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Rooseveltas Kovoja Už 
Nupiginimą Elektros

Gelbės New Yorkui ir kitiems miestams įsi 
teigti municipales elektros stotis

WASHINGTON, gr. 19. — 
Prezidentas Rooseveltas ir New 
Yorko meras La Guardia jau 
padėjo pagrindą pastatymui di
džiausiame Amerikos mieste 
municipales elektros stoties.

Prezidentas Hooveris pareiš
kė, kad federalinė Valdžia su
teiks paskolas New Yorkui it 
visiems kitiems miestams, ku
rie nori pasistatyti savo elekt
ros stotis ir gali įrodyti, kad 
jie gali operuoti tas stotis pi
giau, negu privatinės kompani
jos.

La Guardia sako, kad New 
Yorko stotis bus pradžia viso 
tinklo, tyuris galės aprūpinti 
elektros pajėga visą valstiją.

Prezidentas Rooseveltas rim
tai yra susirūpinęs kaip nupi
ginti elektrą jos vartotojams. 
Tuo tikslu valdžia taiso tven
kinius, gamins hydro-elektrą ir 
pati ją pardavinės vartotojams.

Prezidentas rūpinasi, kad ir 
privatinės kompanijos irgi nu
pigintų elektrą. Jis todėl nori, 
kad kompanijų turtas, kuris 
dabar yra perdaug atskiestas 
vandeniu, butų nupigintas iki 
tikrosios to-"turto* vertes. Nie- 
kurie bando tvirtinti, kad delėi 
to nukentėtų investoriai, kurie 
yra sudėję į tas kompanijas 
milžiniškas pinigų sumas. Ypač 
esą nukentėtų bankai ir ap- 
draudos kompanijos. Preziden
tas betgi sako, kad to neatsi
tiktų, nes kompanijų bonai pa-

siliktų pilnos vertes, tik nuken
tėtų taip vadinamos “holding” 
kompanijos, kurios turi supir
kusios serų ir ant tų Šerų yra 
išleidusios savo bonus ir serus, 
kaip k^d darė Insulto kompa
nijos.

Sumažinus perdaug išpustą 
kompanijų turtą, reikėtų ma
žesnio pelno, kad jis ant įdėto 
kapitalo neštų tinkamus nuo
šimčius. O sumažinus pelną bu
tų galima nupiginti ir pačią 
elektros kainą.

Bet kur elektros kompanijos 
atsisakytų nupiginti elektrą ir 
patys miestai norėtų steigti sa
vo elekros stotis, ten gelbės 
valdžia, šimtai mažesnių mies
tų turi įsteigę savo elektros 
stotis ir pardavinėdami elektrą 
pigiau, negu privatinės kompa
nijos, vistiek sugeba dar ir pel
no pasidaryti. Kitur tos muni- 
cipalės įstaigos tiek pelno pa
daro, kad padengia visas kitas 
miesto išlaidas ir miesto gy
ventojams nereikai mokėti tak
sų miesto reikalams. Tokių 
miestų Amerikoj yra net 142. 
Kitur kitokioj formoj munici- 
palės elektros stotys» sengiasi 
sugrąžinti pelną gyventojams. 
Pav., visai neesnai buvo pa
skelbta, kad viename Illinois 
miestelyje miesto elektros sto
tis suteikė elektros vartotojams 
kalėdinę dovaną, išsiuntinėda- 
ma iš stoties pelno apmokėtas 
bilas už sunaudotą elektrą.

RUOŠIASI PRIE KONGRESO SUSIRINKIMO Dillingeris buvo nu 
sipirkęs pabėgimą 

iš kalėjimo
Federalinių 

žiniomis,

Lietuvos Naujienos

Biznieriai reikalauja 
subalansuoto 

biudžeto

Prezidentas tikisi 
taikos plieno 

pramonėje
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CHICAGO. — 
agentų surinktomis 
garsusis gangsteris, dabar jau 
miręs, John Dillinger, pabėgo 
iš Crown Point, Ind., kalėjimo 
ne pagelba vien medinio revol
verio, kaip buvo skelbiama, be’, 
kad jis tą pabėgimą nusipirko 
pinigais. Už pagelbėjimą pa
bėgti iš kalėjimo jis sumokėjęs 
.$11,000.

Po direkcijos sudarymo 
busianti sušaukta sei

melio sesija
KLAIPĖDA. Elta. — Teko 

patirti, kad Klaipėdos krašto 
gubernatorius yra nutaręs, su
darius naują direktoriją ir sū 
susitarus, šaukti nepaprastą 
Klaipėdos krašto seimelio sesi
ją-

Martin Insull liudy 
tojo kėdėje

Rudeni vaivorykštės

• » I .

Pradžioj ateinančių metų susirinks posėdžiauti kongresas, 
Washingtone jau renkasi kongreso ir įvairių frakcijų va- 
mobilizuoti savo jėgas. Į AVashingtoną prieš kiek laiko at-

tad
dai, 
vyko ir vice-prezidentas John N. Garner, kuris pirmininkauja 
senatui. Kartu atvyko ir jo žmona, kuri eina jo sekretoriaus 
pareigas.

Nesuranda bankie- 
riaus Baruch paja

mų karo metu
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Visas Jugoslavijos 
ministerių kabi
netas rezignavo

Lietuvos teismai aš 
triai baudžia ko

munistus
Nešė altorėlius, pardavinėjo 

škaplierius ir platino komu
nistų literatūrą

WHITE SULPHUR, W. Va., 
gr. 19. —čia laikomas biznie
rių ir fabrikantų atstovų suva
žiavimas, kurio tikslas yra pa
ruošti planus biznierių ir fab
rikantų kooperavimui su val
džia šalies gaivinimo darbe, pri
ėmė rezoliuciją raginančią val
džią subalansuoti biudžetą, pa
keisti bedarbių šelpimo budus 
ir kantriai, bet pamaži steng
tis dirbti, kad sutikinti įvairias 
pažvalgas, kad jas butų gali
ma sukoncentruoti vienam ti
kslui—šalies gaivinimui.

žinoma, biznieriai priešinasi 
visokioms skubiom ir griežtoms 
reformoms, kurios gali paliesti 
jų kišenių. Nors jie ir sakosi 
pritariu bedarbių šelpimui, ber 
nori, kad tas šelpimas butų žy
miai susiaurintas ir kad iš jo 
kiek galima pasitrauktų fede
ralinė valdžia, bet visą šelpimo 
darbą pavestų patiems fabri
kantams, labdarybės draugi
joms, miestams ir valstijoms, 
kad vėl galėtų dygti visokia 
“Hooverio miestai”.

WASHINGTON, gr. 19. — 
Prezidentas Rooseveltas šiandie 
išreiškė viltį, kad greitai įvyks 
pilnas susitaikymas ir kad tai
ka plieno pramonėje bus išlai
kyta, nors buvo manyta, kad 
nesutikimai tarp plieno trusto 
ir darbininkų atstovų padarys 
kompromisą veik negalimą.

Prezidentas vakar tarėsi su 
plieno kompanijų, darbininkų 
ir plieno pramonės darbo san
tykių tarybos atstovais ir sa
ko, kad nesutikimai einasi tik 
dėl niekurių išsireiškimų sutar
ty apie darbo ir kapitalo san
tykius. Prezidentas tikisi, kad 
galės būti paruošta abiems 
pusėms priimtina sutartis.

Derybos tęsis ir toliau.

WASHINGTON, gr. 19. — 
Senato komitetas, kuris tyri* 
nėja amunicijos fabrikantų vei
kimą, neįstengia surasti ban- 
kieriaus Bernard ‘Baruch jo pri
duotų valdžiai apyskaitų paja
mų už 1918 ir 1919 m.m., kada 
jis buvo pirmininkas karo in
dustrijų tarybos, kad sužinoti 
kiek jis pelnė iš pardavinėjimo 
amunicijos karo metu. Valdžios 
atstovai sakosi, kad tokios se
nos apyskaitos yra naikinamos. 
Bet surasta jo 1917 m. pajamų 
apyskaita.

Pats Baruch sakosi visą pel
ną iš amunicijos pardavinėjimo 
jis atidavęs YMCA., Raudoną- 
jam Kryžiui \r panašioms or
ganizacijoms.

Kitų tos tarybos narių pa
jamų apyskaitų irgi nesuran
dama.

VIENNA, gr. 19. — Jugosla
vijos ministerių kabinetas rezig- 
navo,"prasidėjus kovai už val- 

Pirmiausia rezignavo už- 
reikalų ministeris Jev- 
jį pasekė kiti ministe-

CHICAGO.—Vakar savo ap
sigynimui liudijo pats Martin 
J. Insull. Jis yra kaltinamas 
pasisavinęs $344,720 kompani
jos pinigų, kuriuos sunaudojo 
savo privatinės spekuliacijos 
nuostoliams padengti.

Jis smulkmeniškai papasako
jo visą savo gyvenimą, kaip iš 
neturtingo vaikinuko, padedant 
savo vyresniam broliui Samuei 
Insull, iškilo į viršūnes milži
niškos Insultų finansinės im
perijos, kuri užėjus depresijai 
jetgi susmuko. Jis teisinosi, 
kad pasiimdamas kompanijos 
pinigus jis pasielgė visai tei
sėtai kovoje su depresija ir 
kad jo pasielgimas yra pilnai 
priimtina ir teisinga 
praktika.

Liudytojo/kėdėje jis 
šaltai ir ramiai.

GARLIAVA, Kauno ap. — 
šių metų ilgas ir gražus ru
duo, tikrai yra gausus įvairiais 
gamtos netikėtumais. Lapkričio 
mėn. 18 d. 7 vai. 20 m. ryto 
vakaruose buvo matyti dvi vai
vorykštės.

Ūkininkai vargsta
KULĖŠAI, Klaipėdos kr. Į šj 

bekonų priėmimo punktą sU- 
vežama labai daug bekonų, bet 
mažai tepriimama. Lapkričio 
14 <Ų į šį punktą 10 padvadų 
atvežė bekonus jau prieš dvi 
dienas. Esant blogam rudens 
orui, ūkininkai gavo dvi paras 
su gyvuliais vargti šlapiame 
ore ir paskui grįžti verkdami 
su bekonais namo.

biznio

laikėsi

ORHSte

Chicagai ir apielinkei feder> 
tio oro biuras Šiai dienai prana* 
gauja:

Apsiniaukę,, maža 
temperatūroj.

- Saulė teka 7:14, 
j 4:21.

permaina

leidžiasi

Islandija po 21 me
tų bandymo atšau

kė prohibiciją

Japonija nutarė pa
naikinti karo laivy 

nų sutartį

COPENHAGEN, gr. 19. — 
Gautomis iš Reykjavik žinio
mis, Islandija atšaukė prohibi- 
ciją. Prohibiciją liko- atšaukta 
visuotinu balsavimu po 21 me
tų bandymo, nes ji ne tik ne
sumažino girtavmio, bet jį dar 
labiau padidino. Prohibiciją ten 
liko įvesta kai ją įvedė ir Da
nija, kuriai Islandija priklau 
so, nors ji turi plačią savy val
dą.

TOKIO, gr. 19. Japonijos 
vyriausia taryba vienbalsiai pa
tarė Japanijos imperatoriui pa
naikinti Washingtono karo lai
vynų sutartį, kuri apryboja di
džiųjų šalių Itaro laivynus.

WASHINGTON, gr. 19. - 
Mary Harriman, viena iš vir
šininkių NRA, . pasimirė nuo 
žaizdų, kurias ji aplaikė prieš 
kiek laiko nukritusi nuo arklio 
laike medžioklės. Ji buvo sesuo 
W. Averill Harriman, galvos 
Union Pacific? geležinkelio.

(Vi

Uždarė Barrington 
mokyklas

ap- 
die- 
Ona 
Ka-

šieno
tič, o 
riai.

Kova eina tarp Jevtič ir karo 
ministerio gen. živkovič, pasi
žymėjusio savo nuožmumais 
Kroatijoj.

Dar nėra aišku kas kovą lai
mės, ar liberališkesnis Jevtič, 
ar reakcionierius gen. živko- 
vič. /

Milicija šovė linčiuo 
tojus; 3 nušauti

SHELBYVILLE, Tenn., gr. 
18.—Didelė minia pakartotinai 
bandė pulti vietos teismabutį, 
kuriame buvo teisiamas neg
ras, kaltinamas išgėdinęs baltą 
merginą. Teismas betgi buvo 
saugomas milicijos, kuri kelius 
minios puolimus atmušė, bet 
jie pasidarė tiek rustus, kad 
milicija, pagalios, šovė į minią 
ir tris žmones vietoj nušovė ir 
kelis sužeidė.

Po to negras slapta liko iš
gabentas iš teismo rūmų ir iš
vežtas į saugesnę vietą, vei
kiausia į Nashville, į kur ruo
šiasi dabar gryšti ir milicinin
kai.

CHICAGO.-—20 nuoš. mo
kinių susirgus vidurių influen- 
za liko uždarytos dviems savai
tėms Barrington, III., mokyk
los. Tikimąsi, kad iki to lai
ko epidemija bus praėjusi.

.. ,»WW|MI»»■>■>■ ' >

AURORA, Ind., gr. 19.—- 
Denvėr, Cblo.A bankieriaus žmo
na Mrs. Morgan ir jos duktė 
Mary, 18 m., Mlco ūžmtištffš jų 
automobiliui susidūrus su tro- 
ku. Užmuštas ir troko Šof^į 
ris. ■<'

'■ t' > - »• ■f
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Berlyne šilta

Naujos sniego 
pusnys

nu-CHICAGO.—Dar nespėjo 
tirpti pereitos savaites sniego 
pusnys, kurios buvo labai su 
trukdžiusios komunikaciją, kaip 
vakar vėl išdygo naujos pusnys. 
Tik šį kartą sniegas buvo be 
vėjo, nebuvo šalimo ir naujas 
sniegas mažai sutrukdė komu
nikaciją, tik padaugino nelai
mių skaičių.

Betgi į vakarą pradėjo eiti 
šaltyn, ir šiandie busią šalčiau.

Meksikos fanatikai 
užmušė mokytoją
MEXICb CITY, gr; 19. - 

Gautomis iš Zacualpa žiniomis, 
sukurstyti miestelio gyventojai 
užmušė palankų dabartinei val
džiai ir pravestoms mokyklų re
formoms mokytoją.

Iš kitur gauta žinių, 
penki sukilėliai
mūšy su federaliriais kareiviais 
ties San Jeronimo Galeras, Pu- 
eblo valstijoj.

kad
liko užmušti

Vaikai plėšikai

gr.

GRANADA, Ispanijoj, gr. 19. 
—Policijai pasisekė susekti 
bandą jaunų vagilių, pas ku
riuos rasta daug nesenai pa
vogtų brangmenų ir kitų daly
kų. Suimta 12 vaikų nuo 10 iki 
13 m. amžiaus.

Nuteisė kunigų 7 me 
tams kalėjiman

SAN ANTONIO, Tex 
18.—Metodistų kunigas W. D.
Weįburn, Jr., liko nuteistas net 
7 metams kalėjiman už kreiva- 
prisiegystę, nes jis savo per- 
skirų byloje liudijo, kad jis 
niekad nebuvęs vedęs Wineta 
Long Welburn.

BERLYNAS, gr. 19. Kaip 
išrodo, Berlynui teks Kalėdas 
švęsti be shidgo, nes oras te
bėra šiltas, darželiuose žydi ro
žės ir miškuose noksta antras 
žemuogių derlius.

Pasmerkė mirčiai
<■ ■<................... . II .

CHABAROVSK, Rusijoj, gr. 
19.—Du banko klerkai liko pa
smerkti mirčiai už pavogimą 
800,000, rublių iš Sučiauško ban
ko.

Pakorė moterį
/ * . , - - -.. -

HULL, Anglijoj o, gr. 19.— 
Vietos kalėjime liko pakarta 
Mrs. Ethel Lille Major, 42 m., 
pasmerkta mirčiai už savo vy
ro nunuodinimą. Iki pat mir
ties ji gynėsi, kad ji nėra nuo
dijusi savo zyyro. Paliko du 
vaikus ir seną tėvą. Ji yra pir
ma moteris pakarta Anglijoj 
per pastaruosius 8 metus.

Tūkstančiai žmonių prisiun
tė karaliui prašymus maldau
dami jai pasigailėjimo, maldavo 
pasigailėjimo ir pats Hūll me
ras, bet visi maldavimai liko 
atmesti.

Dabar laukia kartuvių i ir ki
ta moteris, kuri kaltinama nu
žudžiusi savo kūdikį.

J. 1 ‘ ‘.u. • ’*< '• » ‘J. ' ’

WASHINGTON, gr. 19. — 
Daktarai sako, kad prezidentas 
Rooseveltas dabar yra sveikes
nis negu buvo, kada jis už
ėmė prezidento vietą. Jis kas- 
die eina maudytis, pasiima tan
kias atostogas ir planingai dir
ba, taip kad įstengia tinkamai 
palaikyti savo sveikatą, nors 
dar daug kenčia nuo pirmesnės 
ligos pasėkų ir nors dar sun
kiai vaigšto.

LOS ANGELES, Cal., gr. 19. 
—Pąliktame raštelyje pavadi
nusi save “baile”, gasu ntisl- 
trošlcino Mrs. Marjorie Hali, 
34 m., buvusi vodevilių šokėja. 
Vyras rado ją jau nebegyvą. 
Jis sejco, kad ji labai rūpinosi 
dėl finansinių dalykų.

■ 
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PARYžIUS, gr. 19. 
sumažėjimo pynacų eksporto, 
pynacų augintojai Afrikoj at
sidūrė dideliame varge.

■» Del

PAW PAW, Mich., gr. 19.— 
Dentistas Dr. Wilkerson iš 
Charlevoix liko gal mirtinai 
sužeistas, o jo žmona ir kita 
moteris užmuštos, jų automo
biliui susidūrus su busu.

“NAUJIENŲ” 
KALENDORIAI

BUS DALINAMI VISIEMS 
SKAITYTOJAMS. DALINS 
LAIKRAŠČIU .PARDAVĖJAI 
IR IŠNEŠIOTOJAI, PENK
TADIENI, GRUODŽIO 21 
DIENĄ.

“NAUJIENŲ” ADM.

KAUNAS. — Apel. rūmai 
sprendė kelias komunistų by
las ir veik visi kaltinamieji 
kaimiečiai.

Butrimonyse, Alytaus 
skrity, buvo žinomos dvi 
vobaimingos moterys — 
Kaminskienė ir Domicėlė
minskaitė — motina su duk- 
tėrimi. Juodvi dažnai eidavo 
bažnyčion, melsdavos, o šven
tadieniais per atlaidus, kaip 
liudininkas nuovados viršinin
kas tvirtina, nešdavusios ap
lipk bažnyčią altorėlius.

Ėet policija įtarė, kad juod
vi palaiko santykius su komu
nistais ir dėl tp šį pavasarį 
jiiodviejų bute buvo padaryta 
krrita, kuri davė keistus re
zultatus : pas davatkas rasta 
visas pundas kom. bolševikų 
literatūros.

Juodvi buvo areštuotos už
darytos kalėjiman ir patrauk
tos kaltinamosiomis už priklau- 
simą bolš. komunistų partijai 
ir p|atinimą komunistiškos li
teratūros. Lapkr. 28 d. apel. 
rumpi juodviejų bylą sprendė 
ir abi* nubaudė po 4 metus 
sunk, darbų kalėjimo.

Teisme juodvi pasisakė esan
čios beraštės.
Kluone ir avižose slėpė nelega- 

lę literatūrą
Šiemet liepos mėn. pas pi1. 

St. Naujalį ties Balbieriškiu 
padarė kratą ir jo kluone, o 
taip pat avižose ir dobiluose 
rado daug komunistinės litera
tūros. Naujalis nubaustas 6 
met. sunk, darbų kalėjimo.
Nešė literatūros čemodaną ir 

sutiko policiją
Kaunietis Benjaminas Zaide- 

lis š. m. rūgs. mėn. Kaune, Uk
mergės pi. gabeno čemodaną 
literatūros ir beeidamas sutiko 
policiją, kuri literatūrą atėmė, 
o Zaidelį areštavo.

Apel. rūmai vakar Zaidelio 
bylą sprendė ir jį nubaudė 8 
met. sunk, darbų kalėjimo.
Tokia pat istorija ir Ukmergėj

Adolfas Budrevičius, kuris šį 
pavasarį ėjo nešinas pundu ko
munistinės literatūros ir sutiko 
polic. vachmistrą. Vachmistras 
Budrevičių sugavo ir perdavė 
teismui.
Apel. rūmai Budrevičių nubau
dė 6. met. sunk, darbų kalėji
mo.

■dK t
Komunistų literatūra

Laumakių, Šiaulių apskr. gy
ventojas Rapolas Rimdžius tur
gaus dieną atvažiavo į Šiaulius. 
Policija padarė kratą ir jo ve
žime rado paslėptą daugybę ko 
muhistinės literatūros. Rim
džius kaltu neprisipažino ir 
tvirtino, kad kas nors provo
kaciniais tikslais j * jo vežimą 
komunistinės literatūros įkišę.

. (Cenzūros iškąsta) 
Rimdžius nubaustas 8 met.

sunk, darbų kalėjimo.

1

CLEVELAND, O., gr. 19. — 
Garsi ir drąsi šokėja parašiu
tais, Viola Pincombe, 20 m. 
rasta negyva lakūno Maris bu
te. Spėjama, kad ji pati nu
sižudė.
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0HI0 LIETUVIU ŽINIOS
IŠ LIETUVOS

Cleveland, Ohio
Darbai

valdžia 
šulinio 
vietoj 9

Pas mus darbai pusėtinai su- shigi, nežinau, 
mažėjo. Jei kurioje dirbtuvėje 
dar dirbama, tai nepilnas lai
kas, — dvi ar tris dienas per 
savaitę. Na, o kur darbo yra 
daugiau, tai ten streikuojama. 
Tokiu budu biednam žmoge- 
hui kaip negerai, taip nege
rai.

Vadinasi, kam bus Kalėdos, 
o vargdieniui žmogui 
dos.

Veikimas
šiuo tarpu lietuvių 

mas visiškai apmiręs, 
tai natūralia dalykas: 
šventes visi savo reikalais už- 

i imti. Draugijos tad nieko ne
rengia, nes nesitiki publikos 
sutraukti.

Visai kas kita bus po šven
čių. Kiek man žinoma, tai pa
rengimai pasipils, kaip iš gau
sybės rago. Tik kyla klausi
mas, kas tuos parengimus lan
kys? Štai sutinki Joną, Petrą 
ar Jokūbą,

tik bū-

judėji- 
Žinoma, 

prieš

neralinis vanduo. Kai 
apie tai patyrusi, tai 
kasimą sulaikė, o toje 
liepė pastatyti cerkvę.

Kiek tie pasakojimai yra tei-

bedaug laiko liko gyventi.
— Repęrteris.

Paroda ir pipirai
šiame skyriuje pereitą savai

tę gana platokai buvo aprašy
ta lietuvių ir estų paroda, ku
ri įvyko May Co. krautuvėje. 
Nesigailėta ir komplimentų.

Man asmeniškai toji paroda 
didelio įspūdžio nepadarė. Kiek 
žinau, nebuvo labai entuzias
tiški nei kjti lankytojai, 
buvo rengiama bizniškais 
metimais, tai ir viskas.

Svarbus disputai
Prieš kiek laiko pasitaikė 

girdėti labai svarbų “disputą” 
apie tai, kas durnesnis. Daly
kas buvo toks: turėjau reika
lą užeiti į vieną riamą, kur du 
Uvorščiai su nemažu karščiu 
ginčijosi apie saulę ir žemę. 
Vienas sako, kad žemė sukasi 
aplink saulę, o kitas tvirtina, 
kad esti kaip tįk priešingai, 
— saulė sukasi apie žemę. Kad 
argumentai butų labiau įtiki
nantys, tai vienas antrą dur
nių išvadino.

Tikra žiema
Pereitą savaitę mus užklupo 

sniegas. Prisnigo tiek, kad bu
vo galima puikiausiai rogėmis 
važinėtis. Snigo per kelias die
nas.

Biedniokams, kurie neturi 
gerų čeverykų, tai sudarė daug 
nemalonumo. Bristi per snie
gą su kiaurais batais nelabai

MUSU MARGUMY 
NA!

Ot, 
su-'

to
bus 
bus

ir liud-

noromis

jie visi skun
džiasi, kad darbo neturį. Na, 
o kai nedirba, tai, žinoma, 
jiems nėra lengva kur kvote- 
ris pasitverti, kad eiti į koki 
parengimą.

Apie biznierius
Musų kolonijoje randasi ne

mažai lietuvių biznierių. Ma
nau, kad apie juos bus ne pro 
šalį šis bei tas parašyti. To
dėl po švenčių jūsų Reporte
ris pradės rašyti apie biznie
rius. Neaplenks jis nei vieno, 
— aplankys tiek stamlnrr-Hek- smAgu. Daugeha tad'turėjo se 
smulkų biznierių.

Senuko pasakojimas
Aiuj dieną man teko susitik

ti su vienu lietuviu, kuris yra 
apie 65 metų amžiaus. Savo lai
ku jis tarnavo caro kariuome
nėje ir dirbo valdišką darbi). 
Jis pasakojo man, kad netoli 
Naumiesčio esąs dvaras, kuris 
priklausęs Kri&tupavičiui. To 
dvaro žemėje esą nemažai an 
glies. Girdi, žmonės 
buvo pradėję kasti, 
žia užd raudžiu si.

Pasakojo jis taip 
Vilkaviškio antrąją

dėti namie ir šildytis prie pe
čiaus.

bet vald-

pat apie 
cerkve. 

Esą, cerkvė pastatyta toje vie
toje, kur atsivėręs mineralinių 
druskų šaltinis. Dalykas buvęs 
tokis: žmonės pradėję kasti šu 
linį, iš kurio ėmė veržtis mi-

Laimė dar, kad nebuvo di
delių šalčių. Bet nors didelių 
šalčių ir nebuvo, o visgi per 
tą laiką Ohio valstijoje žuvo 
18 žmonių.

Negavo divorsą
Vienas Akrono koresponden

tas praneša, kad ten įvykęs 
tokis dalykas: tūlas senukas 
užvedęs bylą, kad gauti skyry
bas nuo savo žmonos. Teisė
jas pažiurėjo į vyrą ir žmoną, 
— ap.u visiškai seni. Paskui 
patvarkė taip: tegul jus gra
bo lenta perskiria., o ne teis
mas. Jeigu per tiek metų iš
gyvenote krūvoje, tai baikite 
krūvoje ir likusį gyvenimą. 
Tuo labiau, kad jums jau ne-

štai jau Kalėdos čia pat. 
Bus daug bėdų, bus daug var
gų ir visokių linksmybių. Daug 
kas šventes ilgai atsimins.

O kiek alaus ir degtines 
išgerta, o kiek dūliai 
skaudančių galvų!

Taip, bus visko, — 
numo ir linksmybių. 

» »
Pereitą sekmadieni

nenoromis prisiėjo lietuvių ra 
.dio programą pasiklausyti. 
Toks jau buvo žmonos patvar
kymas. Sako, jei drybsosi lo
voje, tai aš tave su vandeniu 
išprašysiu.

Nei akių neatplovęs vande
niu, sėdau prie radio ir pra
dėjau klausytis. Pasigirdo Ja
ro balsas, vėliau Karpio. Su
skambėjo gitaros, išsiveržė 
dainos; Viskas dar tvarkoje. 
— galima klausytis. Bet kuo
met kažkokios merginos ar mo
terys užtraukė dainą, tai ąš 
kaip galima greičiau užsukau 
radio, kad daugiau nebegirdė
ti to nesuderinto rėkavimo.

» »
Pasibaigė šv. Jurgio parapi

jos bazaras. Praėjo tikrai sėk
mingai. Kiek teko patirti, vi
so įplaukė $1,700. Tokių budu 
gryno pelno liks tur būt, virš 
tūkstančio.

Vadinasi, biznis padaryta ne
blogas. . r. J •
’ Tos pat parapijos bažnyti
nis choras turėjo’'savo susirin
kimą ir išrinko senąją valdy
bą. Choras, kuriam dabar va
dovauja muzikas Vincas Grai- 
čius, palyginti yra neblogai iš
lavintas.

» » »
Šiomis dienomis susilankė

me naujo bizriio. Broliai Bra
ziai atidarė krautuvę, kuri ap
rūpins vietos lietuvius viso
kios, r.ųšies drabužiais.

— Vietinis

Vokiečiai Nuo Saro 
Eisią Prie Klaipėdos 

----- n—r- • ■ ♦
Dabartiniu laiku visa Vokie

tijos hitlerininkų veikla yra 
nukreiptą į Saro kraštą, šia
me krašte dirba apmo
kamų nacių agentų. Vokietijos 
radio stotys varo , nuolat agi 
taci'ją. Naciai Sraro krašto pro-j 
pogandai leidžia milijonus mar
kią. j

Ateinančių metų pradžioje 
Saro krašte bus visuotinis gy-į 
ventoj ų atsiklausimas, nuo ku
rio pareis to krašto likimas. 
Bimti politikai sako, kad jeigu 
vokiečiams grįžtų Saro kraš
tas, tai jie savo propogandą ir 
agentus nukreip'tų į Klaipėdos 
kraštą, kur šiuo tarpu hitle
rininkų veikimas suardytas. 
Lietuva pati viena yra per silp
na atsispirti prieš Vokietiją.1 
Jai reikia ieškoti ištikimų 
drangų. Lenkija, artimiausias 
kaimynas, dabar važiuoju vo
kišku vandeniu. Be to, Lietu
vai suartėti su Lenkija trukdo 
Vilniaus ginčai.

Svarstant Rytų lakamo pa
ktą, Vokietija ir Lenkija pu
čia j vieną dūdą. Pabaltijo val
stybių Sąjunga, nors ir yra 
karštai sveikinama, tačiau dar 
vis galutinai nepašalina -to pa
vojaus, kuTis gręsia Lietuvai 
iš Vokietijos pusės. Lietuvos,' 
Latvijos ir Estijos Vokietija

ypatingai nebijotų norėdama 
atplėšti Klaipėdos kraštą. Kitų 
kraštų politikos veikėjai sako, 
kad Lietuvos ieškojimas para
mos Prancūzijos ir ‘Sovietų Ru 
ąijęą bloke yrą kaip tik teisin
gas kelias.

_Jau ankščiau vokiški naciai 
Klaipėdos krašte buvo susukę 
Lietuvai pavojingus hitlerizmo 
lizdus, tačiau dalinai jie btfv.o 
likyidmori, bet tik dalinai. Nes 
dar ir dabar tiek pradžios, tiek 
aukštesnės mokyklos yra vo
kiškoje įtakoje. Dar ir dabai

dauguma Klaipėdos kraštp mo< 
kytojų gauna papildomą atly
ginimą iš Berlyno.

Dabar Lietuva ypatingai ruo
šiasi sutikti nacių puolimą į 
Klaipėdą po Saro krašto bal
savimo. Saro krašto likimas 
gali turėti labai daug įtakos 
ir Klaipėdos kraštui.

Tsb.

YOIR EYES
Night and Morning to keep 
them Clcan, Clear and Healthy

Wrlte for Free “Eye Care° 
ot “Eye Bęauty” Book

Maria* Co-. Dcpt. U. S..9 £. Ohio SuChicAt*

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. Garsinkite “N-uose”

GYDYTOJAI IR DANTISTAI
... ...................................... .................................... ...................." '

LIETUVIAIUETUVIM
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 59X3
Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

OKsas 4645 So. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

KITATAUČIAI

Phpnė Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialiste
6960 So. Halsted St.

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

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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

Tel. Kemyood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė,

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

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

Phone M1DWAY 2880

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Uetuvosžmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

I |H"J

GRANT’S CHOICE9

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

šios degtinės žemos kainos jus nustebins.
PATARIMAS TAVERNŲ SAVININKAMS

■ v « i *"• * ■- •

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

rr“

Bridgeport Liquor Co, Ino
’WJiO,VJaSALE ON^y

3252 M KALSTEI) STREET,
Tel. VICTOKY 5382—5383

CHICAGO, ILL,

------ 1 ..... r=W

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU

•s - < • • »S) . >.■■ *1 f

Lietuvis Advokatas
463WhuieW8or*- 

Rez. 6515 So; Rockwell St. 
Tel. Republic 9723

Tel. AndoveV 1588• HubWr| Bąker 
• • & Kiče. -

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virgiuia 0036 

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

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Ganai 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

> ADVOKATAI 
Kambarys 1555

1 N. La Sale St
CHICAGO

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

Street?y.
VaJ. 1 yd 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

TėĮ. Seeley- 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Kiti Lietuviai Daktarai.

. br. Margeris
’ 3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

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

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

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

Moteriškų, Vyriškų, Vaiku ir visų 
chronišku ligų.

’ Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 81st Street.

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

dieną. 

lll.ll ĮĮ.I I HJ>Į III.. ............................. ■III Į

AKIU SPECIALISTAI
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
195.7 W. Garfield Boul’d

(Kamp. Damen Avė.)
Tel. Hemlock 6699

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

vak

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

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO. ILL.

AKUŠERĖS"''

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti prježastimi galvos skąiidčjimp, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotų- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregygtę. Priren
gia teisingai akinius; Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
ekstrą, parodančią, mąšiąusias klai- 
dar. Speciale atyda atkreipianti i mo
kyklos valkus. Krėiyos akys atitai
somos. Valandos nuo X0 iki 8 y. le
delio j nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso,- 

mos be akinių. Kairios pigiau 
Raip

4712 šouth Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Dr- ¥. A. Šimkus
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
yąĮ., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

i"*' 1 ii. UJH

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rež. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4148 Archer av„ kamp. Francisco av.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6109 S. Albany 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
giiųdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.
Moterims Ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

»" l' .

dr/^serner
__ ^Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius
1'' Kreivas Akis!' 
/ Ištaiso.

Ofisas ir,Akinių Dirbtuvė ‘ 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandas no 10-r-4. nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.
r-

25 METU PATYRIMO
jąi vi^okių ^kiu

N Z1 ’ ”1 j— ■ ■ 1 i
Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo- 
Jei skaitant raidas w?iUeją i daiktįą.; 
Jei spaudos rą$tas išrodo dvigubas 
Jei skaitant arba neriant skauda 

ąkys, tųomet jąu jums reikia 
akinių-

Dr. John J. Smetaną
OPTOMETRĮSTAS

J801 Šo. AshUnd Avė,:
Rlatt Bldg., kamp. 18 St. ,2 aukštas 

Pastebčkitė mano iškabas (

Visi Telefonai:
Yards 1741

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

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

DYKAI!

J. F. VIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-0? S. Heriftitage 
Ąvenųe
Skyrius

4447 S. Fairfield Avė.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu nogite dailumo ir nebrang^mo 
Laidotuvėse........Pasaukite...........
REPubiic 8340

5?40 Sq. Kedzje Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

Tel. Cicero 2109
ANTANAS PETKUS 

Graborius
KOPLYČIA DYKAI 

1410 South 49 Ct. 
CICERO. ILL.

Liūdnoj Valandoj 
Pašaukite

J. J. BAGDONAS
2506 W. 63 St.

Tel. Republic 3100
10734 SOUTH

K MICHIGAN AVĖ.
Telefonas X

Pullitnan 415L Jį;

koplyčia dykai 
4092 ARCHER AV.

TeL Lafayette 8572
J. Lįufevi&us

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica-

111 pyyinil I ■■ ■ ■■1.11 ■■■■— ■ .1.1 ■ I ■■■■ ■■. —|l. !■ I?ll I

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

i—r————i—1H|,.|y.i.jnl . ..........

Telefonas Yards 1188

Graborius ir 
Balzamuotojas 

Moderniška Koplyčia Dovaną! 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama. 
3319 Lituanika Av^oųę 

CHICAGO. ILL.

Phone Canal 0523

Simon M. Skirias
' ’ i' ;
GRABORIUS ir RALSAMUOTOJA?

Ęątarąavįmas gerąs ir .nebrangus

718 W. 18th St
Tel. Monroe 8377

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnavją laidotuvėse Iraopigiaųsiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canąl 2515 arba 2516 
1439 S. 49 Ct7 Cicero, m.

TeL Cicero 6927

Incorporated 
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augiau. 
Moderniška koplyčia dykai- 

668 W. 18th SL TeL ,Canal 6174 
CHICAGO. ILL.

L J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th gt. 
Tel. Boulevard 5208 ir 8418 

1327 So. 49th Ct 
Tek Cicero 3724. Koplyčia dykai



NAUJIENOS, Chicago, III

KORESPONDENCIJOS
S. Naudžius

Kenosha, Wi

Grand Rapids, Mich

nebuvo

MORGIČIŲ, NUO 5 IKI

RADIOS
PHILCO, R. C. A. VICTOR, CROSLEY, ZENITH ir

1935

Kiti Radios

j mainus ant naujų

pasirašyta

vieni

Nauji Radios 
su Gramafonu

daugiausiai
išeitų kuo

musų
kon-

Jus rasite čia draugišką patarnavimą ir pi 
giai pilną pasirinkimą įvairių reikmenų.

Mano valdžia 
(U.Jš. Government) 

deda pinigus i 
Standard Federal 
Savings and Loan 

Association 
of Chicago

KREIPDAMIESI SU RELIEF UŽSAKYMO 
ORDERIAIS 
SAVO DRAUGAMS PADUOTI UŽSAKY

M8r» relkah 
dauriau. ink

Metų Mados 
Visų Bangų Radios

29.50
kurie

■ . i

geriau stovi. Jie mano,

VISUOMET PATARKITE

Pasidairius po musų miestą MES PASIUNČIAME PINIGUS Į VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS RATOMIS

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS

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

swimming pool. ’sffl
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. ▼.________

nekalbant apie patį 
Rapids, kur prieš kelis 
buvo ne <tik sienos, tvo- 
gatvekariai apkarstyti 

žodžiais “Grand

išsimaitinti. Todėl bedarbiai ii 
vaikščioja nubalę ir išblyškią 
Jeigu dabar ir gautų kokį dar
bų, tai daugumas tų bedarbių

DĖDĖ SAMAS
PATARIA TAUPYTI ŠIOJ ĮSTAIGOJ

Pasirinkimas , 
visų geriausių

Esą, rengiamės 
koncerto ir gra- 

kuris įvyks gruo- 
German-American

NAUJA DALYBA 
DEL SERGANČIŲ

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

IR NUOŠIRDŽIAI PAGEIDAUJAME 
JŪSŲ ATSILANKYMO

INSTITUTE 
64 W. Randolph St. 

4tos lubos—Garrick Theatre Bldg,

PROGRESS KRAUTUVĖS
NUSIPIRKITE GERESNI RADIO Už 

MAŽIAU PINIGŲ!
Labai Lengvais Išmokėjimais!

Bet 
medžio dirbiniai, todėl 
buvo gana švarus ir

Dauguma darbininkų 
i darbą pasirėdę kaip 
dieną. Uždarbiai, nors

Keletas žodžių apie šio miesto 
darbininkų gyvenimą

nevaliotų dirbti Tai tau ii 
Grand Rapids — the best ptace 
to live in...

kytoją ir senus dainininkus bei 
dainininkes, 
prie puikaus 
žaus vakaro, 
džio 30 d.
Home svetainėje. Tai bifsią se 
nų metų palydėjimas, todėl ir 
visi senieji dainininkai sugrį
žo. Be to, norime parodyti Ke- 
noshos ir apylinkių lietuviams, 
kas galima padaryti, kuomet

Povaliai nutraukiau į Ger- 
man-American Home. Tai, taip 
sakant, tarptautiškas namas. 
Na, manau sau, gal čia bus 
koks parengimas ar susirinki
mas, nes tiek lietuviai, tiek ki-

Bedarbių padėtis musų mieste
Bedarbiai, kurie visai netu

ri darbo, gauna iš miesto šio
kią tokią pašalpą. Jei buto ne
turi, tai duoda pinigais pen
kis doleriui per mėnesį ven
dai. Kiekvienas gali suprasti, 
kokius kambarius gali nusiren- 
davoti už penkis dolerius mė
nesiui. Maistui duodama kiek
vienam nariui po truputį dau
giau nei vieną dolerį per sa
vaitę, ir tai ne pinigais, bet 
tam tikrą kortelę, su kuria ga
lima gauti maisto bile krautu
vėj. Dabar skaitytojas gali įsi
vaizduoti, kaip gerai žmogus su 
vienu doleriu per visą savaitę

senieji darbininkai dirba kar
tu su naujaisiais po vadovyste 
naujo mokytojo.

Aš esu pilnai tikras, kad 
koncertas bus šaunus, kadan
gi tarp dainininkų pastebėjau 
tokius veteranus, kaip F. Bas
čių, A. Banį, F. Povilanskį, J. 
Macnorių ir J. Kasputį, o iš 
moterų: M. Balčaitis iš Racine, 
M. Pi.’r’s, T. PabarškienČ, E. 
Martin, R. Shlager ir A. bei M 
.JulenevvskienėG. Iš jaunųjų aš 
daugumos vardų neatsimenu.

Beje, beveik užmiršau pami
nėti p. J. Pabaršką, kuris kar
tu su mokytojum 
dirba, kad vakaras 
sėkmingiausias.

Man rodosi, kad 
naujosios jėgos

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

DYKAI.

kV Mokam dividendus kas 6
umenesiai. Už padėtus pi-

KderalSmngs
vr vilivAuU

Pirma Lietuvių Federal įstaiga.
2324 So. Leavitt Street

PHONE CANAL 1679 .
JUSTIN MACKIEWICH, Rašt.

vo 
mogas 
čia u*, 
balsas 
namo’’ 
visas choras 
mai”. Iš balso 
tai dainuoja senųjų 
geriausias tenoras, p 
čius.

Užsukau pažiūrėti, 
dasi viduje. Įdomu buvo savo 
senus pažįstamus pamatyti bei 
išgirsti jų dainavimą. Tuo pa- 
čiu laiku patirti, kodėl jie da
bar sumanė ir vėl dainuoti. 
Pravėręs svetainės duris, tuoj 
pamačiau, kaip mano senas 
prietelis Juozas Kailokaitis su 
didžiausia energija muša pia
no klavišius ir diriguoja SLA. 
338 kuopos Dailės Ratelio cho- 

IriA. Dainininkų susirinkę pu- 
l sėtinai daug ir jie visi dirba, 
kaip yra sakoma, iš peties.

Kai užsibaigė pamoka, aš 
pradėjau klausinėti, kame da- 

Nors p-ia Shima-1 lykas, kad visi taip sunkiai 
dirba ir visi senieji daininin- 

Ameri-Įkai susirinko. Atsakė, kad,

Imame senus Radios
Duodame didesnę nuolaidą negu kitur.

Krautuvė atvira 'kas vakarą ir nedėlioj nuo 10 
ryto iki 4 vai. po piet.

tos tautos čia nuolat lanko sa- 
mitingus bei įvairias pra- 

. Vos priėjau kiek ar- 
kaip pasigirdo vyriškis 
“Esime, broleliai, namo, 

Paskui pasigirdo ir 
saulutė jau že- 

pažinau, kad 
lietuvių 
F. Ras

ite, taip skanus, 
Kalėdoms ir visada rei

The District National Bank of Chicago
1110 West 35th St

Mes maloniai priimame 
visus Relief užsakymus

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.

algą, kaip ir paprastas darbi
ninkas. Negana dar to, dirbtu
vės, pasirašusios N.R.A. kodek 
sus, pasistengė įvesti greitumo 
sistemų, nustatydamos tam 
tikrą darbą nuo kavalkų, 0 
jau atlyginimas, tai apsaugo’; 
Dieve kokis nustatytas akor- 
diniam darbui. Taigi darbinin
kai dirba taip greit, kiek jie 
sveikatos turi, kad uždirbti 
tuos 34 centus. Kurie neįsten
gia nei to padaryti, tai tokius 
atleidžia, iš darbo.

Tas pat yra ii geležies in-. 
dustrijoj. Ten irgi įvesta sku
bėjimo sistema, tik jų kodek
sas kiek didesnis. Pavyzdžiui, 
per valandą mokama 40 cen
tų. Bet ir čia daug darbinin
kų, kurie neįstengia skubėti, 
tampa paleisti iš darbo.

“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 ti 
PirkdalL. ________ ____
kalaukite S. PETRAUSKO keptos 
duonos ir kėksu.

S. PETRAUSKAS 
BAKERY

2616 W. 69thSt 1721 S. Union Av. 
Prospect 6898 Ganai 7858

Buy gloves wlth what 
it savęs

mok«U BOe ar 
raut! serą dantį 
■s Tooth Pašto.

ftkteūa lubas , parsiduoda nl Bito. Ji valo Ir apsaugo dan
us Be to galite sutaupiau 
18. us kuriuos gaUto nusipirk
ti plrltinaitos ar ką kito 
ugMbert Pharssaea! Oo.

■.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

Jau 
Grand 
metus 
ros ir 
iškabomis su 
Rapids Best Place to Livę In” 
bet ir per visą Ameriką ir Ka
nadoj šitokis obalsis buvo pa
leistas. Todėl čia ir iš kitur at 
vykusių žmonių nemažai apši 
gyveno, tarpe jų ir lietuvių. 
/ • , • >• ’ /' ■ , ’. m—msbį m inuaiiia.M ■inBuua.BMi.a. b.mi.BĮi. ■*■■■ b* ■■■■ m

PASKOLOMS DĖL PIRMŲ
20 METŲ, LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

senosios n 
susidčjusios į 

daiktą, surengs gražų koncer
tą, kuris ilgai pasiliks 
atmintyje. Neužmirškite 
certo vietos ir laiko.

Tiesa, Grand Rapids savo iš
vaizda yra gana švarus mies
tas: gatvės apsodintos me
džiais, taip kad vasaros laiku 
,aligatviu eidamas veik visuo
met esi pavėsyje, nors saule ge
rai šildo; gatvės mašinomis 
šluojamos kiekvier.ą dieną, tad 
gana švarios. Miestas užima pu
sėtinai didelį plotą, todėl dide
lio susigrūdimo nėra, nors ir 
įskaitoma iki 175,000 gyven
tojų. Karo laiku buvo apie 200,- 
000 gyventojų. Plėšimų ir 
žmogžudysčių čia pasitaiko la
bai retai, tad eiti vėlai naktį 
nėra jokios baimės, čia, kas čia 
pasakyta, ir yra ta geroji šio 
miesto dalis, kuri sudaro tą 
“Best Place to Live In.”

Dabar paimkiihe šio miesto 
industriją ir palyginkime su 
tuo obalsiu. Tuoj pamatysime, 
ar iš tikro taip yra. Iki depre
sijos šio miesto industrija su
sidėjo veik išimtinai iš rakan
dų išdirbystčs, vienos kitos ge
ležies liejyklos ir kelių kitokių 
įmonių. Bet svarbiausią vietą 
užėmė 
darbai 
lengvi, 
eidavo 
šventą 
buvo prieš karą ir nedideli, bet 
karo metu jie pusėtinai aukš
tai pakilo, taip kad geras sta- 
1 iorius padare per savaitę virš 
75 dolerių. Prie tokių aplinky
bių medžio industrija dėjo vi
sas pastangas, kad kitokių iš- 
dirbysčių į šį miestą neįsileisti, 
ir neįsileido.

Karui pasibaigus, tūlam lai
kui darbai sustojo. Potam, nors 
jie vėl pradėjo kiek geriau eiti 
ir buvo priimami darbininkai į 
darbą, bet jau žymiai nukapo
tomis algomis. Tačiau vis da 
buvo pakenčiama, nes dauguma 
darbininkų galėdavo sau darbą 
susirasti. Priegtam da įturėjo 
keletą dolerių susitaupę iš ge
rų laikų, tad įsigijo sau nuosa
vus namus. Ypatingai lietuviai 
beveik visi turėjo nuosavybes. 
Todėl baimės didel 
nors ir užmažesnes algas dirb
ti. Bet ateitis lėmė ką. kitą.
: Prasidėjus depresijai, prasi
dėjo ir medžių industrijai ga
las. Viena dirbtuvė po kitai 
ėmė bankrutuoti. Dirbtuves, 
kur pirma tūkstančiai darbi
ninkų dirbo, atsidūrė resyverių 
rankose ir liko uždarytos. Ki
tos pačios užsidarė, o dėl ne
mokėjimo miestui taksų mies
tas perėmė jas į savo rankąs; 
prastesnius pastatus nugriovė 
ir šiandie riogso tik pamatai, o 
kitos stovi uždarytos da ir dar 
bar. Tik keletas pasiliko geres
niam stovyje. Jos da ir dabar 
periodiniai dirba su mažai dar
bininkų.

Taigi tūkstančiai rakandų 
darbininkų pasiliko visai be 
darbo ir neturi vilties kada nors 
jį gauti, nes jų dirbtuvės, jei 
da nenugriautos, tai stovi’užda
rytos. O kur nors prasišalinti 
iš miesto irgi negalima, nes, 
kaip jau minėjau, beveik visi 
turi mažesnį ar didesnį nejudi
namą turtą. Tiesa, jau daugu
ma darbininkų nebesitiki atlai
kyti savo nuosavybes, o kiti 
jau, jas prarado. Tačiau yra 
dalis tokių darbininkų, 
kiek 
kad šis nedarbas greit praeis ir 
bus proga atlaikyti savo nuo
savybę.

Kokia padėtis dabar šio mie
sto darbininkų, kirrie dar klek 
dirba. Bėda buvo prieš N.R.A 
beda ir po N.R.A. įvedimo. 

’Kol dar nebuvo rakandų išdir
bystčs pramones 
N.R.A. kodeksas, tai uždarbiai 
buvo gana nelygus, 
gaudavo per valandą po 15 cen
tų; o kiti iki 45 centų. Kuo
met tapo pasirašyta N.R.A, ko
deksas, tai liko nustatyta 34 
centai per valandą rakandų iš- 
dirbystes darbininkams. Tiems, 
kurie pirma gavo mažiau, pa 
sidarė kiek geriau, bet tiems, 
kurie pirma gaVo daugiau, pa
sidarė visai bloga. . Pavyzdžiui, 
geras staliorius su savo įran
kiais turi dirbti, už tokią pat

Teko nugirsti, kad SLA. 212 
kuopa rengia gražų muzikalį 
vakarą. Scenoje bus pastatyta 
“Jaunystės Karštis”. Tai įvyks 
sausio 27 d. toj pat German- 
American Home svetainėje.

Daugiausiai tuo vakaru rū
pinasi p. A. Kvedaras, kuris 
ieško jaunų ir senų tam vei
kalui pastatyti. Jam pagelbsti 
J. Bučnis, F. Povilanskis, F. 
Jankauskas, J. Martin ir p-ia 
Gedvilas. Jie visi ieško artis
tiškų ir muzikališkų talentų.

Kaip atrodo, Kenoshos lietu
viai nejuokais dirba, nors da
bar ir blogi laikai. Jie nori pa
linksminti ir išjudinti vietos 
lietuvius. Komisijos sąstatas 
rodo, jog programas bus pri
rengtas rūpestingai, nes bus su
traukta visos gabiausios je 
gos.

Nuo savęs linkiu kuo geriau
sio pasisekimo.

— Alizavietis.

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

PABANDYKITE ją Šiandien ir patys persitikrinkite.

RRIDGEPORT LIRUOR COMPANY Ine.
, WHOLESALE ONLY

3252 SOUTH HALSTED STREET
Tel. VICTORY 5882—5883

Gruodžio 14 d. išėjau pasi
vaikštinėti po 52 gatvę, kur 
gyvena įvairių tautų žmones. 
Ten randasi nemažai ir lietu
vių, — biznierių bei paprastų 
piliečių. Pakeliui užsukau ir 
pas gerą naujienietį, p. J. Shi- 
manauską, kuris yra vienas 
populiariškiausių musų koloni
jos biznierių, šioj miesto da- 
lyj jis turi labai gražiai įreng
tą taverną. Vos spėjau įeiti j 
vidų, kaip p-ia Shinianauskie- 
nė ėmė manęs klausinėti, ar 
aš esu pavajgęs; esą. mes bė
rime gardžios žuvies.

Kur čia žmogus šiais laikais 
nepriimsi pasiūlymo pavalgyti 
gardžios žuvies. Atsakiau, jog 
valgyti žuvį aš esu pasirengęs 
ir paprašiau įpilti stiklą alaus. 
Tuojau sulaukiau4 ir vieno ir 
kito, žuvis buvo tikrai gera, o 
patarnavimas mandagus ir pa
vyzdingas 
nauskienė dar visai jauna gas 
padinė (ji yra gimus 
koje), bet valgius gaminti mo-' girdi, dabar turime naują mo 
ka tikrai šauniai.

Kai pradėjo daugiau rinktis 
žmonių, aš padėkojau ifz tin
kamą patarnavimą ir išėjau.

Nauji Console Radios

•28.50
Neuritis, Augštas Kraujo

aeina

HALSTED

3222-24-26 SO. HALSTED STREET | 
Vieno aukšto baltu priekiu namas 

J. KALEDINSKA8, Vedėjas.
Tel. Victory 4226 j
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SVEIKATOS SKYRIUS

BARGENAS! kas nori pirkti?
Bet ar88.00,

PAPRASTAS BIZNIS

JURŲ GINKLAVIMOSI LENKTYNĖS

KOVOS; AR PEŠTYNĖS?

kuris ga^

08.00
4.00

FQR'
SALE.

Entered as Second Gan Matter 
Mnrch 7th 1914 88 the Port Office 
o* Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Subscription Kates:
88.00 per year in Gonada
87.00 per year outside of Chicago
88.00 per year 1d Chicago 
3c per copy.

NAUJIENOS
The Lithnanian Daily Newa 

PubHshed Daily Except Sunday by 
Fhe Lithuanian News Pub., Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Tslephone CANal 8600

Japonų, ntikados (karaliaus) patarėjai nutarė jam? 
patarti, kad butų panaikinta Washingtono jurų sutar
tis, kuri buvo padaryta 1922 metais tarp. Anglijos, 
Jungtinių Valstijų ir Japonijos..

Ta sutartis nustatė dti svarbiu- dalyku santykiuose“ 
tarp šių didžiausiųjų jurų galybių.: viena, kad Jungti
nės Valstijos gali turėti tokio pat dydžio karo laivynų, 
kaip Didžioji Britanija; antra, kad Japonijos IhiVynas 
turi būti, palyginus su Anglijos arba Amerikon laivy
nu, proporcijoje 3:5.

Bet dabar Japonija jau nebesi tenkina šitokia pro-Į 
porcija. Ji reikalauja sau teisės turėti lygų arba beveik 
lygų laivyną su Anglijos ir Amerikos. Kadangi pasta
rosios dvi valstybės atsisakė jai šitą. tefeę pripažinti; 
tai Japonija nebenori tolimus turėti “surištas rankas” in 
atsisako pratęsti Washingtono sutarti, kurios terminas; 
pasibaigs 1936 metų gale.

Jeigu sutartis bus panaikinta-, tai kiekviena valsty
bė galės statytis tiek karo laivų, kiek ji norės arba), 
tikriaus sakant, kišk tęsės jos iždas. Vadinasi, prasidės 
ginklavimosi lenktynės,, kurios, žinoma, reikš naują mo
kesčių naštą tų šalių žmonėms;

Bet lenktynės, gal būt, ir neįvyks. Japonija yra 
daug biednesnė' už Angliją ir Ameriką; Tokios lenkty
nės galėtų privesti ją prie bankroto.

Šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Kai nabašninkas John Dillinger pabėgo iš Crown 
Point, Indiana, kalėjimo, visa Amerikos spauda buvo 
pilna sensacihgų pasakojimų apie tai, kaip tas gengste- 
ris “mediniu pištalietu” nugąsdinęs kalėjimo sargus. 
Bet dabar sakoma, kad Dillingeris buvo papirkęs tuos, 
kurie jį turėjo saugoti.

Federalinės valdžios rankose esą liudymai, padary
ti po priesaika, nuo žmonių, kurie pažinojo gengsterio 
sėbrus, išėmusius jį iš nelaisvės. Jie tvirtina, kad jo pa- 
liuosavimas kaštavęs $11,000.

Atrodo, kad šita Dillingerib pabėgimo versija bus 
artimesnė tikrenybei-. Publika, tiesa, mėgsta romantiš-| 
kus herojus, kurie kuone stebuklingais budais nugali j 
visokias kliūtis. Bet tasai drąsus plėšikas,t matyt, turėjo 
biznišką protą.

Jisai žinojo, kad didžiausius stebuklus atlieka do
leris. Todėl jisai davė tų dolerių kam reikėjo, ir kalėji
mo durys jam atsidarė, lyg nuo magiškos lazdelės mo
stelėjimo.

Dabar federalinei valdžiai teks tiktai suvesti to, 
biznio galutinas sąskaitas.

Paimkime palyginimą su val
gymo indais. Jeigu mes sėsi
me valgyti ir rasime priskre
tusias puodus, bliudus ir šau
kštus,—kaip mes tuomet jau
simės? Jausimės, kad' išmaz
goti teikia indus, o jau tuomet

Visai ne. Tvėrėsi, vis uaujjoa ir 
naujos draugijos, kadangi Lio
nas arba du; energiškeani žmo- 
■aon nogėjo patekti ji vadu* (i

savo dantis pa
ruptą 

juodą ir kietą duoną arba 
kietą plutą ir prie to dar kie
tos mėsos. O paskui obuolių.

( Patartina skaitytojams pa
daryti bandymą: kokią porą 
savaičių valgyti kietesnius vai 
gius ir po kiekvienam valgiui 
išmazgoti dantis šepetuku, o 
tuojau pasijusite geriau, nes 
nebus kas jūsų sveikatai ken-

LietuviHi nėra pripratę prie 
plajbaiiB' visuomeninio darbo, jų 
ir būdas nėra tąja? linkme išla
kintas. JIS kits kitam, pavydi, 
kits kitu, neužsitiki, ir savo 
|“aš” stato aukščiau bendrųjų 
reikalų. Jeigu, būrys Žmonių 
ima dirbti kokį nors: darbą, itai 
ftuojąus atsiranda kitas būrys, 
kuris stengiasi jį trukdyti,

Pažvelkime į musų biznius;: 
ar daug rasime kompanijų, ku
rios sugebėjo ilgesni laiką su
artinai, be kivirčų veikti ? Eae 
bai nedaug. Lietuvių bizniai 
daugiausia fndiyiHhališItik vieno 
asmens valdomu Kuomet susi* 
deda- du, trys partneriai, žiū4- 
rėk — už. kiek laiko, jau jie. su
sivaidiją in. skiriasi..

Re j e, neturime nė Vienos sėk
mingos koopėracijos.

(Panašiai yra ir su? draugi?* 
joms. Kiek tų visokių pašalpi- 
nių> draugijų prištei|$a$. Ar dėl

r 7
• l>M. Kih, faium■Sfo.lmir, Ine. Gt«A Bthtia iithu ttMntd.

'■■■ ■ .....-- L r A............

komitetu narius) senojoje drau- 
g*ijojė. Naują draugiją. įsteigus, 
iš jos vėl traukėsi nepatenkin
ti kandidatai į vadus ir steigė 
savo draugijas.

I* Tų visų, draugijų tikslai vie
nodi, konstitucijos labai dažnat 
iškopijuotos iš senesnių drau- 

75c | gijų konstitucijų; tik vardai ki
tokį. Ir kitoki "lyderiai”. Dau
gelis tų draugijų mažos. Jų na- 

87.00. Iriam s pasenus- (o jaunuomenės 
3.501 prisirašo nedaug) ir mirtingu

mui padidėjus, tokių draugijų 
finansinė padėtis pasidarė labai 
silpna. Kai kurios jų vos gy
vos. Tai buvo nesunku prama- 

i.ty.ti,. kada jos tvėrėsi, 
kas to paisė?.

• Jeigu pažvelgsime 
idėjines organizacijas, 
.tą patį. Buvo laisvamaniai’: su-1 
sipeše, persiskyrė; vieni nuėjo 

[į: vieną stovą (arba sroves), ki
ti į< kitą, ir laisvamaniškas ju
dėjimas pakriko.

Dalis laisvamanių pasivadino 
“tautiečiais”, leido gana popu- 
leriškus ir tais laikais pusėtinai 
gerus laikraščius, bet laikui bė-1 
gaut ir jie susivaidijo ir suby
rėjo į keletą skirtingų srovių.

.» Kita dalis* laisvamanių susi
organizavo į ščcialistų sąjungą. 
Bet jau pradžioje jos gyvavi
mo susipešė jos Steigėjai, šliu
pas su Sirvydu. Paskui Sirvy
das (netekęs “Kovos”’ redakto
riaus vietos) ėmė Organizuoti' 
sąjungos viduje anarchistuo- 
jančią “maksimalistų-revoliucio- 
nierių” srovę, o kai jo srove 
nestengč sąjungos “užkariauti”, 
tai: Sirvydas nuėjo, pas “tautie
čius” (dabar jie tituluoja save 
“tautininkais”).

Tš tų pačių sąjungiečių tarpo 
toliau: iškilo Grikšto, ir Geležė
lės “aidoblistiška” srove, o pa- 

I šaulio karo įtakoje atsirado 
bolševizmas. 1919 metais šita 
nauja srovė galutinai suskaldė 
ir sugriovė socialistų organiza
ciją, bef hetrttius in ji ėmė ir
ti. Maskvos agentai šiaip-taip 
sulipdė tuos įrančius elementus 
į “komunistų partiją”; ir kurį, 
laiką jie laikėsi krūvoje. Turė
jo laikytis, nes bei’Maskvos pa
galbos ne viena jų grupė nebū
tų galėjusi: gyvuoti.

Tačiau nuo oficiališkų komu
nistų greitai' atsimetė “kairie
ji”. Paskui atsimetė “sklokintn- 
kai”., šis naujas skilimas, su
draskė pdčiuš komunistų propa
gandos centrus: jų organizaci
jų komitetus, laikraščių redak
cijų štabus ir t. t.

Naiviems žmonėms pasakoja
ma, kad visa tai dėjosi dėl: prin
cipų. Bet koki principai,, saky
sime, pas “ščyruosius” komu
nistus? Juk- visi? ©balsiai; ku
riais komunistai vadovavosi, 
skaldydami, socialistų sąjungą, 
jau seniai yra; užmiršti ir pa
niekinti.. Arbai — koki princi
pai yra< “skjbkinihkų” (opozici
nių komunistų)? Kas yra Pru- 
seika, Butkus ir- Ko. : komunis
tai, socialistai ar kas kita?. 
Mums atfodo, kad jie nėra nei 
žuvis, nei mėsa. Tai kurių pai- 
belių jie dangstosi kokiomis tai. 
neva' “idėjinėmis” plunksnomis 
ir organizuoja, kokią tai neva 
saVo partiją?

O, koki principai, arba' idėjos 
yra’ musų visokeriopų taUtinin1-

Sklokos vadas dūsauja, kad 
visun eina kovos. Sako::

“Bimbininkar kovoja su 
sklokinihkais. Tautininkai su 
socialistais; Susivienijime Lįc- 
tuvių. Amerikoje tikras ka
ras. Tikras karas kilo Trans- 
Atlantinio skridimo komitete 
(nieko panašaus. “Kariauto*- 
jai” iŠ komiteto pabėgo- be 
jokio karo, ir tuo viskas pa? 
sibaigė.-—“N.” Red,). Brook- 
lyne verda kovos tarp radio 
lietuviškų, Valandų savininkų. 
Viduj: tautininkų sroves, eina 
partizaniškas karas.” 
Pruselka turėtų tomis “kovos 

mis” džiaugtis, nes juk jos ata- 
tinka jo. “revoliucinę
Juo daugiau kovų, juo žmonės; 
labiau “susireVoliucionizuos”.

Tikrumoje tos kovos yra tik

Naujienų Prenumerata
Tegul Kalėdų Diedukas jūsų visai šeimynai 

užraše Naujienas visiems metams.
Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų. Vi

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

Išpildykit šitą kuponą šiandien

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1789 S. Halsted SU Chicago, 
UI. Telefonas Cinai 8500.

Dėl idėjų,, o. juo. labiau dėl* 
•principų šitaip žmonės negi- 
blaško ir nešiškaldb j smulkias1 

[bOsiriejančiŪB grupes. Priežastis 
nū' idėjose, bet liėtuyių nemokė- 
jimte bėhdrai dirbti'. IPas ihus 
yra. menkai išvystyti visuomenė 

Iniai instinktai, o> labai stipris 
yra, egoistiniai in individualistik 
niaii palinkimai. Pridėkime prie 
tO; dar mbkslo ir- bendro; kultui 
ribgumo stoką musų masėse,*— 
ko. rezultate bile kuris pusiau* 
gramotba^ rėksnys jaučiasi ėsąs 
didėlis, ‘‘mandročius;
Ii publikai pliaukšti didžiausias 
U^ąniPiW>, nebijodamas buri 
(nušvilptas, ir mums bus aiškus 

to* ’

A splendid chaoso 
food for childm

It: ėprdddn fggS 
81U©B . <

Kada 
paklausė; kokio 

mažo — vaikui, aij 
saU, jisai atsakė:

j musų 
rasime | kad gražiai išrūdyti, reikia tu

rėt gražius dantis. Dabar įsi
vaizduokime, kad mes teatre 
ir ant pagrindų pasirodo lo
šėjas ar lošėja su< kreivais, 
^pažaliavusiais dantimis. Ką 1 
publika ir mes manytume 
;apie tokį ar tokią lošėją? 
Kiekvienas kritikuotų, nors* 

i savo roles ir geriausia atliktų. 
Bet paprastai aktorės turi ge
rus ir gražius dantis, lyg ko
kius perlus, bet vertesnius už 
perlus, kadangi perlus gali nu 
sipirkti, o dantų*, sykį prara
dęs, jau nenusipirksi. Tiesa, 
gali nusipirkti ir dantis, bet 
jau nebus tokie, kokius turė
jai, nes dirbtiniais dantimis 
taip gerai valgyti negalima, 
kaip šlubam žmogui ant kriu
kiu vaikščioti.

I b

Kaip Valyti Dantis.
Daug man teko pastebėti, 

kad žmonės nežino, kaip var
toti šepetuką dantų valymui. 
Paima šepetuką ir trina juo į 
priekį ir į užpakalį, lyg koliį 
batą valydami. Paimkime pa
vyzdį- jei mes norėtume nuva
lyti 'kokią suskilusią lentą, ai 

[mes šluostytume ją skersai 
plyšių ? Visai ne, nes mes žino
tume, kad' taip, darydami, tik 
nešvarumusj'į plyšius suvary
tume ,o Įentos nenuvalytume. 
Kad ją nuyalyti, šluostysime 
išilgai ir tuomet tikrai gerai 

. :ją. nuvalysime. Tas pats ir su 
dantimis; Turime juos valyti 

[štai kaip:, viršutinius braukti 
šepetuku žemyn, o apatinuS 
brauktiv šepetuku augštyn, kad: 

[šepetukas,' Visuomet eitų išil
gai dantų. Tokiu valymu išvilk- 
sime lauk visą, nešvarumą, ir 
nebus , iš, kur rastis nuodingų 

[dujų ir jomis save nuodytib.
Dar vieną dalyką reikia atsi
minti—kiekvienam šeimynos
nariui turėti, nuosavą šepetu
ką ir niekados nevartoti sve- 

. I’timo, o savojo neduoti, ki? 

. [tiems;
Man teko sykį girdėti, kailį 

vienas juodveidis vaistinėj pir 
lto dantims šepetuką, 
vaistininka's 
jis nori 
didelio 
“Taip didelio, didžiausio, k<^ 
kį turite, nes mes- esame try* 
lika šeimynoje, tai didesnio 
itgiaiv Užseks.-

Dar krausimas, kuomet rei? 
kia dantis valyti? Rodos, vi
siems; lengva suprasti1, kuo* 
mefc dantys turt būt valOinii

DIGESTIBLE 
AS MUK 
itseef» a

valgyti. Bet savo dantimis mes) jie valgo naturališką maistą, 
to nedarome. Dažniausiai vai-[kas jiems gamtos skirta. Mes 
gome nemazgotais. Kodėl mes irgi galime 
taip darome? Todėl, kad ne- mankštinti valgydami 
žinome, jog tas musų sveika
tai Inbai kenkia ir todėl, kad 
dantų nesimato, jie dalinai 
burnoj paslėpti.

Keletas žodžių apie maistą. 
Jei mes valgytume maistą, ke
lkis mums priklauso valgyt, tai 
neturėtume blogų dantų. Im
kime pavyzdį iš žemesnių gy
vulių. Ar jie turi keblumų su 
savo dantimis? Visai ne. Nes

I Rašo Dr. G. I. Bloiis, 
dentistasį Chicago, III.

I .

(Tęsinys)
štai, dar viena priežastis, 

kodėl mes turime geriau pri
žiūrėti dantis. Tai jau gamtos 
duotas patraukimas, kad mes 
visi norime būt gražus. Bet

; Naujienjos.
1739So. Halsted St

! Chieago, UI.
į Aš. čia- prisiunčiu $8:00. Už Naujienų, prenumeratą 
visiems metams. Pradeki t Naujienas siuntinėti nuo 
.........    dienos šituo, adresu:

»

Vardas
; Adresas

Utahyno kalnai
CMcagojfe — paštu:

Metanu —------- ,----- .
Pusti metų m*.—..;—.... .....
Trims mėnesiams_____
Dviem menesiams
Vienam mėnesiui

Chicago] per itartlotojus:
Viena kopija —
Savaitei ...... ........ ......... .
Mėnesiui_____ _______

Suvienytojo VabtiJoMV n* Chicago], 
paltu i

Metanu-------------
metų. - -----

Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams

: Vienam mėnesiui
Liotnvon ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams _____ __ -
Pusei, metų
Trims mėnesiams.
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

■ i    ' urtiibl

Apžvalga

i GERIAUSIA DOVANA I
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TIKTAI SAVO
ielinkėse pirkit

Kalėdų dovanas
savo

4M

Setai

Rockfordiečių lietuvių žiniai

V. černauskas.

O

LIETUVIŲ BIZNIO SĄJUNGA

CHICAGO, ILL

Lietuvos Sūnų Draugyste pri 
sidėjo prie Chicagos Lietu 
vių Draugijos.

253&-40 W. 63rd St 
Tel, Hetnlock 8400

SLA.; 50 kuopos susirinkimas

Turiu pridurti, kad apsau
Sūnų Draugystė, 

31 metus, gruodžio 
galutinai nusitarė

dykai visiems pirkėjams.
kas vakarą ir Nedėlioti) nuo 10-tos 

ryto iki; 4-tos po pietą;

nariais, 
numirė

Gruodžio 4? d. Įvyko SLA. 50 
kuopos priešmetinis susirinki
mas, kuriame buvo renkama 
nauja valdyba sekamiems me
tams. Kadangi jau buvo ra
šyta apie naujų viršininkų iš
rinkimą, tai antru kartu to ne
bėk ai’t ošiu.

Senasis finansų raštininkas 
•išdavė raportą, iš kurio pasi
rodė, kad- kuopai priklauso 199 
suaugę nariai, ir 20 jaunuolių, 

i Pirmininkas A. Lepa, kuris 
toms pareigoms eiti tapo iš
rinktas ir kitam terminui, ra
gino naujosios valdybos narius 
prisilaikyti konstitucijos.

o pagalba sergančiam difteri- 
jos liga sutinka nemažai kliū
čių sveikatai ir gyvasčiai. To
dėl tėvai turėtų ne tik pasi
naudoti šia ; roga, bet paimti

Lietuviai, n ■: ■ kurie neskaito. 
Rockfordo angliškų laikraščių, 
gal nepatėmijo svarbaus pra* 
nešimo kasti n k. apsaugojimo 
vaikų nub smarkiai' limpančių 
ligų — raupų ir difterijos. Vie
tinis sveikatos skyrius, su pri' 
tarimu; gydytojų, paskyrė vie
ną valandą, nuo 11-tos iki 12*' 
tos vai. ryto, kas šeštadienĮ, 
pradedant su sausio 5 d. ir bai
giant su vasario mėnesio, 28 d., 
1935tų metų. 'Viršmihėtu lai
ku tėvai tul’i privilegiją vesti

kelios 
narių

Dovanos
Krautuvės atviros

Bent dėl Kalėdą parodykim vieftš kitam 
draugingumą ir neikime pirktis ten, kur musų 
nelaukia ir kur musų nekenčia.

pastarus porą metų tėvai pra
dėjo savo vaikus apleisti; taip 
kad. tik mažas skaičius vaikų 
tapo apsaugota. Tuo tarpu ser
gančiųjų- ir- mirtingumo skai
čius- nuo tų ligų pakilo, Kurie’ 
norėtų sužinoti tikras skaitli
nes šiame klausime, gali jas 
gauti, iš Rockford Boardt ot 
Health.

Kaip Nauji HOOVER 
Dulkių Valytojai

’18.75

Naujos Plovyklos ]

33.00
Naujos MAYTAG
PLOVYKLAS po

$59,50

Darykime tų patys ir kitus raginkime tą da 
- pirktis ko tik reikia savo apielinkėse.

įteikė prezidentui p. Julius Mic
kevičiui. Dar yra uždarytų pi
nigų. $686.12 Ridgely banke. 
Kaip tik bus greit galima, tai 
ir šie pinigai bus perversti ant 

Draugijos

Gruodžio 9 d. įvyko Lietuvių 
Tautiško. Namo Bendrovės at
virukais sušauktas visų narių 
susirinkimas. Pirmiausiai ta
po perskaityti visų metų tary
bos direktorių tarimai, Tie ta- 
rimaii pasirodė* gana Įdomus,— 
įdomus tuo, kad visokiems ko
munistiškiems pareugiipams 
svetaines nuoma buvo nup'igin- 
;ta> Daugiau to: kai- kuriuose 
'atsitikimuose svetaine net dy-

Corning, N. Y., stiklo dirbtuvėj liejama 20* tonų veidrodis 
dėl didžiausio pasaulyj 200 colių teleskopo, kuris bus įtaisyta^ 
Mount Palomar observatorijoj, Calif orui joj. Apskaitoma, kaa 
ims apie metai laiko iki. atlietas stiklas atvės.

Savo apielinkėse jūsų kaimynai biznieriai 
sutiks jus maloniais žodžiais ir dar suteiks jums 
savo kalendorius ir pasveikinimus.

Ieškoma James GYosft 
gimines

< Pirkite viską savo apielinkėse: Brktgeper- 
te, Brighton Parke,. Marąuette Parke,. T ew» of

Lietuvos 
išgyvavusi 
9-tą dieną 
prisidėti prie Chicagos Lietu 
vių Draugijos 
Mutual Benefit Association — 
su visu turtu ir nariais. Tik 
vienuolika narių, radosi, nesu
tiko prisidėti. Bet vėliau dar
du ir iš šių sugrįžo ir prisidė
jo. Tik 9-ni paliko neprisidė
ję. Ir šie atgaus sau prigulin
čią dalį — po $34.00. Pasku
tiniame draugystės susirinki
me dalyvavo iš Chicagos Lie
tuvių Draugijos prezidentas, 
p. Julius Mickevičius, su tam 
tikrais Įgaliojimais nuo Chi-

Lietuvių apielinkėse yra pilna krautuvių ir 
šitos krautuvės yra pilnos tinkamą Kalėdoms 

.jkiiktą

Savo apielinkėse jąs rasit visko, ko tik tei
kia ir pigiau negu vidurmiesty. Rasit visokiu 
vaikams tieių drabužių, muzikos instrumentą, 
saldainių, mažą ir didelių daiktų iš rakandų, vi
sai nebrangių radio setą, knygų, atviručių, eg
laičių pažibą, pasveikinimų ir tt.

PIN GAMĖS 
Praleidimas. Praktiškos ir gerai 
Pasirinkimas skirtingų madų.

1935 Metų Midget Radios 
Su police calls po 

’7.95
Philco Radios po 

$20.00
Crosley ir R. C. A. 

Victor po 
$19.95

SPECIALIAI BARGENA!
Prieš Kalėdiniems Pirkėjams

SIULIA

PEOPLES KRAUTUVĖS

Daugelis šitą krautuvių priklauso Retu* 
' ■ ' ' r

viams arba musų kaimynams, kurie yra mums 
, ■' 1 ' '' '■ ' 1

draugingi.

kai buvo duodama! Na,, o tuo 
tarpu lietuviams jokios nuo
laidos nebuvo duodama. Jei kas. 
iš lietuvių rengėjų reikalavo 
mažesnės kainos, tai dar buvo 
pasityčiota ir pastatyta visai 
ir priimtinos išlygos. Pavlyz- 
džiui, iš šv;. Juozapo parapijos, 
buvo reikalaujama,, kad per 
metus padarytų už du šimtus 
dolerių biznio. Tik, girdi, ta* 
da, bus nuleista 20 dolerių!

Norėtųsi žinoti, kiek musų; 
tautiškam namui biznio pada*- 
ro svetimtaučiai, kuriems už 
nupigintą kainą, o kartais ir 
visai dykai duodama svetainė? 
Kiek biznio padaro juodukai- ir 
keli žydeliai, kurio save vadina 
bedrabių “atstovais” ?

Jeigu tam namui grūmotą, 
koks pavojus, tai j ką pirmiau
siai musų, komunistai kreiptų
si? Suprantama, kad jie pra
šytų pagelbos iš lietuvių.

Prie progos i dar turiu, pažy
mėti, kad bendrovės ižde ran
dasi $2,500, bet ščrininkams di
videndai nembkama.

—Korespondentas.

( Gruodžio 11 d. Lincoln- ligo
ninėje- pasimirė James Grosh, 
50 metą, amžiaus žmogus.
, Grosh gimė Lietuvoje 1874 
m. Atvykęs Amerikon, jis dau
giausiai. dirbo Wisconsino miš
kuose. Vadinasi, buvo “lomber- 
džekis”.. Rugpiučio 6 d,, jjs stai
ga. susirgo ir tapo išgabentas j 
ligoninę, kur i n pasimirė.

Grosh buvo nevedęs. Jis sa‘- 
kydavo, kad; turįfc Amerikoje 
sefeerį, bet jos adrese nežinojo. 
Rodosi, jo giminių randasi Chi- 
cagoje-.

Giminėms vertėtų tuoj* atsi
šaukti) nes- velionis Grosh, kitek 
man žinoma, Merrill mieste pa

pilko stubą. —Pete* Shidlo.

^MANUFACjURIN 

4179-83 Archer Avė.
Tek Eafayette 3171

vaikučius prie- savo- daktarų ii 
reikalauti apsaugojimo, nuo tų 
ligų už nupigintą kainą. Nors 
laikraščiuose- to nebuvo minėta, 
vienok vietiniai gydytojai nu
tarė,, kad toms šeimynoms, ku
rios nepajėgia ir mažo atlygi’ 
nimo užsimokėti) bus suteik
tas patarnavimas dykai.

šis vaikų apsaugojimo vajus 
tapo įkurtas 1930 metais, su 
įtiksiu, kad sumažinus besiplė-į gojihio būdas nuo raupų ir dif- 
tojančias užkrečiamas ligas, terijos yra lengvas, saugus ir 
ypač raupus ir difteriją, ir kad atsakomingas, kuomet pagalba 
suteikus progą biedniesiems; sergančiam raupais yra maža, 
Rockfordo gyventojams apsau
goti savo vaikus. Pasekmės 
buvo labai džiuginančios; Kele
tas tūkstančių vaikučių, lan
kančių mokyklas ir šiaip jau
nuoliai, tapo apsaugoti nuo sau- už šventą priedermę, kad 
raupų ir difterijos. Bėgyje 1931 apsaugojus savo vaikų sveika- 
mėtų, skaičius sergančią suma- ' tą ir sumažinus gyvasčiai pa- 

Įžėjo dvigubai, o mirčių tomis vojų 
ligomis- nėbuVo nei vienos. Per

Chicagos Lietuvių 
vardo.

Taipgi dar įėjo 
šimtįs dolerių nuo 
vilktų mokesčių ir šie bus per
duoti Chicagos Lietuvių Drau
gijai. Narių Į Chicagos Lietu
vių Draugiją nueina 250 sir 
viršum. Kuone pusė narių yra 
čion gimęs ir augęs jaunimas. 
Lietuvos Sūnų Draugystė jau 
buvo “insurance departmento” 
priversta legalizuotis, tai yra: 
gauti 500 narių ir pertaisyti 

čarterj pagal valdžios 
natvjai, rodos, 1927 metais iš
leistus Įstatymus pašalpinėms 
draugijoms, — arba pakrikti. 
Mes nusisprendėme prisidėti' 
prie didesnės ir legalės Chica
gos Lietuvių Draugijos. Iš Lie
tuvos Sūnų Draugystės tvėrė
jų dar gyvi yra* V. černaus- 
kas, Liudvikas Kasparas, Do
mininkas Puiszis ir Jonas J H. 
Puida, dabar • gyvenantis Chi- 
cagoj. Taipgi jis yra ir nariu 
Chicagos Lietuvių Draugijos.

Lietuvos Sūnų Draugystė 
per savo 3’1 metų gyvavimo 
yra labai (Įaug savo, narių su
šelpus ir vietos lietuvių gyve
nime sulošūs ne menką rolę. 
Buvo pažangi ir laisva drau
gystė. Joje galėjo priklausyti 
visokių pažiūrų ir įsitikinimų 
žmonės. Dabar jau pas mirs 
palieka tik fratcrnalių, Susi
vienijimo kuopos.

Mes springfieldiečiai prisi
dedami prie Chicagos Lietuvių 
Draugijos sveikiname naujos 
draugijos valdybą ir visus na
rius.

Kathorine* Mav«
patarnautoją pasažieriniamė 
lėktuve tarp San Franciscė it 
Salt Lake City, kuri jau laks
tantį kartų perskrido Sierra- 
Nevada kalnus tarp Beno- ir 
Sacramento ir kuri tame kely 
yra išbuvusi ore jau virš 7,000 
Vala“d,J- Hrc............

cagos Lietuvių Draugijos di
rektorių ir “Naujienų” redak
toriaus P. Grigaičio. Būtent, 
kad p. J. Mickevičius yra šios 
Draugijos prezidentas ir yra 
kompetentiškas žmogus daryti 
sutartį su Lietuvos Sūnų Drau» 
gyste. Na, ir susitarta šiomis 
išlygomis: Lietuvos Sūnų Drau
gystė perduoda savo visą tur
tą ir narius Chicagos Lietuvių 
Draugijai.

Visi nariai, nežiūrint am
žiaus skirtumo, nuo tos die
nos patampa pilnateisiais Chi
cagos Lietuvių Draugijos — 
Chicago Lithuanian Mutual Be
nefit Association — 
Susirgę gaus pašalpą; 
pomirtinę. Lietuvos Sūnų 
Draugystės valdyba: V. Au- 
gustaitis, prezidentas; A. Ben
derius, fin. sekretorius, ir V. 
Černauskas, iždininkas, išraše 
čekį ant vardo Chicago Lith
uanian Society ir vardu šios 
Draugijos iždininko John De
gutis, fin. sekretdriaus Paul 
Miller ant vertės $3,626.44 ir

Naujos Mados Namų 
Friczc $100.00 Seklyčiomįjjf
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MUSŲ SKAITYTOJAI LIETUVI!) UŽEIGOS
Dar vienas Ali

BRIDGEPORTAS

BRIGHTON PARK

111 bals

penktadieniais

SOUTH SIDE

SAVE

NORTH SIDE

COMMUNITY PLATE
SAVE

STORE NAME

sines

- moterims, vy- 
susėdus ar sta

119
117
115

124
128
127

Kokie tie tėvai, kurie Kris
tų nori padaryti karalium?

Penktadienį lietuvių kriaučių 
lakalas rinko naujų valdybą.

J. Bočiunas, Černau- 
skas laimėjo ACWA 
lokalo 269 rinkimus

34-Piece SĖT 
BRIDE’S WINGED CHEST

Demokratai statys 
majorą Kelly 

į majorus

Manau 
dauge 
nežino

SENITAS TAVERN
MRS. A. S. AVALLENT

4704 So. Western Avė

Kristaus Ka-
Tai tokiu

PIECE-BY-PIECE PRICE 
............. $19.50

Kalėjiman už pinigų 
f abrikavimą

Only o woman can appr«clat« the thrlll of io 
«xqui«lt« a sėt of ,llverware. The S-ponel cover 
of the Colonial Chest, with lt, warm Mahoeany 
tone and the velvety Blųe that line* it, malte, 
h a perfect Christmat Gift Container. Service 
for B. DeLuxe ttalnleit knhres.

OPEN AN ACCOUNT

Santa VVhispers 
to the Man of the House ■ m

GI VE HERA SĖTBF 
(tbmmunitii ftate

AUDITORIUM TAVERN
JOS. ir PRUDENCIJA RACIIUNAI

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

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

Raštai skiriami j ši skyrių neturi huti ilgesni 200 žodžių. Adresuokite 
"Musų Skaitytojams" būtinai pridedami savo vardą ir pavardę.

Pavasary bus Chicagos ma
joro ir aldermanų rinkimai.

Karididatai turi paduoti pe
ticijas, ir demokratai jau turi 
prirengę peticijas už dabartinį 
imajorą Kelly. Pats majoras 
dar viešai nepareiškė, kad jis 
bus kandidatu.

Lietuviai buvo prašę, kad 
13-toj wardoj demokratai sta
tytų advokatą Ch. Kai į al- 
dermanus. Vienok pats p. Kai 
atsisakė nuo kandidatūros ii 
pereitame reguliaraime wardos 
susirinkime John E. Egan buvo 
vienbalsiai paskirtas būti kan
didatu j 13-tos wardos (Marq- 
uette Park) aldermanus.

Miesto
“peidę” prieš Kalėdas

Deimantai, Auksiniai Žiedai, Laikrodėliai, Auk 
Plunksnos, Parsiduoda Pigiau Budriko 

Krautuvėje. Senas Auksas Perkamas.

lėtą “magiškų Štukų” ir t.t., 
tarp artimai pažįstamų, daba.' 
esu vadinamas čali Ali. Tai čia 
man ir susidarė reikalas žino
ti ką tas Ali reiškia, kad vė
liau nereikėtų rausti iš gėdos, 
kaip tautininkams dėl žodžio 
tauta... Todėl, kol musų gerbia
mas Ben Ali dar su* mumis, la

bolševiku, nes jo akys tik rau
doną matys. .

Tokiu budu, priėjome prie 
neišrišamos problemos, nes nei 
vienas nežinome redaktoriaus 
ypatybių.

Taigi, nutarėme viešai kreip
tis prie Tėvų Marijonų, kurie 
jį geriau į . 

kuris 
žiame 
sirne.-

darbininkai gavo

a 11a W rece-by-
P1ECE PRICE

------  $42.25
Imagine her exclt«ment, when you give her thl, thrlll. 
Ing ««t af <ily«rwara. an Christma* mornlnjl The Che,t 
I* »tyl«d to the luxury of the Weddlng Gilt Tablo — 
tarnith-prool. Service for • pooplo, wlth D«Ltix« »taIlt
ies*. hollow handle Imive,.

. SMALL WFEKLV PAYMENTS

ALEX’S TAVERN 
634 West 59th Street

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

Ar nualps, ar raudoną 
matys?tuvis “N.” No. 291 paaiškino, 

kad tik indi jonų kalboj yra žo- 
avių gal

vas, tai visiems akys nušvito.
Bet tauta neturi nieko bend

ro su reikalu, ki.vį aš turiu su 
Mat. aš esu vadi

namas Čali ir iš to vardo at 
ėmus č pasilieka “ali”. Prie to, 

pasklido žinia apie! turėdamas gabumų padaryti ke-

vai, bet kokie gali būti dva-| 
siški tėvai pilnai užsilaikantis 
celibato ribose? Juk gamta 
nepripažįsta lokių tėvų, kurie 
nieko bendro neturi su dvasios 
bei kimo atsiradimu.

O antrą, tie vadinami levai 
Marijonai visoms keturioms 

‘ Ii Ka
ralium, nes kur tik palemysi 
Marijonų neva raštą, apie Kri
stų, lai jie visuomet priker
gia nekaltam Krislui Kara
liaus—despoto titulą. Čia lai 
aišku kaip ųiusų Marijonai 
kunigužiai išponėjo. Mat jiems 
pasidaro geda būti pasekėjais 
arba tarnais to pasak švento 
rašto pusbasio ir biedno Kri
staus. Štai va mums kara
liaus tarnais būti tai kas kita, 
didele garbe. — A. J. S.

tai ne 
sakau, 
toriiAn 
d imas

Petras išreiškė nuomonę, 
kad redaktorius taip nualps, 
kad per kelis metus negales 
atsipeikėti, o aš kaip tik prie
šingai, būtent, kad jis pavirs

Aną dieną mes su Petru už
ėjome papietauti j vieną iš 
Bridgeporto valgyklų, ir, kas 
be ko, priėjome prie klausimo 
apie Vaitkaus rengimąsi skristi 
per okeaną ateinančią vasarą.

žinoma, kad taip, Vaitkų* 
skris šią vasarą, aš sakau. Apie

Petras neabejoja, bet, 
kas atsitiks su rednk- 
be galvos jei tas skri- 

1 a i m i n ga i pavyk t ų ?
išreiš

639 W. 18th Street,
t Telephone Canal 1133 

i .
Salutaras Bitteris yra populiarus lietuviškas 

vaistas nuo vidurių sunegalėjimo ir tinkamam 
apetito atgavimui. Geriamas su degtine arba 
vienas. Galima gauti visose lietuviškose įstai
gose — Taverna. Visuomet reikalaukite Salu
taras Bitter. 1

SALUTARAS DRUG AND 
CHEMICAL Co.

J. Bočiunas, J. černauskas ir 
kili pažangus kandidatai laimė
jo lietuvių, siuvėjų A. C. W. of 
A. 269 lokalo rinkimus^ kurie 
įvyko pereito penktadienio va
kare Amalgamated unijos na
muose, 333 S. Ashland avė.

štai tų rinkimų rezultatai: 
į prezidentus

J. Bočiunas ....
M. Butvilą ......

Į vice-prezidentus
J. černauskas .

Į sekretorius
F. Prusis .......
J. Katilius ......

Į fin. sekretorius
J. Bartašius ....
J. Bendokaitis

Į maršalką
P. Brazis .......
T. Seleckis .....

Į executive board (7)
K. Rugis \............ 124
A. Rulis ../..u..... > 114
A. Žile .............  133
I. Daunis ............ 133
A. Baciavicius .... 134
S. Beneckis ........ 134
M. Sriubas ........ 133
M. Plečkaitienė .... 41
A. Petrauskas .... 40 

Į joint board delegatus (7)
A. Chepaitis .
F. Brajus ....
C. Lukis .....
A. Kadsel ....
M. Gintar....
J. Bočiunas .
W. Zalanskas
A. Gayer .....
J. Bagavičius
M. Butvilą ...

AVESTSIDE - 
paliaus Laivas 
vardu tėvų Marijonų leidžia
mai laikraštis, kurį paskaičius, 
reikia nemažai stebėtis. Visų 
pirma, jeigu tie kunigužiai 
yra ne falŠyvi celibato (bepa- 
tystes) pildintojai, (ai kokiam 
(reikalui jie save ofišuojasi tė
vais? Sakysime, dvasiški te-

TIK LIETUVIŲ UŽEIGOSE LIETUVIAI 
JAUČIAS KAIP NAMIE

Štai dar daugiau smagių vietų visose 
lietuvių užeigose.

Stanley Warwick, 818 E. 51 
St, tapo užvakar nuteistas 
trims metams kalėjiman už 
falšyvų pinigų darymą. Pas jį 
buvo rasta prietaisai ir $39,000 
penkinėmis. Bus teisiami dar 
du jo broliai.

Pastaruoju laiku pasijutau dis tauta ir reiškia 
esąs labai keblioje padėty, o 
viso to keblumo priežastimis 
yra žodis Ali.

Visiems yra žinomas garsus žodžiu Ali 
lietuvis Ben Ali. Matėme egip
tietį Hadji-Ali, o dabar per 
“Naujienas 
Marųuette-parkietį “Ali Karta 
ni”. Atrodo, kad kur tik pa 
sisuksi, visi.T susitiksi 
ką tas žodis reiškia? 
kad netik man, bet ir 
liui lietuvių yra suvis 
nia, kaip lyginai iki šio laiko 
nebuvo žinoma reikšmė žodžio 
tauta. Dabar kada Tikras Lie

bai yra žingeidi!, kad teiktųsi 
per “N.” paaiškinti apie* tą 
mums mažai suprantamą žodį.

—čali Ali.

ASHLAND INN.
FRANAS KAIRELIS

6746 So. Ashland Avė
Patogi vieta užeiti visiems 

rams, -seniems ir jauniems - 
tiems išsigerti, pasišnekėti, čia malonia > ,vieta* j« 

visiems. Visados randasi geros rųšies alus, 
degtinė ir cigarai, kambariai dėl svečių — Fr. 
Kairelis yra žinomas netik Chicagoje, bet ir 
Chicagos apielinkėse kaipo draugiškas žmogus 
ir rėmėjas progresivės spaudos ir organizaci
jų musų užeigos visados yra mandagus patar
navimas.

Zuikiai, Zuikiai iš Wisconsino 
EMMA’S CASTLE CAFE 

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

EMMA’S CASTLE CAFE 
644 North State Street

1 PLATE 
34-Piece SĖT 

COLONIAL CHEST

3343 So. Halsted St., Chicago 
Tel. BOUlevard 6630

pažįsta, kad pasakytų, užsispyrė, Kristų padaryt 
musų tikriau* sprend

ar Petras ar aš. Lauk 
Petras ir Aš.

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

Skanus užkandžiai 
tu i žuvis.

Tel. Lafayette 2649

COMMUNITY PLATE 
26 or 29-Piece Service for 6 
BLACK ANB CHROME CHEST 

Alife-timegiftforthehomethat"She// asai
will be proud to show to her friends. /SpB S JZ 
Sėt consists of 6 teaspoons, 6 dessert (P "■ B B B f "1 
spoons, 6 forks, 6 Grille or Dinner yaFg ■ w
knives, DeLuxe stainless, hollow 
handles, 1 butter knife, 1 sugar spoon. ’ B B "■aaia 
Choiceof King CedriC'LadyHamilton, 
Deauville, Noblesse and Grosvenor 
patterns. PIECE-BY-PIECE PRICE

$33.75
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Akmuo ties mano 
kojom

ta jo atminimo atmosfera, kuri to
je šeimynoje gyva, a$ tuo ryškiau 
suprantu kalbamą Adomo Varpo 
paveikslą. TiK kai tą paveikslą per
keliu iš tapybos meno i realųjį gy
venimą dabar, pamatau, jog lieka 
tik ta pati gyvenimo audra, stau
gianti jurą, o nebėra tų galingų 
ąkių, kurios ramybe ir visišku pa
sitikėjimu nuteiktų moters veidą..•

raus materializmo purvinų kiaury
nių tik beugdant tėvo paliktas žmo
niškumo sėklikes širdyse.

A. A. JONAS BUČINSKAS 
Gruodžio 20, 1932-Gruodžio 20, 1934

Yra toks lietuvio! dailininko Ado
mo Varno žinomas paveikslas:

Gyvenimo audroje:
Juodas dangus užvirtęs ant stau

giančios juros, ir tam fone du žmo
nės, su vėjo nutvertais plaukais: 
vyras ir moteris. Vyras, visas — 
kaip pati gyvenimo rimtis, barzdo
tas, ūsuotas, kaip senovės pranašas, 
po surauktais antakiais galingomis 
akimis žiuri pirmyn; vyras — ap
kabinęs moterį, kurios galva šalia 
jo gaivos, kurios veido išraiška aiš
kiai kalba apie vidujinę ramybę ir 
visišką pasitikėjimą vyru, tai]) pat 
apie viltį iš gyvenimo audros lai
mingą! išeiti.

Didingas’ tas paveikslas! Daug 
kartų aš esu jį savo» širdies vaizdų 
skyriuje atsigaivinęs, kai mano pa
ties gyvenimo audros laužė dienų 
laivo stiebus ir, plėšė vilčių bures. 
Ypač, arti pagyvenęs su Jono Bu
činsko palikta šeimyna, persiėmęs

Kai indėnas ramiai kūreno savo' 
vakąro laužą, o už vandenyno pla
tybių musų prosenęlės verpė prie 
šakalių šviesos, ar buv.o galima ži-_ 
npti, kad bus laikąs, kai Lietuvos, 
girių gyventojų ainiai padės pasi
stiepti j padanges Naujojo Pasau
lio dangoraižiams? Kai bičių kraš
to tyla buvo šventinama medaus ir 
vaško kvapo, kai lietuvis pinė po 
ąžuolu liepinę vyžą, ir nežinojo 
apie ateinančius šimtmečius, ar bu
vo galima žinoti, kad tų lėto ir vai
šingo budo žmonių ainių ainiai pa
dės indėnų žemės istoriją atnešti į 
dvidešimtąjį amžių? O juk lietuviai 
jau, savo kaulais, po visas Ameri
kos Jungtinių Valstybių platybes 
paguldytais šalia ištvermingiausių 
pasaulio tautų vaikų, padėjo pagrį
sti pagrindą tam, ko vardas šian
die skamba galybės tonu pasauly
je:

“Žiemių Amerikos Jungtinės 
Valstybės”!

tt •»
Čikagos Tautiškose Lietuvių Ka

pinėse yra nuošaliai nuo vartų ke
lio kuklus tašytas akmuo. Tįes juo 
esu stovėjęs drauge 
šeimynos nariais, 
Bučinskaitės 
su jaunuoliškai nukirptais plaukais, 
man priminė, kaip Adomo Varno 
paveiksle vėjas laiko žmonių plau
kus. Tik Bučinskaitės beturi žiūrė
ti gyvenime i buvusį ramybės ku
piną motinos veidą, o tėvo galin
go žvilgsnio ateitin jos nebeturi. 
Gyvenimo audra šias jaunuoles iš
ves šviesias ir išdylančias iš biau-

Mažas tašytas akmuo, su iškaltų 
inžinierių draugovės ženklu, man 
atrodo kaip ir paliktas kertinis' ak-; ' 
muo užsibrėžtos didelės statybos. 1 
Rodos, buvo .užsimota statyti koki 
tvirtą ir dar nebūtą dangoraiži, sie- 
kiapti Idealų Saulės, lįęt statytojas 
nuėjo ten, iš kur nebegalėjo su-, 
grįŠti, ir statybos užsimojimas liko, 
ik ties tuo kertiniu akmeniu.,. Ir, 

Žiuript i tą akmenėli, mano dvasia 
jaučia di<Wi norą, kad nebūtų ša-. 
Ha jo statomas dar koks nors dirb-, 
ti.nis paminklas, kurių kapinėse < 
daug, bet kad gyvas paminklas, ku
ri tas akmenėlis primena, butų nuo- 
at likusios šeimynos širdyse, kad 

, auuosios Bučinskaitės įneštų į gy-_ 
venjmą širdis, kurių negalima ap
kaustyti auksu, širdis, kurių noga- 
ima liesti pirštais, apvyniotais pi

nigų popieriais, širdis, kurios žino 
pasiaukojimą, atsidavimą, atsižadė
jimą, idealą, o nežino egoizmo, sa
vanaudiškumo, smulkmeniškų “išro- 
kavimo” jausmų ir kitų usnių, ku
rios gerai auga toje vietoje, kur 
turčių būti širdis, jeigu širdies nė
ra- ..

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

ALFABETO

$js skyrius yru vedanuts tikslu pagelbėti musu skaitytojams
susįrasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų

TVARKOJE

negalite susirasti ko jieškot, paaukite Naujienas, Ganai 8500, 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite inforpiacijij, jei
gu tik jų bus galima gauti.

........... ...... . 1 '"?■■■■

AKORDIONAI
ACCORDIONS

AK0MR» inMWSI'
Smuiką $18 vertės su skry- $C Eft 

nia ir smičium tik .......
Kornetai, trumpėtai, kląrinetąi, saxo- 
fonai, trombonai, bubinai ir bubinų 
prietaisai 60% žemiaus kainos. 

9J.4 Maxwell st. 
prie Sangamon

ANGLIS
COAL' ■ «<* v r.4

ANGLIS! Tūkstančiai ųamu var
toja ekonomiškas, be suodžių Tro- 
pięair anglis—Garantuotas svarumas 
ir šiluma. Scree.ning — $4.75; Mine 
run — $5*75; Lump arba egg — 
$6.00.

NORTHERN COAL CO., 
3 telefonai

Republic 0600 — Ląvmdale 7366 — 
______ Merrimac 2524

BARŲ FIKČERIAI
BAR TOTORES

susirasit 
ko

su Bučinskų 
ir vyresniosios 

Joanos — profilis,

Atsilankykite i u
'« DEDUIDE’C DRĘSS AND « g
s deKNIue o lingerie SHOPPE I

SENSACINGAS IŠPAR9AVIMAS
DOVANU KALĖDOMS

Kainos Nupigintos ant Visu Prekių

DRESIŲ
PANČIAKŲ 2
ŠILKINIŲ APA-~ 
TINIŲ RŪBŲ 
RADIKIUUŲ 
ROBES
PAJAMŲ
SIJONŲ ir 
PIRŠTINIŲ

Mes turime tinkamų jums .dovanų už labai 
kainą.

PIRKITE SAVO KALĖDINES DOVANAS į
MUSŲ KRAUTUVĖJE. i

JUMS TAS APSIMOKĖS. J

» » »
Nuostabiai lankstaus proto musų 

dienų rašytojas anglas Konan Bei
lis, mirdamas, paliko šęimyąojp to
kią atmosferą, kad niekąs jo never
kė, nors šeimynos meilė buvo jam 
didelė. Doilienė pasakė tiems, kas 
klausinėjo, kad palikusioms gyvie
siems šeimynoje nėra kO verkti, nes 
jos vyrasj jos vaikų tėvas. ir šian
die tebėra su jais visuomet Ar vi
sur, visi jie jį jaučia, kaip gyvą, 
savo tarpe. 1

Amerikos “Maksimo (Gorkio” — 
Stebėtino žmogaus r— rašytojo Dže
ko Londono našlė prieš keletą me
tų, iš savo vyro palikto ūkio .Jung
tinių Valstybių vakaruose, buvo nu
vykusi j ‘Europą. Vokiečių rašyto
jų laikraščio “Die Literarische 
Welt” (“Li.toratųros Pasaulis”) ben
dradarbis, pasikalbėjime su šio di
delio rašytojo našle, paklausė, ko
dėl ji neištekanti, nes dar esanti 
jąuna ir energiška. Džeko Londono 
našlė atsake tokiomis mintinus.:

“Savo vyro paliktuose uamU.Qše> 
kur aš gyvenu Amerikoje, aš jau
čiuos, kaip mano .vyrąs tebegyyeų- 
tų drauge sų manimi. Kai aš sėd
žiu knygyno kambaryje, kur sėdė
davo mano vyras, aš jaučių jo dva
sios ir minčių ten buvimą, jo Jkięk- 
vienas paliktas daiktelis kalba į ma
ne kaip ir tiesiai iš jo lupų...”

Tas mažas akmenėlis Tautiškose 
Kapinėse, kuriame iškaltas inžinie
rių draugovės ženklas. kalba apie, 
užsibrėžtą statybą neb.ųto dąr dan
goraižio, skirto Jdąalų Saulę siek
ti, todėl ;n.eraiįda jokjo kito medžia
ginio paminklo pridėti .ant to ka-; 
po, kaip tik tą, kuris maitinasi šir
dies kilniais virpėjiinąią, kuris kY-^ 
la aukštąi virš pinigų, yjrš ‘Aįspų.-; 
dingų parodų”, virš viso žemės >pur-i 
vo, kuris dažną! ir yyŲojapčjbinjS: 
spalvomis reiškiasi.

ANTRARANKIAI ir nauji 
n s fikčeriai taipgi stalai ir ^rėJ 

įvernoms. Labai pikiai. 
CHICACO CABlįJET & MILL CQ. 

3012 Archer Avė, Lafayette 123$

BIRUTE
bręihręn 
che,ery 

“snųck”

, greetings! 
Yuletide sea- 
UPOn us ųn- 
five <Jąys *t»il

jums reikia
JUBILERIJA

JĘWJELRY

IBERNICEDRĘSS shoppb“ j 
a UMimVI" 3437 South Halsted Street j

GIRDĖSITE EUROPĄ SŲ

Atwater Kent 
RADIO

Tai yra geriausia ra 
clio riąkoje.

Jusų seną radio pri
imsime už pirmą įmo- 
kėjimą, o įeitus leng
vais išmokė j fanais pek

į menesį, 

JOS. JOZĄITIS, Jjgr.

CENTRAL 
DISTRICT 

FURNITURE 
Company 

262L23-25 ^ut|i 
Halsted Street

■11

KALĖDŲ EGLAITĖS
CHRISTMAS TREES

Kalm»ų Eglaičių 2 vagonai 
Pigiai. Skubinkit, kol dar yra 

CZERWIEC WRECKING AND 
LUMBER CO.

3658 S. Westęrn Avė. Virginia 0^58 
Ąžuolo ir klevo grindys. Rlaster 
Board^. Stogams medžiaga. 4 kom
binacijų durys. Langai. Ądverijos. 
Naujos lentos. Ateikit.

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

ir klevo grindys. PI 
Stogams medžiaga.. .4 kom-

KĄ TIK NORJTE 1S MEDŽIO—len
tų, ląųgų., durų, ąięnojų, adverijų —- o*mieli-

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

ĘĘNTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLW0RK

KASS JE^ELRY & MUSIC STORE 
42J6 Arąheif Avė. Lafayette 8617 
Motęr, ir vyr. rank. laikrodėliai $2.75 
ir augšč. Parker fountain plunksnos 
setas $1.95 ir ąugšč. Ąkordionai, 
smuikos, gitaros, muzika.

KAILIAI
. FURS

...... ■■■■■■■■ T

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos25v IKI 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet į

LĘVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Divisięn St.
________ kampas Marshfield________

RADIOINŽINIERIAl
RADIO ENGINEERS

MODERN MILLWORK & BLDG. 
SŲP. 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. VVesterų 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. Modąrn. 8 d miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

GENERAL RADM) STORE 
3856 Archer Avė.

Lietuviai Radio technikai-inžinieriai 
sutaisys jusų bile kokį Radio pigiau 
r geriau negu kiti, šaukit Laf. 6195 
RUPTUROS DIRŽAI I 
TBUŠSES for rųpture I 

________________________ L—.. 1 
AR JUS TURITE RUPTURĄ 
Jeigu taip, tai atsilankykite ir 

mes pritąikysime jums musų spe
cialiai padarytą diržą.
Single ...s.......... $3 I 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

flreetiųgs, 
T*bis is tlie 
sęp. It bas 
ųąticeęį. Herc it ią,
Clirjstmas ?n J’U bet 67 % of you 
liaven’t dojie ąl.I yoųr shppjūng — 
just likę some people are always 
lute to rehėhf's^fT Well, you’d bet- 
ter hurry withV^m’ shopping, be- 
cause your friends might vvondcr 
i f there iš ą Santa. Peąr o.ld Sąnta! 
Likę Rudy Valjec — bringing joy 
and hąppiness to everyone!

After somė^ delibcratian aųd 
.ųuestiou as .fcftį 
fitting the , p4 
Committee, thefr Menibership .Coiti- 
mittep and ,Ent$rtainmėnt Commit
tee have boon, dĮuly appointed.

Emily Vičas and Alex Micevich 
.(grandpą) ,c^woąe our auditing 
committee. 80 ovcr the
books every ’^^'^pften to seę that 
every.ibing js as it should be. A 
soi;t of a cRecd. you see.

Helen Vosp<&Ąder, Arthur Blozis 
and Marika Pyišis. compfisc thę 
memhenąhip .coimmittee. This bored 
er-a-boąrd jyiUį^dmit or rejcct all 
pro.wę.tive (Just «ct on
Hm good ąidę of tįhe girls, Art 
doesn’t coųnt).

Aml of courae ypų kpow bur en- 
teųiaAbhieąt c.ommittcc by now. 
They pląpned opij successfully 
“puRed pffv tb.at ęvening sočiai of 
T>ec. 8th,. S&eVC v/ill stand on his 
'bąuds., mahę fąces, or anything just 

pto ęntertaid '$pų. (Go ahead, ask 
įblm). Tony Simukas and Helen 

Ą^ėjąą Vitfcąąakąą. ComOkhhįy ar.ę morc than vdllin#
"■ ....... t ------ ---- 1 ■ ..........

Art Pikas of Red Birds on Top with 41
O'

. > 'I" <

MNMN

3.
4.
5.
6.

Player
1. Ant PįkĄS

J. Staųąitis
P. Peterson
J. Budrick
F. Ęuę.įn
Tony Lauraitis
A. Wat$

8. J. Lucid
9. S. Piairjek

10. T. Lapįnski

SIL-WAY FURRIERS
Excluaive MĄnufacturers of 

SMART FURS 
N.162 STATE ST. CHICAGO 

Kambarys 1,515
Tel. Dearborn 2977
Kailiai valomi, gla- 
zuojami ir pamu
šalas indedamas su

*10
Kailių perdirbimas į 
vėliausios $90 
mados .....

r.perdįriųmaa' 
T venausios ma
dos dže- S1 A
ketus ........... ■ V

Gaukit musų pigų apskaitliavjmą 
naujam kautai.

. .M .....................B"... ........... . .1 "'4. .. .... ..............................1'

KALĖDOMS SPECIĄUAI
Seal kailiniai
ir augšč. ........... ............. .....
Kailinės muftos -S9 'Clft
ir aągšč. ......................
Kailiniai valomi, taisomi, persiuva
mi ir naujai ’pamušami.

........  ...... ........"-n-.............. ■-■T)---------

RAIDOMS PASIŪLYMAS 
Specialis išpardavimas tiesiog iš dirb
tuvės. — Išdirbanti parlor setus. Par
duodam pigiai ųuo $39 ir ąugšč. Su- 
taisom parlor setus — we repąir 
parlor sėts — darbas garantuotas.

FELJX KLIMAS ir JOE KĄZ1K 
Savininkai

ARCHER AVĖ. FURNITURE CO. 
4140 Aręhęr Avė. Lafayette 8516
——■ --------- "T"--' t-? -- i-1—

Cohen Ęros Furniture
Company

1401—'09 S. Hhjsted St.
Seniausia labiausią patikima ra

kandu krautuvė Chįcagoįe
VĮsi rakandai, kokių tik teikia jū

sų namams. Parduodame kaip <ik 
galima pigiau. -7Ateikite, ir ius per*, 
sitikrinsit patys.

Jeigu būtumėt neužganėdinti, grą
žiname pinigus.

Ateikite pas Cohen Bros, nusipirkti 
pąrlor setą, kręslus, lovą, patalinę, 
stalus, divonus, Įęmpąs, ko .tik jums 
reikia.

Parduodam ąž storąge kaštus. Rakan
dus, divonus, indus, patalinę ir lt. 

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

įsteigia 1906 metais
PjlO S. Hafctęd Normą! 5150

KNYGOS
BOOKS

STOKĄGE RAKANDU ĘARGENAI 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
$300 kauraj ........................... $35.00
Parlor, miegkambąrio ar val
gomojo kamb,, rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

57<t6 So. Ashland Avė.

"■ -J. 11 1 ........ ....."(I . ............................
THE BRIDGEPORT ROOFING CO.

Ar jusų stogas reikalauja patai
symo? Paaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
tąipgi darąme visokį blėkorystža 
darbia

8216 So. Halsted Street. 
_______ Tel, VJCtory 4965.

Sviestas — Wholesale
BLTTER _ WHOLESALE

ERNSTER BROS
IšDIBfJAI “PURITY” 

SVIESTO
230.3 W. Cermak Roąd 

Chicago.
Telefonas Hąymarket 2330
Has sviestas susukamas kas- 

Pirkite šviežia “Purity” svie- 
kasdien^ Parduodame tįktai 

ir šu- 
; te-

Chicago.

šviežias sviestas _ 
dien. r1“’!"' * J 
stą _____ __________
vv^olęsale. Taipgi kiaušinius ir 
ri. -.Attąžiuokit arba pašaukit

——
SKALBYKLOS

LAUNDKIES
......................................... .. ■■ . .......................................

Tel. Rockwąll 9208-9
10 metų toj pačioj vietoj.

Marshafl Sąuare Wet 
Wash Laundry

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

T' 1,1> i 'ii'ui.jr ".'.■u'j.j.im.,wxi u. 1't. ............ .
MAX KOŲN, ląip. Turk. Tabakas

Lašt sįijtnday’s game Art

Mąęte 14 ųjore points. This 
prącticaŲy p^aces that throphy 

intę his Būt we can
.•*.i *■

ąey.er tęll <wh^| the pther play- 

ers are going to do. Then of 

course, we don1’! «e$p$ct Art to 
' ■■ ■ .

lay down on the job.

ĮNPĮVIPVĄU SCORING LIST
Baskets Free Throws Totai 

41 
21 
18 
18 
17 
17 
15 
14 
18 
18 
18 
13

Team 
Jstac) ^įrds

Red Bird$ -t i
Stanley Ę. Mažeik’as Ąces 

Bųlaw Acę$ < '■
J. R. EucįeĮikis 'B. R. Boosteirs 

J. F. EuĄeįkis B. R. Boosters 
Atlantic VjHa^ers
J. F. Eu<J0kis ?B. R. Boostere 

įife B. R. Boosters
11. F. Kluchinskas Stanley p. Mažeikas’s Aces 
X?. M. Auto

16 <9

8
9

6

2 
0

6
6
6
6

? i

Senų ir .naujų liętayįškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 Sįo. Hąląted St., Chicago', III.

to ftelp Stav.e DerAng. I think they 
make a gąod bunch of entetrtąių- 
.ers, don’t y.ou?

I hope Santa Glaus revvards them 
-with a nięe Xmas oard. . I hope 
Santa remembers all of Ube Birutė 
mombens.

Birutė and I wišh you all a 
Very Merry Ghristmas.

P. S. ’Don’t forget rohearsal next 
weok — 7:30.

P,. L K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
valdyba 1984 metams: T. Janulis, 
pirm., 8480 So. Morgaų St.; Ą. 
Maziliauskas pirm. Pag.. 6135 S.

‘ižd.. 2603 W.,- 69th St; j 
kas "kontrolės rašt.; J 
apiek. iždo; Ę. Kunevičią „r w 
Susirinkimus laiko kiekvieną mė-
M

Chiof.

Chjcagęs Draugiją, 
Ktoto Valdytos 

1934 jnetanjs

ofi 
1934; 

,2584: 
W. 47 JŠ£tJ Frank Jakavičia. vice- 
m e

Sharka, lin. rašt., 4685 S*. Wash-

lumskis, maršalka, 4601 ■S. Fran
cisco Avė.
Laiko susirinkimus kas mėnesį 

kas antra ketvėrgą, 8-tą vai. vaka-

-4 ' U'—“"'■■V.......J ....... i-1-............. . ■

ILLINOIS LIETUVIU PA&ELPOS

J. Janušauskčas, iždo globėjai, D.

________________________ _______ _ It. —-------- --

VIEŠBUČIAI
HOTELS

” " VlCTORIA UOTEL ’ 
kamnas CUrk ir Vąn Buren Rty.

Rambąnąi $1 ir ąųgščiau.TeĮ.O.įF’

LIETUVIU KEISTUČIO PAŠALPOS 
KNIUBO valdyba 1934 metams: 
Pranas Jakavičia pirm., 2688 -W.

sekr.. 1900 W. > St: WąRe.r 
Sharką fin. Tašt., .4635 So. Wash- 
tęnąw Aye.: Leonas Klimavičius, 
2534 M. 46th St.: kentrplėB rąš-

• tininkas; J. Shaltėmanas, 7017 
South l Camballe Avenue; K. 
Warnis iždininkas, 3838 South 
Kedzie Avė.: T. Tamulipnis mar
šalka. St Narkis korespondentas, 
F. Shutkus knygius, T. Dundulis 
kliubo daktarąs, 4157 Archer Ąve., 
Telefonas Virginia 0086
Kliubo Susirinkimai atsibuna kas 

1-ma nedėldieni kiekvieno mėnesio 
12-ta vai. dieną. Liberty Grove svę- 
tąinėie. 4615 B. Moiart Street

1 — ■—. .......... ■- 1

TEISYBES MYLĖTOJU DRAUGY
STES valdybe 1984 metams: Pet
ras Killis pirm., 3847 S. Lituanica 
Avė.; Liudvikas Yucius vice-pirm., 
3252 So. Halsted St.; Steponas 
Narkis prot rast., 1900 W. 85th 
St.; Feliksas Kasparas fin. rašt., 
8584 So. Lowe Avė.: Jonas Zalato- 
ris ižd.. 6680 So. Western Avė.; 
Zigm. Grigonis kontr. rašt. 4427 
So. Francisco*Ave.; Jonas Paža
ras. 4427 So. Francisco Avenue: 
Povilas Sakalauskas maršalka. 8600 
So. Union Avė.: Steponas Narkis 
korespondenas. 1900 W. 85th St.
Susirinkimai atsibuna kns antras, 

nedeldienis kiekvieno mėnesio Cblcą-
Soutb

——----------■' —. g...—-...................................

JAUNU LIETUVIU ĄMETUROJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdybą 1984 
metams: pirm? J. Rūta: vice-pirm.

S. Love Ąve.; teisėjas K. Valaįtis, 
8306 %>. Ų.mąn Avie.; ligonių pri
žiūrėtojas Petraitis, .8JL59 KSp. 
Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir-

Halsted St.

ge, gruodžio 20 d. 1934, 42608 W- 
47 St, 8 vai. vakare.
ti. Bus gražių dovąnų. Sekr.

Humbold Park Lietuvių Politikos 
kliubo metinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 20 d. 1984 m. Ąlpwo Si- mons svet.. 1640^. tfa 
8 vąl. vak. Gerbiami nori 
šiame susirinkime bus SV)-..... ,
kalu taipgi bus renkama vąldyba 
ant kitų metu. Valdybą.

.bukite 
nu srai

Your Xmas Ba.th?
b »ve v°u taken y otų: Xipas

If not then come te the Medinąh 
pool,

and enjoy another L.Y.S.
A Spalsh Party ąt 50$ N.

Avė.
On Satunįay £ec. 28- Fkst ©AP at

8 P. m.
to seą yQų t^e ^1 yet

•f m w 'sruT-i



KetvirtadieniNAUJIENOS, Chicago, TH
915

929

Anna939

GRUODŽIO 31

TEL. REPUBLIC 8402

2417

THE

RADIO
Balansas

KALENDORIAI

NORTGAGE BAHKERS

REAL ESTATE

For Rent

Gerkit ir Reikalaukit
yjįįfa

didesnių dalykų yra

per kratini

(Vardai ir pavardė)

(Adreeaa)

Lietuviškos 
Degtini*

Peoples krautuvėse 
eina didelis prieška
lėdinis išpardavimas

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvienų

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

duoti 
sales-

NATHAN 
KANTER

viso ko galima prisi 
geriausiu pasitenkini

Turtingų žmonių duktė, jieško 
dama laisvės, ištekėjo už ne 
gi\> komunisto, ir ką gavo.

pasi- 
ir 14

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

prie 
iškaba

Ana 
Laurinui

Choras
“Kor-

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Apie savaitę laiko gulėjo negy 
vas auC.omobilyjė, Ohio vals 
ti joje.

Naujų Meilų Sutiktuvių Va
karas. Rengia Southsidės SLA 
kuopos A. Balčiūno svetainėje, 
Roselande.

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

Rastas nusižudęs 
Chicago turtuolio 

Hibbard sūnūs

NAUJIENOS Pantera Dcpt.
1739 S.Halited St., Chicago, III.

Anksti 
piktadarys užpuolė 16-kos me

905 Ciuprinskui Vytui
908 Fabisiewicz‘ M.

WGES 
1360 kilocycles

TAVERN ir Restaurantas parsi 
duoda, pilnai Įrengtas, gerai isteig 
tas biznis. 60 vietų atsisėdimui. Ap 
leidžiu miestą. 3313 W. 63 St.

Visų Draugijų Se 
krateriams ar Ko

respondentams

Svarbi Žinia Taver
nų Savininkams Chi- 
cagoj ir ApielinkėseIš Draugijų Veikimo

L. Klein krautuvė pildo 
Relief Orderius

Kliubų ir Draugijų Su 
sivienijimas išsirinko 

naują valdybą

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

Žvaigždžių 
Kentucky 
Boarbon

9 vai. vakare 
iš stoties 
WSBC

kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

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

Dabar 
pijęs Kalėdas Peoples Krautu
ves yra atviros kas vakarą ir 
pcdėliomis nuo 10-tosryto iki 
4-tos po pietų. (Sp.)

ryto - vakar biaurus

daug kalba- 
baltveidę komunistę, 
juodveidžio (negro) 

dabartinis vardas

SUPREME MEAT 
MARKEI CO.

Radio “Pipirai”, šauniai 
dainavo praeitą ant

radieni
Peoples Fumiture Co. Krau

tuvių duodamuose radio pro- 
gramuose, kurie eina kas ant
radienį iš stoties WGES, kas 
kart dalyvauja parinkti daini-

Komunistė, negro 
žmona, bėdoje

VASARIO 10
Naujienų metinis koncertas 

Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje

TUOJAU RASIMATYKIT
Didelė nepaprAsta proga užsidirbti 

pinigu ir gauti nuolatini gera darbą. 
Reikia reprezentantų ir salesmanų 
Illinojaus teritorijoms Chicagoj, o 
taipgi Waukegane, Joliete, Rockfor- 
de, Peorijoj ir kitose vietose kur gy
vena lietuviai, lenkai ir rusai. At- 
stovaut ir pardavinėti tavernoms gar
siausia rusiška degtine Smirnovką ir 
Zubrowką. Labai geras komisas. 
Kreipkitės adresu:

INTERNATIONAL WINE & 
SPIRITS CORP.

219 N. Jefferson St. Chicago. III.

Piktadarys sumušė 
mergaitę

PASIRENDUOJA 4 kambariu fla 
tas vidurmiesčio apielinkėje ant ant 
ru lubų. Renda $12 mėnesiui, savi 
ninkas lietuvis.

Tel. Haymarket 8494 
1427 Congress St.

TAVERN pardavimui, geras biz
nis. moderniški fikčeriai. Pop-corn 
mašina. Priverstas tuojaUs paau
kauti. 501 W. 32nd St. Victory 8361,

PARDAVIMUI Tavem. Yra visi 
Įtaisymai dėl virimo valgiu. Geroj 
vietoj, biznis išdirbtas.

6142 S. Westem Avė.

Jasikowics Antoni 
Labanauskis Juoras 
Lukae Veronika 
Marti nkus 
IladUkinui 
Salmoskas 
Vill-is .Jos. 
Zawadski

KALĖDOMS AKORDIONU 
IŠPARDAVIMAS

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

1514 MilvVaukee Avė., Chicago.
Tel. Brunswick 0240

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.

PARDAVIMULTavern, pigi kaina 
labai geroj vietoj.

1308 W. 79th St.

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

SAUSIO 27
Chicagos Lietuvių 

^Pirmyn” stato operetę 
nevilio Varpai”, Sokol Chicago 
Hali, 2345 South Kedzie avenue.

Dauguma linksta pirkti kalė
dinėms dovanoms ką nors pasto
vesnio ir itinkamaus dėl namų, 
todėl nestebėtina kad Peoples 
Rakandų Krautuvės šiomis die
nomis buvo aplankomos dide
lio skaičiaus pirkėjų, ieškančių 
praktiškų ir naudingų dovanų. 
Tiesą pasakius, Peoples Krau
tuvės yra gana gerai prie to 
prisirengę, taip kad kiekvienas 
čia atsilankęs pirkėjas ištikrų- 
jų randa to, ko labiausiai pa
geidauja.

Kas tik atlanko šias erdvias 
krautuves, pastebi nesuskaito
mą prekių rinkinį, ir palyginęs 
senas kainas, labai greitai per
sitikrins, kad nėra reikalo va
žiuoti j didmiestį ar kur kitur, 
nes čia 
pirkti su 
mu.

Tarpe 
visokių baldų setų, pečių, kau
rų, refrigeratorių, polvyklių ir 
radio. Taipgi randasi labai daug 
smulkesnių dalykų ir dalykėlių 
— viskas kas tik tinka namų 
papuošimui arba patoginimui.

Prie to, IPeoples Krautuvės 
nepamiršta ir mažųjų, nes dėl 
jų čia randasi skyriai žąislų ir 
visokių vaikams rakandų. To
dėl kiekvienas atlankęs Peoples 
Krautuves su Kalėdų pirkimais

P. CONRAD
PHOTOGRAFA8 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd St. 
Englewood 5883-5840

Naujų Metų Sutiktuvių Va 
karas. Rengia “Pirmyn” choras 
Hollywood Inn svetainėj 
West 43rd street.

VASARIO 17
Amerikos Lietuvių Advokatų 

Draugijos bankietas Shoreland 
viešbutyje.

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St 

Tel. Canal 8500

Chicagoj dabar 
ma apie 
kuri yra 
pati. Jo 
Jane Newton. Ji yra duktė tur
tingo biznieriaus Jono Emery 
iš Grand Rapids, Mich.

Su savo negru vyru ji gyve
no dideliam varge — dargi su 
vaikais. Juos išmetė iš buto, 
kuriame jie gyveno, 615 Oak- 
wood Blvd. Jane nepaklausė 
teismo orderio ir sugryžo atgal. 
Tai vėl buvo pašaukta teisman, 
ir teismas ją nuteisė kalėjiman.

čia netikėtai ją pažino vie
nas advokatas, M. J. Bas, su 
kuriuo ji kitą syk mokinosi 
Michigano universitete.

Jis pradėjo ja rūpintis. Susi
žinojo su jos tėvu.

Advokatas Bas sako, kad ji 
buvus labai gera studentė. Bet 
pasidarė komunistė. Buvo ište
kėjus už dviejų baltveidžių vy
rų, bet juos metė ir ištekėjo 
už negro, kurs yra komunistų 
agitatorius ir neturi jokio kilo 
darbo.

Buvo išbandytas jos protas. 
Daktarai pripažino, kad ji turi 
sveiką protą ir dargi yra labai

Virš minėta krautuvė sąži
ningai ir maloniai išpildys vi
sus Relief Orderius. Taigi tie, 
kurie tokius orderius turi, pra
šomi atsilankyti į tą krautuvę. 
Krautuvės patarnautojai yra 
instruktuoti tokiems žmonėms 
kuogeriausiai patarnauti. ;

Skeb.

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

Šviežiai NUPEŠTI KALAKUTAI
IR VIŠTOS, svaras....................

Šviežiai NUPEŠTOS ANTYS ir
ŽĄSYS, svaras .........................

Prie kiekvieno kalakuto ir žąsies duosime 
SPECIALES DOVANAS!

metams yra 
t. Užunaris; 

Andrijauskas; 
Tamašauskas;

Narbutas; Ižd 
; Iždo globėjai: J. 
Norkus, K. Jurijo- 

Maršalkos K. Galvinaus- 
ir A. Klauda; Trustisai: 

Sudintas ir P. 
Bendrovės atstovas: A

Organizacijos, kurios pagei
dauja, kad jų 1985 metų val
dybų narių vardai tilptų “Nau
jienų” Draugijų Sąraše, yra 
prašomos prie pirmos progos 
prisiųsti vardus ir adresus j 
redakciją. Sąrašas yra suda
romas dabartiniu laiku.

ninkai, ir kurie sudaro gražius 
ir įdomius programus. štai, ir 
praeitą antradienį, programo 
dainų dalį išpildė jauni daini
ninkai, kurie save vadina “Ra 
dio Pipirai”.

Jų gerai suderintas kvarte
tas po vadovyste Antano Gied 
balčio, kibai gražiai sudaina
vo keletą rinktinų dainelių, ku 
riuos jau senai girdėjus buvo 
labai malonu pasiklausyti jųjų 
jaunų ir gerai išlavintų balsų.

Tarpe dainų buvo įdomių 
kalbų. Dr. K. Kliauga D. D. S. 
kalbėjo apie dantų užlaikymą, 
o programo vedėjas J. Krukas 
pateikė daug žinių ir naudingų 
patarimų Kalėdinių dalykų pir
kėjams; kas yra geriausia pirk
ti ir kur pirktj, kad galėjus 
daugiau sučėdyti.

Pagaliaus, buvo pranešta, 
kad Peoples Krautuvės duos 
Kalėdinį radio programą, kuris 
bus specialiai gerai prirengtas 
ir jo išpildyme dalyvaus ge
riausi čionaitiniai radio daini
ninkai ir daininnikės.—XXX.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė 

Chicago. 11L

Dehvare 
rado negyvą William Goki Hib- 
bard, sūnų stambaus biznierio 
ir turtuolio Frank Hibbard.

Kunaa. buvo rastas automobi
lyje, kuris stoyejo uždarytame 
garaže. Motoras buvo atrakin
tas, bet stovėjo. Atrodė, kad 
nusižudęs mirė bevaldydamas 
automobilį, nes1 buvo sukniubęs 
ant vairo. Ariot policijos, jis 
taip išbuvo negyvas apie sep
tynias dienas.

Koroneris, atlikęs tyrimą, ra
do, kad Hibbard'as mirė paė
męs nuodų. Nusižtidžiusio tė
vas yra stambios firmos, Hib- 
be.rd, Spencer, Bartlett bendro
vės prezidentas.

THE THREE MUSKA
TEERS, tai yra naujausios, ge
riausios, švelniausios ir malo
niausios degtinės, Straight 
Bourbon Brandy ir kitokios 
degtinės Chicagoje ir Ameri
koje. THE THREE MUSKA
TEERS degtines yra musų 
dirbtuvėje perdirbamos (rcc- 
lified). 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 
R. Zaleskis.

Mes patariame lietuviams, 
Tavernų savininkams, nusi
pirkti šių grynų ir gerų 
THREE MUSKATEERS degti
nių ir pasiūlyti savo kostumic- 
riains.

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

Musų Kompanija gali 
gerą darbą dėl daugelio 
manų.

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

Apskelb.

į ClftSSl Fl ED APS
Help Wanted—Malė 

Darbininkų reikia

Progress Fumiture Co., pa
liko labai populiari tarpe di
džiumos savo kostumerių, o 
ypatingai radio klausytojų, šio
ji krautuvė visados duoda įdo
mius radio programus. Laiks 
nuo laiko girdi Chicagos rink
tinius talentus. Taip, ir pra
eitą nedėlią teko girdėti L.K. 
M. choro keturis granadierius. 
kurių dainavimas man labai pa
tiko. šių keturių jaunuolių 
laukia graži ateitis muzikos sri
tyje.

Advokatas G. Gugis taipgi 
prisideda daug prie balansavi
mo šių programų O Jonas Ro
manas kaip dainavime, taip ir 
skelbimuose, sugebi atlaikyti 
savo pusę.—Jostra.

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina į vyriausjjį paštą 
(Canal ir Van Buren streefs) 
atsiimti. ReikLA ’ klausti 
langelio, kur f padėta 
“Advertised Widdow’

Kvočiama, ji prisipažino pa
dariusi gyvenime klaidų, nors 
ji tiki į “naują laisvę”.

Jos tėvas sakė jos nevaręs iš 
namų. Ji pati išėjusi, jieškoda- 
ma “laisves”. Tėvas susirūpi
nęs, bet, jeigu jos nuomonės ne
pasikeis, jis nežinąs ar ji pri
ims jo pagelbą. Tėvas 'visgi pa
samdė advokatą Bas, kad jis ją 
gintų, ir apsaugotų bent nuo 
kalėjimo.

SAUSIO 26
Footballininkų KIPŠAI-IMPS” 

šokiai St. Agnės Auditorijoje, 
Rockwell ir Archer.

689 — Mergaitėm suknele. Gatavai pasiutfo& brangios, todėl 
siūdinkite savo mergaitėm po suknelę. Sukirptos įmieros 8, 10, 12 
metų amžiaus mergaitėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kiitę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti liiierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. . Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikią adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Nutarta iždininką padėti po 
$500 kaucija. V. Krištopaičiui 
prailginti morgičių trims me
tams ant ketvirto nuošimčio. 
Išrinkta komisija suradimui pi 
gesnės svetainės susirinkimų 
laikymui kitais metais.

—Korespondentas.

SAUSIO 5
Bulaw Aces šokiai, Hollywood 

Inn svetainėj, 2417 W. 43rd St.

LIETUVIS 
LAIKRODININKAS 
Pilnas Pasirinkimas 
Bulovą ir Elgin 

Laikrodėlių 
Diainontai, Auksiniai ir Si
dabriniai Žiedai ir kas tik 

reikalinga iš Jevvelry. 

4148 Archer Avė. 
CHICAGO. ILL.

SAUSIO 5
Teisybės Mylėtojų Draugijos 

Metinis Vakaras Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje.

MADOS MADOS MADOS

čia (dedu, 15 centų ir praian at 

siųsti man pavyzdi No. 
o. Mitros

Mutual LiquorCo
4707 S. Halsted St. * 

Tel. YARDS 0803

tų mergaitę, įtempė ją į tarp- bus pilnai patenkintas 
gatvį, sumušė ir pabėgo, paė
męs jos piniginę su $1.

žmonės pašaukė policiją.
Sulyg mergaitės papasakoji

mo policija vėliau tą piktadarį
Naujenu at su5ra5 bevažiuojantį vogtam 

.1. Gamulauskas, Knygų «utomobiliuje Pasirodė, kad 
tai buvo Howard Crumich, 

i6330 Inglesidc avė., kurs Min- 
nesotoj buvo sėdėjęs kalėjime 
už vagystę.

Sumušta mergaitė buvo nu
vežta į Šv. Kryžiaus ligoninę, 
kur jai daktarai davė pagelbą, 
o paskui į namus, 6158 South 
raulina St.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU dukteries Olgos Nor- 
jent, seserų Salomijos Mocaikienės 
r Teodoros Zamalicnės, taipgi bro- 
io Juozo Norbent. Pirmiaus gyve- 
10 Cicero] ir Chicagoje. Turiu svar
iu reikalų, labai norėčiau su jais su
sižinoti. Prašau jų pačių arba kas 
apie juos žino, pranešti, busiu dė- 
dnga. Emilija Klorienč, Veriškių 
kaimas, Šeduvos paštas, Panevėžio 
apskr. Lietuva.

Real Estate For Sale 
Pydnvimttl

IEŠKAU pirkti namų bile kur, 
bile geras pirkinys ir pigiai. Mo
kėsiu visa cash. Atsiliepkite tiktai 
laišku, adresuokite Box 199, 1739 S. 
Halsted St, Naujienos.

Exchange—Mainai
MAINYSIU 2 flatu narna ir Stora. 

8 karu garadžius ant mažiukės au- 
zos. Yra visi saliuno fikčeriai. Sa
vininkas Lukošaitis, 3559 S. Emerald 
Avenue.

_______ Naujų Metų Sutiktuvių Va-
Ohio policija vakar karas. Rengia Dariaus ir Girėno 

Legiono Postas Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje, 3133 South 
Halsted Street.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo. Maža šeimyna, mažai dar
bo. Turi būti naktimis. M. Kemėšis, 
812 W. 33 St. Victory 6406.

J. Tamašauskas 
stovas 
peržurejimo komisija: V. Kris 
topaitis, A. Narbutas ir F. Gri

ROSELAND.-—Praeitą penk
tadienį įvyko Kliubų ir Drau
gių Susivienijimo priešmetinis 
susirinkimas sušauktas atviru
tėmis.

Valdyba buvo pakeista. Var
žytinių, renkant valdybą ne
buvo, kaip būdavo keli metai 
atgal. Persikeitė aplinkybės, 
persimainė pas žmones ir pro
tavimas. Išrinkta valdyba at
einantiems 193: 
sekama: Pirm 
Vice pirm. 
I^ot. rašt 
Fin. Rašt. 
J. Viliunas 
Pupšis, C. 
nas 
kas 
S. Pocius 
Lekas 
Andrijauskas, Korespondentas
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