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Martin J. Insull 
Išteisintas

Jury išteisino jį po virš 12 valandų svars
tymo., Gal deportuos ji Kanadon

CHICAGO. —Insullai vakar 
laimėjo antrą bylų, kai liko iš
teisintas Martin J. Insull, 65 
m., buvęs prezidentas Middle 
West Utilities Co., kuris buvo 
teisiamas dėl pasisavinimo tos 
kompanijos $344,720 pinigais, 
kad padengti nuostolius savo 
asmeninės spekuliacijos biržoj.

Tikėdamasis išteisinimo, Mar
tin Insull nė nestatė visų savo 
liudytojų, kad tuo pagreitinti 
bylos baigimą. Advokatai ir
gi susialukė nuo ilgų kalbų, o 
ir pats teisėjas skubėjo, kad 
galėjus jury paliuosuoti dar 
prieš šventes.

Tad kai jau vėlai naktį bai
gėsi advokatų kalbos, teisėjas 
perskaitė savo trumpas instruk
cijas jury ir kaip 1 vai. už- 
pereitą naktį jury išėjo tartis 
dėl nuosprendžio.

Kada po poros valandų lau
kimo jury neišnešė savo nuo
sprendžio, tai teisėjas pasišau
kė jury foremaną ir paklausė, 
ar yra vilties, kad jury galės 
greitai susitarti. Kada jis at
sakė, kad tokios ^vilties ^Jičra, 
tai teisėjas įsakė jury užrakin
ti nakčiai iki 10:30 vai. ryto.

Bet ir ryte jury nuospren
džio dar nebuvo. Tik prie jury 
kambario girdėjosi, kad tarp 
jury narių eina aštrus ir pikti 
ginčai.

Tik 3:30 vai. po piet jurv 
pranešė, kad jie jau susitarė 
dėl nuosprendžio.

Nuosprendžio išklausyti su
sirinko ne tik kaltinamasis, 
bet taipjau jo brolis Samuel In 
sull ir visi kiti jo buvusių 
kompanijų viršininkai. Visi sj 
susirupinimu laukia jury. Išei
na jury ir perskaito asvo nuo
sprendį, įkuris ra rida Martin 
Insull nekaltą dej jam. daryto 
kaltinimo.

Teisme iškyla sujudimas. Vi 
si bėga sveikinti išteisintąjį. 
Tasis gi sveikina jury narius, 
dėkuoja už išteisinimą ir vi
siems linki linksmų Kalėdų, 
nes ir jam jie suteikę labai 
linksmas šventes. Nemažiau 
džiaugiasi ir Samuel Insull, nes 
didėja jo viltys, kad ir jis bus 
išteisintas bylose, kurios dar jį 
laukia.

Teisėjas Harrington padėko
jo jury ir prokurorui ir jury 
paleidžia.

Pasirodė, kad jurydąrė viso 
tik tris balsavimus. Pirmame 
9 prieš 3 stojo už išteisinimą, 
antrame 9 prieš 2, o trečiame 
jau visi balsavo už išteisinimą
Martin Insull bėdos baigiasi

Su šia byla Martin Insull 
bėdos kaip ir užsibaigė. Jis yra 
Anglijos pilietis ir iš Kanados 
buvo išgautas dėl kaltinimo iš-

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lio oro biuras iiai dienai prana* 
sauja:

Apsiniaukę, galbūt retkar* 
čiais sniegas ir gal biskį šal
čiau.

Saulė teka 7:15, leidžiasi 4:- 
22. Šiandie trumpiausia diena 
metuose—pradžia žiemos.

eikvojimo savo kompanijų pi
nigų. Todėl dėl jokio kito kal
tinimo jis negali būti teisiamas 
ir nors prieš j j' yra išnešti ke
li kiti apkaltinimai, bet jie vi
si atpuola.

Jis dar gali būti teisiamas 
dėl pasisavinimo $20,000 iš Mis- 
sissip[ii Valley Utilities Co,, 
bet vargiai ir ta byla bus ke
liama. Jei ta byla bus panai
kinta tai viską ką valdžia ga
lės padaryti, tai Martin Insul
tą deportuoti atgal į Kanadą. 
Jo deportavimu valdžia apsirū
pino, kai teismo pagelba, atga
benant iš Kanados, jį apkalti 
no už nelegališką j šią šalį į- 
važiavimą. Jis ir dabar yra vie 
no policisto globoj, kuris turi 
jį pristatyti federalinei valdžiai
departavmui, kai jo bylos bus 
baigtos.

Bet jo brolis, Samuel Insull 
yra Amerikos pilietis ir todėl 
jis atgabentas iŠ Turkijos j 
Ameriką, gali būti teisiamas 
dž visokiausius nusidėjimus.

Reikalauja $75,000 
už prirakinimą 

prie stulpo
PRESTONSBUBG, Ky„ gr. 

21.—Trys žmonės, kurie už gir
tavimą buvo prirakinti pri? 
stulpų gatvėje, kada jie atsi
sakė atidirbti savo bausmę, 
juos prirakinusius policijos vir
šininkus ir teisėją patraukė 
teisman, reikalaudami $75,000 
atlyginimo.

200 vokiečių važiuo ja 
į Saar balsuoti

CHICAGO.—200 Chicągos vo
kiečių Kalėdų rytą išvažiuoja 
į Saar kraštą balsuoti to kraš
to plebisctią. Jų kelionę finan
suoja naciai.

Trys darbininkai žu
vo parako eksplozijoj

SCRANTON, Pa., gr. 21. — 
Jessup miestely eksplodavus 
Du Pont parako dirbtuvei žuvo 
trys darbininkai.

Ragina pirkti ciną 
karo reikalams

WASHINGTON, gr. 21. — 
Bankierius Baruch, buvęs pir
mininkas karo industrijų tary
bos karo metu,, ragino atsto
vų buto užsienio reikalu komi
tetą, kad Jungt. Valstijos su
pirktų ir laikytų tūkstančius 
tonų cinos karo reikalams, kad 
jos hepritruktų, jei ištiktų 
naujas karas, kaip kad buvo 
pritrukę cinos laike pereito ka 
ro.

BURBANK, Cal., gr. 21. — 
Auątralijos lakūnas Sir Kings- 
ford-Smith, kuris nesenai at
skrido iš Australijos, skrenda 
j New Yorką, kad nustatyti 
naują transkontinentalį grei
tumo rekordą. Dabar rekordas 
yra 10 vai. 2 min., nustatytas 
pulk. Roscoe Turner.
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Martin Insull Samuel Insull
Martin J. Insull', kuris vakar liko išteisintas dėl kaltinimo, 

kad jis pasisavino $344,720 pinigų Middle West Utilities Co., 
kurios prezidentu jis buvo, su savo dar garsesniu broliu 
Sainuel Insull, kuris irgi labai džiaugiami savo brolio išteisini
mu, nes, tas duoda vilties, kad ir jis bus išteisintas bylose, ku-
rios dar jį laukia.

Sudegė didelis holan- 
dų lėktuvas; 7 žmo- 

nes žuvo
---------- -------------------- -------  '

Nelaimė ištiko trako tyruose, 
m kai laimėjęs Atistralijoaf tetik* 

tynęs lėktuvas bandė nusta
tyti naują rekordą skridimo 
į Javą

BAGDADAS, Azijoj, gr. 21. 
—Didelis Amerikoje statytas 
lėktuvas “Uiver”, kuriuo taip 
didžiavosi Holandija ir vadino 
jį “skraidančiu hoteliu”, rastas 
susidaužęs ir sudegęs Irako ty
ruose netoli Rutha Wejls. Visi 
juo skridę 7 žmonės žuvo, žu
vo jis smarkioj tyrlaukių aud
roj su perkūnija.

Surado jį Anglijos lėktuvai, 
kurie ieškojo jo jau nuo va
kar dienos. Lėktuvas yra visai 
sudegęs.

Tas lėktuvas laimėjo antrą 
vietą Anglijos-Australijos lenk- 
tynėse ir dabar siekėsi nusta
tyti naują greitumo rekordą 
kelidnčs oru iš Amsterdamo, 
Holahdijos į Batavia, Javoj. Jis 
norėjo tą kelionę padaryti į 
penkias dienas, kad dar prieš 
Šventes nuvežti kolonistams 
paštą ir dovanas.

IŠ Cairo, Egypto, lėktuvas 
išskrido tik už kelių valandų 
prieš nelaimę. Vėliau jis pra
nešė, kad pateko į audrą ir 
prašė nurodyti kelią.

Tikros priežasties nelaimės 
pėžlnoma, bet manoma, kad 
lėktuvą užgavo žaibas.

Tarp žuvusių yra Batavia 
universiteto profesorius, Ho- 
įandijos žinių agentūros vedė
jas ir vienas biznierius; kiti 
ketiiri yra lakūnai ir lėktuvo 
aptarnautojai.

Tik mėnuo atgal jis buvo 
šugfyžęs iš Australijos ir Ho- 
landijos ir buvo labai iškilmin 
gai pasitiktas* Pirmoj po to 
triumfo kelionėj jį ir ištiko t.i 
nelaimė.

BOSTON, Mass., gr. 21. —1 
uostų atplaukė degantis senas 
tavorinfc laivas Ontario. Jo 
įgula tebėra ant laivo ir at
kakliai kovoja gaisrą.1 Jiems 
padeda dabar ir uosto ugniage- 
siai/ ; '/-j, j-' z;-'/.i ‘

Zinovjev irKamenev 
areštuoti sąryšy su 

Kirovo užmušimu
______

Abu buvo vieni žymiausių bol
ševikų vadų< paskui susidėję^ 
su Trockiu, tečiaus dar vė
liau atvirtę atgal į Stalino 
“vierą”

MASKVA, gr. 21.— Sovietų 
užsienio reikalų komisariatas 
atsisakė patvirtinti ar nugin
čyti gandus, ( kad buvę žymus 
komunistų partijos vadai, Gre- 
gori Zinovjev ir Leo B. Ka- 
menev liko areštuoti sąryšy su 
užmušimu Stalino dešiniosios 
rankos ir galingojo politbiuro 
nario Sergei M. KiroV.

Nors užmušėjas ir yra su
imtas, bet bolševikai keršyda
mi už komisaro Kirovo užmu
šimą sušaudė jau virš 100 žmo
nių, kurie veikiausia nieko ben
dra neturėjo su tuo užmušimu, 
nė su pačiu užmušėju.

Kad Zinovjev ir Kamenev 
gali būti suimti, buvo aišku iš 
kelios dienos atgal paširodžiū 
šių bolševikų ; laikraščiuose 
straipsnių, kuriuose abu jie bu
vo smarkiai puolami.

Zinovjev, Lenino pramintas 
“revoliucine balalaika”, savo 
laiku yra buvęs komunistų Tre
čiojo Internacionalo pirminin
ku, o ir Kamenev yra buvęs 
komunistų partijos pirmininku, 
bet paskui jie prisidėjo prie 
Trockio ir kai Trockis liko iš
tremtas, tai ir jie liko pašalin
ti'iš komunistų, partijos. Ve 
liau jie įsiprašė atgal į komu- 
munistų partiją įr nors jie da
bar ištikimai Stalinui tarnavo, 
bet visgi savo prarastų vietų 
nebeatgavo.

Manoma, kad bus areštuota 
ir daugiau buvusių Trockio ša
lininkų. (Vėlesnėmis žiniomis, 
18 “trockininkų” jau areštuo
ta).

Bolševikai bando primesti Ki
rovo užmušimą ir užsieniu’ 
ypa č Jugoslayi j ak kur rusų 
baltgvardiečių laikraštėlis rą
žęs apie reikalą paUliųtį Ki- 
rov iš Leningrado.

ATLANTA, Ga., gr. 21. — 
White paviete surasta aukso.

Japonija panaikino 
laivynu sutartį

TOKIO, gr. 21. — Japonijos 
mikado vakar pasirašė doku
mentą, kuriuo Japonija atsisa
ko nuo Washingtono laivynų 
sutarties, kuri aprybojo Angli
jos, Jungt. Valstijų ir Japonijos 
laivynus.

Panaikinus tą sutartį dabar 
gali prasidėti laivynų lenkty
nes, ypač tarp Jungt. Valstijų 
r Japonijos. 
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Atsirado naujas žio- 
vautojas

CHICAGO.— Vos spėjo su- 
stabdyti Mrs. McKee nuolatinį 
žiovavimą, kaip Chicagoje žio
vulio liga susirgo George Van 
Cleas, 31 m., Illinois Steel Co. 
sargas. Susirgo jis užvakar 
dieną, sugryžęs iš darbo labai 
pavargęs ir nemiegojęs. Jis 
pradėjo žiovauti be paliovos 
apie 10 sykių į minutę.

Vakar tapo atgabentas į pa
vieto ligoninę, visai silpnas. 
Daktarams svarstant ką daryti 
su nepaprastu ligoniu, vienas 
jų pradėjo daužyti kujuku li
gonio padus, kad patikrinti jo 
nervus. Vos spėjo kelis sy
kius stiprokai užgauti, kaip 
ligonis urnai paliovė žiovauti. 
Tečiaus jis turės ilgokai pa 
gulėti ligoninėje, nes yra labai 
susilpęs.

Ketvirtas iš Tennes- 
see Jinčiuotojų mirė

SHELBEYVILLE, Tenn., gr. 
21.—Jau ketvirtas žmogus iš 
minios, kuri puolė vietos tėis- 
mabutį, kad pastverti ir nulin- 
čiuoti teisiamą už išgėdinimą 
baltos mergaitės negrą, pasi
mirė. Visi keturi buvo užmuš
tinai’ sužeisti milicijos, kuri 
gynė teismabutį ir kuri šovė į 
minią, kai ji pakarto tinai teis
mabutį puolė ir pačią miliciją 
buvo suvariusi į teismo rū
mus.

Du linčiuotojų mirė vietoj 
susirėmė su milicija, kiti gidu 
pasimirė nuo žaizdų. Dar keli 
guli ligoninėj sužeitsi.

Vėliau gražus teismo rūmai, 
kurie kainavo $150,000, buvo 
sudeginti įtužusios minios.

Miestą dabar saugo šimtai 
milicininkų ir mieste yra ra
mu. ‘

Nori nupiginti elekt
rą 50 nuoš.

WASHINGTON, gr. 21. — 
Prezidento Roosevelto elektros 
programo tikslas esąs nupigin
ti elektrą mažiausia 50 nuoš. 
Bet nesitikima tai atsiekti tuo- 
jaus, bet tik gal per kelių me
tų darbą.

BERLYNAS, gr, 21. — Hit
lerio vyriausias pagelbininkas 
Goerning nenumato karo atei
nančiais metais. Esą ateinan
čiais metais neiškils tokių 
klausimų, kurių negalima butų 
išspręsti taikiu bildu, nes ne
są tokios beprotiškos valdžios, 
kuri norėtų siektis savo tikslų 
baisiausiu budu — pagelba ka, 
ro.

MEXIC0 CITY, gr. 21. - 
Banditų banda, kuri nesenai 
nužudė senuką, užpuolė Agua 
Duke miestelį, užmušė poli
cijos komendantą, miesetlio 
policistą ir dar tris žmones, k 
pabėgo.

Lietuvos Naujienos
Anūkas, nenorėdamas 

mokėti išimtinės, nu
žudė senelį

Baisus vaikų sužvėrėjimo 
faktas

ALYTUS. — Spalių mėnesį, 
Varčios miške, Alovės vals., 
Alytaus ap. buvo rastas Vinco 
Aliukonio, 70 metų amžiaus, 
gyv. Laičių km., Varėnos valsč. 
lavonas. Vėliau tyrinėjant šį 
įvykį kriminalinei policijai pa
sisekė nustatyti, jog senelį 
Aliukonį kirviu užmušė jo anū
kas Juozas Aliukonis, 22 metų 
amžius, pastaruoju laiku gyve
nęs kartu su seneliu.

Velionis Laičių km. turėjo 
18 ha žemės ūkį, pas jį nuo 
pat kūdikystės gyveno anūkas 
Juozas Aliukonis, nes pastaro
jo tėvas gyvena Amerikoje, o 
motina—senai jau mirusi.

Prieš 4 metus anūkas vedė. 
Po vestuvių anūkas visą laiką 
tikėjosi, jog senelis, dar kol 
gyvas užrašysiąs savo ūkį ir jį 
pavešiąs jam valdyti. Tačiau 
pastarasai apie tai ir girdėti 
nenorėjo. Vėliau anūko prikal
bėtas, senelis anukui išdavt 
10,000 litų vekselius, kaip ga
rantiją, jog tikrai šis ūkis lik
siąs anūko nuosavybe. Anūkas, 
netesėdamas susitarimo, suma
nė tuo pasinaudtti. Ir, štai, 
nieko neląųį^lamas. gautus 1d,-’ 
000 litų vekselius savo žomonos

s?ij)r6l^sYavo* * ir pagal j 
šiuos vekselius iš senuko pra* 
dėjo ieškoti pinigus. Senelis 
negalint šių vekselių išpirkti, 
jo ūkis iš varžytinių buvo par
duotas.

Velionis, anūko apgautas, 
kreipėsi į teismą, prašydamas 
jį nubausti už apgavystę. Ta
čiau šioje byloje anūkas ištei
sintas. Po to senukas iškėlė 
anukui ir jo žmonai civilinę by-. 
lą. šį kartą prašė teismo iŠ 
jo priteisti iki gyvos galvos iš
laikymą. Alytaus I apyl. teis
mas Aliukoniui Vincui priteisė 
mokėti po 15 litų mėnesiui.

Anūkas, nenorėdamas mokc 
ti priteistų pinigų seneliui, sa
manė jį nužudyti. Ir rūgėjo 19 
d., kai senelis ėjo Alytun, jis 
jį pasitiko Varčios miške ir 
kirvio smūgiais į galvą užmu* 
šė. Anūkas sulaikytas ir padė
tas Alytaus kalėjimam

Reikalauja tuojaus 
reorganizuoti 
republikonus

WASHINGTON, gr. 21. - 
Senatorius Borah yra priešin
gas laukimui reorganizavimo 
republikonų partijos iki susi
rinks nacionalė partijos kon
vencija. Jis reikalauja, kad 
tas reorganizavimas butų pa
darytas tuojaus ir kad partijai 
vadovauti pasiimtų liberališkas 
elementas.

BOSTON, Mass , gr. 21. — 
Išrinktasis kongresmanas de
mokratas Higgins kreipėsi prie 
prezidento Rdosevelto, prašy
damas palaukti su pripažini
mu naujosios Meksikos val
džios, nes jis pasiūlysiąs kon
gresui pirmiau ištirti Meksikos 
vidujinę padėtį.
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VARSA VA, gr, 21. — Pa. 
gelba teismo, Varšava ačtmė iŠ 
franeuzų elektros kompaniją ii4 
jos dirbtuves ir pradėjo pati 
jas operuoti.

Arkivyskupą Skve- 
recką išrinks 

kardinolu?
KAUNAS^— Vatikano laik

raštis “Messagero rašo, kad 
mirtis kard. Gaspari, švento
joj kolegijoj pasidarę 17 lais
vų vietų. Popiežius gruodžio 17 
d. pasiūlysiąs išrinkti kelis nau
jus kardinolus. Esą tvirčiausi 
kandidatai į kardinolus Lietu
vos ir Argentinos.

Šiaulių Žinios
Nušovė pro langą

3. XII. apie 5 vai. p. p. Juš- 
kaičių kaime, Žagarės vi. pro 
langą revolverio šuviu kažkas 
nušovė pil. Praną Saugą. Jo 
žmona, pranešusi apie įvykį 
policijai, nurodė vieną įtarti
ną to pat kaimo gyventoją.

Akmenimis primušė
3. XII. 15 vai. arklių turgu

je pil. Vaitkų Juozą, 37 m. am
žiaus, gyv. Pabaliuose, užpuolė 
Baronas Vincas, Bertulytč An
tanina ir Bertulis Mykolas, vi
si iš Lepšių km. Šiaulių vi., ir 
kartu su Pabalių gyventoju 
Slavicku Juozu jį smarkiai ak
menimis ir lazdomis sumušė, 
^ufįftodami galvą ir kt. kūno 
dalis- Užpuolikai jau kelis 
kartus už įvairiną nusikaltimus 
buvo bausti Ir dabar perduoti 
p. karo komendanto žinion.
Apsodins medžiais pavieškeles

Iki 1939 metų lapkričio 30 
dč. apskr. taryba nutarė pa
laipsniui apsodinti medžiais vi
sas pavieškeles. Medžius turės 
prižiūrėti tos žemės savininkas, 
per kurią eina vieškelis.

Kiek Lietuvoj komu
nistų

KAUNAS— Sovietų Rusijoj 
išeinąs V. Kapsuko redaguo
jamas lietuviškas žurnalas 
“Priekalas” rašo, kad Kaune 
esą 198, o visoj Lietuvoj 900 
komunistų.

Atrodo, kad žinios vargu bu* 
tikslios.

Dainininkas F. šaliapi- 
nas vėl Kaune

KAUNAS.— Garsusis daini
ninkas Feodor šahapinas davęs 
koncertą Klaipėdoj atvyko į 
Kauną, kad pasimatyti su savo 
draugu dainininku Kipru Pet
rausku. Paviešėjęs kelias die
nas Kaune, šaliapinas išvyko 
duoti koncertą Rygoje. Gryšda- 
mas jis vėl sustojo Kaune ir 
dainavo Lietuvos operoje, vei
kale “Beris Godunov”.

Šį pavasarį F. šaliapinas ke
tina apsilankyti su koncertais 
ir Amerikoje.

Grąžintas atvirukas iš
siųstas 1911 metais

KLAIPĖDA.—šiomis dieno
mis Klaipėdos paštui grąžintas 
atvirukas, kuris buvo pasiųs
tas iš Nidos 1911 m. rugpiučio 
30 d. Sprendžiaht iš atviruko 
pašto padarytų pastabų, nepa
vyko surasti adresato ir po 23 
metų atvirukas buvo grąžintas 
į išsiuntimo vieta. Laiškas bu
vo adresuotas vienai panelei to
je Schleiswigo-Holsteino dalyj, 
kuri dabar priklauso danams.
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KORESPONDENCIJOS
Brooklyn, N. Y

LSS. 19 kuopos susirinkimas

Lapkričio 30 d. LSS. 19 kuo
pa laikė savo mėnesinį susi
rinkimą. Apsvarsčius bėgan
čius reikalus, tapo nutarta pa
siųsti užuojautos laišką drau
gei Kemešįenei dėl jos vyro 
netikėtos mirties. Visi apgai
lestauja, kad draugas Kemėšis 
apleido šį vargingą pasaulį.

Antras nutarimas buvo toks- 
iš iždo paaukoti ir pasiųsti 
penkis dolerius Lietuvos emi
grantams, socialdemokratams, 
kurie dabar randasi Lenkijoje 
ir kurių atsišaukimas tilpo 
“Keleivyje”. Pinigai paduota 
drg. Žilinskui, kad pasiųstų 
juos “Keleiviui”.

Susirinkimas pritarė suma- 
žiemą kuopa 
ir balių. Bus 
pastatyti ko-

nymui, kad šią 
surengtų vakarą 
bandoma scenoje 
kj nors veikalą.

Kuo geriausio
Paskaitos

pasisekimo!

Gruodžio 13 d. SLA. 38 kuo
pa surengė paskaitas. Paskai
tas laikė du daktarai, — Dr. 
Žukauskas ir Dr. Vinikas.

Dr. Žukauskas kalbėjo apie 
tai, kaip riebumas kenkia žmo
gaus sveikatai. Jis turėjo iš 
Metropolitan apdraudos kom-

panijos filmų, kur parodoma, 
kaip dėl riebumo įvyksta įvai
rių kūno organų degeneraci
ja.

Savo paskaitoje Dr. žukau* 
skas pareiškė, kad sutukimas 
yra musų mašininės civilizaci
jos pasėka, žmonės sutingsta, 
mažai tesimankština, o todėl 
ir pradeda tukti. Tačiau nutu
kimas nėra sveikatos požymis, 
ale kaip tik priešingai, — nu
tukęs žmogus lengviau ligoms 
pasiduodą ir greičiau miršta.

Dr. Vinikas kalbėjo apie Su
sivienijimą. Jis daugiausiai 
“džioglino” skaičiais. Pasakė, 
kad per visą savo gyvavimo 
laiką Susivienijimas yra pra
leidęs 60,000 narių. Tačiau da
bartiniu laiku organizacijai be
priklauso apie 15,000 žmonių. 
Vadinasi, 45,000 narių arba pa
sitraukė iš Susivienijimo arba 
mirė.

Narių sumažėjimą Dr. Vini
kas aiškino tuo, kad nedarbui 
užėjus daugelis narių nepajė
gė duokles mokėti ir išsibrau- 
ke.

Žinoma, tame daug tiesos. 
Tačiau Susivienijimas gal dau
giausiai narių neteko dėl su
siskaldymo, o taip pat dėl la
bai neišmintingos politikos, ku
ri buvo varoma prieš keliolika 
metų, kada šimtai narių buvo 
braukiama lauk be jokiis ato
dairos. 11 •

-------- ---- ------ „--- ---- -———,------
Dr. Vinikas nerado reikalin

ga kalbėti apie finhnsinį Orga
nizacijos stovį. Būtent, apie tai 
kad Susivienijimas dėl neap
galvotų investmentų turės mil
žiniškų nuostolių.

Ateityje kuopa rengiasi tu
rėti daugiau paskaitų.

šį kartą nelabai daug žmo
nių tesusirinko paskaitų pasi
klausyti.

— Fnank Lavinskas.

Kaip Amerikoj lau
žomi streikai

Ir koks iš to daromas biznis,

šeštadienis, gruod. 22, 1934

Deimantai Kalėdoms

ILGO LAIKO YRAATMINTIS ANT 
GERAS DEIMANTAS

Pas Budriką deimantų kainos Eft
yra nuo.......................................

ir aukščiau.
Lengvais išmokėjimais

IŠ LIETUVOStėm ašarinių bombų į Georgi- 
jos valstybę per pastarąjį tek
stilininkų streikų” — baigia 
Bergofas.

$it iš kokių biaurių užsiėmi
mų Amerikoj daromi milijoni
niai bizniai. Tą žino vyriau
sybe, žino spauda ir bažnyčios. 
Bet niekas Amerikoj rimčiau 
nesistengia šios rųšies bandi
tizmo užsipulti. Streiklaužių 
kontoros gali turėti moderniš
kų ginklų sandelius. Bet tegul 
juos pabando turėti darbinin
kai... Kur jie atsidurs?

vo užmušti ir kelios dešimtys 
sužeista.

Tuoj • buvo suorganizuota 
4,000 streiklaužių, kad sulau
žyti Press Steel Car Corpora
tion, McKees Rocks, Pa. strei-

Bergof prisipažįsta, kad tas 
streikas buvo kraujingiausias. 
K vienos ir kitos pusės užmuš
ta 22 žmonės. Už kiekvieną už
muštą streiklaužį firma sumo
kėjo jo šeimynai po 5,000 dol. 
Ta proga Bergofas prisipažį
sta: “Musų pelnas buvo toks 
didelis, kad tokios išlaidos bu
vo mums menkos”.

“Musų firmos klijentais yra 
garlaivių kompanijos, gelžkelįų 
kompanijos, trhipvajų kompa
nijos, Baldwin Locomotive 
Works, Standard Oil, plieno 
trustas ir kit. Du kartus mes 
siuntėm savo streiklaužių ar
mijas į Kubą ir ^Kanadą. Mu
sų streiklaužių firma bandė 
sulaužyti ir pastarąjį tekstili
ninkų streiką”.

Bergofas nei nesislepia, kad 
jo firma turi ginklų sandėlį. 
Streiklaužiai ginkluoti.

“Seniau mes turėjome savo 
arsenalą su 2,000 šautuvų ir 
daug amunicijos... Dabar mes 
neatsiliekam nuo moderniškų 
reikalavimų. Mės lėktuvu siun-

Lenkai Ekskursijo
mis Vilioja Lietuvius

Vilniaus krašto lankytojams 
nelabai sekasi suvilioti tenykš
čius gyventojus lietuvius. Jie 
yra kietai prisiryžę prie savo 
tautybes ir jokiems lenkinto
jų gundymams nepasiduoda. Ta
tai matydami, lenkų agitato
riai dar sugalvojo naują savo

agitacijos būdą. Jie vaikšto po 
Vilniaus krašto lietuviškus kai
mus ir surinkę burius ūkinin
kų, juos nemokamai nuveža j 
Varšuvą, Gdynę ir kitus Len
kijos miestus, ir ten jiems ro
do “aukštą lenkų kultūrą”. Ta
čiau ligšiol ir šis “apaštalavi
mo” būdas Vilniaus krašto lie
tuvių nevilioja. Tsb.

GARSINKITE
NAUJIENOSE

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
KITATAUČIAILIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai
LIETUVIAIGana dažnai laikraščiuose 

tenka skaityti, kad įvykus ten 
ir ten darbininkų streikui, at
siranda streiklaužių, kurie lai
kinai pavaduoja streikuojan
čius darbininkus ir tuo bildu 
padeda savo draugams darbi
ninkams pralaimėti kultūringa 
ir taikingą kovą už egzisten
ciją. Nedidelėse valstybėse, dar
gi dabartiniam nedarbui esant 
ir darbininkams nesuorganiza
vus, toks streiklaužiavimas yra 
visai suprantamas, nes bedar 
bis džiaugiasi nors kelias die
nas gaunąs padirbti. Bet kitur 
streikų laužymas yra tam tik
ras užsiėmimas. Pavyz. Ame
rikoj.

Streiklaužiai 
turas, agentus 
milijonus.
Amerikoj yra 

karalius
1 Tai Amerikoj labai pagarsė
jęs Bergofas, Jis turi du 
biurus: vieną Čikagoje, kitą 
Niujorke.
Streikų laužymo bizniu jis ver

čiasi jau 30 metų.
Niujorke išeinančiame laik- 

raš t y jįe ,Poste’ ’ ; B^rg(|f as, pats 
apie tai šit ką jpasąkpja:

“Didžiausias grobis buvo su
laužymas Erie gelžkelio linijos 
šapmenų streiko, 1920 metais. 
Tuomet streiklaužių firma pri
statė šiai gelžkelio kompanijai 
beveik 7,000 streiklaužių. Kom
panija užmokėjo už tą grobį 
2 milijonus dolerių, neskaitant 
algų, kurios mokėta streiklau
žiams.

Už sulaužymą “subway” dar
bininkų streiko Niujorke 1916 
m., musų firma gavo milijoną 
dolerių. Brooklyn-Manliattan 
Transit kompanija sumokėjo 
japie milijoną už sulaužymą 
streiko 1920 metais.

1909 metais buvo pristatyta 
Filadelfijos Rapid Transit kom
panijai 5,000 motoristų, kon
duktorių ir sargų, kad sulau
žytų darbininkų streiką. Tame 
streike keturi streiklaužiai bu-

turi savo agen- 
ir iš to uždirba

ir “streiklaužių
M

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v, ryto 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v, p. p.

r

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė.

Tel. Boulęvard 2800 
Rez. 6515 So. Rockwell St.

Tel. Republič 9723

. T . Tpį. AntoęrlfM , | ,
Hubbard^ Baker

ADVOKATĄ!
Kambarys 1555

1 N. La'Sale St.
CHICAGO

&

AKIU SPECIALISTAI

Ofiso Tel, Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

NedėEomis pagal sutarti.

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

‘ .■

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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

Tel. 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 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginią 0036 

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

Res. 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. Mpntvid, M. D.
’ West Towti Statę Blank Bldg.
i -" 2400 Vtfest- jMadfaon Street

VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Seeley 7330

Namų telefonas Brunswick 0597

Kiti Lietuviai Daktarai.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kanu

4631 South Ashland Avenue
, Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po p’etų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez, Telephone Plazą 2400
Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

MoteriSkų, Vyriškų, Vaikų ir. visų 
chronišku lifijų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31 st Street.

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

diena.

fr Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483Dr. Pulsuckis

LE VAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

' Rezidencija: 
6412 So, Campbell Avė. 

Prospect 0469

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Mrs. Anelia K. Jarusz
vak

9
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PATARIMAS TAVERNŲ SAVININKAMS

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

CHICAGO. ILL.

——

1

Tel. Lafayette 8572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goie ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Pątarpąvipies geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
Tel. Monroa 8377

Tel. Cicero 2109 

ANTANAS PETKUS 
Gpaborius 

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct 

CICERO, ĮLŲ.

.   *.................. ... .............——■     'l.'W"

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebranguiuo 
Laidotufrėse^...,.... Pašaukite...

REPubhc 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

..   f—’ i ui    i'niim n., ii.   ,iii  i 

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS • 

1439 S. 49 Ct., Cicero, III. 
TeL Cicero 8927

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
TeL Boulevard 4139

M' ■»' II ■ ■ '.■■■■■!" I I |    UHW*TW** -

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika 
GrabOriiuir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dpvanpl 

Turiu automobilius vjsokįems 
lams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

3343 So. Halsted Street 
Chicago, III.

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

Šios degtinės žemos kainos jus nustebins.

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

Bridgeport Liquor Co, Ine
WHOLESALĘ ONLY

3252 SO. HALSTĘD STREET,
Tel. VICTORY 5882—5383

CHICAGO, ILL

DR. VAITUSH, OPT.
LIĘTUVIS 

Optometricaljy Akių Specialtotąs. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervųotų- 
mo, skaudamą akių- karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tdliregystę. priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimai daromas su 
elektra, pąrodančią' mažiausias klai- 
dar.‘ Speęialė atyda atkreipianti į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 1Q iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.

. i, , t-, -

Daugely atsitikimų akys atitaisor 
mos be akinių. Kainos pigiau 

kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone BoUlęvard 7589

DR. G. SfeRNER
LIETUVIS 

Tel, Yards 1829
Pritaiko AkinUs 
> Kreivas Akis

Ištaiso,
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted. St.
lapdps up 10—4, nūo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

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

Liūdnoj valandoj 
pašaukite

J. J. BAGDONAS
REPpublic 3100

2506 W. 63 St.
arba

N. RADIS — A. L.
PULlman 4151

10734 S. Michigan Avė

25 METŲ PATYRIMO
Pritaįkime akiniu dėj visokių akly

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo, 
Jei skaitant raidės susilieja į daiktą. 
Jei spaudos raštas Išrodo dvigubas- 
jei skaitant, arba? neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetona
optomet'ristas

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

Pastebėkite mano iškabąs
Valandos nųp 9.-30 tyro iki 8:30 va
karo. Ropm 8. N mis uždarytą.

albame’ viškai
Phone Canal 0528

Physical Therapy 
and Midwife

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

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

ginoms patari
mai dovanai.

W"WIII. !!I'W1 ..... »

Visi Telefonai
Yards 1741- 

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

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

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

| F, EUOEIKIS
Laidotuvių Direkto, 
rjus per 30 Metų

4605-07 8, Hermitągo 
Avenue

. Skyrius
4447 S. FairfteH Avė.

L J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West46th St.

Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai
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LIETUVIU GALGOTA 
SIBIRE

Didžiojo karo metu lietuvių 
tauta buvo išklaidyta į tris 
stambesnes dalis. Tautos ka

ti Tėvynes Laisvę, kada atėjo 
laimingoji valanda.

Kas pinigais, kas ginklais, 
kas raštu ir žodžiu reiškė Lie
tuvai Nepriklausomybės reika
lavimą. Ir neskaitlinga (v<\£ 
apie 3,5 milijonų) musų tau
ta L.'.i atstačiusi savo nepri-

vai 
tinę 
tas
mis

nepriklausomybės su sos- 
Vilniumi reikalavimus ii 

rezoliucijas, trimis kalbo- 
(lietuvių, prancūzų ir an- 
išsiuntinėjo visų pasaulio

✓apstybių užsienių reikalų jni- 
listerijums ir taikos konferen

cijos delegacijoms Paryžiuje.

karius, o 
vainikas ant

no Vytauto bažnyčioje bi.'s at
laikytos gedulo . pamaldos už 
žuvusius bataliono 
vakare uždėtas
paminklo žuvusiems už Lietu
vos Laisvę, šiems nutarimams 

išrinkta komisija:
pulk. Kaz. Novakas, Ant. Bru-
įvykinti

TIKTAI 3 DIENOS PALIKO IKI KALĖDŲ ATEIKITE
i BOSTON SHOE STORES

3435 SOUTH HALSTED STREET

i

L.

CEVERYKU IŠPARDAVIMAS

Lietu

virš virš.

Naujausi Threebark's iškaitant

Kiti

aeina

Kaurų Šlavikai

PIRKIT 
DABAR

Dėl šių 
Kalėdų 
švenčių

BOSTON MOTERIMS ČEBATU 
KAI Visų Stylių ir Užkulnių.

Mano valdžia 
(U. S. Government) 

deda pinigus i 
Standard Federal 
Savings and Loan 

Association 
of Chicago

INSTITUTE 
64 W. Randolph St. 

4tos lubos—Garrick Theatre Bldg,

MES PASIUNCIAME PINIGUS | VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS RATOMIS

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

swimming pool.
Rusižka ir turkiška pirtis

Moterims seredomis Iki 7 v.

504 W. 33rd St 
(Netoli Normai Avė.) 

Tel, Victory 3486 
Atdara dienomis* vakarais ir 

sekmadieniais._______

lietuviams 
Susikūręs 

Sibiro Lie- 
ir drąsiai 

musų karį

DĖDĖ SAMAS 
PATARIA TAUPYTI ŠIOJ ĮSTAIGOJ

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

karo tremti 
mo

Juo didžiuojasi 
l apylinke, nes tai vie 
pusią to krašto paži 

Tsb.

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

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plontfs Ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų, Moterų, 

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

Tai ro senus svederius.

Didžiausias Akmuo 
Lietuvoje

BOSTON VYRAMS ČEBATAI ir OXFORDS 
VISI GRYNOS SKUROS 

DABAR

davę j liūną. Prie Puntuko 
ąžuolų įvykdavę daug pagiji
mų ir tikrų stebuklų, žmones 
pasakoja, kad garsiojo Lietu
vos poeto vyskupo Antano Ba
ranausko brolienė važiavusi iš 
Anykščių į Ukmergę, kur jos 
vyras baudžiavos laikais sėdėjo 
kalėjime. Iš namų išvažiavusi 
ji jau serganti ir ties Puntu
ku jai pasidarę taip bloga, kad 
jau norėjusi namo grįžti. Tuo 
laiku ji atsiminusi šventus 
ąžuolus, šiaip taip ji prišliau-

Rytų Lietuva ir Dzūkų kra
štas yra kalnuoti, smėlingi ir 
akmeningi, čia pasitaiko ir ga
na didelių akmenų. Ilgai Lietu
voje buvo ginčijamasi, kuris 
akmuo čia yra didžiausias. Vie
ni sako, kad Vištyčio akmuo, 
kuris yra prie Kybartų vieš
kelio, o kiti, — kad tai Pun
tukas, esantis ties garsiasiais 
Anykščiais. Pagaliau išmatavus 
abu akmenis, ištiesų paaiškėjo, 
kad Puntukas yra didžiausias 
akmuo Lietuvoje. Jis yra 9 me
trų aukščio ir apie 12 metrų 
turi visas viršaus apskritimas, 
šiandien didelė Puntuko dalis 
jau sulindusi į žemę ir viršu
je kyšo tik apie 3 metrus. Tai 
Lietuvos įdomybė,' kurios ne
aplenkia nepamatę keliauninkai 
po Lietuvą.

Iš paviršiaus žiūrint atrodo, 
kad Puntukas yra paprastas 
akmuo. Tačiau žinovai sako, 
kad jis sudėtas gana iš įdo
mios ir įvairios medžiagos. 
Anykščių apylinkių gyventojai 
kalba, kad šis akįfntio stabmel-

žė prie Puntuko ąžuolų, lupo
mis palietusi jų žievę ir tuojau 
išgijusi.

šiandien Puntukas sau ly
gaus konkurento Lietuvoje ne
beturi. Juo didžiuojasi visa 
A nyk 
na ž]

“Juoda Duona Daug 
Gardesnė”

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

S. PETRAUSKAS 
BAKERY

2616 W. 69thSt 1721 S. Union Av.
Prospect 6893 Canal 7858

14-tas "»
Stebėtinos Vertybės. Didelis Kainų Nupiginimas ant Visų Gerųjų 

BOSTON CEVERYKU.

Mes turime pasirinkimui 
1000 porų čeverykų.

Iki , Kalėdų krautuvė atdara kas 
vakarų ir nedėliomis iki 3 

Vai. po pietų.

UNIVERSAL
SHOE STORE

ZALESKI ir MARTIN, sav.

3337 S. Halsted 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 jumsdš- 
fe, FISTULAS, FISSURES—- 
ir panašias mėšlinfcB'ligas,, pagy- 
dome.
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 kituojantis 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 
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

IR ABSOLIUTIŠKAI

DYKAI!
KALĖDŲ

TIKTAI

DYKAI!
ŠI GRAŽI

RADIO LEMPA

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

DYKAI.

Teikė Kolčako valdžiai meme 
randiA.uis — pripažint! Lietu 
7os nepriklausomybę ir jo va! 
džioj gyvenantiems 
Lietuvos pilietybę. 
Tomske Centralinis 
tuvių Biuras daug 
dirbo gelbėdamas 
„remtinius iš rusų tarpusaviu 
žudynių.

Bet lietuviai Sibire greit su
prato, kad rezoliucijomis be’, 
reikalavimais ‘Lietuvai Laisvės 
neatgausi. Kad po visų karo 
metų kančių musų tėvynei dai 
teks ginklu ginti savo Laisvę. 
Todėl jau 1918 metais pradė
jo organizuoti Sibire, Noyoni- 
kolajevske, lietuvių Vytauto 
Didžiojo vardo batalioną. Į ba
talioną greitai susirado apie 
400 karių ir apie 20 karinin
kų. Keistai ir giliai įspūdingai 
skambėjo lietuviška kariška 
komanda ir karių šaunios dai
nos. Sibiro miškuose, ties Obės 
upe apie 7500 kilometrų nuo 
Nemimo krantų.

Bataliono troškimas buvo 
organizuotai, su ginklais grįž
ti į tėvynę ir stoti į karą su 
jos Laisvės priešais. Deja, tada 
Sibirą nuo Lietuvos skyrė net 
du kariški frontai. O per To
limuosius Rytus vandenynais 
grįžti nebuvo galima, nes ne
buvo savų laivų. Nors Santar
vės Valstybių atstovas prie 
Kolčako valdžios ir žadėjo ba
talioną vandenynais pervežti į 
Lietuvą, bet vis delsę, kol iš 
sispręs Kolčako kovos su bol
ševikais.

Pagaliau, 1919 metų vasarą 
rttsų žiauraus pilietinio karo 
audra ir rusų tarpusavęs žu
dynės persimetė į Sibiro plo
jus. Kolčako suirusi kariuome- 
lė sparčiai traukėsi, įkandin 
jolševikų raudonosios armijos 
spaudžiama, čekų ir lenkų ka
riuomenės dalys pirmiausia 
traukėsi traukiniais į Rytu's, 
o lietuvių batalionui, kaipo ma
žesnei jėgai, teko lukuriuoti. 
Miškuose siautė didelės bandi
tų gaujos, ramius gyventojus 
terorizuodamos. Musų batalio.- 
nas jau bu'vo susikraustęs į 
traukinį, bet neturėjo kelio, 
kuris buvo užimtas besitrau
kiančių stipresnių jėgų, Ir 
štai, į lapkričio 23 naktį buvę 
batalione apie 30 Lietuvių ko
munistų padaro perversmą, su 
areštuoja karininkus, suklaidi
na kareivius. Ir batalionas pa
tenka 
tų rankas,

Gruodžio 
remuškino 
tai, šalčio

The District National Bank of Chicago
1110 West 35th St

IR ABSOLIUTIŠKAI

DYKAI!
IKI 

KALĖDŲ
TIKTAI

DYKAI!
ŠI GRAŽI

RADIO LEMPA

PASINAUDOKITE ŠIUO LABAI NEPAPRASTU PASIULIJIMU

BOSTON SHOE STORE

žiaurių Rogovo baudi- 
Altajaus krašte. 
9 dieną (1919) če- 
bažnytkaimy bandi- 
sukaustytose kapi

nėse nurengia ir kardais suka
poja 5 lietuvių bataliono ka
riniui Jis ir 3 kareivius. Tai ir 
buvo tikroji lietuvių Golgota 
Sibire. Atėjusi netrukus regu
liari bolševikų kariuomenė ir 
Rogovo banditų kelioliką su
šaudė, o lietuvių batalioną nu
sivedė į Krasnojarską, čia kiek 
palaikę, batalioną bolševikai 
nuginklavo ir jo karius pavie
niui paleido.

Šiemet gruodžio 9 dieną su
eina 15 metų nuo čeremuški- 
no baugiųjų žudynių. Buvę Si
bire lietuvių veikėjai lapkričio 
11 dieną susirinkę nutarė Lie
tuvos garbingų karių mirtį ir 
lietuvių veikimą Sibire pami
nėti. Vytauto Didžiojo Muzie
juje, gener. Nagevečiaus ma
loniu sutikimu, prie karo mu
ziejaus bus įsteigtas Sibiro lie
tinių skyrelis, čia bus sudėti 
daiktai ir dokumentai, nušvie- 
čiantieji Vytauto Didžiojo var
do batalioną ir lietuvių Sibire 
politiškai visuomenišką veiki
mą. 'Bus išleista tiems daly
kams nušviesti paveiksluota 
monografija-knyga, kuriai ran
kraštį baigia ruošti advokatas 
Linkevičius (buvęs bataliono 
vadas). Gruodžio 9 dieną Kau-

klau-somą valstybę, nors dar 
be tikrosios sostinės Vilniaus 
ir trečdalio lenkų okupuotų že 
mių... O tuo tarpu apie 12 m - 
lijonų gudų ir apie 4 milijo 
nūs ukrainiečių tebevelka sun
kų rusų (bolševikų) ir lenkų 
jungą.

Sunkiausia tačiau teko karo 
meti.* išgyventi apie 50,000 lie 
tuvių Sibire. Tuo tarpu, kai iš 
Europos Rusijos miestų musu 
karo tremtiniai beveik visi grį
žo 1918 metais, įsigalėjus Ru
sijoje suirutei, tai lietuviai Si
bire 1918 ir 1919 metais buvo 
net dviem kariškais frontai; 
atskirti nuo savo tėvynės.

Bet ir čia jie ką galėdami, 
darė savo gimtosios šalies iš
laisvinimui. Taip, 1919 metų 
sausio 5-7 dieną įvykęs Irkut
ske Sibiro lietuvių kongresą.; 
priėmė rezoliucijas

m ienas Lietuvoje kentė žiau
rų vokiečių okupacijos jungą ir 
pergyveno visas karo baiseny
bes. Apie milijonas lietuvių jair 
iš seniau gyveno Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse. Karo 
metu čia puikiai darbai ėjo ii 
lietuviai gerai vertėsi, pasitu 
rinčiai gyveno, bet jie saviš
kiams mažai tegalėjo tėvynė
je pagelbėti. Apie 250,000 lie
tuvių, karo tremtinių, vargo, 
išblaškyti įvairiuose Rusijos 
miestuose. Apie 50,000 lietu
vių gyveno dar iš seniau Ru
sijoje. šie buvo jai.* Įsigyvenę 
ir todėl jie daug pagelbėjo sa
vo broliams 
niams ir medžiagiškai 
rališkai. , -

Laiminga musų tauta, kad 
jos sūnus tėvynėje ir įvairiuo
se pasaulio kraštuose būdami, 
vieningai stojo kovoti ir gin-

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

žas, Kar, Pabrėža ir Pclr. Lin- 
.{evičii/i.

š a proga generolas Nage
vičius rucšias išleisti atsišau
kimą, kad ir kituose kraštuo
se ar miestuose ką nuveikę 
lietuviai, siųstų eksponatus 
muziejui. Tas atsišaukimas ne
trukus bus paskelbtas ir Ame
rikos lietuviams. Tsb.

26-šių dalių Silvcrware 
SĘTAI po

*1.95
Steinless peilių ir šaku

čių setai po

*1.85

Boudoir Krėslai po

*4.65
Pull up Krėslai po

*3.95

Mokam dividendus kas 6 
mėnesiai. Ui padėtus pi- 

TĖdERAlSaVINGS T.ZT J“ 

oUHur„,Ai,°N •* • -

Pirma Lietuvių Federal Įstaiga,

2324 So. Leavitt Street
PHONE CANAL 1679 

JUSTIN MAGKIEWIGH, Rašt

Waffle Irons po

’1.95
Elektrikiniai Toasteriai

Garantuotos Radios Tū
bos nuo ii^auk-

vuC ščiau 
Pasirinkimas R. C. A., 
Cunningham, Philco,
Crosley, Zeriith ir kitų 

Krautuve atvira Nedėlioj nuo 10-tos Ryto iki 4-tos po p

8-nių dienų garantuoti
Alanu Laikrodžiai p

2.95

Dėl Nusivėlavusių Kalėdinių Dalykų
S Pirkėjų Viso ko galima įsigyti už &
S MAŽIAUSIAS KAINAS 8
g PROGRESS KRAUTUVĖJE S

dystės laikais buvęs laikomas per šventosios upę, susėsdavo 
šventu. Ant jo lietuviai savo i aplink liūną, valgydavę pyra- 
dievams aukas degindavę. Su*gus, surius, o trupinius sumes- 
didelėmis iškilmėmis ant jo su
deginę ir karžygį Puntuką, to
dėl ir akmuo buvęs vardu jo 
pavadintas,

Vokiški ir lenkiški krikščio
nybės skelbėjai Lietuvoje, nai
kindami visa, kas buvo lietu
viška, norėję ir Puntuką su
skaldyti. Tačiau jiems tas ne
pavykę. žmonių legenda sako, 
kad Puntuku velnias nešęs už-' 
versti Anykščių bažnyčios du
ris. 12 valandą nakties užgie
dojęs gaidys ir velnias neda- 
nešęs ligi Anykščių, akmenį! 
numetęs. Puntuko šone yra iš
kalti nesuprantami ženklai., 
žmonės sako, kad tai esą įspau
sti velnio pirštai

Netoli Puntuko senovėje bu- 
yę daug šventų ąžuolų. Dar ii 
dabar tokių dviejų ąžuolų ket 
mai tebėra. Dar prieš 1863 me
tus aplinkinių kaimų žmonės 

i sekmadieniais po pamaldų su
sirinkdavę po tais ąžuolais pa* 
simelsti. Pavakare perbrisdavę

3222-24-26 SO. HALSTED STREET Ę
Vieno aukSto baltu priekiu namas

J. KALEDINSKAS. Vedėjas. g
Tel. Victory 4226 ®

*<*• ^« ***

C

i

i

į

>»

I
. I

*1
!l
■
-i

'i



NAUJIENOS} Chltagcą DL ' šeštadienis, gruod. 22, 1934

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nevrs 

Published Daily Except Sunday by 
Fhe Lithuanian News Puto., Co., Ino.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription. Ratas:
$8.00 per year in Ganada
$7.00. per year outside. of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entared as Socond (3as» Matter 
Maneli 7th 1914 at the Post Office 
o> Chicago, III. nnder the act of 
March 3rd 1979.

Naujienos einą kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 Š. Halsted St, Chicago, 
UI. Telefonas Ganai 8500.

$8.00, 
4.00 
2.00 
1.5Q 
.75

Uftakymo kainai
Chicagoje — paštu:

Metams ------ —
Pusei' metų-------- -
Trims mėnesiams____—
Dviem mėnesiams.---------
Vienam mėnesiui-----------

Chicagoj per iine&iotojua:
Vitaa kopiją — ---------- ---------- 3c.
Savaitei  18c
Mėuesiujį -------------------- —— 75c

Suvienytose Valstijos^ ne Chįtagpj, 
paltui

Metams —----------------------------- $7.00
Pusei metą ----------------------- 3.50
Trims mėnesiams ................  1.75
Dviem mėnesiams ....------ — 1.25
Vienam mėnesiui ....... ........— 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta).

Metams................... ..........—— $8.00
Pusei metų, — ----- —------ ------  4.00
Trims mėnesiams ........... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsaltymu.

PRASIDEDA ŽIEMA

Nors Chicagą jau kelis kartus šį mėnesį apklojo 
sniegas, bet žiema prasideda tik šiandie. Iki, šiol žiemos, 
pagal kalendorių, nebuvo, šiandie yra trumpiausia die
na metuose, ir šiandie baigiasi ruduo ir prasideda žie
ma*

Dienos eis tolyn, ilgyn per tris mėnesius, iki jos su
silygins su nakčia. Tuomet žiema pasibaigs ir prasidės 
pavasaris.

Už trijų dienų bus Kalėdos. Krikščionybė pavertė 
šitą šventę Jėzaus gimimo diena, nors tikrumoje ji yra 
grynai gamtos šventė. Ji buvo švenčiama per daugelį, 
tūkstančių metų prieš krikščioniškos eros pradžią.

Kodėl žmonės šventė žiemos pradžią? Juk žiema 
yra šalčiausia dalis metų.

Ne šaltį žmonės garbino, bet Saulę, žiemos pradžia, 
kaip minėjome, reiškia tą momentą metuose, kada die
nos pradeda eiti ilgyn. Nors šaltis ilgoką laiką, dar vis 
didėja, bet saulė šviečia vis ilgiau ir ilgiau, iki galų, ga
le dienos šviesa pasidaro ilgesnė už nakties tamsą* 

žmonės įsivaizduodavo, kad šitas metų atmainas 
padaro kova tarpe Šviesos ir Tamsos. O šviesos galybę 
jiems representavo Saulė. Taigi ta Žiemos Šventė ir 
buvo įsteigta tikslu, pažymėti Saulės Grįžimą.

Šių dienų žmogui visa tai gali atrodyti labai žiop
lais, vaikiškais “prietarais”. Bet mokslui ėmė daug 
šimtmečių, iki buvo išaiškinta priežastys, dėl kurių vie
ną dalį metų saulė wšviėčia padangėse ilgiau, kitą dalį 
trumpiau. Jei ne mokslas, tai ir dabai’ dar mes many
tume, kad kokia nors Pikta Dvasia varo Saulę nuo že
mės, kuomet ateina ruduo ir ima darytis via šalčiau ir 
šalčiau.-

Tačiau jau ir tas žiemos Šventės įsteigimas gilios 
“pagoniškos” senovės laikais rodo, kad labai seniai žmo
gaus protas pradėjo suprasti gamtos paslaptis. Šalčiau
siam metų laikui prasidedant, žmogus šventė ateinančią 
šviesos pergalę ant tamsos!

Jisai žinojo, kad žiemai prasidedant reikia ne nusi
minti, bet su viičia žiūrėti į ateitį. Daugelio gentkarčįų 
patyrimas jam sakė: nors didėjant šalčiams, teks kurį 
laiką pakentėti, bet ta jėga, kuri nugali šaltį ir tamsą, 
eina stipryn — ir jos pergalė neišvengiama.

Bet dabar jau ji sako, kad: Zi- 
novjevo ir Trockio grupių “pa
dugnes” turėjo ryšį su tup Ni
kolajevo aktu. Taigi Brooklyno 
bimbininkų organas gieda iš 
Maskvos kantičką šitaip:

“Sovietų* vyriausybės orga
nas ‘Izvestija’ reikalauja su 
šaknimis išnaikinti, užsiliku
sius* padugnįųs buvusiųjų 
Trockio-Zinovjęvo grupių, 
kaipo fašistų įrankius ii’ 
kontr-revoliųcipiųs niekšus. 
‘Izvestija’ redakcija rašo, kąd 

• drg. Kirovo nužudytojas L.
Nikolajev turėjo ryšius su 
palaikais buvusios Zinovjeyo 
grupes, kuri kovojo prieš So
vietų Sąjungos Komunistų 
Partijos, politiką, žmogžudžio 
ryšiai su tais kontr-revoiįų- 
cionieriais yra faktas, kurį 
įrodė paskutinįąi tyrinėjimai.

“...Su tais piktadariais san- 
darbininkavo buvusių Troc- 
kio-Zinovjevo grupių atma
tos; o jų sąmokslo pirmasis 
vaisius buvo drg. Kirovo nu
žudymas.”
Sakyti “faktas, kurį įrodė 

paskutiniai ityrinėjimai”, dar, 
žinoma, neužtenka, norint įte
kinti pasaulį,, kad trockininkai 
ir zinovjevininkai tupėjo, ryšius 
su, žmogžudžiu. Kodėl “Izvestir 
ja” tų faktų nepaskelbia?

Antra vertus* jeigu brookly- 
niškėą ščyrosios davatkos aklai, 
tiki, tuo, ką Stalino laikraščiai. 
Maskvoje rašo, tai kam jos mor 
nija akis publikai? Ant pirmo 
puslapio “Laisvėje” pasakyta, 
kad Zinovjevo ir Trockio ginir 
pių “padugnės” nužudė Kirovą, 
o antranke puslapyje, to laikraš
čio redaktorius rėkia* kad “bur
žuazinė spauda” guldo galvas 
už rusų fašistus, kurie buk sur 
organizavę pasikėsinimą prieš 
Kirovą!

■ įPirma- buvo “baltagvardier 
čiai”, paskui Zinovjevo ir Troc
kio šalininkai, o ant galo ru
sai fašistai* kurių generalis šta
bas esąs Connccticut valstijoje, 
Amerikoje. Ar tai ne kliedėji
mas? ,

[Apžvalga t

SLA. NARIAI MOKĖS 5 CEN
TUS DAUGIAU Į LĖŠŲ 

FONDĄ

SLA.“Tėvyne” įdėjo tokį 
Pild. Tarybos nutarimą:

“Kadangi dėl ekonominės 
depresijos sumažėjo pajamos 
į Lėšų Fondą ir dėlto šis fon
das baigia išsisemti, tokiu 
budu negalima pereito Seimo 
nutartų darbų ir įvestų nau
jų apdraudos skyrių gyveni
mai) vykinti ir, pagaliau, li
goje pašelpos skyriaus admi
nistravimas Susivienijimui 
kainuoja kelis sykius bran
giau, negu apdraudos fondo 
administravimas, bet ligoje 
pašelpos skyriaus nariai pa- 
šelpų fondo administravimui 
moka tik po 5 centus į mė
nesį, o vien prie apdraudos 
skyriaus prigulinti nąriai mą- 
ka 15 centų į mėnesį. Paga
limų atsiklausus SLA.. 3&-to 
Seimo delegatą didžiumą iš
reiškė pptąrimo padidinti 
SLA. pašelpoą skyriaus na
riams duokles po 5 centus į 
mėnesį, tad nutarta, kad su 
sausio l d., 1935 metų, kuo
met pataisytos konstitucijos 
skyrius 20*tas įeis gajion, vi
si prie pašelpos skyriau# pri-

3) Retkarčiais pasakyk žmo- šro laikotarpį gyvena mėsoj ar 
nai komplementą.

į 4) Nebūk viešpats — buk 
žmonos draugas

Moterims:
5) Visuomet turėk omeny, 

kad jei tavo, vyras ir 10 metų 
už tavo senesnis, jis širdyje 
rtik vaikas.

6) , Visuomet nusileisk dėl
menkniekių.

; Teisėjas sąko, kad nesutiki
mai ir “užgauta garbė” yra di
džiausi šių dienų šeimyninio 
gyvenimo ardytojai. Jeigu no 
ri sunaikinti moters meilę, tai 
įžeisk ją, Moteris už viską ga
li atleisti, bet niekuomet už 
garbės įžeidimą.

Tikriau, iki musų saulės siste- ? 
mos mirties. v;

Tokiu budu mirties dėka 
gamtoje.1 nuolatos, eina gyvy- * 
bes. apykaita. Visa tai, kas iŠ- į 
•eikvojo gyvenimui savo jėgas, 
.kas paseno- ir nusilpo, mirties 
nųšluojųmas nuo žemes veido. , 
Jų. ateina pakeisti jauni, kupi
ni energijos, kūrybinių jėgų 
organizmai, Tik mirties dėka 
gąmtoje klesti nuolatos jau
nystė, tik todęl gamta visada 
vilipjanti savo įiebįunkančiu 
spaįvingųmu. Kaip rupestipgą 
šeimininke uoliai saugo savo 
daržą nuo piktžolių, taip ir 
iųirtis gamtoje ravi piktžoles 
—silpnus, liguistus organiz
mus. Ir jei visa tai, kas gim
sta, palikjtų gyventi, tai pa
saulis butų pilnas paliegėlių, 
apsigimėlių ir mažaverčių or
ganizmų,. Nesveikieji organiz
mai savo gausumu nuodytų, 
gyvenimą tų> kuąip jauni, pil
ni jėgų; kurie’ gyvenimui duo
da tikrąjį pulsą. Tada gyveni
mas. butų sunki našta ir neat
rodytų toks spalvingas, o bū
dų pilkas ir išblukęs. Vien iš 
toi kas; čia pasakyta, yra aiš- 
iku,. kad. negali būti rūpestin
gesnės. jaunystės globėjos, 
kaip mirtis. Tiesa, pasitaiko, 
kad ir jauni organizmai pasi- 
Traukia iš gyvenimo, kad ir 
’juosį kartais mirtis sudoroję. 
.Bet tai yra išimtis, be kurios 
neapsieina ne viena taisyklė.

Kad dhr labiau įsitikintume 
'mirties reikalingumu gamtoje, 
pažiūrėkime, ką tuo klausimu 
sako statistika.

i Pirmiausia atsakysim į klau 
išimą, kas gi butų, jei visa tai, 
-kas gimsta, nemirtų, o liktų 
įgyventi?' Kada butų pritrukta 
žemėje gyvybei išlaikyti mai
sto ir energijos išteklių?

Didžiausiu, vislumu pasižy
mi daugelis mikroskopinių 
organizmų, t. y. įvairios bak
terijos. Bakterijos, veisiasi ne 
Jaip, kaip aukštesnio laijjsnio 
gyvūnai. J^* negimdo motinos 
■ir iš kiaušinių jos neskyla. 
Bakterijos veisiasi skilimu pu
siau. ;

Imkime mažiausią bakteri
ją, kurią įOPp, vos teturės, sker 
smens 1 milimetrą. Viena to
kia bakterija, kas valandą; 
skildama! pusiau- (yra bakteri
jų, kurios prie tinkamų sąly
gų dar greičiau veisiasi), per 
10 valhndą jyąvirstų 1024 bak
terijomis. Taigi, užimtų vięųo 
niilinietro. diametre taško plb-. 
tą. Bfesiveisdąmps tokiu pat 
greitumu; per 100 valandų- 
.šįos, bakterijos virstų tokia 
mase, kad visas žemės kamuo
lys jų kūneliais butų apdeng
tas 20; centimetrų' storuiųo. 
'sluoksniu!
, Aukštesnio, laipsnio, gyvų-, 
liąi, nors ne taip greitai vei
siasi; bet, vis tik užpildytų 
žemes paviršių ik.i galimumo 
;ribos; palyginti labai greitai. 
Vadinasi, atsirąstų. jų tięk 
daug,. ka<it negalėtų išsimai
tinti ir išsitekti energijos. Kjaį 
kurie mokstinmkai yra suda
rę aųskąičiavimų lentelę, ko
ki organizmai- ir per kiek lai
ko užpildytų', žemę,, štai tie aį>- 
skajčiąviąw: 2 bakterijas 
(vyriškos ir moteriškos lyties 
po vieną) per 3 paras 2 vali ir 

min.; pora triušių*—per 20 
metų; du .žmones — per 12Q0 
melų\ du drarirb.Hav—pcr2000 
metų. Taigi, matome, kad bet 
kuri1 vieną ąrganjzmų rųšiįs, 
palyginti trumpu laiku, galėtu 
užpildyti; žemės pąviršių tiek, 
jx»g kitos rųšiės brganizmąipę 
nebeliktų nė tiįąpųČK) vietoj

Nuo vųjo tę saugoja mirtis. 
Ir jjeą npb.utų mįęUos» tektų- 
išgalvoti, nes priešingų atvę- 

’ju' visas žemes rutulys apliptu 
jstorų gyvybės, šl.ųękmiĄ 
Itaij) neatsitinka^ turim būtį 
|dėkingi mirčiau kuri be poiL 
šio; dieną it nąktį darbuojas^ 
'gyvybes spaį.viųgąme ir įvaL 
iriame darže? Iš viso, kas ^ipį 
Ipasaky.^,. lĄšųąi^. yra ganp, 
-aiškių, kokią įąi^^Stęs. gilėją 
lyra- mirtis, jį stovi budriojįe 
■šargykpje minutės- nepašį-
,traukdama iš- savo ęosto, teį-, 
kiu, b,ųdų sąųgpdąipą nuo,
greito gyvybinių Ęąrteklįų iš*,

,1.

Bogolyub Yevtich
Jugoslavijos užsienio reikalų 
ministeris, kuris buvo apskun
dęs, Vengriją tautų sąjungai. 
Dabar jis rezignavo, o po to re
zignavo ir visas Jugoslavijos 
kabinetas.

eikvojimo žemės rutulio pa
viršiuje. Nors kartais mirtis ir 
didelių' širdies skausmų mums 
pridaro, išplėšdama bran
gius žmones, bet vistik turime 
būti jai dėkingi už tą gerą 
darbą, kurį ji atlieka, gamtoje. 
Taigi gamta kurią griaudama, 
0 gyvybė visada eina neat
skiriama nuo mirties.

ĮVAIRENYBĖS
6/ patarimai susituo

kusiems
valstybės 
psicholo- 
tuo, kad 
ieškančią.

Vienas Georgijus 
(Amerikoj), teisėjas, 
gas, kuris pagarsėjo 
sutaikė 2,000 šeimų,
perskirą neseniai išleido šešis 
įsakymus šeimose santaiką, pa
laikyti. štai jie:

Vynams:
-■ '' '

L). Nežemink savo 
išdidumo.

2) Neslėpk nuo. žmonos sa
vo finansinės buities.

žmonos

Koks yra stipriausias 
gyvis?

Vienas vengrų mokslininkas 
daug tyręs gyvių pajėgumą. 
Jo tyrimai atidengia naujų da
lykų gyvulių pasauly. Kad pa
lygintų atskirų gyvių jėgas, 
mokslininkas pasirinko skirtu
mą tarp gyvio svorio ir jo pa
nešimo galios.

Atrodo, kad pirmoje vieto
je turėtų eiti dramblys, kuris 
naudojamas kaip sunkumų, ne 
šiotojas, o, po j,9 eitų jaučiai 
ir arkliai.. Bet mokslininkas 
priėjo kitokių išvadų. Pasirodo,, 
kad stipriausias gyvis pasauly 
yra taip vadinamas “briedžių 
vabzdys”, šis vabzdys sveria 
tik 14 gramų ir nežiūrint į ta1', 
visai lengvai, gana tolimą ke 
lią, gali nunešti 1580 gramų 
svorį. Kad įvertintume šią ne
paprastą jėgą, tenka atsimin
ti, kad žmpgus,. kuris norėtų 
būti tięk pąt stiprus, kaip šis 
vabzdys, ir j,eigų tas žmogus 
svertų, tik. 75 kilgi, tai jis sa
vo pečiais turėtų paliesti 8400 
kilg, sunkumą.

lavone, kol iš jų išsirita mu
sė.

Netikėtai tie musių vikšrai 
— kirmėlaitės imta vartoti 
chirurgijoje, kaip žaizdų gydy
mų priemonė — vaistas.

Prieš 4 metus USA gydyto
jas Beras pradėjo naudotis “vi
kšriniu metodu” — gydyti pū
lines žaizdas, ypač kaulų tuber
kulioze ostemielito; Išsiritusios 
iš kiaušinėlių musių vikšrus, 
chirurgas leidžia į žaizdą, kur 
jos minta pūliais ir tuom nai
kina žaizdoj bei pūliuose ap
sigyvenusias bakterijas — li
gos priežastį. Užbaigę augimo 
laikotarpį, kirmėlaites lengvai 
išplaunamos iš žaizdos, o jei 
žaizda atvira, tai kirmėlaitės 
prasiskverbia į visus žaizdos 
kampelius ir gerai ją išvalo, 
nes jos labai rysnios.

Jau šimtai Amerikos ligoni
nių musių vikarus naudoja 
žaizdų gydymui. Vikšrams ga
minti veikia laboratorijos, ku
rių Vokietijoj taipgi atidaryta 
1933 metais.

Laboratorijose sudėti musių 
kiaušinėliai laikomi žemoj tem
peratūroj, kad nesivystytų ligi 
bus reikalas: ligi gydytojas pa
rašys receptą, reikalaudamas 
kirmėlaičių.

Musių kirmėlaitės chi 
rurgijoje

PANKEN. — ŠEIMYNŲ SANr 
TYKIŲ TEISĖJAS NEW 

YORKE

:' Mėsinės ir dvėselinės musės 
deda savo kiaušinėlius mėson 
ar lavonan, kur iš kiaušinėlių 
išsirita kirmėlaitės, kurios vik-

AMERIKOS 
PILIETIS

Būtina it labai pagel* 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti lios šalie* 
piliečiais. Pamokinimai 
apie Dos. laliės tvarku 
apie jos. viriininkų rin* 
kimus ir viską kas reik*, 
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių, it. anglų kalbo
mis suraiyta.

KAINA TIK 25 CENTAI ..... -

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, DLL.

Siųskite money orderi arba kraaotj 
ženklelius.

gulinti SLA. nariai mokės po< 
10 centų į menesį pašalpos 
skyriaus., fondo administravi
mui. šį Pildomosios Tarybos 
nutarimą, Pildomosios Tary
bos vardu praneš kuopoms 
Sekretorius M. J. Vinikąs.” 
Po to seka platesnis, paaiški

nimas, po kuriuo, pasirašo visi 
Pildomosios Tarybpą naciai. Pa
aiškinime sakomą, kad; Pildomai 
Tarybai reikėjo pasirinkti vie
na iš dviejų: arba. atsisakyti 
nuo įvedimo naujų skyrių ii? 
vykinimo kitų, darbų*. kurie? bu- 
vo nutarti pėreitamę, seime — 
arba sulig Konstitucijos 5-to, 
skyriaus paragrafais 5 ii’ 6; pa
kelti pašalpos skyriaus išlaidą 
duokles, ir Pildomoji Tapyba, 
pasirinko antrąjį kelią, tikėda^ 
masi, kad SLA. nariai tam pri
tars.

Mes. manome, kadi ištikirųieji. 
organizacijos nariai tam pri
tars, nes organizacijos gerovė: 
•visgi reiškia daugiau, negu; ni
kelis,

Now Yorko meras LaGuardia. 
paskyrė žinomą socialistų vei
kėją, Jacob Panken, šeimyninių; 
santykių teisėju.

Panken yra ištikimas parti
jos narys ir jisai, norėjo, kad. 
partija pasisakytų* ar ji neprie- 
šinga tam jo paskyrimui; Ji ne- 
'sipriėšino;
- Prieš- kokius 15 metų Jacob; 
Panken gyveno Chicago j e. Čią 
jį Amalgameitų rubsiuvių uniją 
dhžnai samdydavo, kaipo advo
katą, savo nariams ginti teis
muose.

MIRTIS - JAIJN¥- 
STBS GLOBĖJA

TROCKIO-ZINOVJEVO SEKĖ.

“Laisve” įdėjo paskiąusią, 
Maskvos “išaiškinimą?” to aten
tato, tįcl kurio bolševikai jau 
yra sušaudę, 103 žmones. Pra
džioje Maskva sake, kad komi
sarą, Kirovą nužudė Smolname 
Institute “baltagvardiečių” pa- 
samdytas agentas, Nikolajevas.

Ęeistąs ir neįtikėtinas gąįi? 
atrodyti pąsakymas, kad min
tis yra jąunystes, glptyėja! Ta
čiau gilįą.u tą klausimą paną- 
grinėję, įsitikinsime, kad iš- 
tikrųjų taip esama.

šįaįp žiuriųt, lųįrtis atrodo; 
žįąujus reiškinys. Ypač žiąup 
rus. tada., kai netenkama brąi^j 
gaus ir artimo, žmogaus. Boti 
pažvelgsim giliau į tą dalyką, 

i Kąs yra žmogus gamtoje? 
jTai Rąžytis lašelis, vos paster 
jbiiųa dulkelė, ir todėl visai 
įgamtaį- viąno žmogaus mirtis 
{negali tąąėti didelės reik^T 
!mes» Gąiątai vią tiek ar žusįa 
viena žolyte, ar koks, vabalu 
lis>( ar žiogus. Ji nepripąžįsta 
|nč vi?ų.ąm, savo, gyvaią padą- 
Tui pranašumo prieš kitus pą-t 

e,duęuą Šitaip- gaKodam^i, visą 
jžmoniją gulime'pųilygihti di^ 
“žiuliaią šakotam mędįiui, ku- 
įrio lupus sudaro, ątskiri žmę- 
’nės. Spnj lapąi nu^rinią. Juos 
pakeičįą nąųji. žiųęnįjos mg- 
,dis dėl to pasilieka, a^žjnęį 
/gyvas. Taigi, atskiri žnibnęą 
•miršta, oy žųtonyn gyvuoją fc 
javuos iki

I GERIAUSIA DOVANA g

Naujienų Prenumerata
Tegul Kalėdų Diedukas jūsų visai šeimynai 

užrašo Naujienas visiems metams.

sa šeimyna (felgsis šįta dovana ne vieną dieną, 
bet.šešias dienas į savaitę per visus metąs.

Išpildykit šitą, kuponą šiandien

1739 So. Halsted St
ėhieago.Ul.
A§; čia. prijsiunčig $8.00. už Naujienų prenumeratą 

višįems. metanai Pvade^t. Hąujiepaa siųątipėti nuo

Vardas,
Adresas
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KALĖDOMS BARGENAI
KALAKUTAI KALĖDOMS, svaras

KIAULIENA, PORK LOIN, svaras

AVIENA, GARDI, svaras

JAUTIENA DĖL VIRIMO, svaras Po $1.00 savaitei Parsiduoda po 50 ęeųtų savaitei

SKANIOS NAMIE DARYTOS DEŠROS, svaras

TIRPYTI TAUKAI, 2 svarai už

Tel. BOUlevard 816?3417 SO. HALSTED STREET

nuo

Reikalinga kiekvienam namui, 
valyti dulkes ir bakterijas.

a mhT 
IOO PAOCT

RŪKYTI ŠOLDERUKAI, svaras 
AVIENOS KULŠIKĖ, svaras

Gražus Midget
Pianai už ....

BRIDGĘPORTA&
Shoe Store,

CORNEU BEEF, BE KAULŲ, svarai vertės 22c, 
dabar tik

14-tas Mėtinis Išpap 
davimas

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

Dabar musą ofisas bus Įrengtas 
su trimis telefonais; galite pašaukti 
mus telefonu bile kada.

Mes pardavinėjamo geriausią rin
ktinę degtinę Ghicagoje.

Musų Įstaigos darbininkai 
ir atstovai sveikina visus 

lietuvius su Kalėdų 
Šventėmis.

JAUNI PARŠIUKAI, svaras

Laimė kartais atei 
na, kada jos visai 

nelauki

Bostpp 
343# So. Halsted 

Str., nęngia keturioliktą meti
nį išpardavimą, šiame išpar
davime Boston Shoe storais 
dUpdą puikias dovanas kiek
vienam pirkėjui, tai yra gra
žią lempą.

Dėl didesnio parankumo pir
kėjams, Boston Shoe Store, tu
rės atdarą krautuvę visą' die
ną Nedėlioję. •

Boston Shoe storas reiškia 
padėką, visiems savo kostumą- 
riams ir rėmėjams už iki šiol 
parodytą prielankumą.

^valgas.

SKALBYKLOS 
namuose sučėdina laikų 

drapanas ir sveikatų.

Lietuvių programas nedėliojo iš Stotięs W. C. F. L., 970 K.
■ ‘ valandai' po pietų.

BRIGHTON PARK
West Pharmaėy, 4143 Archer 
Avė. (A. A. Tūlio vaistinė) tu
rėjo išstačius Grunow Radio, 
$49.95 dol. vertės, savo klien
tams laimėti. Budas laimėti 
reikalavo parašyti geriausią^ 
laišką apie vieną iš keliolikos 
nacionaliai išgarsintų paten
tuotų vaistų. ?Tarp bandytojų 
laimėti tą puikųjį radio buvo 
du gydytojai, keli mokytojai, 
vienas pastorius ir keletas ki
tų prasilavinusių aspirantų ir 
kitokių. Bet kas parašė geriau
sią laišką? O gi pradinės mo
kyklos suvargus mergaitė 
(Davis Public' School) Jose- 
phine Svvierczek, 2926 W. 40th 
Str. (lenkaitė).

Patikrinimui pats provizo
rius A. A. T u lys nuėjo pra
nešti laimėtojai linksmą nau
jieną. Mergaitė tuo laiku buvo 
mokykloj. Jos motina priėmė 
žinią. Ji apsiašarojo. Jos vyras 
yra miręs, jos trys dukterys 
ir ji pati maitinasi iš miesto 
pagelbos. Skurdus namelis ir 
be radio.

Pietų laiku atėjo Į vaistinę 
pati laimėtoja. Ji buvo nusku
rus ir truputį palinkus ir sų- 
džiuvus.

— Ką tokio parašei, kad lai
mėjai tokį puikų radio? — pa
klausė jos Tųlys.

— Aš nebeatsimenu, — at
sakė mergaitė ir tuojau pri
dūrė: — Ar į tikrai aš gausiu 
tą radio? i(;

— Taip, gausi jį šeštadienį, 
lygiai 8 vai j n vakare. Ceremcp 
ningai bus atiduotas tau tas 
radio. Be to bus nutrauktas 
tavą paveikslas prie radio ir 
patalpintas amerikonų, lietu
vių ir lenkų laikraščiuose, — 
atsakė jai A. A. Tulys.

— Dėkui, pone, — pasakė 
mergaitė ir rengėsi išeiti.

— Luktelėk, — paprašė A. 
A. Tulyš; — įo kuo manai bu- 
tų užaugus?

— Nežinau, Gal bandysią 
būti rašytoją, kad taip gerai 
pasiseko šį kartą.

— Q gal nori radio parduo
ti? Aš duosiu 35 dol; Tiek jis 
man kaštavo. Bet jei tu jį no
rėtum nupirkti, tau kaštuoti! 
50 dolerių,

— Ne, n.eparduosiui Aš se
nai galvojau, kad butų tikra 
laimė turėti radio savo namuo
se. RępoęteHs..

Tai yra Kalėdų Diedukas.
“Naujienų” Kalėdų Diedukas.
Pirmadienį jis padarys vizitą 

keliems tuksitančiams neturtin
gų vaikučių, kuriems “Naujie
nos” rengia kalėdines pares Mil
dos ir Ramovos teatruose.

Jis visus vaikučius palinks
mins. Suteiks jiems dovanas. 
Visus paguos.

Per dvi valandas, nuo 11-tos 
iki 1:30 po pietų jis vaikus 
linksmins, atnešdamas jiems 
įvairių įdomių paveikslų, kurie 
bus parodyti teatruose. Jis at
neš jiems ir po dovanėlę.

Bilietus į tas kalėdines pares 
jau galima gauti “Naujienų” 
ofise ir žemiau pažymėtose vie
tose:

“Christmas \Party” įvyks 
gruodžio 24 d. lygiai 11-tą vai.

18 St. Apielinkė
J. Rakštis Pharmacy,

S. Halsted St
Naujienų ofisas, 1739 South 

Halsted S t.

uor Co., Ine.
Visi telefonai Lafayette 2114

Wine and Liq
4270 ARCHER AVENUE

KIMBALL PIANAS
pagražiną jūsų namus ir palinks
mina jūsų gyvenimą. Budniko mo
kytojas išmokins jus pianą skam
binti. Kimball pianai

nuo .................... ..... & (Zr
ir aukščiau

99.00

Gordon Real Estate, 809 W. 
35- S-t.

Federal Meat Market, 3637 
S. Halsted St.

Central Dist. Furnitūra Co., 
3621 S. Halsted St.

Fellowship House, 831 
33rd place.

Marųuette Parke
Kartūnas Pharmacy, 2659 W. 

69> St.
Bielskis Pharmacy, 67 & 

Artesian St.
P-ia šmotelicnė, Marąuette 

Parko Naujienų išnešiotoją.
Brighton Parke

IPeoples Furn. Co.
Fort Dear. Liųuor Co.

Townf of Lake
Jagiella Pharmacy, 4559 So. 

Hermitage avė.
Vacek & Co., 1715 W. 47 St.

Radio, kuris pasiekia visas 
dalis svieto ir gauna gra

žias programas

‘ , Hoo-
i Didelė

*21.95
“HOOVER” dulkių valytojas, 
ver factoiy gvarantuotas Z 
vertybė,

FEDERAL
MEAT MARKET

3631 So. Halsted St. 11949 So. Halsted St. 12119 W. Cermak Rd 

Joseph Spaitis

Garsinkites NAUJIENOSE
ryto ir itęsis tiktai iki 
po piet.

Todėl pasistengkite 
savo vaikučius laiku.

Geltoni bilietai bus geri į 
Ramovą teatrą, 35-tą ir Halsted 
gatvė.

Mėlyni bilietai bus geri į 
Mildos teatrą, 31 ir Halsted gt.

Bilietus galima gauti šiose 
vietose:

Bridgeporte
Loveikis, Florist, 3316 South 

Halsted St.
Progress Furn. Co., 3224 So. 

Halsted St.
Bridgeport Cloth. Co., 

S. Halsted St.
Supreme Meat Market,

S. Halsted St
Universal Shoe Stcre,

S, Halsted S t.

I SVARBUS PRANEŠIMAS |
5$ PRANEŠAME, kad mes kraustomos i didesnę ir patogesnę vietą. SS 

Musų įstaigos naujas adresas bus: 4270 ARCHER AVENUE M

Kučioms Skanios ŽUVIES,, Varškės, Syiesto ir Kiaušinių.

ŠITIE BARGENAI DEL PETNYČIOS IR SUBATOS

Gruodžio 21 ir 22 dienos

BOTTUtD '

01d fcrl Dirbom Winc & UąuorCo 
iRcoftrtM'Atso ’ 

CHICAGO. llUMOfS

W44ISK€Y
• orntD ro*

OLD FORT MARBORN lim CO
<MICA«O. i L L INO* S

URS
įĘ| STRAIGHT

»3

Niglįti Morning to} keep 
theią Cl^an, Clear and Healthy 

WHtefor Free “Eye<Zare” 
or“Eye Beauty” Bbok

Murino Co.,Dept. H. S.,9 E. OHoSt.,Chk«io



Atwater Kent
RADIO

Tai yra geriausis ra
dio rinkoje.

Chromium bai-^ 
gimo Smoking

Stands po

’1.00 i
M

NAUJIENOS, Chicago, III

i

nutarimų

Karne vilio V•SfSši
I“Narys” nurodo į kenksmingus bo vardą, o gal su valdybos su-

įį$ komunistų darbus ir sauva
liavimą

Jau ne kartą teko
SS'lietuvių komunistų

M

pildyti be mik-

i).w

JR

('/dar Medžio Dėžes po.w
SS

SR Šis Visų Bangų . Priimtuvas tik

.«

Aiškiau pasakyti ne-
Komunistams rinkti

Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininkas Julius Mickevičius, 
kaip jau buvo pranešta, pavo-

Galis ii
VISKUO pO

suvažiavimas^ 
konferenci- 

įvariaspalviu
nereikalingi

■ . f

įstatai kaip.)
nereikalingi.

viskas ir yra. 
patartina įsite- 
dieną ir išgirs- 
Varpų” skam-

suvažiavimo 
’ komitetas 

Da-

žinutės »’š “Pirmyn” choro 
darbuotės

Keistučio Kliubas*
kė gydymą ir teko patirti, kad ęin||’|Tn||Q|rni Hfllirlfilzl 
ligonio gyvybei jokio pavojaus BLIU Valion <11 1I<IL<UVJ<1

Sausio 6 d. įvyks Keistučiu 
Kliubo metinis susirinkimas. 
Metiniame susirinkime yra tei
sėti visokie nutarimai, šia 
proga gali pasinaudoti visokie
politikeriai. Tą dieną Kliubie- site Naujus Metus. — X. š.

plaučių uždegi- jau neliko. Išskyrus gimines ir džia nariams be nutarimo at- 
artimus draugus, kiti lankyto- slovauti Kliubą. O kiek man 
jai da neprileidžiami.

šeštadienis, gruod. 22, 1934

Julius Mickevičius 
sveiksta

j ingai apsirgo
mu gruodžio 13 d. Dr. Montvi
las, kuris jį gydo, konsultaci- 
jon pakvietė Dr. Šimkų ir Dr. 
Strikolj. Suglaudę tris med įka
lės galvas jie sprendė ir tvar-

PEOPLES KRAUTUVĖS
ATVIROS

Nedelioj nuo 10-tos ryto iki 4-tos po piet 
Dar galite suspėti pasipirkti puikiausių dovanų 

MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS MIESTESS

7.95
Philco Badio po 
$20.00 ir $25.00

Puikios 
nes Icntinėlės

98c

Si
SS

SS
SS

SS
SS

SS

Sši

mas komunistų 
propagandai

žinoma, Kliubas tokio nutarimo 
nėra padaręs. Reiškia, jokio 

1 įgaliojimo niekam nėra davęs.
Tai kaip Narkis su Baltuškiu 

'atsidūrė Brooklyno komunistų 
abaze? Kas davė S. Narkiui 
ir J. Baltuškiui įgaliojimą (man
datą) atstovauti Lietuvių. Keis 

i tučio Pašalpos Kliubą be nu 
tarimo? Ar viršmineti nariai 
patys pasivėlino valkioti Kliu-

sitarimu?
Šita misterija, turėtų būt ne

vilkinant išaiškinta Kliubo vai-
J

dybos.
Dar vienas komunistų šposas

Keistučio Kliubui.
“Vilnyje” iš 19 gruodžio ra

šo: “Auksinės žvaigždes ir

čiai turėtų ateiti ir pravesti 
naudingus nutarimus Kliubo 
labui. Kartu apsaugoti Kliu- 
bą nuo
ypač r,io pinigų eikvojimo pa- 
šaliniems reikalams.

Pasimatysim 6 sausio, 1935 
L. K. P. Kliubo susirinkime.

—Narys.

pradeda kaskart 
garsiau skambėti

GIRDĖSITE EUROPĄ SU

Jusų seną radio pri
imsime už pirmą įmo- 
kėjimą, o kilus leng
vais išmokėjimais po

5.00
į menesį.

JOS. JOZA1TIS, Mgr.

CENTRAL 
DISTRICT 

FURNITURE 
Company 

3621-23-25 South 
Halsted Street

Nėra abejonės, kad .dauge
lis chicagiečių jau žino, jog 
Chicagos Lietuvių “Pirmyn” 
Mišrus choras kaskart garsiau 
pradeda skambinti “Karnevilio 
Varpais”. Galutinis jų skam
binimas įvyks sausio 27 dieną 
puikioj Sokolų svetainėj, 2345 
S. Kedzie Avė.

“Karnevilio Vaipai” yra viena 
iš gražiausių operečių., kurios 
pastatymui reikia gerų spėkų, 
muzikos ir sumanumo, o kaip 
tik, dėka choro vadui K. Ste
ponavičiui, tai 
Todėl visiems 
my ti sausio 27 
ti “Karnavilio 
bėjimą.
Kur pasitiksite Naujus Metus

Nauji Metai tai yra visų tik
ra šventė, užtad gi ir palikimui 
tos šventės rengiamos iškilmės. 
Patikimui Naujų Metų ir Chi
cagos Lietuvių Pirmyn Mišrus 
choras kviečia visus atsilankyti 
į Hollywood svetainę, 2417 W. 
43rd St. Ten prie žemos įžan
gos, prie skanių užkandžių, prie 
geros muzikos linksmai patik-

MODELIS QA
3«J-K

VISAS PASAULIS
PER GENERAL ELECTRIC RADIO

Į JUSU NAMUS!
MM

pastebėti 
spaudoje 

minimą Lietuvių Keistučio Pa
šalpos Kliubą, kaipo sądarbi- 
ninką bendrai komunistų dar
buotėj; bet į tai reikiamos do- Keistučio Kliubai priėmė pa
mes neatkreipė, nei Kliubo vai- kvietimą, delei savo įsta- 
dyba nei jo nariai. Tas tur- tų negalėjo išrinkti delegatus 
būt ir buvo komunistams ir jų 
pritarėjams padrąsinimu ar 
pagundinimu, kad galima va
duotis lietuvių komunistų ceni- 

iro biuro patvarkymais, o ne 
kliubo nustatytomis taisyklė
mis. ' štai ir įrodymai.

“Tiesos” numery 24 iš gruo
džio 15 d. pasirodė šaukiamas 
neva lietuvių
tikriau komunistų 
ja, tik pridengta j 
šydu—komufliažu.

Prirengimui to 
sudaromas “platus 
nuo įvairių organizacijų, 
bar į tą komitetą įeina sekan
ti asmenys: Pirmas ant sąrašo 
atstovaujamų organizacijų pa
dėtas Lietuvių Keistučio Pa
šalpos Kliubas, Chicago. Jį at
stovauja. J. Baltuškis ir J. Nar
kis. Turbūt per klaidą, para
šyta J. Narkis, nes tokio J. Nar- 
kio Keistučio Klivbe nėra. Tu
rėjo būti Steponas Narkis, ku
ris yra Kliubo užrašų raštinin
ku ir korespondentu.

Toliau eina atstovai nuo ko
munistiškų organizacijų, LDS, 
APLA, LDLD, ir taip toliau. 
“Atstovu” J. Simba, R. Miza- 
ra, J. Orman, F. Buknis ir ei
lė kitų Brooklyno K. P. centro 
biuro šefų.

Tai štai kur Keistučio Kliu
bas nuvestas.

be metinio susirinkimo. Tačiau 
ir iš tų organizacijų bus at
stovai”, 
begalima
delegatų visai nėra reikalo, už
tenka duoti įsakymą vierni ir 
nevisai vierni jų pasekėjai 
ri jų įsakymus 
čiojimo.

Įstatai esą
Organizacijų

tokie jiems irgi 
Jei tokiems žmonėms yra įsa
kyta būti susirinkime ir pra
vesti kokį jiems naudingą ta
rimą, tai jie susirenka ir lau
kia iki išsiskirsto didžiuma. Jie 
tuo pasinaudoja ir praveda 
jiems naudingą tarimą. Tokių 
atsitikimų yra buvę Keistučio 
Kliubo.

SS

Sši
3

23-jų Daliu Puikus 
KTAI po

Iš kur įgaliavimai?
Lietuvių Keistučio Pašalpos 

Kliubo įstatai griežtai drau-

SS i
ir aukščiai

SS

SS
SS

£l

isti Dobei t avi

SSIVaikams pinti 
supami krėslai

$
po

4179-83 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3171

CHICAGO,

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

1516 MILWAUKEE AVĖ. 
Phone Annitage 2189.

Lėlėm Vežimė
liai po 

’1.95 
ir aukščiai

Vaikams 3-jų 
daliu Setai po

*2.95

SS

SS
SS
SS

SS
SS
SS

\ alkams Triračiai po

Si
Si

•Si 
Si

m ss

Si
Si

•Si 
•Si 

2536-40 W. 63rd Stl 
Tel. Hemlock 8400

ILL.
„ Ss
SS
SS

Walter P. Powers
IŠDIRBĖJAI

VYNO ir DEGTINES I
15 to 23 N. Crawford Avė.

Tel. Kedzie 5432
Išleidžia labai gerą degtinę 
vardais: “W00DST0CK” !

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

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

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

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 linksmin- 
siinės seni, jauni, maži ir dideli iki ankstyvo ryto.

Kviečia savininkai

POVYLAS IR CARRIE AMBROS 
1843 So. Halsted Street

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

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

Dependable. Drugs
4143 Archer Avė. cor. Francisco

Phone Virginia 1784

$69.95
Net ir pats pigiausias General Electric išdirbystes radio 
yra perleidžiamas per 103 išbandymus pirm negu jis 
išstatomas rinkon. Kiekviena dalelė 
operacija visame savo pilnume turi sutikti ir at
sakyti kiekvienam reikalavimui ir tikslumui. Kiekviena 
šio radio sudėjimo dalis išbandyta tam—kad užtikrinus 
jums TOBULĄ programų priėmimą.

Naujoji General Electric Radio sensacija—tai TRUMPŲJŲ BAN
GŲ priėmimas leidžiantis jums klausytis programų iš anapus van
denyno—Europos. Trumposiomis bangomis taip pat galite klausy
tis aeroplanų, policijos alarmų ir mėgėju pasikalbėjimų. Kad paly
ginsite General Electric radio aparatus su kitų išdirbysčių, atrasite 
juos esančiais aukštos kokybės.

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

yra paskutinis žodis radio industrijoje.

kiekviena

Sau galite,įsigyti Radio pas mus už kainą, kuri jums 
prieinama.

General Electric Radio aparatai parduodami nuo $22.50 
ir aukštyn.

---- -  Priimame Jusų Seną Radio Mainais ------

ROOSEVEI
FURNITURE CO. Ine

• ' " t

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

CHICAGO, ILL.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Bernukas Džiovukasčaliųkas DžianukasBronytė StasytėKazytėTomukas

/ W M Hb
//

Maikiukas

Kur visi taip traukia? Į Naujienų Kalėdines pares Mildoj ir 
Ramovoj, pirmadienį, gruodžio 24 d.

Diedukas
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SUNDAY “NAUJIENOS” TOURNAMENT 
MOVĖS INTO FOURTH ROI ND

MILŽINIŠKA PAŠAI 
POS DRAUGIJA

Spectators to see many exciting games 
tomorrow at Fuller Perk

PRINCETON AVENUE. TIME 
IS 1 O’CLOCK,

Featured games will be 
played at 2 P. M. and 

• 3 P. M.
Those games ought to be 

real thrillers. The teams are 
very strong and they will be 
fighting for leads in their res- 
pectivc positions.

The Atlantic Villagers will 
try and hold that first place 
by defeating the Buląw’s Aces. 
Neither teams have lošt a 
game so far and it is going 
to be great fun and exeitement 
to watch these team battle it 
out for that lead.

The Red Birds and the Imps 
ought to have a great battle. 
Both teams have oustanding 
players and when these play
ers ifieet, they will be trying 
to show eaeh other who is the 
better player. Art Pikas has 
not been stopped as yet in his 
march towards that Individual 
trophy and the Imps have 
picked this boy Stanaitis to 
try and stop him. And he 
has a great chance. WE’LL 
SEE 
THE

Yes sir, the tournament is 
progressing very rapidly and 
the games are getting to be 
more excitjng than ever and 
the scores closer. There are 
only three teams tied for Ist 
place and after Sunday’s games, 
only two teams will hold that 
lead. The players are fighting 
harder and harder for their 
teams. They also have in mind 
that beautiful trophy that 
will be awarded for the highest 
scorer of the tournament.

The games have a real in- 
terest now as the spectators 
are beginning to turu out for 
the games. The players just 
love to show their sweethearts 
what they can do. COME ON 
OUT SUNDAY AND CHEER 
FOR YOUR FAVORITES.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

ALFABETO TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams 
susirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, ihtaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų

Chicagos Lietuvių Draugija 
yra didžiAusia pasauly pašelpi- 
ne lietuvių organizacija, kurios 
netoli visi nariai gyvena vienar 
me mieste. Ji jau turi arti 1700 
narių. Neabejoju, kad už metų, 
kitų jos narių skaitlius sieks 
5000 ar daugiau, Mat, Chicagoj 
ii aplamai Illinois valstijoj yra 
keli šimtai pašalpos draugijų, 
kurių nariais yra lietuviai ir 
kurios neturi iš valdžios leidi
mo 'varyti savo biznį, nes nėra 
prisitaikiusios prie įstatymų. 
Pagal įstatymus jokia pašelpinė 
organizacija neturi teises egzis
tuoti, jeigu joje nėra bent 500 
narių. Tik kelios turi tiek arba 
daugiau narių, visos kitos turi 
po 100, po 200, po 300. Apart 
narių skaįtliaus, yra visa eile 
kitų valdžios reguliacijų, ku
rias pašelpinės draugijos turi 
pildyti. Chicagos Lietuvių 
Draugijos nariai pasižymi in
teligentiškumu, todėl jie leido 
savo viršininkams parašyti to
kią konstituciją, kurioj nebū
tų kontradikcijų su valdžios 
patvarkymais. Vargiai bile ku- 
rioj kitoj lietuvių draugijoj 
pasiseks tai padaryti, nors na
rių ji ir turėtų 500 ar dau
giau. Jei neklystu, Chicagoj ir 

nėra 
or- 

val- 
pa- 
turi

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

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,'V . ' ■■ I III* ■■■■■■— !■ ■ . ............  ■

LENTOS ir Rakandai 
LUMBER & MILLW0RK

AKORDIONAI
ACCORDIONS

AKdfcDlbNAI IR VISOKIAUSI 
MUZIKOS INSTRUMENTAI

Smuiką $18 vertės su skry- $gį Eft 
nia ir smičium tik ...... .VpwU

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

914 Maxwell st.
prie Sangamon

ANGLIS
COAL

KALĘDŲ EGLAITES
CHRISTMAS TREES

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos
25" IKI 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kampas Marshfield

ANGLIS! Tūkstančiai namų var
toja ekonomiškas, be suodžių Tro- 
picair anglis—Garantuotas svarumas 
ir šiluma. Screening — $4.75; Mine 
run — $5.75; Lump arba egg — 
$6.00.

NORTHERN COAL CO„ 
3 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 — 
_________ Merrimac 2524_________

BARŲ FIKČERIAI
BAR FIXTURE$

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

3012 Archer Avė. JLafayette 1235

Čia 
susirasit
ko
tik
jums reikia

JUBILERIJA
JEWELRY

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

PLAUKŲ DAŽAI
HAIR DYES

movė

Blue

T

YOU OUT THERE AT 
GAMES.

Secure your passes and be 
there tomorrow

Everybody is assured of a 
grand old time at our basket
ball games. We have a beati- 
ful gy m nasium and a wonder- 
ful seating capacity. Justthink 
of it. A nice warm place to 
linger awąy those dūli Sunday 
aftemoons. And then, of course, 
those exciting moments wheu 

is out

visame Illinojuj, rodos, 
nė vienos lokalės lietuvių 
ganizacijos, kuri turėtų iš 
džios leidimą praktikuoti 
šalpos reikalą. Nors jos
čarterius, vienok tie čarteriai 
leidžia joms būti tik labdarin
gomis, socialėmis ir apšvietos 
organizacijomis be valios nu
statyti duokles pašalpoms. Jos. 
taip sakant, butlegeriauja, kol 
valdžią nežino, kokią jų kon
stitucija ir kokį biznį jos va
ro. Vieną tokių draugijų val
džia jau užklupo ir privertė 
likviduoti. Nėra ^abejonės, ka
da nors taps užkluptos ir ki
tos, nes pąstaraisiais laikais 
valdiškieji apdraudos tvarkyto-, 
jaį daro pastangų išnaikinti 
visas organizacijas, kurios ne- 

play | prisitaiko prie valdiškųjų regu
liacijų apie apdraudą. Kur dė
tis mažesnėm draugijom, jei
gu jos nenori pakrikti? Gali 
kelios susijungti. Vietomis taip 
ir bus. Tečiaus susiderėjimas 
ir susitvarkymas nelengvas, 
todėl, manau, didžiuma jų pra- 
šysis į Chicagos Lietuvių Drau
giją. Abejoju, ar tik neateis 
į ją ir kelios skaitlingosios 
draugijos, kurių nariai jokiu 

necessary to eliminate the J. J. |budu negali susitarti dėl čar- 
Bagdonas Eagles from the 
to.UJ’n.ankcnt Therefore, there 
will be only 5 games f?oųi 
now on. Each teaųis wi|l 
remain idle for I Sunday.

<7. J. Žukas
iw> m j u' > i ,i i . > j . '..u 'i-.') > u 1 j - i r. . ,i 5* i.. !.« .
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Atsilankykite į 
DEDIllf*E’Q DRJSSS ANDDEnNlIlE O LINGERIE SHOPPE

your favorite team 
•here fighting to win. 

jji n. 5 ib i**—' 
vVatching the bąli 

around with remarkable speei
and accuracy and then watch- 
ing it plunk through the loop 
for two points, and heąring the 
shrili sound of the whistle 
blown by the referees, get the 
spectators right in the spirit 
of basketball. Yowsah, that’t 
real fun. And you may wa»tch 
all of these games throughout 
the whole year for only 50 
cents. And then, when the 
semi-finals and finais are reach- 
ed that small pąss will admit 
you,

For the past two Sundays the 
gyms have been packed, so 
eome eąrly for your favorite 
seats. BE A REAL BASKET
BALL FAN. GAMES WILL 
BE PLAYED AT FULLER 
PARK LOCATED AT 45 AND

Schedule for tomorrow
1 P* M. Stanley P, Mažeika’s 

Aces p?ay Belskis Boosters.
2, P. M, Atlantic ViBagers 

play Bulaw Aces.
3 P. M. IMPS play The Red

Birds.
4 P. M. Bąnner A. C.

Red Kosės (Cicero)
5 P. M. J. F. Eudeikis

Ribbon Boosters play Sleepers
A. Al,

PLACE FULLER PARK 45 
AND PRINCETON AVENUE.

TIME 1 P. M. UNTIL 6 P. M.
The Washington A. C, will 

reniain idle this Sunday due 
to the fact that the tourna- 
inent comniiUce found it

BARAMS FIKČERIAI 
Žemiausiomis Kainomis Chicagoj 

Nauji ir vartoti stalai, krėslai ir 
įrengimai restoranams.
....Priimsime jūsų senus fikčerius už 
gerą kainą.

HERZOG FIXTURE CO. 
1140-42-44 Blue Island Avė.

netoli Roosevelt Rd. tel. Monroe 4078 
....... .. .............. ! II . .,; ..g J ■ ' I !•■*== 
legionieriai sumanė atsisvei
kinti su senais 1934 metais, -ir 
pasitikti labai iškilmingai nau
jus 1935 metus.

Būrys artisčių mergaičių išr 
pildys 12 aktų gražaus vode
vilio, kokip dar chicagiečiai 
nėra matę. Taip pat bus ir ke
letas komedijantų, kurie tarpe 
publikos krės visokius šposus, 
taip kad juokų bus užtektinai 
ir seniems ir jauniems, dide
liems ir maSems. Kas tik Ąt- 
silankys^ tąlj.bĮis patenkintas 
per vistis 1935 metus. Darius- 
Girėnas Post kviečia lietuviš
kąją visuomenę skaitlingai at
silankyti į šias Naujų Metų 
sutiktuves. Ėitų tokių gal ne
sulauksime.

Frank Krasauskis.

K A SS JEWELRY & M U SIC STORE 
4216 Archer Avė. Lafayette 8617 
Moter. ir vyr. rank. laikrodėliai $2.75 
ir augšč. Parker fountain plunksnos 
sotas $1.95 ir augšč. Akordionai, 
smuįkos, gitaros, muzika.
I KAILIAI

FURS

SIL-WAY FURRIERS
Exclusive Manufacturers of

SMART FURS
162 N. STATE ST. CHICAGO

Kambarys 1515
Tel. Dearborn 2977
Kailiai valomi, gla- 
zuojami ir pamu
šalas indedamas su 
musų $1 (I
Šilku........... I V

z Kailiu perdirbimas i 
vėliausios $0(1 
mados ....i... v

* ‘Kailių1' perdirbimas 
i vėliausios ma
dos dže- ' $1(1 
ketus ...  ■ W

Gaukit musų pigų apskaitliavimą 
naujam kautuį.

ŽILI PLAUKAI
TRINKOLINE permatomas skysti
mas, ne DAŽAI, permainys jūsų 
plauku spalvą, prašalins pleiskanas. 
Gausite vaistynėse, departamentinėse 
krautuvėse arba rašykite TRINKOLI
NE LABORATORIES. ’4240 Armi- 
tage Avė., Chicago. ’ Tel. BELmont 
1370. Kaina $1.25, per paštą $1.35.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS
W. SCHAULER’S STORAGE 

4644 N. Western Avė.
Detabo 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. sę- 
ta,s $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

GENERAL RADIO STORE 
3856 Archer Avė.

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

RUPTUROS DIRŽAI
TRUSSES FOR RUPTURE
AR JUS TURITE RUPTCRA
Jeigu taip, tai atsilankykite ir 

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

Musų kainos yra žemos 
Esame šiame biznv jau 40 metų 

T, V. VILIM DRUGS—TRUSSES 
323$ W. Cermak Road 

_____ Kampas Sawyer Avė.

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų' stogas reikalauja patai

symo ? 
kyšime 
taipgi 
darbų.

Pašaukite mus ir mes pasa- 
kiek kaštuos pataisyti. Mes 
darome visokį blėkorystės

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtorv 4965.

■R—

The Enjlish Column]
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New Officers Begin 
New Decade

KALĖDOMS SPECIALIAI
Seal kąįliniai $215
ir augšč............................. .
Kailinės muftos QQ
ir augšč............................
Kailiniai valomi, taisomi, persiuva
mi ir naujai pamušami.

Siuvami ant užsakymo.
Dr ADLĘRBLUM — FURS 

įsteigta 1906 metais
6510 S. Halsted Normai 5Į5<

KNYGOS
BOOKS

SENSACINGAS IŠPARDAVIMAS
DOVANU KAUEDOMS

Kainos Nupigintos ant Visų Prekių

DRESIŲ - 
PANČIAKŲ 
ŠILKINIŲ APA 
TINIŲ RŪBŲ 
RADIKIULIŲ 
ROBE8 
PAJAMŲ 
SUONŲ ir 
PIRŠTINIŲ

terio gavimo.
Chicagos Lietuvių Draugiją 

pirmutinė susitvarkė legaliai 
gyvuoti. Jau kelios draugijos 
į ją atėjo. Be valdžios įsikišL 
mo į jų reikalus. Supratimąs, 
kad nėra saugu nelegaliai gy
vuoti, didėja, todėl galima lauk- 

| Ii vis didesnio mažų draugijų 
|likvidąvimo ir dėjimai į Chį- 
jeagos Lietuvių Draugiją. Kad 
kokios, ji gali išaugti iki 10/- 

(OOO narių.
Finansinių keblumų ji netų- 

Iri. Skubus pašalpų ir pomirtįr 
nių išmokėjimas, pašalpos mp- 

Įkėjimas nuo apsirgimo dienos, 
j tinkamas ligonių kontroliąvi 
j mas ir mirusiųjų laidojimas, 
pavyzdjngi mitingai ir intelek
tualių jėgų skaitlingumaš pąc 
dare Chicagos lietuvių Draų^- 
giją tokia, kuriai lygios nėra. 
Išrodo, kad artimoj ateityj ji 
taps Chicagos ir Illinois lietu? 
vių ir organizaciniu ir kultur1 
riniu centru.

žįįių Antanas*

Interesting Plans fpr 1935.

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

^1.       iM ugi,----------------—■

re-elęeted officers of the K R’s de- 
cided to do unheard of things at the 
recent cjųb eleetions, and they cam-

Mes turime tinkamų jums dovanų už labai prieinamų 
'kainą.

PIRKITE SAVO KALĖDINĖS DOVANAS 
MUSŲ KRAUTUVĖJE. 

JUMS TAS APSIMOKĖS,

nrninnr drėbs and lingerieBERNICE Street

'f ji "'.uai 1 m

Kur sutiksime Nau 
jus Metus?

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 Furriiture 
Company 

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

kandu krautuvė Chicagcje
Visi rakandai, kokių tik reikia jū

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

Jeigu būtumėt neužganėdinti, grą
žiname pinigus.

Ateikite priš Cohen Bros, nusipirkti 
parlor setą, krėslus, lovą, patalinę, 
stalus, divonus, lempas, ko tik jums 
reikia.
■1 —— —1   ■1 ‘—-rr............   j, i n—   —■  ........... 'i111 ■■

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

(Naudingi daiktai Kalėdoms) 
MIDWĄY firęproof storage 
6139 Cottage Grove Aye. Chicago.

Sviestas — Wholesale
BUTTER — VVHOLESALE

ERNSTER BROS
IŠDIBĖJAI “PURITY” 

SVIESTO
2303 W. Cermak Road 

Chicago.
Telefonas Haymarket 2330 

šviežias sviestas susukamas kas
dien, Pirkite šviežia “Purity*’ svie
stą kasdien. Parduodame tiktai 
wholesale. Taipgi kiaušinius ir sū
ri. Atvažiuokit arba pašaukit te
lefonu. —yi.l < ■■I.U.III .. |

SKALBYKLOS
LAUNDRIES

Tel. Rockwell 9208-9 
10 metu toj pačioj vietoj, 

Marshall Square Wet
Wash Laundry

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

1 1 ltlll)l'yMLĮ........ ...... g ff

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

" "Į111?111- |l I' .......l lltWRi«B^Į.ĮIiin. I ■ ■ II

MAK KOHN, Imp. Turk. Tabakas 
ir gHzai, 1728 Sp. Halsted St.■ i~ ■ i Al. L1 J“..1’ei —

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

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAFP STORAGE 

5746 Šo. Ashland Avė.

dues and her faithful gųarding of 
our Treasury.

Congratulations, all officers! Con- 
gratulations, retiring officers, on 
your provjen fidelity; new officers, 
on your being THE elect.

And w.e know that this new corps 
of executives WILL make the im- 
pcrtant year of 1935 truly worthy 
of the big occasion, namely: the 

sincę the clųb’s

HOTELS
’ VlCTOįftA

kampąs Clark ir Van
Kambariai $1 ir ąugsciau,

WM, E. McCOY, i
Tel. IVąbash 2280. Ciycago.

(925 8«th Street, Waukegan, 
Illinois). The SpciąJ Committee 
ųrges every member and pro- 
spective meinber to attend!

After the Misą He
len Pech and Mr. Al Peck cn- 
tertained wjth a recital.

The meeting wąą also attend
ed by Mr. Arėjas Vitkauskas, 
a writer visitinę in U, S,

Helen C, Blauzdis, 
Secretary,

u " g—I H II -H.....  ..... . 111 1 *
Your Xmas Bath?

Folks, have you takso Xmas 
Bath?

If not theų coipe to the Modinah 
pool,

and enjpy another L.Y.S. ąffair.
A Spalsh Party at 505 N, Mįchigan 

Avc»
On Saturday Dep. 22. First i)ip at 

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

Have y.ou evėr heard of a nominee 
for offipe campaigning against him- 
self ? Not in politics, at any rąte. I paigne(į effęctively for new candi- 
Bųt the tried ąnd true and muęhly I <jates.

Aš a result, Miss Frances Sadau
skas, who has been President for 
several years, will gladly and proud- 
ly entrust the gavel, at the next K 
R meeting, to her closc friend: the 
ąuiet, dignified and kiųdly Miss Ce- 
cilia Maros.

Miss Bjrute Briedis will bestow 
her Vice-Ptesidential cares on the 
active shoulders of our popular Miss 
Anne Kairis. We regret deeply that 
Birute’s illness has lately kept her 

1 away from a few of our meetings, 
I būt “birdies” have kept her informed 
1 of all the doings, and we wouldn’t 
be a bit surprised if at' timcs evep 
the capable- Anne wpul(į hide herself 

j for a little discourse and advice to 
the peaceful hęme of her predecess- 
or in officc, Birute, 1 !

Mrs. Ben Len'karti succeeds Miss 
Męrie Slaters as Secretary. ’Genie’s 
charm and tact have been tested be- 
fore in other offices, and that is 
why we have now chosen her as our 
Secretary.

Būt Marie hasn’t escaped from du- 
ties altogether. She and Miss Jo- 
sephine Schultz have the importanjt 
duty and honor of installing the new 
ęfficers at the next meeting.

Only one officer of the old regime 
remains. Mj>s Lucy Sadauskas wąs 
unanimously re-elected to continue a' 
while longer at her patient and plcas- 

v ant, thoughinsistent, colleeting of

Darius-Girenas Post 271 of 
the American Legion rengia išr 
kilmingas Naujų Metų sutik
tuves gruodžio 81-mą, Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted 
St. Kadangi tą vakarą būna 
rengiama daugybe įvairių pa
silinksminimų, tai ir lietuviai'

ii'

ADOMAS JURIJONAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 20 dieną, 5:30 valan
da vakare lp84 m., sulaukės 
41 metų amžiaus, gimęs 'ląu- 
ragės apskr., 'leninių parap.f 
Gerininlpi kaime.

Amerikoj išgyveno 21 metus, 
Paliko dideliame nubudime 

tetą Petronėle Wąitkienę, sep
tynis pusbrolius joną, Vladis
lovą, Petrą Jurijonius ir jų 
šeimynas, Frapcišku Kuzmars- 
ki, Petrą Raziną, Adomą Bir
bilą, Kun. Petrą Waitkų, pus
seserę Veroniką Wąitkikė ir 
giminės, o Lietuvoj motiną Ma
rijoną, tris brolius, seserį ji 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeiko koplyčioje, 3319 Litu- 
anica Avė.

Laidotuvės ivyks panedėlit 
gruodžio 24 dieną, 8:00 vai. 
iš ryto iš koplyčios j šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Adomo Jurijono 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame, 
Tęta, Pusbroliai, 
Pusseserė ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. • P. Mažeika, Telefo- 

. nąs Yąrds ll^S-

already in 
.cejebration,

the 
būt

Tcųth Anniverasry 
existence.

Many plans are 
making for this
we’ll tell o f them in 1935.

In the meantime this is štili 1934, 
And almost Chtistmas. Yes, the Sea- 
son’s Greetings aye in order. Greet- 
ings to all. To ąll: a happy Christ- 
mas ąnd a bounteou^ New Year!

' —? K R Newsy.

L U. C
The L. U. C. meeting of Sun

day, December 16 which was 
heįd at ithe Congress Hotel, 
was attended by almost 100% 
of its membership.

The fol|owing persons were 
inijtiated ihfco the organizatipn:

Genevieve Ketvirtis
Auna SRrickus
Helen Varkala
Al Peck.
It was decįdetį tljal an L. U. 

C. Party be given on Satųrdey 
night, December 29 at the 
home of Miss Bcrnice Malela

■ ........... ..... .............. ..,imw

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dCito, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

1 J* .. VIA VJLU

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

UpraJo Ljetuvosžmmsr 
Bepataria Lietuvos bankai

?? ,&>įj :.,W
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NAUJIENOS, Chirago, III,

RADIO CLASSIFIEDADS

ir gero apetito ger
IlllOS kitę Three Muska

teers degtinę

Dar yra laiko nusipirkti
sokios rūšies Three Muskatcers

Brandy

The Three Muska
teers Liųuor Co Rakandai-Įtaisai

pečius par-kuomet Prieškalėdinis programas
PRANEŠIMAILietuviška įstaiga

Chicago, Illinois
For Kent

Reikalaujame pardavėjų
Klauskite Mr. iPetkus

KALENDORIAI

nau
Gruodžio 23, 7 vai. vakare

Alines atidarymas

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Furnished Rooms

TEL. REPUBLIC 8402

Gerkit ir Reikalaukit
kuriuose paduo

Lietuviškos
Degtinis

Panedėlį 
Seredą ir 
Pėtnyčią

NATHAN 
KANTER

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Personai
Asmenų Ieško

vakaruose 22 minutes 
Tai bus trumpiausia

Valstijos auditorius
Barrett autorizavo

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

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

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

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

Albeniz 
mphony

PASIRENDUOJA 4 šviesus kam
bariai dėl vaikinu ar moteries, 3120 
So. Emeral Avė. Kreipkitės 3139 So. 
Halsted St.

Central Mfg. District 
Bankas išmokės de- 
pozitoriams

WGES 
1360 kilocycles

Atmokės depozitoriams' Bei 
mont-Sheffield bankas

įSra 
Uuriau 
ko*el« 
lideila

koki taverną. Užeidami j taver 
na, reikalaukite Three Muska

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

Chicagos oro biuras apskai
čiavo, kad ikišiol gruodžio mė
nesį nupuolė 22.5 coliai sniego. 
Tai yra naujas sniego rekordas, 
nes ikišiol 20.2 coliai buvo skai-

Lhuilicr
Metropolitan

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
K.entucky 
Bourbon

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

degtinės. Užsisakykite pas bile

Hasselmans. 
“The Magic 
..... Mozart 

Motors Symphony

teers Straight Bourban arba

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

Belmont Shefficld Trust and 
Savings Bank trumpu laiku iš
mokės depozitoriams 7%% už
darytų pinigų. Tas bankas jau 
išmokėjo depozitoriams 40%.

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų įpulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

RENDON kambarys vaikinui, mer
ginai arba vedusiai porai, 6802 So. 
Maplewood Avė., 2ros lubos.

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKAMS 
PROGRAMAS.

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

RENDON Storas barbernė išdirb
tas biznis, tinka ir kitokiam biz
niui. 3316 So. Morgan St. Renda 
$20 su kambariais.

MĄRQUETTE MANOR — išsi- 
renduoja apšildomas kambarys, pri- 
vatiškas įėjimas. Netoli gatvekarių 
linijos kreipkitės telefon i

Miscellaneous
Įvairus

Kalbės Lietuvos konsu 
las p. Kalvaitis

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

Tel. Haymarket 8494 
1427 Congress St.

PARDAVIMUI grosemė, išdirbtas 
cash biznis, renda $1.00 į diena, ga
ru šildoma, arba mainysiu ant- ta- 
verno. 1129 E. 55 St.

TAVERNAS, biznis išdirbtas nuo 
alaus sugryžimo vieno savininko. 4 
kambariai apačioj ir 6 viršuje. Biz
nis eina gerai. Nesveikata yra prie
žastis pardavimo.

6747 So. Westem Avė.

Per dvi dienas policija ieško 
30 visus pakampius, knisinėja 
vienur ir kitur ieškodama di
džiulio troko ir dviejų šoferių. 
T-roke buvo apie $9,000 kalėdi
nių pirkinių, kaip radio apara
tų, šaldytuvų ir kitokių pabūk-

Nupirko Auditorium 
restaurantų

Na, gi kita programo dalis 
tai — visų mėgiami “Maka
lai” — visa Makalų šeimyna.

Beje, kalbės Lietuvos Kon
sulas p. Kalvaitis, kurio kalba 
visados būna įvairi ir žingei
di. Pasiklausykite.

Repoi’tcris D.

Dingo trokas ir du 
šoferiai su $9,000 

prekių

General Motors Symphony 
Concert

I tomas didžiausiu sniegu gruo
džio mėnesį.

Per visą žiemą Chicagoje pa 
prastai nupuola 33.2 coliai, be 
manoma, kad šįmet vien poi 
gruodį prisnigs daugiau.

Sumokėjo ui juos $152,000; 
Drovers buvo užėmęs rumus 
nuo skerdyklų gaisro.

Situation VVanted 
Darbo Ieško

LIETUVIS 
LAIKRODININKAS 
Pilnas Pasirinkimas 
Bulovą ir Elgin 

Laikrodėlių
Diamontai, Auksiniai ir Si
dabriniai Žiedai ir kas tik 

reikalinga iš Jewelry. 
4148 Archer Avė. 

CHICAGO. ILL.

PAIEšKAU apsivedimui merginos 
arba moteries be šeimynos, nuo 30 
;ki 45 metų. Aš esu vaikinas, 46 
metu. Tik tos rašykite kurios ma
note vesti; bereikalingai nerašykite.

Box 202 
Naujienos 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Trokas priklausė Common-t 
wealth Edison bendrovei. Jis iš
važiavo iš garažo užvakar rytą, 
kad pristatyti pirkėjams jų pir
kinius... ir dingo. Manoma, kad 
troką suėmė banditai ir šofe
rius surišo ir įmetė kur nors į 
kokį užkampį.

KALĖDOMS AKORDIONŲ 
IŠPARDAVIMAS

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

1514 Milwaukee Avė., Chicago.' 
Tel. Brunswick 0240

Dalyvauja General Motors 
Symphony Orchestra

Metropolitan Opera Chorus ir
Lily Pons, solistė.

Dirigentas Louis
1. Overture to

Finte” ....
General

Orchestra
2. a) Una Voce Poco Fa from

“Barber of Seville” .... Rossini
b) Chanson De Fortunio from 

“Fortunio” ............... Messagcr
Lily IPons.

Lietuvių Tautiškos parapijos mi
tingas su prakalbomis įvyks sekma
dieni gruodžio 23 d., Sandaros svet., 
814 W. 33 St. 1 v. po pietų. Kalbės 
Tautiškos parapijos organizatorius ir 
kiti kalbėtojai apie sutvarkymą pa
rapijos reikalų. Kviečiame visus tau
tiečius atsilankyti, kuoskaitlingiau- 
siai, nes turim daug svarbių dalykų 
aptarti. Prašom visus komiteto na
rius būtinai atsilankyti.

Kviečia Komitetas.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė

Chicago. Ilk

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Tel. Canal 8500

IŠSIRENRUOJA Storas 8500 Sb 
Union Avė. Kreipkitės John P 
Ewald. 840 W. 33 St. Yards 2790.

kuris užsidarė 
gaus 
kaip 
gaus

Progresą Krautuvė rengiasi 
patiekti gražų ir įdomų prieš
kalėdinį radio programą ryt, 
gruodžio 23 d., 11 vai. ry£o iš 
stoties WGES.

Programo išpildymui yra pa
kviesta keletas žymių daininin
kų — muzikų ir kalbėtojų, ku
rių numeriai sudarys vieną iš 
gražiausių oro koncertų pritai
kintų metų sezonui.

Kas norite tikrai smagią va
landėlę laiko praleisti, nepa
mirškite pasiklausyti šio Prog- 
ress Bendrovės programo. •—K.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
derniška studiją su 

Hpllywood šviesoms.
420 W. 63rd St.

Englewood 5883-5840

GERAS “combination 
davimui. Atsišaukite vakarais po 
šešių, 4607 So. Rockwell, 2nd floor.

PARSIDUODA forclozeris už mor- 
gičių, 4 pagyvenimų namas, tiktai 
už $2,600, cash arba išmokėjimo, 
kaip rendomis. Atsiliepkite atviru
te ir aplaikysite aprašymą ir adre
są. Asmeniškai atsilankė be sutarties 
greičiau nerasite manės namie, nes 
aš esu bizi po lauką su žmonėmis. 
Pereitą sykį foreklozerį už morgi- 
čius namą kuri garsinau parsidavė. 
Ačiū visiems kurie atsiliepėte, dau
giausiai kuris nupirko. Rašykite; 
Kazys Urnikis, 7026 So. Falrfield 
Avenue, •

RENDON kambarys dėl vaikino 
Galima vartoti virtuve Renda pi
gi. Prie kn -ų linijos

819 W 81 PI.

TUOJAU PASIMATYKIT
Didelė nepaprasta proga užsidirbti 

pinigu ir gauti nuolatini gerą darbą. 
Reikia reprezentantų ir salesmanų 
IllinojaUR teritorijoms Chięagoj, o 
taipgi Waukegane. Joliete. Rockfor- 
de, Peorijoj ir kitose vietose kur gy
vena lietuviai, lenkai ir rusai. At- 
stovaut ir pardąvinėti tavernoms gar
siausia rusišką ‘degtine Smimovką ir 
Zubrowką. Labai geras komisas. 
Kreipkitės adresu:

INTERNATIONAL WINE & 
SPIRITS CORP.

219 N. Jefferson St. Chicago, III.

Drovers Bankas nu 
pirko* buvusio 

Peoples banko 
rumus

Rekordinis sniegas 
nupuolė gruodžio 

mėnesi

18 APIELINKĖ — šįvakar 
įvyksta atidarymas Ambrose 
Tavern, 1843 So. Halsted St., 
kuri pirmiau buvo žinoma kai
po Shatto Tavern.

IPp. Ambrose, ‘ kurie užlaiko 
ir “Palace” garažą 18-itoj apie- 
linkėj nesenai alinę perėmė. 
Povilas Ambrose yra senas ali
nių biznierius, užlaikęs tokias 
įstaigas Brooklyne ir New Yor- 
ke. -—Senas Petras.

DAUG ŠILUMOS, MAŽAI PELENŲ. 
Pirkite dabar: Geras pavaduotojas 
dėl Pocahontas; Black Gold, lump 
arba egg, $6.00; Mine run, $5.75; 
Screenings, $4.75. Grundy Mining 
Co., Cędercrest 1131,

Šiandien prasideda 
žiema

Joe švelnis ir Julė Adackienė 
nupirko Auditorium restauraci
ją, 3131 So. Halsted St.

Joe švelnis per daugelį metų 
dirbo už virėją Mildos restau
racijoj, Bridgeporte.

Laimingo pasisekimo 
jiems biznieriamš? —Draugas,

Edvvard 
Central 

17-tos ir Ashland Manufacturing District Banko 
rcceiyerį išmokėti depozitoriams 
ir kreditoriams 22% obligacijų. 

Pagal autorizaciją, depozito- 
riai to banko.
laike kracho 1932 metais 
$245,000. Kiti kreditoriai 
“trust” ir “preferred” 
apie $400,000.

Bankas sukėlė pinigus 
kėjimui dividendų gavęs 
000 paskolą 
Finance Corporation, 
nuo banko šėrininkų ir 
likvidacijos keliu.

Vėliau Lus pranešta, 
iiankas pradės pinigus išmokėti

Beconstruction 
$76,000 
likusius

Budriko Krautuvių radio pro
gramas rytoj tęsis visą valan
dą —" nuo pirmos iki antrai 
po piet, iš galingos Stoties 
W-C-F-L ir short vvave stoties 
W9XAA. Kas turi moderniš
kus “short wave” radios, tas 

receiveris šį programą girdės, nežiūrint 
depozito- kaip toli nuo Chicagos gyve

na.
| Muzikalėj programo daly da
lyvaus viešnia dainininkė po- 

I nia Nora Gugis, žymi soprano, 
j ir svečias-artistas baritonas 
Kazys Pažerskas, kurių daina
vimu tikrai pasigerėsite. Taip
gi muzikaliai džiaugsimės piano 
ir akordijono duetais, solo ir

Visiems kreditoriams 
išmokės $609,535; 
riams $245,000.

Kalakutų Pietus
Kepti kalakutai su nadevo- 
nė, eranberries, morkvos, 
žirniai ir bulvių košė. Pa
jus, šaltakošė arba iello. 
Kava, arbata ar
pienas .........  Oww
Musų kafiterijoje — ket

virtame augšte.

PAIEšKAU darbo už janitoriaus 
pagelbininką. Esu nevedęs, unijis- 
tas. Atsišaukite. Tel. Wentwoith 
3063.

Buy gloves wlth what 
it savęs

kad rauti <wa daatą 
’.literfae Tootb Paata, 

tuoaa paraiduoda ai 
vato ir apaauzo daą

to raUtę «ntaup at' 
t* «• kuriuot taUte ■utlpirk 

piretiuaitea ar ka kiw

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

3. “Mothcr Goosc
Suįte ......... ..... I.........

General Motors Symphony 
Orchestra.

4. Hymn to the Sun from 
“Iris

Metropolitan Opera Chorus.
5. Bell Song from

“Lakme ” ...... '............. Dolibes
Lily Pons
6. Christmas Carols
a) Noel Bcurguignon

(1701) ............... de la Monnoye
b) Noel Maconriais

(1720) ......... .........
Lily Pons and

Opera Chorus.
7. Catalonia 4......
General Motors

Orchestra.

Drovers National Bank va
kar atsidarė ir pradėjo varyti 
biznį nuosavame name, mat 
užvakar baigė namo nupirki
mo tranzakciją, sumokėda
mas už ji $152,000.

'Tuos rumus, kuri? randasi 
prie kampo 
avenue, pirmiau užėmė l'eop- 
les National Band and Trust 
Company, kuris užsidarė 1932 
metu vasara. V fe

Namo nupirkimą autorizavo 
federalis teisėjas John P. B. 
Barncs, kuris davė įsakymą 
Peoples banko receiveriui XV. 
W. Pcarson pasiūlymą priimti.

Drovers National Bankas 
užėmė nupirktus rumus nuo 
didžiojo skerdyklų gaisro, ku
riuose sudegė jo rūmai, buvę 
netoli 42-ros ir Halsted gatvių. 
Bankas planuoja naujai įsigy
tus rumus perremontuoti ir 
pagražinti.

Mutual LiguorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 080& -

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

Dėl linksmą Kalėdų G. K. Budris Pilnai 
I Prisirengęs Patar- j 

nauti Apielinkės
Gyventojams |

Užėjau pas G. K. Budrį ant XV. 
59th St. sav. PARADISE TA
VERN IR LIQUOR SUPPLY, 
2710 XV. 59th St. tikrai nuste
bau pamatęs tokį didelį prisi
rengimą dėl Kalėdinio biznio. 
Tai yra vienintelė los 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 speciaįiai 
nupigintos šventoms. Telefo
nas yra PROspect 6977.

(S’kelb.) Kaimynas.

Real Estate For Sale
Namąi.žemg Pardavimui

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

nusileis 
po 4-ių 
metų diena įr su ja oficialiai 
prasideda žiema — nors jau 

šiandien saule patekės 15 mi- ilgoką laiką visų nosys raudo- 
Mascagni ’nučių po septynių ir skubiai navo nuo šalčio.

SUPREME MEAT M 
MARKEI CO. I<

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

Šviežiai NUPEŠTI KALAKUTAI 4 71A
IR VIŠTOS, svaras................... . • > 2 *

Šviežiai NUPEŠTOS ANTYS ir 4Oį A 
ŽĄSYS, svaras ............... ...... 11 w 2 G

Prie kiekvieno kalakuto ir žąsies duosime
SPECIALES DOVANAS!1
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