
A. Pikas, c......4
F. Andrulis, g. 0
G. Smutnas, g. 0

ft.
2 
0 
0 
2 
5
0 
0

P-
3

1
3
2

Pts.
4
4
O
8

13
0
0

Totai....10 9 13 29

ATLANTIC VILLAGER’S
ft. p.b.

J. Lackawitch. f.

(22)
Pts.

T. Lackawitch, f

J. Sullivan, f.... 1
J. Žukas, f,......l
J. Boyle, f..... 2
S. Pūkas, f..... 0
F. Hollendoner, c.

0
Lucid, g............3
B. Janauskas, g.

0

0

3
2
2
5
0

Totai.....9 4 5 22

J. F. EUDEIKIS BLUERIBBON 
BOOSTERS 

b.
T. Liepinski, f. 1
3. Patrick, f....6
A. Watch, c....6
Conrad, g........ 1
T. Lauraitis, g. 1

(35) 
f t.

1
0

P-

1

Pts.
3

12
13
3
4

Totai. .15 5 5 35

BELSKIS BOOSTERS (16) 
P-b.

C. Chap, f,.......1
Yuska, f..........O
N. Chap, f.........l
Fitzgerald, c. 0
Goetz, g............0
Bopp, g............0
Hedge, g.......... 0
Belskis, g........3

ft. 
0 
0 
O 
0 
0 
o 
o 
6

Pts.
2
0

0 
0 
o 
o 

12

TotaL.... 5 6 5 16

b.
W. Bake, f......2
J. Johnson, f. 2
J. Nagie, c......1
M. Thomas, f. 0
S. Miklosh, f. 0
W. Mingie, f....0
J. Cherniss, g. 4

ft.
3 
0 
0 
0 
0 
o
o

P- Pts.
7
4
2
0
0 
0
8

Totai.....9 3

BANNER A. 
b. 

T. Johnson, f. 0 
J. Bakon, f....1
J. McCabe, f....1
C. Dieringer, c. 0 
F. Ivers, c......1
E. McCabe, g. 3 
J. Johnson, g. 2

C.
ft.
i
0

8 21

(21)
P- 

4 
0 
3 
0 
3 
3

Pts.

Totąl.....8 5 16 21

RED ROSE (17)
P-b.

R. Balshitis, f. 1
J, Zaluba, L....0
W. Benish, f...2
A. Venckus, c. 0

Brazis, c 0
Anoskis, g. 4
Orban, g 0

Tamulin, g. 0

C

Totai—7

♦

ft. Pts.
3
0
4
0

10 17

1 I- ftfr*

IMPS (27)

. b. 
Blinfstrub, f.....3 
No viekas, f......1
Beckanitis, c. 2 • 
Stanaitis, c......4
Nutovvc, g,.......1
J. Januška, g. 1

ft.

0
0

P-
0
2
1
2

Pts.

2
4

10

Totą)....12 3 7 27

SLEEPER A. A. (15) 
b.

Derbas, f..........3
S. Matuz, f.....2
Carsop, f......—.1
Brannigan, c. 0
ShimkiAs, g......0
A. Cepelis, g.... 0

f t.
0

P-

c.

Pts.
6
5
4
0
O
0

Totai.....6 3 13 15

Bulaw Aces (2) — Bagdonas 
for Bagdonas Eagles.

Eagles (6). Second default

With the tournament gradu- 
ally working its way to the 
halfway mark, the rivalry bc- 
twėen the teams is growing 
strong and more fierce,the result 
being only to the elation of the 
multitudes, of spectators that 
should turn out at the gymna- 
sium and root for their favorite 
team.

The games will start prompt- 
ly at 1 P. M. (not at 2 P. M. 
as formerly) and will cohtinue 
in an unending string of ex- 
citing. momentą and masterfully 
shot baskets until 7 P. M., 
When the Mazcika’s Aces and 
the Red Roses of Cicero will 
count their points and congra- 
tulate each other on the fine 
work they did. ,

Do you have your pass 
for games?

Again \ve point out that ad- 
mission to the games will be 
limited to those who will have 
a pass bespeaking of their 
membership in the Naujienos 
basketball club. As a result or 
arrangements made vvith the 
Fuller Park administration 
such membership cards will be 
nccessary to enter into the 
gyms to wilness the games.

You may easily obtain a pass 
for the pricc of 50 cents by 
dropping into Naujienos and 
purchasing one there. If it is 
too far for you to apply to 
Naujienos, just call Canal 8500 
and give your name and addj 
ress and the pass will be de- 
livercd to you at tlic entrance 
of Fuller Park. The abovc men? 
tioned passes will be credited 
for all the games of the tour
nament, including the semi* 
finais and finais.

J, F. Eudeikis Blue Ribbon 
Boosters and Atlantic 

Villagers
Two first place teiams to 

play at 4 P. M.
One of th.ese teams is going 

(o lose its first place standing 
būt we are not willing to 
hazard our opinion as to which 
team it will be. Both teams 
have shown their strength and 
their ability to win that covet- 

• ed title of champions of the 
Naujienos basketball tourna
ment.

The Eudeikis team will prob-. 
ably be led by Tony. Lauraitis 
and the Watch brothers. These 
boys as you have probably al- 
ready noticed, play a fine game 
and are “Dead eyes” when it

AKORDIONAI
ACCORDIONS

AKORDIONAI IR VISOKIAUSI 
MUZIKOS INSTRUMENTAI

Smuiką $18 vertės su skry- $g* C A 
nia ir smičium tik ...... .

Kornetai, trumpėtai, klarinetai, saxo- 
foriai, trombonai, bubinai ir bubinų 
prietaisai 60% Žemiaus kainos.

914 Maxwel! st. 
prie Sangainon

ANGLIS
COAL

Pocahontas $7.57; Indiana Lump 
$7.68; Black Band Lump $9.50.

Pirkite geriausį anglį pas 
MULCAHY COAL CO.

4028 S. Wentworth Boul. 4028
Čia

r

KANARKOS
CAN ARIES

PARSIDUODA KANARKOS 
Baltos Cinamen ir kitokios.

1750 W. 21st Place, 
prie Wood St.

KALĖDŲ EGLAITES
CHRISTMAS TREES

KALĖDŲ EGLAIČIŲ 2 VAGONAI 
Pigiai. Skubinkit, kol dar yra 

CZERVVIEC VVRECKING AND 
LUMBER CO.

3658 S. Western Avė. Virginia 0458 
Ąžuolo ir klevo grindys. 
Board. Stogams medžiaga.
binaciju durys. Langai.
Naujos lentos. Ateikit.

Plaster 
. 4 kom- 
Adverijos.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos * 
25% ,KI 35% 

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet į 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO. 

1635 W. Division St.
_______ kampas Marshfield

RAKANDAI
FURNITURE

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Padčkavone

ANTANAS RAUBA
Kuris mirė gruodžio 8 dieną 1934 m. ir palaidotas tapo gruo« 

džio 13 dieną 1934 m., o dabar ilsis šv. Kaąimiero kapinėse am
žinai nutilęs ir negalėdamas atsidėkavot tiems, kurie suteikė Jam 
paskutini patarnavimą ir palydėjo ji i tą neišvengiamą ąmžiny- 
bes vietų

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišąlinimą iš musų tarpot 
reiškiame giliausią pądėką dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus draugams.

Do kavoj ame musų dvasiškam tėvpi, Kun. Briškai, kurs atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jo sielą; dėkavojąme grąboriųi I, J. Zolp 
kuris savu geru ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo ji i 
ąmžinasti. o mums palengvino pęrkęsti nuliūdimą ir rūpesčius, dė- 
kavojame grabnešiama, giminėms, Mišių ir gelių aukautojiems ir 
visiems tiems kurie mus paguodė šioje liūdnoje mums valandoje ir 
pagalios dėkavojąme visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; 
o tau musų mylimas Tėve ir Broli sakome: ilsėkis šaltoj žemelėje 
ir lauk mus ateinant.

Nu)iudę
DUKTĖ, BROLIS IR GIMINĖS.

JUOZAPAS MENKEVIČIUS 
(Jos. Menkas)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 13 dieną, 1O':85 valan-. 
dą ryto 1934 m., sulauk4s 61 
metų amžiaus, gimęs Panevė
žio apskr., Krekenavos parap., 
Išgyveno Petrograde 10 metų.

Amerikoj išgyveno 32 metu, 
Paliko dideliame nuliūdime 

motęri Oną. 2 sūnūs Antanas 
ir Jurgis, dukterį Marijoną ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
4718 So. Karlov Ąve, Telefo
nas Lafayette 2947.

Laidotuvės įvyks panedėlyj 
gruodžio 17 dieną, 10 vai. ryto 
iš namų j šv. Richard pąrapb 
jos bažnyčią. 50th ii? Kostner 
Avė., kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vSli.otiio sie
lą. o iš ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Menkevi- 
čiaus giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patarna
vimą ir atsjsveikįnimą. > '

Nuliūdę liekame,’
Moteris, Supai, 
ir Giminės.

Duktė

ANGLIS! Kodėl mokėti daugiau 
kuomet jus 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

susirasit

tik
jums reikia

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

KĄ TIK NORITE Iš MEDŽIO—len
tų, langų, durų, sienojų, adverijų — 
cziin d f-

West End Mill & Lumber Co.
Morgan ir 22-ra ytv, Tel. Canal 1361

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLWORK

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

FELIX KLIMAS ir JOE KAZIK 
Savininkai

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

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

Anglis. Koksas, Medis, Kuras 
Aliejus

GERIAUSI POCOHONTAS 
PAKAITAI

coliu screanings^......................
Mine run ar rilit ...................
Egg ............. ............. ...............
šmotais — lump ...................

PEERLESS COAL CO 
Monroe 4442

2 $4.75
5.75
6.00
6.50

JUBILERIJA
JEWELRY

K A SS JEVVELRY & MUSIC STORE 
4216 Archer Avė. Lafayette 8617 
Moter. ir vyr. rank. laikrodėliai $2.75 
ir augšč. Parker fountain plunksnos 
setas $1.95 ir augšč. Akordionai, 
smuikos, gitaros, muzika._________

MODERN MILLWORK & BLDG. 
SU P. CO. Tel. Virginia 1914 — 3000 
Archer Avė. Storm Sash ir Kombi
nacijos, Duris, Lentos. Roofing ir 
Asbestos — Siding ir Virtuvių šėpos.

Patalai ir Matracai
Quilts & Mattress Renpvated

BARŲ FIKČERIAI
BAR FIXTURES

ANTRARANKIAI IR NAUJI
Barams fikčeriai taipgi stalai ir krė
slai tavernoms. Labai pikiai.

CHICACO CABINET & MILL CO.
ą012 Archer Avė. Lafayette 1235

comes to shooting. Como all 
you Eudeikis 1 rooters and see 
one of the best games of this 
tournament.

The Atlantic Villagers will 
have with them again “Big Boy 
Hollender” ąnd Speed Lacka- 
witch. Thesą boys have also 
displayed itheir ability by de- 
i.eating the vl(ed rĘirds and the’ 
Red Roses. “(We are going to 
beat Eudeikis and we want all 
of our friends to be out there, 
Sunday, to watch us play.” 
Such was the statement of 
Stanley Pūkas in an interview 
with- one.^ų^-^ur reporters. 
There centainly will be a battle 
for that first place.

the Red 
feature

Mazcika’s

Mažeikas to play 
Roses in another 

game 
The Stanley P.

Aces have two gam.es to their 
credit and they will be out 
Sunday to add a third game to 
their winning,; štjteak. They 
have a fine outfit and we pre- 
dict them to be one of the 
teams in the semi-final round. 
Those that have seen them in 
action will agree that they will 
be a hard team to stop. Led 
by F. Kluchinskas. and the 
Budrįck boys they are confi- 
dent of winning their next

--------    ,, 'Į"i'■ ■ ... , ------------------

JUOZAPAS BALČIKONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 13 diena, 5:20 valan-■
, da vakare 1934 in., sulaukęs 

pusės apižiaus, gimęs Panevė 
. žio apskr. ir miestely.

Amerikoj išgyveno 30 metu, 
- Paliko dideliame nuliudime 

mylima moterį Adelę, po te- 
. vais Kanąpackaitė, du sųnų ;

Leoną ir Albertą, 3 pusbrolius 
Pranciškų, Juozapą ir Zidorių 
Balčiūnus, 3 švogerius Petrą ir 
švogerka Karoliną Kazlaučiu- 
nas, švogeri ■ Wm. ir , švogerka 
Sophija Kariapeokus, švogeri ’ 
Mykolą Kapapeėką- ir giminės 
o LietUvęj brolį ir seserį.

Kūnas pašarvotas randasi 
104 W.107 St.. te|.Ęųlhimn ^201

Laidotuvės įvyks pirmadieni 
i gruodžio 17 ‘ dieną, 8:00 vai.

ryto iš riainųj* Visų šventų pa- 
r/rąpijos bažnyčią, kurioje atsi- 
, bus gedulingos pamaldos už ve

lionio'sielą, o iš1 ten bug nuly* 
( dėtas i ŠV. Kazimiero kapines,

Visi a. a. Juozapo Balčiko- 
' nio giminės, draugai ir pažys- 
/tami esat nųoširdžiąi kviečiami 

dalyvauti laidotuvėse ir suteik- 
: ‘ ti jąni pąskųtipi patarnavimą 

ir ątsisveiŪi.nim&-
* Nuliūdę liekame, i 

Moteris, Sanai, Pusbroliais 
švogeriai ir Švogerkos

r ir Giminės. ,
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius J. F. Eudeikis, Tclefo- 
n«8

KAILIAI
FURS

SIL-WAY FURRIERS
Y

Exclusive Manufacturers of

SMART FURS
N. STATE ST. CHICAGO 

Kambarys 1515
Tel. Dearborn 2977
Kailiai valomi, gla- 
zuojami ir pamu
šalas indedamas su 
musų $1f|

Kailiu perdirbimas i 
vėliausios $9 A 
mados ......
Kailiu perdirbimas 
į vėliausios ma- 
<dos dže- $4 n-; ■
ketus  ........ ■ u

Gaukit musų pigų apskaitliavimą 
naujam kautui.

Patalus padarom su jūsų 
naujų užvalkalu ir pamu

šalu. Už šitą kainą tik kada atsi- 
nešit ši skelbimą. — Matracai perdir
bami. Apskaitliuojam dykai. Dar
bas i vieną diena, garantuotas.

A & C BETTER BEDDING CO. 
2228 Milwaukee Avė.

Humboldt 4766,
162 RAKANDŲ BargeUai

FURNITURE BARGAINS

JULIUS BENDER, Ine.
901 W. Madison St. Tel. Monroe 1710 
Krautuvėms ir tavernams intaisymai 
nauji ir vartoti. Labai pigiai. Lengvi 
išmokesčiai. Pristatymas dykai. Dide
lis pasirinkimas.

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
W. SCHAULfeR’S STORAGE 

4644 N. Western Avė.
Detalio rakandu skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok, Vakarais iki 9, ned. iki 4.

RUPTUROS DIRŽAI
TRUSSES FOR RUPTURE*

į AR JUS TURITE RUPTURĄ
Jeigu taip, tai atsilankykite ir 

mes pritaikysime jums musų spe
cialiai padarytą diržą.
Single .............. $3 | Double ....... $7

Musų kainos yra žemos
Esame šiame biznv tau 40 metų

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

STOGAI
> ROOFING 
r .i <i i _____

ra-

KALĖDOMS SPECIALIAI
Seal kailiniai 
ir augšč..............................
Kailines muftos
iv augšč...... ......... .............
Kailiniai valomi, taisomi 
mi ir naujai pamušanii. 

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

Įsteigta 1906 metais 
6510 S. Halsted Normai 5150

KNYGOS
BOOKS

«45 
$3.98 

persiuva-

Cohen Bros Furhiturę 
Company. •. ’ 

1401—09 S. Hulsted St.
Seniausia ir labiausia patikima 

kandų krautuvė Chicago  j e
Visi rakandai, kokių tik reikia jū

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

Jeigu butumet neužganėdinti, grą
žiname pinigus.

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

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 $o. Halsted Street.
Tel. VTCtorv 4965.

Sviestas — Wholesale
BUTTER — WHOLESALE

.. ...................    Ų II".................. .. ....................................IBM............

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

I am sure the

game. Let’s take time out to 
bear what Stanley P. Mažeika 
has to say. “I am well pleased 
with the fine work the boys 
are doing and hope that they 
will continue.
boys are doing their best to 
win this tournament. 1’11 be out 
next Sunday pulling for ithem”. 
These boys are going to play 
the lašt game of the evening 
and we expect a large crowd 
to watch this featured game.

Re: Box Scores
You will find on this page 

box^ scores ’*of lašt Sunday’s 
game. They are published to- 
day for the benefit of the spec
tators to enable them to* follow 
the line-up of thė various teams 
and to follow either the pro
gresą or regress of the player. 
Bring the box scores to the 
game. They will proye a great 
aid in enabling ypu to appre- 
piate the games.

Drujos ^Lietuvos Ūkininko’’ 
svarbus susirinkimas

Sekmadienį; gruodžio 16 d., 
1). Barausko svetainėj, 2244 W. 
23rd Plo įvyks svarbus dr-jos 
“Lietuvos Ūkininko” priešme- 
tpis susirinkimas. Bus renka
ma nauja valdyba ir svarsto
ma daug svarbių reikalų.

Visi naftai ir* narės kviečia
mi būtinai ’įtsilankyti į susi-

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

(Naudingi daiktai Kalėdoms) 
MIDWAY FIRĘPROOF STORAGE 
6139 Cottage Girove Avė. Chicago.

rinkimą. Atsilikusieji su mo
kesčiais malonėkite užsimokėti.

Ieva Lukošiūtė, fin* rašt.

/ 1 .............. 1

The English Column h . . .    J

ERNSTER BROS
IŠDIBĖJAI “PURITY” 

SVIESTO
2303 W. Cermak Road 

Chicago.
Telefonas 'Haymarket 2330 

šviežias sviestas susukamas kas
dien, Pirkite šviežią “Purity” svie
sta kasdien. Parduodame tiktai 
wholesale. Taipgi kiaušinius ir sū
ri. Atvažiuokit arba pašaukit te
lefonu.____________________ _____

SKALBYKLOS
LAUNDRIES

iil^i Jį 9 W 9

The’ Lithužtnian Cniversity 
Club, which is entering into 
its foUTth yea-r of existence 
is going to continue its active 
season this year by holding 
its reguląr Business męeting 
at the Congress Hotel.

The first of these meetings 
will be held Sunday aftemoon, 
Decepiber 16, 1934 at 3 o’clock 
sharp in the English Walnul 
Room of the Congress Hotel.

We also have the honor of 
presentjpg Miss Helen Pech. 
one of our musical membera 
in a piano recital. In addition, 
other plaus for entertainmeni 
have been made by the Sočiai 
and Entertainment Committee, 
which is under the able leader- 
ship of Miss Chap.

Refreshments will be served, 
also.

'’Come on, 
attęnd!, s

—Helen C, Blauzdis,.
Secretary..

Tel. Rockweli 9208-9 
10 metu toj pačioj vietoj.

Marshall Square Wet
Wash Laundry

Suteikiame* Pilna Patarnavimu 
2617-19-21 West Cermak Rd.

TABAKO Krautuves
TOBACCO STORES

MAX KOHN. Imp. Turk. Tabakas 
ir gilzai. 1728 So. Hąlsted St.

VIEŠBUČIAI
HOTELS

VICTORIĄ HOTEL 
kamnas Clark ir Van Bureri gtv. 

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

Tel.. Wabash 2280 Chicago.

Stop
JĮtching 
iW Skin

members, let’s

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

| Nebesirūpinkite dėl
S odos niežėjimo, Plai

' skanų, Išb ė r i m y, 
* N,.... ...J Dėmių ir kitų odos 

erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
85s. 60o, $1.00.žemo
FOP . S K '? t • - V* : :
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ŠIANDIEN LAIDOJAMA KAP. S. DABMUS'KT
MOTINA AUGUSTINA JUCIENS-DARIENE S;

to bus rinktinos muzikos, įdo
mių kalbų bei svarbių ir įdo
mių pranešimų. Todėl, kas no
rite tikrai smagią valandėlę tu
rėti, nepamirškite pasiklausyti.

Kūnas bus laikinai palaidotas Šv. Kazimie 
ro kapinių koplyčioje

BRIDGEPORT. 
tania šiandien 
pagarboje prieš liekanas 60me-( 
tų senelės, kuri davė jai did
vyrį. į

Nors tamsios šv. Kazimiere 
kapinių koplyčios skliautai šian
dien apgaubs grabą, kurioj tos 
liekanos ilsėsis, bet ištvermin
gos, drąsios ir pasišventusius 
motinos prisiminimai ilgai glū
dės visų atmintyse ir primins,' 
karts nuo karto, kad gražu ir 
kilnu yra pašvęsti 
turtą
darbo atlikimui.

—-' Lietuvių apie savo sunaus Stepono mir- 
nulenks galvą tj, kur ir ji užmerkė akis.

Iš tų namų apie 8 vai., šįryt 
liekanos bus išneštas j šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kur 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės vėlę. Po gedulingų 
religinių ceremonijų, velionė 
bus nuvežta į šv Kazimiero ka
pines, kur ji bus laikinai palai
dota kapinių koplyčioje.

Sekantį pavasarį kūnas bus
branginusį išvežtas į Lietuvą, kur ilsėsis 

su-savo sūnų, herojiško netoli kapo savo didvyrio 
naus, kap. S. Dariaus.

Mirė pirmadienį
Velionė mirė pirmadieni, 

> 10 d., apie 3 vai. po 
Sirgusi tik dvi dienas

ir įsibrobus plaučių uždegimui 
į jos vargų ir pergyventų kar
čių momentų nuvargintą ku.ią, 
ji užmerkė akis amžinai.

Kūnas pašarvotas namuose
I

Kapitono Stepono Dariaus 
motinos, Augustinos Jucienės- 
Darienes, kūnas tebeguli pašar- pietų, 
votas namuose, 3239 S. Hal 
sted Street, kur ji gyveno il
gus metus, kur pergyveno tra- 
gingą momentą, kai sužinojo

Lietuvių Programas 1 
vai. po piet

Iš galingos stoties W-C-F-L, 
970 K., ir W9XAA trumpųjų 
bangų. Su trumpųjų bangų 
radiomis programas bus pasie
kiamas visur: Los Angeles, Ncu 
York, Mexico, So. America 
Programe dalyvaus Justas Ku
dirka, tenoras, ir ponia Pieža, 
soprano, o taipgi ir ponas Pie
ža iš “Evening American” re
dakcijos. Instrumentalis Due
tas, Makalų gyvenimo drama 
užims laiko 15 minučių. Budri
ke krautuvės leidžia šį progra
mą. Pradžia 1 vai po pietų iki 
2 vai. po pietų.

—Reporteris B.

Graboriai gal nėra 
graboriai

Svarbus klausimas apie grabo
rių vardo pakeitimą.

Kaip gi juos geriausia lietu
viškai pavadinti?

Kadangi jie nabašnikų kunus 
daugiausia nešioja ir važioj a, 
jie galėtų būti prilyginti prie 
aitvarų arba vaidalų. Bet tokie 
vardai gal jiems nepatiktų. Jei
gu jie butų daugiau kunigiški,

kažin kurio tai galėtų vadintis vaidylomis.

Beliajaus parengi 
mas Roselande

visiems kepto jauno paršiuko, 
kitų užkandžių ir muziką šo
kiams, 
lankyli.

Jie kviečia visus atsi- 
—Šernas Petras.

pranešimai

pomirtinė bus pertvarkyta kitokioje 
formoje. •

raul P.. Petraitis, raštininkas CLASSIFIED ADS

Chicagos Lietuviu vyrų choro Drau
giškas Vakarėlis ivyks subatoje. 
gruodžio 15 d. Barausko buvusioj 
Meldažio svetainėje, 2344 W. 23 PI. 
Pradžia 8 vai. vak.

Choristai kviečia visus jų drau
gus ir simpatizatorius atsilankyti ir | 
visiems yž.ikrina \‘good time”.

Komisija. I
13to War<lo J’lfMJ,0 '!ab_aZ

Lietuviu Piliečiu Brolybės Kliubo 
Amerikoj priešmetinis susirinkimas 
iv.yns buKinaaieni gruodžio 16 d. 1 
vai, po piet J. Garbuž.o svetainėje. 

18749 So. llalsed st. Visi nariai ma
lonėkit neatbūtinai dalyvauti, nes 
renkama' valdyba ateinantiems me
tams ir taip daug svarbių reikalų 
tm im užbaigt su šiais metais. Taip 
gi bus kas tokio nepaprasto, tiktai 
atėję ant 
Taipgi galit atsivesti savo draugus, 
pazis.amus ir visa savo šeimų.

Kviečia Valdyba.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

susi r n Kimo sužinosit.

PARDAVIMUI 16 kambarių for- 
nišiai, taipgi grosernės stakas ir 
£ixturiai. Turi būt parduoti tuo- 
jaus, labai pigiai. 1634 Prairic Avė 
lel. Victory 4773.

iviusical Instruments 
Muzikos Instrumentai

Marųuette Park
Lietuviu Demokratų Kliubo mėnesi
nis susirinkimas i 
gruedžio 16, 2:00 v.
mo 1 a n. šv. parapijos salėj, 68th ir 
vVashtenaw Avė. Fo susirinkimo bus 
Bunco I'ar y,. Kviečiame narius at- 
silank.ti ir taipgi atsivesti naujų 
narių. Oną Juozaitienė rašL

Draugijos Lietuvos Dukterų prieš
pietinis susirinkimas ivyks šeštadie
ny gruodžio 15 d. 6 vai. vak. Mark 
White Parka paprastoj svetainėj. 
Bus renkama valdyba 1935 m. ir Ri
ji svarbus Veikalai bus svars omi, 
taipgi išgirsite vakarienės komiteto 
raportų. Tad visos naujos kurios 
įstojote per vakariene ir esančios na
rės, esate kviečiamos atsilankyti pa
skirtu laiku.

A. Dudonienė nut. rašt.

ivyks sekmadieni, ®;rba

I DAUG ŠILUMOS, MAŽAI PELENŲ. 
____  Geras pavaduotojas 
dėl Pocahontas; Black Gold, lump 

; Mine run, 8575- 
Grundy Mininp 

Co., Cedercrest 1131.

KALĖDOMS AKORDIONŲ 
IŠPARDAVIMAS

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

1514 Milwaukee Avė,
Tel. BrunswicK 0240

Chicago.

KALENDORIAI

PARSIDUODA labai geras smui
kas už pigiausia kaina. Mainysiu 
dideles i»mažas, arba mažas i dide- 

Galima matyti ir nedalioms iki 
vai. diena.

FkaNK KUZMARSKIS 
2635 W. 39 PI. 

Prie Archre Avė.

les.
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Help Wai;ted—Fe malė 
Darbininkių reikia

JAUNA MERGINA prižiūrėti 3 
metu Kūdiki. Atsišaukite nedėlioj, 
auo 9 iki 10 iš ryto, 1213 Indepen- 
Jence Blvd. 2 fl.

ior Kent

Amerikoje nuo 
laiko graboriai vadinasi grabo- 
riais.

Žodis “graborius” žinoma nė
ra lietuviškas.

Nes ir žodis “grabas” nėra 
lietuviškas. Tai slaviškas žodis. 
Pirmiausia reiškė kasimą ir pa- 
kasimą. Lenkiškai “grzebac”, 
rusiškai “grebati”, “zagrebati”, 
“pogrebati”. Iš šitos šaknies 
pasidarė daiktavardis “grob”. 
žodžio “grob” tiesioginė pras
me yra “kurpstas” arba “ka
pas”. Iš to kilo prasmė ir “kars
to” arba pakasamo daikto. Te- 
čiaus visvien net ir slavų kal
bose nėra žodžio “graborius”, 
kurs galėtų būti “grabar” ar 
“grabarz”. Lenkiškai sako “po- 
grzebowy”.

Jeigu žodis “graborius” ir 
nebūtų slaviškos kilmės, jis ne
reikštų laidotojo, bet grabų iš
dirbę ją arba meistrą. Panašiai 
kaip žodžiai “auksorius”, “dai- 
norius”, “pasakorius”, “štuko- 
rius” reiškia savo rųšies meist-

mirties daktaras, mir-

Angliškai graboriai dabar 
tiksliau vadinami “funeral di- 
rectors”. Taipgi vartojamas žo
dis * “morticians”. Senoviškas 
žodis “undertaker” jau išėjo iš 
mados. “Funeral director” lie
tuviškai butų laidotuvių direk
torius arba vedėjas, o “morti- 
cian
tininkas arba marintojas.

Graborių vadinti marintoju 
gal neišpultų. Mirties daktaras 
taip pat nelabai koks vardas.

Išrodo, kad tinkamiausi var
dai butų “laidotojas” arba “lai
dotuvių vedėjas.”

Bet geriau tegul patys “gra
boriai” palaidoja žodį “grabo- 
rius” ir vietoj jo pasirenka ki-

Yra reikalo tą padaryti. Nes 
Cvirka Lietuvoj labai pajuokė 
graborių Kruką ir visą ameri
kiečių lietuvių graborystę.

Kunigėlis.

rus.
Tuo tarpu musų graboriai vi

sai nėra grabų arba karstų 
meistrais. Paprastai jie grabų 
arba karstų neišdirba.

Jų biznis yra visai kitas. Jie 
nabašniko kūną paima savo ži
nion, ištraukia kraują, nuplau- 
ja, numalevoja, apvelka, išga
bena ir nugabena* ir apžiūri 
kiek nabašninko giminės turi

Sunkiai serga Julius 
Mickevičius

Vakar smarkiai susirgo Ju
lius Mickevičius, Chicagos Lie
tuvių Draugijos pirmininkas. 
Kiek žinia, jis serga plaučių 
uždegimu.

Ligonį prižiūri Dr. Montvi- 
das ir Dr. Margeris.

pinigų.
Kapinėse jie pastovi prie duo

bės, bet duobės neiškasa ir ne
užkasa. Tai jau yra duobkasių 
užsiėmimas.

Reiškia visai nėra tikslu gra- 
boriais vadinti tokius žmones, 
kurie nei grabą padaro nei jo 
neužkasa. Su grabais jie ma
žiausia reikalo turi, nors už 
grabus daugiausia pinigų pai
ma.

RADIO
Įdomi ir graži valanda

Progress Furniture Company 
krautuvė, 3224 S. Halsted St., 
stropiai rengiasi pateikti gražų 
ir įdomų radio programą, ry
toj, nedėlioj, 11-tą valandą 
prieš pietus iš stoties WGEŠ.

SUPREME MEAT 
MARKET CO.

3232 S. MORGAN ST.—4161 ARCHER
RAUDONAS FRONTAS

ŠVIEŽIA VERŠIENA kepimui, j 
svarui.. . .......

VIŠTIENA kepimui,

JAUTIENA virimui,

1C 
svarui 121c 
.. svarui Cl*

Vasario 3 d. Vytdulas Belia- 
jus su savo grupe turės čia 
gražų parengimą. Vieta—p. Bal
čiūno svetainė.

Tai bus pirmas toks paren
gimas šioje kolonijoje. Progra
mas bus margas ir įdomus. Da
lyvaus pats Beliajus ir jo ga
bieji mokiniai. Iš jų ypač yra 
pasižymėję Michele Gambonų 
Rūta Bružiutė, Birutė Kremia- 
nis ir Elena Dambras. Jie visi 
taip pat dalyvaus ir Studebaker 
teatre kovo 3 d.

Roselandieęiams vertėtų ne
praleisti tos progos ir dalyvau
ti p. Beliajaus parengime. Jis 
bus gražus ir įdomus. Po pro- 
gramo bus šokiai, kuriems gros 
lietuvių Jaunimo Draugijos or
kestras.

Netoli Altoona, Pa., vienoj 
pašiūrėj rastieji nušauti vyras 
ir jauna moteris.- Spėjama, kad 
tai yra našlys Elmo Naokes iš 
Californijos ir jo jauna pusse
serė ,Winifred (Prince, jo šeimi
ninkė, kuri auklėjo ir prižiūrė
jo jo dukteris. Spėjama taip
jau, kad ties Carlisle, Pa., ras,- 
tos negyvos trys mergaitės ir 
yra jo dukterys. Bet priežas
ties visos tragedijos vistiek ne
žinoma. A-H

gryš dabar iš VVashingitono su 
tos vietos jam užtikrinimu.

•N.

Lietuvių Liuosybės
Namo Bendrovės 

dalininkams
CICERO' — Viršminėtos ben

droves visuotinas priešmetinis 
dalininkų susirinkimas įvyksta 
19 d. gruodžio, kaip 7:30 vai. 
vakare, savoj svetainėj, 1401-3 
So. 49th Ct., Cicero, III.

Gerbiamieji nuoširdžiai esate 
kviečiami dalyvauti šiame susi
rinkime, nes bus rinkimas di- 
direkcijos 1935 metams. Taipgi 
bus pranešimas apie b-vės fi
nansinį stovį ir bus svarstoma 
daugiau svarbių reikalų, liečiant 
čių b-vę., Tad ir jūsų visų dali
ninkų pareiga duoti naudingų 
patarimų dėl namo gerovės.

širdingai kviečia direkcija.
Sekr. J. K. Stalioraitis.

A. J. Sabath busiąs 
kongreso didžiumos 

vadu
Kongresmanas Ą. J. Sabath 

šiandien išvyksta į Washingto- 
ną, kur tarsis bu kitais demo
kratų partijos vadais apie ats
tovų buto pirmjninko (speaker) 
vietą ir apie kongreso didžiu
mos vado vietą.

Kaipo ilgiausia ištarnavęs 
kongrese kongresmanas Sabath 
turėjo teisę užimti atstovų bu
to pirmininko vietą.»TeČiaus jis 
dėl tos vietos nesi varė, ir ji tur 
būt teks kongresmanu iŠ Ten- 
nessee. Užtai kongresmanas 
Sabath stato savo kandidatūrą 
j kongreso didžiumos vadus 
(leader). Tas reiškia vadovavi
mą visiems demokratų partijos 
atstovams kaip senate taip ir 
atstovų bute. Dabartinėj padė
tyj ta vieta bene bus dar svar
besnė už speaker’io vietą. Visa 
Illinoj aus kongresinė delegaci j a 
-remia Sabathą tai vietai, ir la
bai gali būti kad Sabathąs sū-
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liečių Kliubas laikys savo priešmeti- 
nj susirinkimą' sekmaeidnj gruodžio 
16 1934 m. K. Gramonto svetainėje 
4535 S. Rockwell St. 1 vai. po piet. 
Narių pareiga skaitlingai atsilanky
ti, nes yra daug svarbių dalyku, tu
rime taipgi ir valdybos rinkimus dėl 
1935 m. ir užsilikusių narių su mo
kesniais už šiuos metus. Yra ne
atbūtina pareiga sumokėti o labiau
sia pomirtines. Turime du miru
sius narius, nes ateinančiais metais

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

RENDON Storas barbernė išdirb
tas biznis, tinka ir kitokiam biz
niui. 3816 S. Morgan St. Renda 
$20 su kambariais.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

Tel. Canal 8500

PASIRENDUOJA bizniavas na
mas Tavern ir svetainė 1900 South 
Union Avė. arba parduosiu, gerai iš
dirbtą Tavern bizni. 7021 Stony 
island Avė. Tel. Dorchester 3403.

Castillian Castle
6227 So. Ashland Avė

METINE P ARE;
.. jvvVsta

Gruodžio 15 d.
Kviečiame visus draugus drauges 
ir pažįstanius i musu metinės už
eigos atidarymo puota. Bus 
skalius jauno kepto paršiuko už
kandžiai ir gera muzika. Link- 
sminsimės iki ankstybo ryto.

Kviečia savininkai
A. ROZGUS ir V. WASKUS

P. CONRAh
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosava mo 
derniška studija su 

Hollvwood šviesoms
420 W. 63rd St

En«rl»wood 5883-5840

«—o —
RENDON kambariai; išrenduosiu 

visų flata (6 kamb.) arba 1, 2 ar 3 
kamb. ženotai porai ar pavieniai 
y patai. Namas randasi gražioj 
apielinkėj. su visais moderniškais 
narankumais. Matykit vakare ap. 
5—6 vai. vak.

5604 So. Mozart St.

IŠSIRENDUOJA Storas 3500 So. 
Union Avė. Kreipkitės John P. 
Ewald, 840 W. 33 St. Yards 2790.

RENDON 6 kambariu karštu van
deniu Apšildomas flatas.

2519 W. 43 St.

Adams Meat Market
Adams Meat Markeį randasi 

po antrašu 1734 \Vest 47th St. 
Joje yra didelis pasirinkimas 
visokios šviežios mėsos taippat 
paukštienos, vištų, žąsų, an
čių, kalakutų, etc. Town of 
Lake lietuviai vra kviečiami 
neužmiršti Adams, Meat Markei 
ir, nueiti ten pasipirkti geros 
mėsos už žemų’ kainų. Visi 
pardavėjai yra lietuviai. Adams 
Meat Market garsinimas eina 
reguliariai “Naujienose”.

—Senas Petras.

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

- '■ * * ** v

WGES
1360 kilocycles

^MORTGACE BAHKERSJK

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

NSŲRANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
GUNČIAM PINIGUS J LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite i musu spulka 

TEL. LAFAYEEte 1088

2608 West 47th St..
—_ _____ , f. , U., ... i........ ...... \. .

Castillian Castle

šįvakar Castillian Castle ali
nėje, 6227 So. Ashland avenue, 
įvyksta vienų metų sukaktuvių 
vakarėlis. Savininkai Alex 
Bozgus ir Vera Walush žada

J
Svarbi Žinia Taver
nų Savininkams Chi- 
cagoj ir Apielinkėse

■

S. K. PETKUS & B. ZALES
KIS pardavinėja STRAIGHT 
BOURBON WHISKEY ir ge
riausios rūšies BRANDY. Tai 
yra vienintelis lietuviškas deg
tinės Valymų Plautas Illinois 
Valstijoje, kuris operuoja su 
Suvienytų Valstijų leidimu.

šios kompanijos vardas yra 
THE THREE MUSKATfcERS 
LIpUOR CO„ Ine., ir jos ofi
sai randasi adresu 4641 South 
Ashland Avė., Chicago, III?

Musų nuomonė, The Three 
Muskateers degtinė yra gryna 
ir labai skani, ir kad ją tu
rėtų užlaikyti kiekvienas ta
vernas ir galiausiai kiekviena 
šeimyna.

ši kompanija pardavinėja 
degtinę tiktai tavernoms, ku
rios turi valdžioj laisnį. ši 
kompanija gali, duoti gerą 
darbą keliems salesmanams.

Apskęlb

Furnished Rooms
PAIEŠKAU apšildomo kambario 

South Sidėj prie mažos šeimynos. 
Geistina, kad ir valgi pagamintu. 
Box 197, Naujienos, 1739 South 
Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, geroj vietoj, visokiu tautų ap
gyventa. Priežastis turiu kitą biz
ni. šaukite Lafayette 0780.

Panedėlj
Seredą ir 
Pėtnyčių

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

TAIPGI

9 vai. vakare
iš stoties .
WSBC

kiekvienų seredų
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

Crane Coal Co, 
5332 So. Long Avė PARSIDUODA saliunas pigiai, iš 

priežasties ligos, Blue Eagle Tavern, 
4941 So. Ashland Avė.

Garsinkites “N-nose”

DON’T
■ NEGLECT 

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

P. NibVeir

LIETUVIS 
LAIKRODININKAS 
Pilnas Pasirinkimas 
Bulovą ir Elgin 

Laikrodėlių 
Diamontai, Auksiniai ir 
dabriniąi Žiedai ir kas 

reikalinga iš Jewelry. 
4148 Archer Avė 

CHICAGO. ILL.

tik

CLASSIFIED ADS
Personai

Asmenų Ieško

MARTINAITIS,KAJATONAS
Vansloviškių kaimo. Skirsnemunės 
parapijos, Raseinių apskr., mirė ne
perseniai ir paliko kiek turto. Jo 
žmona, apie 17 metų prasišalino nuo 
jo su Kazimieru Gardausku ir pasiė
mė su savim vaikus, dabar jie gali 
būt apie 24 metų amžiaus. Neži
nau no kokia pavarde jie gyvena — 
Martinaitis ar Gardauskas. Kas Ži
no kur tokia šeimyna randas, prašau 
pranešti, arba patis lai atsišaukia.

MRS. ANELĖ BIRUCUKĖ- 
VACIKAUSKAS

1910 So. 51 Čourt, 
Cicero, III.

PAIEŠKAU P. Palučio, pirmiaus 
eyveno Chicagoje. Meldžiu atsišauk
ti. nes turim jums laiškų iš Lietu
vos. Stanislava šaputienė, 9035 
Greenwood Avė. Chicago, III.

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

• 3729 So. Morgan St. 
arba atsišaukite 

3428 So. Halsted St.

TAVERN ir Annex pardavimui. 
Pilnai įrengtas. Gera vieta, geras 
biznis. Tinkamas vyras gali pasi
daryti pinigu.

8535 N. Crawford Avė.

PARDAVIMUI Delicatessen 
kas ir fikčeriai. 
tuvas su 10 skyrių, 
Parduosiu uigiai. Atsišaukite 8144 
W. 67 St. Tel. Prospect 8088.

sta- 
lėe cream, Saldy- 

visai naujas.

PARDAVIMUI Tavern, priežastį 
patirsit ant vietos. Maža kaina. 
2023 So. Ashland Avė. Canal 3528.

TAVERN ir lunch ruimis parda
vimui. Gera vieta ant bizniavos 
gatvės, lietuvių apgyventa apielinkė. 
Reikia mažai pinigų. Canal 9689.

ALUDĖ pasirendavimui. Visi fik
čeriai. biznis gerai išdirbtas, 
da pigi.

..... ...       .... Ren- 
. ‘ , Biznis atdaras. 3600 So. 

Emerald Avė. Boulevard 3034.

frarms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDUOSIU ar mainysiu 119 
akerių farma, Rhenelander, Wis. prie 
ežero, gero kelio, arti miesto, 10 bu- 
dinkų, visi nauji, daug gyvulių ir vi
sos mašinos. Daug pašaro, užtek
tinai sėklos. Mainysiu ant 1 arba 2 
pagyvenimų. Savininkas bus 8 die
nas Chicagoje.

6012 So. Troy St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PARSIDUODA forclozuotas už 
morgičius 6 kambarių medinis' na
mas pietinėj daly miesto, ant 2 lo
tų, tiktai už $1150.00 cash, arba ant 
išmokesčio. įmokėti kiek galite, o 
kitus mokėkite po kiek galėsite ir 
kada galėsite, kaip ir rendą.

Toki pat namų šiandien be loto 
nebūtų galima pnbudavoti už 
Kreipkitės greitai laišku.

KAZYS URNIKIS 
7026 S. Fairfield Avė. 
Pirmos lubos iš fronto.

$2500.




