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ROCKFORD, IU., gr. 18. — 
Vagiliai įsilaužė į netolimų 
Tait mokyklą ir pavogė mo
kyklos šildomąjį pečių ir toną 
anglių.
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ASUNCION, . Paraguay, gr. 
17.—Oficialiai paskelbta, 't kad 
Paraguay paėmė dar vieną Bo
livijos fortą. -
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Jugoslavai Tęsia 
Vengrų Trėmimą

Jugoslavijos tremtinas vengrų vistiek 
nepasiliaują

BELGRADAS, gr. 18. —Jugoslavijos trėmimas į Vengriją 
Jugoslovijoje gyvenančių vengrų, nors ir liko laikinai sustabdy
tas, vistiek dar nepasiliauja, tik nebedaroma tokio umaus masi
nio trėmimo ir tokiu dideliu skaičium, kaip pirm*.

Dabar vengrai tremiami mažesniais būreliais, ir jiems duo
dama neva 15 dienų pasiruošimui kelionėn. TeČiaus paprastai 
nelaukiama iki sukaks paskirtasis laikąs, bet ištremiama pir
miau.

Jugoslavai yra pasiryžę ištremti iš savo šalies visus veng
rus, kurie ikišiol nėra priėmę Jugoslavijos pilietybės.

Tokis laipsniškas vengų trėmimas tęsis gal keletą mėnesių.
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WASHINGTON, gr. 18. — 

Senato amunicijos komitetui 
buvo liudijama, kad ir Jungt. 
Valstijų valdžia rimtai ruošia
si karui. Valdžia jau turi pa
ruošusi platų planą mobilizavi
mui 12,000 privatinių industri
jų išdirbimui karo reikmenų 
kaip tik kiltų karas.

Paruošti net ir reikalingi bi- 
liai kurie butų įnešti tuojaus 
kongresui patvirtinti kaip tik 
kiltų karas. Paruošti yra iv 
kontraktai su fabr 
su ta pačia xmijpu
galėtų pradėti* 'gumitltt karo 
reikmenis. Industrijų , gi 
sąrašas nuolatos papildomas ir 
taisomas, kad nebūtų jokios 
sugaišties.

Bet komitetas sužinojo ir 
kitų dalykų. Jis sužinojo, kad 
jaunas marinų Įeit. Cutts, ku
ris tik metai atgal tapo pri
skirtas prie Baltojo Namo šta
bo, užsiėmė amunicijos parda
vinėjimu. Sužinojo taipgi, kad 
valdžia savo lėšomis pereito 
karo laiku pastate Old Hicko- 
ry parako dirbtuvę, kuri val
džiai kainavo $125,000,000. 
Nesusipratimai su privatinė
mis kompanijomis statybą su
trukdė trimis mėnesiams, ka
da amunicija buvo ypač reika
linga. O ir pastačiusi dirbtu
vę valdžia padavė operuoti Du 
Pont kompanijai, kuri sudarė 
kitą kompaniją ir investavusi 
tik $5,000 pelnė netoli $2,000,- 
000.

Abu Du Pontai pritarė karo 
departamento nusistatymui ap- 
ryboti iki - 6 nuoš. pelną ant 
karo kontraktų.

NEW YORK, gr. 18. —Nor
vegų prekybinis laivas Sisto 
skęsta šiauriniame Atlantike. 
Jį gelbėti skubiai plaukia grei
tasis pasažierinis laivas Eu
ropa. Atplaukė pagelbon ir 
kitas laivas, bet- dėl audringo', 
vandenyno negali priplaukti ar 
čiau skęstančio laivo ir išgel
bėti jo įgulą. Gelbėtojai bandė 
leisti aliejų, kad apraminti ju
rą, bet tai nedavė pasekmių, 
tik patys aliejaus pritruko ir 
dabar laukia kas kas jiem alie
jaus atvežtų.

WILDW00D, N J., gr. 18.- 
Du nepažystami žmonės žuvo 
Delaware įlankoj bandydami 
išsigelbėti šokinėdami nuo vie
nos ledo lyties ant kitos. Jie 
plaukė luoteliu kai už mylios 
nuo kranto jų luotelį sutrynė 
ledo lytys. Jie tada užsilipo 
ant ledo lyčių ir jomis bandė 
pasiekti krantą. Po trijų va
landų pastangų, kai jie jau 
buvo visai arti kranto, abu jie 
nugriuvo nuo lyties ir žuvo van
deny.

U ž s i baigė kaltina 
mieji liudijimai Mar 

tin Insull byloj
CHICAGO.— Vakar Martin 

Insull byloje, kurioj jis yra 
kaltinamas pasisavinęs virš 
$200,000 Insultų kompanijos pi
nigų, kaltinamieji liudijimai 
baigėsi ir šiandie prasidės kal
tinamosios pusės liudijimai.

Gyvatės užpuolė 
miestą

MELBOURNE, Australijoje, 
gr. 18.— Po nesenai buvusių 
didelių potvynių Victoria pro
vincijoj Seymour miestą už
puolė gyvatės kurios pasislėpė 
mieste nuo potvynio. Jų. pilna 
dabar ir gatvėse ir namuose. 
Daugiau kaip 500 gyvačių už
mušta j .5 dienas., šunys ir 
katės kovoja gatvėse gyvates. 
Gyvates tiek drąsios kad pul
dinėja žmones.

Capt. WiUi«m F. Warmi Eban S/Abbott

Ėjęs Morro Castle laivo kapitono pareigas Warms ir 
riausias to laivo inžinierius Abbott, kurie 'liko apkaltinti už 
ištikusį laive gaisrą, kuriame žuvo virš 100 žmonių. Jie kalti
nami už apsileidimą ėjime savo pareigų. Apkaltinti yra ir du 
laivų kompanijos viršininkai.

Gruodžio 2 d. Panevėžy sa
vo bute mirė Panevėžio ber- 
niūkų gimnazijos 
kun. Lindę.
tuvoje. plačiau buvo žinomas 
Dobilo vardu, kaip “Bludo” ro
mano autorius. Be to, Liridė 
yra parašęs, “Ar paseno 
nas”, dramų ir rašydavo 
tikos straipsnių.

Dariaus ir Girėno žuvi
mo vieta išnuomuota 

Lietuvai 99 metams

Nauja Klaipėdos 
krašto direktorija 

sudaryta

Paraguay jau nebe 
nori taikintis su 

Bolivija

Ragina skubėti su 
namų statybos 

programų
ASUNCION, ' Paraguay, gr. 

18.-—Paraguay, kuris pirma no
rėjo taikos, kada buvo dar ne 
aišku kur link karas gali pa
svirti ir dagi pats prašė tautų 
sąjungą ir Pietų Amerikos res
publikas sustabdyti karą ir 
sutaikinti su Boliviją, . dabar 
jau nebėsišktifiiha taikintis, ka
da Bolivija liko nugalėta ii 
Paraguay yra pilnu karo lai
mėtoju.

Kai tautų sąjunga prieš kiek 
aiko pasiūlė abiems pusėms pa 
daryti mūšių paliaubą ir kaitą 
pasiūlymą Bolivija jau priėmė, 
tai Paraguay pasiūlymą pave
dė spręsti savo karvedžiui gen. 
Edtig^rriįia. 'Žinoma, tasis 
nusprendė, kad tautų sąjungos 
pasiūlymas yra nepriimtinas. 
Manoma, kad tokį atsakymą 
Paraguay ir duos tautų sąjun
gai.

Pirmiau taikos nenorėjo Bo 
ivija, o dabar jos nenori Pa

raguay. Tad karas Gran Cha- 
co raistuose ir tebesitęsia.

ATHENS, Tenn., gr. 18. — 
Vakar savo namuose. Topton. 
N. C., pasimirė Mrs. Nancy 
Mary Ann Trammel West, ku
ri pagarsėjo pernai savo pareiš
kimu, kad ji nors jau yra su
laukusi 80 metų amžiaus, dar 
niekas nėra jos pabučiavęs. Ji 
buvo motina 14 vaikų, jų tarpe 
dvynukų ir trinukų.

ta

Chlcagai ir apieUnkd tedera* 
lio oro biuras iial dienai praus* 
eauja:

Galbūt sniegas ar lietus, daug 
šalčiau.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:- 
12.

Dar abejojama kur
link gali pasvirti 

Saar balsavimas

10,000 žiovulių

STERLING, III, gr. 18. - 
Mrs. Grace McKee; 27 m., kuri 
be paliovos žiovauja jau pus
antros savaitės, tapo atvežta į 
ligoninę. Pasak daktarų ji 
sumušusi visus žiovavimo tan
kumo rekordus, nes ji nuo pra
džios priepolio jau v yra sužio- 
vavusi daugiau kaip 10,006 
kartų.

Dabar žiovavimas darosi 
daug retesnis, nereguliaris ir 
ji pradeda jaustis daug geriau. 
Spėjama, kad žiovavimas užėjo 
dėl nervų pakrikimo, savotiš
kos hysteri  jos, nes ji labai rū
pinosi savo vyro susirgimu. 

4 . r 1 ‘
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BU$ DALINAMI VISIEMS 
SKAITYTOJAMS, DALINS 
LAIKRAŠČIŲ PARDįA VĖJAI 
IR IŠNEŠIOTOJAI. PENK- 
TADIE^I, GRUODŽIO : 21- 

, DIENA.
“NAUJIENŲ’ ’ ADM...../

SAARBRUCKEN, gr. 18. — 
Besiartinau to Saar plebiscitu i, 
jau pradedama abejoti kur ga
li pasvirti to krašto balsavi
mas. Prieš porą metų tokios 
abejonės nebuvo: tada visame 
krašte buvo labai stiprus na
ciškas ūpas. Dar tik nesenai 
opozicijos šalininkai, kurie no- 
ir ir toliau pasilikti tautų są
jungos globoj, nelabai galėjo 
viešai pasirodyti.

Bet dabar padėtis ėmč kitę- 
ti. Vokietijos ekonominis su
smukimas, Hitlerio pravestas 
kruvinas nacių rudmarškinių 
valymas, o ir čia vedamas pla
tus nacių teroras, jau pradėjo 
veikti gyventojus ir jie pra
deda mąstyti, gal geriau, bus ir 
toliau pasilikti su tautų sąjun
ga ir sugryšti prie Vokietijos 
kada padėtis pasidarys tikres
ne.

Pirmiau už pasilikimą prie 
tautų sąjungos dąr vedė pro
pagandą Franci jai bet dabar 
ir toji tuo klausimu nebesiin
teresuoja. Ji jau susitarė su 
Vokietija dėl kašyklų išpirki
mo, o pats kraštas jai nerupi: 
jis yra tik Europos skaudulys 
kuris nuolatos gręsia taikai ir 
karo pavojus nebus išnykęs iki 
Vokietija njeatgąuš . kraštą.

Tečiaus ir nekurstomas, Saav 
gyventojų ąusjštatyinas Ritėją 
ir dar gali pakitėti per ateinan
čias kelias savaites iki Įvyks I 
plebiscitas sausio 13 d. j

Bet jei kraštą^ sugryš prie 
Vokietijos, tai šimtai tūkstan
čių naciams nepalankių žmonių 
turės prieglaudos ieškotis kur 
lęitur. Jie prie to jau ruošiasi.

..... ''' 1 '......... ■ į ■
BENTON. IU., gr. —i-An- 

gliakasys Fhmk Benanski, 44 
m., liko užmuštas automobilio 
einant skersai gatvę,

WASHINGTON, gr. 18. — 
Vakar pas prezidentą Roosevel- 
tą lankėsi elektros magnatai 
ir įteikė jam memorialą, pra
šantį, kad valdžia atsižadėtų 
savo programo statyti >r val
dyti elektros stotis, nes tai la
bai pakenks privatinių elektros 
kompanijų bizniui. Elektros 
kompanijos prižada pasitaisyti 
ir geriau sutvarkyti savo fi
nansus, nes dabar kompanijų 
turtas tankiausia yra be galo 
išpustas, kad tuo galėtų imti 
brangiau už elektrą ir semtis 
sau didesnius pelnus.

Kompanijos, kurias 
vo jų susivienijimas, 
elektros 
memorialo 
dėti prie 
muose
TVA įstatymų.
ras prigrumojimas valdžiai, 
teismu,, jei valdžia vykins savo 
programą statyti hydro-elektros 
stotis Tennessee upės klony ir 
pačiai aprūpinti gyventojus 
elektra.

Prezidentas jau pirmiau buvo 
išreiškęs pageidavimą, kad to
kios valdiškos korporacijos, 
kaip TVĄ, susidarytų kiekvie
noj valsitjoj ir visur imlų elek
tros įmones, valdžios nuosavy
bėn. .į* '

Kad TVA stato valdžios lė 
šomis tvenkinius ir hydro-elek- 
tros stotis, kompanijos visai 
nesipriešina. Tik jos nori, kad 
tuo valdžios darbas ir baigtų
si, o kad operuoti tas stotis 
ir pardaVincti elektrą butų pa
vestą privatinėms kompanijoms. 
TVA gi yra pasiryžusi pati tas 
stotis operuoti ir pati pardavi
nėti elektrą, vienur išperkanl 
privatines kompanijas, kitur, 
kur jos priešinasi, jas nustel
biant, pravedus savo elektros 
tinklą, k <

BERLYNAS. XI. 13. Elta;— 
Prieš kelias dienas į Berlyną 
atvykusi Lietuvos aero klubo 
komisija, su inž. Landsbergu 
priešakyje, Lietuvos pasiifnti- 
nybės Berlyne atstovo lydima, 
apžiurėjo vietą, kur žuvo per
skridę per Atlanto vandenyną 
lakūnai Darius ir Girėnas. Po 
ilgesnių derybų su vietos val
džios organais, kurių žinioje 
yra nelaimės vieta, komisija iš
nuomojo tą vietą 99 metams. 
Lietva mokės 10 markių nuo
mos metams. Išnuomuota vie
ta yra 10 kv. metrų. Nuomos 
sutartis bus šiomis 
pasirašyta Berlyne, 
mėje bus pastatytas
paminklas ir medinis kryžius,

Nelaįjįės vieta bus aptvertą. 
Komisija yra nusistačiusi pa- 
statyti paminklą. Del granito 
paminklo jau susitarta su Sol
dino dirbtuvėmis. Medinis kry
žius bus atgabentas iš Lietu
vos. Komisija tikisi, kad pa
minklas lakūnams galės būti 
pašventintas jau ateinantį pa
vasarį.

VIENNA, gr. 18 — Dr. Hans 
Lorenz, garsus pūsles akmenų 
specialistas, taipgi pasižymėjęs 
kalnų laipiotojas Ir baliunistas, 
ramiai ir sugabiai padarė ope
raciją ir ją pabaigęs nuėjo į kitą 
kambarį ir pasikorė.

Bolševikai dėl Kiro- 
vo užmušimo sušau

dė dar 28 žmones
MASKVA, gr. 18 

liai paskelbta, kad atgiežai už 
Kirovo užmušimą liko sušaudyti 
dar 28 žmonės. Tokiu bučki dėl 
Kirovo sušaudyta jau 103 žmo
nės. Bet areštai dar nesiliau
ja ir kasdie vis daugiau žmo 
nių areštuojama.

LONDONAS, gr. 18. — Dvi 
moterys, kurių viena pakorė sa
vo vyrą, o kita nužudė savo 
kūdikį, bus pakartos dar prieš 
Kalėdų švėntes. Jau per 8 me
tus Anglijoj nebuvo pakarta 
jokia moteris.

KLAIPĖDA. Elta.— Naujai 
paskirtas Klaipėdos krašto di- 
ręktorijos pirmininkas Bruve- 
laitis direktorijos sudarymo 
reikalu gruodžio 3 d. tarėsi su 
krašto seimelio liaudies parti
jos (Volkspartei) frakcijos va
dais. Pasikalbėjimas teigiamų 
rezultatų nedavė.

Vakar Bruvelaitis tęsė savo 
pasikalbėjimus su žemės ūkio 
parti j os (Land wi r tsc haf tspar- 
tei) frakcijos atstovais, kvies
damas partiją savo atstovus į 
jo sudaromą direktoriją. Pasi
kalbėjimas baigėsi sėkmingai, 
žemės ūkio partijos frakcija 
sutiko duoti direktorijai du 
savo narius, būtent, Martyną 
Grigaitį ir Endrių Burtkeraitj.

KLAIPĖDA. Elta.— Klaipė
dos krašto gubernatorius kraš
to direktorijos pirmininku pa 
skirtas Jurgis Bruvelaitis į di 
ręktorijos narius pakvietė sei
melio narius —ūkininką And
rių Butkeraitį (Rusnė), ūki
ninką Martyną Grigaitį (Jonai
čiai) ir buv. gubernaturos pa
tarėją, dt.- MaJtyną -Anysą.

Vakar 16 vai. naujoji direk 
torija prisistatė Klaipėdos kraš 
to gubernatoriui. Gubernato 
rius priėmė direktorijos narius 
ir, juos pasveikinęs ,palinkėjo 
sėkmingai dirbti Kraipėdos 
krašto ir visos Lietuvos res
publikos gerovei. Nurodęs sun
kius laikus, kuriais tenka gy
venti ir musų valstybei ir vi
sam paasuliui, iškėlė visą eilę 
reikalų, į kuriuos tenka naujai 
direktorijai atkreipti savo dė 
mesi.

Toliau gubernatorius pareiš
kė, jog yra nusistatęs greitu 
laiku sušaukti seimelį posėdžiui, 
kadangi kai kuriems reikalams 
pertvarkyti reikalingas kraštą 
seimelio nutarimas.

KLAIPĖDA. Elta.— šiandien 
11 vai. naujoji Bruvelaičio di
rektorija peremia pareigas iš 
senosios buv. Reizgio direkto
rijos.

GIMINĖMS LIETUVOJ

GOSHEN, Ind., gr. 18. — Grū
modamas išvogimu, Charles 
Godshalk, 25 m., pasiėmė visas 
savo tėvų sutaupąs, kurios sie
kė galbūt $S,006 ir su 4 drau
gais išvažiavo ūžti, į Floridą. 
Jų nepaprastas išlaidumas at
kreipė policijoj domę ir dabar 
Visi penki Sėdi kalėjime ir lau
kia teismo.

iš tyliausių 
iflętyiliams 
(h^rnus).

WEST MANSFIELD, O„ gr. 
18.— Bėnjaipin Batės, 95 m., 
seniausias Ohię taikos teisėjas, 
pasimirė pereitą . sekmadienp 
Neužilgo po to' stalgiai - pasimi
rė ir ^faš jį viešėjęs jo sūnūs 
Earl, 74 m., iš Pana, Ilk

DOVANŲ KALĖDOMS
Ar mes galim užmiršti mums 
brangius tėvelius, seseles, giminai
čius Lietuvoj šiųKalėdų šveiv- 
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 St. Chicago, III.
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direktorijos sudarymo

RYMAS, gr. 18. — Vienas iš 
triukšmingiausių miestų pa-

dienomis
Toje že-

granito
- M

tarėją, df. Martyną “Anysą.
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WINDSQR, Ont., gr. 17. — 
Esatį Thistle, sekr-ižd. Wilker* 
ville Ėrewing Cn., pasikorė 
vietos hotely.

bedarbį ų gaH&ų. gan t i 
prie namų statymo.

18. —— 
pasiun- 
guber- 
kad jų
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WEST MANSFIELD, O., gr.
Benjamin Bates, 95 m„ 

seniausias Ohię taikos teisėjas,

GIMINĖMS LIETUVOJ

iš tyliausių, uždraudus auto- 
njo^įliams naudoti sirenas 
(hornus).

■ t '

ui

RN'H't.*
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1 undeit* the Act of March 3, 1879

Jugoslavai Tęsia 
Vengrų Trėmimą

Jugoslavijos trėmimas vengrų vistiek 
nepasiliauja

BELGRADAS, gr. 18. —Jugoslavijos trėmimas j Vengriją 
Jugoslovijoje gyvenančių vengrų, nors ir liko laikinai sustabdy
tas, vistiek dar nepasiliauja, tik nebedaroma tokio umaus masi
nio trėmimo ir tokiu dideliu skaičium, kaip pirmn.

Dabar vengrai tremiami mažesniais būreliais, ir jiems duo
dama neva 15 dienų pasiruošimui kelionėn. TeČiaus paprastai 
nelaukiama iki sukaks paskirtasis laikąs, bet ištremiama pir
miau.

Jugoslavai yra pasiryžę ištremti iš savo šalies visus veng
rus, kurie ikišiol nėra priėmę Jugoslavijos pilietybės.

Tokis laipsniškas vengų trėmimas tęsis gal keletą mėnesių.

Industrijos mobiliza 
cijos karo laiku pla 
į nai paruošti

Laivas skęsta, kiti 
laivai skubinasi 

pagelbon
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Nenori valdžios val
domų elektros stočių

Mirė rašytojas Dobi 
las-kun. Lindę

WASHINGTON. gr. 18. — 
Senato amunicijos komitetui 
buvo liudijama, kad ir Jungt. 
Valstijų valdžia rimtai ruošia
si karui. Valdžia jau turi pa
ruošusi platų planą mobilizavi
mui 12,000 privatinių industri
jų išdirbimui karo reikmenų, 
kaip tik kiltų karas.

Paruošti net ir reikalingi bi- 
liai kurie butų įnešti tuojaus 
kongresui patvirtinti kaip tik 
kiltų karas. Paruošti yra it 
kontraktai su fabrikantai^ kad 
su ta pačia minule dirbtuvės 
galėtų pradėti' gumintT karo 
reikmenis. Industrijų . gi 
sąrašas nuolatos papildomas ir 
taisomas, kad nebūtų jokios 
sugaišties.

Bet komitetas sužinojo ir 
kitų dalykų. Jis sužinojo, kad 
jaunas marinų Įeit. Cutts, ku
ris tik metai atgal tapo pri
skirtas prie Baltojo Namo šta
bo, užsiėmė amunicijos parda
vinėjimu. Sužinojo taipgi, kad 
valdžia savo lėšomis pereito 
karo laiku pastatė Old Hicko- 
ry parako dirbtuvę, kuri val- 
džiafi kainavo $125,000,000. 
Nesusipratimai su privatinė
mis kompanijomis statybą su
trukdė trimis mėnesiams, ka
da amunicija buvo ypač reika
linga. O ir pastačiusi dirbtu
vę valdžia padavė operuoti Du 
Pont kompanijai, kuri sudarė 
kitą kompaniją ir investavusi 
tik $5,000 pelnė netoli $2,000,- 
000.

Abu Du Pontai- pritarė karo 
departamento nusistatymui ap- 
ryboti iki 6 nuoš. pelną ant 
karo kontraktų.

NEW YORK, gr. 18. 
vegų prekybinis 
skęsta šiauriniame Atlantike. 
Jį gelbėti skubiai plaukia grei
tasis pasažierinis laivas Eu
ropa. Atplaukė pagelbon ir 
kitas laivas, bet- dėl audringo', 
vandenyno negali priplaukti ar 
čiau skęstančio laivo ir išgel
bėti jo įgulą. Gelbėtojai bandė 
leisti aliejų, kad apraminti ju
rą, bet tai nedavė pasekmių, 
tik patys aliejaus pritruko ir 
dabar laukia kas kas jiem alie
jaus atvežtų. • : ■■ ■ t

Užsibaigė kaltina 
mieji liudijimai Mar 

tin Insull byloj
CHICAGO— Vakar Martin 

Insull byloje, kurioj jis yra 
kaltinamas pasisavinęs virš 
$200,000 Insullų kompanijos pi
nigų, kaltinamieji liudijimai 
baigėsi ir šiandie prasidės kal
tinamosios pusės liudijimai.

WILDWOOD, N J., gr. 18— 
Du nepažystami žmonės žuvo 
Delaware įlankoj bandydami 
išsigelbėti šokinėdami nuo vie
nos ledo lyties ant kitos. Jie 
plaukė luoteliu kai už mylios 
nuo kranto jų luotelį sutrynė 
ledo lytys. Jie tada užsilipo 
ant ledo lyčių ir jomis bandė 
pasiekti krantą. Po trijų va
landų pastangų, kai jie jau 
buvo visai a’rti kranto, abu jie 
nugriuvo nuo lyties ir žuvo van
deny.

ta
Chicagai ir apiellnkei tedera* 

Uo oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt sniegas ar lietus, daug 
šalčiau.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:- 
12.

Gyvatės užpuolė 
miestą

MELBOURNE, Australijoje, 
gr. 18.— Po nesenai buvusių 
didelių potvynių Victoria pro
vincijoj Seymour miestą už
puolė gyvatės kurios pasislėpė 
mieste nuo potvynio. Jų. pilna 
dabar ir gatvėse ir namuose. 
Daugiau kaip 500 gyvačių už
mušta į 5 dienas., šunys ir 
katės kovoja gatvėse gyvates. 
Gyvatės tiek drąsios kad pul
dinėja žmones.

Capt. F. Warms Eban S.; Abbott

Ėjęs Morro Castle laivo kapitono pareigas Wanns ir 
riausias to laivo inžinierius Abbott, kurie liko apkaltinti už 
ištikusį laive gaisrą, kuriame žuvo virš 100 žmonių. Jie kalti
nami už apsileidimą ėjime savo pareigų. Apkaltinti yra ir du 
aivų kompanijos viršininkai.

WASHINGTON, gr. 18. — 
Vakar pas prezidentą Roosevel- 
tą lankėsi elektros magnatai 
ir įteikė jam memorialą, pra
šantį, kad valdžia atsižadėtų 
savo programų statyti ir val
dyti elektros stotis, nes tai la
bai pakenks privatinių elektros 
kompanijų bizniui. Elektros 
kompanijos prižada pasitaisyti 
ir geriau sutvarkyti savo fi
nansus, nes dabar kompanijų 
turtas tankiausia yra be galo 
išpustas, kad tuo galėtų imti 
brangiau už elektrą ir semtis 
sau didesnius pelnus.

Kompanijos, kurias 
vo jų susivienijimas, 
elektros institutas,
memorialo prašo valdžią prisi
dėti prie išnagrinėjimo teis
muose konstitiicionališkumo 
TVA įstatymų. Tai yra atvi
ras prigrumojimas valdžiai, 
teismu,, jei valdžia vykins savo 
programą statyti hydro-elektros

Gruodžio 2 d. Panevėžy sa
vo bute mirė. Panevėžio ber
niukų gimnazijos direktorius 
kun. Lindė. Kun. Lindė Lie
tuvoje. plačiau buvo žinomas 
Dobilo vardu, kaip “Bludo” ro
mano autorius. Be to, Liridė 
yra parašęs, “Ar paseno 
nas”, dramų ir rašydavo 
tikos straipsnių.

Dariaus ir Girėno žuvi
mo vieta išnuomuota 

Lietuvai 99 metams

Paraguay jau nebe 
nori taikintis su 

Bolivija

Ragina skuboti su 
namų statybos 

programų
WASHINGTON gr. 

Prezidentas Rooseveltas 
tė laiškus 44 valstijų 
natoriams, raginančius,
valstijų legislaturos pasisku
bintų su priėmimu namų sta
tybos programų, kad daugiau 

darbo

BERLYNAS. XI. 13. Elta;— 
Prieš kelias dienas į Berlyną 
atvykusi Lietuvos aero klubo 
komisija, su inž. I.andsbergu 
priešakyje, Lietuvos pasiunti
nybės Berlyne atstovo lydima, 
apžiurėjo vietą, kur žuvo per
skridę per Atlanto vandenyną 
lakūnai Darius ir Girėnas. Po 
ilgesnių derybų su vietos val
džios organais, kurių žinioje 
yra nelaimės vieta, komisija iš-

Nauja Klaipėdos 
krašto direktorija 

sudaryta

ASUNCION, Paraguay, 
18.—Paraguay, kuris pirma 
rėjo taikos, kada buvo dar 
aišku kur link karas gali 
svirti ir dagi pats prašė tautų
sąjungą ir Pietų Amerikos res
publikas sustabdyti karą ir 
sutaikinti su Bolivija, dabar 
jau nebesisktttnna taikintis, ka
da Bolivija liko nugalėta ii 
Paraguay yra pilnu karo lai
mėtoju.

Kai tautų sąjunga prieš kiek 
aiko pasiūlė abiems pusėms pa 
daryti mūšių paliaubą ir kai tą 
pasiūlymą Bolivija jau priėmė, 
tai Paraguay pasiūlymą pave
dė spręsti savo karvedžiui gen. 
EStig'4'rriįia. 'žinoma, tasis 
nusprendė, kad tautų sąjungos 
pasiūlymas yra nepriimtinas. 
Manoma, kad tokį atsakymą 
Paraguay ir duos tautų sąjun
gai.

Pirmiau taikos nenorėjo Bo
livija, o dabar jos nenori Pa
raguay. Tad karas Gran Cha- 
co raistuose ir tebesitęsia.

ATHENS, Tenn., gr. 18. — 
Vakar savo namuose Topton. 
N. C., pasimirė Mrs. Nancy 
Mary Ann Trammel West, ku
ri pagarsėjo pernai savo pareiš
kimu, kad ji nors jau yra su
laukusi 80 metų amžiaus, dar 
niekas nėra jos pabučiavęs. Ji 
buvo motina 14 vaikų, jų tarpe 
dvynukų ir trinukų.

Dar abejojama kur
link gali pasvirti 

Saar balsavimas

10,000 žiovulių

STERLING, III, gr. 18. - 
Mrs. Grace McKee; 27 m., kuri 
be paliovos žiovauja jau pus
antros savaitės, tapo atvežta į 
ligoninę. Pasak daktarų ji 
sumušusi visus žiovavimo tan
kumo rekordus, nes ji nuo pra
džios priepolio jau s yra sužio- 
vavusi daugiau kaip 10,000 
kartų.

Dabar žiovavimas darosi 
daug retesnis, nereguliaris ir 
ji pradeda jaustis daug geriau. 
Spėjama, kad žiovavimas užėjo 
dėl nervų pakrikimo, savotiš
kos hysterijos, nes ji labai rū
pinosi savo vyro susirgimu.

SAARBRUCKEN, gr. 18. — 
Besiartinanti Saar plebiscitui, 
jąu pradedama abejoti kur ga
li pasvirti to krašto balsavi
mas. Prieš porą metų tokios 
abejonės nebuvo: tada visame 
krašte buvo labai stiprus na
ciškas ūpas. Dar tik nesenai 
opozicijos šalininkai, kurie no- 
ir ir toliau pasilikti tautų są
jungos globoj, nelabai galėjo 
viešai pasirodyti.

Bet dabar padėtis ėmė Ritė
ti. Vokietijos ekonominis su
smukimas, Hitlerio pravestas 
kruvinas nacių rudmarškinių 
valymas, o ir čia vedamas pla
tus nacių teroras, jau pradėjo 
veikti gyventojus ir jie pra
deda mąstyti, gal geriau bus ir 
toliau pasilikti su tautų sąjun
ga ir sugryšti prie Vokietijos 
kada padėtis pasidarys tikres
nė.

Pirmiau už pasilikimą prie 
tautų sąjungos dar vedė pro-

pačiai aprūpinti gyventojus 
elektra.

Prezidentas jau pirmiau buvo 
išreiškęs pageidavimą, kad to
kios valdiškos korporacijos, 
kaip TVĄ, susidarytų kiekvie
noj valsitjoj ir visur imtų elek
tros įmonės, valdžios nuosavy
bėn. < " . •

Kad TVA stato valdžios lč 
šomis tvenkinius ir hydro-elek- 
tros stotis, kompanijos visai 
nesipriešina. Tik jos nori, kad 
tuo valdžios darbas ir baigtų
si, o kad operuoti tas stotis 
ir pardavinėti elektrą butų pa
vestą privatinėms kompanijoms. 
TVA gi yra pasiryžusi pati tas 
stotis operuoti ir pati pardavi
nėti elektrą, vienur išperkanl 
privatines kompanijas, kitur, 
kur jos priešinasi, jas nustel
biant, pravedus savo elektros 
tinklą,

Lietva mokės 10 markių nuo
mos metams. Išnuomuota vie
ta yra 10 k v. metrų. Nuomos 
sutartis bus šiomis 
pasirašyta Berlyne, 
meje bi.‘s pastatytas 
paminklas ir medinis kryžius.

Nelaimės vieta bus aptverta. 
Komisija yra nusistačiusi pri
statyti paminklą. Del granito 
paminklo jau susitarta su Sol
dino dirbtuvėmis. Medinis kry
žius bus atgabentas iš Lietu
vos. Komisija tikisi, kad pa
minklas lakūnams galės būti 
pašventintas jau ateinantį pa
vasarį.

KLAIPĖDA. Eita— Naujai 
paskirtas Klaipėdos krašto di
rektorijos pirmininkas Bruve- 
laitis 
reikalu gruodžio 3 d. tarėsi su 
krašto seimelio liaudies parti
jos (Volkspartei) frakcijos va
dais. Pasikalbėjimas teigiamų 
rezultatų nedavė.

Vakar Bruvėlai tis tęsė savo 
pasikalbėjimus su žemės ūkio 
partijos (Landvvirtschaftspar- 
tei) frakcijos atstovais, kvies
damas partiją savo atstovus į 
jo sudaromą direktoriją. Pasi
kalbėjimas baigėsi sėkmingai, 
žemės ūkio partijos frakcija 
sutiko duoti direktorijai du 
savo narius, būtent, Martyną 
Grigaitį ir Endrių Burtkeraiti.

KLAIPĖDA. Elta— Klaipė
dos krašto gubernatorius kraš
to direktorijos pirmininku pa 
skirtas Jurgis Bruvelaitis į di 
rektorijos narius pakvietė sei
melio narius 
rių Butkeraitį (Rusnė), ūki
ninką Martyną Grigaitį (Jonai- 

ir buv. gubcmaturos pa-

Vakar 16 vai. naujoji direk 
torija prisistatė Klaipėdos kraš 
to gubernatoriui. Gubernato 
rius priėmė direktorijos narius 
ir, juos pasveikinęs .palinkėjo 
sėkmingai dirbti Kraipėdos 
krašto ir visos Lietuvos res
publikos gerovei. Nurodęs sun
kius laikus, kuriais tenka gy
venti ir musų valstybei ir vi
sam paasuliui, iškėlė visą eilę 
reikalų, į kuriuos tenka 
direktorijai atkreipti savo dė' 
mesi.

Toliau gubernatorius pareiš* 
kė, jog yra nusistatęs greitu 
laiku sušaukti seimelį posėdžiui, 
kadangi kai kuriems reikalams
pertvarkyti reikalingas kraštJ 
seimelio nutarimas.

KLAIPĖDA. Elta.— šiandien 
11 vai. naujoji Bruvelaičio di
rektorija peremia pareigas iŠ 
senosios buv. Reizgio direkto
rijos.

ASUNCION, . Paraguay, gr. 
17—Oficialiai paskelbta, ‘kad 
Paraguay paėmė dar vieną Bo 
livijos fortą. -•

“NAUJIENŲ” 
KALENDORIAI

BUS DALINAMI VISIEMS 
SKAITYTOJAMS. DALINS 
LAIKRAŠČIŲ PARDAVĖJAI 
IR IŠNEŠIOTOJAI, PENK- 
TADIENL GRUODŽIO 2b 
DIENĄ. ,

“NAUJIENŲ” A DM.

Bolševikai dėl Kiro
vo užmušimo sušau

dė dar 28 žmones
MASKVA, gr. 18 

liai paskelbta, kad atgiežai už 
Kirovo užmušimą liko sušaudyti 
dar 28 žmonės. Tokiu budu dėl

,1 ' .. ' J s . ■' ,'L . ’ . ./ •.!»>■ . "■ ' ,

Kirovo sušaudyta jau 103 žmo
nes. Bet areštai dar nesiliau
ja ir kasdie vis daugiau ; žmo
nių areštuojama.

GOSHEN, Ind., gr. 18. —-Gru- 
i, Charles 

Godshalk, 25 m., pasiėmė visas 
savo tėvų sutaupąs, kurios sie
kė galbūt $8,000 ir su 4 drau
gais išvažiavo ūžti j Floridą. 
Jų nepaprastas išlaidumas at
kreipė policijos domę ir dabar 
visi penki Sėdi kalėjime ir lau
kia teismo.

'.f / . * l ’

Dr. Hans 
Lorenz, garsus pūslės akmenų 
specialistas, taipgi pasižymėjęs 
kalnų laipiotojas Ir baliunistas, 
ramiai ir sugabiai padarė ope
raciją ir ją pabaigęs nuėjo į kitą 
kambarį ir pasikorė.

LONDONAS, gr. 18. — Dvi 
moterys, kurių viena pakorė sa
vo vyrą, o kita nužudė savo 
kūdikį, bus pakartos dar prieš 
Kalėdų švėntes. Jau per 8 me
tus Anglijoj nebuvo pakarta 
jokia moteris.

ir toji tuo klausimu nebesiin
teresuoja. Ji jau susitarė su 
Vokietija dęl kašyklų išpirki
mo, o pats kraštas jai nerupi: 
jis yra tik Europos skaudulys 
kuris nuolatos fcręsia taikai ir 
karo pavojus bekils išnykęs iki 
Vokietija neatgaus tą kraštą.

Tečiaus ir nekurstomas, Saar 
gyventojų ąusįetatymas kitėja 
ir dar gali pakitėti pei* ateinan
čias kelias savaites iki įvyks I šaulyje, Rymas patapo vienu

1 V • ' : • f • .4 T A.' a „ ' . * ' ' .plebiscitas sausio 13 d. į
Bet jei kraštas sugryš;' prie 

Vokietijos, tai šimtai pūkštan
čių naciarps nepalankių žmonių 
turės prieglaudos ieškotis kur 
kitur. Jie prie po jau ruošiasi.

BENTON.t I|l., ir. 18; -
gliakasys Ffrąnk Bersinški, 44 s
m., liko ugtfaUjįias automobilio Yė ir įaė jį viešėjęs jo sūnus

Earl,;74 m.,Jš Pana,
: i ■> . t r< ‘t***’ k.1 ■' •- ’>•-.* f.-*? i

-An- pasihtirė pereitą ;. sekniadienp 
Neužilgo po to' staigiai pąsimi-

einant skersai gatvę,

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 doleri—kitų, 
nebūsim biednesni, o ta dovanėlė daug džiaugsmo su 
teiks musų brangiems tėvęliamsrlr giminaičiams Lie
tuvoje. f

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 SL



Pirkite sąyo. apfeilnkės 
krautuvėse

KORESPONDENCIJOS 4

f
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Pittsburgh, Pa.

KITATAUČIAI
West Frankfort, III
Iš Lietuviu Sūnų Draugijos

ir

Winifred, Mont
AKUŠERĖSPasimirė Petras Bakshas

dienomis vienas <a,n- 
D. apleido progresy- 
ir prisidėjo prie se- 

Reikia pasakyti, kad

4

JOSEPH L GRISU 
Lietuvis Advokatas

4631 South, Ashland, Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockwell $t.
Tel. RepUblic 9723

. J *

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

mą”

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVĖNUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
5-8. v. v. Nedalioj pagal sutarti

t —------- *
Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Wr<te for Fi 
ar "Eye B 

Maria* C0nDer<>R

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 .

Dr. Sušauna Slakis
W ir vaikų ligų specialiste

So. Halsted St
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vai. vak. 

išskyrus seredomis.

ADVOKATAI 
Kambarys. 1555 1 N. La Sale St 

CHICAGO.
..... .......................    J Iii III I

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Res. 6600 South Artesiąn Avenuę.
1 Phone Prospect 6659

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr, P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Dr. A. L. Gnaičunas,
8310i Sis. Halsted St., 

Chicago, 111.

.■ 1 ■ *.. 1,1  A ■■ m mi an

ADVOKATAI

Phone Canal v 6122

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22n<T Street
Valandos: nuo. 1^—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Ręz. 6631 So. Galifofnia Avenue 

Telefonas Republic 7868

Tpl. Andovei- 1588-
Hubbard, Baker

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

2400 Wesi Madison Street
Vai. 1 iki! 3 pd ‘ pibttf.' < iki 8 vak.

Tel; Sęeley 7330 - 
ISįąmtj, telefonas Brunšųdčk 0597

Kiti, Lietuviai Daktarai._____

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

šventadiehiais nuo 10 ifci 12
1 Phone Boulevard 8483

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 464$ Šo. ASHLAND AVĖ. 

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 ‘ 
Namų Tel. Prospect 19.30

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

Dentistas
4645 So. Ashland. Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutąrtj. 
________________ j----------------------

NAUJIENOS,; Chicago, UI.

LAISV.ETlNBKUl.

LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Binghamton, N. Y.
Vieno duoii^epk. prietykiai: 

prarado $140,; bet atgavo 
juos su policijos pagalba.
.; . .—T- ■

Gruodžio pradžioje į musų 
miestą atsibardavo iš Scran- 
tono tūlas duonkepis^ kuris se
niau j čia gyvenk Atvažiavo, 
taip sakant, ne tuščiomis ran
komis: turėjo susitaupęs apie 
$200. Matomai, jc tikslas bu
vo gerokai paūžti, nes pirmiau
siai jis aplankė musų miesto 
smukles. Vienoje tų smuklių 
jis susitiko ir susipažino ne
va su našliuke, 
skųstis, kad ją 
spaudžius. Girdi, 
mą užlaikyti, o 
negalinti gauti, 
nas galėtų kiek

Scrantoniečio 
minkštos širdies:
moteriške gerokai pabaliavojo, 
bet dar išmetė dešimkę.

Kai jis jau buvo visai link
smas, tai moteriškė pakvietė 
pas save j namus Nors vyras 
ir buvo namuose, bet jis, ma
tomai, į tokius dalykus žiuri 
pro pirštus. Jis užsidarė savo

kuri pradėjo 
labai vargas 

ji turinti šei- 
darbo niekur 
Esą, gal po- 
pagelbėti ?
butą gana 

jis ne tik su

»it

t

^LUCKYJOUR^ 
L€DP CLDVek 

; 15950-

iBUDRIK JEWELRY 
i & OPTICAL C0„ 
| 3343 So. Halsted S t

Trečiadienis, - gi-.; 19,} 1934

I—-!-* 
kambaryj ir nelindo “svečiui” 
j. aKis-u

Namuose dar magaryčioms 
išsigėrė. Svečias visiškai nusil
po ir jam pasidarė raiba aky
se. Tad jis nuėjo į miegamąjį 
kambarį,! kad pasilsėti.,Bet jis 
užmigo, nespėjęs nei nusi
rengti. i i

Kai išgaravo iš galvos svai
galai, tai vyrukas pašoko iš lo
vos ir čiupt sau už kišenės, 
žiuri, kad jo didelis plokštąs 
bumaškų dingo, kaip kamparas 
be pipirų. Tuoj pakėlė jis aliar
mą ir kreipėsi į policiją. Sako, 
turėjau dar $140, o jų dabai 
nebėra.

Policija pasiėmė su savim tą 
neva našlę ir pradėjo ją ka
mantinėti. Iš pradžių ji visais 
budais gynėsi, kad ji nieko ne
žinanti apie pinigus, — nema-’ 
čiusi ir nečiupinėjusi jų. Bet 
prie sienos prispirta vėliau pa
aiškino, kad burdingierius as
loje radęs $60. Tuos pinigus 
ji paėmusi iš birrdingierio ir 
įkišusi į matrasą.

Tuoj tapo pasiųsti du de
tektyvai, kad pažiūrėti, kas 
randasi po matrasu. Pasirodė, 
jog ten paslėpta ne 60, ale 140 
dolerių. Vadinasi, tiek, kiek 
pasigedo svečias.

Scrantonietis pareiškė, jog 
jam labai linksma atgauti sa
vo pinigus, o su moteriške dau
giau baderio nebenorįs turėti, 
— atleidžiąs jai visus griekus. 
Kadangi skundo nebuvo, tai 
moteriškė, kuri lošė našlės re
lę, nors ir turi vyrą, tapo pa- 
liuosuota.

Tai gera pamoka kiliems, 
kurie mėgsta balįavoti: su ne
pažįstamais žmonėmis nedera 
susidėti. Juk ir lietuvių prie
žodis sako: jei eisi su velniu 
obuolių rinkti, tai paliksi ir be 
obuolių ir be maišo.

— Artimas Kaimynas. »

jam teko išauklėti., ,
Nabasu i n kas buvo laisvų 

pažvalgų žmogus ir skaitė pa
žangius laikrąŠčiuSi — “Nau
jienas” ir "Keleivį”. Ligi pat 
savo mirties jis.pdšillkp. ištiki
mas socialistas.

Laj būna jam lengva šalta 
Montanos žemelei • i

Jo nuliūdęs sūnys, Į
Paulius Bakshas.

Lietuvių Kapinių Draugijos 
metinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 23 d., 1 vai. po pie
tų, LMD. name, 142 Orr st.

Visi dalininkai ir lotų savi
ninkai malonėkite susirinkime 
dalyvauti.

Kviečia Komitetas.

Lietuvos Sūnų Draugija lai
kosi gerai ir nariai sugyvena 
draugiškai. Draugijos ižde dar 
randasi kiek ir pinigų, kuriais 
išmokama pomirtinės. Kadangi 
dėl nedarbo visi nariai yra pu 
sėtinai suvargę ir neįstengia 
duoklių užsimokėti, tad sergan
tiems nariams nėra iš ko pa
šalpas mokėti.

Gruodžio 9 d. susirinkime 
buvo svarstoma mėnesinių mo
kesčių mokėjimas. Palikta po 
senovei, kol laikai pagerės.

Turiu pasakyti, jog visi 
draugijos nariai yra bedarbiai. 
Jie priklauso progresyviai an
gliakasių unijai, kui’i jau ge
rokas laikas kaip paskelbė

Krąžiųį Kųpi$k|o
ir tt. skyriai laikosi, nežiūriam, 
k^d Lietuvoj e < prjviso 4 vienuo
lių' ir vienpplytių. daugybę iri 
kad> 'Lietuvoj valdžia remia ir 
subsidijas duoda palaikymui 
tyjų dykaduohiQl Valstybės biu
džete yra numatyta šiemet- iš
leisti kunigų seminarijoms 
387,324 lt,, Rymo-rkatalikamš 
1,402,280 lt. — Valst. teatro 
užlaikyniui 2,055,842, lt., L y* 
Kauno ponus nunovyti. Apart; 
to, švietimo sutai
kė pašaipai malįdiį. naAatns — 
viso 119,30Q( lt, i

Dabar sUdČ-kij; jtas skaitlines 
kruvpn, tai ^ariiątyšite nUPgą 
sumą pinigų, kur Ahtėtoljs pą- 
skutinę karvę iiįinidKo par
duoda iš licitacijos, kad; Užlai
kyti dykaęliidniu^. O tuo, tar
pu Kultūros reikalams špygą. 
Ir nestebetina, kad Lietuvi!, 
šuoliais bėga atgal į viduram
žius.

Kad sulaikyti tąjį atgal į 
viduramžius bėgimą, reikia 
dviejų organizacijų; L) Laisv. 
Et. Kultūros Dr-ja su savo or
ganu “Laisvoji Mintis” 
2.) Ąžuolas — studentų me
dikų korporacija su savo orr 
ganu: “PasaulčŽiuTa ir Gyve
nimas”.

Laisv. Et.-Kult. Dr-ja turi 
išplėtus tinklą savo skyrių. 
Kai kurie skyriai labai veik
lus. Rengia paskaitas, kulturi-

neja, pramogas, steigia laisva? 
to|i.pinė3i turi knygyne 
litis it Skaityklų kambarius ii 
tt< Bąįb visieins skyriams rei
kalinga būtina pinigine para
una. v Amęrjkięčiai khi kuriuos 
škynus remia. Pavyzdžiui, 
kruopiečiai,į kupiškėnai, bet ki- 
jtj • -bhžnytkaimiai t pamiršti ir 
paramos iš Amerikos negau
na; žiųęma,' tokiems skyriams 
yra labai sunku ką nors ap. 
čiuopiamo^ nuveikti.

i . r " 1 ' i”
Todėl kibomi kreipiuosi į 

jus, AintttikoS! lietuviai, — pa-

siųskit Kalėdines dovanas savo 
bažnytkaimio Laisv. Etinės- 
Kulturos Dr-jos skyriui kele
tą dolerių ir tuo priduosite en
ergijos ir noro vietos lietu
viams uoliau ’ pasidarbuoti ap- 
švietos-kulturds dirvoje savo 
kaimo broliams. Arba užsipre
numeruokite j “Laisvąją Mintį’,’ 
ar “Pasaulėžiūrą ?ir Gyveni-

■■

GYDYTOJAI IR DENTISTA1
-  __________________________________________ _________ - - - - ■ - —   —  ■—■   —---------------------------------------------------------------------

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2348

Dr. Bertash . 
756 West 35th St

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

NedėEomis pagal sutarti.

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 36 
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 pijetaisus.

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994, 
Dr. Maurice Kahv 

4631 South. Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po ptatų 
7 iki 8 vat. Nedėk riūo 10 iki 12,

Rez. Telephone Plaza 2400____
Ofiso Tek Calumet 6898 
Ręz. Tel, Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
> < A >» !»■. . .i* ■ 4 I • . ' 1 ’

Rusas Gydytojas ir Chirurgas.
Moteriškų. Vyriškų, Vaikų 

chroniškų ligų. 
Oftaas.:3102 So. Halsted 

arti 81 st Street.
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak Ne-
> dėliomis ir. šventadieniais 10—1?.

šiomis 
gliakasys 
vę uniją 
nosips. 
tas ponas iš progresyvės uni
jos ėmę pašalpą per 20 su vir
šum menesių. Tokiu tai budu 
jis atsilygino progręsyvįarus. 
Vadinasi, jis padarę “dideli 
progresą“, — vietoje žengti 
pirmyn, pradėjo, kaip vėžys, 
žengti atbulas.

Sekamiems metams draugi
ja išsirinko naują valdybą, ku
ri susideda iš BJado Zubrio, 
pirm.; Miko Dranginio, vice- 
pirm.; Kazio Matulioko, finan
sų rašt.; Miko Sinkaus, užra
šų rast.; Jono Lazausko, iždi, 
ir Petro Mikalausko bei Anta
no Račkaus, iždo globėjų.

Lietuvos Sūnų Draugijos na
riai, kurie gyvena kituose mie
stuose, su visokiais reikalais 
kreipkitės į Kazį Matulioką, 
507 N. Madison” st., West 
Frankfort, III.

— K. MatulioUas.

Dr. Pulsuckis 
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul‘d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Te!,- Hemlock 6699 

Valandos :l-4. p.o pietų, 7-10 vai. vak. 
Rezidencija t 

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6109 S. Albaiiy

Hęmlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo napaųo 
se ar ligoninėse, 
duodu- massage 
eleetrie treat- 
njent ir magne- 

' tie blankets ir tt.
Moterjms ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

Lapkričio 9 d. pasimirė Pet
ras Bakshas, sulaukęs 64 me
tų amžiaus. Jis paėjo iš Tau
ragės apskričio, Ger vešių kai-

Amerikoje išgyveno 42 
Paliko keturis brolius,

AKIĮJ SPECIALISTAI

r?*v

i.......... tr-aj

Ofiso Tel. Lafąyette 3650
Rez. Tel. Virgmia 0669

Dr. V. E. Siedlihskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143, Archer av., kąmp. Francisco av.

m o. 
metu.

‘— du 
voje.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo. 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
Vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel, Boulevąręl 140.1

Dr. S. Naįkelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

GRANT’S CHOICE

sPasiriūkimas naujų ranki-į 
§nių laikrodėlių—Elgin, Bu-» 
įt lova — už sumažintas

kainas. S

Tel. Cicero 2109

M

Tel. Lafayette 3572 
Liulevičius

GRABORIUS IR 
balsamuotojas 
Patarnauja Chica- 
goie ir apielinkėje 

Didele ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER.. A V.

Telefonas Yąrd* 1138

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu-

Tel. Cibai 2515, arba 2516 ' 
SKYRIUS: “

1439 S. 49 Ct., Cicero, III. 
Tel Cicero 5927

Simon M.. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patar^avirnąs gera? ir nebrangus

718 W. 18th St. ‘
TeL Monroe 8377.....

Sth Št. Tel. Canal 6174 
CHICAGO. ILĮ». x

Į ' • ' ' ' ....

ANTANAS PETKUS 
Grabams 

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South, 49 Ct. 

CICERO. ILL. Graboriųs ir(
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiertis reiktu 

tams. Kaina, prieinama.
3319 Lituaijica; Avenue

CHICAGO, ILL.

Spasiulo didelę vertybę ant 
g deimantinių žiedų.

Kaina nuo

|’4.50 ik ’15 
į Lengvais išmokėjimais po palaidotas svetimtaučių ka

pinėse, kur jis vienas lietuvis 
ilsėsis tarp svetimtaučių. J 
kapines palydėjo 30 automobi
lių.

Velionis su savo žmona iš- 

pusiliko su vaikais, kuriuos

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

Šios degtinės žemos kainos jus nustebtas.
PATARIMAS TAVERNŲ SAVININKAMS

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

Bridgeport Liquor Co, Ine.
WHOLESALE ONLY A

3252 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL
Tel. VICTŲRY. 5382—5383, 

į •

BOURBON
i*, 

s. uau&čctd* 

A. ČHUAtlO

DR. VAITUŠH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių. Specialistas.
Palengvins akių, įtempimą, kuris 

ėsti priežastimi galvos škbųdėjiihb, 
svaigimo, akių aptemimo, nėrvuotu- 
tno, skaudamą, akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregysię. Priren
gia teisingai akinius. Visuose. atsiti
kimuose egząminavimas, daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
dai. Specialė.atyda atkreiptam | mo
kyklos vaiku?. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
delioj'.nuo. 10. iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 

mos be akinim Kaiųos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Ęhone Boulevard; 7589 ,

Liūdnoj - Valandoj
Pašaukite , 

L J. BAGDONAS 
2506 W. 63 St.

Tel, Republic 3100 
10734 SOUTH 

MICHIGAN AVĖ, 
Telefonas

L Pullman 4151DR. G. SERNER 
LIETUVIS

Tel. Yanjs 1829
Pritaiko Akinius.

Kreivas, Akis { 
Ištaiso,

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10. iki 12 vai. dieną.

25 METU PATYRIMO 
Pritaįkimev akinių dėl yisdlcių rgkių

Jei kenčiate huę galvęs, skaudėjimo.. 
Jei skaitant, raidės susilieja, i daiktą. 
Jei spaudės raštas išrodo dvigubas.; 
Jęi skąltaųt arba, neriant; skauda 

akys, tųoniet, JaH. Juuls, reikia 
akinik.

Dt John J. Smetana
OPTOMĖTRISTAS

1801 So. Ashląnd Ąye.
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 iukstasi

karo. Room 8. Nedėliomis uždaryta.

Phone Canal 0523

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanika Avė. 
Tel. Boulevard 4139.

t

ii

Incorporated 
LIETUVIŲ GRAfiOĘIUS

Juozapas Eudeikis 
i ir Tėvas
Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 

Laidotuvėse.....\Pašaukite....  

REPubuč 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačių vardų)

•— ■■ —— ■<

LJ.ZOLP
1645

Tel. Boulevard 5208 ir 8413 
1327 So. 49th Ct

Tek Cicero 8724. Koplyčia dykai
i

Vist Telefonai:
1 Yards 1741 

1742
I LAIDOJA^ PIGIAU 

NEGU KITI
Ahibulance Patarria- 

; vimas Dieną ir Nak
tį. Moderniška Kop- 

- lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

i J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių s Direkto
rius per 30 Mę.tų

4605-07 S. liermitage 
Avenue
Skyrius

4447 S. Fairfield Avė.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Siuvėjai, bankai, 
gaspadinės ir ašiga 

liai Westsidėj
Pastabos iš “Vakarų” lietuvių 

kotanijos

WESTSIDE — Jau bus kele
tas metų kaip pp. Balickai už
laiko siuvyklų adresu 2156 W. 
23-čia gatvė (arti Leavitt). Dė
ka savo gabumų ir daugelio 
metų patyrimo tos rųšics pro
fesijoj, jie įsigijo nemaža kos- 
tumerių ne tik Wesitsidūje, bet 
ir tolimesnėse Chicagos vietose, 
kuriems atlieka su skoniu, gro
žiu ir pilnai patenkinantį dar
bų.

žodžiu sakant, tai šių dienų 
moderninio amžiaus “kriau- 
čiai”, ypatingai jeigu jie suge
bi pasiūti drabužius jaunimui—

S. DARIAUS MOTINOS, AUGUSTINOS JUCIENĖS LAIDOTUVES promise,“ and then he walks away 
vvithout his audiences having said 
a word. They cnll it “techniųue“. . .

Genevieve Žemaitis is going to 
Florida for a visit over the holi- 
days. Better got back for that New 
Years Eve party. . .

There will be no rchearsal on 
Tuesdays the follovving two weeks, 
since Christmas and New Years fall 
on t his day of course, i f there 
is an unanimotis insistence, Mr. Ste- 
phens might oblige. The Friday rc- 
hearsals, however, will continue 
uslial. . .

Cautioning all people coming 
contact with Tony Moestaka
vvatch out for his automatic cap- 
shooter. That is if he got it back 
from Mr. Stephens afler startling 
him with it. If not, theil bevvare 
of the lattor. . .

Lil Stupar offering to anyone who

“Naujienų“ Photo
Velionės Augustinos Jucienės-Darius liekanas išnešant iš šv. Jurgio bažnyčios Dariaus ir Girė
no Legiono kuopos nariai atidavė pagarbų prezentuodarni ginklus; grabnešiais taipgi buvo tos 
kuopos- nariai. Velione buvo palaidota šv. Kazimiero kapinių koplyčioj.

Six days to Christmas! Thirteen 
nig-h'.s to New Years Eve! Thirteen 
evenings to be spent amusing your- 
sclves in a mediocre manner, be- 
’ore you can enjoy a New Year’a 
Eve in a way you never have be- 
l’ore, and with a group of young 
people, vvhose very presence insures 
you a grand, gay, and glorious time 
-a- the Pirmyn Choras.

Dance to your pėdai extreinities’ 
diseontent, and your hearts content 
cO the mad-cap melodies of the Ste- 
phens Revelers orchestra.

The i>lace» the Holly^ood Inn on 
43rd street just west of Western 
Avė. — a place small enough to 
give forth a eozy, homelike atmos-1 wouid take them, candy aero-planes 
phere, and y et spacious enough to 
accommodate all. The greatest, and 
most pleasant surprise of all is the 
price of admissionu fifty cents, only 
half a dollar. Tickets may be se- 
eured from any of the Pirmyn chor- 
isters. Better not wait too long to 
get yours: 
before the

much food for 
pass them on to

of sun, and song, 
būt weave a share

While browsing tbrough a book. 
1 came upon a few lines which fur- 
nished me with 
thought. May 1 
you ?

“Dream much 
and being glad,
of rain and being sad, — For never 
can the dreams of her come true, 
vvho draws too gay a plan for her 
career, or shuts her eyes to living.” 

THE DUCHESS.
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in 
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iftPAĮJI-EXPEjLLER

they’ll all be gonc long 
day of the “shindig.“

Grigonis very much

adiich “smelled likę soap.“ Editor’s 
note: And tasted likę it too.

Nuo Peršalimo 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleri8 visuomet 

palengvina skausmus

^KilįS PAIN

MES PASIUNČIAME PINIGUS l VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS RATOMIS.

Rekordai Pritai
kinti Dėl Kalėdų 

Švenčių 
Kaina po 50 centų 

kiekvienas 
Perkant 6 rekordus sykiu,

00Kamafci«W
Prisiuntimas extra.

S.

ir 
ir
ir

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

16025—O Tu Palaiminta Kalėdų 
Naktis ir Ateikite čia iši 
tikimieji.

16026—O ištikimoji pušis ir šven
toji iškilmingoji naktis.

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

16051—Kai jau Kristus gimė
Šventa naktis.’ Jonas- Bu
tėnas, baritonas.

16109—Tyliąją naktį ir Rami nak
tis. Trubadorių kvartetas, 
antra dalis, 
kvartetas.

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

16141—Gul šiandieną ir 
Jėzau Mažiausias. 
Butėnas.

16173—Vakar vakarėli ir 
Budriko Radio Orkestrą.

miglos ir Meilės tu 
nedainuok. 
Giraitis.
Mikas“ ir 

Simniski, polkos, 
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 Betlcjun. Mišrus kvar
tetas.

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

26048—Varguolis ir Kad galėčiau. 
Liuda Sipavičiūtė.

26074—Pas malūnėli ir Ant kie* 
mėlio. Polkos.

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

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

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

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

26102—Karės laiku polka ir Did
miesčio polka. J. Sasnaus- 
ko orkestrai.

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 Krautuve Radio, Rakandų, 
Akordijonų, gražių Parlor 

Setų, Liampų.

16109—Tyliąją naktį ir Rami nak-
16110—šventoji naktis pirma ir 

Trubadorių
ir Link- 
nušvito

16269—Aukso 
mums 
ras ir 

16192—“Ėjo

Sveikas 
Jonas

čigonai

S. Pau-
Trauk, 

Dirvelis

Jūs. F. Budrikę
3417-21 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 8167 
CHICAGO* ILL.

BUDRIK JEWELRY 
3343 So. Halsted St

panelėms dalyvaujančioms sce- ris užlaiko įvairiausių valgomų 
noje, pasiruošiusioms ištekėti 
ar kitokiems pokiliams atlikti, 
kur visos publikos akys būna 
nukreiptos į ypatos drabužius.

Dar įturiu pastebėti, kad pp. 
Balickai yra linksmo budo ir 
labai draugiški žmonės, užtad 
jie turi plačių pažintį tarp chi- 
cagiečių, ypač ponia Balickienė, 
kuri yra žinoma kaip nuoširdį 
darbuotoja kai kuriose organi
zacijose.

Kunigo sena gnspadinė
Prie 22-ro pi. ir Hoyne gat

vių vokiečių katalikų bažnyčios 
pusamžis klebonas užlaiko sena, 
apie šešiasdešimts metų gaspa- 
dinę. Tai didelė naujiena!

. Metropolitan bankas .
Metropolitan lietuvių vado

vaujamas bankas, kuris randa
si prie Cermak ir Leavitt gat
vių, daro didelį biznį. Čia biz
nio valandomis žmonių atėjusių 
su finansiniais reikalais visuo
met kaip kimšte perpildyta. Ne 
tik vietiniai gyventojai lankosi 
banke, bet nesunku pastebėti ir 
iš toliaus atvykusių. (Pavyz
džiui, praeitų šeštadienį mačiau 
banke žymų biznierių Antanų 
Bartkų iŠ Brighton Parko, ku-

daiktų krautuvę prie Kedzie ir 
38-to pi. ,

Kaip visuomet, taip ir dabar, 
ponas Bartkus linksmai .nusi
šypsojo, tarsi butų sėkmingų 
“holdapų” bankui padaręs ir di
deles pinigų gniūžtes grūdosi 
savo kišeniuosna, o prieš ap
leisdamas bankų dar kišenius 
patikrino ar tikrai juose pini
gai randasi.

Westsidėj slidžios gatvės
Gal niekur kitur Chicagoje 

nerasi tokias slidžias gatves ir 
šalygatvius, kaip šiomis dieno
mis buvo Wcstsidūj. žmonės 
vaikščiojo įsikabinę į prie namų 
esančias tvoreles, o važiuojan
tiems automobiliais dažnai pa
sitaiko apsisukti, ne ten kur rei
kia. Iš to galima spręsti, kad 
bus nemaža nelaimingų įvykių. 
Dėl tokio apsireiškimo tūli štai 
kaip pranašauja. Sako, kad Chi
cagos ši dalis, tai yra Westsidė, 
randasi netoliese pietinio 
šiaurinio polių, užtad čia 
atsiranda ledynai. “Believe

projektas. Iš šalies pažvelgus 
į ten dirbančius darbininkus 
šiurpas sukelia galvoj mintis, 
kaip tas vargšas darbo žmo
gus dėl duonos kąsnio turi bū
ti visas šlapias ir purvinas, 
neskaitant jau tokio sunkaus 
bei pavojingo darbo.

SPORTAS
MIKE LONDON RISIS SU 

AL WILLIAMS

šiandien 
Gardens, 
Sts., risis

Aldona 
amused, struggling to suppress the 
giggler so that she could go on sing- 
ing. What were the bright nothings 
being vvhispered in your car by 
Johnnie Davidauskas and Al Ku- 
chin?. .

Is there any reason Vvhy basket- 
ball practice for three persons 
should belate the arrival of seven 
people to rchearsal? There mušt be 
some good reason; it happened again 
lašt night. . . *

We are aure Bernard Miller has 
taken up the study of mob psy- 
chology and salesmanship at some- 
time or another. Just watching him 
walk up to a prospective customer 
convinces me of that. Formula: “1’11 
only be able to give you (sb many) 
tickets’’ and, “Well, since you don’t 
want them now, 1’11 save them foi 
you until next vveek,” and, “It’s a

The District National Bank of Chicago
1110 West 35th St

ar
ir
or

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-
PILES, FISTULAS, FISSURES— 
ir panašias mėšlinės ligas,, pagy
domo.
GASTRIC ULCER, kartu einąs ne
virškinimas, degimas, atsiraugėji
mas ir viduriu ligos.
KRAUJO LIGOS, anemija ir abel- 
nas nusilpnėjimas.
ODOS LIGOS—niežėjimas, degini
mas, išbėrimas.
NERVŲ 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 laimingaia—KODĖL NE 
JUS?
Ofiso vai. :9 iki 8 kasdien. Antrad. 
ir Penkt. tiktai 9—6—Nedėlioj 
iki 1 vai. po piet.

9

INSTITUTE 
64 W. Randolph St. 

4tos lubos—Garrick Theatre Bldg.

“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 kdksų.

S. PETRAUSKAS
BAKERY

2616 W. 69th8t 1721 S. Union At. 
Prospect 6898 Canal 7858

Žemės drebėjimų 
Westsidėje miste

rija išsiaiškino
Vienok, įvestsaidiečiai turės 

apsiprasti su nuolatiniais 
trenksmais.

WESTSIDE — Buvau rašęs 
“Naujienose” apie žemės dre
bėjimų Westsidėje, dėl kurio 
buvo daug visokių spėliojimų. 
Dabar, tačiau, visiems pasida
rė aiškų. Žemes supurtymai 
įvyksta dėlei kasamo tunelio 
Blue Island gatvės kryptim, 
kurį norima sujungti su Laf- 
lin gatvės tuneliu. Jame dina
mitu sprogdinama akmenys.

Gana keista, kad kasamam 
tunelyj žemės visai nėra, o tik 
vien balzganas akmuo, kurį 
be paliovos reikia sprogdinti 
dinamitu. Del tos priežasties 
darbas užsitęs ilgai ir westsi* 
diečiams noroms - nenoroms 
reikės apsipthsti su tokiu įky
riu žemės drebej^mu.

Didžiumoj‘prie darbo sam
doma bedarbiai/ kurie gavo 
valdžios paŠelpų, o ir pats ka
simas tunelio yra valdžios
-... .... . . . ........... . ,, ......

,, ■, L. < •

vakare Marigold 
Broadvvay ir Grace 

californietis Mike 
London su Al Williams iš Fox
Lake. »

Chicagos sporto mėgėjams 
London yra gerai žinomas. Li
gi šiol jis savo oponentus gul
dė su nepaprastu reguliarišku- 
mu. Jis yra. vikrus kaip vi
jurkas, ir labai tvirtas. Risty- 
nių triukus žino ligi zet. O tai 
jam duoda galimybę lengvai su 
savo oponentais apsidirbti.

Tačiau publika jį nemėgsta 
už tai, kad jis pusėtinai savo 
oponentus apdaužo Ji visų lai
kų nori matyti, kad kas nors 
jį paguldytų. William šį kar
tų gal tų norų ir patenkins, nes 
jis yra šaunus ristikas ir pui
kiai išsitreniravęs.

Be to, dar bus keturios po
ros ristynių. čia ypač tenka 
pažymėti Clarence Smith. Tai 
visai jaunas, bet labai gabus 
ristikas. Jam teks ristis su 
Petersonu iš Michigan Bal
tijos.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Dova-
nos

Pirmus Mprgičius 
ant Real ’ Estate 
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už CaSh su Neperdi- 
dėlių Atrokavim& Duodame 

Collateral Paskolas.

LOUIS M. GHAPMAN
INC

120 S. La SaUe St.
Tel. Franklin 0576

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

krautuves.

KALĖDŲ DOVANOMS
Dėžes cigarų, cigaretų, šokoliadų ir kitokių sezoninių 
daiktų galima gauti A. A. Tūlio aptickoj. Didelis pasirin
kimas ir prieinamiausios kainos. Naujieniečiai, sandarie- 
čiai ir visi lietuviai prašomi pirkti Kalėdų dovanas drau
gams pas A. A. Tūlį. Ateikite, atvažiuokite, arba telefonu 
pareikalaukite.

Mid West Pharmacy
A. A. TULYS, R. Ph. G.

Depcndablc Drugs
4143 Archer Avė. cor. Francisco

Pilone Virginia 1784
> ............................................ i iii i i. : iiiiii ■ i *...................

*

DĖDE SAMAS
PATARIA TAUPYTI ŠIOJ ĮSTAIGOJ

Mano valdžia 
(U*S. Government). 

deda pinigus i 
Standard Federal 
Savings and Loan 

Association 
of Chicago '

18 AĘIĘLINKĖ,

Mokam dividendus kas 6 
mėnesiai. Už padėtus pi* 
nigus praeityje išmoks* 
jom 5%. DS1 platesnių 
žinių, kreipkitės { ofisų.

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

Kas pirks musų krautuvėj 
čevėrykus už $2.95 arba 
brangesnius, gaus gražių 
dovanų ir kalendorių 

DYKAI.

u1 M

APIPLĖŠĖ TROKĄ 18 APIĖ- 
LINKĖJE

Your Xmas Bath?
Folks, have you taken your Xmas 

Bath?
If not then come to the Medinah 

pool, 7 .
and enjoy another L.Y.S. affair.
A Spalsh Party at 505 N. Michigan 

Aye,
On Šaturday Dec. 22. First Dip at 

8 p. m.
Here is to see you there all wet.

Nelinksmos Kalėdos 
townoflakiečiams 
pp. Kaminskams

„ T0WN OF LAKE.—- Vakar 
ligoninėn buvo išvežta p. P. 
Kaminskienė, 4537 South Wboij 
street. šv. Bernardo ligonin
ėj, 6337 S. Harvard avenue, jai 
bus pacįaryta sunki operacija.

Taigi, pp. Kaminskams ne
linksmos Kalėdos.—J. R.

Vakaij, 
apie 5 valandų vakare plėšikai 
sulaikė John Sexton Wholesale 
Grocers bendroves trokų prie 
Union ir Canalport gatvių. At
ėmę pinigus nuo šoferių, plė
šikai pabėgo.—J. R.

Federa’lSavFngs
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Pirma Lietuvių Federal Įstaiga.

2324 So* Leavitt Street
PHONE CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Rašt.
Mes turime pasirinkimui 

, 1000 porų čeverykų.
Iki Kalėdų krautuvė atdara kas 

vakarą ir nedėliomis iki 3 
vai, po pietų.

UNIVERSAL
SHOE STORE

ZALESKI ir MARTIN, sav,

3337 S. Halsted St

LINCŪLN'S FRIDE DEGTINE
Gurkšnis LINCOLN’S PRIDE Degtinas įrodys Jums, kad tai yra Deg
tini, kuri yra labai Smagi ir be abejo Jums patiks. Nusipirkite ją savo 
ąpielinkės Tavernoje. LINCOLN’S PRIDE DEGTINE yra Straight 
Kentucky Bourbon 100O gryna ir 10 mėnesių sena. Ji specialiu budu 
pasendinta medinėse statinėse.

PABANDYKIME ją šiandien ir patys persitikrinkite.

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY Ine
WHOLESALE ONLY 

3252 SOUTH HALSTED STREET 
TU. VICTORY 6382—5383
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JURŲ LAISVE
Londone ir Paryžiuje gauta žinia, kad Jungtinės 

.Valstijos ketina atsisakyti nuo savo “jurų laisvės” dokt
rinos, — kuo tų dviejų šalių valdžios labai džiaugiasi. 
Anglai ir franeuzai sako, kad Jungtinėms Valstijoms 
atmetus tą doktriną (teoriją, principą) daug laimėsian
ti tarptautinė taika. Britanijos politikai, be to, spėja, 
kad jos atmetimas pamosiąs dirvą Amerikos įstojimui 
j Tautų Sąjungą.

Kas yra ta “jurų laisvė”? Tai yra Amerikos Jung
tinių Valstijų reikalavimas, kad tiek taikos, tiek karo 
metu vandenys okeanuose ir jurose( turi būt atdari pre
kybai. Šitas reikalavimas reiškia, kad, kilus karui tarpe 
dviejų valstybių arba valstybių grupių, Amerika laiko 
savo teise gabenti juromis prekes kariaujančioms ša
lims, nežiūrint ar tų šalių priešams tatai patinka, ar 
ne.

Suprantama, kad šitoks Amerikos nusistatymas yra 
priešingas toms “teisėms”, kurios viešpatauja karo me
tu. Per pasaulio karą, pavyzdžiui, Anglija labai pykę 
ant Jungtinių Valstijų, kad jos pardavinėdavo maistą, 
rubus ir amuniciją Vokietijai. Britanijos karo laivai 
stabdydavo Amerikos pasažierinius ir prekybinius lai
vus^ darydavo juose kratas ir, jeigu užtikdavo prekių, 
skiriamų vokiečiams, tai jas konfiskuodavo.

Dėl šitokio Anglijos elgesio Washingtonas daug 
kartų kėlė protestus, ir vienu laiku santykiai tarpe tų 
dviejų valdžių buvo pasidarę taip aštrus, kad preziden
tas Wilsonas rengėsi pasiųsti Anglijai ultimatumą, po 
kurio veikiausia butų sekęs karo paskelbimas. Bet pir
ma negu buvo nutraukti ryšiai su Anglija, įvyko, vis 
dėl tos “jurų laisvės”, Amerikos susikirtimas su Vo
kietija.

Aišku, kad vesti prekybą su Santarvės valstybėmis 
Amerikos biznieriams buvo saugiau, nes vandenis kon
troliavo Anglijos laivynas, kuris beveik nukirto Ame
rikos susisiekimą su .Vokietija. Bet kada vokiėęiąi pa
matė, kad jų priešai gaupa viską, kas jiems reikią iš 
Amerikos, tai jie sumanė naikinti Amerikos laivus sub- 
marinomis (povandeniniais laivais). Tuomet Amerjkos 
vąldžia ėmė protestuoti prieš Vokietiją, ir kai protes
tai paliko be pasekmių, tai Amerika paskelbė Vokietijai 
karą.

Šitie pavyzdžiai rodo, kad “jurų laisvės” doktrina 
karo metu, iš tiesų, lengvai gali įvelti šią šalį į konflik
tą/ su bet kuria valstybe, turinčia stambią jėgą jurose. 
Anglija ir Francija tokios doktrinos nepripažįsta. Jied
vi laikosi to nusistatymo, kad kiekviena kariaujančioji 
šalis turi teisę nepraleisti į priešo uostus prekių iš sve
timų šalių, žinoma, ir jos nesako, kad kariaujančioji 
šalis gali elgtis, kaip senovės piratai (jurų plėšikai), 
su neitralių valstybių prekybos laivais.

Yra tam tikros taisyklės apie “kontrabandą”, kra
tų darymą ląivuose, uostų blokadą ir kitus dalykus, ku
riomis civilizuotos šių dienų valstybes stengiasi vado
vautis karo metu jurose. Jeigu Amerika sutiktų ten
kintis tomis taisyklėmis ir atsižadėtų savo tradicinės 
“jurų laisvės” doktrinos, tai karai gal ir nepasidarytų 
nuo to žmoniškesni, bet, karpi kilus, butų mažiau pai? 
niavos santykiuose tarpe kariaujančiųjų ir nekariaujant 
čiųjų šalių.

kOMUNISTišKI^RIEKAI

. A.^ Bimbą. paraše komunistų 
pąrtijos lietuvių'- “frakeijiį” var
du didelį manifestą apie “sklo- 
kininkų“ vadus Pruseiką ir 
Butkų, išrokuodamas visiis jų 
smertelnus griekus prieš komu
nizmą, Tarpę didžiausiųjų jų 
nusidėjimų randame šitokius:

‘tPruseika vis labiau ir la
biau hičiuliuojasi su Bago- 
čiais, Gugiais ir kitais men
ševikais (I — “N.” Redi.); 
jis Brooklyne puotauja su 
‘Vienybės’ fašistais (Ambra
ziejaus 30 metų tautiško dar
bo sukakties paminėjime) ir 
jiems sveikinimo prakalbas 
sako. Norwoode Pruseikos- 
Butkaus žmonės, sekdami sa
vo vadus, tautiško namo iš
kilmėse pasikviečia miestelio 
demokratus-republikonus val
dininkus ir ‘Naujoji Gadynė’ 
juos garsina ir užgiria nor- 
woodicčių pasielgimą. Pru- 
seikos-Butkaus bendradarbe 
Petrikienė Kaune per radio 
išgarbino (? — “N.” Red.) 
Smetonos kruviną diktatūrą 
Lietuvoje ir ‘Naujojį Gądy- 
nė’, užuot ją pasmerkus, f ak
linai ją gina...“
Ar ne bąisu? Tik pamislyki- 

te: Pruseiką, susitikęs su Gu
gių, pasakė jam Heilo; nuėjęs 
į laiyakoręių agento Ambrazie
jaus pagerbimo vakarėlį, jisai 
išsigėrė alaus. O sklokininkų rė
mėja Petrikienė, parvažiavusi į 
Lietuvą, kalbėjo per radio ir 
pasidžiaugė, kad Lietuva šian
die atrodo geriau, negu prieš 
25 metus.

Už tokius smertelnus nusidė
jimus Pruseiką, Butkus, Petri
kienė ir visa sklokininkų srovė 
•turi būti amžinai prakeikti. Vi
si susipratę proletarai privalo 
nuo jų šalintis, .^ąįp nuo pa
vietrės !

Jeigu vyriausias lietuviškų 
komunistų vadas turi šitokį 
“beibės“ protą, tai galima nu
manyti, iš ko susideda jo “par
tija“.

Bet toje partijoje (jaugiau 
kaip per Jesįmtį metų (Prusęi- 
ka ir dabartiniai jo bendradąr- 
biai buvo stambiausios žvaigž
dės. Ar jiems šiandie ne koktu, 
matant, kokiam “jųdėjįipui“ jie 
paaukojo geriausiąją dalį savo 
amžiaus ?

matos buvusios Zinovjevo 
pi’ieš-partinės grupės išplėšė 
draugą Kirovą iš musų eilių.” 

, čia, aiškiai pasakyta, kad ko
munistų partijos Maskvos ko- 
mitetast mano,yjogei f Kirovą^ nu
šovė vienas iš buvusios Zinovje- 
yo grupes atstovų. O kas buvo 
Zindvjevas, žino Visi,. kurie■■ se
ką bolševizmo istoriją. Žino v j e- 
vas per keletą metų buvo ko
munistų internacionalo pirmi
ninkas. Paskui jisai buvo iš tos 
vietos išmestas, kai jisai ėmė 
remti Trockį, su kuriuo susipy
ko Stalinas.

Pirmaisiais metais po bolše
vikiško perversmo ZinoVjevas 
buvo Leningrado (t. y. Peter
burgo) sovieto galva. Nors ji-

sai to “džąbo” senįąi neteko, 
bet matyt, kad Leningrade dar 
tebėra jo šalininkų, ir galimas 
daiktas, kad Nikolajevas buvo 
vięnasę iš jų.
į Nikolajevastarnavo ^sovietų 
įstaigoje Leningrade, ir jisai 
ienai, pačiame Smolny; Institu
te, nušovė Kirovą. Jeigu tiesą, 
icad Nikolajevas vienas dalyvių 
sąmokslo prieš Kirovą ir prieš 
kitus sovietų diktatorius, tai 
tenka pridaryti išvadą, kad skir
tingos bolševikų frakcijos piau- 
jasi dėl valdžios.

Dabar Stalinas, galabydamas 
be teismo priešingo^ frakcijos 
žmones, elgiasi visai panašiai, 
kaip Hitleris, kuris žudo) neišti
kimuosius “rudmarškinius“.

diręktorjus,.» žinom tfs, švarius 
žmones, kad" dėka to spulka 
įgytų juo greičiau visos apie- 
linkės gyventojų pasitikėjimą.

' IŠ LIETUVOS
Dabartinis Lietuvos
Žemės Ūkio Stovis

NE “BALTAGVARDIEČIAI” 
NUŠOVĖ KIROVĄ

Kas Yra Spulka
Rašo Adv. K. GUGIS

Federalės Taupymo 
Ir Paskolų Ben

drovės
(Tęsinys)

Ištraukiigas sutaupų
Federalės spulkos

is

išmokėtų dalį 
sumą. Ir ben- 
išmoka tokioj 
kalbamo žmo- 
paduota tapo

FAŠIZMAS RUSIJOJE?
Oficialis sovietų valdžios organas “Izvestija” sako, 

kad buvusieji Zinovjevo pasekėjai išsigipiė į “fašistiš- 
kus banditus”, ir toliau pastebi, kad

“Čia yra klausima^ santykių tarpe fašistų So
vietų Sąjungoje ir fašizmo svetimose šalyse.” 
Tų “santykių” Rusijos spauda neišaiškina. Bęt jeį- 

gu jau ir sovietų šalyję atsirado fašistai, į. kųrįųos, anot. 
“Izvestija”, išvirto dagi buv. komunistų internacionalo 
pirmininkė Šalininkai, tai dalykai atrodo , gana 'prastai 
Kas gali užtikrinti, kad ir paties Stalino f rąįcęįja neiš- 
sigims j fašistus? ■ /,.

O antra vertės, nedaug Rusijos diktatūra jau ir 
besisfeįria nuo fašizmo.

Beje, pranešama, kad už komisaro Kirovo nųžudy-. 
M tapo sušaudyta dar 28 akmens, Viso jau 1Q3!

Federąlej spulkoj, kaip :r 
kitose sutaupoms įstaigose, ga
li pasitaikyti, kad taifpytojui 
yra reikalas pakeisti savo se
rus į pinigus. Tokiame atsiti
kime jis paduoda spulkai ap
likaciją 30 dienų pirm ištrau
kimo, kad jam 
ar visą si’itaupų 
drovč (spulka) 
sėkmėj, kokioj 
gaus aplikacija
kitų ištraukimo aplikacijų tar
pe, jeigu spulka turi reikalau4- 
jamus fondus.

Jeigu žmogus ištraukia sa
vo ^taupas > begiu vienų me
tų jų įguldymo į spulką, tai 
spulka, sugrąžindama jąm su
taupąs temoka tik pusę pri-, 
puolamų ant jo sumos nuo
šimčių arba dividendų.

Jeigu jis ištraukia savo su
taupąs, išlaikęs jas spulkoj 
daugiau nęi metus, bet trum
piau kaip tris metus, tai spul
ką išmoka jam tris ketvirta- 
dąįius priklausančių nuošimčių 
arba dividendų.

Pagalios, jeigu asmuo įš- 
trąukia savo sutaupąs po to, 
kai jos išbūvą spulkoj tris me
tus ar ilgesnį laiką, tąi jis gau
na prikląusančius jam nuo
šimčius arba dividendus pil-. 
nai.

Iš to, kas pasakyta aukš
čiau, galima suprasti, kąd fe-, 
deralė spulka mėgina dųęti 
aukštesnius dividendu’s tiems, 
kurie taųpina reguliąriškįaų ir 
kurie laikosi spulkoj ilgiau.

Kokias paskolas Fe'de* 
valė spulka duoda '

Kaip jau buvo minėta pir- 
mesiiiamę straipsny, fędėrąl^ 
špųlka duodą paskolas 50 fny- 
lįų ąptirikumoj nrio srivo bu?-* 
Veibės.

Federalė spulka duoda pa-’ 
skolas ant namų ne didesnių',5 
kaip keturių šeimynų gyveną-1 
mo namo arba gyvenarno na-: 
mo ir biznio kartu. ;

Paskolos neprivalo būti ai- ' 
desnės kaip $ž0,o6o kiekvieni 
atvejų.

te nuošimčių visd federalės' 
!riį)įįk!6s ttt’rid įfali bdti invriri’: 
tuo ta į kitokią, negu a laksčiau 

ip^žym1Čta, reril estątie sąVristt
Pašįcdloą ^ėįjriyritb bufi w 

desnČs kaiį> 7$ n doŠfb’ičiaį įkai
nuotos vertes gy^eririh’ib haiAa 
arba gyvenamo namo su biz
niu. Paškolės būtį:
.didesnės kaip 50 nuošimčių 
įkainuotos vertes, kai Jos yrą 
dUod^nlos kitokioms ręąl es-. 
tato rųšims.

Kokią tik savo furtd dalį no
ri, federalė spulka gali inves?

Dar iki šiol Rusijos sovietų 
valdžia nepaaiškina smulkiąu 
apie SĄgiejaus Kirovo nužudy
mą. Buvo paskelbtas tik tero
risto Vardas — Leonid Nikola- 
jev, ir, kad jisai tarnavęs “dar
bininkų ir valstiečių inspekęi- 
jos” valdyboje ir buvęs komu
nistų partijos narys. Bet vąl
džia visą laiką stengiasi publi
kai įkalti į galvas tą mintį, kį'd 
Nikolajevas buvęs pasaiųdytąš 
“darbininkų klases priešų“ ir 
kad Kirovo nužudymas buvįę^ 
dalis didelio “bąftagvąrdiečių” 
sąmokslo prieš sovietus.

Jau dąug žmonių Ęusijos val
džia stlėriie, kaltihdrima juos tu
rėjus ryšių su tuo atentatu 
prieš Kirovo gyvastį, ir apie 
jų yra sušaudyta. Bet ar jjię 
tikrai yra “baltagvardiečiai”, 
t. y. kontr-revoliucininkai, ku
rie ginklo jėga nori atsteigti 
Rusijoje cririzmą? Sovietų Vąl-» 
džia imdavo jokio įrodymo to-1 
Išarti savo kaitinimui pareiti, 
o tuo, tarpu kaį kurįe jos pa
reiškimai leidžia ganyti, kad 
Kįrovąs greičįaųą buvo at^įi" 
frąkęiąęs kovęs* kuri eina Be
sijos. komunijų partijos viduje.

Labai įdornię žodžių yra re- 
¥.Ql>uęiioje. kujią priėmė M^k 
vos kpnįi^istų įmijos komite 
tiįs' f
damas Kirovo mirtį. Tenai są- 
koma: - ;

“žemi ir išsigimę klaĮnio. tederaięl.:.ąpulKa gan inves?
ėil- t|$ti j Jungtinių Valstybių pli-

ligacijas arba į Federąl Home 
Loan Bank bofiitfc arba sta
lais.

Išmokėjimas morgičių
Morgičiai, kuriuos padare 

federalė spulka, gali būti iš
mokami dviem budais. Vienas 
jų tąi tiesioginis numokėjimas 
su kiekvienu duoklių mokėji
mu. Kitas gi yra toks: mor- 
gičiųs pasilieka tokią suma, 
kokia buvo padarytas; tačiau 
skolininkas užsirašo, šėrų spul
koj tokią sumą, kokią gavo 
nąmui įsigyti. Kai šie jo šo
rai pribręs, jų verte padengs 
morgičių. Suprantama, skoli
ninko mokami šėrai neša jam 
nuošimčius.

Federaliy spulkų 
Vedėjai

Federalės spulkcs darbuotes 
taktiką nusakę direktorių ta? 
rybri. Ji susidaro ne mažiau 
kaip iš penkių asmenų ir ne 
djaugiau kaip iš penkiolikos,

Valdžios atstoyai, kuriu ži
nioj yra federalįų špulkii or- 
gąnizavįmas, pataria rinkti j

gaminiams. Kartu ji beveik pa
naikino ir taip vadinamą ma
žąjį pasienio susisiekimą, ku
ris buvo naudingas tiek Lie
tuvos, tiek Vokietijos pasienių 
gyventojams. Ta.’gi Lietuvos 
gyventojai Vokietijos pasieny
je ankščiau vis kaip nors iškiš
davo žymią dalį savo gaminių 
Vokietijon. Gi dabar ir jiems 
ši rinką jau uždarytą. Tuo bil
du*, be ekonominės krizės, Vo
kietijos pąsienio gyventojams 
atsirado dar vienas naujas 
sunkumas, kurį jiems neleng
va pernešti.

Javų ūkis dėl gero derliaus 
šiemet pasirodė pelningesnis už

šiemet Lietuvoje buvo pakan
kamai geras oras, tiek javams 
augant tiek jiems 
ir nuvalant. Todėl 
vų ir bulvių derliai yra didės- ____ r_____ r______OT___
ni ir geresni, negu ankštybes-Į kitas žemės ūkio gamybos ša 
niais metais. Nežiūrint savo 
gražių darbo vaisių, dabar Lie
tuvos ūkininkas negali jais taip 
džiaugtis, kaip kad ankščiau 
džiaugdavosi, žemės ūkio pro
duktus ūkininkai daug sunkiau 
ir žymiai mažesnėmis kaino
mis parduoda, negu prieš dve
jus metus. Tiesa, su žemomis 
kainomis ūkininkai dalinai jau 
yra apsipratę. Tačiau negali 
apsiprasti su tuo faktu, kad 
ir žema kaina ne visur ir ne 
visados žemės ūkio produktus 
galima parduoti.

Palyginti net su praėjusiais 
metais, dabar Lietuvos ūkinin
kų padėtis yra dar daugiau 
pasunkėjusi. Daugumos žemės 
ūkio produktų kainos yra nu
kritusios dar 10-15%. Pieno do ne tik gerai žiemkenčius 
produktus, bekonus ir paukš-; 
čius sunku kur nors iškišti.
Lietuvos ūkininkai visokių gė
rybių turi perdaug. Tačiau 
jiems stinga ūpo, nes jų pini
ginės pajamos dabar visiškai 
sumažėję. Juo toliau, juo ūki
ninkų sunkumai ne tik nema
žėją, bet dar labiau auga, nes 
parduodamųjų dalykų kainoms 
krintant, perkamųjų prekių 
kainos nemažėja, šiemet ūki
ninko pajamos mažesnės 15- 
20%, o išlaidos lieka tos pa
čios, kaip ir pernai, šiemet Lie
tuvos ųkininįų .padėtis? yra žy
miai pablogėjusi ypatingai to
se vietose/ kurios yra netoli 
Vokietijos sienos. Kaip žino
me. Vokietija šiemet ypatingai 
suvaržė savo rinką Lietuvos

subręstant 
šiemet ja-

kas. Tačiau pienininkystes sri
ty nebematyti pažangos. Nors 
ji kai kur plečiama, tačiau pa
jamos iš jos nedidėja. Beko- 
ninių kiaulių rųšis gerėja. Jų 
supirkimui bei eksportui suma
žėjus, pradedama kiaulių ma
žiau auginti.

Lyginant su 1933 m. der
liumi, šiemet žirnių, vikių ir 
bendrai, ankštinių augalų der
lius vertinamas daug žemiau, 
negu pernai. Tuo tarpu? kitų 
javų derliai vertinami apie 19% 
aukščiau. Dėlto šiemet ir susi
daro beveik visų javų didesnis 
perteklius, negu buvo pernai.

žiemkenčių sėja šiemet pra
ėjo labai palankiomis sąlygo
mis. šiltas ir sausas ruduo lei-

įsėti, bet ir paruošti dirvą pa
vasario darbams. Tsb.

Atvirukas Keliavo
23 metus

šiomis dienomis Klaipėdos 
pąšto valdininkas, skirstyda
mas korespondenciją, laiškų 
tarpe pąstebėjo vieną gražin
tų atviruką, kuris klaidžiojo 
23 mętus. Jis 1911 metais bu
vo išsiųstas iš Nidos. Vieno
je, jo pusėje yra Nidos baž
nyčios vaizdas, o antroje — 
kaž kokio advokato vokiškai 
rašytas atsakymas, savo pažį
stamai į jos laišką. Atvirukus 
išsiųstas 1911 m. rugpiučio 29 
d. Tsb.
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Naujienų Prenumerata
• '

Tegul KMėdų Diedukas jūsų visai šeimynai
■ - V *4? »►' 1 i ■ i: M » i: I. - > U 1 -užrašo Naujienas visiems metams.

tai bus geriausia dovana iš visų dovanų. Vi- 
są šeimyna džiaugsis šitą dovana ne vieką dieną, 
bet šešias dienas į savaitę per visgs metus.

Išpildykit šitą kuponą šiandien
Naujienos

i$9 So. Hąlsted St. , ‘
CfacagMU,
,Ą| priaįtihciu $8.60 uii Naujienų prenumeratą 

visiem? metini?. Pridėkit Naujienas siuntinėti nuo

Vardas ......................  j......,.,,.,,,...,,.,.
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SGORĖS:
ATLANTIC VILLAGERS (12) 

b* 
J.n Lackawitch, f. 

'•v. ■■ -0 _

ft

0

p pts

1‘ 0;
n / o>

0 - 2.1 4
2,^
6

Hpllender, c,..::2 
John LUcidi g* 1 0 *2 '
Joe Boyle, g. 2 2 2

Totai..... 5 2 8 12

IMBS (22) 
ft 
3 
2 
O 
0 
0 
o 
o

b
J. Stanaitis, 
Beckanaitis, 
Matches, f- 
Novickes, c.....2
J; Januška, g. 0 
E. Blinstrup, g. 1 
Kūčių, g.,........ 1
Pj Japu^ka, g. 0 
Nutovvc, g........0

f. 2

p 
2 
1 
O 
3 
1 
O 
O 
3 
O

pts.
5
6
2
4 
O

2

■IX>tĄ|,...,.8 6. 10 22

BULAW ACES. (22)

J. R ĘŲDĘlSlSuaO) 
b • ft - p 

0 - 1.0;A. '■ W#tch; < f ...kO

T. Lapiuaki,;f. 1 .
P. Barškis, C.....1 
conrad, 
iy>ny Lauraitis* g, 

0

Totai.... 3

SLEEPER3: A. 
b

Ę. Ųerbas, 
W. Bagdbnąs, f;

2 
Carson, C.....0 
Elsberg, g. 0 
Vjscount, g» 0

V.

Totab.... 3

pts

0^2 
3 
O 2

7* ir,
2

o o
7 10

A. (9 
ft p 
1 2

O 1 
1 2
1 3
O

pts.
3

BELSKIS BOOSTERS (7)
b. ft P pts. b ft p pts,

Kucin, f............ 4 1 0 9 N. Chap, f........1 0 3 2
Shirmte, f........ 0 0 2 0 C. Ghap, f........0 0 0 0
Ganus, f............ 1 o. 0 2. M i Fitzgerald> L
Romonosky, c. 1 0 2 2 0 0 0 0
Gjudįtjs, g........0 1 11 lt G; Vitkus, c.... 1 0 0 2
Bruęk, g-...........0 0 0 (>• G. Goetz, g........0 0 1 0
Goldeų, g........ 4 0. 2 8S Edge, g.... ........0 0 0 0

•
Totai....10 2 7 22>

E; Belskis, g., 11 1 i 3

Totai.....3 1 5 7

RBD, ĘIRDS (36), VVAŠHINGTON A. C. (19)
b, ft P Pts. b. ft P. pts.

P. Petersoh, f. 5 0 1 10, W. Bake, f,..... 3 0 1 6
J. Svitoris, f: 3 0 0 6; J. Johnson, f.....2 0 1 4,
A. Pikas, c.... 6 2 2 14S M. Thomas, L 0. 0 3 0
G. Smutnas, g. 2 0 0 4| Mingie, c.... ..... 0 į 0 1
Morgan, g........ 1> 0 0 2: Miklosh, c........1 0 0 2
Andrulis, g......0 0> 0 0. Chernis, g........1 0 2 2

W. Johnson# g- 2 0 0 4
Totai .17 2 3 36

Totai, 1 1. 7 19

STANIiBY, R. MARfciK&S 
AjGES. (3,9). 

b 
Kluchinąkas, g.

J. Budrick, f. 6
B. Budrick, f4 2
Ten4ier f..........6.
Rainis* c..
Ląskey,. c
J. Laskey
Stumbris,

g. 0
ir. 2

Totai... 19>

ft,

o 
o 
0. 
o

O
Q
O

p

O

pts.

12

12
3
2
O

6 39

RED R0SBS (CJCBBO) O)

b
OC. Anoskis, f.

R. KetvirtįSi f.
A. Shvegžda, <L 0
Tarpylion, g....0
W. Bevesh> g. O

Totab......

ft 
O 
o 
o 
o

p
o

pts.
O
2
O
0.

Teams Show a Great Improvement 
Third Round of Play in Naujienos 

Tburnkttiftht
As the tournamęnt pro-r 

gresses the teams and players 
are showing greąt improve
ment in. their. shooting. and 
floor wOrk, They handle the 
bąli more secdrely ahd tliiere 
aren’t many wild paases., The 
fouls arę fewer ąpd the play
ers more careful. There is team 
wor.k. instead. of every man for 
himself>.a$ was the case in the 
first f©w rounds.

- • *• ' * * i • ‘ * i

The players also realizę that 
they are playihg for a title and, 
of, coursę, this ma^es. them 
take an interesh idi the tourna- 
ment. They. are thAt
this. tournament. is. the grnątest 
even that. įiįhUanians 
have ever. had»a ohance to part- 
icipąte ip.

After vįfewing some of, the 
games in. those ftrsV tjv© rpunde 
the players began to realizą 
•that there are Ą* lot. Of vary 
good teams in the. tournament 
and that the teaitt that wins 
the championship wjll have to 
be very good; £|p, if onę is in- 
lerested he may takč a ride out 
to dįff^ent gymnįtslums 
throughout the city and they 
wjll be sure to find scvergi if 
not all of teams practidng on 
dlfferent nights of the .

proximetely; 700 people • o r m oro 
t ha t. turned ou t f or the A tlantic 
Vijlagers. Anei they reallyvwerė 
a great crowd. Tbey^cbeered 
and yelled Until it: hurt. V And; 
o f coursc, the Villagers . woil 
When it>feomes to a fi&ht gąifn# 
likevthRtįwhy it gi ves the play- 
ėrs,great confidėhce wheM they 
hear. that ėtovvd applauding <for 
them. So* taking this .One in-. 
Čitient into consideration»letens 
then cofne out - to j all bf . the 
games and. cheer for our dear 
old “Alma Mater”.
< Watch for itothorroWs paper 
for the ręst of the “info” 
tournament. —J. J. Žukas.

Thanks to the 
boosters!

NAUJIENOS^ChleažOfia

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

'-e.. , : < ALFABETO TVARKOJE
Sis skyriusryra<vėdamas tikslu^pagelbėti musų-skaitytojams negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienos,*Canal;8500, 
susirasti, kur galima, nusipirkti įvairių paprastų,ir nepaprastų ir klauskite Bizhio Patarėjo, čia, jus.gausite informacijų,i jei- 

I’ . gUttikAjųibusigalimar’gauth 7 z 5 > v.sydaiktų.intaišųir reikmenų. v Jeigu ? iš ^telpančių į čia $ skelbimų
•.Vv... . ‘ .--L.;.-. 'A.-f - .'f < ■ ■_______________ ■ ■
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Howdy folks, this is the Sulawace» 
reporter informing you on Sundays 
game at Fuller Park, where the 
“Bulaw Acęs” defeateu the ‘‘Belskis 
A. C.”. Wėll, folks. that makes it 
three straight ahd štili going strong. 
and what accounts for it? The 
presence of all the erithusiąstic fans 
and boosters. who countihually. in- 
spire the team with their cheers; 
the able leadership of captain Adam 
Romonosky (and what. a leader); 
the dead eye shooting of Bill 
Golden, star of our team, and lašt 
būt; not, least, the otfensive and 
defehsiye plųying of Joe. Gudaitis, 
Frank Kuchin and Wa!ly Shirnus.

And they showed such manly and 
athletic display that wė do not 
vvonder why they have such a lovely 
following of boosters who, always 
come to cheer the aces to victory, 
ivatching them play the way games 
should bė played. More. nėws Sa- 
turday, so tilt then, Adios.

Brooks.
(The Bulaw Ąces have their 

reporter on the job, what about the 
Šėrikas of the other teams. Step on 
it, boys. — J. J. Z.).

AKORDIONAI
.. ‘

AKORDIONAI " I» ' VISOKIAUSI 
MUZIKOS INSTRUMENTAI

Smuikų $18 vertės su skry- 
ųia ir smičium tik ... . .

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

914 Maxwell st.
prie Sangamon

ANGLIS
COAL

-- - . --------- ,V . -- -

ANGLIS! Tūkstančiai namų var
toja ekonomiškas, be suodžių Tro- 
picair anglis—Garantuotas svarumas 
ir šiluma, Screening 
run — 
$6.00.

■u $4.75; Mine 
$5.75; Lump arba egg —

NORTHERN COAL CO., 
3 telefonai

Republic 0600, —: Lawndale 7366:
Merrimac 2524___

: BARŲ FIKČERIAI
BAR FIXTUREĘ

■■ - ■ ' - -' ■       ■ 1 

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

3012 Archer Avė. Lafayette 1235

gražus ir įvairus, šiam švenčių 
sežontri pritaikintas.

Reporteris IL

in

RADIO
šįvakar Naujienų 
Koncertinė Valanda
Trys jaunos dainininkės, Al

bina Trilikąįtė, Stella Rimkus 
ir Elena Rimkus šįvakar dai
nuos Naujienų koncertinėj ra
tilo valandoj: iš WSBC, 1210 kc. 
b vai: vakare. * ' '

Koncertinė valandą atneš ra
tilo klausytojams gražios muzi
kos, dainų ir margumynų.

Bukite prie radįo 9 valandą!

Spe^tfttbra come om ouh anį 
watch somę^ reąt, games.

Come on, you spedatorą, an^ 
cheer for. ypųr, favoritą, teamš. 
Help them to play bebter by 
letting them know that they 
have some moral support. After 
ąlj, if you stpp to. oonside^ 
what, the teams are. pląying foį 
you wiĮl, ręalįzę thąt.one of th0 
things is to pieąse the spectatb 
ors.

The boys. cap aljvayš play, 
better if there is someone tį> 
cheen for them* Thąrefpre, bp 
oųtj there next> Sunday 100 pet) 
cent. strong fpr yOur team and 
help thenaito. a. victory, 
Gallery helps the Atlantic Vil| 
agers to win from j. K Eudei- 

kis Blue Ribfron Boosters 
I think that the gallery haįl 

and played an imų<$ttp>t pąiį 
in that game lašt Sunday when 
the, Atlantos, vjllagįera heat 
J: F. Ehtteikfe fihie Ribbon 
Boosters 12 to lft**;
i The house was fįįl|i tą th$ 
roof and most of them wer|: 
fpr the Atlantic ViHaįers. Of 
leourse therS WėTe thbse wh£ 
Irooted for thė Eudėikis, bu į 
not half aA mučh as was fdį 
jtlie

Ryt taipgi linksmins
Prąėįtą sekmadienį Budriko 

krąutiiyės. davė labai gražų,, ir 
gerą radio. programą iš Stoties 
W C F L. Programąs tęsėsi 
visą, valandą — nuo pirmos iki 
antrai po pięt. Populiarus mu- 
ąų daininįpkąį,. ponia Oną. Pie- 
zą ir p. Josiąs Kudirką, labai 
vykųsįąį, išpildo muzikąlį. pro- 
grąrtią duetais ii; kaipo solis
tai,. q instrupfięhtąlę dalį link- 
sipųį tęįkė pianas ir akordijo- 
nas. Makalų; šeimyna buvo ypa
tingai įdomi.

Sekantis Budriko radio pro- 
graihąą. bus. rytoj (ketvirtadie
nį)!vakare, iš Stoties W H F C, 
1420 kilbcyąleš. Tęsis irgi vi
są valandą, nub 7:Š0 iki 8:3b 
vai. vakare. Programas bus 
: .... ' — i .. .. .... .........■

JUOZAPAS BAIKIS
Persiskyrė. &ii Šiuo pasauliu, 

Gruodžio 17 diėnų, 11:05 va- 
Į ląndųi vakare. 1934> m., sųlau^ 

kės. 49 mėtų amžiaus, gimea 
< Raseinių apo Titavgnų miestą 
L Amerikoj išgyveno 29 metpą 
F Paliko dideliame huliudim,e 

moter; Ona, po tėvais Lenė« 
kaitė., aunu Juozapų, . 2 sesers 
dukteris Oną ir Štepųnijų I^enę* 
^tįsįj brdįą duktė, Alena, Bnb 
kaife piiųbrdli Jtkožapa Vasi
liauskų. 2. šyogerįų. Adomų ir 
JodA librijckus ir. giminės, a 
Lietuvoj 2 broliu i ir 2. seseris.

Kūnas ųašąrvotas randasi 
11628 Wentworih Avė.

Laidotuvės įvyks' pėtnyčioj, 
h gruodžio ,2| dieha, 8 vai.. $ ry* 
[ to Jš nąmų | Visų Šventųjų pų<. 
P racijos bažnyčia, kurioje ‘ atši- 
L hu$ gedulingos ,paipaldoų už, ve« 
r lionįo sielų, o iš teą bus nuly- 
p dėtas | • 3v. Kazimiero kapinės, 
k Visi; ą. a. Jųęzapę hąl$0 
f. gimines, draugai ly., pažystami 
Įl ebat nuoširdžiai kviečiami da* 
[ lyyąuti Jaidątpv&e ir suteikti. 
F jam, paskutini patarpąvimą if 
k atsisveikinimą.
p N MMįs.ie^uiUjs it Gimine^, 

Sivėsę. patarnauja gra-
- Telefo-.
s 1138.

Priims 3,200 Illinois 
jaunuoliu į CCC 

stovyklas

.!•
... ... __

kalėdų Eglaites
CHR1STMAS TRĖES

KALĖDŲ EGLAIČIŲ, 2 VAGONAI 
Pigiai. Skubinkit, kol dar. yra 

iCZERWIEC WRECKING AND, 
LUMBER CO.

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

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

Radiatoriais r’ 
įRADIATORS & Bi 
, RADkAfdklAI IR.BOILERIA1 ' 

Kainos dabar numažintos 
25 735 % '; "

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING
SUPPLY CO. 

1635 W. Division St.
_______ kampas, Marshfield_______

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

susirasit 
ko 
tik
jums reikia

JUBILERIJA
JEVVELBY

KASS JEWELRY & MUSIC STORE 
42ĮL6 Archer Avė. Lafayette 8617 
Moter. ir vyri rank. laikrodėliai $2.75 
ir augšė; Parker fountaįn. plunksnos 
setas $1.95 ir augšč. Akordionai, 
smuikos, gitaros, muzika. _______

Registracijos pvąmįčs gruod
žio pabaigoj.:

Federalė vąldAią autorizavo 
Illinois emergonęy relięf qom- 
missioii! mobilizuoti 3,200, jau
nuolius Illinois; valstijoje dar
bams “CCCb — “Givil Conser- 
vation Corps“ stovyklose.

Naujieji, rekrutai tiems dar
bams užims vintas tokio skai
čiaus senesnių, CCC darbinin
kų, kurie pasitrąukė. iš stpyy- 
kjų ' ■

Dabartiniu laiku iš Illinois 
valstijos CCC darbams paim- 
jta 21,229, jaunuoliai. Naujoj; 
mobilizacijoje Cook apskričio 
kvota yra 1,233. 4

--------- ‘--T.T^———

Iš D&mgijąrVėikimo

Daug planą, 
ziazmoir gėroupo
Lietųjų, Motąrų draugijos 

“Apšviela? prįęšmętįpis susirin
kimas įvyko griipd^io A d., San-, 
daros svetainėje, 812 West 33rd 
Street. Draugijos narės nuta
rė surengti 28 metų sukaktu
vių bankietą ir rengti paskai-. 
tas sveikatos klausimu. Prele
gentu btišiiįs pakviestas Dr. 
S. Naiketis.

Iš socialės apdraudos komi
teto buvo gautas laiškas, kurį 
susirinkimas priėmė. Į dele
gates konferencijai buvo išrink- 
toš pp. Orintiėhč ir A. Klišči- 
kąitiehė.

Naują valdybą,
Į organizacijos valdybą 1935 

metams bijvb išrinktoš seka
mos narės t Zolpiene—pir- 
minihkėp A. Miščikaitienė ~ 
Vice pirm-.l Milda Baroniutė— 
sekretorė; M. Viščiulienė—-fi
nansų rast.; A. Valančienė — 
kasierė. Pp; Z-. Puniškiėnei in 
K; Jakubkienei latsišakius iš 
kasos globėjų darbo, kurį jos 
dirbo per 11 metų, buvo iŠ* 
rinktos dainininkė M. Schultž, 
ir Mų Andžii^lienė. Kiiyge ir 
maršalka-^-0. Paulaustiėnė; o 
daktaru kvotėju, Dr. S Nai- 
kėlis. Korespondente—A. Miš*-, 
čikaitiehė-

Paskelbė narių, vajų .

Susirinkime buvo paskelbtas 
ir nariiį vajus. Be ' įstojimo- 
mokesčio bus priimtos, narės 
hUO W iki 30 iiietų amžiaus; 
kandidatės nuo 80 iki 4p metų1

katėtai
FURS

SIL-WAY FURRIERS
. . ' '' '■ " ‘ dty

Exclusive l^anųfacturers of

SMART FURS
162 N. STATĘ ST, CHICAGO 

Kambarys 1515
Tel, Dearborn 2977
Kailiai valomi, gla- 
zųojami ir pamu
šalas indedamas su, 
?ivSU *10 , šillęu ........
Kailių, perdirbįmąsj 
vėliausios $9 A 
mados ....... fcM-

1 Kailių perdirbimas 
i 1 ' t ‘htėlfeusios ma

dos dže- Jia 
kėtus ..........

; Gaukit musų pigų apskąitliavima 
•’ naujam kautui.

KĄ TIK NORITE Id MĘDŽIO—len
tų, langų, durų, sienojų, adverijų — 
gausit čia.

West End Mill & Lumber Co.
Morgan ir 2Ž-ra gtv, Tel. Canal 1361

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLWORK

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

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

W. SCHAULER’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. Moderų. 8 d miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $26—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

KALĖDOMS SPECIALIAI 
Seal, kailiniai $AC
Kailinės muftos $9/ Qg
ir. ąugšč. ........
Kailmiai valomi, taisomi, persiuva
mi ir naujai pamušami.

Siuvami ant užsakymo.
I). ADŲEUBLŲM — FURS 

įsteigta 1006 metais 
i?10f S; Halsted Norųial 5150

KNYGOS
BOOKS

Senų i#- nauju Ijętųvjškų, knygų 
,visuomet gąugiteNaujienų knygyne. 
1789 So. Halsted SL, Chicago, III.

turės: mokėti $1 įstojimo.
Bentįrai, susirinkimas buvo 

gana, gyvas ir entuziastiškas. 
•Narės, išsiskirstė gerame u‘pe. 
Sekantis susirinkimas įvyks pir
kių antradienį sausio mėnesį, 
i —A. Miščikaitienė.

Dariaus-Girėno Auxilia- 
ry Susirihkinjas ir 

Blinco Party
; Dariaus-Girėno Posto Am. 
Legiono Auxįliaryk susirinkimas 
įvyks ket. gruode 20, 1934, 
2008 W. 4?th Št; 8:00 v., v. *

Po susirinkimų; hns bunco. 
kiekviena narė ateidama pra
šomą aUin^ti. saują guzikų ir 
kaladę kazyrų, šie gnzikąi ir 
kazyros bus išdalyta ligonine* 
se sergąntięms kareiviams.
i ,■... •

Tikslas šio darbo yr* kbąi 
naudingas. Šis, moterų skyrius 
yjsu’emėt rūpestingai' dirbą, 
kad sušelpus sergančius karei
vius ir jų. Šeimas, taipgi ir ki
tus pavargėlius, kuriėms gyve
nimas yra sunkus.
i šios organizacijos susiriųki- 
inai įvyksta kąs trečią ketvir- 
ifdienį kiehvieno menesio pas 
p, B. R. Pietkiewicz, 2608 47th 
fet. 8 v. v. Visos buvusių ka
lvių žmonos, seserys prašo
kos j ją .įstotį, 
j Visos moterys kviečiamos 
dalyvauti, bus grąžjų dovanų.

rupėstihgąi' dirbą,
ąjpus ąergąnčiųs Harpi
jų. Šeimas, taipgi irki-

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

FELIX KLIMAS ir JOE KAZ1K 
Savininkai

ARCHER AVĖ. FURNITURE CO. 
4140.. Archer Avė. Lafayette 3516
— ■ ■ I ■ - 1.1. ■■ ■ ■ ■ ■ , I — — -  ■■■  ..............................I ■ Į IIIĘ ■■■■!■ ■■■ I II

Cohen Bros FurnitUre 
Company

1401—09 S. Hi.,Isted St
Seniausia jr labiausia patikima ra

kandų krautuvė Chicagoje
Visi rakandai, kokių tik reikia jū

sų namams. Parduodame kaip tik 
galima pigiau. Ateikite, ii* jus per- 
sitikrihsit’ patys.

Jeigu būtumėt neužganėdinti, grą
žiname pinigus.

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

Išdirbant pųrlor setus. Par-

? Visos

GENERAL RADIO STORE 
3856 Archer Avė.

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

BUPTUROS DIKŽAI
TRUSSES FOR RUPTURE
AR JUS TURITE RUPTURĄ
Jeigu taip, tai atsilankykite ir

Sės pritaikysime jums musų spe- 
aliai padaryta diržų.

Single .... ..........$3 | Double ....... $7
Musų kainos yra žemos

’ Esame šiame bizny jau 40 metų
T. V. VILIM DRUGS—TRUSSES 

3233 W. Cermak Road
______Kampas Sawyer Avė.______

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtorv 4965.

Sviestas — Whofesale
BUTTER — WHOLESALE

ERNSTER BROS
IŠDIBĖJAI “PURITY” 

SVIESTO 
2303 W. Cermak Road 

Chicago. 
Telefonas Haymarket 2330 

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

į1‘j ............ .. ...................... .. . ..................

SKALBYKLOS
LAUNDRIES

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

(Naudingi daiktai Kalėdoms) 
MIDWAY FIREPROOF STORAGE 
6139 Cottage Grove Avė. Chicago.

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00,
$300 kaurai ............................. $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kainb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioi. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Nors dar

Stasys Radzevičius 
parvyko iš ligonines

BURNSIDE.
jis be ‘‘kručų” negali vaikščio
ti, bet jaunas Stasys Radzevi
čius, 19 metų, 8150 Vincennes 
avenue, jau sugrįžo namo iš 1L 
gopinės.

Jis buvo, išvežtas ligoninėn, 
kai belošdamas fpotbolą sunkiai 
šužęidė koją. RpikČJP daryti 
operaciją.

* . k

Didžiulis gaisras iš
metė septynias šei

mynas į gatvę
Nakties laiku kilusios liepsnos 

. užklupo miegančius gyoen- 
tojus.

. Scplynips. šeimynos vakar 
anksti rytą buvo išmestos į 
gatyę, kąi, kilo gaisras antram 
aukšte apartaihentinių namų, 
adresu .380941. Sunnyside avė.

Kai kurie iŠ išbėgusių į gat
vę kuvo tik naktiniųosę rū
buose, nes gaisrui kilus naktį* 
veik visi miegojo.

GnisHninkai suvaldė po 
ąpartmentinį iiapią išsiplėtu
sias lieiisnas tik po ilgos ko
vos. Del ko kilo gaisras, ne
buvo gailina nustatyti,*.

Kai kurie žmones greičiau- 
siąL butų sucĮe^, j^igu ne šu
niukas tiilų Charles Lansman,

Tel. Ro«ckwell 9208-9 
10 metu toj pačioj vietoj.

MarshalI Square Wet
Wash Laundry

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

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

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

VIEŠBUČIAI
1 HOTELS

VICTORIA HOTEL 
kampas Clark ir Van Buren gtv. 

Kambariai $1 ir augščiau. 
WM. E. McCOY, savininkas 
. . Wabash 2280. Chicago.Tel

kuris gaisrui kilus ėmė loti 
kiek įmanydamas. Lodamas, 
jis miegančius išbudino.

Į vienų valandų api* 
plėšė restaurantą 

du kartu
Vagilis atėjo užvakar vakar 

re į Triangle reslaurantą, 57 
W. Randolph Street.

Žinoma, niekas nežinojo, 
kad: jis vagilis. Jis apsidairė, 
pažiurėjo vienur-kituh ir^nie
ko nevalgęs, išėjo.

Už valandos jis sugrįžo. Šį 
kartą. Išsitraukė revolverį ir 
atkišęs jį į kasietę atėmė $100.

Už dviejų valandų p<į pir
mo vizitp, jis padarė ir trečią 
vizitą, šį kAr.tą, atkišęs revol
verį pareikalavo likusių pini
gų. Gavo $85.00.

1 • ' „ .. .. ji?" -1 — ■

Vai—8:30 A. M, iki 8:30 P. M, 
Tel HARrison 0751 

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS.

OpfMttlte D«vh Store,



NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, #r. 19, 1934

Tarp Chicagoš 
Lietuvių

didžiausias džiaugsmas, jeigu 
aš lik sužinočiau, kad mano 
dukrelė yra gyva”.

Julijona šerniulė turi mė
lynas akis, geltonus plaukus 
ir yra vidutinio amžiaus.

Kur PraleisimLaika
f/

PRANEŠIMAI

Lietuvė motiną pa 
ieško dingusios 17 

metu dukters

Šiandien laidojamas 
nelaimingai miręs 

A. Mažėnis
išėjo iš namų lapkričio 17 d., 

ir nuo to laiko negrįžo: pra
šo informacijų.

ATLANTIC — .Jau virš mė
nuo laiko praėjo nuo pražu
vimo jaunos 17 metų .Julijo
nos šcrniutės, 4609 Wcntworlh 
avenue, ir ikišiol negauta jo
kių žinių apie lai, kas su ja 
atsitiko.

Mergaitės motina, Marija 
fcrrnienė-Lilcikienė, gyvenanti 
aukščiau paduotu adresu, krei
pėsi į policiją, kuri pradėjo 
iieškoti, bet ikišiol nieko ne
patyrė.

Ji. dabar kreipiasi prie 
“Naujienų” skaitytojų, klaus
dama ar kartais jie neturi ko
kių žinių apie dukters pražu
vimą. Ji sa'ko, “Man butų

Mirė po ypatingos operacijos 
gruodžio 15 d.

BRIGHTON PARK.— Brolių 
Mažėnių, 3ftih ir Kedzie avenue, 
gyvenime pasitaikė liūdna va
landa. Vyresniam broliui p. 
Antanui Mažėniui reikėjo pa
daryti skubią anpendix opera
ciją. Jis buvo nugabentas 
Southtown ligoninėn.

Operacija buvo padaryta 
gruodžio 11 d. Atrodė pasek
minga, bet 24-ioms valandoms 
nepraėjus, Tanias Maženis bu1- 
vo pašauktas per telefoną ne
atidėliojant atvykti į ligoninę, 
nes pasirodė, kad reikėjo tuo
jau antrą operaciją daryti.

Ir antroji operacija buvo 
daryta, bet netrukus po 
Antanas Mažėnis mirė.

pa
jos

SUPREME M E AT 
MARKEI CO.

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

įvairios šviežios žuvis,
svarui........................................... U 2 U

PORK arba VE AL SKOPS, 1 Qr*
DYKAI Kalėdoms Dovanos Pentkadienį, 

šeštadienj ir Pirmadienį.

Gerkit ir Reikalaukit

STRAICHT KENTI* 
BOURBON

«

Lietuviškos 
Degtinis

Bourbon 
ir

Visose Alinėse
Mutual Trijų 

žvaigždėti 

, Kentuclrr

NATHAN 
KANTER

Mutual LiquorCo.
. 4707 S. Halsted Si

Tel. TAROS 0803
_________ įį ■ • . H • i _____________________________________

AUGUSTINOS JUCIENeS-DARIUS GIMINES 
LAIDOTUVeSE

Išėję iš bažnyčios veliones Augustinos Jucienės giminės 
sėda j automobilių važiuoti j laidotuves. Priešakyje pilkam pal
te velionės vyras Kazimieras Degutis. Į kairę nuo jo p. Laura 
Nalsonienč ir p. Kotryna Stulpinienė dukterys. Už p. Nalso- 
nienės —» (iš kairūs į dešinę) John Nalsonas, Stanley Jucius ir 
William Jucius, sūnus. Kiti giminės, neparodyti paveiksle yra 
W. Stulpinas, Mildred Regis ir A. Regis, Mrs. S. Jucius ir 
Stradomskių šeimyna.

GRUODŽIO 31
Naujų Metų Sutiktuvių Va

karas. Rengia Dariaus ir Girėno 
Legiono Postas Chicagoš Lie
tuvių Auditorijoje, 3133 $outh 
Halsted Street.

» »
Naujų Meitų Sutiktuvių Va

karas. Rengia Southfcidės SLA 
kuopos A. Balčiūno svetainėje, 
Roselande,1 * • ; <

.. w
Naujų Metų Sutiktuvių Va

karas. Rengia “Pirmyn” choras. 
Hollywood Inn svetainėj, 2417 
West 43rd street.

» a « į
SAUSIO 5

Teisybes Mylėtojų Draugijos 
Metinis Vakaras Chicagoš 
tuvių Auditorijoje.

» » »
SAUSIO 26

Foolballininkų KIPŠAI-IMPS” 
šokiai St. Agnės Auditorijoje, 
Rockvvell ir Archer.

SAUSIO 27'
Chicagbs Lietuvių

Dariaus-Girėno Posto Am. Legion 
Auxiliary susirinkimas ivyks ketver
ge, gruodžio 20 d. 19o4, 26U3 W. 
47 St., 8 vai. vakaie.

Visos moteris kviečiamos dalyvau
ti. Bus gražių dovanų. Sekr.

T""1 . ............. ...

Humbold Purk Lietuvių Politikos 
kliubo metinis susirinkimas ivyks 
gruodžio 20 d. 1934 m. Almiro Si- 
mons svet., 1640 N. Hancock St. 
8 vai. vak. Gerbiami nariai, bukite 
šiame susirinkime dus svarbių rei
kalų taipgi bus renkama valdyba 
ant kitų metų. Valdyba.

Lie-

Choras 
‘^Pirmyn” stato operetą “Kor- 
nevilio Varpai”, Sokol Chicago 
Hali, 2345 South Kedzie avenue.

laidotuves Įvyksta 
8:30 vai. ryto bus 
į Brighton Parko 
bažnyčia, o iš ten

sian- 
išly- 

para- 
į šv.

Jo 
dien, 
dėtas 
pi jos
Kazimiero kapines.

Velionio žmonai, p. Mažonie
nei ir broliui Tarnui Mažėniui 
reiškiam gilia užuojautą.

—Geo. Povilaitis.

kiras Bcn Ali, P-a Pilkaus
kienė yra chicagiečianis gerai 
žinoma buvusioji Valerija Čc- 
pukiutė, pp. Čepukų duktė ir 

smuikininke. X.

VASARIO 10
Naujienų metinis koncertas 

Chicagoš Lietuvių 
Auditorijoje

v • z v nu

JU, TUO LABIAU, 
NEREIKIA UŽMIRŠT

VASARIO 17
Amerikos Lietuvių Advokatų 

Draugijos bankietas Shoreland 
viešbutyje.

Pp. A. ir V. (Ben Ali) 
Pilkauskai išvažiuo

ja Lietuvon
Sekmadienį atsisveikino 

cln’.eagiečiais išleistu vių 
korelyje.

SU

va-

Penktadienį iš Chicagoš 
New York a n planuoja išva
žiuoti pp. Antanas ir Valcria 
Pilkauskai, iš kur išplauks į 
Lietuvą Olandų laivu “Volen- 
dam” sausio 5 d.

Sekmadienį Univcrsal Kliu- 
be įvykio išleistuvių vakarėlis, 
kuriame apart pp. Pilkauskų 
buvo apie 40 jų draugų ir pa
žįstamų. Laike vakarėlio sve
čiai ir išvažiuojantieji apsimai
nė padėkos ir atsisveikinimo 
žodžiais. Kadangi p. Pilkau
skas yra Lietuvos Aero Kliubo 
narys, tai jis buvo paprašytas 
perduoti tai organizacijai ame
rikiečių ir, ypatingai, Altass 
sąjungos linkėjimus ir padėką 
už suteiktą didelę paramą 
“Lituanicos II” skridimui.

P-as Antanas Pilkauskas 
yra geriau žinomas kaipo fa-

SVARBUS PRANEŠIMAS
PRANEŠAME, kad mes kraustomės į didesnę ir patogesnę vietų 

Musų įstaigos naujas adresas bus: 4270 ARCHER AVENUE

Si

raoor

ŠenfacligB«url>»n

,OT1IJO FO« 
0U fcd tartom MiąoorCa

CHICAM lUMOtĮ^ 4

Mes turime nupirkę naujus trokus 
ir pristatysime savo kostumeriams 
pirktą pas mus tavorą greitai, ne
žiūrint, kad ir kraustomos į naują 
vietą.

Dabar musų ofisas bus įrengtas 
su trimis telefonais; galite pašaukti 
mus telefonu bile kada.

Mes pardavinėjame geriausią rin
ktinę degtinę Chicagoje.

IOO PKOOf

MERKY

ir ,šuniukas nori švęs- 
plikų

Mat, 
ti Kalėdas. Gdvęs vien 
kaulą Kalėdų šventoms jis jau
čiasi labai nepatenkintas ir ap
sivylęs. Bet jam nėra ko liū
dėti, nes greičiausiai Gyvulių 
Globojimo Draugija 
geresnių skanėsių.

C&riNGS

jam atneš

StfuT-''* 
kalėjime uždarytas 
kuris nugalabijo keletą 

susirūpinęs dėl

kali-Ir 
nys, 
žmonių, irgi 
Kalėdų, žiuri j kojinę. Ji tuš
čia. Bet nėra reikalo ir jam 
rūpintis, nes jį su dovanomis 
greičiausiai aplankys 
Globojimo Draugija.

Kalinių

(Visų aukavusių vardai 
paskelbti laikraštyje).

bus

Ryt užsidarys Fen 
ger vakarinė mo

kykla
Mokyklos svetainėje rengiamas 
vakaras, į kuri Visi kviečiami

ROSELAND.—ši ketvirtadie
nį užsidarys vakarinė Fengei 
mokykla. Bus programas au
ditorijoje Fenger r mokyklos 
name. Gali atsilankyti ir- pa
šaliniai žmonės.

Vokiečių klasė. turės parę 
trečiadienį Fenger namų ma
žojoje auditorijoje. Ten galės 
dalyvauti tik mokiniai. Per
trauka mokslo bus visai trum- 

t 

pa, nes po Naujų Metų ir vėl 
atsidarys mokykla.

Kurie laiko turi gali lankyti 
mokyklą vakarais, mokslas yra 
veltui, knygų irgi galima pasi
rinkti iš Jurgio Pullmario kny
gyno dėl inokinimosi. Truputį 
'prisispaudus galima šiuo laiku 
mokslą įgyti veltup—R.

Si 
M

neturtin
Kas jais
atneš do-

Svarbi Žinia Taver
nų Savininkams Chi- 
eagoj ir Apielinkėse

degtines, Straight 
kitokios

THE THREE MUSKA
TEERS, tai yrd naujausios, ge
riausios, švelniausios ir malo
niausios 
Bourbon Brandy ir
degtinės Chicagoje ir Ameri
koje. THE THREE MUSKA
TEERS degtines yra musų 
dirbtuvėje perdirbamos (rec- 
tified). Tai yra vienintelės to
kios ^rūšies degtinės Chicagoje. 
Vieną sykį paragavę, šių deg
tinių Visuomet jų norėsite ir 
reikalausite. Išdirbėjai Šių 
THREE MUSKATEERS naujų 
degtinių yra S. K. Petkus ir 
B. Zaleskis. 

I . ■ ’ ■ t'
Metf patariame lietuviams, 

Tavernų savininkams, nusi
pirkti šių grynų ir gerų 
THREE MUSKATEERS degti
nių ir pasiūlyti savo kostumic- 
riams.

Mes esame tikri, kad jiems 
musų išdirbystes degtinės pa
tiks.

Musų kompanija gali duoti 
gerą darbą dėl daugelio sales- 
manų. ...

, Klauskite Mr. Petkus THE 
THREE MUSKATEERS LIQU- 
OR CO., Ine., 4641 S. Ashland 
Avė., Yards 0033, Chicago, III.

Apskelb.

KALĖDOMS AKORDIONU 
IŠPARDAVIMAS

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

1514 Milwaukee Avė., Chicago.
Tel. Brunswięk 0240

Nubaudė kalėjimu 
vagis, apiplėšusius 
D. Bartkų krautuvę

Musų įstaigos darbininkai 
ir atstovai sveikina visus 

lietuvius su Kalėdų 
Šventėmis.

urnaiWH1HKEY
Bomio roR

0U> fORT MARŠOM WMUUNR (Oi
CHICAtO. ILMMOI*

IGHT

į OLD FORT DEARBORN
| Wine and Liquor Co., Ine.
§ 4270 ARCHER AVENUE *Visi telefonai Lafayette 2114 Si

§8

Bet kaip apie musų 
gų tėvų vaikučius ? 
apsirtfpins, kas jiems 
vanų? Niekas—jeigu jų arti
mieji jų neatsiniins.

“Naujienos”' J juos atsimena. 
Kaip ir kiekvienais; metais, 
“Naujienoms” jiem? rengia dvi 
didžiules Kalėdų Teatrine*, pu
res, kurios įvyks gruodžio 24 
d., Milda ir Ramova kinamoto- 
grafuose, Bridgeporte.

“Naujienos” kviečią ir visus 
savo skaityotjus prisidėti prie 
šio kilnaus darbo ir suteikti 
tiems neturtingiems vaikučiams 
kito JinHsmiaušiais Kalėdas. 
“Naujienos” bus labai .dėdin
gos kiekvienam, kuris prisidės 
prie “Kalėdų Fondo”, su nike
liu, su dešimtuku ar su kvo- 
teriu, kad vaikučiams butų ga? 
Įima ką nors smulkaus nu
pirkti. Dalykėliai bus smul
kus, bet vaikučiai juos gavę 
jiąis džiaugsis lyg jie butų ga
vę auksp kalnus.

Suteikime, jiems tą
■ • I

džiaugs

.Uis,

P. CONRAD
PHOTOGRAFAK

Atidarė nuosava mo
derniška studija su 

Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd St.

Enalewood 5883-5840

RE A L ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite i musu apulką.

TEL. LAFAYEETE 1088
2608 tVest 47th St.,

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

Tel. Canal 8500

BRIGHTON PARK.—- Cook 
apskrčiio kriminalis teismas 
nubaudė kalėjimu tris jaunus 
piktadarius, kurie apiplėšė D. 
Bartkų krautuvę, 8150 Vin- 
cennes avenue.

Vagiliai, kurie buvo Brighton 
Parko gyventojai, dabar sėdi 
kalėjime, kur sėdės nuo metų 
iki gyvos galvos. Jie užpuolė 
Bartkų krautuvę apie menesį 
laiko atgal.

Vagiliai apvogė 
Townoflakieti

A. Tunkį ~

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

I v. *'■ .■*'

WGES
I 1360 kilocycles

T0WN OF LAKE.—Vagiliai 
apvogė lietuvį Alex Tunkį, ku
ris užlaiko bučernę ir groser- 
nę, 4624 South Wood Street.

Gruodžio 14 d., naktį vagiliai 
išgriovė vištininko sieną.ir iš* 
sigabeno visas vištas; žąsis ir 
antis, palikdami tik tuščią vie
tą, Vagilių būta gana gudrių. 
Mat, jie (Įuri? ųejūdipo/ mątty? 
darni, kad yra įvestas, skambu
tis.—J. R.

■ ■

‘j * e

šituo laiku ir iš šitos
radio stoties kiekvieną

Panedėlį 
Seredą ir 
Pėtnyčią

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

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

■. , -r k -

kiekvieną seredą

MUZIKAMS 
PROGRAMAS.

REPUBLIC 8402

Crarie Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Pilnas Pasirinkimas
Bulovą ir Elgin 

Laikrodėlių
Diamontąi, Auksiniai ir Si
dabriniai Žiedai ir kas tik 

reikalinga iš Jewelry. 
4148 Archer Avė. 

CHICAGO, ILU

: v • . »——

CIASSIFIED APS ]

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

TUOJAU PASIMATYKIT
Didelė nepaprasta proga užsidirbti 

pinigų ir gauti nuolatini gerą darbą. 
Reikia ■ reprfezentantų ir salesmanų 
Illinojaus teritorijoms Chicagoj, o 
taipgi WaukeRane, Joliete. Rockfor- 
de, Peorijoj ir kitose vietose kur gy
vena lietuviai, lenkai ir rusai. At- 
stovaut ir pardavinėti tavernoms gar
siausia rusišką degtine Smirnovką ir 
Zubrowką. Labai geras komisas. 
Kreipkitės adresu:

INTERNATIONAL WINE & 
SPIRITS CORP.

219 N. Jefferson St. Chicago, III.

Help Wanted—Female 
' Darbininkių reikia .

MERGINA, ištobulinta, prie leng- 
vaus namų darbo ir prižiūrėjimo 
kūdikių, $4. kambarys ir valgis. 
Schwartz, Tel. Irvinu 1734.

REIKIA moterų prie finišiavimo 
svederiu su mažu patyrimu.

1161 W. 18 St. v
III .1. ... ......................... I...I ............................... . ■■■——.

: For Reni
PASIRENDUOJA 4 kambariu Da

tas vidųrmiesčio apielinkėje ant ant
ru lubu. Renda $12 mėnesiui, savi
ninkas lietuvis.

Tel. Haymarket 8494
1427 Congress St.

RENDON Storas su 4 kambariais. 
Biznis išdirbtas per daugeli metų, 
Tavern fikčeriai yra ant vietos, ga
lima vartoti. Renda pigi. Atsišauki- 
te 3341 So. Halsted St.

■ ................................ ............................................................................................... ..

RENDON — 5729 Sdųth Paulina 
St. — medinis bungalow, furnace 
šiluma, 2 bedruimiai, — $26 i mė
nesi. Tel. Stewart 10071.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TAVERN irJ Restaurantas parsi
duoda, pilnai įręngtas, gerai įsteig
tas biznis. 50 vietų atsisėdimui. Ap
leidžiu miestų. 3313 W. 63 St
■ . ----------------- -- ------------------ ------------------ ----------------------------- ... , i r

PARDAVIMUI Tavern, pigi kaina 
labai geroj Vietoj.

1808 W. 79th St.

PARDAVIMUI Tavern. Yra visi 
įtaisymai dėl virimo* valgių. Geroj 
vietoj, biznis išdirtyfo
> A ‘ 6142 S. Western Ava.
.ž£B»hange--Mainai.

/ MAINYSIU 2 flatų narna ir Storą, 
3 karų garadžiųs ant mažiukės au- 
zos. Yra visi galiūno fikčeriai. Sa
vininkas Lukošaitis, 3559 S. Emerald 
Avenue. -u I

Jbxcnange—Mainai 
----------- ---------------




