
The First and Greatest Lithuanian Daily in America,,

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Hahted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

^Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

SNAUII
The Lithuanian Daily News

Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 
under the Act of March 3, 1879

. ..................... . ....... .................>■■■■—■ ' i miiirir ... ... ... i i. .u ji i . l r —

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thr Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

^Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XXI Kaina 3c Chicago, III., Penktadienis, Gruodžio-December 21 d., 1934 No. 300

Milicija Kovoja
Linčiuotojus

Linčiuotoji! gauja 
sudegino tcismabutį

SHELBEYVILLE, Tenn., gr 
20.—I šį miestą liko prisiųsta 
600 milicininkų palaikyti tvar
kų po to, kai vakar tarp bu
čiuotoj ų minios ir milicijos iš
tiko susirėmimas, kuriame du 
žmonės liko nušauti ir keli su
žeisti durtuvais.

Susirėmimas ištiko, kai minia 
bandė pulti teismabutį, kad pa
stverti ir nulinčiuoti negrų, ku-

ris buvo 
merginos

Milicija 
negrų išgelbėjo. Bet linčiuoto- 
jų goveda naktį prisitaikė prie 
teismabučio ir jį padegė. Gra
žus teismo rūmai, kuriais taip 
didžiavos šis miestas, liko su
deginti.

Tada gubernatorius prisiun 
tė dar daugiau milicijos. Da
bar mieste yra ramu, nes negras 
yra išgabentas į kitų kalėjimų, 
o gaujos ūpas pradeda atslūg
ti.

teisiamas už baltes 
išgėdinimą.
puolimų atmušė ir

KRAŠTOSAARPASIRAŠO TAIKĄ DĖL

su
ku-

Burtininke prana 
sauja pabaigą de
presijos 1935 m.

Lietuvos Naujienos
Kas yra Jurgis Bru

velaitis

Gal šeštadieny išneš 
nuosprendi dėl 
Martin Insull

Pasimirė sukiršinęs 
Ameriką Japonijos 

ambasadorius
gr. 20. — šiandieCHICAGO.—- Martin Insull 

byla dėl pasisavinimo $344,720 
Insullų kompanijos pinigų jau 
eina prie pabaigos. Martin In
sull vakar baigė liudijimą. Jis 
užsigynė kaltinimo, nes jis nie
kad neėmęs kompanijos pini
gų, bet už tuos pinigus par
davęs kompanijai savo išmokė
tus serus, kurie vėliau net buvo džiai 
pakilę vertėje.

Pašauktas būrys liudininkų, 
kurie liudijo deL-paties “teisia
mojo teisingumo. Tuo gal liu
dijimai ir baigsis. Tada prasi
dės advokatų kalbos. Tikimąsi, 
kad gal šiandie byla bus ati
duota juory nuosprendžiui, 
taip, kad nuosprendžio galima 
tikėtis šeštadieny

Pierre Lavai M. Von de KoCtter
Francijos užsienio reikalų ministeris Lavai pasirašo 

įtartį su Vokietijos atstovu Koester dėl Saar krašto, sulig 
rios Vokietija apsiima atlyginti Francijai ^00,000,000 frankų 
už kasyklas ir duoti 1,000,000 tonų anglių, jei tas kraštas lai
ke plebiscito sausio 13 d. nutartų sugryšti prie Vokietijos. Ta 
sutartis išsprendė svarbiausi ginčų tarp Vokietijos ir Franci
jos ir pašalino karo pavojų.

Amunicijos fabri
kantai nori prisi
ruošimo prie karo

Anglijąs daktarai 
prisidėjo prie dar

bininkų unijų
LONDONAS, gr. 20. —Ang4 

Ii jos daktarų draugija, turinti

NRA baus už paša 
linimą iš darbo 

skundėjų
VVASHINGTON. gi-. 20.—Tio 

samdytojai, kurie pašalins iš 
darbo tuos, kurie, paduoda skun
dus dėl laužymo NBA kodeksų, 
bus baudžiami kalėjimu ar pi
niginėmis pabaudomis. Dvi by
los prieš tokius samdytojus 
jau yra užvestos, viena Chica- 
goj prieš Hamilton Ross, Ine., 
o kita prieš Moline Iron Works, 
Moline, III.

TOKIO, 
nuo paraližiaus pasimirė Ma- 
sanao Hanihara, buvęs Japoni
jos ambasadorius Jungt. Vals
tijose.

Jo paties mirtį paskubino ii 
jo visa karjerų suardė, taipgi 
Ameriką sukiršino prieš Japo
niją tik du jo prašyti žo- 

“rusčios pasekmes”.
Tai buvo 1924 m. Kongresas 

svarstė naujus immigracijos į- 
statymus, kurie siekėsi japo
nams uždaryti Amerikos duris. 
Norėdamas pareikšti savo pro
testą ir pasakyti, kad tokie j- 
statymai gali pakenkti abiejų 
šalių draugingumui, jis paraše 
valstybės sekretdriui Charles 
Evans Hughes (dabar augščiau- 
siojo teismo pirmininkui) notą, 
kurioj jis primina, kad priėmi
mas tų įstatymų gali atnešti 
“rūsčias pasekmes”.

Kongresas tai paskaitė atvi
ru grūmojimu, nors ambasado
rius sakosi visai ne ta prasme 
tuos žodžius norėjęs panaudo
ti, tik nemokėdamas gerai kal
bos netiksliai pasirinkęs žo
džius. Tečiaus ta klaida labai 
brangiai kainavo, nes kongresas 
įdūko ir priėmė pasiūlytus įsta
tymus. Delei to uždarymo Ame
rikos durų įdūko ir japonai. 
Tarp abiejų šalių prasidėjo ne
apykanta, kuri nė dabar neat- 
slugsta. Ir tai tik dviejų ne
atsargių ambasadoriaus žodžių.

VVASHINGTON, gr. 20. - 
Stambiausias parako fabrikai 
tas Irene du Pont, kalbėdamas; 5,000 narių, į prisidėjo prie An
senato amunicijos komitetui 
vardu Delavvare parako fabri
kantų, pareižįjcę, .Jcacį. “vieninte
lis būdas “išvengti karo yra 
prisiruošti prie karo taikos me
tu”, kitaip esą teksiu brangiai 
mokėti. Bet ir dabar teksią 
brangiai už karą mokėti, nes 
sėkmingai karų vesti gali tik 
monarchija, bet ne demokrati
ja. Reikia esą gerai prisirengti 
prie karo, tai karo niekad ne
busią.

“Bet kaip su Vokietija? Juk 
ji irgi buvo gerai pasiruošusi 
karui ir vistiek karo susilau
kė?”, paklausė senatorius Nye.

Du Pont pradėjo teisintis, 
kad Vokietija pati pradėjusi 
karų, o jis kalbas tik apie ap
sigynimo karų. ,

Komitetas taipjau iškėlė aikš
tėn, kad amunicijos fabrikan
tai dar nėra priėmę NRA ko
dekso.

glijos darbiiiinkų. unijų kon
greso ir bus reguliariu to kon
greso nariu, kokiais yra visos 
kitos darbininkų . dnijes. i

Franci jo j laukiama 
didelio bankroto

PARYŽIUS, gr. 20. —Gar
sioji burtininke Valentine Fra- 
ya, kuri sakosi išpranašavusi 
Marseiles užmušimus, nuverti
mų Ispanijos Alfonso ir depre
siją, dabar pranašauja, kad de
presija Jungt. Valstijose užsi
baigsianti ateinančiais 1935('kyklų, mokėsi prekybos Kla 
metais ir ateisią geri laikai. 
Kiek vėliau atsigausianti Fran
ci j a, bet 
seks toli 
jos darys

Sugabi 
sianti Amerikos 
karo pavojų. Pačioj Europoj 
nuolatos gręs karo pavojai, bet 
jie bus diplomatijos pašalinti, 
tik Rusija susiremsianti su Chi- 
nija, bet tikro • karo ateinan
čiais metais nebusią.

Amerikoje pasiimsią vado
vauti jaunieji politikai ir dip
lomatai, kurie daug gero pada
rysią, ir išvesiu šalį iš depre 
sijos. Prezidentas Rooseveltas 
galbūt pats savanoriai pasi
trauksiąs iŠ savo vietos, kaipo 
atlikęs ką tik galėjęs dėl savo 
šalies. Bet tai esą neaišku it 
gal ateinačiais 
įvyks.

Burtininkė 
daug paprastų 
katastrofų, potvynių ir kitokių 
nelaimių, kokių paprastai ištin
ka kiekvienais metais.

Tai tokie burtininkes prana- 
šavifnai ateinantiems metams.

Kai kas tikisi iš to 
gero biznio

Ties Kelme užpuolė 
autobusų

JurgisKLAIPĖDA. Elta.
Bruvelaitis, kuris sudarė nau
jų direktorija, gimė 1900 m. 
ūkininkų šeimoje Klaipėdos ap
skrityje. Baigęs vidurinę mo

Karo metu tarnavo

Buvo elektros kėdėj, dabar 
Kuosas Patvirtino Dr. Wyne 

koop nuteisimą

Rusijoj trūksta 
rubliu

PARYŽIUS, gr. 20. — Kabi
netas deda visas pastangas, 
kad neprileisti didelio krizio, 
kuris kils, jei bankrutyš Cit
roen, Francijos “Henry Ford”, 
automobiliaus dirbtuvės.

Citroen savo laiku yra pelnęs 
2 bilionu frankų, bet dabar at
sidūrė finansiniuose keblumuo
se ir jau pareikalavo reiceive
rto savo kompanijai. Bankai 
sutinka jį gelbėti bet jis neno
ri priimti jų sąlygų. Jei jo 
dirbtuvės užsidarytų tai 20,000 
darbininkų likti) be darbo. O 
Francijoj ir dabar yra apie 
38.5,000 bedarbių, arba arti 29,- 
000 daugiau, negu buvo mėnuo 
atgal.

20.
UŽ 

pa-

TALLAHASEE, Fla., gr. 
—Negras Williams, kuris 
užmušimų savo pačios buvo 
smerktas mirčiai ir jau buvo
atsisėdęs į elektros kėdę, bus 
paliuosuotas iš kalėjimo už ke
lių dienų. Jis 1926 m. elektros 
kėdėj išsėdėjo 10 minučių, bet 
kalėjimo viršininkas su šerifu 
neįstengė susitaikinti, kuris 
jų turi paleisti elektros srovę. 
Tuo tarpu laikas egzekucijai 
užsibaigė ir jį nebegalima bu
vo žudyti. Vėliau mirties baus
mė buvo pakeista kalėjimu.

SPRINGFIELD, III., gr. 20. 
—Valstijos augščiausias teismas 
patvirtino nuteisimų 25 me
tams kalėjiman Dr. Alice Wyne- 
koop, 62 m., kuri buvo kalti
nama nužudžiusi savo marčia 
Rheta. Ji jau keli mėnesiai 
kaip sėdi kaėljime. Paliuosavi- 
mo buvo reikalaujama daugiau
sia pasiremiant tuę, kad jos 
sveikata yra labai menka.

Paliuosavo nuo pre
kių taksų

MASKVA, gr. 20. —Sovietų 
Rusijos bankuose labai trūksta 
rublių, kas labai trukdo išmo
kėjimų algų darbininkams. Tas 
trukumas pasidarė delei to, 
kad valdžia norėdama" sustip
rinti savo pinigus, taip sakant 
pravesti jų defliacijų, aČsisako 
spausdinti daugiau rublių. De
lei to bankai neišmoka didesnių 
depozitų ir dagi nemaino pa
čios valdžios čekius.

Išrodo, kad valdžiai teks į- 
vesti ir pinigų korteles, kaip 
yra įvestos maisto drabužių, 
kerosino ir kitų reikmenų kor
telės.

Nurijo radiumą
OMAHA, Neb., gi’. 20.—Be

darbis Giblisco nurijo $600 
vertės radiumo, kuriuo buvo gy
domas auguly s jo gerklėj. Jis 
jokių blogų pasėkų dar nejau
čia.

FAIRBANKS, Alaskoj, gr. 
20.—Pirmų kartų miesto isto
rijoje gruodžio mėn. ištiko 
dulkių audra. Delei nepapras
tai šilto oro nesaht sniego, oras 
prisipildė dulkėmis. Bet šiluma 
jau užsibaigė, kadangi šaltis 
dabar siekia jau netoli zero.

Chicagai ir apielinkei federa* 
lio oro biuras šiai dienai praus* 
sauja:

Galbūt tarpais sniegas; dide
lės permainos temperatūroj 
numatoma.

Sau)ė teka 7:14, leidžiasi 
21.

SPRINGFIELD, Ilk, gr. 20. 
—Valstijos augščiausias teis
mas nusprendė, kad nė muni- 
cipalėms, nė privatinėms vi
suomenės įmonėms nereikia 
mokėti valstijos prekių (sales) 
taksų.

18 darbininkų žuvo 
nuo nudingų dujų

ne- TRENTON, N. J., gr. 20. — 
Del influenzš epidemijos New 
Jeršey valstijoje užsidarė apie 
30 mokyklų.

VIENNA, gr. 20
Journal sako, kad 18 žmonių 
žuvo nuodingų dujų katastro
foj netoli Berlyno. Chemikalų 
dirbtuvėj prakiuro bakas irpra* 
sisunkusios nuodingos dujos 
pritroškino 65 darbininkų, iš 
kurių 18 darbininkų jau mirė.

Wiener

DULUTII, Minn., gr. 20. — 
Du vyrai ir viena moteris Ii* 
ko nuteisti nuo 18 mėn. iki 2 
metų kalėjiman už suteikimą 
prieglaudos hušautųjam Dįllin- 
gerio gangsteriui Homer Van 
Meter. •

Iiil.ni.il „.Ii*..............

WASHINGtON, gr. 20. - 
Senatorius Huėy P. Long pra- 
laimėjo naujas pastangas išsL 
sukti nuo $500,000 bylos už ap
šmeižimą.

ii,. i ^iiuiiir

kitos Europbs šalys 
atsilikusios, nors ir 
progresų.
diplomatija pašalin- 

ir Japonijos

metais dar ne-

numato taipgi
žmogžudysčių,

FLEMINGTON, N. J., gr. 20. 
—Už dviejų savaičių čia pra
sidės nagrinėjimas bylos Bru
no Hauptmann, kuris yra kalti
namas išvogęs ir nužudęs Lind- 
berghų kūdikį. Tikimųsi dide
lės bylos, nes aiškių įrodymų 
prieš jį nėra, apart surastų pas 
jį sumokėtų išpirkimo pinigų.

Biznieriai su džiaugsmu lau
kia tos bylos, nes tikisi daug 
svečių ir todėl labai gero biz
nio. Prie to biznio jau dabai 
visi ruošiasi, todėl kainos pa
staruoju laiku čia žymiai pa
šoko į augštį. Kaltinamojo ad
vokatus buk pasamdęs vienas 
New Yorko lakiraštis, kuris iš 
tos bylos tikisi padaryti gerų 
biznį.

Vokietija sterilizuo 
ja silpnapročius

pėdoje.
vokiečių karo laivyne. Didž. ka
rui pasibaigus, grįžęs į tėviš
kę, pradėjo dirbti lietuvių jau
nimo organizacinį darbų. Tuo 
laiku baigė mokytojų kursus. 
Baigęs mokytojų kursus, toliau 
varė lietuvių jaunimo organi
zavimo darbų, užimdamas įvai
riose organizacijose vadovauja
mas vietas. 1932 m. Jurgis 
Bruvelaitis buvo išrinktas Klai
pėdos krašto seimelio nariu ir 
vėliau į įvairias seimelio komi
sijas.

Kalakutus siunčia 
Angliją

KAUNAS.—Vienas Lietuvos 
prekybininkas pasiuntė didelę 
partijų kalakutų į Angliją. Tai 
yra mėginimas, bet numatoma 
kalakutų eksportų Anglijon žy
miai praplėsti.

Kitas prekybininkas pradėjo 
derybas su viena užsienio fir
ma dėl 200,000 vagonų bulvių 
eksporto. Bulves bus ekspor- 
tuojamos pamainų pagrindais.

.  -      ;.r.—«■     n - .... ..............." ....  "..i.....JĮĮ...... ....M.,.,............................... .

Latvijos socialdemo- 
kratų vadai nuteisti

RYGA.—Elta. Lapkričio 30 
d. popiet viešame latvių karo 
teismo posėdyje buvo paskelbtas 
sprendimas buvusių latvių so
cialdemokratų vadų byloje. 
Bruno Kalninš nuteistas 3 me
tams pataisos namų. Jam įskai
tytas iki teismo kalėjime išsė
dėtas 6 mėnesių ir 2 savaičių 
laikas. Ulpe nuteistas 6 mė
nesius kalėti, 
nėšių atsėdėtų

Ham-
♦*

HAMBURG. gr. 20. 
burge jau liko sterilizuoti 1 
439 silpnapročiai ir kriminalis
tai, einant nacių įstatymais. 
Hamburgo ligoninės yra taip į 
rengtos, kad jos gali sterili
zuoti po 4,000 žmonių j metus.

ASUNCION, Paraguajv, gr. 
20.—Kaip ir buvo tikėtųsi, Pa- 
-raguay atmetė tautų sąjungos 
pasiūlymų taikintis su Bolivija 
ir paskelbti mūšių paliaubų.

PHILADELPHIA, Pa., gr. 20. 
—Keturi plėšikai, vadovaujami 
Robert Mais, žymiausio vie
tos 'gangsterio, pasišlavė iš Phi- 
ladelphia Eelectric So. gal apie 
$48,000.

Užpuolikai šuviu sužeidė šoferį 
• Gruodžio 2 d. naktį autobu

sas iš Šiaulių važiavo į Tau
ragę. Netoli Kelmės į einantį 
autobusų nežinomi piktadariai 
pradėjo šaudyti. Pradėjus šau
dyti šoferis autobusų dar grei
čiau paleido. Autobusui pasise
kė pro užpuolikus pabėgti, šo
feris Marinavičius sužeistas.

Nuo užpuolikų pabėgęs auto
busas ant kelio sustojo, nes su
žeistas šoferis negalėjo važiuo
ti. Buvo duota žinia į Kelmę 
ir atvažiavo kitas autobusas.

Autobusu važiavo 12 kelei
vių, jų tarpe daugiausia pirk
lių. Užpuolimo vietų tirti išvy
ko Šiaulių krimin. polieja.

Kaip rengiamasi dainų 
šventei

skaitant 4 mė- 
laikų. Celms 

nuteistas 4 mėnesius kalėti, i- 
skaitant atsėdėtų laikų. Povilas 
Kalnius, trūkstant įrodymų, iš
teisintas.

MIAMI, Fla., gr. 20. —Ke
turi žmonės, kurie prisipažino 
buvę pastvėrę Kubos redakto
rių Claret, liko nuteisti kalė
jiman iki gyvos galvos.

LOS ANGELES, Cal., gr. 20. 
—Mokslininkas Dr. Paul Popo- 
noe kalbėdamas ' Californijo* 
mokytojams visus nustebina 
pareiškimu, kad 600,000 dabar
tinių Galifornijos gyventojų iš
eis iŠ proto. Tai neskaitant 
tų, kurie jau dabar yra beprot
namiuose.

OPORTO, Portugalijoj, gr. 
20.—Stovėjusį uoste holandų 
pasažierinį laivą Orania užga
vo įvažiuojantis į uostą tavo- 
rinis laivas. Orania paskendo. 
Bet visi 122 pasažieriai ir 158 
jurininkai liko išgelbėti.

KAUNAS.—Iš chorvedžių ir 
muzikų dr-jos teko sužinotu 
kad 1938 m. dainų šventei ren
giamasi intensingai. Chorve
džių ir muzikų dr-ja palaiko 
kontaktų su švietimo ministe
rija.

Dalyvauti dainų šventėje jau 
užsiregistravę 253 chorai su 
10,850 dainininkų. Iš Klaipė
dos krašto užsirašė 20 cho
rų. Kiekio atžvilgiu pirmoj 
vietoj eina bažnytiniai chorai, 

vietįo j-> kaulių, Fredoj— 
mokyklų, toliau įvairių jaunuo
menės organizacijų chorai. Ma
noma, kad viso labo registruo- 
sis 300 chorų su 15,000 daini
ninkų, o tikėtasi tik apie 150 
chorų.

Chorams jau pasiųstas pir
mas gaidų susiu vinys; jame yra 
12 dainų: 6 sunkensės ir 6 
legvesnės. Vėliau bus išsiunti
nėta <|ar 20 dainų Kai chorai 
išsiuntinėtas dainas išmoks, ta
da bus sudarytas šventės re
pertuaras.

Gaidoms spausti švietimo 
ministerija paskyrė 3,000 litv. 
Iš Kauno gimnazijų dar nė vis
lias choras neįsiregistravo.

los Angeles, cai., gr. 20 
— Bus reikalaujama mirties 
bausmės keturiems jauniems 
meksikiečiams, kurie gr. 2 d. 
buvo pastvėrę p-lę Leoia Vo
gei, 22 m.

STERLING, BĮ., gr. 20. - 
Mrs. McKee, kuri pagarsėjo 
nuolatiniu žiovavimu per pus
antros savaitės, jau sustojo žio
vavusi ir sugryžo namo. Susi
rūpinimas dėl vyre ligo pakrik- 
dęs jos nervus ir iššaukęs nuo
latini žiovavimu. Jos vyras, ku
ris irgi buvo išgabentas ligo
ninėn, taipjau sugryžo namo.

kuri pagarsėjo

ninėn, taipjau sugryžo 
Jis sergąs džiova,

Nubaudė buvusi Taura
gės įvykių dalyvi

Po TauragėsKAUNAS.
“pučo” pil. Podvoiskis pabėgo 
užsienin. Hitlerininkai Podvois- 
kį išdavė Lietuvos valdžiai.

šeštadienį kariuomenės teis
mas Padvoiskio bylų sprendė ir 
jį nubaudė 10 metų sunk, dar
bų kalėjimo.
Už nesiskaitymų su žodžiais 2 

metai sunk, darbų kalėjimo
Pil. Juozas Pukėnas iš Su

bačiaus, sutikęs vienų unifoi- 
muotų savo pažįstamų šaulį pa
reiškė, kad šauliai tarnauja žy
dams ir buožėms, o patys iš to 
nieko neturį. Be to. kitoje vie
toje Pukėnas įžeidė tautų — 
baisybės įstaigų tarnautojus 
pavadino koliojimo žodžiu.

Pukėnas buvo patrauktas kal
tinamuoju pagal tautai ir vals
tybei saugoti įstatymų ir va
kar apel. rūmuose buvo teisia
mas. Jis nubaustas 2 met. 
suhk. darbų kalėjimo.

KAUNAS.— Komisija ieško
jus antram cukraus fabriku 
statyti vietos, geriausių fabri
kui vietų pripažnio Zoknius, 
ties Šiauliais. Toje vietoje ko
misija ir siūlanti antrų cukraus 
fabrikų statyti.

Iiil.ni.il
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS
SENŲJŲ P1TTSBUR

GHIEČIU ATSIMI
NIMAI

Antano Palūpio atsiminimai.

sulaukęs 16 metų am- 
jaunuolis 1890 m. kovu 
apleidžia savo gimtąjį

■ ■ ........................... ■ ■ .■ ' • , \ .

apie Pittsburghą. Būtent, kad,vasarį gimusi Pittsburghe Ry- mą ir griebiasi biaurių šmeiž- 
Pittsburghe esą geresni dar-lmo Katalikų Federacija grei- 
bai ir galima daugiau uždirbėtai užaugo į didelį “milžiną”, 

kuris grasino išnaikinti visus 
Pittsburgho “cici’ikus” jr visą 
lietuvišką veikimą pasiimti į 
savo katalikiškas rankas.

ti, negu “mainose”, ir kad 
Pittsburghe nereikia lįsti į že
mę, — dirbama liejyklose prie 
karštos geležies.

Antanas Palūpis negalėda
mas priprasti prie kasyklų sun
kaus darbo, už poros mėnesių 
važiuoja į Pittsburghą geres
nio darbo ieškoti. Atvažiavęs į 
Pittsburghą pas savo draugą 
Jurgį Blaževičių ir apsistojęs 
South Sidės dalyje. Bet nega
lima buvę susirasti “burdo” 
pas lietuvius, ba lietuvių visai 
mažai dar tebuvę. Apsigyvena 
pas lenkus ir gauna darbą stil- 
varke. Pasirodo, kad ir Pitts
burghe nesą taip gerai, kaip 
jis važiuodamas manęs. Buvęs 
sunkus darbas ir tik tegalėjęs 
uždirbti per savaitę $9, dirb
damas po 12 valandų kas die
ną.

Išgyvenęs apie metus laiko 
South Sidėj, persikėlė gyven
ti į North Sidę 1891 m. čia 
radęs tik 2 lietuvių šeimynas 
ir apie 13 pavienių. Pas lietu
vius “burdo 
gauti, ba 
nos jau 
negalėjo 
ėjo jam 
burdavoti.

Kiek A. Palūpis atsimenąs, 
tai tuo laiku buvusios sekan
čios lietuvių šeimynos: Kotry
na, mergina, laikė stubą ir bur- 
dingierius, bet jos pavardės ne 
žinojęs, nes visi tą merginą tik 
Kotryna tevadinę. ir Mykole 
šeimyna. Iš pavienių tai sekan
tys buvę: Ignas štarolis, An
tanas Štarolis, J. štarolis, Jo
das Išganaitis, A. Buzuinis, J. 
JTamkevičius, ,, J. . Baležaitis. ir 
Charles “Sportas” kurio tikro* 
■pavardės nežinojęs) ir dar po
ra vyrų, kurių vieną vadinda
vo Igniuku, o kitą Viliamu.

Pagyvenus apie 3 metus 
North Sidėj, užėjo ta garsioji 
bedarbė. Tad ir vėl prisiėjo 
važiuoti j kietųjų anglių kasy
klas. Darbams pagerėjus, grį
žęs į Pittsburghą, kur ir po 
šiai dienai tebegyvena bei dar
buojasi lietuvių draugijose.

— S. Bakanas.

O tas didysis lietuviškas vei
kimas, — tai surengimas Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tes. Tačiau pasirodo, kad jau 
nepriklausomybes šventės ren
gimas yra pavedamas Vaizbos 
Butui, o tas didysis “milžinas” 
— federacija bus 
j e rolėje.

Išrodo, kad t*..i 
gavo šaltas kojas 
rikonai sako.

antrarankė-

“milžinas” 
kaip ame-

Reporteris.

Antanas Palūpis, taip kaip 
ir dauguma tų laikų Amerikos 
lietuvių, važiavo į šią šalį lai
mes ieškoti. Jie neturėjo ma
žiausio supratimo apie tas ap
linkybes, su kurioms teks su
sidurti svetimoj ir nežinomoj 
šalyj. Jiems vaizdavosi tik lai
me, turtai ir svieto pamaty
mas.

Vos 
žiaus, 
19 d.
Dzūkijos kraštą, Seirijų mies
telį, tėvų gražų ūkį ir važiuo
ja į Ameriką pas savo dėdę 
Mykolą Kalikauską į kietąsias 
kasyklas.

Kelionė buvus tokia, kaip ir 
daugumos , tų laikų lietuvių, — 
slapta su tam tikru “vadyriu” 
ir agentų pagalba teko perei
ti Vokietijos-Rusijos rubežių, 
o paskui sėsti į prasčiausius 
vagonus ir važiuoti į Hambur
gą. Važiuojant per Vokietiją, 
Lietuvos, Lenkijos, Rusijos ir 
kitų šalių emigrantams tekda
vo patirti vokiečių žiarumą.

Pasiekus Hamburgą ir įsė
dus į laivą, A. Palūpiui tekę 
keliauti net 22 dienas iki pa
siekę laisvės šalies krantus ir 
garsiojo New Y’orko miestą. 
Ant tų pačių laivų, kuriais lie
tuviai ir kiti keliaudavo į Ame
riką, dažnai vesdavo ne tik vi
sokias prekes, ale arkliua- bei 
kitokius gyvulius O ant^Įąįyo, 
buvęs ne tik susigrūdimas, 
ir labai prastas maistas be; 
žiaurus apsiėjimas su kelei
viais.

Iš New Yorko atvažiavęs į 
Pennsylvanijos kietųjų anglių 
kasyklas Luzernes pavieto 
Millholand miestelį arba,* kaip 
lietuviai vadindavo, “Milutes” 
miestą, čionai jau radęs gana 
daug lietuvių ir gavęs darbą 
anglių kasyklose už “lėberį”. 
Bet buvę labai sunku pripra
sti prie kasyklų sunkaus ir pa
vojingo darbo. O už tą sunkų 
ir pavojingą darbą visai ma
žai temokėję tais laikais. Be 
to, reikėdavo dirbti visą mė
nesį, kol gaudavai algą. Mat, 
buvusios tik mėnesinės “pė
dės”.

Kietųjų kasyklų lietuviai jau 
tais laikais daug kalbėdavę nigų “Drauge”, kad praeitą pa-

Pittsburgh, Pa
Tikras besarmatis tasai 

dirkos, Basanavičiaus 
p. J. Virbickas.

“Ku« 
ainis”

paraše
Pitts-

nebuvę galima 
tos 2 lietuvių šeimy- 
daugiau burdingierių 
priimti. Todėl prisi
eiti pas amerikonus

Ponas J. Virbickas 
ilgą korespondenciją iš 
burgho į Clevelando fašistų la
pą, kad atsikirtus prieš “Na
rį” Reporteri ir S. Bakaną. 
Pasigyrė, kad sandariečiai esą 
tikriausi Kudirkos, Basanavi
čiaus ir kitų Lietuvos patrio
tų “ainiai”. O iš to jau pats 
savaime aišku, kad ir p. Vir
bickas, kaipo Pittsburgho san- 
dariečių vadas, turi priklausy
ti prie tų garbingų “ainių”.

Dėl p. Virbicko gyrimosi nė
ra reikalo ginčytis. Kas-gi ka
tinui uodegą pakels, jei jis 
pats nesusipras. Bet tikreny
bėj ponas Virbickas ir kiti pa
našaus kalibro ‘^veikėjai”, yra 
“ainiai” ne Kudirkoj, ir Basa
navičiaus, kurie kovojo prieš 
rusų caro priespaudą ir prie
tarus, bet taip vadinamų caro 
čebatlaižių palaikai.

Blogiausias dalykas yra tas, 
kad tasai Kudirkos, Basanavi
čiaus “ainis”, polemizuodamas 
su savo politiniais priešais, ka
žin kur palieka savo padoru-

tų ir prasimanymiį, kaip tik
ras besarmatis.

Ponas Virbickas rašo tame 
fašistų lape, kad Chicagos, De
troito ir Pittsburgho SLA. Sei- 

, mo Rengimo komisijos pasi
dalinusios pinigus; kad Chica
gos Pasaulinės Parodos Lietu
vių Dienos komitetas pinigus 
pasiėmęs. Tas- ponas “ainis” 
neturi jokių faktų tiems savo 
šmeižtams paremti ir yra ma
tęs atskaitas. • 0 j Pittsburgho 
SLA. Seimo rengimo komisi
jos atskaitų patikrinime buvo 
komisijoj ir pats apskričio 
važiavime raportavo, kad 
skaitos esančios < tvarkoj 
balsavo už jų priėmimą!

Negana to, tasai besarmatis 
kabinėjasi ir prie buvusio 
Pittsburgho Lietuvių Radio 
Kliubo, kad kai kliubas nusto
jęs gyvuoti, tai kas pasigedo 
$5, kas $10, kas $25, kas $50. 
Ponas “ainis” gerai žino, kad 
su tais pasigedimais nieko ben
dro neturi nė Radio Kliubas, 
nė pažangieji, nes tai buvo 
blogos valios pavienio žmo
gaus darbas. Būtent, asmens, 
kuris vardu radio kliubo yra 
apsukęs keletą žmonių ir jo 
jau senai Pittsburghe nėra.

Jei ponas Virbickas turėtų

ADVOKATAI

su- 
at- 
bei

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800

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

... re ■_ , 
Tel. Andover 1588

IIubbarduBaker
ADVOKATAI

Kambarys 1555
1 N. La Sale St.

chicAgo
 įplr . .

nors šiek tiek sąžinės ir pa 
dorumo, tai nedarytų tokių ne
pamatuotų ir biaurių priekai
štų Radio Kliubui dėl to žmo
gaus negražaus pasielgimo. Be 
to, jis nebuvo jokis socialis
tas.

Vaduojantis Virbicko logika, 
galima butų sakyti, kad Pitts- 
burgho sandariečiai irgi yra 
pasisavinę kapinių bendrovės 
keletą šimtų dolerių, ba vie
nas buvęs geras sandarietis dar 
nėra atsiteisęs su kapinių ben
drove. Tačiau padorus žmones

tokiais. nepamatuotais priekaiš
tais nesišvaisto,

• į !»■*: - : , *
Ar nebūtų geriau, kad p. 

Virbickas, vietoj prikaišiojus 
kitiems visokius pinigų pasi
savinimus, pasirūpintų nors 
savo Sandaros reikalais. Paga
lios, tegul jis pasižiūri į savo 
paties rekordą LMD., kur sa
vo laiku dėl finansinių daly
kų buVo gavęs net “atostogų” 
iš draugystės 99 metams...

Ir dar toks žmogus drįsta 
kitus šmeižti!

— Reporteris.

Pittsburgh, Pa
Pittsburgho Lietuvių Tarybos 

Laikinas 
draugijų

" mą dėl
Tarybos.

Komitetas šauks 
atstovų suvažiavi- 
įkurimo Pastovios

Gruodžio 16 d. Lietuvių Mo
kslo Draugystes svetainėj įvy
ko Pittsburgho Lietuvių Tary
bos Laikinojo Komiteto susi
rinkimas. Susirinkime dalyva
vo gražus būrelis visuomenės 

(Tąsa pusi. 3-čiam)

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
.    .|IR      ■ ■■■■     I  ■ ■ —I —  '    ’ -

LIETUVIAILIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:30 

Nedaliomis pagal sutarti.

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

8

KITATAUČIAI

AKIU SPECIALISTAI

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, 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. Kenwood 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 Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v, v. Nedelioj pagal sutarti 1

Rea. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

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

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

Tel, Seelcy 7330
$ Namų telefonas Brunswick 0597

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Pulsuckis
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Bout’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699 

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St. ’ 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

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

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

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

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

Dr. A* A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chronišku ligų.

Ofisas.3102 So. Halsted St. >■, 
arti 81st Street.

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

diena.

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwifę

6109 S. Albany 
Hemloek 9252

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

ginoms patari
mai dovanai.

vak.

X-RAY

Ne kartą teko skaityti ku-

PATARIMAS TAVERNŲ SAVININKAMS

I PAIN-EIPELLER 1

“Milžinas” gavo šaltas kojas.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

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

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

fvis

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

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

CHICAGO. ILL.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams, Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

REPORTERIO 
PRIETYKIAI

Nuo Gėlimų ir 
Skausmų 
naudokite ‘ ’ 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

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

Šios degtinės žemos kainos jus nustebins.

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

Bridgeport Liquor Co, Ine
WHOLESALE ONLY

3252 SO. HALSTED STREET,
Tel. VICTORY 5382—5383

CHICAGO, ILL

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Speęiallstas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard. 7589

DR. G. SĖRNER
LIETUVIS 

Yards 1829
Pritaiko Akinius 
„•Kreivas Akis 

’ Ištaiso.
Akinių Dirbtuvė

Tel

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos uo 10—4, nu<j 6 iki S 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

25 METU PATYRIMO
Pritaįkime akinių dėl visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja i daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETtetSTAS .

1801 So. Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:80 va
karo. Room 8. Nedėliomis uždaryta. 

” " laiškai

TeL Lafayette 3572
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
ai 
AV.

Visi Telefonai:
Yards 1741 

1742
LAIDOJAM PIGIAU

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

DYKAI!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 
Skyrius

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
Tek Monroe 8377

Tel. Cicero 2109
ANTANAS PETKUS

Graborius
KOPLYČIA DYKAI 

1410 South 49 Ct. 
CICERO. ILL 

-------------- R-----------------------------------

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebranguiao 
Laidotuvėse........Pašaukite...........i

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšių su firma tuo
• pačiu vardu)

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnavja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu- 
_ jsu darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago

Tėl. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, IU.
TeL Cicero 5927

L J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St
Tel. Boulevard 5203 ir 8418

1327 So. 49th Ct
TeL Cicero 3724. Koplyčia dykai
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NAUJIENOS, Chicago, III,

Phtsburgh’o Naujienos
syti klerikalų atžagareiviškos 
politikos.

Pakviečiama Dr. J. T. Bal
trušaitienė pareikšti savo nuo
monę. Daktarė pasisakė už 
steigimą Tarybos, nurodydama 
Amerikos lietuvių dabartinę pa
dėtį iš politikiško, ekonomiš- 

Baltrušaitis — ko, kultūrinio ir labdarybės at
žvilgio. Ji smulkmeniškai api- 

Komiteto pirmininkas S. Ba- budina Tarybos darbuotę. Pa
sak daktarės, Taryboj galėtų 

sekretorius P. Dargis pateikė- įsiteikti visos srovės ir tary- 
dienotvarkę. ! ba turėtų būti naudinga vi-

Dienolvarkę priėmus, pir-Įsiems Pittsburgho lietuviams.
Reikia pasakyti, kad dakta

rė pateikė tikrai konstrukty-

(Tasa iš pust. 2-ro)
ir draugijų darbuotojų. Bū
tent, Juozas Baltrušaitis, Dr. 
J. T. Baltrušait;enė, P. Dar
gis, P. Savickas, A. Palūpis, 
A. Paulekas, J. Ambrazaitis, 
kun. X. Žukauskas, Jonas Bal
čius, A. Vainorius, S. Bakanas 
ir Edvardas 
jaunas studentas.

Turėkite Gerą Ape
titą Dėl Švenčių! t

Jc'gu ius turite blogą apetitą ir 
a kt vuta.,mo jaučiatės apsvaigęs, 
■ašalnkite ši apsire’škimą are.tu 

laiku ir turėkite sve ką apetitą Ka
lėdų luotai. Iriimk.te

tai

kanas atidarė susirinkimą ir

priėmus, pir-. 
minusiai prasidėjo svarstymas, 
ar reikalinga Pittsburgho lie-
tuviams tokia organizacija, ku- ves mintis. Kunigas žukaus-

ponaič’ui nepatiko. Jisai pra
dėjo aiškintis, kad gavęs dar
bą ne per Balsuotojų Lygą, bet 
dėl savo aukšto mokslo.

Dėl Onaičio aukšto mok Jo 
r.š nesiginčys u, tik norėčiau 
ž noti štai ką: jei ponas Onai- 
t s darią gavo dėl aukšto mo
kslo, o ne dėl politikos,
kuriems galams jisai taip gal 
va guldė už republikonus lai
ke rinkimų? Ir kam tas ‘ steam- 
rolleris” buvo vartojamas, kad 
privertus ir Balsuotojų Lygą 
pasisakyti už repu’ likonus prieš 
didžiumos narių valią?

Man rodos, kad koks dar
bas buvo, tai toks ir atlygini
mas.

Tad tas ponaitis neturėtų 
nė rūstauti,, jei jis buvo pasi
rinkęs raišą arklį lenktynėms...

— Balsuotojas.

TRINERTO KARTŲJĮ 
VYNĄ

.turis išvalys visą Jūsų systemą, pa
gelbės suvirškina ir atstotas gerų 
apetitų. Jis veikia be dieglių. Kug 
uiKsčiau pradėsite ji vartoti, tuo 
rreičiau jus 
.. istin.nkai 
Corp., J 333 
Chicago, III.

jausitės geriau. Visi 
užlaido. Jos. Triner 
South Ashland Avenue,

Soho Pittsburgh. Pa
P'askaitos, prakalbos 

diskusijos.
ir

ri rištų Pittsburgho ir apylin- kas, P. Savickas ir Edvardas 
pasisako užkės draugijas į vieną bendrą Baltrušaitis irgi

bendriems1 Tarybą. O J. Balčius ir Vaino-ryšį bei tarnautų 
Pittsburgho ir apylinkės lietu
vių reikalams.

Pirmiausiai paima žodį S. 
Bakanas, kaip Komiteto pir
mininkas, !r padaro bendrą 
įžangą diskusijoms, pabrėžda
mas reikalingumą tokios orga
nizacijos, kuri bepartyviškai 
veikdama daug galėtų pagel
bėti lietuvių draugijoms ir 
abelnai lietuviams.

Antras paima žodį Juozas 
Baltrušaitis. Savo nuosakioje 
kalboje pasisako nedvejojan 
čiai už tvėrimą Pittsburgho 
Lietuvių Tarybos Jis nurodo 
pavyzdžiais tokios Tarybos 
darbuotės naudą.

P. Dargis pareiškia, kad jis 
pilniausiai sutinkąs su J. Bal
trušaičio mintimis ir stoja už 
tvėrimą Tarybos. J. Ambra
zaitis, kaipo senas draugijų 
darbuotojas, pareiškia, kad tai 
naudingas sumanymas, tik nu
siskundžia, kad pas lietuvius 
daug kas yra veikta, bet daž
nai veikimas esti likviduojamas 
pirm atsiekimo kokių žymes- 
nių pasekmių.

Adomo Paniekos nuomonė: 
vargu busią galimas koks ben
dras darbas su klerikalais ir 

: Bimbos parapijonais.
A. Palūpis, gavęs žodį, ne

dviprasmiai pasisako už tvėri
mą Pittsburgho Lietuvių Ta
rybos ir kad nesą reikalo pai-

S. S. Pittsburgh, Pa
pa-
ki-

nu-

rius neėmė nei žodžiu, tik 
reiškė, kad jie sutinka su 
tų nuomonėmis.

Pasibaigus diskusijoms,
tarta vienbalsiai šaukti drau
gijų atstovų suvažiavimą sau
sio 20 d. Lietuvių Mokslo Drau
gystės Svetainėj.

Nutarta pagaminti konstitu
cijos projektą ir pateikti drau
gijų atstovų suvažiavimui dėl 
perėmimo.

Padaryta keli mažesnės ver
tės tarimai ir 'tuo susirinki
mas buvo baigtas.

— Reporteris.

Lietuvių Balsuotojų Lygos 
priešmetinis susirinkimas.— 
Visa sena valdyba pralaimė
jo, išėmus kasierių.

Pittsburgho v Lietuvių 
bos Laikinas Komitetas 
paskaitas, prakalbas ir 
sijas sekmadienį, gruodžio 23 
d., Lietuvių Mdkslo Draugy
stės svetainėj, 2 vai. po

Tary- 
rengia 
disku-

pie-

S. S. Pittsburgh, Pa
Nepatenkintas “padėka”.

Pirmus Morgičius 
ant Real Estete 
Defaultea ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

LOUIS M. GHAPMAN
INC.

120 S. La Šalie St.
Tel. Franklin 0576

Gruodžio 11 d. Lietuvių Pi
liečių Svetainėj' buvo sušauk
tas Lietuvių Balsuotojų vaka
rinės Pennsylvanijos dalies 
priešmetinis susirinkimas, kur 
buvo renkama nauja valdyba.

Rinkimuose senoji valdyba 
pralaimėjo, išėmus tik vieną 
iždininką Julių Šimkų, kuris ir 
vėl pasiliko iždininku.

Dauguma senosios valdybos 
narių, kurie pralaimėjo rinki
mus, buvo gana geri sportai, 
— priėmė pralaimėjimą b 3 
“skvakinimo” (be išmetinėji
mo). Tik buvęs sekretorius 
(ponaitis iš Homestead, Pa.) 
A. Onaitis buvo labai užsiga
vęs ir išdrožė susirinkimui 
“pamokslą”, kad jis esąs ne
patenkintas tokia padėka už 
tiek daug nudirbto darbo dėl 
Lygos. Vienas iš dalyvių pri
minė tam ponaičiui, kad jis 
tikrai yra gavęs gerą padėką 
už darbą republikonams, ba 
gavo valdišką vietą. Tai ko
kios geresnės padėkos jis no
ri?

žinoma, ta teisinga pastaba

bu-

val- 
but,

Gruodžio 11 d. Lietuvių Pi
liečių Svetainėj Įvyko Lietuvių 
Balsuotojų Lygos priešmetinis 
susirinkimas ir valdybos rin
kimas.

Visa senoji valdyba, išėmus 
kasierių, pralaimėjo. Būtent, 
pirm, urėdan, vietoj A. Lelio- 
nio, liko išrinktas northsidiš- 
kis Antanas Janidevičius; vice
pirmininku Išrinkta naujas J. 
Kinderis; sekretoriaus urėdan, 
vietoj A. Onaičio, išrinkta J. 
Navirauskas; senasis iždinin
kas, Julius Šimkus, ir vėl 
vo išrinktas.

To “šlavimo” senosios 
dybos lauk priežastis, tur
bus tai: senoji valdyba rankai 
rankon ėjo su republikonų ma
šina laike rinkimų ir ignora
vo didžiumos narių nusistaty
mą, kad reikia remti demokra
tus ir šluoti lauk republiko
nus.

Republikonams pralaimėjus, 
pralaimėjo ir Balsuotojų Ly
gos tie vadai, kurie buvo įsi
kibę republikoniškam sloniui į 
uodegą. Naujoji Balsuotojų 
Lygos valdyba susideda iš pro- 
gresyviškų ir pažangių žmonių, 
kurie, tur būt, neseks aklai 
politikierius dėl savo ypatiš-j 
kos naudos, bet rūpinsis abel- 
nu žmonių gerbūvio.

Susirinkimas buvo gana 
skaitlingas: ne tik iš visų Pitts
burgho dalių buvo atstovai, 
bet atvyko jų ir iš priemies
čių.

Senoji valdyba pamačius, 
kad susirinkusių sentimentas 
yra prieš juos, nusprendė ne
kandidatuoti.

— Dalyvis.

Prelegentais yra Juozas 
trušaitis ir Povilas Dargis; 
betoj a Dr. J. T. Baltrušaitie
nė. Diskusijose galės dalyvau
ti visa publika. Juozas Baltru
šaitis. skaitys paskaitą apie 
poetą Juozą Mačį-Kekštą, ku
ris buvo vienas pirmųjų Ame
rikos lietuvių švietėjų ir pir
mųjų ledų laužytojų.

Gruodžio 15 d. sukako 32 
metai nuo Mačio mirties. Mes 
ir po šiai dienai turime jo pa
likimą — parašytas eiles. Gerb. 
Baltrušaitis savo paskaitoj ne 
tik kad supažindins mus su 
poeto Mačio darbuote, bet ir 
su tų laikų abelna Amerikos 
lietuvių darbuote.

Povilas Dargis savo paskai
ta supažindins mus su tuo, ką 
krikščionybe yra davus Lietu
vių tautai?

įdomi tema, ar ne? Mes jau 
žinome iš patyrimo, kad Po
vilas Dargis yra gabus kalbe-

Bal- 
kal-
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TIKTAI 4 DIENOS PALIKO IKI KALĖDŲ ATEIKITE
i BOSTON SHOE STORE’S

3435 SOUTH HALSTED STREET

14-tas"fS

1

ČEVERYKŲ IŠPARDAVIMAS
Stebėtinos Vertybės. Didelis Kainą N u piginimas ant Visų Gerųjų 

BOSTON ČEVERYKŲ.
tt> 
X JIw ABSOLIUTIŠKAI

DYKAI!
IKI .

KALĖDŲ
TIKTAI

DYKAI!
ŠI GRAŽI

RADIO LEMPA

IR ABSOLIUTIŠKAI

DYKAI!
IKI

KALĖDŲ
TIKTAI

DYKAI!
ŠI GRAŽI

RADIO LEMPA

DYKAI! Su kiekvienu pirkiniu už $2.95 ir viršaus DYKAI! 
Boston užlaiko naujausius ir prašmatniausiai' styliuotus Čeverykus.

Užkulnių.ir
BOSTON VYRAMS ČEBATAI ir OXFORDS! 

VISI GRYNOS SKUROS 
DABAR

BOSTON MOTERIMS CEBATU- 
KAI Visų Stylių

ir 
virš.

Naujausi Threebark’s (skaitant.

PASINAUDOKITE ŠIUO LABAI NEPAPRASTU PASIULIJIMU

BOSTON SHOE STORE ,SS>
ir geras lektorius.
J. T. Baltrušaitiene 
mums įdomią kalbą, 
tema kalbės, tai aš
žinau tik, kad kalbės, 

kalbą, be abejonės, bus 
girdėti.

pa- 
bet 
ne-

MES PASIUNČIAME PINIGUS I VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS RATOMIS.

The District National Bank of Chicago
1110 West 35th St

NAUJA DALYBA 
DEL SERGANČIŲ

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

DĖDE SAMAS
PATARIA TAUPYTI ŠIOJ ĮSTAIGOJ

nos

tojas
Dr. 

sakys 
kokia 
žinau, 
o jos 
įdomu

Diskusijose galėsime visi da- 
, lyvauti pakeltais ir gvildena
mais klausimais. Tad bukime 
visi ir nepraleiskime progos.

— S. Bakanas.

Mokam dividendus kas 6 
menesiai. Už padėtus pi
nigus praeityje išmokė- 
jom 5%. Del platesnių 
žinių, kreipkitčs i ofisą.

Mano valdžia 
(U. S. Government) 

deda pinigus i 
Standard Federal 
Savings and Loan 

Association 
of Chicago

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

Dova-^f
Kas pirks musų krautuvėj 
čeverykus už $2.95 arba 
brangesnius, gaus gražią 
dovaną ir kalendorių 

DYKAI.

Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Pirma Lietuvių Federal Įstaiga.

2324 So. Leavitt Street
PHONE CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Rašt

h-

INSTITUTE 
64 W. Randolph St 

4tos lubos—Garrick Theatre Bldg.

Mes turime pasirinkimui 
1000 porų čeverykų.

Iki Kalėdų krautuve atdara kas 
vakarą ir nedeliomis iki 3 

vai. po pietų.

UNIVERSAL
SHOE STORE

ZALESKI ir MARTIN, sav.

3337 S. Halsted St.
MM į— *-

■
* ' /'y ' '■

COMTtmiIOO PROOf

BOTTUIO rOA

CHICAGO. IUINOIG

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

Musų įstaigos naujas adresas bus: 4270 ARCHER AVENUE

•4 
rsoor

fentaclu) iSmirlun

•0TTUO ro« 
OU M Drarbom WIm & UftM C>

CHICA6O. liūnas

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

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

Mes pardavinėjame geriausią rin
ktinę degtinę Chicagoje.

Musų įstaigos darbininkai 
ir atstovai sveikina visus 

lietuvius su Kalėdų 
Šventėmis.

IGHT
sora
VVHISKLY

OLD FORT DfARBORN WIMUUW C&

OLD FORT DEARBORN
Wine and Liquor Co., Ine.

4270 ARCHER AVENUE Visi telefonai Lafayette 2114

“Juoda Duona Daug
■ Gardesnė”

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

S. PETRAUSKAS 
u a iči?dv

2616 W. 69th Stu 1721 S. Union A v. 
Prospect 6393 Ganai 7858

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Nerta Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrą, Moterą, 

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

Taiso senus svederius.F. Šelemonavičia 
504 W. 33rd St. 1 

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais.

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

PABANDYKIME ją šiandien ir patys persitikrinkite.

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY Ine
WHOLESALE ONLY 

3252 SOUTH HALSTED STREET 
Tel. VICTORY 5382—5383

M
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Publlshed Daily Except Sunday by 
Fhe Lithuanian Newe Pub., Co., Ine.

1739 South Haisted Street
Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

dėti (su užsienio paskolų pagelba) daryti naujus pini
gus. Ką žmonės buvo sutaupę, viskas nuėjo niekais.

Kad tik netektų ir Stalinui imtis tokios pat prie
monės. Tai butų visai prasta jo garsiųjų “piatilietkų” 
užbaiga.

Suhscription Ratas:
88.00 per year in Canada.
$7.00, per yeąr ouisięįe of Cfcicagp
88.00 per year in Chicago 
3cr per copy.

Entered aa Sacond Oasa liatter 
Mareli 7th 1014 ai the. Post Office 
o* Chicago, III. under the act of 
March Srd 1879.

Naujienos einą kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 178d Š. Haisted St, Chicago, 
UI. Telefonas Cinai 8500.

Uisakymo kainai
Chjcagoje — paštu:

IMfotaina —.....■■■.■...i.—.—
Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui_____

Chicago] per išnešiotojus:
Viena kopija 3c
Savaitei____________________ 18c
Mėnesiui----- --------- -----------------75c

Suvienytose Valstijos^ ne Chicagoj, 
i paštai

Metams _______  87.00
Pusei metų __________  3.50
Trims mėnesiams ---------------  1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui - -----------------75c

Lietavon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams 88.00
Pusei metų------------------------- 4.00
Trims mėnesiams .........—— 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga
BALSAI NEW YORKE

BIZNIERIAI IR VALDŽIA

Amerikos biznieriai nutarė taikytis su Roosevelto 
administracija ir pasisiūlyti jai į talką, jeigu ji priims 
jų sąlygas. Svarbiausia tų sąlygų tai — kad valdžia 
liautųsi kišusis j biznį.

Bet ką reiškia kištis į biznį ? Anot tų kapitalo šulų, 
valdžia kišasi į biznį, bandydama sureguliuoti darbo 
valandas ir algas pramonėje, steigdama viešus darbus 
bedarbiams ir planuodama įvesti privalomą apdraudą 
nuo nedarbo. Jie sako, kad valdžia turėtų neleisti pini
gų kovai su. depresija ir žiūrėti, kad susibalansuotų jos 
pajamos su išlaidomis.

Jeigu Rooseveltas su tuo sutiksiąs, tai pramoninin
kai, bankininkai ir pirkliai greitai atgaivinsią Ameri
kos biznį ir sugrąžinsią kraštui gerus laikus.

Tačiau kodėl jie negrąžino gerų laikų, kada prezi
dentu buvo Hooveris, kuris kapitalistams davė visą va
lią? Kodėl jie leido, kad 1929 metais įvyktų krachas bir
žoje ir prasidėtų depresija? Kodėl jie nepašalino depre
sijos, nežiūrint Hooverio prižadų, kad ji jau esanti “už. 
kertės”? Kodėl jie leido susmukti tūkstančiams Ame
rikos bankų, kurie nunešė bilionus dolerių žmonių su- 
taupų?

Kapitalistai proponuoja grąžinti gerovę, neduodant 
pašalpų bedarbiams. O tų bedarbių yra daugiau, kaip 
10 milionų. Tai ar jie turi mirti badu?

Kada prasidėjo depresija, milionai darbininkų bu
vo išmesti į gatvę. Iš ko depresija kilo? Iš to, kad kapi
talistai per ilgą laiką ėmė didelius pelnus ir plėtė savo 
įmones; o darbininkai savo menkais uždarbiais negalė
jo išpirkti tiek prekių, kiek pramonė pagamindavo. Jei
gu pelnai butų buvę mažesni, o darbininkų atlyginimas 
didesnis, toks krizis nebūtų įvykęs.

O dabar siūloma, kad darbininkams nebūtų, duoda
ma nė duonos kąsnio, idant pasitaisytų biznis. Kas gi 
prekes pirks, jeigu skaitlingiausia klesa žmonių visai 
negalės nieko pirkti? Be kostumerių biznis negali gy
vuoti, o juq laibiau tarpti.

Tąsi Amerikos kapitalistų pasiulymaą Rooseveltui, 
‘ butų labai pragaištingas kraštui. Jisai rodo, kad nė 

depresija jų nepamokino. Koki jie buvo godžiai, toki ir 
tebėra.

Pilni daviniai rinkimų, kurie 
įvyko lapkričio 6 d., paaiški tik 
dabar. Mažesniųjų partijų bal
sai pirmiaus nebuvo paduoti.

IPasirodo, kad šio rudens rin
kimuose neblogai pasirodė so
cialistai. New Yorko valstijoje, 
sakysime, už socialistų partijos 
kandidatą į gubernatorius bu
vo paduota. 126,580 balsų, o už 
kandidatą į senatorius -— 194,- 
952. Tai didžiausi balsų skai
čiai, kokius kada nors yra ga
vę socialistų kandidatai į tas 
vietas.

savo pamokslais galįs duoti pra
džią fašistiškam judėjimui.

t

Tas Detroito kunigas Cough- 
lin pagarsėjo savo radikališko- 
mis prakalbomis per radio, ku
riose jisai smerkia kapitalistus, 
ypač Wall-stryčio piniguočius ir 
reikalauja teisingesnio atlygini
mo darbo žmonėms.

mas mano, kad tie sąmokslinin-1 
kai, kurie siūlė gen. Smedley 
Butler paimti eks-kareivių va
dovybę ir jėga nuversti Roose- 
velto valdžią, esą mažiau pavo
jingi, negu toks pamokslinin
kas. Bet mes abejojame, ar tai 
tiesa.

Prakalbos arba pamokslai dar 
niekur fašizmo nesukūrė. Mus- 
solini laimėjo Italijoje ne dėl to, 
kad jisai yra gabus kalbėtojas 
(italai turėjo ir turi daug ga
besnių kalbėtojų už Mussolini), 
bet dėl to, kad kapitalistai da
vė pinigų jo ginkluotoms gau
joms užlaikyti, ir armijos ge
neralinis štabas perėjo į jo pu
sę. Be kapitalistų ir armijos

Kodėl čia yra fašizmo pavo
jus ? Anot Thomaso, todėl, kad 
kun. Coughlin savo pamokslais paramos nebūtų patekęs į val- 
įsigyją asmeniškų sekėjų. Tho- džią ir Vokietijos Hitleris.

Pažvelgus Atgal

TIKRASIS MANCHUKUO
naujo: toks toki 
prie stalo pasodi-

tik musų bimbi-

ĖMŪ GALVA VAIKŠČIOTI

nor-
ne-

kad

Apie padaužas sakoma, kad 
jie galvomis vaikščioja. Matyt, 
prie jų prisirašė ir “Vienybės” 
šulas, p. X. Strumskis, nes ji
sai tame laikraštyje prirašė to
kios “kritikos” apie ALTASS 
atskaitas, kokių žmogus 
maleje padėtyje būdamas 
galėtų ne įsivaizduoti.

Jisai rašo, pavyzdžiui,
“Lituanicai II” ir jos įtaisoms 
esą išleista $13,330.22, — kuo
met atskaitoje paduota, aiškio
mis, net “drukuotomis” skait
linėmis $19,330.22. Jisai rašo, 
kad atskaitoje pažymėta grą
žinimas $3,500 paskolos, bet, 
girdi, “pajamose niekur nepa
žymėta, kad kada nors iš kur 
nors gauta paskola”. Tuo tarpu 
pačioje pirmutinėje atskaitos 
dalyje, kur yra sužymėtos pa
jamos, yra pasakyta: Paskolą

$4,500.’* G
Turint šitokius Strumskio 

“kritikos” pavyzdžius, žinoma, 
nėra reikalo gilintis j kitus jų 
“figerius” ir pareiškimus, 
yra perdaug — “funny”.

Siūlėsi į talką,
“Naujojoj Gadynėj” L. P. 

rašė: “Dabartiniuose SLA. vir
šininkų rinkimuose sekreto
riaus vietai yra kairiųjų (bim- 
bininkų) darbininkų kandida
tas drg. Juozas Miliauskas iš 
McKees Roęks, Pa. Reikia jį 
savo balsais paremti”.

Nereikią talkos
“Laisvėj” pats drg. Juozas 

Miliauskas “Naujajai Gadynei’’ 
atšovė taip: Aš ir be jūsų ma
lonės 
SLA.

galiu drąsiai maršitot j 
Centro sekretoriaus raš;

klomis arba kitomis įstaigomis 
meksikonų darbininkų nau
dai”;

Juk tas bažnyčias Meksikos 
darbininkai pastatė, o popie
žius su įvairių jėzuitų pagal
ba pasigriebė į savo glėbį ir 
per daug metų darbininkus iš
naudojo. O kad1 dabar Meksi
kos valdžia ketina jas visas 
atin}t iš Vatikano ir iš jų pa
daryti mokyklas ir kitokias 
naudingas įstaigas dėl pačių 
darbininkų labo, tai tame nie
ko nėra blogo. Tokią valdžią 
dar reikia pagirt, kad savo 
krašto žmonių reikalais rupi-

kuris yra Japonijos ambasado
rių Manchukuo valstybėj, taip
gi komanduotojas ten esančios 
didelės Japonijos armijos. Tas 
padaro jį tikruoju Manchukuo, 
valdonu. Todėl jis apsigyveno 
puikiuose rūmuose, kuomet jo
kios reikšmės neturintis Man
chukuo karalius gyvena papras
tame namelyje.

šitam bendram fronte mums 
nėra nieko 
pavadino' ir 
no.

Kažin, ar
niai komunistai “drg.” M. Lit- 
vinovą nepradės vadinti fašis
tu, renegentu, kontr-revoliucio- 
nierium ir t. t. už tokį drau
gišką Smetonos fašistinės val
džios atstovo priėmimą ir svei
kinimą? 

a o m

Darbininkų būvis nepa
gerintas

“Vilnis” prikaišioja šitaip: 
“Londone valdžia persimainė 
iš torių į socialistų valdžią, 
bet darbininkų padėtis nei kiek 
nepersikeitė. Išnaudojimo si
stema, kaip buvo taip ir te • 
bėra. Bedarbiai panardinti į 
didžiausį skurdą, 
algos tiek mažos, 
pusbadžiai gyventi, 
iš darbininkų truso
džiausius pelnus, parazitai lai
ko prislėgę darbo žmones”.

Kai Londono miesto valdžia 
perėjo į socialistų rankas, tai 
dar nėra nė metas laiko, o 
“Vilnies” komunistai kaltina 
socialistus, kad jie darbininkų 
būvio nė kiek nepagerino.

Na, o kaip einasi su komu
nistais, kurie jau 15 metų val
do Maskvos miestą ir visą So
vietų Rusiją? Kodėl ten skur
das, badas, priespauda ir iš
naudojimas nepanaikyta ir dar
bininkų tuvis nepagerintas?

— Proletaras.

Darbininkų 
kad tenka 
Buržuazija 
traukia di-

naši.

Jie

GALĖJQ PAMINĖTI IR TAI

RUBLIŲ BADAS

Pasaulis yra girdėjęs apie trukumą visokių dalykų, 
sovietų Rusijoje: duonos, rubų> kuro, sviesto, avalynės, 
įpėsos, gyvenamų butų ir t. t. Dėl tų trukumų tenai* 
nuolatos buvo ir tebėra praktikuojama kortelių siste
ma. Kiekvienam žmogui, kuris dirba, duodama kortelė 
su pažymėjimu, kiek svarų duonos, kruopų arba kito
kių daiktų jisai gali nusipirkti valdiškose krautuvėse. 
Bet dažnai nė su kortele žmogus negali nieko įsigyti 
krautuvėse, kadangi prekių: jose nėra.

Dabar telegrama iš Maskvos praneša, kad bolševi
kams ėmė pritrukti jau ir pinigų. Tie pinigai, žinomą, 
yra popieriniai. Fabrikai, esą, dažnai neturi <fbumaškų” 

♦ darbininkams- algas, atmokėti; bankai, atsisaką keisti* 
čekius, pačios valdžios įstaigų išrašytus ant tų bankų.

Tai tau ir “planingas” ūkis! Valdžią, kontroliuoja 
visas dirbtuves, prekybą, žemės ūkį, bąnkus ir pinigų 
leidimą, o betgi ji nestengia net parūpinti tiek rublių, 
kad jų pakaktų apyvartai. Netvarkingiausio kapitaliz
mo šalyse, toki dalykai įvyksta labai retai. Kada jie 
įvyksta? Tada, kadą; įsigali infliacija, kuri vis labiau ir 
labiau Jpuldo pinigų vert$ taip kad, jų, galų galę, reikia 
daugiau, negu kad valdžia suspėja išleisti.

Matyt, kad infliacija sunaikino ir bolševikų rublių, 
vertę. Sakoma, kad* Stalinas, bandąs dabar tą infliaciją 
sustabdyti. "Bumaskų” spausdinama mažiau, ir dėl to 
pasireiškiąa pinigų trukumas. Bet klausimas, ar jisai 
galės ją. sulaikyti?

Kada, nabašninkas Leninas darė “revolįųęiiiį” -eks
perimentą su, pinigais, tai, rublis buvo taip, nusmukęs, 
kad žmogus turėdavo prisikrauti: pilnas* rezgines rub
lių, ęidamaą į krautuvę nusipirkti pakelį machorkos. 
Dideliam, bolševikų “genijui” paskui nebepaliko nieko 
daugiau, kaip- visai senuosius panaįkįuti ir- pra^

Tai 
gas.

tau Leonai, ir draų-

“Vi-

So. Bostono “Darbininkas” ir 
kiti kunigų laikraščiai priraišę 
daug apie kun. Joną J.( Jakaitį, 
kaip jisai augo, kur jisai mo
kinosi ir kpkių didelių darbų; 
nuveikė savo luomo ir bažny
čios naudai. “Darb.” rašoma,, 
kad Jakaitis ėjęs į Griškabū
džio mokyklą, o paskui aukštes
nius mokslus “ėjo” Petrapilio; ir, 
Jelgavos (Mintaujos gimnazijo
se).

Jeigu; jau taip smulkiai mi
nėti faktus apie jo mokslą, tąi* 
buvo galima paminėti ir taį, 
kad Jakaitį rengė į gimnaziją 
dabartinis “Naujienų” redakto
rius, P. Grigaitis, kuris tuoiųęt 
buvo (Peterburgo universiteto 
studentas,, parvykęs, į savo tę- 
viškę 'vasaros atostogoms. Ar, 
Jakaitis išlaikę ekząminųs, į bet 
kurią gimnaziją, nežinia. Ęęti 
jeigu jisai į kurią nors jų ir 
buvo priimtas, tąi mokinosi la
bai neilgai, nes. jau už poros, 
metų. pQi. tos vasaros jisai buvo> 
Amerikoje. Worcesteryje, kai* 
Grigaitis buvo pirmą sykį atvy
kęs į Ameriką, 1907 metų prar 
džioje, Jakaitis atėjo pas jį 
simatyti.

KUNIGAS ADAKAVO 
KARDINOLĄ

Savaitraštyje “The

pa-

Nevf 
Leaclęr” Normai} Thomąs giria 
kunigą Coughlin.ųž jo “puikią” 
ataką Pneš kardinolą O’Con7 
nąll. Sako:

“Ęjs attąęk on Cardinal 
O’Conųell was line”.
Normąn Thpmas prįpažįstą, 

kad tas kunigas savo prakalbo
se per radio pasako tiesos^ ir 
ąpię kitus dalykus. Bet vis'tięk, 
esą, jisai galįs buli pavojingą 
Amerikos darbininkams. Jisai

» » 8
Kunigų armija

“Lietuvos -žinios” rašo: 
soje nepriklausomoje Lietuvo
je yrą 2,062 ‘dvasiško stono’ 
atstovų kunigų”.

Ta “dvasiško stono” aripija 
turėtų būt sumažinta iki mi
nimumo, nes ji nieko gero nę- 
duoda.

Moteris angliakasės
“Raudonąsi^ Artojas” rąęę 

taip: “ArtemevOrNo. 2 Anglia- 
kasyklos Moterų susirinkimus 
nutąrč padėt kast anglį išpil
dymo vasario mėnesio anglių 
iškasimo pieno Raudonosios 
Arnų jos sukaktuvių dienai, iv 
jau 200 aktyvių moterų dirbai 
kasykloj”.

Amerikos bimbinės komunįs- 
tės. Sovietų Rusiją garbavoja. 
kaipo darbipĮnkų, roją-tėvynę. 
Bęt jęi toms, poniutams, pri
sieitų tarpe “dąrbįninkų roju
je” padirbti anglių, kasyklose 
nors dut mėnesius raudonosios 
armijos, reikalams, tai, kažin, ką 
jos tada pasakytų apie tą “pro
letarų rojų?”

Sunku suprast
“Sandara” verkšleno taijp 

“Iš Ęauno ateina daugiau pa
skalų apie Šeimoj rinkimus, kąj 
partijos budinčios papaikintęs. 
Atstovus į, Seimą rinks savo
tiški. sindikatai, ūkininkų, prq-, 
fesionalų ir biznieriiį grupės^

Kam tpkis padalinimas rei
kalingas, sunkų, suprasti. JųK 
Seimas turi rppintis visų gy
ventojų padėtimi; o ne dviejų- 
trijų klęsų reikalais.

Jeigu- nieko, kito neišgalvp,- 
jarųa, tegu šaukia nors ir to
kį seimą. Tai visgi geriau, nę- 
gu nieko”.

Kuomet Liętųvoj nėra, viąų, 
gyventojų teisėtu budu įsteigė
te seimo, tai geriau butų, kad. 
jo visai nebūtų; Tai nprs nęi- 
bus kuo žmones apgaudinėt.

» » «
Senatvės šalininkai
“Eagle” paduoda, sekamą ži

nią: Lapkričio 7. d. 1933 m., 
Ohio valstijos gyventojai bal
savimuose pasisakė už senat 
vės aipdraudąrpęnsiją 1,386,107 
balsais, prieš. 526,055 balsus.

Taigi senatvės, pensijos šar 
liniukai’ laimėjo 860,052 balsų 
didžiuma.^

Toks tokį pasveikino
“Rytas” pądųodą smulkme

nišką, žinutę apie taį, kąįp Sme-

tonos, fašistinės valdžios užsie
nių reikalų atstovas St. Lozo
raitis nuvažiavo į Maskvą ir 
kąįp jį ten puikiai gelžkelio 
stotyje pasitiko įvairus aukš
tos rango komunistų valdomos 
šalies komisarai, ir kaip ko
munistinės šalies užsienių rei
kalų komisaras Maksim Litvi- 
novas pagerbimui St. Lozorai
čio surengė pietus. Toj puotoj 
M. Litvinovas St, Lozoraitį pa
sveikino sekamais žodžiais; 
“Sų tikrų malonumu sveikinu 
Tamistą, ponas Ministerį, vy
riausybės ir savų paties var
du, atvykusį į SSSR sostinę. 
SSSR ir Lietuvos Respubliką 
suėję .jau u 14,k metų .nenutrau
kiami bičiulystės ryšiai, išsi-

Siau laikau jokio biznio įmo- 
ni bt reklamai negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinu, katdieninu 
ikelbimai gali patraukti didn- 
nį klijentų. įkaičių.

J
Amerikoj įmonei gerai tu- 
pranta, kad be geroe reklamoe 
neapieitL Kuo daugiau rak- 
lamuojieri, tuo geriau tekan.

Reklama, kuri atliekama duo
dant tkelbimut į laikraičuut 
vieuomet aptimoka,

. a. Kdt x ganinaei "Naujienotf”* 
l”^tta ~oiiuomet turi naudoti

plėtoję nepajudinamu 1920 me- ' 
tų taikos sutarties pagrin
dų”. * iGarsinkitės Naujienose

GERIAUSIA DOVANA

Naujienų Prenumerata
4 ■

Tegul Kalėdų Diedukas jūsų visai šeimynai 
užrašo>Naujienas visiems metams.

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

Išpifcfykit šitą, kuponą šiandien
i Nau jienos
’ 1739 So. Haisted. St 

Chicago, III,
Į Aš <?ia prisiHneiu $8.00-už Naujienų prenumeratų 
jMigjeips naętaipų- Pradėsit Naujienas siuntinėti nuo 
.... .;............ ........dienos šituo adresu:

Vaidas
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Artai, negerai?
“Drąųgas” taip; “Mek: 

gilios prezidentas A. L. RoijĮf 
Įri^ue^as štai, kaip, piktais atsi+ 
liepia; “Jei. popiežius ir toliau 
kišis į. Meksikos vjdąus reika
lus ir ’ kprsiys karkus prif$ 
^vyriausybę, tai visos bapnyčiųs 
Meksikoj bus pakeistos moky-

Ša®



NAUJIENOS, Chicago, III

KALTINA MOKYTOJĄ

Monte Carlo. Baletas;
Gruodžio

Opera
Stevedore

feel sort

THISIMPS

TIKTAI SAVO
ielinkėse pirkit

Kalėdų dovanas

Moterų Atydai

FEDERAL
M E AT MARKET

KALĖDOMS BARGENAI
KALAKUTAI KALĖDOMS, svaras

AVIENA, GARDI, svaras

JAUNI PARŠIUKAI, svaras

RŪKYTI ŠOLDERUKAI, svaras

TIRPYTI TAUKAI, 2 svajai už

Kučioms Skanios ŽUVIES^ Varškės, Sviestą ir KimišiniiL

game as 
vvill find

proven 
earlier

TO TRY AND STOP 
GUY ART PIKAS

Clrica- 
sezoną. 
operos

Gamės of “Naujienos” Basketball Tourna- 
ment will be played Sunday at, Fuller Park

Federal Meat Market Kalėdoms 
parduoda pigiomis kainomis 
mėsų

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

Daugelis šitų krautuvių priklauso lietu- 
viams arba musų kaimynams, kurie yra mums 
draugingi.

Savo apielinkėse jus rasit visko, ko tik rei
kia ir pigiau negu vidurmiesty. Rasit visokių 
vaikams tižių, drabužių, muzikos instrumentų, 
saldainių, mažų ir didelių daiktų iš rakandų, vi
sai nebrangių radio setų, knygų, atviručių, eg
laičių pažibų, pasveikinimųir tt.

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

Bent dėl Kalėdų parodykim viens kitam 
draugingumą ir neikime pirktis ten, kur musų 
nelaukia ir kur musų nekenčia.

Pirkite viską savo apielinkėse: Bridgepor-
' .. . ' ■ ’ • T 1 ., . ■ , ’’

te, Brighton Parke, Marųuette Parke^ Tową of 
Lake, Englewoode, Roselande ar Cicero j, ar kur 
tik jus gyvenat ar kur jums arčiau.

Lietuvių apielinkėse yra pilna krautuvių ir 
šitos krautuvės yra pilnos tinkamų Kalėdoms 
daiktų. ; .. : i

Kalėdos jau čia pat. Mote-, 
rys turės pirkti daugiau mė
sos dėl švenčių. Federal Meat

SELWYN THEATRĘ—Pir
madienį, gruodžio 24 d., šiame 
teatre įvyks premjera veikalo 
“STEVEDORE” kurį parašė 
koliaboratoriai, Paul Peters ir 
George Sklar. Veikalas paim
tas iš gyvenimo juodveidžių seks operos

SIUSKIT PER
NAOnENAS
PINIGUS LIETUVON

let’s see 
a defeat. kuri pagimdė sūnų, 

kad tėvas jos kūdikio yra Dadevillc, Mo., mokyklų 
George McMurty, kuris tapo suimtas ir atiduotas 
jaunos mergaitės su’vyliojimą. Jis užsigina jos kai*

ATLANTIC VILLAGERS OUT FOR FOURTH 
V1CT0RY AGAINST BULAW ACES

KIAULIENA, POkK LOIN, svarai

226 k p. SLA pirmininkas ir 
žymus . Northsidės lietuvių vi
suomenės darbuotojas Jonas 
Kaulinas susižeidė koją gruo
džio 18 d. Reikėsią pabūti na
mie bent 5 savaites, kol galės 
grjžti darban.

AUDITORIUM
27 d., Chicagps AUDITORIUM 
teatran grįžta garsusis Ballet 
Russę De Monte Caritu kuris 
turėjo nepaprastą pasisekimą 
Chicagoj e pereitais metais. ši 
trupė yra viena iš- geriausiai 
žinomų nevien Europoje, bet 
ir šiame krašte. Bilietai nuo 
83 centų iki $3.30.

tris moderniškas bučernes, 
(3631 S. Halsted St., 1949 S. 
Halsted St., ir 2119 W. Cermak 
Road.)> Moterys nuėjusios į šias 
moderniškas bučernes galės ne
brangiomis kainomis nusipirkti 
sau mėsos dėl Kalėdų. Pavyz
džiui, avienos svarą galės gauti 
net už, 31/2C. Tokių bargenų re
tai pasitaiko.

Federal Meat Market skel
bimas telpa šios dienos Nau
jienose; tilps ir rytoj. Patarti
na moterims pasinaudoti tais 
bargenais.^—žemaitis.

their teams and they vvill be out 
there Sunday trying their best.

The Banners vvill probably be led 
by those Johnson brothers and 
captain Ed. Mc Cable.
STANLEY P. MAZEIKA’S 1 ACES 

TO PLAY THE BELSKIS 
BOOSTERS

3631 So. Halsted St. 11949 So. Halsted St. 12119 W. Cermak Rd
< ,v ■ ’ : ' /.

Joseph Spaitis

Antradienio vakare Lietuvių 
Improvement Klįubas turėjo 
susirinkimą I*. L. svetainėje.

Nariai nebuvo kviesti atvi
rutėmis, o vienok daug jų at
ėjo. Pirmiau kada kviesta at-

crovvd
all sorts of nose. DON’T 

THIS GAME.

So far nobody has stopped Art 
from making at least 14 points at 
each game for the Red Birds. Well, 
the Imps will probably send John 
Stanitis against Art at center. John 
has also demonstrated himself as 
quite a scorer. Both boys are tall 
and vvell built and they ought to 
have a lot of fun trying to stop 
each other from making a pilė of 
points.

It’s a pleasure to vvatch this boy 
Pikas play. He plays a very 
nonchalant game and handles himself 
with ease. And when it comes to 
shooting, he is a “deadeye”. Taking 
the bąli in one hand he pivots 
around several times and lets the 
bąli fly for that loop over one of 
of his shoulders.

Yes, you are right, it was a 
basket. The majority of the times 
that he throws that apple you can 
ręst asured that it vvill be two 
points.
RED RUSES AND THE BANNER

A. C. WILL MEET AT 4 P. M.

Those two teams vvill be event 
matehes and the spectators ought 
to see a great game. Both teams 
have a lot of good fighting men on

Lorene Stanford, 14 metų mergaitė 
Ji kaltina, 
viršininkas 
teismui už 
tinimo.

The Mazeika’s have not lošt a 
game and they will also be out there 
seeking their fourth vvin from the 
Belskis Boosters. Mr. Mažeika vvill 
probably again have vvith him those 
two Budrick brothers. And vvhen 
those tvvo boys are in the game it 
ought to make any team 
of uneasy.

Come on, you Belskis’, 
you give those Mažeika’s 
You boys have a fine team and all 
you need is a little more cofidepce. 
Don’t forget that no team is too 
good and that all teams can be 
beaten. SEE YOU SUNDAY AT 
1 P. M.

virutėmis, tai neatėjo. Tame 
yra ka snors nepaprasto.

Buvo tarp kitų laiškų per
skaitytas laiškas nuo pono 
Broz iš vandens departamen
to. Jis sako sutinkąs pasiduot 
stale attorney investigacijai. 
Bet tas augštų bilų nesumažins.

k

Pakvietimas dalyvauti socin- 
lės apdraudos konferencijoj at
mestas.

Į susirinkimą atsilankė sve
čias p. H. švarčial. Tai vietos 
asesorius. Senas šitos apielin- 
kės gyventojas, gerai pažysta 
visas tautas, ypatingai lietuvius. 
Kalbėjo apie vietinius reikalus 
ir apie politiką.—K. P. D.

gramas, kuriame pasirodys 
jaunesniosios jėgos.

CHICAGO CIVIC OPERA 
Rytoj, gruodžio 22 d 
gos Operą užbaigia 
įvykio pąžymėjimui 
vedėjai rengia “Potpourri” va
karą’ kuriame bus pastatytas 
pirmas aktas “LaTraviata”, ir 
hntras aktas “Aidos”. Po to 

burlesko” pro-

one of the 
This game 
Both teams 
crovvd and 
bring some cotton for you ears, 
because vvhen thesc teams start 
getting hot their spectators raiše a 
lot bf rumpus. Ask anybody that 
vvitnessed lašt Sunday’s games. The 
follovving crovvd of the Villagers 
make 
M1SS

4, Sleepers A. A. 0 3
4, Washingto<n. A. C. 0 3

SCEDULE FOR SUNDAY 
LĮECEMBER 23

1 P.M. Stanley P.Mažeika’s Aces
Play Belskis Boosters

2 P. M. Atlantic Villagers
Plays Bulavv Aces

3 P. M. Red Birds
< Play Imps
4 P. M. Red Rose (Cicero)

Play. Banner A.. C.
5 P. M. J. F. Eudeikis Blue Ribbon

Boosters Play Sleepers A. A.
J. J. ŽUKAS.

dokų darbininkų pietų uostą, 
New Orleane

“Stevedore” bus statomas 
Chicago j c per visą menesį, 
nes visos darbininkų organi
zacijos, pažangus piliečiai ir 
pažangios draugijos remia ’im- 
presarius veikalo , kuris kuo 
griežčiausiai pasmerkia rasinę 
neapykantą.

“Stevedore” verta kiekvie
nam pamatyti. Bilietų kainos 
nuo 40 centų iki $2.00.

ŠHtE BARGENAI DEL PETNYČIOS IR SUBATOS

Who is going to break that vvin- 
oing streak that the Villagers have 
started? Well, the Bulavv Aces vvill 
have that chance next Sunday at 2 
P. M. Both teams have 
their superiority in the 
rounds of play.

Neither team have lošt a 
yet and this Sunday’s game 

teams in second place. 
vvill be a real thriller. 
have a large follovving 
may vve vvarn you to 
cotton for you 

thesc teams

Ąctinfc Preijdent Sorzano, 
Bolivijos vice-prezidentas Lošė 
Luis Tejada Sorzano, kuris nu
vertus prezidentą Salamanca 
atsistojo prieky Bolivijos. Val
džios. Manoma, kad jis bandys 
baigti nesėkmingą karą su Pa- 
raguay ir jau suteikė amnesti
ją visiems politiniams fali
niams. Prezidentas SaląmapGa 
esąs areštuotas ir atiduotas ka» 
ro teismui. Bolivija jau priėmė 
(autų sąjungos pasiūlymą, bąįjętj 
karą Gran Chaeo raistuosę, bei 
kartu paskelbė visuotiną mo
bilizaciją visų vyrų.

J. F. EUDEIKIS BLUE RIBBON 
BOOSTERS TO SEEK REVENGE

ON THE SLEEPERS A. A. AT
5 P. M.

After that big upset delivered by 
the Atlantic Villagers the J. F’s vvill 
try to get their revenge on the 
Sleepers.

The Sleepers are in the cellar so 
far būt they have a chance to elimb 
ount of it this Sundays . Come on, 
Sleepers Let’s See You Win A 
Game.

Don’t forget to bring your suit, 
Kid “Lat” čepelis. J. J. Žukas.

TEAM STAND1NGS
Won lošt 

1. Stanley P. Mažeika’s Aces 3 0
1. Atlantic Villagers 3 0
1. Bulavv Aces 3 0
2. J. F. Eudeikis Blue

Ribbon Boosters 2 1
2. Red Birds 2 1
2. Banners A. C. 2 1
3. Red Roses (Cicero) 1 2
3. Belskis Boosters 1 2
3. Imps 1 2

.i ■ • J; ' j,?-;» r?*
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[Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Chicagos ir Cicero 
lietuviai graboriai 

susiorganizavo
Įsteigė “Chicagos Lietuvių Lai
dotuvių Direktorių Draugiją”

Noriu nors trumpai pranešti, 
kad gruodžio 19 dieną, 8 vai. 
vakare pas Graborių S. P. Ma
žeiką susirinko vietiniai gra
boriai, kad sudarius Chicagos 
Lietuvių Graborių Draugiją 
(asociaciją). Ilgai neargumen
tavus, buvo duotas vardas— 
“Chicagos Lietuvių Laidotuvių

Direktorių Draugija”, kuri nuo 
aukščiau minėtos dienos ir pra
dėjo gyvuoti.

šiame susirinkime dalyvavo 
sekami graboriai (laidotuvių 
vedėjai): S. P. Mažeika, J., F. 
Eudeikis, A. Masalskis, I. J. 
Zolp, J. F. Radžius, S. D. La- 
chavičius, B. A. Lachavičius, 
Jr., S. Skudas, A. Petkus ir J. 
Liulevičius.

Į valdybą tapo išrinkti seka
mi kolegos: A. Masalskis pre
zidentu, S. P. Mažeika vice
prezidentu, B. A. Lachavičius 

' Jr. sekretorium, J. F. Eudei
kis iždininku ir J. Liulevičius 
korespondentu.

Nutarta laikyti susirinkimus 
kas mėnesį, bet vieta ir laikas 
dar bus nutarta ateinančiam su
sirinkime. šis gi susirinkimas 
buvo daugiau draugiško pobū
džio, nes ištikrųjų buvo malo
nu matyti kaip po ilgų metų 
visokių kivirčų tarp savęs ga-

lotinai susipratome viens ki
tam pratiesti ranką.

Ir taip užmiršę praeities pa 
sišiaušimą prieš viens kitą— 
dar ilgai šnekučiavomės po vai
šingu p. I. P. Mažeikos stogu.

— J. Liuleviėius.

Kai žmonės pradeda 
kalbėti

Įspūdžiai iš Pilkauskų išleistu 
vių vakarėlio

NAUJIENOS, CHcngo, III Penktadienis, gr. 2.1, 1934
vo gydytojų, reinsorių, laik
raštininkų, graborių ir norma
lesnių žmonių. Vieni gyrė An
taną Pilkauską už įvertinimą 
lietuvybės, už buvimą pirmuti
niu “gentleman” svečiu iš tė
vynės. Kiti maloniai prisimi
nė kokią svarbią musų gyvei'.- 
me vietą Valeria Čepukaitė-P?- 
kauskienė buvo užkariavus.

Ypatingai buvo įdomu klau
sytis vieno poeto kalbos,—kaip 
mikliai jis nevartojo žodžius, 
kuriuos jis ištarė ir apmąstęs 
nubruko į šalį— taip kad jis 
daug ką pasakė, bet nieko jam 
negalėtum primesti.

O kiti poetai lankstė savo
Kalbos, kalbos, nėra jų galo. 

Vienas sustoja, tai kitas pa
ima minties siūlelį ir toliau balsus, pianui, akomponuojant. 
vynioja kamuolį, taip kad t J Dar dabar tebesigirdi kokietiš- 
naktj p-nai Pilkauskai vargiai kūmas Helenos Pėčiukaitės “či- 
galėjo į “shopping-bag” tą do- ribiribiu”. Jos brolis, Al Peck, 
vaną sugrusti, kad namo par- ir Stasys Rimkus ir daininin

kas Tarutis taipgi muzikos pa- 
gelba išreiškė savo velijimus

s i vežu s.
O kalbėtojų skaičius buvo

didelis ir margas. Tarp jų bu- jaunavedžiam Pilkauskams Uni-

STORE NAME

SAVE COMMUNITY PLATI

THIS

AD NO. 62-C 
___________________ TAKE ALL 1935 TO FAY

26 or 29-Piece Service for 6 
BLACK AND CHROME CHEST 
the home that'/She//

will be proud to show to her friends. ĘtOl Į LT
Sėt consists of6teaspoons,6des$ert ^>“98 3 į °| 
spdons, 6 forks, 6 Grille or Dinner BĮ ■ V 
knivej, DeLuxe stainless, hollow JJ B 
handles, 1 butter knife, 1 sugar spoon. ’ BĮ M M 
Choiceof King Cedric,Lady Hamilton, ^LJB
Deauville, Noblesse and Grosvenor 
pattems. PIECE-BY-PIECE PRICE

$33.75

COMMUNITY PLATE 
34-Piece SĖT
BRIDE’S WINGED CHEST 

$35 75
PIECE PRICE 
$42.25

Imat Ine her excltenient, when you f Ive her ihls thrill- 
la* (et oi (llvervrare.onChrlttmae mornlnel TheCheet 
l» (tyled to the loMunr of the Weddlng Gift Tablo — 
tarnlth>prool. Service for 8 people. wlth DeLuxe ttaln« 
lest, hollovr handle knivet.

. SMALL WEEKLY PAYMENTS

™'"™1 Santa Whispers
to the Man of the House .. « 
ftQIVE HER A SĖT OF 
Communihi įhte

PIECE-BY-PIECE PRICE 
$19.50

SAVE 
Sg5°

DDNT
REAO

SAVE TUDOR PLATfc. 
$x 34-Piece SĖT4 COLONIAL CHEST
Only a woman can appr«clat« th« thrill of to 
•xaulsita a s«t oi tllv«rwar*. Th« 2-pan<l cov«r 
•I th« Colonial Chatl, wlth its warm Mahoaany 
tona and tha vclvety Blųa that linas lt. makat 
H a parfaat Chrlstmas Gift Container. Service 
for A DeLuxe stalnlest knlves.

OPEN AN ACCOUNT .

Deimantai, Auksiniai Žiedai, Laikrodėliai, Auk
sinės Plunksnos, Parsiduoda PigiatĄBudriko 

Krautuvėje, Senas Auksas Perkamas,

Budrik Jevvelry & Optical Co
3343 So. Halsted St., Chicago 

Tel. BOUlevard 6630

Alvin Karpi*
Paskilbęs gangsteris, kurio stro
piai ieško federaliniai agentai. 
Agentams įsakyta šauti, jei jis 
parodytų
priešinimą. Jo motina, Mrs. 
Hannah Karpavicz viešai per 
laikraščius atsišaukė raginda
ma savo šunų geruoju pasiduo
ti valdžiai ir tuo išgelbėti savo 
gyvastį.

nors njažiausį pasi
jo motina,

versal Klube sekmadienio vaka
re.

O “Naujienų” vietinių žinių 
redaktorius priešinosi užmeti
mui kad jis buk išdavęs Pil
kauskų slaptas vestuves. Jis 
įrodė kad “Naujienose” buvo 
aiškiai pranešta kad visas rei
kalas esąs didelis sekretas ir 

° kad niekam nieko nesakyti.
Kalbėjo daugelis kitų vien 

tik aš nekalbėjau nepasakiau 
kodėl aš ■ Valeriją mylėjau į- 
vertinau. Nepasakiau kaip bu
vo malonu mano filosofinei šir
džiai kad ji drįso gyventi pa
sak savo įsitikinimus, malonu 
mano estetinei sielai, kad ji 
mokėjo vaikščioti garbingai, 
kad ji buvo tiesi kaip jos min
tys, kad ji jautriai virkdė sa
vo smuiką, kad jos širdis buvo 
maloni. Tai visa aš žinojau 
kada kiti kalbėjo, o man neda
vė progos—tai ir dabar nesa
kysiu.—S. Vilis.

Kazimiero Radžiaus
Vestuvės-Sausio 5 d.

“šis laiškelis,
Mažutėlis,
Ant ‘Kidzevnios’ traukia 
Ir perskaitymo laukia. 
Geistina butų—
Kad jaunavedžiams kliūtų, 
Ir jiems mano linkėjimai

(pribūtų...”

, 2345 
rengias

Kazimieras Radžius
North Kedzie Blvd., 
apsivesti svetimtautę pradžioj 
ateinančių metų.

Atrbdo, kad ar tai nauja ban
ga jaunavedžių epidemijos pa 
kilo—ar tai Hooverio gerieji 
laikai galop susirado savo ap
sisukimo kampą.

Vienok 
busimai porai!

ieal, fraternal, and studentor- 
g.mizations of the city will 
participate this week end i n 
the first Chicago Youth Con
gress. The delegates will get 
together to exchange ideas and 
experiences, and try to arrive 
at some common understanding 
of what problems confront the 
youth of Chicago and what 
mušt be done about them.

The congress will occupy 
three sessions. On Friday, De- 
cembcr 21st, at 8 P. M., a mass 
meeting will be held to wel- 
come the delegates at the Grace 
M. E. Church, La Šalie and 
Lotus. Talks by nationally 
known authorities will occupy 
the opening session. The Satur-

day session, whicl. begins 2 P. 
M., at the Y.M.C.A., 59 E 
Monroe Street, will be devotecl 
to round table discusisons on: 
Problems of Youth in Industry, 
Child Welfare, Unemployment 
and Sočiai Insurance, Crisis 
in Education, The Internatio- 
nsl Situation, Youth and Un
employment, Račiai Relations. 
The lašt session on Sunday 
afternoon will adopt a program 
for the congress. They will also 
select a regionai eontinuations 
cominittee, and a delegation to 
represent the Chicago Youth 
Congress at the Second Ame
rican Youth Congress which 
will be held in Washington, D 
C., Januarj’ 4—’ 1935.

Iškilmingas Atidarymas 
AMBROS TAVERN

šeštadienyje, Gruodžio 22 d., 1934 m.
Kviečiame visus draugus, drauges ir pažįstamus į musų 
Taverno Grand Opening. Bus įvairių skanių užkandžių, 
geros rūšies gėrimų, gera muzika, prie kurios linksinin- 
simės seni, jauni, maži ir dideli iki ankstyvo ryto.

Kviečia savininkai

POVYLAS IR CARRIE AMBROS 
1843 So. Halsted Street

GEROS RŲŠIES MAISTAS DEL 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ

IŠPARDAVIMAS
Pėtnyčioi ir Subatoj Pan., Gruodžio 21-22-24

MII T AI“Gold Medai” 2414 sv $i ,09If 11 L I I 5 sv. m a iš. 270 maišelis g 1
KIAUŠINIAI Rinktiniai Tuz, 27c
“Midvvest” TOMAITES Dideli No. 2'4 kenai 150
“Midwest” MORKVOS ir ŽIRNIAI No. 2 kenai 17$
“Midwest” RAUG. KOPŪSTAI Dideli 2'-ž kenai 100;
“Peerless” ALYVOS Jcvortiniuose džiarnosc ....... 330

Prirengti Biskvitų 40 unc. OĮp
MILTAI 20 unc. nak. nak. w I w

“WHEATIES” whole wheat flakes............. 2 pak. 250
“JELL-O” Dezortas ..............   visų skonių 3 pak. 170
“SWANSDOWN” įgT .............. „,k. 27C
“Calumet” BAKING P0WDER ............... sv. kanas 200
PREMIUM” CHOCOLATE 3 unc. šmotas 90

“DEL MONTE” IŠPARDAVIMAS
PYČES riekutės ar pusės ......................  2^ kenai 210
GRUŠIOS Californijos Bartlett ............... 2% kenai 230
PINEAPPLE riekutes ar puses .... ..........  2^ kenai 210
«T>T7»nn” 1VITT Ič A Q EVAPORUOTAS aukštiA 1^1 IVUI^IVAO —VJTAMIN D ______ konai

“PABSTETTE” CHEESE (Suris) 6 unc. rund.pak. 170
-.. ............... . ——

AMERICAN CHEESE Old Fashion Longhorn sv. 210 '__________________ ___ ego——
“Midwest” PUIKIOS SLYVOS ............... 2lA kenai 170

(“Sunkist” NA VĖL ORANŽIAI ....... 176 didžio tuz. 290
BE GRUDŲ GRAPEFRUIT .............80 didžio 3 už 130
VIRIMUI OBUOLIAI Dideli U. S. 1.................5 sv. 210
RINKTINIAI BANANAI .................................. svaras 50
“PLANTAT1ON” SANDWICH COOKIES ....... sv. 150
“Excell” SODA ar GRAHAM KREKĖS 2 sv. d«ž. 190
“Lincolnshire” RAIKYTI LAŠINIAI H sv. pak. 2už270 
“Drexel Farms” CALI HAMS (Kumpiai) ....... sv. 140
PUIKUS MAIŠYTI RIEŠUTAI ..... ..................... sv. 230
EMERALD WALNUTS Californijos No. 1 .... sv. 250

laimingos ateities

Į The English Column ]
,, , .<■ .........

First Chicago Youth
Congress December

Delegates representing 75,000 
young people from various 
parts of city to participate.

Delegates from the Y.M.C.A., 
YJ.M.C.A., church, labor, polit-

DIAMOND WALNUTS Dideli Payne ..........  sv. 290
Chocolate Dengtos VYŠNIOS ............... sv. dėžutę 250
“Cindėrella” SALDAINIAI 100% pripilą. sv. pak. 170 
“DROMEDARY DATES”...........2 pak. 25c

; Unpitted 10 unc. nak. ar Pitted 7U unc. nak,
R00T BEER “Midwest” O
GINGEU ALE (Plūs bonku depositas)1® už

“LUX” Veido MUILAS Kalėdų pakeliuose 6 už 350
“LUXM FLAKES Maži pak. 90 Dideli pak. 210

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

PASTABA — Dauguma “Midiuett Storet” turi ir mttot tkynut, kur įųt 
galite pirkti getą mitą, paukitieną it tt, ui itmiautiat kainai!

- - . / • _____________________________________________________________________

1 'V'MfflWEST££2ST0RES
300 •NMPtHbtNT -----------

O



Penktadienis, gr. 21, 1934 NAUJIENOS, Chicago* m

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Stasys turėjo labai 
gerą būdą pasen

dinti pinigus

Panašiai darė Ir Stanley War- 
wick, 30 metų, 818 E. 51 St., 
ir manė, kad jo planas nenuga
limas. Bet jis klydo, nes dabar 
sėdės tris metus Leavenwortho 
federaliame kalėjime, kur, grei
čiausiai, ieškos kiek saugesnių 
būdų.

Prašo žmonių atiko 
ti savo kraują

Chicagos sveikatos taryba krei 
piasi į žmones sirgusius škar 
lėtina.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

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

ALFABETO
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams 
susirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų

Bet tas gerasis būdas suteikė 
jam ir trijų metų vakacijas 
Leavenworthe.

Aukščiausias teis
mas atsisakė paliuo 
suoti Dr. Wvnekoop

Jeigu kartais jus pasidarysi
te falŠyvų pinigų ir norėsite 
juos “pasendinti”, kad jie at-

Turės atsėdėti 25 metus už nu
žudymą sunaus žmonos Rhe- 
tos Wynekoop.
Illinois valstijos aukščiausias

rodytų nudėvėti ir ilgai išbuvę teisinas vakar atsisakė paliuo- 
apy vartoj e. Stasys manė, kad 
su jais reikia apsidirbti štai 
kaip:

(Bet pirm negu metodą pa
naudosite mes norime jus per
sergėti, jog šis būdas negaran
tuoja, kad jus kartais nepakliū
site į atostogas per prievartą.)

Užkaiskite puodą kavos. Ant 
stalo ištieskite visus naujai pa
darytus pinigus. Kai kava su
šils, tai ją išpilkite ant naujai 
padarytų ir ant stalo ištiestų 
pinigų. Kai išdžius, tai atrodys 
lyg ėję per rankų rankas.

suoti nuo bausmės Dr. Alice 
Lindsay Wynekoop, kuri nužu
dė savo sunaus Earle žmoną, 
Rhetą.

Teismas padarė savo nuo
sprendi apsvarstęs nuteistosios 
daktarės apeliaciją, kurioje bu
vo nurodytos 25 priežastys, dėl 
kurių bausmė turi būti panai
kinta. Cook apskričio krimina- 
lis teismas nuteisė Dr. Wyne- 
koop 25 metų kalėjimo.

Dabar nuteistoji turės atsė
dėti 25 metus moterį} kalėjime, 
Dwight, Illinois.

Ar sirgote škarletina?
Jeigu sirgote, tai ši 

jums yra svarbi.
Chicagos sveikatos tarybos 

pirmininkas Dr. Herman N. 
Bundescn kreipėsi į visus asme
nis, kurie sirgq škarletina, pra
šydamas jų paaukoti mažą kie
kį savo kraujo gaminimui “se
rumų”, tam tikrų vaistų, kurie 
naudojami kovai su ta liga.

Jeigu planuojate savo kraujo 
paaukoti šitam kilniam tikslui, 
susižinokite su sveikatos tary
ba.

žinia AKORDIONAI
ACCORDIONS

AKORDIONAI IR VISOKIAUSI 
MUZIKOS INSTRUMENTAI

Smuiką $18 vertės su skry- $g 
nia ir smičium tik ....... w«vU

Cornetai, trumpėtai, klarinetai, saxo- 
: onai, trombonai, bubinai ir bubinų 
prietaisai 60% žeminus kainos.

914 Maxwell st. 
prie Sangamon

ANGLIS
COAL

KALĖDŲ EGLAITES
CHRISTMAS TREES

KALĖDŲ EGLAIČIŲ 2 VAGONAI 
Pigiai. Skubinkit, kol dar yra 

CZERWIEC WRECKING AND 
LUMBER CO.

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

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 

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

LEVINTHAL PLUMBING
SUPPLY CO.

1635 W. Divteion St.
________kampas MarshfįeĮd________

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

Septyni baltveidžiai 
kovoja dė negres 

$100,000
Baltveidžiai tvirtina, kad juod- 

veidė turtuolė buvusi jų gi
minaitė.

CENTUVRE IR FRITZ
BAČKOMIS IR REISAIS

CENTLIVRE BEER
TBMYKITE!

“Ends the Quest for the Best 
From Fort Wayne, Indiana

FRITZ BREW

Tai Fritz Beer 
From Freeport, Illinois

HOERBER’S “VITAMIN BEER” 
“The Breiv that's Good for You” 

Tai Chicagos alus ir tik bačkomis.
Reikalaudami pasirinkite vieną iš šių vardų

CENTUVRE FRITZ HOERBER’S
Pristatome visose miesto dalyse — nedaro skirtumo 

kur jūsų Tavern randasi.
Paveskite mums jūsų užsakymus dėl vestuvių—balių 

ir kitokių pokilių.
Centlivre pasirodo pirmą sykį Chicagoje — kurie 

busite šio alaus pirmutiniais kostumeriais?

Reikalaujame Distributorių ir Agentų

‘Prieš Circuit teismo teisėją 
Trude dabartiniu laiku eina 
įdomi byla, kurioje figūruoja 
$100,000 palikimas mirusios 
juodveidės ir septyni balti žmo
nės, kurie tų pinigų nori.

Vieni/ Mary Brammer iš Cin- 
cinnati, Mrs. Flabonia Coffey ir 
Mrs. Flora Gwow iš Charles- 
ton, W. Va., su vaikais, užvedė 
bylą reikalaudamos, kad “jų gi
minaitės juodveidės Mrs. Maria 
Turner $100,000 palikimas bu
tų paskirtas joms. Gi velionė 
pinigus buk paskyrusi vienam 
juodveidžiui advokatui George 
Blackwell. Įdomu, kaip byla pa
sibaigs.

John E. Egankandį 
datų į 13-to wardo 

aldermonus

FRITZ DISTRIBUTING

MARQUETTE PARK — Su
sirinkime reguliarės 13-to tvar
do demokratų partijos organi
zacijos buvo nutarta, kad nuo 
demokratų kandidatuotų į war- 
do aldermonus John E. Egan. 
Jo išrinkimas į kandidatus bu
vo sutiktas su dideliu prielan
kumu iš visų pusių.

Chas P. Kai.

COMPANY
10411 SO. MICHIGAN AVĖ.

CHICAGO, ILL.
All Phones Pullman 9200 All Phonęs Pullman 9200

Priminimas kupiškė 
nams

į Atsilankykite į
| DEDBIIAE’O DRESS AND

DEKNIbE O LINGERIE SHOPPE

SENSACINGAS IŠPARDAVIMAS
DOVANU KALĖDOMS

Kainos Nupigintos ant Visų Prekių

DRESIŲ 
PANCIAKŲ 
ŠILKINIŲ APA
TINIŲ RŪBŲ 
RADIKIULIŲ 
ROBES 
PAJAMŲ 
SIJONŲ ir 

C*) . PIRŠTINIŲ

prieinamąMes turime tinkamų jums dovanų už labai 
kainą.

PIRKITE SAVO KALĖDINĖS DOVANAS 
MUSŲ KRAUTUVĖJE.

JUMS TAS APSIMOKĖS.

nrnmnr dress and lingerie s
KtKNILt SHOPPEULIII1IUL 3437 South Halsted Street j

ANGLIS! Tūkstančiai namų var
toja ekonomiškas, be suodžių Tro- 
picair anglis—Garantuotas svarumas 
r šiluma. Screėning — $4.75; Mine 

run — $5.75; Lump arba egg — 
$6.00.

NORTHERN COAL CO., 
3 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 — 
’Merrimac 2524

BARŲ FIKCERIAI
BAR FIXTURES

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

CHIOACO CABINET & MILL CO. 
3012 Archer Avė. Lafayette 1235

Kaip prenumeratą, taip au
kas meldžiu siusti žemiau pa
duotu adresu, tik* pažymėki! 
aiškiai kam skiriami pinigai: 
prenumeratai, ar auka Kupiš
kio skyriui, — kad klaida ne* 
įvyktų.

D r. A. L. Graičunas,
3310 So. Halsted St.,

VAKAR IR 
ŠIANDIEN

I

Influenza paguldė p. Vili

NORTSIp 
sirgo JiiozfaS^O^iš, 2135 North 
Spaulding 
guli namie 
žįstami gali jį aplankyti.

—------- „h “ i

Ir Kareivąį jtl* Kareiviukai 
-X.»-—,

TOWN OFjLAKE — Per ke
lias dienas šalčiai ir “flu” bu
vo įsivyravęs pp.' W. Kareivių 
šeimynoje, 4644 South Paulina 
Street. Pirriiiausiai susirgo 
“Papa” Kareiva, vėliau “Ma
ma” Kareivaį o paskui ėmę 
sirguliuoti ir Kareiviukai. Da
bar visi sveiksta.

Infiincnza su*

Įycnuc. Ligonis 
tir draugai ir pa-

Operacija

Tow

Čia
susirasit 
ko

jums reikia
JUBILERIJA

JEWELRY
KASS JEWELRY & MUS1C STORE 
4216 Archer Avė. Lafayette 8617 
Moter. ir vyr. rank. laikrodėliai $2.75 
ir augšč. Parker fountain plunksnos 
setas $1.95 Ir augšč. Akordionai, 
smuikos, gitaros, muzika.

KAILIAI
FURS

SIL-WAY FURRIERS
Exclusive Manufacturers of

SMART FURS
N. STATE ST. CHICAGO 

Kambarys 1515
Tel. Dearborn 2977
Kailiai valomi, gla- 
zuojami ir pamu
šalas indedamas su 
musų < 4 rt 
šilku ..... ..... I U
Kailiu perdirbimas i 
vėliausios $9 f)
mados ......... w V

162

' ma-
’ dos dže- 

ketus ........ ■ V
Gaukit musų pigų ąpskaitliavimą 

naujam kautui.

KA TIK NORITE 16 MEDŽIO—len
tų, langų, durų, sienojų, adverijų — 
gausit čia.

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

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLWORK

KALĖDOMS SPECIALIAI 
Seal kailiniai

Kailinės muftos Qfi
ir augšč. ......... .................
Kailiniai valomi, taisomi, persiuva
mi ir naujai pamušami.

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

Įsteigta 1906 metais 
6510 S. Halsted Normai 5150

KNYGOS
BOOKS

GENERAL RADIO STORE 
3856 Archer Avė.

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

RUPTUROS DIRŽAI
TRUSSES FOR RUPTURE

MODERN MILLWORK & BLDG. 
SUP. CO. Tel. Virginia 1914 — 8000 
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. Westem Ąve. 
Detalio rakandu skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15. $25, 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

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

FELIX KLIMAS ir JOE KAZIK 
Savininkai

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

Cohen Bros Furniture 
Company 

1401—09 S. Hhfeted St.
Seniausia ir labiausia patikima ra

kandų krautuvė Chicagoje 
Visi rakandai, kokių tik reikia jū

sų namams.. Parduodame kaip |ik

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Halsted St. Chicago, III.

AR JUS TURITE RUPTURĄ
Jeigu taip, tai atsilankykite ir 

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

Musų kainos yra žemos 
Esame šiame bizny jau 40 metų 

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

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtorv 4965.

Sviestas — Wholesale
BUTTER — 1VHOLESALE

ERNSTER BROS
IŠDIBĖJAI “PURITY” 

SVIESTO <
2303 W. Cermak Road 

Chicago.
Telefonas Haymarket 2330 

šviežias sviestas susukamas kas
dien. Pirkite šviežią “Purity” svie
stą kasdien. Parduodame tiktai 
wholesale. Taipgi kiaušinius ir sū
ri. * Atvažiuokit arba pašaukit te- 
’efo"^ ‘ 'sų namams.. Parduodame kaip tik

Ateikit^^Jus

Jeigu būtumėt neužganėdinti, grą- oJtkI JtYlAJo
LAUNDRIESžiname pinigus.

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

Parduodam už storąge kaštus. Rakan
dus, divonus, . indus, patalinę ir U. 

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

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
$800 kaurai ............................... $35.00
Parlor, miegkambario. ar val
gomojo kąnib., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj.
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

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

MarshalI Square Wet
Wash Laundry 

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

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

Na, pažiūrėsime, kiek atsi
ras Amerikoje Kupiškėnų, ku
rie taps “Santa C lauš” ir atsi
mins Laisv. Etinės Kultūros 
Draugiją — Kupiškio skyrį, o 
pridečkan užsiprenumeruos 
“Laisvąją Mintį“ arba “Pasau
lėžiūrą į Gyvenimą”

TOWN OF LAKE 
oflakietei, P. Kaminskienei, 
4537 S. Wood Street, buvo pa
daryta operacija Augustana li
goninėje, 409 West Garfįrid 
aveinie. Ji guli kambaryje 
107. , ...JĮ. //

Kadangi ligonė po operaci
jos yra silpna, tai lankytojai 
dar ncprileidžiami arti.

Kelias dienas ankščiau bu
vo klaidingai4, pranešta, kad 
ligonė buvo išvežta į šv. Ber
nardo ligoninę .

--------  -H . .... . ♦

Naujon vieton

chael Barber Shop” skutyklo- 
ję, adresu, 207 West 51st st., 
prie pat Węntworth gatvės.

Naujoji vieta yra gražesnės 
ir patogesnė atsilankiusiems.

Seniems ir naujiems kostu- 
meriamš, kurie atsilankys bar- 
zdaskutykloje, p. Karčiauskas 
žada dovanų ir kalendorių.

Reporteris N.

Įves “transferus” iš 
gatvekarių į ele

vatorius
PRANCIŠKUS MICKALUNAS 
kuris persiskyrė su šiuo pa
sauliu lapkričio 10 dieną, 1934, 
o lapkričio 14 dieną buvo nu
lydėtas i šv. Agnieškos bažny
čia kur buvo atlaikytos gedu
lingos pamaldos o iŠ ten tapo 
palaidotas i Šv. Kazimiero ka
pines, amžinai nutilęs ir nega
lėdamas atidėkoti tiems kurie 
suteikė ją m paskutinį patar
navimą ir palydėjo jį į tą ne* 
išvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš musu 
tarpo, dėkojame šv. Mišių au
kotojams, gėlių aukotojams, 
grabnešiams, ir visiems jo pa
žystamiems, katrie mus tokioj 
liūdnoj dienoj neužmišote.

Taipgi dėkojame Draugijoms 
Palaimintos Lietuvos, šv. An
tano Draugijai ir Keistučio 
Kliubui už dalyvavimą.

Taip pat dėkojame Simanui 
Skudui, kuris savo geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo ji į amžinastį, o 
mums palengvino perkesti nu
liūdimą ir rūpesčius.

Palieka nuliude,
Moteris Veronika, ir Sunai 
Pranciškus ir Albertas.

ATLANTIC
joje seniai gyvenąs lietuvis K. 
Karčiauskas Šiomis dienomis 
persikėlė j nijują vietą. Pir
miau jis užlaikė barzdaskuty- 
klą adresu, 238 W. 51st Street, 
o dabar kirps plaukus, “Mi-

Šioj kolorii- Manoma, kad “vieno fėro” pla
nas bus įvykdintas vasario 1

Garsinkitės “N-nose

INEL,

YOU R Eltd
Night and Momlng to keepj 
them Clean, Clear and Healthy

Wrlte for Eree “EyeCare” 
or “Eyę Beauty” Book

Murino Co., pjt. H. S.,9 E. Ohto St.,Chic»to

Yra beveik užtikrinta, prane
ša patikimi šaltiniai, kad sekan
čių metų pradžioje bus įvestas 
•taip vadinamas “vieno fėro” 
planas, sulig kuriuo keleiviai 
važiuoją gatvekariais, galės 
persėsti į eleveiterius arba at
virkščiai.

Gatyekarių “transferiai” bus
geri elevatoriams, sumokėjus 3 
centus eleveiterių bendrovei, 
kad išlyginus skirtumą .tarp 
kainų. Gatvekariai 
eleveiteriai — 10 centų.

Manoma, kad šis patvarky
mas bus įvestas vasario 1 d. 
Jį įvykins llljpois commerce 
commission, nors gatvekarių 
bendrovė smarkiai priešinasi.

G. K. Budris Pilnai 
Prisirengęs Patar

nauti Apielinkės
Gyventojams

Užėjus pas G. K. Budrį ant W. 
59th St. sav. PARADISE TA- 
VERN IR LIQUOR SUPPLY, 
2710 W. 59th St. tikrai miste* 
bau pamatęs tokį, didelį prisi
rengimą dėl Kalėdinio biznio. 
Tai yra vienintelė tos rūšies 
krautuvė ant 59th St. kur ga
lima gauti visokių butelinių 
tavorų gėrimams dėl švenčių. 
Langą puošė šimtai įvairiausių 
butelių. Viduje lentynos ap
krautos buteliais; kur tik pa
žvelgsi ten matosi buteliai, 
Pasirinkimas tikrai įvairus. 
Sako jis taipgi išpildo užsa
kymus, gautus per telefoną ir 
pristato į namus. Taipgi sako, 
kad ir kainos yra specialiai 
nupigintos šventėms. Telefo
nas yra PROspect 6977.

. (Skelb.) Kaimynas.

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

VIEŠBUČIAI
nvlJuJuo

■

VICTORIA HOTEL
kampas Clark ir Van Burep gtv. 

Kambariai $1 ir augščiau.
WM. E. MeCOY. savininkas

Tel. Wabeeh 2280. Chicago.

mytl nepaprastai žemas kainas. Be 
abejones, namu šeimininkės galės 
nemažai sutaupyti ant valgiu, ku
riuos ji nusipirks “Midwest Stores”.

Kalėdos yra linksmybių šventė, 
šeimos suseino krūvon, pasikviečia, 
pavo geras draugus ir pažįstamus ir 
senos pažintis atnaujinamos.

Namų Šeimininkės atsilankiusius 
svečius paprašo prie stalo ir vaišina 
juos. Todėl, jai svarbu, kas vis
kas butų kuogeriausioj tvarkoj ir 
kad valgiai butu šviežus ir skanus.

Patyrusios šeimininkės žino, kad 
jeigu jos maista perka “Midwest 
Stores”. joms nereikia rūpintis, kad 
jie ne bus geri ir skanus.

Neužmirškite, kad kuo daugiau 
jus taupote ant maisto, tuo daugiau 
jus galėsite nusipiikti kitų dalyku, 
kaip tai, prezentu savo namiškiams 
ir draugams. Todėl pasinaudokite 
tomis sutaupomis. kurias jums siū
lo “Midwest Stores”. Apkelb.

7 centai,

Kalėdų Išparda 
\ vimas!

Išpardavimas, kurio laukia tūks
tančiai kostiunjierių, jau yra čia 
pat! Tai yra specialis Kalėdinis 
išpardavimas, kuris bus laikomas 
daugiau kaip 300 “Midwest Stores”.

šių krautuvių savinihkai praleido 
daugeli savaičių dėl prisirengimo. 
Prekės tam išpardavimui specialiai 
buvo nupirktos ir dabar gaunamos 
tose krautuvėse. Visos prekės yra 
šviežios naujos ip geriausios rūšies.

Pažiūrėkite i “Midwest e Storos” 
skelbimą. kuris telpa šios dienos 
laidoje, kitoj vietoj. Jame risi tie 
produktai aprašyti. Prašome patė-

Your Xmas Bath?
Folks, have you taken your Xmas 

Bath ? .
If not then come to the Medinah 

pool,
and enjoy another L.Y.S. affair.
A Spalsh Party at 605 N. Michigan 

Avė.
On Saturday Dec. 22. First Dip at 

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

OFFICE
VaL—8:80 A. M. iki 8:80 R M. 

Tel. HARriaon 0761
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

326 S. S TAT L ST.
Opposite Pavis Store, 2d FlpoT



Penktadienis, 1934NAUJIENOS, Chicago, UI

KALENDORIAIRUOŠIA PROJEKTĄ PANAIKINTI KARO PELNUS

Atskaitų klausimu

MUSKA

TEL. REPUBLIC 8402

CL ASSIFIED ADS

MADOSMADOS MADOS

MORTGAGE BAHKERS

REAL ESTATE

For Reni

Storas su 4 kambariais.

Gerkit ir Reikalaukit
SORE THROAT

•įiŠįVK':?:

per kratiny

(Vardai ir pavardė)

(Adresas)

Reduces COLDS (Miestai ir valst.)

66%

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Rengia pramogėlę 18tos 
Apielinkės gyventojams

Lietuviškos 
Degtinis

NATHAN 
KANTER

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

Pirmas žinksnis by
loj prieš ALTASS ne
sėkmingas James’ui

duoti 
sales-

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

REIKALINGAS žmogus ant fer
mos Michigan valstijoj. Atsišaukite 
tuojaus, 3647 Archer Avė.

. RENDO_. ______
Biznis išdirbtas per daugeli metų. 
Tavern fikčeriai yra ant vietos, ga
lima vartoti. Renda pigi. Atsišauki
te 8341 So. Halsted St.

Čia įdedu 15 centų ir prašau at 

siųsti man pavyzdį No. 

Mieroi

WGES 
1360 kilocycles

PARSIDUODA dvi AlinSs-Tavem 
Bizniai gerai išdirbti. Moteris našlė, 
perdaug darbo. 1238 W. 59th St.

Svarbi Žinia Taver
nų Savininkams Chi- 
eagoj ir Apielinkėse

VAŽIUOJU Į FLORIDĄ su geru 
7 pas. šiltu karu, turiu vietos dėl 4, 
sąlygos pasidalyti expensais. Tel. 
Victory 8310.

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

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

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulk*.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

NAUJIENOS Pattsrn Dept.
1739 S. Halsted St.. Chicago, III

Julius Mickevičius, Chicagos 
Lietuvių Draugijos pii’Th įninkąs,

SUPREME MEAT 
MARKEI CO.

Miscellaneous
_____ Įvairus_____

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ar jūsų parengimas pa 
Nesisar 

Inkvizitorius.

PARDAVIMUI Tavern, pigi kaina 
labai geroj vietoj.

1308 W, 79th St.

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

Tel. Haymarket 8494
1427 Congress St.

9 vai. vakare 
%

iš stoties
WSBC 

. .

kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

THE 
LIQU- 

4641 S. Ashland

LISTERINE 
ref/eves

atsisakė jį svarstyti.
advokatas, p. John A.

nurodė, kad ne tik 
reikalavimas “resyve- 

skundas ne-

jisai bando šita “byla” nugąs 
dinti.

Situation Wanted 
Darbo .Ieško

18 APIELINKĖ — Henry
Booth Settlement įstaiga, 701

įą, kad jisai uždraustų AL- 
CASS valdybai rinkti aukas ar? 
ba daryti kokius nors pirkimus. 
Bet teisėjas pasakė: “Ne, aš to 
neuždrausiu”. Toliaus, ALTASS 
advokatas dar pareiškė teisėjui, 
kad skridimo ruošimo darbas, 
kaip ėjo, taip ir eis toliau; AL
TASS valdyba stengsis sukelti, 
kiek dar reikia pinigų, kad bu- 
<tų pabaigtas lėktuvo įrengimas, 
taip kad skridimas galėtų įvyk
ti pradžioje vasaros. Teisėjas 
pareiškė: “Go ahead and do

Lietuvių Tautiškos parapijos mi
tingas su prakalbomis i vyks sekma
dieni gruodžio 23 d., Sandaros svet., 
814 W. 33 St. 1 v. po pietų. Kalbės 
1 aut.škOH parapijos organizatorius ir 
Kiti kalbėtojai apie sutvarkymų pa
rapijos reikalų. Kviečiame vi>us tau- 
t.ečius atsilankyti, kuoskaitlingiau- 
s.ai, nes turim dcUg svaiuių iuhjKu 
aptarti. Prašom visus komiteto ru- 
. .us būtinai atsilankyti.

Kviečia Komitetas.

Listeiine beveik mome raliai 
užmuša turinčiai bendrumo 
iu paprastai! šalčiais bakteri
jai! Tat palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimai 102 žmonių lai
ke 2% žiemos minėsiu pa* 
rodi, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turijo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, knrie nesiplovi. 
Lambert Pbarmacal Co., St 
Louis, Mo

Aukos plaukiai ne 
turtingų vaikų “Ha 

ledu Fondą”

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

P. CONRAD
PHOTOGRAFA8 

Ktfdare nuosava mo
derniška studija su 

Hollvv’ood šviesoms. 
420 W. 63rd St.
Englevrood 5883-5840švelniausios ir malo- 

degtinės, Straight 
Brandy ir kitokios 
Chicagoje ir Aineri- 

THE THREE MUSKA- 
degtines yra musų

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Tel. Canal 8500

mėnesį su viršum laiko 
garsenybė James-Janu-

PAIEšKAU darbo už janitoriaus 
pagelbininka. Esu nevedęs, unijis- 
tas. Atsišaukite. Tel. Wentworth 
3063.

trane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Uhicairo. UL

Pinigai bus sunaudoti nupir
kimui saldainių vaikams 
"Kalėdų Purė". pirmadienį.

Chicagos mėsos rinkos bin
tas savo savaitiniame biuletene 
praneša, kad šiandien ir rytoj 
geriausi mėsos pirkiniai bus 
įvairios rūšies aviena ir rūky
tos mėsos, kaip “smoked ham”,

Pp. Juciai ir Degutis, kurie 
pereitą šeštadienį palaidojo p. 
Augustiną Jucienę, kap. S. Da
riaus motiną, prisiuntė “Nau
jienoms” padėką už išreikštą 
užuojautą velionės giminėms 
per laikraščio skiltis.

VVest 14th Place šįvakar ren
gia kalėdinį vakarėlį vietos gy
ventojams.

Bus pastatyti du veikaliukai, 
“Santa’s Toy Shop” ir Tagorės 
Paštas”. Be to, bus pastatyti 
ir penki gyvi paveikslai. Pra
džia 8:30 vakare. Įžanga vėl- sunkiai susirgo viduryje praei

tos savaitės, šeštadienio vaka
re padėtis pasidarė tiek rimta, 
kad buvo reikalas atsišaukti j 
kitus Chicagos Lietuvių Drau
gijos narius, daktarus, kad su
daryti konsultaciją. Kaip 2 vai. 
šeštadienio naktį pakviesti Dr. 
Šimkus, Dr. Strikolis ir Dr 
Mon tvidas susirinko pas 'drau
gą Mickevičių, nuodugniai išty
rė sveikatos padėtį ir visą rei
kalą pasiėmė ant savęs.

Nuo praeito antradienio ligo
nis pradėjo gerėti, bet dar ims 
laiko iki pilnai susveiks. Iki šio 
laiko ligonis dar 'vis yra prie
žiūroje Chicagos Lietuvių Drau
gijos daktarų, būtent, Šimkaus. 
Strikolio ir Montvido.

Lankytojas.

ginčai' pasibaigė, ir p. 
kaip musę kandęs, išdu- 
teismo salės. Iki sausio

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas. unijistas ir nevedęs. Del 
darbo rašykite Box 201, Naujienos 
1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Tavern. Yra visi 
įtaisymai dėl virimo valgių. Geroj 
vietoj, biznis išdirbtas.

6142 S. Western Avė.

KALĖDOMS AKORDIONU 
IŠPARDAVIMAS

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

1514 Milwaukee Avė., Chicago.
Tel. Brunswick 0240

REIKALINGAS vyras prie namų 
darbo už pragyvenimą. Geram vy
rui užtikrintas nuolatinis pragyve
nimas. Rašykite Box 200, Naujie
nos. 1739 S. Halsted St.

THE THREI
TEERS, lai yra naujausios, ge 
ria tįsios, 
niaus i os 
Bourbon 
degtines 
ko j e.
TEERS 
dirbtuvėje perdirbamos (rec- 
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 
B. Zaleskis.

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

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

Musų Kompanija gali 
gerą darbą dėl daugelio 
manų.

Klauskite Mr. Petkus 
THREE MUSKATEERS 
OR CO
Avė., Yards 0033, Chicago, III

Apskelb.

Bernard M. Baruch
gen. Johnson ir bankierius 
kuris panaikintų karo pel- 
ateinančiam kongreso susi-

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

Lietuvių Dienos Komitetas, 
kuris rengė lietuvių iškilmes 
pasaulinėj parodoj rugpiučio 5 
d., jau tris mėnesiai atgal pa
skelbė pilną atskaitą. Iš jos ga
lima buvo manyti, kad paren- 

nelur- kinkėsi keli tūkstančiai 
i lietuvių. Klerikalui ir tautiniu- 
j kai, kurie tą parengimą boiko
tavo ir nėrėsi iš kailio, kad 

ištraukus publiką į Harlem 
avenue ganyklas, kur jie rengė 
irgi lietuvių dieną Dariaus-Gi
rėno paminklo naudai, gyrėsi 
turėję 20,000 kostumierių, nuo 
kurių ėmė po 25ę įžangos. Tu
rėjo įplaukti $5000. O da kur 
pelnas iš alaus, skraidymų ir 
kitko. Jų šalininkai pasakojo, 
buk vien alaus buvę parduota 
už kokius $500.

Mes šitų dalykų nežinome. 
Tik mums išrodė, kad klerika
lų ir tautininkų parengimas bu
vo labai mizernas. Jeigu jie no
ri publiką įtikinti, kad nemela
vo, lai duoda atskaitą. Iš jos 
matysime, kiek publikos jie tu
rėjo. Ne tik tai. Juk publika 
turi teisę žinoti, ar visi už
dirbtieji pinigai įą dieną eina 
paminklo statymui ir kiek jų 
uždirbta. Mums tokios atskai
tos neteko matyti. Ją turėtų 
paskelbti “Draugas”, Vanagai
tis ir kiti, kurie už tą parengi
mą agitavo.

Tuo labiau, kad jie zurza apie 
ALTASS atskaitas, kurios Nau
jienose labai smulkmeniškai 
skelbiamos.

Vyrai iš klerikališko ir tau
tiško abazo, parodykite skaitli
nėmis 
sisekė, ar buvo “flap 
matykite

Tuo 
James, 
lino iš 
29 d. jisai, gal būt, prisirengs 
bent užsakyti “summons” iš 
teismo tiems asųįpnims, kuriuos

Per 
buvęs 
šauskas gyrėsi bolševikų ir kle
rikalų spaudoje, kad jisai užve
dęs bylą prieš ALTASS, visus 
jos valdybos narius ir “Naujie
nas”, kurioje jisai reikalaująs 
“atskaitų” ir didelio atlyginimo 
už padarytas jam “skriaudas”. 
Bet nė vienas iš jo skundžiamų 
asmenų arba organizacijų ne
gavo pakvietimo (summons) iš 
teismo.

Galų gale, vietoje tos “bai
sios” bylos, Jamesas sumanė 
reikalauti “resyverio’’ skridimo 
sąjungai, prasimanydamas, buk 
ta sąjunga neruošianti (trans
atlantinio skridimo. Vakar pas 
teisėją Harry Lewis, Superior 
teisme, Jameso advokatas ban
dė tą sumanymą pravesti, bet 
teisėjas 
ALTASS 
Irrmann, 
skundiko 
rio”, bet ir visas 
turi jokio pagrindo, ir padarė 
įnešimą, kad jo skundas butų 
išbrauktas.

Teisėjas pasisakė neturįs da
bar laiko klausyti advokatų ar
gumentus, nes jo bylų kalendo
rius esąs ir taip kupinas, ir pa
skyrė sausio 29 d. įnešimų 
svarstymui.

Nieko nepešęs Jameso advo
katas męgino priprašyti teisė-

Gen. Hutrh S. Johnaon
Prezidento Boosevelto pavesti, 

Baruch ruošia įstatymų projektą, 
nūs. Tas projektas bus pasiūlytas 
rinkimui. Abu jie, ir gen. Johnson ir Baruch laike pasaulinio 
karo buvo surišti su karo reikmenų pramone. Baruch buvo ka
ro pramonės tarybos pirmininku, o Johnson buvo tos tarybos 
narys.

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

Šviežiai NUPEŠTI KALAKUTAI 1 7 į-
IR VIŠTOS, svaras....................... 1 ' 2 *

Šviežiai NUPEŠTOS ANTYS ir 1 Qį *
ŽĄSYS, svaras....................... I O 2 U

Prie kiekvieno kalakuto ir žąsies duosime
SPECIALES DOVANAS!

Pataria pirkti avieną ir 
rūkytą mėsą

Teismas atmetė skundiko veika 
lavimą sustabdyti skridimo 

darbą

LIETUVIS 
LAIKRODININKAS 
Pilnas Pasirinkimas 
Bulovą ir Elgin 

Laikrodėlių
Diamontai, Auksiniai ir Si
dabriniai Žiedai ir kas tik 

reikalinga iš Jewelry. 
4148 Archer Avė.

Prisižiūrėkite kaip įdomiai 
ji pasiūdinta. Neblogai ir įdomiai atrodys jeigu pasisiūdinsite iš naujo 
šilko su auksiniais arba sidabriaii taškeliais. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę,

Norint gauti viehą ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan
ku tę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą 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 reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St.,1 Chicago, III.

Atsišaukimas į geraširdžius 
skaitytojus paaukoti po keletą 
centų į “Kalėdų Fondą 
tingiems vaikams jau pradėjo 
nln-šli rezultatus.

•. <« u j ienos” kreipėsi j lietu
vius, kad jie paaukautų kele
tą atliekamų centų, kad butų 
galima suteikti linksmas Ka
lėdas gal <lviems-trims tūk
stančiams vaikų, kurie ki
taip jokių dovanėlių ne
sulauks, nes jų tėvai negali 
jiems nieko nupirkti.

Į atsišaukimą jau atsiliepė 
p-a Benigna Kuiziniene, 1821 
\V. I5th Street, kuri paauka
vo 50 centų.

Marijona Rasmanski, 5012 
South Morgan street, paauka
vo $1.00.

.1. Seibutis, 1840 S. Halsted 
st., paaukavo $1.00.

Pp. J. M. Kazlauskas, 284 E. 
14th street, Chicago Hcights 
prisiuntė 25 centus.

Nuo “Anonimo” gauta *25 
centai, o nuo antro “Anoni
mo” gauta $1.00.

Tad viso, jau atėjo $4.00.
Kas daugiau? Kalėdos jau 

netoli.
“Paros” vaikams yra ren

giamos pirmadienį, Ramovos 
ir Mildos teatruose.

x Business Chances 
Pardavimui Bizniai__

TAVERN ir Restaurantas parsi 
duoda, pilnai įrengtas, gerai jsteig 
tas biznis. 50 vietų atsisėdimui. Ap 
leidžiu miestą. 3313 W. 63 St.

Mutual LiųuorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803 . .

Vakarui arba šokiams suknelė.
. Neblogai ir įdomiai atrodys jeigu pasisiūdinsite iš naujo

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

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

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

TUOJAU P AŠIM AT YK IT
Didelė nepaprasta proga užsidirbti 

pinigų ir gauti nuolatini gera darbų. 
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 
Zubrowkų. Labai geras komisas. 
Kreipkitės adresu:

INTERNATIONAL WINE & 
SPIRITS CORP.

219 N. Jefferson St Chicago, III.




